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c"iyz'd ,elqk c"i ,glyie t"y .c"qa

(dben izla dgpd)

ÏÎÂ'הוי לימודי התנ"ך1בניך מפרשי ופירשו תלמידי2, הוי', תלמידי היינו הוי' שלימודי
(שהם בניך של שהשלום בניך, שלום ורב הכתוב בהמשך נאמר ועליהם ב"ה, המקום
באורייתא אלפין בניך וכל התרגום, בפירוש גם הוא וכן מאד, הרבה יהי' הוי') תלמידי
בסוף כדאיתא בעולם, גם השלום ענין שימשיכו אלא עוד ולא בנך, שלם יהי וסגי דהוי'
שלום ורב הוי' לימודי בניך וכל שנאמר בעולם שלום מרבים חכמים תלמידי ברכות מסכת

בוניך אלא בניך א"ת דהוי'3בניך, באורייתא אלפין הוי', לימודי ענין מהו להבין, וצריך .
באורייתא דאלפין בזה להשמיענו בא ומה הוי', תורת היא דהתורה יודעים הכל הלא דוקא,
להבין, צריך וגם דהוי'. באורייתא אומר שלזה הוי' תורת שאינה תורה יש וכי דהוי',
אודות שמדובר הכרח אין בניך, שלום ורב הוי' לימודי בניך וכל הכתוב מלשון דלכאורה,
חז"ל דרשת דהנה, דוקא. דהוי' באורייתא דאלפין הוי' לימודי שהם חכמים תלמידי
הב'. בניך מתיבת נלמדת כו', תקרי אל כו' שנאמר בעולם שלום מרבים חכמים שתלמידי
מוכח שמזה (בפת"ח), בניך א"ת ולא (בקמ"ץ), בניך תקרי דאל מהניקוד לזה, ַָוראי'
(שהרי בפתח שהיא הא' בניך מתיבת ולא בקמץ, שהיא הב' בניך מתיבת הוא שהלימוד
בשל"ה שהובא מהכלל לזה, ראי' ועוד בניך). שלום ורב גו' בניך וכל נאמר 4בכתוב ַָ
הי' הוי', לימודי בניך וכל ברישא שנאמר דמאחר דקרא, מיתורא הוא תקרי דאל שהלימוד
אלא בניך תקרי אל למדים בניך שלום ורב הלשון ומכפל שלומם, ורב שיאמר ומספיק די
על קאי הב' שבניך וכיון המיותרת. שהיא הב' בניך מתיבת הוא הלימוד וא"כ, בוניך,
(כדיוק ישראל כללות על הא' בניך קאי בניך), שלום (ורב שלום שמרבים חכמים תלמידי

לאlkeהלשון אם גם תורה, שלומדים הענין בעצם די ישראל לכללות בנוגע והרי בניך),
דהוי' באורייתא דאלפין הוי' תלמידי .5יהיו

בעולם,ÔÈ·‰ÏÂב) שלום נעשה התורה ידי שעל הענין כללות תחילה להבין צריך זה
בשם ישראל כנסת נקראת ולכן עולמו, ובין הקב"ה בין השלום שהו"ע

כמ"ש במדרש6שולמית, ואיתא השולמית, שובי ובין7שובי ביני שלום שעשתה אומה
הוא העולם שקיום היינו, ובוהו, לתוהו עולמי מחזיר הייתי תורתי קבלה לא שאילו עולמי,
עניניו בכל שהברכה בפרט, בכאו"א גם הוא כן העולם, בכללות שהוא וכמו התורה. ע"י

כמארז"ל התורה, בלימוד תלוי' זה8הגשמיים וענין לו. מצליחין נכסיו בתורה העוסק כל

יג.)1 נד, ישעי'

ומצו"ד.)2 מצו"צ

ש"פ)3 – תרפ"ט שנת בניך וכל ד"ה ראה לקמן הבא בכל

על לילה וישלח ב' וביום לתורה, שי' החתן קריאת ויצא,

(סה"מ בווארשא תמימים" "תומכי בישיבת ָהחתןֿמאל

וראה ואילך). 71 ע' תרפ"ט סה"מ ואילך. ב טז, ח"א קונטרסים

(סה"מ תרנ"ט בשלום פדה ד"ה תתלג. ע' ח"ב נ"ך אוה"ת גם

ואילך). 66 ע' תש"ד (סה"מ תש"ד ואילך). קמב ע' תרנ"ט

אנציקלופדי')4 וראה ב). (תג, תקרי אל כלל תושבע"פ חלק

תקרי. אל מערכת ח"ב תלמודית

5(.3 שבהערה בשלום פדה ד"ה גם ראה

ז.)6 א, שה"ש

[א].)7 עה"פ שהש"ר

ב.)8 יט, ע"ז
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דהנה, שולמית. בשם נקראת שכנס"י בהטעם הנ"ל במדרש הפירושים שאר עם גם קשור
במחולת בשולמית תחזו מה בך ונחזה שובי שובי השולמית שובי שובי כתיב הנ"ל בפסוק

במדרש ואיתא ששולטין7המחנים, מלכיות ד' כנגד שובי, שובי כאן כתיב פעמים ד'
זמן על קאי זה שפסוק והיינו, לשלום, ויוצאין בשלום ידיהן תוך נכנסין וישראל בישראל
שאומות במדרש, שממשיך כפי מס"נ, מתוך נסיונות בריבוי בנ"י עומדים שאז הגלות,
משלימין (שאתם לו ומשלמין אלקיכם על מתים אתם מתי עד לישראל אומרות העולם

לו שובי9נפשותיכם שובי לישראל אוה"ע אומרים זה ועל שולמית, נקראים זה שם שעל ,(

המקום, מאחרי שובי, שובי נפש, מסירת א מיט שטיין איר דארפט וואס נאך ַַָָהשולמית:
אלינו שובי בואו10שובי להם11, משיבים וישראל וכו'. דוכסין אתכם ממנין ואנו אצלנו לכם

ל כח בכם יש כלום המחנים, כמחולת בשולמית תחזו שבסיני,מה המעלה מאותה לנו תת
השרת מלאכי ומחנה ישראל (מחולת12מחנה מחנות ב' היו (בסיני) מ"ת שבשעת והיינו, .
כמ"ש דישראל, המחנה השרת,13מחנים), דמלאכי והמחנה ההר, נגד ישראל שם ויחן

השרת14כמ"ש מלאכי עמו וירדו סיני, הר על הוי' דמחנה15וירד בהשייכות להוסיף ויש .
במדרש מ"ש ע"פ לזה, זה השרת מלאכי ומחנה סיני16ישראל הר על הקב"ה שנגלה בשעה

עשויים שהם ישראל אותן שראו כיון דגלים, דגלים עשויים כולם והיו מלאכים כו' עמו ירדו
משאלותיכם, ממלא שאני חייכם הקב"ה להם ואמר לדגלים, מתאוים התחילו דגלים דגלים
החיות ד' כנגד הוא הדגלים שסדר וזהו שנתאוו, כמו דגלים אותם עשה לך למשה ואמר

לכסא במדרש17שסובבות פירוש ועוד אומה7. שולמית, נקראת ישראל שכנסת בהטעם
ביניהם שוכן העולמים חי כמ"ש18ששלום והוא בתוכו19, בתוכם, ושכנתי מקדש לי ועשו

ואחד אחד כל בתוך בתוכם אלא נאמר וב'20לא ית'. לשבתו מכון הוא מישראל דכאו"א ,
[שענין בקרבם מתהלך העולמים חי ששלום זה מצד כי, זל"ז, ושייכים קשורים אלו פירושים
השרת מלאכי ומחנה ישראל מחנה היו שאז סיני, הר על הוי' וירד כאשר במ"ת, התחיל זה
ומזה להקב"ה. נפשותיהם את ומשלימים נפש במסירות ישראל בני עומדים לכן יחדיו],
תורתי, שקבלה עי"ז עולמי ובין ביני שלום שעשתה דשולמית להפירוש בנוגע גם מובן
שניכר באופן הוא התורה שלימוד היינו, בעולם, שלום מרבים חכמים תלמידי שזהו"ע
שענין נפשותיהם, לו משלימים והם בקרבם מתהלך העולמים חי ששלום התורה בלומדי
עולמו. ובין הקב"ה בין שלום נעשה דוקא ועי"ז כו', שמים ביראת הלימוד ע"י הוא זה

בניך)9 וכל בד"ה (הובא א פ"ק, ב"ר גם וראה מהרז"ו. פי'

נפשותינו". את משלימים אנחנו "ולו ס"ב): תרפ"ט

עה"פ.)10 פרש"י

[ב].)11 שם שהש"ר

ד:)12 פ"ב, במדב"ר וראה הנ"ל. בניך וכל בד"ה הלשון כ"ה

במדבר, האלקים שעשה כגדולה לנו לעשות אתם יכולים "שמא

גו'". מחנה דגל

ב.)13 יט, יתרו

כ.)14 שם,

ועוד.)15 [א]. ד פ"ד, שהש"ר

ג.)16 פ"ב, במדב"ר

יו"ד.)17 שם,

ב:)18 פס"ו, ב"ר גם וראה הנ"ל. בניך וכל בד"ה הלשון כ"ה

מקדש לי ועשו שנאמר בתוכה, דר העולמים ששלום "אומה

בתוכם". ושכנתי

ח.)19 כה, תרומה

ב.)20 שכו, ב. שכה, א. רא, א. סט, של"ה ראה
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Â‰ÊÂאלא באות אינן שבעולם טובות שכל אומה השולמית מהו שם, במדרש מ"ש גם
הה"ד הדבר21בזכותה, ובך בזכותך, לך הארץ, ומשמני השמים מטל האלקים לך ויתן

דכתיב דהנה,22תלוי, בזה, והענין תלוי. הדבר ובך בזכותך הטוב, אוצרו את לך הוי' יפתח
הוי' יפתח ועז"נ דוקא. שמים יראת ע"י נעשה זה שענין ובהירות, זכות מלשון הוא זכות
ופתח ישראל, לבית טוב רוב להשפיע הוא הטוב אוצרו של דענינו הטוב, אוצרו את לך

שמים יראת הוא הטוב היא23אוצרו הטוב) (אוצרו ישראל לבית טוב רוב שהשפעת וכיון .
מצליחים, ונכסיו עולמו, ובין הקב"ה בין שלום עושים התורה שע"י כנ"ל התורה, עסק ע"י
במדרש מ"ש וזהו דוקא. שמים ביראת התורה עסק ע"י הוא הטוב אוצרו שפתח מובן הרי
פתח שהוא שמים, דיראת הענין כי, הטוב, אוצרו את לך הוי' יפתח דכתיב תלוי הדבר בך

כמארז"ל אדם, של בידו הוא הטוב, ופרש"י23אוצרו שמים, מיראת חוץ שמים בידי הכל
מלא ומקרא שמים, יראת לו יבחר והוא דרכים שני לפניו ונתן אדם של בידו מסר זו את

הכתוב בחיים.24דבר ובחרת גו' הרע ואת המות ואת הטוב ואת החיים את לפניך נתתי ראה
מסייעים אז וחיים, בטוב בוחר האדם כאשר הנה מ"מ חפשית, בחירה שהיא הגם אמנם,

חז"ל כדרשת מלמעלה, הפסוק25לו בא26על כו' בא חן, יתן ולענוים יליץ הוא ללצים אם
שתבחרו לכם מורה אני רש"י כפירוש בחיים, ובחרת מ"ש גם וזהו אותו. מסייעים ליטהר
ואומר היפה חלק על ומעמידו בנחלתי יפה חלק לך בחר לבנו האומר כאדם החיים, בחלק

הזקן רבינו שאמר וכפי לך. ברור זה את והוא27לו קמ"ל טובה עצה בחיים ובחרת דמ"ש
הכת בחיים ובחרת דהאותיות בזה והכוונה לטהר, להבא הםהסיוע עצמם הן בתורה ובים

אדם של שבידו תלוי, הדבר בך וזהו התורה. אותיות ומחבב בהם המסתכל להאדם סיוע
טוב. רב להשפיע העליון האוצר את פותח הוא שבזה שמים, היראת מדת לעורר

כתיבÔÈ�Ú‰Âג) דהנה עשרת28הוא, הם עשרה דעשרה הקודש, בשקל הכף עשרה עשרה
מאמרות ועשרה בעשרה29הדברות הדברות עשרת להמשיך היא והעבודה ,

רז"ל אמרו דהנה בעולם. גם ידם ועל תלמוד30מאמרות, ומה העולם, נברא מאמרות בעשרה
שמקיימים לצדיקים טוב שכר ליתן כו' אלא להבראות, יכול אחד במאמר והלא לומר,

המלכות ספירת הוא אחד דמאמר בזה, והענין מאמרות. בעשרה שנברא שבה31העולם
כל להיות צריך הרי דלכאורה, להבראות, יכול אחד שבמאמר וזהו הספירות. כל כלולים
אלא אחד, במאמר להבראות זה כל יכול ואיך אדם, נעשה עד אור מיהי הבריאה פרטי
גם להבראות יכול הי' ולכן הספירות, כל כלולים שבה המלכות ספירת הוא אחד שמאמר
הרי במלכות כלולות שהן כמו הספירות כי, מאמרות, בעשרה נברא ואעפ"כ אחד. במאמר

כח.)21 כז, תולדות

יב.)22 כח, תבא

ב.)23 לג, ברכות ראה

טוֿיט.)24 ל, נצבים

א.)25 קד, שבת

לד.)26 ג, משלי

יז,)27 שם קונטרסים (סה"מ פ"ב הנ"ל בניך וכל בד"ה הובא

.(74 ע' תרפ"ט ב.

ד"ה)28 ואילך. קמו ע' תרנ"ט סה"מ גם וראה פו. ז, נשא

ואילך. 75 ע' תש"ד בסה"מ רב שלום

ב.)29 יא, זח"ג

פ"ה.)30 ריש אבות

שם.)31 לאבות שמואל מדרש
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Â‰ÊÂאלא באות אינן שבעולם טובות שכל אומה השולמית מהו שם, במדרש מ"ש גם
הה"ד הדבר21בזכותה, ובך בזכותך, לך הארץ, ומשמני השמים מטל האלקים לך ויתן

דכתיב דהנה,22תלוי, בזה, והענין תלוי. הדבר ובך בזכותך הטוב, אוצרו את לך הוי' יפתח
הוי' יפתח ועז"נ דוקא. שמים יראת ע"י נעשה זה שענין ובהירות, זכות מלשון הוא זכות
ופתח ישראל, לבית טוב רוב להשפיע הוא הטוב אוצרו של דענינו הטוב, אוצרו את לך

שמים יראת הוא הטוב היא23אוצרו הטוב) (אוצרו ישראל לבית טוב רוב שהשפעת וכיון .
מצליחים, ונכסיו עולמו, ובין הקב"ה בין שלום עושים התורה שע"י כנ"ל התורה, עסק ע"י
במדרש מ"ש וזהו דוקא. שמים ביראת התורה עסק ע"י הוא הטוב אוצרו שפתח מובן הרי
פתח שהוא שמים, דיראת הענין כי, הטוב, אוצרו את לך הוי' יפתח דכתיב תלוי הדבר בך

כמארז"ל אדם, של בידו הוא הטוב, ופרש"י23אוצרו שמים, מיראת חוץ שמים בידי הכל
מלא ומקרא שמים, יראת לו יבחר והוא דרכים שני לפניו ונתן אדם של בידו מסר זו את

הכתוב בחיים.24דבר ובחרת גו' הרע ואת המות ואת הטוב ואת החיים את לפניך נתתי ראה
מסייעים אז וחיים, בטוב בוחר האדם כאשר הנה מ"מ חפשית, בחירה שהיא הגם אמנם,

חז"ל כדרשת מלמעלה, הפסוק25לו בא26על כו' בא חן, יתן ולענוים יליץ הוא ללצים אם
שתבחרו לכם מורה אני רש"י כפירוש בחיים, ובחרת מ"ש גם וזהו אותו. מסייעים ליטהר
ואומר היפה חלק על ומעמידו בנחלתי יפה חלק לך בחר לבנו האומר כאדם החיים, בחלק

הזקן רבינו שאמר וכפי לך. ברור זה את והוא27לו קמ"ל טובה עצה בחיים ובחרת דמ"ש
הכת בחיים ובחרת דהאותיות בזה והכוונה לטהר, להבא הםהסיוע עצמם הן בתורה ובים

אדם של שבידו תלוי, הדבר בך וזהו התורה. אותיות ומחבב בהם המסתכל להאדם סיוע
טוב. רב להשפיע העליון האוצר את פותח הוא שבזה שמים, היראת מדת לעורר

כתיבÔÈ�Ú‰Âג) דהנה עשרת28הוא, הם עשרה דעשרה הקודש, בשקל הכף עשרה עשרה
מאמרות ועשרה בעשרה29הדברות הדברות עשרת להמשיך היא והעבודה ,

רז"ל אמרו דהנה בעולם. גם ידם ועל תלמוד30מאמרות, ומה העולם, נברא מאמרות בעשרה
שמקיימים לצדיקים טוב שכר ליתן כו' אלא להבראות, יכול אחד במאמר והלא לומר,

המלכות ספירת הוא אחד דמאמר בזה, והענין מאמרות. בעשרה שנברא שבה31העולם
כל להיות צריך הרי דלכאורה, להבראות, יכול אחד שבמאמר וזהו הספירות. כל כלולים
אלא אחד, במאמר להבראות זה כל יכול ואיך אדם, נעשה עד אור מיהי הבריאה פרטי
גם להבראות יכול הי' ולכן הספירות, כל כלולים שבה המלכות ספירת הוא אחד שמאמר
הרי במלכות כלולות שהן כמו הספירות כי, מאמרות, בעשרה נברא ואעפ"כ אחד. במאמר

כח.)21 כז, תולדות

יב.)22 כח, תבא

ב.)23 לג, ברכות ראה

טוֿיט.)24 ל, נצבים

א.)25 קד, שבת

לד.)26 ג, משלי

יז,)27 שם קונטרסים (סה"מ פ"ב הנ"ל בניך וכל בד"ה הובא

.(74 ע' תרפ"ט ב.

ד"ה)28 ואילך. קמו ע' תרנ"ט סה"מ גם וראה פו. ז, נשא

ואילך. 75 ע' תש"ד בסה"מ רב שלום

ב.)29 יא, זח"ג

פ"ה.)30 ריש אבות

שם.)31 לאבות שמואל מדרש
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כל דהנה הענין, וביאור בגילוי. שהם כפי מאמרות, בעשרה נברא ולכן בהעלם, הם
ישנו שתחילה לתלמיד, מרב השכל בהשפעת וכמו דוקא, בחי' עשר ע"י צ"ל השפעה
ההשכלה בנקודת להתבונן צריך ואח"כ החכמה, שהו"ע להשפיע, שרוצה ההשכלה נקודת
שהרי וחסד, האהבה ענין לו להיות צריך וגם הבינה. שהו"ע כו', הענינים בפרטי שתבוא
שתהי' אפשר לבדה האהבה מדת מצד אמנם האהבה. מצד הוא ההשפעה ענין כללות
הגבורה מדת צ"ל ולזאת כלל, לקבל יוכל ולא המקבל, מדת מכפי יותר ההשפעה
אפשר לבדה הגבורה מצד אמנם לקבל. וראוי שיוכל כמה עד השכל את למדוד והצמצום,
וגבורה, חסד בין הממוצע שהיא התפארת, מדת צ"ל לזאת מדאי, יותר יהי' שהצמצום
החסד מדת כוללת שהיא זאת עוד אלא וגבורה, חסד בין ממוצע שהיא בלבד זו ולא
יוכל שרק מה כל לו שיתן באופן ההשפעה תהי' התפארת מדת ומצד הגבורה, ומדת
גם צ"ל לזה הנה משפיע, להיות יוכל עצמו שהמקבל היא המשפיע שכוונת וכיון לקבל.

יועצות כליות שהו"ע והוד, נצח בעצמו32מדת אח"כ שיהי' באופן לו להשפיע איך
תהי' שההשפעה וגם בהמקבל, המשפיע התקשרות שהוא היסוד, מדת צ"ל וכן משפיע.
ספי' העשירית, ספירה שהוא בהמשפיע, המקבל שטח גם יש לזה ונוסף בחמימות.
בהמקבל, שהם כמו אמנם בהמקבל, גם ישנם אלו בחינות כל והנה, בהמשפיע. המלכות
וזהו בהעלם. הם אלו) בחי' כל יש שם (שגם שבהמשפיע המקבל בשטח שהם כמו וגם
אפשר הי' הספירות, כל בה שכלולים המלכות ספירת דמצד להבראות, יכול אחד שבמאמר
היתה אם הרי בהעלם, הספירות כלולים המלכות שבספירת להיות אמנם להבראות.
נברא ולכן בעולם, אלקות גילוי להיות יכול הי' לא בלבד, המלכות מבחי' ההתהוות
אלקות גילוי להיות שיוכל כדי בגילוי, הם שהספירות כפי מאמרות, בעשרה העולם
מאמרות, בעשרה שנברא העולם את שמקיימים לצדיקים טוב שכר ליתן וזהו בעולם.

כמ"ש ישראל, כללות הם שנברא33דצדיקים העולם את מקיימים והם צדיקים, כולם ועמך
עשרת להמשיך היא עבודתם כי, בגילוי, הם ספירות שהעשר כפי מאמרות, בעשרה
בעולם, בגילוי ספירות העשר יהיו שעי"ז בעולם, גם ידם ועל מאמרות, בעשרה הדברות
שמים ביראת ומצוות בתורה העסק שע"י הענין כללות שזהו בעולם, אלקות גילוי היינו,

עולמו. ובין הקב"ה בין שלום עושים

Â‰ÊÂכתיב34דכתיב מלא תולדות בהבראם, והארץ השמים תולדות מלואו35אלה על דעולם ,
כמ"ש36נברא בעולם, אלקות גילוי מאיר שהי' חז"ל37, ודרשו כלה, אחותי לגני 38באתי

חטא שע"י אלא היתה, בתחתונים שכינה דעיקר בתחילה, עיקרי שהי' למקום לגנוני, לגני
למעלה השכינה את כביכול סלקו החטאים ושאר צדיקיםעה"ד עמדו ואח"כ רקיעים, מז'

משה שבא עד וכו', לו' ז' מרקיע השכינה את הוריד אברהם למטה, השכינה את והורידו

סט"ו)32 אגה"ק תניא א). (פה, תמ"ח ת"ז א. סא, ברכות ראה

ב). (קכב,

כא.)33 ס, ישעי'

34(.74 ע' שם תש"ד סה"מ בכ"ז וראה ד. ב, בראשית

ג.)35 פ"ל, שמו"ר ראה

ז.)36 פי"ד, ב"ר

א.)37 ה, שה"ש

עה"פ.)38 שהש"ר ז. פי"ט, ב"ר
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חביבין השביעין וכל לאברהם, שביעי בארץ,39שהוא למטה הא' מרקיע השכינה והוריד ,
לעתיד יהי' ומצוות התורה בקיום העבודה כללות וע"י סיני. הר על הוי' וירד במ"ת כמ"ש

מ"ש שזהו מלא, תולדות כתיב40לבוא מלא פרץ, תולדות המשיח,41אלה שבביאת כיון ,

מילואו על שעולם הבריאה בשעת כמו בעולם אלקות גילוי יהי' פרץ, של בניו מבני שהוא
עבודת שע"י מאמרות, בעשרה שנברא העולם את מקיימים שצדיקים וזהו"ע נברא.
הגלות זמן כל ובמשך בכלל הבירורים עבודת זמן כל במשך בנ"י) (כללות הצדיקים

נברא,42בפרט מילואו על שעולם כמו בעולם אלקות גילוי יהי' לבוא שלעתיד פועלים ,

ספירות. העשר דכל הגילוי שהי' מאמרות, בעשרה

התורה‡Ì�Óד) עסק להיות צריך בעולם, אלקות גילוי יומשך התורה עסק שע"י כדי
בהשגה להיות צריך התורה שעסק דאף בזה, והענין דוקא. ויראה בביטול

תורה תלמוד מצות עיקר שזהו בשכלו, שישיג להיות43והבנה, צריך המצוות בעסק וכמו"כ ,
ידוע שהרי הרצון, פרטי אל הנה44צוגעטראגן שבחכמה הוא, לחכמה רצון בין שההפרש ָ

אחד פרט חסר כאשר ברצון משא"כ החכמה, מהות ג"כ הוא פרט איזה חסר כאשר גם
לקיימן צוגעטראגענקייט מתוך המצוות קיום להיות צריך זה ומשום כלל, זה רצון אינו ָהרי
וקיום התורה ללימוד צוגאנג) (דער הגישה כללות הנה מ"מ דוקא, הרצון פרטי ַכפי
דוקא. וביטול ביראה להיות צריך גופא המצוות וקיום התורה לימוד בשעת וגם המצוות

רעות המדות לכל המקור הוא הביטול) (היפך הישות שענין הידוע בהקדים דמי45ויובן ,

שמצד ועד בעצמו, רק הוא טרוד תמיד הרי עצמו, בעיני יקר והוא עצמו את מחשיב שהוא
מציאותו, את ממעט שהוא מה רק הזולת מציאות כל אצלו נעשית שלו הישות תוקף

הסיפור לפניו:46וכידוע והתאונן הצ"צ, אדמו"ר כ"ק אל שבא כו' צורה בעל אחד באיש
כ"ק לו והשיב כו', להיפך עושים אומר שאני מה וכל ביהמ"ד, אין מיר אויף טרעט מי
טרעט מען וואו אז ביהמ"ד גאנצן אין זיך זיין מתפשט דיר הייסט ווער הצ"צ: ַַאדמו"ר

כתיב וסיים: דיר. אויף טרעט מען אז מיינען און47זאלסטו ואיש דרכו רשע יעזוב ַָ
אפשר אי תשובה בלא אשר המוכרח דבר זהו דרכו רשע שיעזוב דכשם היינו, מחשבותיו,

הזקן רבנו וכמ"ש הקודש, אל שיעשו48לגשת בלי ה' לעבוד להתחיל לרשעים אפשר שאי
המפסקת ברזל של ומחיצה מבדיל מסך שהם הקליפות לשבר תחילה העבר על תשובה
אֹון מלשון הוא דאון מחשבותיו, און איש שיעזוב המוכרח דבר גם הוא כמו"כ ֶָכו',

אונים מרוב וכמו כח, שפירושו וצריך49(בחולם) וחזק, תקיף איש הוא און שאיש והיינו ,
הישות, שהו"ע מחשבותיו, לעזוב און`jiהוא התורה,`jiזאג ללימוד בנוגע ועד"ז וויל. ָ

יא.)39 פכ"ט, ויק"ר

יח.)40 ד, רות

שם.)41 שמו"ר ו. פי"ב, ב"ר

רפל"ז.)42 תניא ראה

ספ"ב.)43 לאדה"ז ת"ת הל' סק"ב. ס"נ או"ח מג"א ראה

שיא,)44 ח"ב קונטרסים (סה"מ תרצ"ד תפלתי ואני ד"ה

ואילך). ב שנ, (שם תרצ"ה באהלך אגורה ד"ה ואילך). סע"א

ועוד. רסט). ע' תרס"ה (סה"מ תרס"ה יגדל ועתה ד"ה גם וראה

ובכ"מ.)45 ואילך. כ ע' תרנ"ה סה"מ

ח"א)46 קונטרסים (סה"מ ס"ה הנ"ל בניך וכל בד"ה הובא
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ז.)47 נה, ישעי'

פי"ז.)48 תניא

כו.)49 מ, ישעי'
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ידי ועוצם כחי אשר שחושב ישות, מתוך אלא וביטול ביראה אינו התורה לימוד שכאשר
הזה החיל את לי יכול50עשה אזי הוא, וחכמתו שכלו בכח בה ומחדש התורה את שמבין ,

למטה לירד שיכול ועד כו', לקנטר או להתייהר, רק הוא שלימודו ומצב למעמד לבוא
נאמר ועליו רח"ל, האסור את יתיר בתורה חידושיו שע"י ח"ו אלקים51יותר אמר ולרשע

ת"ת בהלכות הזקן אדמו"ר (כמ"ש חוקי לספר לך זו52מה לא הרי כזה שבאופן ומובן, .(
השלום, היפך שגורם אדרבה, אלא עולמו, ובין הקב"ה בין שלום עושה שאינו בלבד

רז"ל בעולםכמאמר לדור יכולים והוא אני אין הקב"ה אמר הרוח גסות בו שיש אדם ,53כל

השכינה רגלי דוחק כו' זקופה בקומה ביראה54והמהלך התורה עסק להיות צריך ולזאת .
עולמו. ובין הקב"ה בין השלום שהו"ע בעולם, אלקות גילוי ממשיך ועי"ז דוקא, וביטול

מפרשÂ‰ÊÂה) שהתרגום והיינו דהוי', באורייתא דילפין ותרגומו הוי', לימודי בניך וכל
יודע הלומד שהאדם היינו, בביטול, אלא) ח"ו, בישות (לא צ"ל התורה שלימוד
העולם, קיום נעשה ועי"ז דהוי'. באורייתא דילפין שזהו"ע ית', ורצונו חכמתו היא שהתורה

דכתיב55כמארז"ל מעשה56מאי עם הקב"ה שהתנה מלמד הששי, יום בוקר ויהי ערב ויהי
וכמאמר כו', מתקיימין אתם התורה מקבלים ישראל אם להם ואמר קוב"ה57בראשית

שאסתכל לומר, ויש עלמא. ומקיים באורייתא אשתדל נש בר עלמא וברא באורייתא אסתכל
שבתושב"כ, ותושבע"פ, דתושב"כ הלימוד אופני ב' על קאי באורייתא ואשתדל באורייתא

מספיק ולזה ת"ת, מצות י"ח יוצא קאמר מאי ידע שלא הארץ עם באורייתא,`lkzqגם
והשגה הבנה להיות צריך בתושבע"פ צ"ל47משא"כ ולזה ,lczy`וקיום דוקא. באורייתא

תושב"כ, הוא דחתן שבתורה, וכלה חתן שזהו"ע ותושבע"פ, תושב"כ ע"י נעשה העולם
כמ"ש שבע"פ, תורה הוא אביך58וכלה דמוסר אמך, תורת תטוש ואל אביך מוסר בני שמע

שבע"פ תורה הוא אמך ותורת שבכתב, תורה העולם.59הוא קיום נעשה שניהם שע"י ,

קוראין חופתו שלפני בשבת החתן אשר המנהג טעם שזהו בפרט, בכאו"א הוא וכמו"כ
כח התגלות להיות העולם את והכלה החתן מקיימים התורה שע"י היינו, לתורה, אותו

יבורך ישרים דור בתורה, עוסקים בנים בלידת ורב60הא"ס הוי' לימודי בניך וכל וזהו .
רב נעשה אזי הוי', לימודי שזהו"ע בביטול, הוא התורה לימוד שכאשר היינו, בניך, שלום

בעולם. שלום ומרבים העולם את שבונים בוניך, אלא בניך תקרי אל בניך, שלום

•

יז.)50 ח, עקב

טז.)51 נ, תהלים

פ"ד).)52 ריש ת"ת הל' רמב"ם גם (וראה ה"ג פ"ד

א.)53 ה, סוטה

סע"ב.)54 מג, ברכות

א.)55 פח, שבת

לא.)56 א, בראשית

אֿב.)57 קסא, זח"ב

ח.)58 א, משלי

א).)59 (קנא, סכ"ט אגה"ק תניא וראה עה"פ. משלי מדרש

לשם. ובהמ"מ ב. פה, שמע"צ דרושי לקו"ת

ב.)60 קיב, תהלים
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– שליט"א* אדמו"ר כ"ק לנישואי וחמש העשרים יובל –

מוגה בלתי

הוי'.‡. לימודי בניך וכל המתחיל דיבור מאמר ואמר לנגן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
שמחה]. ניגון לנגן צוה המאמר [לאחרי

***

הזוהר1ידוע·. בחסידות2מאמר מקומות בכמה המובא בדיוקנאה3– קיימא הוה ונשמתא נשמתא "כל –
קדישא". מלכא קמי'

בזה: והענין

ז"ל חכמינו בבחינת4אמרו מושרשים ישראל שנשמות וכידוע דבר", לכל קדמה ישראל של "מחשבתן
העצמות בחינת שבין והעולמות הדרגות דרך לעבור היא צריכה למטה, יורדת הנשמה כאשר אמנם, העצמות.

הזה. לעולם

בזה אופנים שהנשמה5ושני היינו, התלבשות, בדרך (א) :zipzyne zakrznנקראת ולכן בו, שעוברת בהעולם
מעביר, בדרך (ב) דעשי'. נשמה או דיצירה נשמה דבריאה, נשמה בו: שמתעכבת תחתון היותר העולם שם על
להשלים כדי – הגשמי הזה לעולם ירידתה גם ולכן, בהם, עוברת רק אלא בהעולמות בהתלבשות באה שאינה

בתחתונים דירה ית' לו לעשות העליונה הכוונה לענינים6את שייכות לה שתהי' המוכרחת במידה אלא אינה –

גשמיים.

ונשמתא נשמתא "כל נאמר זה שעל – האצילות בעולם ומצבה מעמדה גם ישנו העולמות דרך ובהמעבר
בחסידות כמבואר קדישא", מלכא קמי' בדיוקנאה קיימא דאצילות.7הוה ז"א בחינת הוא קדישא" ש"מלכא

השנה דראש המאמרים (בהמשך אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שמבאר כפי – הנשמות כל על נאמר זה וענין
דב"ן7תשי"א נשמות והן דמ"ה נשמות הן הנשמות, סוגי כל על דקאי ונשמתא", נשמתא "כל הלשון בדיוק (

דאצילות). ז"א בחינת קדישא", מלכא ("קמי' האצילות בעולם הוא ששורשם –

הידוע עם בסתירה זה אין רק8ולכן יש אלו, בדורותינו וכמה כמה אחת ועל הראשונים, בדורות שאפילו
בנוגע הוא כאן המדובר כי, – דאצילות נשמות הם שנשמותיהם סגולה ש"קיימאyxeylיחידי כפי הנשמה,

d`pweicaהקודש באגרת הזקן אדמו"ר שכתב (כמו נשמתו" "שרש הוא ש"דיוקן" הנשמה9", שורש שזהו ,(

האצילות. בעולם

ז"ל‚. חכמינו אמרו שעלי' הדרגא ישנה – השתלשלות בסדר באה שהנשמה כפי – זה שהנשמות10ולאחרי
הנשמות אוצר וכן הכבוד", כסא מתחת ז"ל11"גזורות חכמינו אמרו זה שעל גוף, בשם דוד12הנקרא בן "אין

אדמו"ר כ"ק את לברך החסידים זקני נכנסו קודש שבת בליל (*

אדמו"ר כ"ק נענה כן ואחרי להנישואין, הכ"ה יובל לרגל שליט"א
און (פריילעכע ובריאים שמחים חסידים יהיו שכאשר ואמר, שליט"א

יותר. טוב לו גם יהי' אזי געזונטע)
אדמו"ר כ"ק קרא התפלה, אחרי זמן משך קודש, השבת ביום
בקשר להתוועד שרצונו ואמר, בקודש, מהמשמשים לאחד שליט"א
טומל"). א ("אן רעש ללא אבל, להנישואין, הכ"ה יובל מלאת ַָעם
קידש המדרש, לבית שליט"א אדמו"ר כ"ק נכנס זמן, משך ולאחרי

"לחיים". ויאמרו קידוש יעשו הקהל שכל והורה היין, על
זו1) שנה כסלו דיו"ד כללי שהמכתב אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

הוא – ואילך) 178 ע' לעיל ואילך. מח ע' ח"ח באגרותֿקודש (נדפס
דלקמן. השיחה תוכן

קד,2) זח"ג וראה זה. בל' מצאתיו לא ולע"ע בדא"ח. בכ"מ מובא
(הערת ב סא, זח"ג ב. צו, זח"ב ב. רלג, ב. רכז, סע"ב. צ, זח"א ב.

.(11 ע' תשי"א בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק
קונטרסים3) (סה"מ בתחלתו תרפ"ט דודי לכה בד"ה גם הובא

א). כ, ח"א
ד.4) פ"א, ב"ר
(5.11 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן ואילך. תסח ע' שמיני אוה"ת ראה
פי"ג,6) במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו.
שם.7) תשי"א סה"מ
משפטים.8) ר"פ תו"א ראה
ב).9) (קנג, בתחלתו קו"א
א.10) קיג, לזח"א זהר בנצוצי הנסמן וראה רע"ב. קכט, זח"ג
שצגֿד).11) ע' (ח"ב בערכו חב"ד – הערכים ספר גם ראה
וש"נ.12) א. ה, ע"ז ב. סג, יבמות
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– שליט"א* אדמו"ר כ"ק לנישואי וחמש העשרים יובל –

מוגה בלתי

הוי'.‡. לימודי בניך וכל המתחיל דיבור מאמר ואמר לנגן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
שמחה]. ניגון לנגן צוה המאמר [לאחרי

***

הזוהר1ידוע·. בחסידות2מאמר מקומות בכמה המובא בדיוקנאה3– קיימא הוה ונשמתא נשמתא "כל –
קדישא". מלכא קמי'

בזה: והענין

ז"ל חכמינו בבחינת4אמרו מושרשים ישראל שנשמות וכידוע דבר", לכל קדמה ישראל של "מחשבתן
העצמות בחינת שבין והעולמות הדרגות דרך לעבור היא צריכה למטה, יורדת הנשמה כאשר אמנם, העצמות.

הזה. לעולם

בזה אופנים שהנשמה5ושני היינו, התלבשות, בדרך (א) :zipzyne zakrznנקראת ולכן בו, שעוברת בהעולם
מעביר, בדרך (ב) דעשי'. נשמה או דיצירה נשמה דבריאה, נשמה בו: שמתעכבת תחתון היותר העולם שם על
להשלים כדי – הגשמי הזה לעולם ירידתה גם ולכן, בהם, עוברת רק אלא בהעולמות בהתלבשות באה שאינה

בתחתונים דירה ית' לו לעשות העליונה הכוונה לענינים6את שייכות לה שתהי' המוכרחת במידה אלא אינה –

גשמיים.

ונשמתא נשמתא "כל נאמר זה שעל – האצילות בעולם ומצבה מעמדה גם ישנו העולמות דרך ובהמעבר
בחסידות כמבואר קדישא", מלכא קמי' בדיוקנאה קיימא דאצילות.7הוה ז"א בחינת הוא קדישא" ש"מלכא

השנה דראש המאמרים (בהמשך אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שמבאר כפי – הנשמות כל על נאמר זה וענין
דב"ן7תשי"א נשמות והן דמ"ה נשמות הן הנשמות, סוגי כל על דקאי ונשמתא", נשמתא "כל הלשון בדיוק (

דאצילות). ז"א בחינת קדישא", מלכא ("קמי' האצילות בעולם הוא ששורשם –

הידוע עם בסתירה זה אין רק8ולכן יש אלו, בדורותינו וכמה כמה אחת ועל הראשונים, בדורות שאפילו
בנוגע הוא כאן המדובר כי, – דאצילות נשמות הם שנשמותיהם סגולה ש"קיימאyxeylיחידי כפי הנשמה,

d`pweicaהקודש באגרת הזקן אדמו"ר שכתב (כמו נשמתו" "שרש הוא ש"דיוקן" הנשמה9", שורש שזהו ,(

האצילות. בעולם

ז"ל‚. חכמינו אמרו שעלי' הדרגא ישנה – השתלשלות בסדר באה שהנשמה כפי – זה שהנשמות10ולאחרי
הנשמות אוצר וכן הכבוד", כסא מתחת ז"ל11"גזורות חכמינו אמרו זה שעל גוף, בשם דוד12הנקרא בן "אין

אדמו"ר כ"ק את לברך החסידים זקני נכנסו קודש שבת בליל (*

אדמו"ר כ"ק נענה כן ואחרי להנישואין, הכ"ה יובל לרגל שליט"א
און (פריילעכע ובריאים שמחים חסידים יהיו שכאשר ואמר, שליט"א

יותר. טוב לו גם יהי' אזי געזונטע)
אדמו"ר כ"ק קרא התפלה, אחרי זמן משך קודש, השבת ביום
בקשר להתוועד שרצונו ואמר, בקודש, מהמשמשים לאחד שליט"א
טומל"). א ("אן רעש ללא אבל, להנישואין, הכ"ה יובל מלאת ַָעם
קידש המדרש, לבית שליט"א אדמו"ר כ"ק נכנס זמן, משך ולאחרי

"לחיים". ויאמרו קידוש יעשו הקהל שכל והורה היין, על
זו1) שנה כסלו דיו"ד כללי שהמכתב אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

הוא – ואילך) 178 ע' לעיל ואילך. מח ע' ח"ח באגרותֿקודש (נדפס
דלקמן. השיחה תוכן

קד,2) זח"ג וראה זה. בל' מצאתיו לא ולע"ע בדא"ח. בכ"מ מובא
(הערת ב סא, זח"ג ב. צו, זח"ב ב. רלג, ב. רכז, סע"ב. צ, זח"א ב.

.(11 ע' תשי"א בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק
קונטרסים3) (סה"מ בתחלתו תרפ"ט דודי לכה בד"ה גם הובא

א). כ, ח"א
ד.4) פ"א, ב"ר
(5.11 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן ואילך. תסח ע' שמיני אוה"ת ראה
פי"ג,6) במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו.
שם.7) תשי"א סה"מ
משפטים.8) ר"פ תו"א ראה
ב).9) (קנג, בתחלתו קו"א
א.10) קיג, לזח"א זהר בנצוצי הנסמן וראה רע"ב. קכט, זח"ג
שצגֿד).11) ע' (ח"ב בערכו חב"ד – הערכים ספר גם ראה
וש"נ.12) א. ה, ע"ז ב. סג, יבמות
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ונתנם להיוולד, העתידות הנשמות כל נוצרו ומבראשית גוף, ושמו יש (אוצר שבגוף" נשמות כל שיכלו עד בא
).13לשם

יותר: ובפרטיות

רש"י בפירוש איתא – "גוף" שהנשמות14בפירוש לכאורה משמע ומזה למלאכים". שכינה בין שחוצץ "פרגוד
הם גוף" ששמו ב"אוצר שהואdlrnlבהיותן גוף" ששמו ה"אוצר כי, הכבוד", כסא מתחת "גזורות שהם מכמו

(מקומם עשייה] יצירה, [=בריאה, בי"ע לעולמות (שכינה) דאצילות מלכות בין היינו, למלאכים", שכינה "בין
ה הבריאהשל בעולם שמקומו הכבוד" מ"כסא למעלה הוא .15מלאכים),

טעמים: מב' כן, לומר אפשר אי באמת אבל

צריכה שבו הגוף תכונות את להנשמה נותנים שבו לפי הוא, "גוף", בשם נקרא הנשמות שאוצר הטעם א)
שזהו – להגוף שייכות כבר לה שיש כזו בדרגא הנשמה נמצאת הנשמות שבאוצר והיינו, מכמוdhnlלהתלבש.

הכבוד. כסא מתחת גזורה שהיא

בתוס' איתא ישנו16ב) העולם אומות בנשמות שגם והיינו, א'", בגוף אינן עכו"ם ושל ישראל של ש"נשמות
הנשמות שאוצר מוכח ומזה יותר. עליונה בבחינה הוא ישראל דנשמות שה"אוצר" אלא גוף", ששמו ה"אוצר

הכבוד.dhnlהוא כסא מתחת גזורות שהנשמות מזה במדרגה

המלך בעמק שמצאתי עד אצלי, מוקשה תמיד הי' זה ענין בהיות17– – הא' מדרגה ב"גוף": מדרגות ב' שיש
וכאשר היצירה. דעולם התחתון עדן בגן ה"גוף" בהיות – הב' ומדרגה הבריאה, דעולם העליון עדן בגן ה"גוף"

דלמטה להגוף שייכות לה יש אזי הב', במדרגה גוף" ששמו) ב"(אוצר נמצאת .18הנשמה

בתחילה האצילות: בעולם קדישא", מלכא "קמי' בשרשה היותה לאחרי – דהנשמה השתלשלות סדר וזהו
הבריאה דעולם הקדשים קודש בבחינת [והוא הכבוד כסא מתחת היא שבכל19גזורה הקדשים קודש שבחינת –

בתניא (כמובא הימנו שלמעלה העולם לסוף ושייך עצמו, מהעולם למעלה הוא כן21מעץֿחיים20עולם ואחרי ,[(
היצירה. ובעולם הבריאה, בעולם מדרגות: ב' ישנם גופא ובזה גוף, הנקרא הנשמות לאוצר באה

שייכות„. לה ואין רוחניות, כולה היא הרי – למעלה הנשמה עמידת של הנ"ל המדרגות פרטי בכל והנה,
מגשמיות בריחוק שהיא השכלית מנפש וחומר וקל שכן ובמכל גשמיים. לענינים אפילו או חומריים לענינים כלל
וכמה כמה אחת ועל תחתונה, במדרגה בעמידתה אפילו האלוקית, נפש וכמה כמה אחת ועל וחומריות,

קדישא". מלכא "קמי' לעמידתה עד יותר, עליונות במדרגות בעמידתה
וחומריים גשמיים לענינים כלל שייכת אינה עצמה שמצד – הנשמה ויסורי עינויי גדולים כמה עד מובן ומזה

עמיקתא" לבירא רמה "מאיגרא גשמי, בגוף להתלבש למטה מירידתה –22.

לענינים השייכות מצד הזה לעולם בהירידה הנשמה של הצער מלבד – יותר כשלעצמם,miinybובפרטיות
מציאות מצד יותר עוד בזה והחומרי,rxdניתוסף הגשמי הזה שבעולם

הוא הרע שמציאות גם בתניאswezaומה כמובא בעץֿחיים23, שכתוב הוא24מה החומרי הזה שבעולם שהרע
בו גוברים והרשעים ורעים קשים הזה עולם מעשה כל ולכן כו' הגסות הקליפות ,25שמרי

טעניתא" ש"אקדמי' הרע, היצר מציאות מצד – יותר עוד ניתוסף וכו'.26ובזה

יכולים המצוות, וקיום התורה לימוד קדושה, ענייני שאפילו – הזה בעולם הירידה גדלה כך כדי ועד
נאמר זה שעל כדבעי, שלא באופן התורה27להיעשות שכל כיון חוקי", לספר לך מה אלוקים אמר "ולרשע

שם.13) ע"ז פרש"י
שם.14) יבמות
עד,15) האזינו בלקו"ת הובא (שמ"ו). כסה"כ שער ע"ח ראה

.39 הערה רלח ע' ח"ה מלוקט בסה"מ הנסמן סע"ד.
שם.16) ע"ז – אין ד"ה
פע"ב.17) ש"ו
(המו"ל).18) הנ"ל על התירוץ חסר
תרמה.19) ע' ריש אור) (יהל לתהלים הצ"צ רשימות ראה

פנ"ב.20)
(21.15 שבהערה
ב.22) ה, חגיגה – חז"ל לשון ע"פ
א).23) (ל, פכ"ד
פ"ד.24) סוף מ"ב שער
סע"ב).25) (יו"ד, פ"ו תניא
ב.26) קעט, זח"א ראה
טז.27) נ, תהלים
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תורה תלמוד בהלכות הזקן אדמו"ר שכתב (כמו שעה לפי בקליפות כוח מוסיפים רשע בעודו שעושה ).28ומצוות

ומברכים המצוות, וקיום התורה לימוד חובת ידי בהם שיוצאים ומצוות, תורה קדושה, ענייני היותם שעם והיינו,
ה וברכת התורה ברכת ה'עליהם לעבוד להתחיל לו אפשר שאי רשע, הוא שהמקיימם כיון מקום, מכל מצוות,

לאביו בינו המפסקת ברזל של ומחיצה מבדיל מסך שהם הקליפות לשבר תחילה העבר על תשובה שיעשה בלי
בתניא (כמבואר "כמשל29שבשמים – שבזה הירידה גודל ומובן שעה. לפי בקליפות כוח הם מוסיפים לכן ,(

עושה אפי' מזה גדול עלבון לך שאין כו', הכסא בית בתוך פניו וטומן למטה ומורידו מלך של בראשו האוחז
בתניא (כמבואר שעה" לפי ).30כן

כמאמר הכרח, בדרך היא בגוף הנשמה שירידת הטעם שרצונה31וזהו כיון דלכאורה, – חי" אתה כורחך "על
צריכה למטה, בירידתה היא העליונה שהכוונה בידעה הנה עניינה, כל שזהו הקב"ה, רצון לקיים הנשמה של
למטה. שבירידה והיסורים הצער גודל מצד הוא ההכרח אלא – הכרח בדרך ולא ברצון, להיות למטה הירידה

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק בשיחת הנשמות32וכמבואר מאוצר שבלכתה בגוף, הנשמה ירידת סדר אודות
של למהותו היא מתוודעת זה ידי ועל וכו', הגיהנם דרך אותה מוליכים כן ואחרי גןֿעדן, דרך אותה מוליכים
וועלט" פליישיקע ווילדע "א שכזה, ירוד לעולם אותה דוחפים מדוע הנשמה: טוענת ואז הגשמי, הזה ַעולם

בלוט" זודיקע מיט ביינער און פלייש זאק "א בגוף, להתלבש פראי), גשמי דם33(עולם עם ועצמות בשר (שק ַַ
הכרח. בדרך היא למטה הירידה ולכן – רותח)!...

הירידה,‰. שלאחרי העלי' בשביל הדבר כדאי – למטה הנשמה שבירידת והיסורים הצער גודל למרות אמנם,
ירידתה קודם שהיתה מכמו באיןֿערוך יותר נעלית לדרגא הנשמה מתעלה למטה הירידה ידי על שדוקא היינו,

למטה.
ביאור: ליתר

להטיב הטוב וטבע הטוב, עצם שהוא – שהקב"ה גופא גודל34הא למרות למטה, לירד הנשמה את מכריח –

שבשבילה כזו גדולה עלי' היא הירידה ידי על שבאה העלי' (א) אשר הוכחה מהווה שבזה, והיסורים הצער
גדולה לעלי' לבוא – יותר ונוחה קלה – אחרת דרך שאין (ב) למטה, שבירידה והיסורים הצער את לסבול כדאי

זו. גדולה ירידה ידי על מלבד זו

ממנו, למטה תחתון שאין תחתון היותר למקום שבאיןֿערוך, ירידה היא עמיקתא" ל"בירא שהירידה וכיון

כידוע תחתון, הכי במקום להיות צריכה למטה) הנשמה ירדה זה (שבשביל הבירורים עבודת שהרי –35

יוגבה זה ידי ועל הבית, של התחתונה הקורה תחת אותו שמעמידים ליווע"ר, הנקרא ההגבהה מכלי המשל
וכידוע התחתון. החלק יוגבה לא אזי מאמצע יתחיל אם כן שאין מה כולו, בפלס36הבית "ושקל בענין גם

השני'37הרים" שבכף המשא הגבהת תהי' יותר, למטה יורדת שוקלין שבה שהכף שכל מאזנים כף כמשל שזהו ,

יותר –38למעלה

היא הירידה) לולי אלי' לבוא אחרת דרך ואין הירידה, כדאית (שבשבילה רמה" ל"איגרא העלי' שגם מובן
שבאיןֿערוך. עלי'

.Âועומקו הנשמה צער גודל להבין מתמלא39נקל לא למטה שבירידתה היסורים כל לאחרי כאשר אם –

הירידה שיסורי נמצא שאז – היוםֿיום בחיי הבורא רצון קיום ידי על הבאה הגדולה, העלי' המכוון, תכלית
תכלית. ללא יסורים מאשר יותר גדולים יסורים לך ואין תכלית, ללא היו

עצמך: והגע

אין שנה שבעים איוב יסורי שאפילו ועד שבגיהנם, ליסורים ערך להם אין הזה שבעולם היסורים שכל ידוע

רפ"ד.28) ת"ת הל' רמב"ם וראה ה"ג. פ"ד
פי"ז.29)
ספכ"ד.30)
ספ"ד.31) אבות
ואילך.32) א קעג, ח"א לקו"ד
א.33) קפח, שם

הח"ן).34) מספרי (ד"ה בהערה 334 ע' חכ"ד בלקו"ש הנסמן ראה
א.35) ד, בראשית תו"א
א.36) מה, נצבים לקו"ת
יב.37) מ, ישעי'
(38.19 הערה קיא ע' ח"ד מלוקט סה"מ ראה
זה.39) ענין בדברו מאד בכה שליט"א אדמו"ר כ"ק
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תורה תלמוד בהלכות הזקן אדמו"ר שכתב (כמו שעה לפי בקליפות כוח מוסיפים רשע בעודו שעושה ).28ומצוות

ומברכים המצוות, וקיום התורה לימוד חובת ידי בהם שיוצאים ומצוות, תורה קדושה, ענייני היותם שעם והיינו,
ה וברכת התורה ברכת ה'עליהם לעבוד להתחיל לו אפשר שאי רשע, הוא שהמקיימם כיון מקום, מכל מצוות,

לאביו בינו המפסקת ברזל של ומחיצה מבדיל מסך שהם הקליפות לשבר תחילה העבר על תשובה שיעשה בלי
בתניא (כמבואר "כמשל29שבשמים – שבזה הירידה גודל ומובן שעה. לפי בקליפות כוח הם מוסיפים לכן ,(

עושה אפי' מזה גדול עלבון לך שאין כו', הכסא בית בתוך פניו וטומן למטה ומורידו מלך של בראשו האוחז
בתניא (כמבואר שעה" לפי ).30כן

כמאמר הכרח, בדרך היא בגוף הנשמה שירידת הטעם שרצונה31וזהו כיון דלכאורה, – חי" אתה כורחך "על
צריכה למטה, בירידתה היא העליונה שהכוונה בידעה הנה עניינה, כל שזהו הקב"ה, רצון לקיים הנשמה של
למטה. שבירידה והיסורים הצער גודל מצד הוא ההכרח אלא – הכרח בדרך ולא ברצון, להיות למטה הירידה

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק בשיחת הנשמות32וכמבואר מאוצר שבלכתה בגוף, הנשמה ירידת סדר אודות
של למהותו היא מתוודעת זה ידי ועל וכו', הגיהנם דרך אותה מוליכים כן ואחרי גןֿעדן, דרך אותה מוליכים
וועלט" פליישיקע ווילדע "א שכזה, ירוד לעולם אותה דוחפים מדוע הנשמה: טוענת ואז הגשמי, הזה ַעולם

בלוט" זודיקע מיט ביינער און פלייש זאק "א בגוף, להתלבש פראי), גשמי דם33(עולם עם ועצמות בשר (שק ַַ
הכרח. בדרך היא למטה הירידה ולכן – רותח)!...

הירידה,‰. שלאחרי העלי' בשביל הדבר כדאי – למטה הנשמה שבירידת והיסורים הצער גודל למרות אמנם,
ירידתה קודם שהיתה מכמו באיןֿערוך יותר נעלית לדרגא הנשמה מתעלה למטה הירידה ידי על שדוקא היינו,

למטה.
ביאור: ליתר

להטיב הטוב וטבע הטוב, עצם שהוא – שהקב"ה גופא גודל34הא למרות למטה, לירד הנשמה את מכריח –

שבשבילה כזו גדולה עלי' היא הירידה ידי על שבאה העלי' (א) אשר הוכחה מהווה שבזה, והיסורים הצער
גדולה לעלי' לבוא – יותר ונוחה קלה – אחרת דרך שאין (ב) למטה, שבירידה והיסורים הצער את לסבול כדאי

זו. גדולה ירידה ידי על מלבד זו

ממנו, למטה תחתון שאין תחתון היותר למקום שבאיןֿערוך, ירידה היא עמיקתא" ל"בירא שהירידה וכיון

כידוע תחתון, הכי במקום להיות צריכה למטה) הנשמה ירדה זה (שבשביל הבירורים עבודת שהרי –35

יוגבה זה ידי ועל הבית, של התחתונה הקורה תחת אותו שמעמידים ליווע"ר, הנקרא ההגבהה מכלי המשל
וכידוע התחתון. החלק יוגבה לא אזי מאמצע יתחיל אם כן שאין מה כולו, בפלס36הבית "ושקל בענין גם

השני'37הרים" שבכף המשא הגבהת תהי' יותר, למטה יורדת שוקלין שבה שהכף שכל מאזנים כף כמשל שזהו ,

יותר –38למעלה

היא הירידה) לולי אלי' לבוא אחרת דרך ואין הירידה, כדאית (שבשבילה רמה" ל"איגרא העלי' שגם מובן
שבאיןֿערוך. עלי'

.Âועומקו הנשמה צער גודל להבין מתמלא39נקל לא למטה שבירידתה היסורים כל לאחרי כאשר אם –

הירידה שיסורי נמצא שאז – היוםֿיום בחיי הבורא רצון קיום ידי על הבאה הגדולה, העלי' המכוון, תכלית
תכלית. ללא יסורים מאשר יותר גדולים יסורים לך ואין תכלית, ללא היו

עצמך: והגע

אין שנה שבעים איוב יסורי שאפילו ועד שבגיהנם, ליסורים ערך להם אין הזה שבעולם היסורים שכל ידוע

רפ"ד.28) ת"ת הל' רמב"ם וראה ה"ג. פ"ד
פי"ז.29)
ספכ"ד.30)
ספ"ד.31) אבות
ואילך.32) א קעג, ח"א לקו"ד
א.33) קפח, שם

הח"ן).34) מספרי (ד"ה בהערה 334 ע' חכ"ד בלקו"ש הנסמן ראה
א.35) ד, בראשית תו"א
א.36) מה, נצבים לקו"ת
יב.37) מ, ישעי'
(38.19 הערה קיא ע' ח"ד מלוקט סה"מ ראה
זה.39) ענין בדברו מאד בכה שליט"א אדמו"ר כ"ק
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בגיהנם אחת שעה הנפש ליסורי כלל ערך ז"ל40להם חכמינו אמרו כן פי על ואף לעלמא41. וליתי דלדייני' "מוטב
עדן בגן העונג שיקבל בשביל – חודש י"ב במשך אפילו – גיהנם יסורי כל שכדאי שהיסורים42דאתי", והיינו, .

להיותם zilkzדגיהנם, liaya"'הוי בנועם "לחזות הנשמה שתוכל כו' וליבון וזיכוך בירור נעשה ידם שעל –43

היסורים. את מקילה כשלעצמה התכלית ידיעת הרי –

ללא למטה מירידתה הנשמה יסורי לגבי ערך להם אין חודש י"ב במשך גיהנם יסורי שכל נמצא זה פי ועל
יסורים להיותם – אחת שעה אפילו zilkzעלי' `ll.

מתמלאת לא שבהם ושנים חדשים שבועות, ימים, שעות, עוברים אם הנשמה יסורי גודל לשער אפוא נקל
בהם" אחד ולו יוצרו "ימים שהרי – למטה הירידה כדי44כוונת ימים של קצוב מספר ניתן נשמה שלכל היינו, ,

ה"אחד" את ולגלות מתייסרת45להמשיך פעולתה, פועלת ואינה למטה הנשמה נמצאת שבו רגע כל ובמילא, ,
למטה הירידה בצער zilkzהנשמה `ll.מזה יותר ויסורים צער לך שאין ,

.Êז"ל חכמינו שאמרו כי:46וזהו – שטות" רוח בו נכנס כן אם אלא עבירה עובר אדם "אין
אפילו שכלו, לגבי תאוותיו של הערך ריחוק גדול כמה עד – קלה בהתבוננות אפילו – האדם יתבונן כאשר
הטבעית, נפש של השכל לגבי הבהמית נפש שכל של הערך ריחוק הוא כמה ועד הבהמית, נפש של השכל
האלוקית, נפש לגבי השכלית דנפש הערך וריחוק השכלית, דנפש השכל לגבי הטבעית נפש דשכל הערך וריחוק

אפילו מקום תפיסת אין שאצלה עד ביותר, מעלתה וכמהelkylשגדלה כמה אחת ועל האדם, eizee`zyשל

– וכלל כלל מקום תופסים אין

בידיים – יגרום תאוותיו, מילוי שבשביל רעכט") אים ּבא איז ("ווי בעיניו יצדק איך – שכל פי על ַהרי
הנשמה שבירידת והיסורים הצער כל שלאחרי ביותר, גדולים יסורים ועוד להנשמה, ויסורים צער – וברצון
אבל למטה, הירידה בתחילת רק זה הרי חי", אתה כורחך ד"על באשמתו, זה שאין היות עם [אשר, למטה

כן תכלית!epevxלאחרי ללא זה יהי' מת"], אתה כורחך "על – השני כורחך" ה"על אז ישנו שלכן בכך,

שאין כבהמה נדמה שאז שטות", רוח בו ש"נכנס מפני אלא אינה חטא של לענין האפשרות הרי שכן, וכיון
שכל! לה

למטה, הנשמה שבירידת הטוב החלק את ולבחור רגע כל לנצל אותו מעוררת זו התבוננות – גיסא ולאידך

(בהמאמר לעיל שנתבאר וכמו שנאמר47– כמו חופשית, בבחירה הוא זה שענין שאף לפניך48) נתתי "ראה
עצמם הם בתורה, הכתובים בחיים" "ובחרת האותיות מקום, מכל בחיים", ובחרת וגו' הטוב ואת החיים את גו'

– בטוב לבחור מלמעלה שמסייעים הסיוע

ביותר, גדולה עלי' נעשית זו ירידה ידי שעל – בגוף הנשמה דירידת הכוונה מתמלאת אזי

הגוף מן ניזונית שהיא – הנשמה של העלי' לתכלית שבאים מעלת49ועד את מגלה שהנשמה שלאחרי היינו, ,

להנשמה משפיע הגוף נעשה אזי .50הגוף,

***

.Áלשתים51מנהגי מחולקים הרב פרטיים,52בית מנהגים (ב) ברבים, שפרסמום מנהגים כלליים, מנהגים (א) :
בחשאי. שנהגו מנהגים

מנהגים מאותם גם מנהגים, ריבוי אדמו"ר וחמי מורי כ"ק גילה דין בעלמא חיותו לחיים האחרונות בשנים
בחשאי. שנהגו

פי"ב.40) אגה"ת בתניא הובא – לאיוב הרמב"ן הקדמת
ב.41) טו, חגיגה
ובכ"מ.42) ד. א, בשלח לקו"ת ראה
א).43) (קמט, סכ"ט אגה"ק תניא וראה ד. כז, תהלים
טז.44) קלט, תהלים
ובכ"מ.45) ב. כב, שה"ש א. נב, שלח לקו"ת ראה
רע"א.46) ג, סוטה
ז).47) ע' (לעיל פ"ב

טוֿיט.48) ל, נצבים
צז49) ע' תרנ"ט סה"מ ואילך. פפ"ח תרל"ז וככה המשך ראה

ועוד. ריט. ע' תרח"ץ סה"מ תקכח. ע' תרס"ו המשך ואילך.
ואילך.50) 325 ע' ח"א תשנ"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
(באידית)51) ונדפס שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה זה סעיף

.522ֿ3 ע' חכ"ג ללקו"ש בהוספות ואח"כ המנהגים לספר כהקדמה
וש"נ.52) .48 ע' תרצ"ו סה"ש גם ראה
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"דרוש של ענין סתם זה הי' לא – הדברים שיקבלו והפרסום דבריו, את לקיים הרצון את היחס, את בהכירו
שכר" יתחילו53וקבל המנהגים, הודעת אליהם שהגיעה אלה שכל והיינו, לפועל. בנוגע הוראה של ענין אלא ,

יד במידה הכנה לאחרי הם, לרעךגם "ואהבת בתורה" גדול ה"כלל יסוד על – וגם בפועל. כן להתנהג ועה,
כן.54כמוך" יתנהגו הם שגם אודותם, יודעים לא שעדיין לאלה ימסרום שהם –

(כדברי ישראל בני כל עבור אלא ישראל, מבני חלק או כיתה עבור שאינה החסידות, תורת כללות ובדוגמת
אדמו"ר וחמי מורי החסידות.55כ"ק ודרכי למנהגי בנוגע גם הוא כן – הזקן) אדמו"ר בשם

העבודה בקונטרס שמבואר אליהם,56והגם שייכים שלא להידורים אנכאּפן") ניט זיך ("מ'דארף להיתפס ַַָשאין
אותם מקום, מכל – כדבעי לב ישים לא העיקר ועל עיקר, מההידור שיעשה חשש גם ישנו שלפעמים גם ומה
אליו שייכים אלו שענינים מלמעלה הוראה שזוהי לוודאי קרוב פרטית, בהשגחה אליו, והגיעו שגילו ענינים

האמור). החשש יהי' שלא ("ּבאווארענען") להבטיח צריך – ַָ(וכמובן

זה על המענה הרי – נעלים לענינים שייך אינו יותר, פחותים בענינים בשלמות אינו שעדיין שכיון והטענה
נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של הורשת"57במכתבו לא שלך לפלטירי' ש"סמוך זה כבשא58(על "בהדי :(

לך" למה לו59דרחמנא מזמינים היו לא אליו, שייך הדבר הי' לא אילו לעשותו. צריך לידו, שמזדמן ענין כל .

ל"חוצה". עד והפצה פירסום של באופן כנ"ל, אותם, גילה שהרבי הענינים אותם ובפרט זה. דבר מלמעלה

חובה ידי מוציאים היו ובכך נשיאינו, רבותינו רק אותם עושים היו שפעם ענינים שיש – בזה הענין וכללות
בעצמו. לעשותם ואחת אחד כל צריך אלו, ענינים גילו נשיאינו שרבותינו לאחרי עכשיו, אבל ישראל; כלל את

העבודה גם שתהי' אלא הרביים, על להסתמך שלא – חב"ד חסידות של להחידוש בהתאם הוא זה וענין
עצמו .60בכוח

.Ëשכאשר (מפני כולם ולא סגולה, יחידי רק אותם עושים היו שבעבר ענינים וכמה כמה שמצינו וזהו
נתפשט זה הרי הדברים, שנתפרסמו לאחרי עתה, ואילו וכנ"ל), אליו, שייכים להיות צריכים מסוים ענין עושים

כולם. אצל ונתקבל
הנה – במגבת הספל את ולאחוז פעמים ג' יד כל על מים לשפוך לסעודה ידיים בנטילת המנהג – ולדוגמא

אליו שייך זה שאין לו ענו כן, לנהוג אם מישהו שאל פעם החסידים61כאשר כל אצל המנהג נתפשט עתה ואילו ,
פשוט ,62כדבר

א ("מיט האמור באופן ידיהן ליטול מהדרות ישראל ובנות נשי שגם בתים שיש – ששמעתי כפי – ַועד
אפילו עתה לעת הגיע לא עולם'שע") ("די ישראל בני חוגי שבכמה הידור ּפלייצע"...)! דער אויף ַהאנטּוך

הגיע – חסידי.`odilלרבנים בבית ונתחנכו שגדלו כיון ,

וחמי מורי כ"ק השתדל החסידות לתורת בנוגע גם והרי החסידות, תורת כמו הם החסידות שמנהגי וכאמור,
ודרכי ובמנהגי החסידות בתורת ענינים נתבארו (שבהם ושיחות מאמרים לפרסם האחרונות בשנים אדמו"ר

ישראלyici`aהחסידות) ובנות לנשי גם מובנים הדברים שיהיו שכוונתו באמרו ,63.

לכל, השייך ענין הוא הרב, בית מנהגי גם ובכללם החסידות, ומנהגי בדרכי שההנהגה – הדברים ונקודת

הרבה דוחה אור מעט שהרי שבעולם, ומכופל כפול החושך את לגרש גם מסייע זה שענין – זאת ועוד
מחט"64חושך של כחודה לי "פתחו בבחינת אור, מעט אפילו יהי'65, להיות; מוכרח פנים כל על אור מעט אבל ,

החושך. את שידחה אור" ה"מעט אפוא, זה, ענין

וש"נ.53) א. מד, סוטה
עה"פ.54) ופרש"י ובתו"כ יח יט, קדושים
אגרותֿקודש55) .163 ע' .93 ע' תש"ד .72 ע' תרפ"ט סה"ש ראה

ועוד. .344 ע' ח"ט לקו"ש דש. ע' ח"י מוהריי"צ אדמו"ר
פ"ז.56)
אדמו"ר57) (אגרותֿקודש 22 ע' ומעין לקונטרס "מבוא" ראה

רסו). ע' ח"א מוהרש"ב
כד.58) יא, עקב ספרי

סע"א.59) יו"ד, ברכות
וש"נ.60) .212 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת ראה
(6182 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש גם וראה .117 ע' תש"ד סה"ש ראה
ואילך.
וש"נ.62) .98 ע' תרצ"ו סה"ש ראה
(63.116 ע' ח"ז התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
פ"ה.64) המעשה יחוד שער הלבבות חובת א). (יז, פי"ב תניא
(ב).65) ב פ"ה, שהש"ר ראה



�� c"iyz'd ,elqk c"i ,glyie t"y

"דרוש של ענין סתם זה הי' לא – הדברים שיקבלו והפרסום דבריו, את לקיים הרצון את היחס, את בהכירו
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לך" למה לו59דרחמנא מזמינים היו לא אליו, שייך הדבר הי' לא אילו לעשותו. צריך לידו, שמזדמן ענין כל .
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.Èשהרי לכל, נוגע בוודאי זה הרי – חתונה למנהגי בנוגע ובפרט בכלל. למנהגים בנוגע הוא לעיל האמור
האיןֿסוף כוח להתגלות צריך יבורך"66בנישואין ישרים ידי67ב"דור על נמשכת סוף האין כוח שהתגלות וכיון ,

הרב. בית במנהגי ההנהגה שתהי' יותר נוגע לכן הדור, נשיא
.‡Èהחתונה במנהגי כך68הדיוק כדי עד הוא – ביותר מדויקים שהם הנ"ל סוגים בב' המנהגים כבכל –

ההזמנה. בנוסח אפילו שדייקו
גיסתי חתונת ההזמנה69קודם נוסח את שיעתיקו אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שלנו71מההזמנה70צוה .72לחתונה

גם הי' שכן וכנראה שלו, לחתונה מההזמנה הוא זה שנוסח אדמו"ר וחמי מורי כ"ק השיב לשאלתי, ובמענה
זה. שלפני בחתונות

וחמי מורי כ"ק – אהבה. אותיות הם הפיסקאות שבראשי האותיות וד' פיסקאות, ארבע ישנם ההזמנה בנוסח
כ"ק דעת היתה ולא לב, שמו לפועל אבל לחיצונים, יניקה תהי' שלא כדי לכך, לב שישימו רצה לא אדמו"ר

מזה. נוחה אדמו"ר וחמי מורי

.·Èההזמנה בנוסח גם הוא כן ובמילא הרבי, של לחתונתו ההזמנה נוסח – החתונה של ההזמנה בנוסח
בערב. החמישית בשעה החופה זמן כתוב הי' – חתונה") קינדער'ס ("זיינע בנותיו לחתונת הרבי ששלח

בערב. החמישית בשעה החופה זמן תמיד כתבו – בקיץ החתונה כשהיתה והן בחורף החתונה כשהיתה הן

בלילה, אמנם נערכה עצמה החופה

– חיצוני טעם בגלל שּפעט"), ("גאר ביותר מאוחרת בשעה החופה נערכה בחתונתי –ָ

החמישית בשעה שתתחיל דייקו – פנים" ה"קבלת .73אבל

.‚Èמבעוד היו העדים וחתימת הקנין קבלת וגם יום, מבעוד אלא) להחופה, סמוך (לא כתבו – הכתובה את
הכתובה. מסירת רק היתה החופה ובעת יום,

הנישואין. קודם ימים כמה גם הכתובה שעבוד להיות יכול דין פי שעל ולהעיר,

.„Èגם אבל נוכח, אאמו"ר הי' לא שלי בהחתונה הנה – להחופה והכלה החתן שמוליכים השושבינין
והרב הכלה), (אבי אדמו"ר וחמי מורי כ"ק הכלה, ואבי החתן אבי החתן שושביני היו גיסתי, של בהחתונה

החתן). (אבי הארענשטיין משה ר' ָהחסיד
הכלה. ואם החתן אם – זה דרך על הי' שם שגם כנראה אבל יודע, אינני – הכלה ושושביני

והכלה. החתן הורי הכלה) (עם סובבו החופה, ותחת

להחופה הכלה את שמוליכין בעת וכן לחופה, כן ואחרי ל"באדעקעניש", החתן את שמוליכים מנהג74בעת – ַ
הבבות) ד' (בן הידוע הזקן אדמו"ר ניגון כסדר שמנגנים הרב .75בית

.ÂËזהב של בטבעת היו – .76הקידושין

בבל ובני ישראל ארץ בני בין (מכתבֿיד) מנהגים חילוף אוצר בספר שלמה77– של בים גם והובא ,

קמא בבא בסוף בטבעת.78(למהרש"ל) לקדש ישראל ארץ בני שמנהג איתא ,

כסף של להיות צריכה הטבעת היתה הוא79לכאורה המשנה לשון א) טעמים: מכמה ובשווה80– "בכסף

ובכ"מ.66) א. מ, שה"ש לקו"ת ראה
ב.67) קיב, תהלים
ואילך.68) 19 ע' נז חוברת "רשימות" גם ראה – לקמן בהבא
הכהן69) מענדל מנחם ר' וכו' הרה"ח עם שיינא הרבנית

(המו"ל). תרצ"ב סיון ביו"ד – הי"ד ָהארענשטיין
ע'70) ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר באגרותֿקודש נדפסו הזמנות כמה

ואילך. תיח
בתורת71) וצילומם ואילך, קכו ס"ע שם נדפסו הזמנות כמה

ואילך. שיט ע' חתונה דרושי – מנחם
(72– מושקא חי' מרת הצדקנית והרבנית שליט"א אדמו"ר כ"ק

(המו"ל). תרפ"ט כסלו בי"ד
מתחילים73) ובפועל פלונית, שעה שכותבים כאן, שנהוג כמו ולא

כן... לאחרי שעתיים

החופה74) תחת החתן סביב הסיבוב ע"ד גם הזכיר אם זוכרים אין
(המו"ל).
הזקן,75) אדמו"ר ניגון תחילה שמנגנים כאן, שנוהגים כפי ולא

אחר. ניגון ואח"כ
תכט.76) ע' ריש ח"ג שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש ראה

וש"נ. ואילך. 252 ס"ע ח"ב התוועדויות – מנחם תורת
ירושלים77) ולאח"ז תרל"ח, (וויען וא"י" בבל בין מנהגים "חלוף

תשל"ג) שם ולאח"ז תש"ב, (ירושלים מנהגים" חלופי "אוצר תש"ל),
כה. אות –

כה.78) סעיף
לוי"צ79) מוהר"ר וכו' המקובל הרה"ק כ"ק מכתב גם ראה

רצב. ע' חתונה דרושי – מנחם בתורת הנדפס זי"ע שניאורסאהן
קידושין.80) מס' ריש
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כסף של טבעת להיות צריך קבלה פי על ב) מלשון76כסף". כסף, ענין שזהו אהבה, של ענין הוא קידושין ג) .
נכספת" ,81"נכסוף

הי' כך אופן, בכל אבל כרצונו, אחד כל יחשוב הדבר טעם – זהב. של בטבעת הקידושין היו בפועל אבל
שמעתי). כך אומר: הי' אדמו"ר וחמי מורי (כ"ק

הטבעת על לחקוק שנוהגים כאלה ישנם – דבר. שום גבה על חרות הי' שלא היינו, חלקה, היתה – הטבעת
וחמי מורי כ"ק אבל אחרים, מטעמים הנישואין, בשעת להיות צריך לא זה שענין ובודאי הנישואין, יום את

ח יהי' שלא דייק הזהב)אדמו"ר סוג דבר על (חותמתֿמבחן ה"ּפראבע" את שיגררו שצוה עד דבר, שום .82קוק ָ

האחרונה, התיבה ולאמירת את", "הרי התיבות באמירת הכלה אצבע על לענוד החתן מתחיל הטבעת את
שלה. ונעשית מרשותו הטבעת יוצאת שבזה ידו, את ומסיר היטב, הטבעת ענידת מסיים "וישראל",

.ÊËעצמה בפני כוס הנ"ל) (בחתונה לקחו לא – החופה תחת הכוס ואמרו83לשבירת קידשו שבו הכוס אלא ,

כן ואחרי לשתותו, אהרן) משה הי' (שמו למישהו נתנו ממנו, לטעום והכלה להחתן שנתנו לאחרי הברכות,
זה. כוס שברו

.ÊÈ,היחוד לחדר והכלה החתן את כשהוליכו
נערכה והחופה הישיבה. מחדרי באחד נערכה פנים הקבלת גם הישיבה. מחדרי באחד הי' היחוד חדר –

השמים כפת תחת הישיבה, בבתֿשחוק:)84בחצר אמר שליט"א אדמו"ר [(כ"ק אחר במקום נערכה – הסעודה .

הרוחני החלק רק יערך שבישיבה אדמו"ר וחמי מורי כ"ק של רצונו פי על – אופן"...] אמעריקאנ'סטן א ַַַ"אויף
החתונה –85של

גבה. על לעבור רק אלא עלי', לדרוך שלא הי' והציווי כסף, של כף היחוד חדר דלת סף על מונחת היתה

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ציווי פי ועל היחוד"), "חדר שנקרא (אף המחותנים גם נכנסו שבתחילה הי' הסדר
את (לשבור והכלה להחתן (תה) חמין כוס בעצמו מזג אדמו"ר וחמי מורי כ"ק החדר. מן אחד אחד השתמטו

החדר. מן הוא גם ויצא הצום),

.ÁÈ(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים
ש"יכלו ומצב להמעמד ההכנה שזוהי נישואין, שמחות ובפרט ישראל, בני אצל שמחות שיהיו ית' השם יעזור

בא" דוד "בן שאז שבגוף", הנשמות .86כל

***

.ËÈאור בתורה מבואר – לעשו יעקב ששלח המנחה אודות השבוע בפרשת להמסופר דרך87בנוגע על שזהו
מנחה. בשם שנקראים הקרבנות ענין

"עזים המספר, מצד הן הקרבנות, לענין מתאימה אינה לעשו יעקב ששלח שהמנחה הטעם לבאר וממשיך
גו'" "גמלים"88מאתיים גם ששלח הבהמות, סוגי מצד והן הקרבנות, בענין דוגמתו מצינו שלא טמאים89, שהם
בקרבנות,

הבהמה מן הקריב שנח מצינו תורה מתן שקודם בקרבנות גם שהרי שאני, תורה מתן שקודם לתרץ ואין –
דוקא שבעה"90הטהורה "שבעה לתיבה הכניס התיבה91(שמהם מן בצאתו" קרבן מהם שיקריב "כדי דרך92, ועל ,(

– וכו' אבינו אברהם שהקריב בקרבנות זה

ומה האיך מה עד יודע אתנו ש"אין התוהו, לעולם אלא התיקון, לעולם שייכים אינם אלה שקרבנות כיון

ובכ"מ.81) וישב. ר"פ תו"א רפ"נ. תניא וראה ל. לא, ויצא
ח"א82) תשד"מ) (ירושלים כהלכתם הנישואין בספר הנסמן ראה
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וש"נ. .246 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם
רעח.85) ע' חתונה דרושי – מנחם תורת ראה

(המו"ל).86) הברכה נוסח המשך חסר
ואילך.87) ב כה, פרשתנו
טו.88) לב, פרשתנו
טז.89) שם,
ואילך.90) סע"ב קטו, זבחים ראה
ב.91) ז, נח
עה"פ.92) פרש"י
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לא אשר אחרים קרבנות . . שלח וכך עניינם ידע השלום עליו אבינו יעקב רק שיעור, ואיזה הקרבנות הם
כו'" אחרים ושיעורים דתקון בקרבנות בתורה .93כתובים

.Îמתן לאחרי עכשיו, שגם לומר, בהכרח התוהו, דעולם הקרבנות סדר לנו מספרת שהתורה כיון והנה,
אלא דתוהו, העבודה סדר גם ואחת אחד כל אצל וישנו שייך התיקון, דעולם בסדר היא העבודה שעיקר תורה,

דתיקון. העבודה לסדר והקדמה הכנה אלא אינו זה שענין
לי'" הניין לא "דין נאמר התוהו לעולם שבנוגע פי על שאף – עצמם ותיקון לתוהו בנוגע שהוא ,94וכמו

באופן מלכתחילה שנברא התוהו, עולם בבנין מעלה גם יש מקום, מכל התוהו, דעולם השבירה היתה ולכן
לסתור" מנת על התיקון95ד"בונה עולם בניין נעשה זה שלאחרי –xzei dlrp ote`aוסת בנין לולי שהי' ירתמכמו

התוהו .96עולם

הקו מספיק הי' העבודה ענין בשביל דלכאורה, הרע, במציאות הצורך מהו השאלה על המענה גם [וזהו
ודוחים הרע מציאות שישנה זה ידי על דוקא כי – לדחותו שיצטרכו הרע במציאות הצורך ומהו טוב", ד"עשה

יותר. נעלה באופן הוא טוב" ה"עשה אזי אותו,

החסידות, לתורת התנגדות להיות צריכה היתה למה השואלים שיש החסידות, תורת לגילוי בנוגע זה דרך ועל
אותה, ומבטלים התנגדות שישנה זה ידי על דוקא כי – החסידות תורת להתגלות הזמן הגיע שכבר לאחרי

בשמחה" ה' את "עבדו – השמחה שגם לכך נוסף שאת, ביתר החסידות גילוי תורת97נעשה של מהיסודות שזהו
יותר]. גדולה היא – החסידות

הכתוב לשון דיוק מובן זה פי "לשבת98ועל לומר מספיק דלכאורה, – יצרה" לשבת בראה תוהו "לא
בהזכרת כי, – בראה" תוהו "לא גם לומר צריך ולמה ומופרך, מושלל ש"תוהו" מובן הי' ומעצמו יצרה",
בראה", תוהו ש"לא באופן היא שמציאותו אלא התוהו, עולם של מציאותו קיום מודגש בתורה, "תוהו" תיבת

לסתור". מנת על "בונה

מלכתחילה הוא הנדר שחלות היינו, מופר, יהי' לכשאדור ואומר נדר הנודר דתורה: בנגלה לדבר דוגמא
מופר. שיהי' באופן

.‡Î:הנישואין ואחרי הנישואין קודם – הוא בפרטיות ואחת אחד כל אצל ותיקון דתוהו הענין והנה,
בבחינת הוא הנישואין שקודם שהזמן ונמצא, הנישואין, ענין על קאי – כפשוטו יצרה" ד"לשבת הענין

דתיקון. הסדר הוא הנישואין שלאחרי והזמן תוהו,

שלאחרי בהזמן היא התכלית אבל וכו', מעלה בו ויש הנישואין, שקודם הזמן להיות צריך בוודאי והרי
הנישואין. שלאחרי להזמן הכנה בתור רק הוא הנישואין שקודם הזמן ואילו הנישואין,

המייסד שהנהיגו כפי – בפרט תמימים תומכי ובישיבת בכלל בליובאוויטש שהסדר הטעם וזהו
שהבחורי ישיבות בכמה כמו אינו – אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ובנו נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק םוהמנהלֿפועל,

ולעסוק להתענין צריכים המוקדמות העשרים בשנות אלא בזה), וכיוצא שנה (ל' ביותר מבוגר גיל עד לומדים
יצרה". לשבת בראה תוהו ש"לא הנ"ל מטעם – טפחים מעשרה למטה כפשוטו בשידוך

בתורה חשקה שנפשו בגלל אשה נשא שלא עזאי בן של הנהגתו סדר99ולכן, שזהו כיון רצוי', היתה לא –
שידוע פי על אף – וזאת תוהו. של לא100הנהגה שאצלו והיינו, הגרים, נשמות המשיך התורה לימוד ידי שעל

לפרדס שכניסתו – לדבר וראי' התיקון, ענין אמיתית זה הי' לא כן פי על שאף אלא ממש, תוהו של ענין הי'
בשלום ויצא בשלום שנכנס עקיבא רבי אצל כמו היתה לא עזאי") בן . . לפרדס נכנסו אחת101("ארבעה ועל .

בוודאי – תורתו לימוד ידי על נשמות שהמשיך עזאי בן של למדרגתו שייכים שלא לאלה בנוגע וכמה כמה
ובהקדם. ממש, בפועל הדבר שיבוא להשתדל צריכים ובמילא כפשוטו, יצרה" ד"לשבת הענין אצלם להיות צריך

שם.93) תו"א
(9455 ס"ע ה'ש"ת סה"מ וראה ועוד. ב. פ"ט, ז. פ"ג, ב"ר
בהערה.
דברים95) האמצעי אדמו"ר מאמרי תשכח. ע' ח"ב תקס"ג סה"מ

ואילך. תקפב ס"ע ח"ב
כו.96) ע' עטר"ת סה"מ ראה

ב.97) ק, תהלים
יח.98) מה, ישעי'
סע"ב.99) סג, יבמות
לד.100) הקדמה הגלגולים שער ראה
ירושלמי101) הע"י. גירסת ע"פ – סע"ב טו, סע"ב. יד, חגיגה

ה"א. פ"ב חגיגה
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כיון יותר, בהקדם הפועל אל לבוא שיוכל בשידוך שיבחר ואמר, שידוכים, כמה הציעו האמצעי לאדמו"ר –
בהחתונה הזקן אדמו"ר שיאמר החסידות מאמרי את לשמוע כבר בבת102שמשתוקק אמר שליט"א אדמו"ר (כ"ק .

דרגות חילוקי יש מסתמא האמצעי... אדמו"ר אצל שהי' כמו לחסידות צימאון לכולם יש אם יודע אינני שחוק:)
בהקדם. בפועל הדבר שיבוא להשתדל יש – יצרה" ד"לשבת הענין מצד אופן, בכל אבל בזה,

.·Îקורין הנישואין לאחרי שגם לדבר, וראי' דתוהו, הענין שייך הנישואין שלאחרי בהזמן שגם להוסיף, ויש
התוהו. דעולם הקרבנות אודות מסופר שבה וישלח פרשת

שנאמר מה פי על בזה103ויובן ומבואר מרמה", מאזני בידו כמו104"כנען משל דרך על . . סוחר פירושו ש"כנען
עוד", ונוסף מפזר להיות כוונתו עיקר וכל ולהשתכר, להרוויח כדי מרשותו ומוציאם וזהב כסף ממון שיפזר הסוחר
מי ויש צרכו, כדי להרוויח כדי ומתן במשא שעוסק הישר, בדרך שהולך מי יש אופנים: ב' יש גופא שבזה אלא –

עקל בדרך להשיגשהולך כדי בסכנה עצמו שמעמיד כך כדי עד ועושר, הון להרבות רצונו מצד ביותר שמוטרד תון,
נאמר זה שעל וכו', ומרגליות טובות לילך105אבנים שמתעקש היינו, לבו", יזעף ה' ועל דרכו תסלף אדם "איוולת

רבים מים בהמשך כמבואר וכו', מצליח אינו מדוע בטענות בא כן ואחרי עקלתון, בדרך –106דוקא

היתה למעלה בהיותה שהרי ביותר, גדולה ירידה שזוהי למטה, הנשמה ירידת ענין הוא – בנמשל ודוגמתו
ז"ל חכמינו ובלשון למטה, בירידתה כן שאין מה כו', ויראה ביניכם",107באהבה יש הרע יצר כו' ירדתם "למצרים

שבאומות מהמקולקלים שהיא מרמה"), מאזני בידו ("כנען ל"כנען" הירידה זה דרך הסוחר108ועל כמשל שזהו –

האהבה שהם וזהב הכסף את שמוציאה בהנשמה ודוגמתו עוד, ונוסף מפזר להיות מרשותו וזהב כסף שמוציא
נאמר זה שעל למטה, ירידתה ידי על שיהי' היתרון בשביל וכסף",109והיראה, זהב מאלפי פיך תורת לי "טוב

בתחילה". בהם למודה הנשמה שהיתה וכסף זהב מבחינת יותר הזה בעולם פיך בתורת ומעלה יתרון שיש "כלומר

בדברים הבירורים שבעבודת המעלה מצד הוא, למטה, הירידה ידי על שנעשה והריוח שהיתרון – בזה והענין
תורה. מתן שלאחרי העבודה בכללות שהוא כפי התוהו ענין שזהו התוהו, מעולם ששורשם גשמיים

.‚Î:וישב לפרשת באים וישלח שמפרשת – הפרשיות המשך תוכן גם וזהו
התוכן שזהו – הבירורים בעבודת לעסוק המתאים בתוקף ויוצאים שבעולם, מהחושך מתפעלים לא כאשר

כנען" בארץ אביו מגורי בארץ יעקב "וישב נעשה אזי – וישלח :110דפרשת

דעתיק גבורות בחינת הוא – יצחק – עתיקא"111אביו בהאי שמאלא ש"לית וכיון מכללות112, ומורא פחד ישנו ,
" ענין שזהו כנען, לארץ ומוראixebnהירידה פחד מלשון "מגורי" .113אביו",

" התיישבות, של באופן כנען בארץ הבירורים עבודת נעשית שאצלו – יעקב של מעלתו .114יעקב"ayieאמנם

***

.„Îכמו הם החסידות ודרכי מנהגי שכן, ישראל, לכל שייכים הרב בית שמנהגי חֿט) (סעיף לעיל דובר
ישראל. לכל ששייכים החסידות תורת

שהם התורה, פנימיות והן דתורה גליא הן להיות צריך מישראל ואחת אחד כל שאצל – בזה הענין וכללות
ונשמה גוף .115בדוגמת

.‰Îמשקה וחילק השולחנות סביב אדמו"ר וחמי מורי כ"ק הלך תרפ"ט) כסלו (בי"ד החתונה סעודת בעת
אחד לכל משקה לחלק להמשגיח צוה הישיבה, תלמידי עמידת למקום בגשתו בברכה. ואחד אחד לכל

שיחה בפניהם ואמר ז"ל116מהתלמידים, רבותינו במאמר שממית117שהתחלתה במי אלא מתקיימת התורה "אין

(102.256 ע' תרח"ץ סה"ש גם ראה
ח.103) יב, הושע
ובכ"מ.104) שם. תו"ח – ובארוכה וישב. ר"פ תו"א
ג.105) יט, משלי
בתחלתו.106) – תרל"ו
ואילך.107) סע"ב פח, שבת
ג.108) יח, אחרי ופרש"י תו"כ
עב.109) קיט, תהלים
וישב.110) ר"פ

ובכ"מ.111) ב. לט, מקץ תו"א ראה
א.112) רפט, שם וראה א. קכט, זח"ג
כז,113) שם תו"א ב. יז, וישב להה"מ או"ת א. קפ, זח"א ראה
ועוד. ב.
(114.50 ע' תש"ד סה"ש גם ראה
א.115) קנב, זח"ג ראה
וש"נ.116) ואילך. 54 ע' תרפ"ט בסה"ש נדפסה
וש"נ.117) ב. סג, ברכות ראה
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כיון יותר, בהקדם הפועל אל לבוא שיוכל בשידוך שיבחר ואמר, שידוכים, כמה הציעו האמצעי לאדמו"ר –
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דרגות חילוקי יש מסתמא האמצעי... אדמו"ר אצל שהי' כמו לחסידות צימאון לכולם יש אם יודע אינני שחוק:)
בהקדם. בפועל הדבר שיבוא להשתדל יש – יצרה" ד"לשבת הענין מצד אופן, בכל אבל בזה,

.·Îקורין הנישואין לאחרי שגם לדבר, וראי' דתוהו, הענין שייך הנישואין שלאחרי בהזמן שגם להוסיף, ויש
התוהו. דעולם הקרבנות אודות מסופר שבה וישלח פרשת

שנאמר מה פי על בזה103ויובן ומבואר מרמה", מאזני בידו כמו104"כנען משל דרך על . . סוחר פירושו ש"כנען
עוד", ונוסף מפזר להיות כוונתו עיקר וכל ולהשתכר, להרוויח כדי מרשותו ומוציאם וזהב כסף ממון שיפזר הסוחר
מי ויש צרכו, כדי להרוויח כדי ומתן במשא שעוסק הישר, בדרך שהולך מי יש אופנים: ב' יש גופא שבזה אלא –

עקל בדרך להשיגשהולך כדי בסכנה עצמו שמעמיד כך כדי עד ועושר, הון להרבות רצונו מצד ביותר שמוטרד תון,
נאמר זה שעל וכו', ומרגליות טובות לילך105אבנים שמתעקש היינו, לבו", יזעף ה' ועל דרכו תסלף אדם "איוולת

רבים מים בהמשך כמבואר וכו', מצליח אינו מדוע בטענות בא כן ואחרי עקלתון, בדרך –106דוקא

היתה למעלה בהיותה שהרי ביותר, גדולה ירידה שזוהי למטה, הנשמה ירידת ענין הוא – בנמשל ודוגמתו
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שבאומות מהמקולקלים שהיא מרמה"), מאזני בידו ("כנען ל"כנען" הירידה זה דרך הסוחר108ועל כמשל שזהו –

האהבה שהם וזהב הכסף את שמוציאה בהנשמה ודוגמתו עוד, ונוסף מפזר להיות מרשותו וזהב כסף שמוציא
נאמר זה שעל למטה, ירידתה ידי על שיהי' היתרון בשביל וכסף",109והיראה, זהב מאלפי פיך תורת לי "טוב

בתחילה". בהם למודה הנשמה שהיתה וכסף זהב מבחינת יותר הזה בעולם פיך בתורת ומעלה יתרון שיש "כלומר

בדברים הבירורים שבעבודת המעלה מצד הוא, למטה, הירידה ידי על שנעשה והריוח שהיתרון – בזה והענין
תורה. מתן שלאחרי העבודה בכללות שהוא כפי התוהו ענין שזהו התוהו, מעולם ששורשם גשמיים

.‚Î:וישב לפרשת באים וישלח שמפרשת – הפרשיות המשך תוכן גם וזהו
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כנען" בארץ אביו מגורי בארץ יעקב "וישב נעשה אזי – וישלח :110דפרשת

דעתיק גבורות בחינת הוא – יצחק – עתיקא"111אביו בהאי שמאלא ש"לית וכיון מכללות112, ומורא פחד ישנו ,
" ענין שזהו כנען, לארץ ומוראixebnהירידה פחד מלשון "מגורי" .113אביו",

" התיישבות, של באופן כנען בארץ הבירורים עבודת נעשית שאצלו – יעקב של מעלתו .114יעקב"ayieאמנם
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.„Îכמו הם החסידות ודרכי מנהגי שכן, ישראל, לכל שייכים הרב בית שמנהגי חֿט) (סעיף לעיל דובר
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שהם התורה, פנימיות והן דתורה גליא הן להיות צריך מישראל ואחת אחד כל שאצל – בזה הענין וכללות
ונשמה גוף .115בדוגמת

.‰Îמשקה וחילק השולחנות סביב אדמו"ר וחמי מורי כ"ק הלך תרפ"ט) כסלו (בי"ד החתונה סעודת בעת
אחד לכל משקה לחלק להמשגיח צוה הישיבה, תלמידי עמידת למקום בגשתו בברכה. ואחד אחד לכל

שיחה בפניהם ואמר ז"ל116מהתלמידים, רבותינו במאמר שממית117שהתחלתה במי אלא מתקיימת התורה "אין
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ח.103) יב, הושע
ובכ"מ.104) שם. תו"ח – ובארוכה וישב. ר"פ תו"א
ג.105) יט, משלי
בתחלתו.106) – תרל"ו
ואילך.107) סע"ב פח, שבת
ג.108) יח, אחרי ופרש"י תו"כ
עב.109) קיט, תהלים
וישב.110) ר"פ

ובכ"מ.111) ב. לט, מקץ תו"א ראה
א.112) רפט, שם וראה א. קכט, זח"ג
כז,113) שם תו"א ב. יז, וישב להה"מ או"ת א. קפ, זח"א ראה
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איהר, גייט דעם אויף און וכל, מכל עצמכם לבטל שעליכם תמימים "תדעו אמר: הדברים ובין עלי'", עצמו
וכו'". אתכם מברך הנני ואז . . חסידות תלמדו וכן בנגלה, גם ביגיעה, תורה תלמדו

ונשמה, גוף כמו הם וחסידות נגלה שכן, החסידות, תורת והן דתורה נגלה הן להיות צריך התורה לימוד
יחד. שניהם להיות צריכים ולכן

גם שיהי' בהכרח כך הגוף, מציאות גם שתהי' צריכים אלא עצמה, בפני נשמה שתהי' אפשר שאי כשם
צריכים אלא עצמו, בפני הגוף מציאות שתהי' אפשר שאי כשם לאידך, זה דרך ועל כדבעי, דתורה נגלה לימוד

התורה נשמת שזוהי החסידות, בדרכי והנהגה החסידות תורת לימוד גם שיהי' בהכרח כך נשמה, שנותנת118גם ,

– דתורה בהגוף גם שהקליפהחיות קליפה, בתוך המונח טוב דבר כמו שאינה בגוף הנשמה התלבשות בדוגמת
חי דבר נעשה עצמו שהגוף באופן אלא משתנית, אינה אבל טוב ריח קולטת .119רק

באורייתא מתקשראן שישראל התורה, ידי על היא הקב"ה עם ישראל דבני שההתקשרות – בזה והענין
בקוב"ה עם120ואורייתא דישראל הסתים את גם אלא דקוב"ה, הגליא עם דישראל הגליא את רק לא לקשר וכדי .

צריך אלא דקוב"ה, הגליא עם דישראל הגליא את שמקשר שבתורה הגליא לימוד מספיק לא דקוב"ה, הסתים
דקוב"ה הסתים עם דישראל הסתים את שמקשר שבתורה, סתים לימוד גם גם121להיות מאיר שהסתים ובאופן ,

בהגוף). הנשמה להתלבשות בנוגע לעיל האמור דרך (על בהגליא

***

.ÂÎכן אחרי הוכנסתי החתונה ידי על הרי – אצלי אבל כללי. ענין הוא – פרטי איש כל אצל בכלל חתונה
כו'. כלליים בענינים

dle`b ic oxrh`nqie` xin olree orn`fev oe` ,xin hin jii` oe` jii` hin ocpeax`t xin h`d'n q`ee b`h xrc fi` q`c¨¨¨¨©©©©©

dnilyde zizin`dהאמיתית הגאולה את ונביא נתייגע וביחד עמי, ואתכם עמכם, אותי קישרו שבו היום (זה
והשלימה),

בעמלינו. טוב פרי שנראה ית' השם יעזור שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

נגלה התורה, בלימוד הצלחה להם שתהי' ויבקשו לחיים, יאמרו שהתלמידים צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
עימהם). "לחיים" ואמר לחיים, יאמרו שכולם עד (והמתין וחסידות

תרפ"ט. בשנת בהחתונה נוכחים להיות שזכו החסידים מזקני לאחדים מהמזונות נתן שליט"א אדמו"ר כ"ק

אדמו"ר ניגון מאמין. אני הבינוני. תנועות. ג' – הבעש"ט של התנועה לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה אח"כ
כלאּפצי"]. זשוריצי "ניע ָהזקן.

***

.ÊÎהברית ענין שהוא כסלו, לי"ט חסיד, של הלידה זמן כסלו, יו"ד שבין בהימים ,122בעמדנו

יומין כולהו מתברכין שמיני' דכיון כסלו, י"ט שלפני קודש השבת ביום כסלו,123ובפרט י"ט ממנו מתברך ,

– כולה השנה כל על כללית המשכה נמשכת שבו החסידות, ולדרכי החסידות לתורת השנה ראש

מניעות וללא והסתרים, העלמות ללא החסידות ולדרכי החסידות לתורת בנוגע ההמשכה שתהי' רצון יהי
מהטבע שלמעלה בדרך מופלגה ובהצלחה בנקל, ויהיו ברוחניות, והן בגשמיות הן .124ועיכובים,

דקיימו118) "אינון (שם) הזהר שמדברי בנצו"א מהמובא ולהעיר
שאינן שאותן משמע כו'", בנשמתא אלא מסתכלי לא דסיני בטורא
החיד"א זה על כתב וכבר סיני. הר על עמדו לא התורה סודות יודעין
אמנם בסוד, המאמינים שאינם ר"ל אלא כזאת, תהא "לא שם) (נצו"א

זה". בכלל אינם ידעו ולא המאמינים
תכה.119) ע' ח"א תער"ב המשך ראה
א.120) עג, זח"ג
תקלה.121) ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה
וש"נ.122) .87 ע' תש"ז סה"ש ראה

א.123) פח, ב. סג, זח"ב
(המו"ל).124) הברכה סיום חסר

ברכה שמבקשים החסידים מזקני א' הכריז ההתוועדות בסיום
לימוד ע"י שליט"א: אדמו"ר כ"ק וענה משיח. לקראת יוליכנו שהרבי
לקבוע צריך אחד כל אלא סגולה, ליחידי רק לא ששייך – חסידות

המשיח. את יביאו – לזה עתים
ר' להרה"ח שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה ערבית תפלת לאחרי
וברכו משקה, עבור מעות לו בנתנו התוועדות, לערוך לויטין שמואל

ובהצלחה. הישר בדרך ההתוועדות שתהי'

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

מוגה בלתי

.Áממלא" נקרא רבי שכל הוא, אדמו"ר, וחמי מורי לכ"ק עד הזקן מרבנו החל נשיאינו, רבותינו אצל הסדר
שהוא22מקום" רוחני, מקום – ה"מקום" כל את ממלא שהוא פשוטו, מידי יוצא ענין ואין שלפניו. הרבי של

הרמב"ם שכתב (כמו וההבנה וההשגה המעלה כ23ענין קודמו. של – רבנו) לאחרי האמצעי אדמו"ר אצל הי' ך
אדמו"ר. וחמי מורי לכ"ק עד הלאה, וכן האמצעי, אדמו"ר לאחרי הצמח-צדק אצל הזקן,

ודור הולך "דור לדור, מדור כי, – לדור מדור הנשיאים של בהנהגתם שינויים גם יש כן, פי על אף אבל
ומצד24בא" הדורות), שינוי להיות צריך הי' לא הבירורים, בעבודת השינוי לולי (שהרי הבירורים אופן משתנה ,

ודור. דור שבכל הנשיא של ההוראות גם משתנים ובמילא העבודה, אופן גם משתנה זה

זיך האט רבי יעדער ("וואס לעצמו מאחל הי' רבי שכל מה על שמספרים בסיפורים מצינו ָָולכן
בדורות הנשיאים ואצל שלאחריו, הנשיא אצל הזקן, רבנו אצל ברכה אותה היתה שלא – געוואונטשען")

דור. אותו בשביל דרושה שהיתה העבודה אופן לפי – בזה שינויים היו אלא הבאים,

כ"ק שהי' להברכה לעצמו, מאחל האמצעי אדמו"ר שהי' הברכה שבין החילוק גם ייפלא לא זה ומשום
לעצמו: מאחל אדמו"ר וחמי מורי

תתאה ויחודא עילאה יחודא אודות ידברו ברחוב ההולכים שאברכים – לעצמו מאחל הי' האמצעי .25אדמו"ר

בהסביבה לפעול ל"עסקן", יהפוך בחור, ואפילו אברך, שכל – לעצמו מאחל הי' אדמו"ר וחמי מורי וכ"ק
באנגלית... ואפילו בי"ת, אל"ף ללימוד בנוגע או שבת לשמירת בנוגע אם – ומצבה למעמדה בהתאם שלו

אצל זאת תבעו אליהם:lkושניהם השייכים

מניין להתחשב מבלי תתאה, ויחודא עילאה יחודא אודות ידברו שאברכים תבע האמצעי שאדמו"ר כשם
האלט"), ער וואס בא און שטאמט ער וואנעט ("פון ומצבו מעמדו ומהו זה, אברך של ַַַַָמוצאו

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק תבע בפועל למעשה בנוגע גם cg`eכך cg` lkn,ומצבו במעמדו להתחשב מבלי –

מנשמתו, ואפילו מגופו, גם) אלא מממונו, רק (לא חלק שימסור – בהם שעוסק הענינים ומעלת מעלתו גודל
ליהודי, טובה לעשות כדי

לדברו צריך כאשר גם אלא המצוות, בקיום הידור עניני או בתורה עמוקים ענינים ללמדו כשצריך דוקא לאו
לפניו: ולהכריז ובמחולות", "בתופים ולהביאו להזמינו שיבואו עד להמתין ולא ביותר, פשוט ענין אודות עמו
בענין ואפילו קלה, לשעה אפילו יהודי, להציל בעצמו ולחפש לרוץ אלא מצוה... לעשות הבא הוא מי ראו

פשוט.

.Ëדלקמן מהסיפור יובן – הזקן רבנו אודות זה בענין אנו שיודעים מה :26והנה,

בעריסה תינוק ישן חדר ובאותו ולמד, בחדרו ישב האמצעי אדמו"ר כאשר כדי27פעם, תוך – התינוק נפל ,
מאומה. שמע לא בלימודו, שקוע בהיותו האמצעי, אדמו"ר אבל בבכי, ופרץ הרצפה, על העריסה מן – שינה
של בכיו את שמע – מחיצה ומאחורי יותר, מקום בריחוק היינו, אחר, בחדר ולמד שישב הזקן, רבנו ואילו

בעריסה. והשכיבו והרגיעו התינוק את והרים ונכנס הילד,

אופן להיות צריך כיצד באמרו זה, מאורע על-דבר האמצעי אדמו"ר בנו עם הזקן רבנו דיבר זמן, לאחר
שינה, מתוך אפילו בוכה, קטן שילד בשעה אבל, הלימוד, בעמקות שקועים להיות צריכים שבוודאי – העבודה

כו'. ולהרגיעו הלימוד להפסיק בכיו, קול את "לשמוע" צריכים

כלי22) הל' וראה ה"ז. פ"א מלכים הל' רמב"ם ב. קג, כתובות
ה"כ. פ"ד המקדש

בס'23) באריכות ועיין פ"ח. ח"א מו"נ ה"ו. פ"ב יסוה"ת הל'
ואילך. סע"ב עד, להצ"צ החקירה

ד.24) א, קהלת

(25.104 ע' תש"ב סה"ש ראה
וש"נ.26) .193 ע' ח"ז התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
הי'27) לא ההם בימים ואמר: הפסיק שליט"א אדמו"ר כ"ק

שלמד חדר באותו ולכן, חדרים, ריבוי עם בבית לחיות הנפש" "פיזור
בעריסה. תינוק גם ישן האמצעי, אדמו"ר
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מוגה בלתי

.Áממלא" נקרא רבי שכל הוא, אדמו"ר, וחמי מורי לכ"ק עד הזקן מרבנו החל נשיאינו, רבותינו אצל הסדר
שהוא22מקום" רוחני, מקום – ה"מקום" כל את ממלא שהוא פשוטו, מידי יוצא ענין ואין שלפניו. הרבי של

הרמב"ם שכתב (כמו וההבנה וההשגה המעלה כ23ענין קודמו. של – רבנו) לאחרי האמצעי אדמו"ר אצל הי' ך
אדמו"ר. וחמי מורי לכ"ק עד הלאה, וכן האמצעי, אדמו"ר לאחרי הצמח-צדק אצל הזקן,

ודור הולך "דור לדור, מדור כי, – לדור מדור הנשיאים של בהנהגתם שינויים גם יש כן, פי על אף אבל
ומצד24בא" הדורות), שינוי להיות צריך הי' לא הבירורים, בעבודת השינוי לולי (שהרי הבירורים אופן משתנה ,

ודור. דור שבכל הנשיא של ההוראות גם משתנים ובמילא העבודה, אופן גם משתנה זה

זיך האט רבי יעדער ("וואס לעצמו מאחל הי' רבי שכל מה על שמספרים בסיפורים מצינו ָָולכן
בדורות הנשיאים ואצל שלאחריו, הנשיא אצל הזקן, רבנו אצל ברכה אותה היתה שלא – געוואונטשען")

דור. אותו בשביל דרושה שהיתה העבודה אופן לפי – בזה שינויים היו אלא הבאים,

כ"ק שהי' להברכה לעצמו, מאחל האמצעי אדמו"ר שהי' הברכה שבין החילוק גם ייפלא לא זה ומשום
לעצמו: מאחל אדמו"ר וחמי מורי

תתאה ויחודא עילאה יחודא אודות ידברו ברחוב ההולכים שאברכים – לעצמו מאחל הי' האמצעי .25אדמו"ר

בהסביבה לפעול ל"עסקן", יהפוך בחור, ואפילו אברך, שכל – לעצמו מאחל הי' אדמו"ר וחמי מורי וכ"ק
באנגלית... ואפילו בי"ת, אל"ף ללימוד בנוגע או שבת לשמירת בנוגע אם – ומצבה למעמדה בהתאם שלו

אצל זאת תבעו אליהם:lkושניהם השייכים

מניין להתחשב מבלי תתאה, ויחודא עילאה יחודא אודות ידברו שאברכים תבע האמצעי שאדמו"ר כשם
האלט"), ער וואס בא און שטאמט ער וואנעט ("פון ומצבו מעמדו ומהו זה, אברך של ַַַַָמוצאו

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק תבע בפועל למעשה בנוגע גם cg`eכך cg` lkn,ומצבו במעמדו להתחשב מבלי –

מנשמתו, ואפילו מגופו, גם) אלא מממונו, רק (לא חלק שימסור – בהם שעוסק הענינים ומעלת מעלתו גודל
ליהודי, טובה לעשות כדי

לדברו צריך כאשר גם אלא המצוות, בקיום הידור עניני או בתורה עמוקים ענינים ללמדו כשצריך דוקא לאו
לפניו: ולהכריז ובמחולות", "בתופים ולהביאו להזמינו שיבואו עד להמתין ולא ביותר, פשוט ענין אודות עמו
בענין ואפילו קלה, לשעה אפילו יהודי, להציל בעצמו ולחפש לרוץ אלא מצוה... לעשות הבא הוא מי ראו

פשוט.

.Ëדלקמן מהסיפור יובן – הזקן רבנו אודות זה בענין אנו שיודעים מה :26והנה,

בעריסה תינוק ישן חדר ובאותו ולמד, בחדרו ישב האמצעי אדמו"ר כאשר כדי27פעם, תוך – התינוק נפל ,
מאומה. שמע לא בלימודו, שקוע בהיותו האמצעי, אדמו"ר אבל בבכי, ופרץ הרצפה, על העריסה מן – שינה
של בכיו את שמע – מחיצה ומאחורי יותר, מקום בריחוק היינו, אחר, בחדר ולמד שישב הזקן, רבנו ואילו

בעריסה. והשכיבו והרגיעו התינוק את והרים ונכנס הילד,

אופן להיות צריך כיצד באמרו זה, מאורע על-דבר האמצעי אדמו"ר בנו עם הזקן רבנו דיבר זמן, לאחר
שינה, מתוך אפילו בוכה, קטן שילד בשעה אבל, הלימוד, בעמקות שקועים להיות צריכים שבוודאי – העבודה

כו'. ולהרגיעו הלימוד להפסיק בכיו, קול את "לשמוע" צריכים

כלי22) הל' וראה ה"ז. פ"א מלכים הל' רמב"ם ב. קג, כתובות
ה"כ. פ"ד המקדש

בס'23) באריכות ועיין פ"ח. ח"א מו"נ ה"ו. פ"ב יסוה"ת הל'
ואילך. סע"ב עד, להצ"צ החקירה

ד.24) א, קהלת

(25.104 ע' תש"ב סה"ש ראה
וש"נ.26) .193 ע' ח"ז התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
הי'27) לא ההם בימים ואמר: הפסיק שליט"א אדמו"ר כ"ק

שלמד חדר באותו ולכן, חדרים, ריבוי עם בבית לחיות הנפש" "פיזור
בעריסה. תינוק גם ישן האמצעי, אדמו"ר
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תוכן לבאר יש – ברוחניות שהם כפי ענינים אותם בדוגמת הם למטה שישנם הענינים שכל הידוע פי ועל
ברוחניות. הנ"ל סיפור

.È:ובהקדמה
ויראה, פחד של בתנועה היותו בגלל – מסביבו נעשה מה יודע שאינו ומצב במעמד אדם נמצא לפעמים
או עילאה, יראה שהיא בושת, יראת פנימית, יראה אודות כשמדובר וכמה כמה אחת ועל תתאה, יראה אפילו

מזה. למעלה

(בהמאמר לעיל יראת28וכמדובר (אפילו תתאה יראה בו שיש דכיון – יהודי כל של בכוחו הוא זה שענין (

נאמר זה שעל מזה), למטה גם או "כלי"29העונש, זה הרי גו'", ליראה אם כי מעמך שואל אלוקיך ה' "מה
נאמר עלי' עילאה, היראה גם ומקבל וממשיך חכמה".30שמעורר היא ה' יראת "הן

דיראה שהגילוי היא, האמת המשיח,– בביאת רק יהי' עילאה

חסידות במאמר שמצינו בפסוק31וכפי הוא גם הפנימי'32שמתחיל היראה "מעלת דבר על פרזונו", "צדקת
כו'", משיח של יראה מעין שהי' ז"ל טוב שם בבעל שהי'

נאמר שעליו הקב"ה, של מה"אוצר" עילאה יראה ולהמשיך לעורר יהודי כל יכול כן, פי על אף "אין33אבל
בלבד". שמים יראת של אוצר אלא בעולמו להקב"ה לו

אפשר איך – שלו בעולם שנעשים לענינים בנוגע אפילו מסביבו, נעשה מה יודע שאינו כזה במצב כן, ואם
שינה?! מתוך בכי' גם אלא שכלית, בכי' רק ולא בוכה, ילד קול שישמע ממנו לדרוש

ב"יחודים מעבודתו להפסיק מקום מה – בוכה ילד קול לשמוע שיוכל מציאות היתה אם גם ועוד: זאת
קטן?! לילד טובה לעשות כדי עליונים"

ממש" ממעל אלוקה חלק היא בישראל השנית ש"נפש השמחה בעל של ביאורו פי על – לזה ,34והמענה

חכמים" בתלמידי ומורדים "הפושעים על אפילו ישראל, איש כל על נאמר זה לא35שענין היא נשמתם שגם ,

"ממש" תיבת) (בתוספת גם אלא ממעל", אלוקה "חלק !36רק

האלוקית נפש של המצב ואפילו הבהמית, ונפש הגוף של המצב כך כל לו נוגע להיות צריך לא ובמילא,
" עם לעסוק הוא שהולך לדעת עליו הגלויים; כוחות ynnמצד lrnn dwl` wlgונפשו בגופו בגלות שנמצא – "

זה. יהודי של

עליו" לרחם ש"אסור דעה" בו שאין ד"מי ומצב במעמד הוא הלה אם ידוע37וגם הרי כ"ק38– שאמר מה
פוס שהתורה כזה לאדם בנוגע אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק אל נ"ע (מהורש"ב) עליו":אדמו"ר לרחם ש"אסור קת

עליו... הרחמנות גדולה כמה עד לעצמך תאר

מפני אלא זה אין עבירה, עובר שאדם בשעה שהרי – קטן" "ילד אודות שמדובר דידן, בנדון זה דרך ועל
שטות" רוח בו לחינוך",39ש"נכנס הגיע שלא "קטן ואפילו "קטן", הוא הרי ובמילא, דעה, בו שאין והיינו, ,

יותר! עוד גדולה עליו הרחמנות כן, ואם

נוגע הרחמנות שענין – ועוד xzeiaזאת lecbdlברחמים יתעורר האדם, מעלת שתגדל ככל אשר, דוקא,
כידוע יותר, וכמו40גדולים עצמו, מצד ההתנשאות מדת לו שיש זה אצל דוקא היא גדולים רחמים שהתעוררות

ערך לפי אחר, איש על לרחמנות זה איש על הרחמנות בין חילוק יש שר שאצל – למלך שר שבין החילוק

וישב,28) ש''פ לקראת יודפס .221 ע' תשי"ד (התוועדויות פ"ט
יד). ע'
פמ"ב.29) תניא וראה יב. יו"ד, עקב
רע"א).30) (סב, פמ"ג תניא וראה כח. כח, איוב
סע"ב.31) שכט, שמות תו"ח
יא.32) ה, שופטים ס'
ב.33) לא, שבת ב. לג, ברכות
רפ"ב.34) תניא

ספ"ב.35) שם ראה
ובלקוטי36) לד, ע' לסש"ב" קצרות והערות הגהות ב"מ"מ, ראה

שם. פירושים
א.37) לג, ברכות
מנחם38) (תורת ס"ז (תשי"ג) דאשתקד כסלו י"ט שיחת גם ראה

וש"נ. .(210 ע' ח"ז התוועדויות –

פכ"ד.39) פי"ט. תניא וראה א. ג, סוטה
ובכ"מ.40) ד. יג, עקב לקו"ת ראה
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רחמים בו יש וכאפס, כאין לפניו שהכול ביותר, גדול מלך אצל כן שאין מה בזה, וכיוצא שלהם, והעוני העושר
הכול; על גדולים

דהמלך גדולים הרחמים יתקבלו שבו "כלי" הוא הרי שלו, בהרגש גם רוח" ושפל "דכא שהוא מי אלא,
הנביא וכמאמר וקדוש",41הגדול, "מרום עצמו מצד היותו שעם רוח", ושפל דכא ואת אשכון וקדוש "מרום

דוקא. רוח" ושפל "דכא הוא לזה ה"כלי" הרי לפניו, שווים שהכול

.‡Èלאחרי (וגם המשיח ביאת עד אחריו לדורותיו חב"ד חסידות של הראשון הנשיא שקבע ההנהגה וזוהי
זה):

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק [כדברי ברוחניות קטן" "ילד פוגשים בהנרשם42כאשר להתחשב אין שבכגון-דא
שב"דרכון" שייתכן כך ליהודי, הראוי אורח-חיים של השנים במספר אם כי ב"דרכון", או לידה" ב"תעודת
– קטן"] כ"ילד הוא נחשב ובמילא בלבד, אחדות שנים כיהודי חי ממש ובפועל שנה, שבעים בן שהוא נרשם
שבשבילו ובוכה, ונחבט מהעריסה נפל בשנתו, ששקוע קטן ולילד בישראל, כגדול לו, מה לעצמו: לחשוב יכול

ותפלתו?! מתורתו יפסיק

של תכונתו וניכר נראה כזו בהנהגה שדוקא – בזה l`xyiaוההסברה `iypבמדרש כדאיתא הקב"ה43, שכאשר
ל"נשמות", ביחס בהנהגתו בחנו שלא והיינו, בצאן", אלא בחנו "לא ישראל על לרועה רבנו משה את לקח

" אלא בגופים, נשמות לא לךo`vaאפילו "יש דוקא: "ep`v bedpl mingx"והנדחה "הצלעה – ודם בשר –44של

ישראל". צאני תרעה אתה חייך כך

בנותנם – מישראל ואחת אחד לכל הורו זו ודרך זה, שלאחרי הדורות בכל ישראל רועי של דרכם היתה וכך
הרי כו', והבדלה רוממות של ובתנועה נעלה, ומצב במעמד נמצאים כאשר שגם – לכך הדרושים הכוחות את
לידי להביאו הקטן בילד ולטפל מעניניהם להפסיק צריכים בשנתו, אפילו בוכה, קטן ילד שפוגשים בשעה

מנוחה.

להרגיע בשביל כו', עליונים ייחודים מעניניו, שהפסיק השמחה, בעל ידי על שהתחילה ההוראה אפוא זוהי
קטן. ילד

ואחת, אחד מכל לתבוע וימשיך ותובע שתבע אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק של ההוראה נולדה ומזה

("דערגיין מישהו של לחייו" "לרדת התעייף לא ומעולם בדעתו, תקיף אדמו"ר וחמי מורי כ"ק הי' [בכלל
דהיינו, – יארן")... די `ezeיענעם zFMfl,[פעולתו לפעול שהצליח עד – ָ§©

– באמת ממש בפועל עצמו מעלת גדלה שאכן ויתכן בעיניו, הנראה כפי עצמו מעלת שתגדל ככל אשר
גדול") "ילד (או קטן" ל"ילד ולסייע לעזור ונשמתו מגופו גם) אלא מממונו, רק (לא ויום יום בכל יתן

ברוחניות.

טוב שם הבעל שבעים-שמונים45וכמאמר בו ולחיות גשמי בגוף להתלבש למטה מלמעלה יורדת שנשמה
אחת! פעם אפילו ברוחניות, או בגשמיות ליהודי טובה לעשות בשביל שנה,

.·Èמבלי מכאן, כשיוצאים מיד אשר, מאיתנו, ואחת אחד מכל שתובעים תביעה זוהי קאתינא; לדרשה ולא
ה"פר שזוהי הקב"ה, של שליחותו למלא – "פרנסה" של ענין לחפש יתחילו זמן, לאחר נשמתלדחות של נסה"

לדרגא שייכת אינה זו שפעולה לו נדמה אם גם ליהודי, טובה בעשיית להשתדל – מישראל ואחת אחד כל
שלו. ומדרגה

ברי'" כל שכר מקפח הקב"ה ש"אין בטוח לבו יהי' שלו.46ונכון בענינים הצלחה לו תביא זו שפעולה כך, ,

עבורו, "צדקה" של ענין הוא ליהודי, טובה עשיית לו שמזמינים גופא שזה – נוספת לנקודה באים ומזה
בעניניו. הצלחה לו תהי' זה ידי שעל כיון

טו.41) נז, ישעי'
וש"נ.42) .103 ע' תשי"ד התוועדויות גם ראה
ב.43) פ"ב, שמו"ר
ו.44) ד, מיכה – הכתוב לשון

וש"נ45) סר"ט. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
אייר). ה יום" ב"היום (נעתק

וש"נ.46) ב. לח, ב"ק
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שלו. ומדרגה
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ז"ל רבותינו מאמר דרך על שזהו – זה שבכל התכלית מהי השאלה על המענה גם "צדקת47וזהו הפסוק על
האומות": לבין שפיזרן בישראל הקב"ה עשה "צדקה בישראל", פרזונו

העולם אומות לבין ממש", ממעל אלוקה "חלק אלוקית, נפש שבין מהריחוק יותר גדול ריחוק לך אין
של שפיזורן כו'", הקב"ה עשה "צדקה זה על נאמר כן פי על ואף ובמצרים. באשור תבל, בקצווי שנמצאים

אלא) העולם, לאומות (לא צדקה הוא האומות לבין !l`xyiaישראל

תאנתו" ותחת גפנו "תחת ישראל, בארץ שבהיותו טוען יהודי –48ולכאורה: קיים הי' המקדש שבית בזמן ,

"בהדי זה: על והמענה – יותר?! בערך שלא ממנו נהנה הקב"ה הי' ובמילא יותר, הרבה לפעול הי' 49יכול

לך"... למה דרחמנא כבשי

שהקב"ה (כשם חברו בשביל שלו האוצרות את לבזבז מיהודי תובעים שכאשר דידן, בנדון זה דרך ועל
"צדקה" זו הרי סוף כל שסוף לדעת עליו בשבילו), אוצרותיו את חברו,eliayaמבזבז בשביל מאשר יותר עוד

ז"ל רבותינו הבית".50וכמאמר בעל עם עושה העני העני עם עושה הבית שבעל ממה "יותר

.‚Èהצמח-צדק אצל שאירע מסיפור הוראה יש זה בענין :51וגם

תפילות ידי על ההשתדלות כל ולמרות – הסתלקותו לאחר – הזקן רבנו את לראות הצמח-צדק רצה פעם
וי בידו. הדבר עלה לא כו', בתורובקשות אחדים רובלים ממנו שביקש קצב יהודי פגש לתפלה ובלכתו היום הי

עלה לבית-הכנסת, בהליכתו כשהמשיך המעות. לו ילווה ואז התפלה אחר אליו שייכנס לו, והשיב ֶַהלוואה,
התפלה?! לאחר לדחותו אפשר ואיך פרנסה, של ענין זה הרי פלוני שאצל געכאּפט") זיך האט ("ער ַָבמחשבתו

ואז לו. ונתן המעות את לקח לביתו, הצמח-צדק איפוא הזקן,52חזר רבנו את ראה לבית-הכנסת... בהיכנסו ...

ראהו. שלא ארוך... זמן הפסק לאחרי

עצמך: והגע

ה"גבאי" לא וגם העיירה, של ה"גביר" הי' לא הוא הצמח-צדק. של העיקרי ענינו הי' זה לא – גמילות-חסד
משלו. לו שהי' קטן סכום של הלוואה אודות דובר בסך-הכול גמילות-חסדים; קופת של

של תפילתו זמן (כשיעור זה לפני קצר זמן משך ההלוואה בהקדמת הזריזות על רק מדובר – גופא ובזה
התפלה. קודם ונתנה הקדים בתחילה, שאמר כפי התפלה, לאחר ההלוואה את לו ליתן שבמקום הצמח-צדק),

שלא כזו פעולה פעלה – דרגתו ערך לפי אינה שלכאורה במצוה זריזות – זה ענין דוקא כן, פי על ואף
זה! לפני זמן במשך והתפלות הבקשות פעלו

כוח על ששומרים צדיקים שמספרים סיפורים וכן פה, שבעל תורה וכן התורה, סיפורי ככל – זה סיפור
כתבו וגם פעמים, וכמה כמה אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שסיפרו הנ"ל סיפור כמו בטלים, מדברים ונזהרים הדיבור

זה.53ופירסמו ידי על לבוא יכולים ענין ולאיזה להתנהג, צריכים ואיך כיצד הוראה מהווה –

"קטנות אלא שאינו לנו שנדמה כזה בענין הקב"ה של רצונו את ממלאים שכאשר – הדברים ונקודת
(בהמאמר לעיל וכמדובר שלמעלה, הניצחון מידת עם קשור להיות יכול זה ענין הרי, מידת54שבקטנות", שמצד (

זה ובשביל פועל, לידי הדבר שיבוא נוגע אלא הניצחון, מידת נתלבשה שבו הענין של תוכנו נוגע לא הניצחון
גשמיים. אוצרות והן רוחניים אוצרות הן ביותר, גדולים אוצרות מבזבזים

זמן]. משך מקומו על ורקד קומתו מלא עמד שליט"א אדמו"ר וכ"ק שמחה ניגון [ניגנו

ב.47) פז, פסחים
ה.48) ה, מלכים-א
סע"א.49) יו"ד, ברכות
ט.50) פ"ה, רבה רות ח. פל"ד, ויק"ר
וש"נ.51) ואילך). 97 ע' תש"ז (סה"ש ס"כ תש"ז כסלו י"ט שיחת

וש"נ. ואילך. 211 ע' ח"א התוועדויות – מנחם תורת
מבכי.52) נחנק כשקולו בהתרגשות דיבר שליט"א אדמו"ר כ"ק
(53.51 בהערה בהנסמן ראה
פ"ח.54)

.`"ypz'd elqk c"i ,glyie t"y zgiyn .c"qa

מאידית תרגום

לבן)‡. (אצל בחרן עבודתו את גמר שיעקב לאחר
ה' ציווי ע"פ משם, והלך וכו', ביתו "שוב1בהקמת

לדרכו הלך "ויעקב - ולמולדתך" אבותיך ארץ אל
מלאכים2וגו'" יעקב ש"וישלח בפרשתינו מסופר -

אדום" שדה שעיר ארצה אחיו עשו אל ,3לפניו

ועשו. יעקב בין הפגישה ע"ד - ובארוכה
"שוב ה' ציווי הי' שליעקב כיון השאלה: נשאלת
ה' הבטחת עם ביחד ולמולדתך", אבותיך ארץ 4אל

עמך" לחרן5"ואהי' הליכתו בתחלת להבטחה :6[נוסף

האדמה אל והשיבותיך גו' ושמרתיך עמך אנכי "והנה
יעקב ונדר גו'", אבי"]7הזאת בית אל בשלום 8"ושבתי

ולחזור הציווי את לקיים לראש) (לכל עליו הי' -9

ישראל שלח10לארץ ובנתיים זאת עיכב ומדוע ,

אחיו עשו אל לפניו xiry"מלאכים dvx`להודיע" "

אליך" בא קיים11שאני עשו עם הסיפור כל לאחר ורק ,
שמסופר כפי גו'", אבותיך ארץ אל "שוב הציווי את

הפרשה גו'",12בהמשך שכם עיר שלם יעקב "ויבא
וגו'" אביו יצחק אל יעקב בפרשה13"ויבא ובעיקר ,

בארץ אביו מגורי בארץ יעקב "וישב - זה שלאחרי
?14כנען"

מלאכים יעקב ד"וישלח שהענין מובן, גופא ומזה
- כולל דיעקב, העבודה לשלימות נוגע גו'" עשו אל

אל "שוב ה' ציווי את בשלימות לקיים שיוכל בכדי
אבותיך". ארץ

ביאור:·. הדורש בפרשה ענין עוד נוסף מזה
פגישת אודות (בפרשתנו) הסיפור סיום לאחרי אפי'
("ויעקב יעקב נסיעת ע"ד הסיפור והמשך ועשו, יעקב
גו'" שכם עיר שלם יעקב ויבא גו', סוכתה ,15נסע

שכם מעשה אֿל16ואודות לבית יעקב ונסיעת וכו'),17,
גו'" אביו יצחק אל יעקב "ויבא התורה13עד חוזרת -

ותולדותיו" עשו "ישובי בפרטיות ["תולדות18לספר
לזה19עשו" ובהמשך בארץ20, מלכו אשר "המלכים -

עשו" אלופי ו"שמות בפרשה21אדום", - אח"כ ורק - [
בארץ יעקב ישוב ע"ד התורה ממשיכה - זה שלאחרי

אביו". מגורי בארץ יעקב "וישב כנען,

של שובו סיפור את מפסיקה שהתורה יוצא, זה לפי
ותולדותיו" עשו "ישובי עם ישראל לארץ מחרן יעקב

לכאורה. לגמרי צדדי ענין -

בפירושו22מפרשים רש"י מתרץ שזה מסבירים
ותולדותיו עשו ישובי לך שכתב "אחר וישב): (בר"פ
היאך לפרש וחשובים ספונים היו שלא קצרה בדרך
יעקב ישובי לך פירש כו' מלחמותיהם וסדר נתיישבו
שהם לפי סבתם גלגולי כל ארוכה בדרך ותולדותיו
משל כו', בהם להאריך המקום לפני חשובים

ג.1) לא, ויצא
ב.2) לב, שם
פרשתנו.3) ריש
(4- המלאכים של ושמירה הלוי' בפועל לו הי' לזה ונוסף

ללוותו לקראות ש"באו א"י מלאכי אלקים", מלאכי בו "ויפגעו
ויצא (ס"פ כאן" עד עמו ש"באו חו"ל מלאכי - זה ולפני לארץ",

ובפרש"י).
האומר5) "ה' יו"ד) לב, - פרשתנו (בריש לה' יעקב שהתפלל וכפי

עמך". ואיטיבה ולמולדתך לארצך שוב אלי
החסדים ע"י זכיותי נתמעטו החסדים, מכל "קטנתי שאמר ואף
בחטא נתלכלכתי משהבטחתני שמא ירא אני לכך עמי שעשית והאמת
זו תפלה הרי - ובפרש"י) יא (שם, עשו" ביד להמסר לי ויגרום

יעקב הולךixg`lהתפלל שעשו ושמע עשו, אל מלאכים ששלח
מעשו, ירא הי' יעקב באם אפילו ועוד: איש. מאות ארבע עם לקראתו
ה' ציווי שיקיים לאחרי כו' לפייסו מלאכים לו לשלוח אפשר הי'

אבותיך". ארץ אל "שוב
טו.6) כח, ויצא
כא.7) שם,
ריש8) (ב"ר מהלך" הי' "לדרכו עשו כי מעשו, לפחוד לו הי' ולא

ס"פ רא"ם וראה פרשתנו. ריש ברמב"ן הובא אֿג). (פע"ה, פרשתנו
אף שוב עד שנאמר אחריו שלחה אמו שהרי רוגזי' נח "שכבר ויצא),
(מת"כ השנאה" מעורר הי' אליו ובשלחו מה), כז, (תולדות וגו' אחיך

בזה. פרטים עוד המדרש ובמפרשי במדרש ועיי"ש שם).
לו" ויצר מאד יעקב "ויירא נאמר לא הכתובים בפשטות וגם
אחיך אל "באנו אליו המלאכים תשובת לאחרי עד ח) לב, (פרשתנו
וראה ז). (שם, עמו" איש מאות וארבע לקראתך הולך וגם עשו אל

פרשתנו. ריש האורה לבוש
לא9) שיעקב שם), הרמב"ן פירוש (בדחיית ויצא ס"פ רא"ם ראה

הקודמת. הערה וראה אדום. דרך ישראל לארץ חוזר הי'
כיון10) או: כו', לפייסו עשו אל מלאכים לשלוח יכול הי' ואח"כ

באם ורק מלאכים, אליו ישלח שלא מקום הי' ה' הבטחת לו שהי'
לפייסו. ישתדל אז אליו יבוא עשו

ו.11) לב, פרשתנו פרש"י
יח.12) לג,
כז.13) לה, שם
וישב.14) ר"פ
ואילך.15) יז לג, פרשתנו
ואילך.16) א לד, שם
ואילך.17) א לה, שם
וישב.18) ר"פ רש"י לשון
א.19) לו, פרשתנו
לא.20) שם,
מ.21) שם,
וישב.22) ר"פ לפרש"י האורה ולבוש ארי' גור
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מאידית תרגום

לבן)‡. (אצל בחרן עבודתו את גמר שיעקב לאחר
ה' ציווי ע"פ משם, והלך וכו', ביתו "שוב1בהקמת

לדרכו הלך "ויעקב - ולמולדתך" אבותיך ארץ אל
מלאכים2וגו'" יעקב ש"וישלח בפרשתינו מסופר -

אדום" שדה שעיר ארצה אחיו עשו אל ,3לפניו

ועשו. יעקב בין הפגישה ע"ד - ובארוכה
"שוב ה' ציווי הי' שליעקב כיון השאלה: נשאלת
ה' הבטחת עם ביחד ולמולדתך", אבותיך ארץ 4אל

עמך" לחרן5"ואהי' הליכתו בתחלת להבטחה :6[נוסף

האדמה אל והשיבותיך גו' ושמרתיך עמך אנכי "והנה
יעקב ונדר גו'", אבי"]7הזאת בית אל בשלום 8"ושבתי

ולחזור הציווי את לקיים לראש) (לכל עליו הי' -9

ישראל שלח10לארץ ובנתיים זאת עיכב ומדוע ,

אחיו עשו אל לפניו xiry"מלאכים dvx`להודיע" "

אליך" בא קיים11שאני עשו עם הסיפור כל לאחר ורק ,
שמסופר כפי גו'", אבותיך ארץ אל "שוב הציווי את

הפרשה גו'",12בהמשך שכם עיר שלם יעקב "ויבא
וגו'" אביו יצחק אל יעקב בפרשה13"ויבא ובעיקר ,

בארץ אביו מגורי בארץ יעקב "וישב - זה שלאחרי
?14כנען"

מלאכים יעקב ד"וישלח שהענין מובן, גופא ומזה
- כולל דיעקב, העבודה לשלימות נוגע גו'" עשו אל

אל "שוב ה' ציווי את בשלימות לקיים שיוכל בכדי
אבותיך". ארץ

ביאור:·. הדורש בפרשה ענין עוד נוסף מזה
פגישת אודות (בפרשתנו) הסיפור סיום לאחרי אפי'
("ויעקב יעקב נסיעת ע"ד הסיפור והמשך ועשו, יעקב
גו'" שכם עיר שלם יעקב ויבא גו', סוכתה ,15נסע

שכם מעשה אֿל16ואודות לבית יעקב ונסיעת וכו'),17,
גו'" אביו יצחק אל יעקב "ויבא התורה13עד חוזרת -

ותולדותיו" עשו "ישובי בפרטיות ["תולדות18לספר
לזה19עשו" ובהמשך בארץ20, מלכו אשר "המלכים -

עשו" אלופי ו"שמות בפרשה21אדום", - אח"כ ורק - [
בארץ יעקב ישוב ע"ד התורה ממשיכה - זה שלאחרי

אביו". מגורי בארץ יעקב "וישב כנען,

של שובו סיפור את מפסיקה שהתורה יוצא, זה לפי
ותולדותיו" עשו "ישובי עם ישראל לארץ מחרן יעקב

לכאורה. לגמרי צדדי ענין -

בפירושו22מפרשים רש"י מתרץ שזה מסבירים
ותולדותיו עשו ישובי לך שכתב "אחר וישב): (בר"פ
היאך לפרש וחשובים ספונים היו שלא קצרה בדרך
יעקב ישובי לך פירש כו' מלחמותיהם וסדר נתיישבו
שהם לפי סבתם גלגולי כל ארוכה בדרך ותולדותיו
משל כו', בהם להאריך המקום לפני חשובים

ג.1) לא, ויצא
ב.2) לב, שם
פרשתנו.3) ריש
(4- המלאכים של ושמירה הלוי' בפועל לו הי' לזה ונוסף

ללוותו לקראות ש"באו א"י מלאכי אלקים", מלאכי בו "ויפגעו
ויצא (ס"פ כאן" עד עמו ש"באו חו"ל מלאכי - זה ולפני לארץ",

ובפרש"י).
האומר5) "ה' יו"ד) לב, - פרשתנו (בריש לה' יעקב שהתפלל וכפי

עמך". ואיטיבה ולמולדתך לארצך שוב אלי
החסדים ע"י זכיותי נתמעטו החסדים, מכל "קטנתי שאמר ואף
בחטא נתלכלכתי משהבטחתני שמא ירא אני לכך עמי שעשית והאמת
זו תפלה הרי - ובפרש"י) יא (שם, עשו" ביד להמסר לי ויגרום

יעקב הולךixg`lהתפלל שעשו ושמע עשו, אל מלאכים ששלח
מעשו, ירא הי' יעקב באם אפילו ועוד: איש. מאות ארבע עם לקראתו
ה' ציווי שיקיים לאחרי כו' לפייסו מלאכים לו לשלוח אפשר הי'

אבותיך". ארץ אל "שוב
טו.6) כח, ויצא
כא.7) שם,
ריש8) (ב"ר מהלך" הי' "לדרכו עשו כי מעשו, לפחוד לו הי' ולא

ס"פ רא"ם וראה פרשתנו. ריש ברמב"ן הובא אֿג). (פע"ה, פרשתנו
אף שוב עד שנאמר אחריו שלחה אמו שהרי רוגזי' נח "שכבר ויצא),
(מת"כ השנאה" מעורר הי' אליו ובשלחו מה), כז, (תולדות וגו' אחיך

בזה. פרטים עוד המדרש ובמפרשי במדרש ועיי"ש שם).
לו" ויצר מאד יעקב "ויירא נאמר לא הכתובים בפשטות וגם
אחיך אל "באנו אליו המלאכים תשובת לאחרי עד ח) לב, (פרשתנו
וראה ז). (שם, עמו" איש מאות וארבע לקראתך הולך וגם עשו אל

פרשתנו. ריש האורה לבוש
לא9) שיעקב שם), הרמב"ן פירוש (בדחיית ויצא ס"פ רא"ם ראה

הקודמת. הערה וראה אדום. דרך ישראל לארץ חוזר הי'
כיון10) או: כו', לפייסו עשו אל מלאכים לשלוח יכול הי' ואח"כ

באם ורק מלאכים, אליו ישלח שלא מקום הי' ה' הבטחת לו שהי'
לפייסו. ישתדל אז אליו יבוא עשו

ו.11) לב, פרשתנו פרש"י
יח.12) לג,
כז.13) לה, שם
וישב.14) ר"פ
ואילך.15) יז לג, פרשתנו
ואילך.16) א לד, שם
ואילך.17) א לה, שם
וישב.18) ר"פ רש"י לשון
א.19) לו, פרשתנו
לא.20) שם,
מ.21) שם,
וישב.22) ר"פ לפרש"י האורה ולבוש ארי' גור
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וכוברו בחול ממשמש אדם החול בין שנפלה למרגליות
את משליך הוא המרגליות, את שמוצא עד בכברה
מדוע הטעם וזהו המרגליות". את ונוטל מידו הצרורות
ותולדותיו", עשו "ישובי אודות בכלל מספרת התורה

יע על הסיפור את בזה התורהומפסיקה אח"כ ורק קב,
יעקב ("וישב ותולדותיו" יעקב ב"ישובי ממשיכה

התורה" כל סוף "עד כולל שזה לבטא23גו'"), בכדי -
(ה"מרגליות"), ותולדותיו יעקב של המעלה את
ישובי על קצרה) (בדרך שמספרים לאחרי שמתגלה
ב"חול", מעורבים הם שלכתחילה ותולדותיו, עשו

המרגליות". את שמוצא עד בכברה ו"כוברו

מסתבר - בתורה הדיוק גודל מצד להבין: וצריך
ותולדותיו עשו "ישובי על בתורה שהסיפור לומר,
לבטא בכדי וטפל צדדי דבר רק לא הוא קצרה" בדרך
יעקב "ישובי של המקום לפני החשיבות את
שעצם - אלא ארוכה"), "בדרך (שכתובים ותולדותם"
"בדרך כתוב (ושזה ותולדותיו" עשו "ישובי של הענין
לעצם נוגע ל"מרגליות") בערך "צרורות" ע"ד קצרה",
[ע"ד ותולדותיו" יעקב "ישובי של ושלימות המעלה
עשו עם יעקב של שהעבודה (סוס"א) לעיל האמור

יעקב]. לשלימות נוגעת

ענינים אפילו - בתורה שכתוב ענין כל מזו: ויתירה
הוא - אח"כ הרגצ'ובי.igvp24שנתבטלו שמבאר 25כמו

משה לשבועת אע"פ26בנוגע הנדר, חל בו שהמתפיס ,

הנדר עוקר (וחכם שבועתו "כיוןexwirn27שהתיר ,(

וכאילו הנמשך דבר הוא בתורה כתובה שהשבועה
הוא הדבר בתורה שכתוב "דכל תמיד", ישנה השבועה

שהי'". מה רק ולא נצחי

עשו "ישובי לסיפור בנוגע גם מובן מזה
וחשובים ספונים היו ש"לא הגם בתורה: ותולדותיו"
ע"ד רק וזה מלחמותיהם", וסדר נתיישבו היאך לפרש
בחול ממשמש אדם החול בין שנפלה למרגליות "משל
ומשמצאה המרגליות, את שמוצא עד בכברה וכוברו

zexexvdהוא z` jilyn,"המרגליות את ונוטל מידו

במפרשים לדבר28כמבואר הכתוב שהתחיל ש"אחר
- מעליו" אותו השליך כי מעשו עוד דבר לא מיעקב

ב כתוב שזה כיון נצחיdxezאעפ"כ, הוא "הדבר הרי
(אפילו לעצמו ענין בזה שיש ז.א. שהי'", מה רק ולא
וחשיבות מעלת את לבטא בכדי הקדמה בתור לא

ובניו). יעקב

פרשתנו בסוף ביאור: הדרוש ענין כאשר29עוד -

רש"י מפרש - עשו" אלופי "שמות ש"אלוף30נמנים
של הכרחו מהו (א) וצלה"ב: רומי". היא - מגדיאל
בזה לבאר רש"י רוצה מה (ב) זה? לפירוש רש"י

מקרא)? של (בפשוטו

של‚. השייכות ביאור בהקדים זה כל ויובן
שההפטורה וכידוע ההפטורה, עם (וישלח) הפרשה

פרשה" של "מענינה :31היא

היא הפרשה של אמר32ההפטורה כה עובדי' "חזון
ה' הפרעוןmec`lאד' בנוגע הוא הנבואה ותוכן וגו'",

אדום" הוא "עשו - ליהודים33לאדום שעשו מה על -
ההפטורה כסיום - עד אש34(יעקב), יעקב בית "והי' :

ואכלום בהם ודלקו לקש עשו ובית להבה יוסף ובית
ציון בהר מושיעים ועלו גו', עשו לבית שריד יהי' ולא
("ליפרע המלוכה" לה' והיתה עשו הר את לשפוט
מלכותו שאין "למדך לישראל", עשו אשר עשו מהר

עשו" של מזרעו שיפרע עד ).35שלימה

על לכאורה מדובר לא בפרשה (א) להבין: וצריך
שיעקב איך - אדרבא אלא אדום", הוא מ"עשו פרעון
בעיניך" חן "למצוא והשתדל מלאכים אליו 36שלח

ויחבקהו לקראתו עשו "וירץ - אשר עד כו', ולפייסו
ויבכו" וישקהו צוארו על הפירוש37ויפול מהו - ועפ"ז .

היא אדום, בפרעון שקאי עובדי'"), ("חזון שההפטורה
המעלה"מע וגודל הענין מהו (ב) פרשה"? של נינה

עד שלימה הקב"ה) (של מלכותו ש"אין עשו" ד"הר
ממנו" פרעון38שיפרע כאן? הפרעון ענין מהו (ג) ?

ליעקב עשו של החוב מתבטא במה בחוב. לומר שייך
אותו לפרוע ?38שצריך

שם.23) ולבוש רא"ם
והן24) בהלכה הן ובתושבע"פ בתושב"כ שנאמר מה "שכל ועד

ממש כולם . . היא שבדותא אח"כ אמרו שעלי' ההלכה וכן כו' באגדה
והוא ההלכה אומר עצמו וה' כו' שנאמרו ממש הלשון ובאותו ה' אמר

רסו). ע' אג"ק לוי"צ (לקוטי כו'" היא שבדותא אומר עצמו
בצפע"נ25) גם וכן א. סה, שם ועד"ז .134 ע' מהד"ת צפע"נ

וש"נ. סי"ב. פ"ה צפונות במפענח הובאו - .120 ע' בהשמטות תרומות
(26- משה" כא."ויואל ב, שמות
ב.27) עד, כתובות
שם.28) לדוד משכיל וראה שם. ולבוש גו"א
מג.29) לו,

פל"ח.30) מפדר"א
טאו"ח31) וסרפ"ג. שם אדה"ז שו"ע רפד. ר"ס או"ח טושו"ע

ס"ח. שם רמ"א סתכ"ח.
עובדי'.32) ספר
יט.33) שם, וראה ח. א. לו, פרשתנו
ואילך.34) יח שם, עובדי'
כא.35) שם פרש"י
ועוד.36) ח. לג, שם וראה ו. לב, פרשתנו
ד.37) שם,
תרפ"ו.38) מושיעים ועלו רד"ה ראה

`"ypz'd elqk c"i ,glyie t"y

להיותה (נוסף שהיא - ההפטורה בזה: והענין
סיום מלשון הפטורה גם פרשה") של ,39"מענינה

שתוכן מגלה - הפרשה של התוכן ושלימות הסיום
פרטי סיפור אינו ועשו) יעקב אודות (הסיפור הפרשה
כללי ענין הוא אלא בשעתם, ועשו יעקב חיי אודות

הדורות לכל שנוגע יעקב, של הסיום40בעבודתו - עד ,
כשיקויים לבוא, העתידה בגאולה בזה ושלימות

המלוכה". לה' "והיתה

בזה: והביאור

גו'" לאומים ושני גו' גויים "שני הם ועשו ,41יעקב

(עשו), אדום ומלכות ישראל, בני מלכות - ובכללות
קם כשזה בגדולה, ישוו "לא יאמץ", מלאום "ולאום

וכה"א נופל צור42זה נתמלאה לא החרבה, אמלאה
ירושלים" של מחורבנה .43אלא

שנוסף בכך, מתבטאת יעקב עבודת ושלימות
גם לפעול עליו עצמו, עם עבודה הפרטית, לעבודתו
(אדום), דאוה"ע ומקור האב דעשו, הבירור את
(בעולם) עשו שאצל כיון העולם, בירור - ובכללות
אורות (מבחי' מאד עליונים קדושים ניצוצות ישנם

דתהו הכלים בשבירת שנפלו דתהו ואותה44מרובים ,(
צריכים חוב).rextlהקדושה פרעון (כמו ממנו

ארצה אחיו עשו אל שלוחים יעקב שלח ולכן
הפרטית עבודתו את שסיים הגם - אדום שדה שעיר

שלימה" "מטתו ביתו, את שם והקים שלימות45בחרן, ,

הבירור את גם לפעול שעליו בכך מתבטאת עבודתו
בכדי עשו", אל מלאכים יעקב "וישלח ולכן דעשו.
דעולם הבירורים סיים כבר שהוא לעשו להודיע
בחרן, לבן אצל בהיותו יעקב) דרגת (עבודת התיקון

ששרשו עשו את לברר (וצריך) יכול הוא ועכשיו
דתהו הכלים שבירת מתיקון)46מבחי' .47(שלמעלה

אינו עדיין הוא) דרגתו (מצד שעשו התברר אז אבל
איש מאות וארבע לקראתך "הולך (ואדרבה: לזה מוכן

יעקב48עמו" אמר ולכן לרגל49), לאטי אתנהלה "ואני
רכים ["הילדים הילדים ולרגל לפני אשר המלאכה

עלי" עלות והבקר אדוני50והצאן אל אבוא אשר עד [

לאחרי - המשיח בימי ילך? "ואימתי שעירה",
ועבודתינו" עשו51"מעשינו בבירור הגלות זמן במשך

שנאמר - xd(אדום) z` hetyl oeiv xda miriyen elre

eyr"52מתבטא ובה (שהיא בהפטורה בארוכה כמבואר ,
הבירור לשלימות בנוגע - הפרשה) ושלימות סיום
המלוכה", לה' "והיתה עד לבוא, לעתיד (אדום) דעשו
ותהי ארעא יתבי כל על דהוי' מלכותא "ותתגלי

עלמיא" ולעלמי לעלם דהוי' .53מלכותא

היא„. "מגדיאל מפרש רש"י מדוע יובן עפ"ז
:54רומי"

יתקיים שעירה" אדוני אל אבוא אשר ש"עד כיון
לשפוט ציון בהר מושיעים "ועלו שנאמר המשיח בימי

רש"י של (כביאורו עשו" הר מתעוררת52את - כנ"ל)
עשו? עם האחרון זה לגלות יש שייכות איזו השאלה:

מאלופי שהוא - שמגדיאל רש"י, הואeyrעונה -inex,

לפני בגלות אצלם הם ובנ"י שני, בית את שהחריבו
האחרון גלות הרביעי, גלות המשיח, גלות55בוא - הוא ,

רומי גלות .56אדום,

מגדיאל, בשם נקראת שרומי במפרשים, וכמבואר
"מלשון רומי (א) שהוא57כי מגדיאל כמו התרוממות

(ב) אותה". מגדיל ית' הוא העיר זאת כי גדולה, לשון
שזה58מגדיאל אֿל", כל על "שיתגדל זה על מרמז

אומרים);39) יש (בשם שבת של שחרית סדר אבודרהם ראה
מלשון שהפטורה - ס"ב סקמ"ד או"ח רמ"א סל"ה; שבת המנהיג

שחרית). מתפלת סילוק - מפרשים שם (אלא סילוק
לדורות40) רמז עוד בה "יש זו בפרשה פרשתנו: ריש רמב"ן ראה

עשו". בני עם תמיד לנו יארע אחיו עשו עם לאבינו אירע אשר כל כי
יעקב דסיפור פסוקים מכמה לדורות הלימוד מבאר הרמב"ן ובפירוש

בפרשתנו. ועשו
מלשון - תורה הם תורה עניני שכל - העיקר על נוסף וזהו
גו"א ירה. ערך שלו השרשים ס' ח. יט, לתהלים רד"ק (ראה הוראה
"מעשה ועאכו"כ ב), נג, זח"ג וראה הרד"ק). (בשם בראשית ר"פ
ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא (ראה לבנים" "סימן שהם אבות"

וש"נ). .76 ע' חט"ו לקו"ש וראה ו. יב, לך לך רמב"ן
כג.41) כה, תולדות
ב.42) כו, יחזקאל
שם.43) תולדות פרש"י
ובכ"מ.44) שם. תו"ח - ובארוכה פרשתנו. ריש תו"א
תו"כ45) א. נו, פסחים וראה לא. מז, ויחי פרש"י ה. פל"ו, ויק"ר

ב. לג, ברכה ט. לב, האזינו ד. ו, ואתחנן ספרי מב. כו, בחוקותי

פרשתנו.46) ריש תו"ח
לשרשו47) וחזר כבר נתברר שעשו חשש "יעקב מזה: ולמעלה

כדי מלאכים אליו ושלח התיקון", שלפני דתהו המקיפים בחי' הנעלה
האו"פ בחי' שהוא בתיקון למטה אליו דתהו המקיפים בחי' "להמשיך

פרשתנו). ריש (תו"א יחד" ויתייחדו בפנימי המקיף ויאיר
ז.48) לב, פרשתנו
יד.49) לג, שם
יג.50) שם,
ב).51) (מו, רפל"ז תניא
פע"ח,52) פרשתנו מב"ר - שעירה") "אדוני (ד"ה עה"פ פרש"י

יד.
עה"פ.53) ויונתן אונקלוס תרגום
(54.411 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
ס"ח.55) ש.ז. ויצא ש"פ משיחות קונטרס .p"yeראה

בני56) רובם בתחלה היתה רומי בתחלתה: עובדי' הרד"ק פי' ראה
עיי"ש. אדום,

פרשתנו.ג57) סוף ו"א
שם.58) רמב"ן
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להיותה (נוסף שהיא - ההפטורה בזה: והענין
סיום מלשון הפטורה גם פרשה") של ,39"מענינה

שתוכן מגלה - הפרשה של התוכן ושלימות הסיום
פרטי סיפור אינו ועשו) יעקב אודות (הסיפור הפרשה
כללי ענין הוא אלא בשעתם, ועשו יעקב חיי אודות

הדורות לכל שנוגע יעקב, של הסיום40בעבודתו - עד ,
כשיקויים לבוא, העתידה בגאולה בזה ושלימות

המלוכה". לה' "והיתה

בזה: והביאור

גו'" לאומים ושני גו' גויים "שני הם ועשו ,41יעקב

(עשו), אדום ומלכות ישראל, בני מלכות - ובכללות
קם כשזה בגדולה, ישוו "לא יאמץ", מלאום "ולאום

וכה"א נופל צור42זה נתמלאה לא החרבה, אמלאה
ירושלים" של מחורבנה .43אלא

שנוסף בכך, מתבטאת יעקב עבודת ושלימות
גם לפעול עליו עצמו, עם עבודה הפרטית, לעבודתו
(אדום), דאוה"ע ומקור האב דעשו, הבירור את
(בעולם) עשו שאצל כיון העולם, בירור - ובכללות
אורות (מבחי' מאד עליונים קדושים ניצוצות ישנם

דתהו הכלים בשבירת שנפלו דתהו ואותה44מרובים ,(
צריכים חוב).rextlהקדושה פרעון (כמו ממנו

ארצה אחיו עשו אל שלוחים יעקב שלח ולכן
הפרטית עבודתו את שסיים הגם - אדום שדה שעיר

שלימה" "מטתו ביתו, את שם והקים שלימות45בחרן, ,

הבירור את גם לפעול שעליו בכך מתבטאת עבודתו
בכדי עשו", אל מלאכים יעקב "וישלח ולכן דעשו.
דעולם הבירורים סיים כבר שהוא לעשו להודיע
בחרן, לבן אצל בהיותו יעקב) דרגת (עבודת התיקון

ששרשו עשו את לברר (וצריך) יכול הוא ועכשיו
דתהו הכלים שבירת מתיקון)46מבחי' .47(שלמעלה

אינו עדיין הוא) דרגתו (מצד שעשו התברר אז אבל
איש מאות וארבע לקראתך "הולך (ואדרבה: לזה מוכן

יעקב48עמו" אמר ולכן לרגל49), לאטי אתנהלה "ואני
רכים ["הילדים הילדים ולרגל לפני אשר המלאכה

עלי" עלות והבקר אדוני50והצאן אל אבוא אשר עד [

לאחרי - המשיח בימי ילך? "ואימתי שעירה",
ועבודתינו" עשו51"מעשינו בבירור הגלות זמן במשך

שנאמר - xd(אדום) z` hetyl oeiv xda miriyen elre

eyr"52מתבטא ובה (שהיא בהפטורה בארוכה כמבואר ,
הבירור לשלימות בנוגע - הפרשה) ושלימות סיום
המלוכה", לה' "והיתה עד לבוא, לעתיד (אדום) דעשו
ותהי ארעא יתבי כל על דהוי' מלכותא "ותתגלי

עלמיא" ולעלמי לעלם דהוי' .53מלכותא

היא„. "מגדיאל מפרש רש"י מדוע יובן עפ"ז
:54רומי"

יתקיים שעירה" אדוני אל אבוא אשר ש"עד כיון
לשפוט ציון בהר מושיעים "ועלו שנאמר המשיח בימי

רש"י של (כביאורו עשו" הר מתעוררת52את - כנ"ל)
עשו? עם האחרון זה לגלות יש שייכות איזו השאלה:

מאלופי שהוא - שמגדיאל רש"י, הואeyrעונה -inex,

לפני בגלות אצלם הם ובנ"י שני, בית את שהחריבו
האחרון גלות הרביעי, גלות המשיח, גלות55בוא - הוא ,

רומי גלות .56אדום,

מגדיאל, בשם נקראת שרומי במפרשים, וכמבואר
"מלשון רומי (א) שהוא57כי מגדיאל כמו התרוממות

(ב) אותה". מגדיל ית' הוא העיר זאת כי גדולה, לשון
שזה58מגדיאל אֿל", כל על "שיתגדל זה על מרמז

אומרים);39) יש (בשם שבת של שחרית סדר אבודרהם ראה
מלשון שהפטורה - ס"ב סקמ"ד או"ח רמ"א סל"ה; שבת המנהיג

שחרית). מתפלת סילוק - מפרשים שם (אלא סילוק
לדורות40) רמז עוד בה "יש זו בפרשה פרשתנו: ריש רמב"ן ראה

עשו". בני עם תמיד לנו יארע אחיו עשו עם לאבינו אירע אשר כל כי
יעקב דסיפור פסוקים מכמה לדורות הלימוד מבאר הרמב"ן ובפירוש

בפרשתנו. ועשו
מלשון - תורה הם תורה עניני שכל - העיקר על נוסף וזהו
גו"א ירה. ערך שלו השרשים ס' ח. יט, לתהלים רד"ק (ראה הוראה
"מעשה ועאכו"כ ב), נג, זח"ג וראה הרד"ק). (בשם בראשית ר"פ
ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא (ראה לבנים" "סימן שהם אבות"

וש"נ). .76 ע' חט"ו לקו"ש וראה ו. יב, לך לך רמב"ן
כג.41) כה, תולדות
ב.42) כו, יחזקאל
שם.43) תולדות פרש"י
ובכ"מ.44) שם. תו"ח - ובארוכה פרשתנו. ריש תו"א
תו"כ45) א. נו, פסחים וראה לא. מז, ויחי פרש"י ה. פל"ו, ויק"ר

ב. לג, ברכה ט. לב, האזינו ד. ו, ואתחנן ספרי מב. כו, בחוקותי

פרשתנו.46) ריש תו"ח
לשרשו47) וחזר כבר נתברר שעשו חשש "יעקב מזה: ולמעלה

כדי מלאכים אליו ושלח התיקון", שלפני דתהו המקיפים בחי' הנעלה
האו"פ בחי' שהוא בתיקון למטה אליו דתהו המקיפים בחי' "להמשיך

פרשתנו). ריש (תו"א יחד" ויתייחדו בפנימי המקיף ויאיר
ז.48) לב, פרשתנו
יד.49) לג, שם
יג.50) שם,
ב).51) (מו, רפל"ז תניא
פע"ח,52) פרשתנו מב"ר - שעירה") "אדוני (ד"ה עה"פ פרש"י

יד.
עה"פ.53) ויונתן אונקלוס תרגום
(54.411 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
ס"ח.55) ש.ז. ויצא ש"פ משיחות קונטרס .p"yeראה

בני56) רובם בתחלה היתה רומי בתחלתה: עובדי' הרד"ק פי' ראה
עיי"ש. אדום,

פרשתנו.ג57) סוף ו"א
שם.58) רמב"ן
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העולם בכל תתפשט שמלכותה רומי, מלכות על מורה
אֿל" כל על ויתגדל "ויתרומם .59כולו,

(אחרי בפסוק אח"כ שכתוב שמה לומר, ויש
רומי שמלכות אע"פ - עירם" "אלוף מגדיאל") "אלוף
ממלכות חלק גם הוא - האחרון הגלות היא (מגדיאל)
זמנים שני דרגות, שתי ישנם רומי במלכות רומי;
אֿל", כל על "שיתגדל מלשון "מגדיאל" ואלופים:
ו"עירם" האחרון, גלות בזמן לאלקות מנגד שרומי כמו
שהוא עירם נקרא "למה - ואלוף יותר מאוחר זמן
למלך אוצרות) (יקבץ תסווריות לערום עתיד

-60המשיח" אדרבה אלא יותר, תנגד לא כבר כשרומי ,
ומסייעת נהפכת היא רומי, דמלכות הבירור עלֿידי
שנמצאים הקדושה ניצוצות שמתבררים עי"ז לקדושה,
שעי"ז כך המשיח), לפני מקבץ שרומי (האוצרות בה

דקדושה. רוממות - רומי נעשה

המעלה‰. מתבטאת במה להבין: צריך ועדיין
העבודה שלימות תלוי' בזה שדוקא האומות, דבירור

(יעקב)? יהודי של
שכתוב במה הדיוק בהקדים בזה, הביאור לומר ויש

ש"חשק61בתורה (ומה העמים" מכל "המעט הם שבנ"י
העמים" מכל מרובכם "לא ה"ז בכם" ויבחר בכם ה'

גו'" השבועה את ומשמרו אתכם ה' "מאהבת ):62אלא

מדובר כאשר ועד"ז איכות. עם קשורה הכמות בקדושה
של לנבראים בכחd"awdבנוגע דוקא [שבריאתם

מאין יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו "הוא - העצמות
ממש" המוחלט בכל63ואפס היא שההתהוות ובפרט ,

מחדש ורגע ה64רגע הרי ,[zenkבמיוחד קשורה שלהם
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עם קשור גם ה"ז העמים") מכל ("המעט מבנ"י בהרבה

אחד). בפרט (עכ"פ כביכול ב)איכות (מעלה

המעלה ובדוגמת ע"ד שזהו לומר, יש ואולי
על התשובה בעבודת שישנה אפילוzexiar(איכות) ,

התשובה" "עיקר על65לגבי בהכרח שאינה תשובה ,

"והרוח אלא נתנה"66עבירות, אשר האלקים אל 67תשוב

העולם כטעות אינה שתשובה דהגם על68- שהיא
"והרוח בבחי' היא התשובה, עיקר אלא דוקא, עבירות
שאין לכך [נוסף אעפ"כ - גו'" האלקים אל תשוב
מזה אדרבה]: הרי עבירות, על גם היא שתשובה שוללים
שעיקר העולם) (כדעת חכמים בדברי קס"ד שישנה גופא
תורה היא בתורה וקס"ד עבירות, על היא 69התשובה
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דרושים67) א. עד, בלק לקו"ת .65 בהערה שנסמנו מקומות ראה

ועוד. ואילך. ד ס, לר"ה

תרח"צ:68) תשרי חודש דרושי גם וראה שם. לר"ה דרושים לקו"ת
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ב.70) פו, יומא
כא.71) ס, ישעי'
יומתק72) ועפ"ז ד). לז, שלח (לקו"ת והסתר העלם מלשון עולם

והסתר העלם מלשון עולם מצד כי העולם", "כטעות שזהו הלשון
על התשובה במעלת לקס"ד מקום יש העולם) אומות דרגת (וזהו

שבזה. המעלה מפני החטא,
ב.73) יד, הושע
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בנ"י באמצעות ה"ז זה) על (והכח דאוה"ע 74העבודה

הרמב"ם כפס"ד הגבורה75- מפי רבינו משה ש"צוה ,

בהם שנצטוו מצוות לקבל עולם באי כל את לכוף
נח". בני

בתורה בהסיפור הענינים שני גם שזהו לומר, ויש
כתוב שזה כיון ותולדותיו": עשו "ישובי אודות
להדגיש הקדמה בתור מובא שזה דהגם מובן, בתורה,

הוא ("ומשמצאה יעקב של חשיבותו `zאת jilyn

zexexvdענין גם לזה יש המרגליות"), את ונוטל מידו
(ע"ד דאוה"ע בבירור שישנה המעלה בגלל - לעצמו

c"qwd;(עבירות על תשובה במעלת העולם בטעות
עשו "ישובי של הסיפור בתורה המסקנא ולפי
יעקב חשיבות את לבטא בכדי מסופר ותולדותיו"
העבודה שלימות היא בנ"י של שהעבודה בגלל - ובניו

האומות) דבירור (גם העבודה עניני כל .76הכוללת

שפועלת דתשובה החידוש ע"ד שזהו 77וי"ל

rxtnl78ה"ה הפכי) (באופן שהקס"ד איך ומגלה ,

את משליך ש"משמצאה - [ובנדו"ד זכיות באמת
משא"כ המרגליות"]; את ונוטל מידו הצרורות

ולהבא מכאן רק שפועלת זה79התשובה שמצד -

באופן תשובה) שעשה (לפני לקס"ד מקום נשאר
ענין בתור ותולדותיו" עשו "ישובי - [ובנדו"ד אחר

בתורה]. לעצמו

.Â- ההפטורה עם הפרשה שייכות יומתק עפ"ז
עובדי'": "חזון

אומרת כו'80הגמרא לאדום עובדי' שנא "מאי
ובי' מיני' אינשי דאמרי והיינו הי', אדומי גר עובדי'

ניזיל שזהו81אבא נרגא". הפרעוןokezבי' ההפטורה,
תחתון - אדום את שמהפכים באופן דאדום, ובירור
נעשה דוקא שעי"ז עד ממנו, למטה תחתון שאין
"ותתגלי המלוכה", לה' "והיתה - ית' מלכותו שלימות

ולעלמי "לעלם עלמא", יתבי כל על דהוי' מלכותא
וכמ"ש ברורה`jetd"אז82עלמיא". שפה עמים אל

אחד". שכם לעבדו ה' בשם כולם לקרוא

עובדי' ספר דוקא מדוע הטעם לומר יש ועפ"ז
מפרק רק מורכב שהוא התנ"ך, ספרי מכל `cgנחלק

ד"מיני' באופן (אתהפכא), אדום בירור עלֿידי כי -

של הגילוי שלימות נפעלת כו'", אבא `ezecgובי'

("לעבדו אחד ה' המלוכה", לה' "והיתה ית', ומלכותו
(לעלם`cgשכם בעולם פרט שום נשאר שלא כך ,("

א בו מאירה שלא עלמיא) ית'.ולעלמי ומלכותו חדותו

.Êהפרשיות ג' של והמשך הסדר גם יובן הנ"ל ע"פ
הסדר את שמבטאות - וישב וישלח, ויצא, - בתורה

אבינו: יעקב בעבודת
יעקב לעבודת בנוגע בעיקר מדובר ויצא envraבפ'

ועבודתו שלימה", "מטתו ביתו, את להעמיד -ewlga

גמר עד לבן. צאן בבירור ק"נ) רשות, (עניני בעולם
ויפגעו לדרכו הלך "ויעקב - הפרשה בסיום עבודתו
באו ישראל ארץ של "מלאכים אלקים", מלאכי בו
ראם כאשר יעקב "ויאמר לארץ", ללוותו לקראתו
"שתי מחנים", המקום שם ויקרא זה אלקים מחנה
ארץ ושל כאן, עד עמו שבאו לארץ חוצה של מחנות,

לקראתו" שבאו ישראל"83ישראל ארץ "מלאכי הן ,

והן קדושה, בעניני בתומ"צ, בעבודתו לו שמסייעים
בעניני בעבודתו שמסייעים לארץ" חוץ "מלאכי
ובכל שמים לשם יהיו מעשיך (כל חול בעניני הרשות,

דעהו ונעשה84דרכיך במקום, פועל שיעקב באופן עד .(
בעה"ב, המקוםed`שם שם "ויקרא - בשמו קוראו

מחנים" .85ההוא

יעקב עבודת שלימות מספיק. אינו בלבד זה אבל
ה"ה בשלימות) אביו בית אל לשוב שיוכל (בכדי
ועבודת עצמו לעבודת (נוסף גם שיפעל בכך קשורה

הוא74) דשבת אחד שיום דאף החול, וימי שבת בין ההפרש וע"ד
בערך (בכמות) מיני'zyy"מעט" משבת דוקא מ"מ החול, ימי

א). פח, ב. סג, (זח"ב יומין כולהו מתברכין
ה"י.75) פ"ח מלכים הל'
הקס"ד76) גם שצ"ל טעותenvrlוהטעם של הקס"ד (ועד"ז

של הבירור נעשה עי"ז כי - עבירות) על התשובה במעלת העולם
שהוא כפי עבודתוenewnaהתחתון משלימות חלק שהוא כפי רק ולא ,
ועצ"ע. ישראל. של

לאוה"ע.77) ולא לישראל דוקא שייך כזה באופן שתשובה ולהעיר
"השב78) מאהבה: כאן ד"ה שם ובפרש"י סע"א. פו, יומא ראה

עוונו נעקר ".ezlgznמאהבה

אוה"ע.79) של התשובה דרגת שזהו ולהעיר
בתחלתה.80) עובדי' הרד"ק ופי' בפרש"י הובא ב. לט, סנהדרין
פל"א.81) בתניא וכ"ה לישדי. גורסין: ויש
ספי"א.82) ומלחמותיהם* מלכים הל' ברמב"ם הובא ט. ג, צפני'
ובפרש"י.83) ויצא ס"פ
ספ"ג.84) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי מי"ב. פ"ב אבות

סרל"א. או"ח טושו"ע
ויצא.85) ש"פ משיחות קונטרס - בארוכה בכ"ז ראה

i"r d`ad dlrnd f` 'idz n"n - "'ek dngln `l my 'idi `l"y (a"itq) my azek m"anxdy s`y ,fnxd c"r xirdle mbeמלחמה*) .oezgzd xexia ,

`l` mlerd lk wqr 'idi `le" my jiynny enk ,(h"nyz zah s"k i`ven zgiy mb d`x) dxez ly dznglna dyecwc dngln - lreta dngln

."cala 'd z` zrcl
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לקראתו" שבאו ישראל"83ישראל ארץ "מלאכי הן ,

והן קדושה, בעניני בתומ"צ, בעבודתו לו שמסייעים
בעניני בעבודתו שמסייעים לארץ" חוץ "מלאכי
ובכל שמים לשם יהיו מעשיך (כל חול בעניני הרשות,

דעהו ונעשה84דרכיך במקום, פועל שיעקב באופן עד .(
בעה"ב, המקוםed`שם שם "ויקרא - בשמו קוראו

מחנים" .85ההוא

יעקב עבודת שלימות מספיק. אינו בלבד זה אבל
ה"ה בשלימות) אביו בית אל לשוב שיוכל (בכדי
ועבודת עצמו לעבודת (נוסף גם שיפעל בכך קשורה

הוא74) דשבת אחד שיום דאף החול, וימי שבת בין ההפרש וע"ד
בערך (בכמות) מיני'zyy"מעט" משבת דוקא מ"מ החול, ימי

א). פח, ב. סג, (זח"ב יומין כולהו מתברכין
ה"י.75) פ"ח מלכים הל'
הקס"ד76) גם שצ"ל טעותenvrlוהטעם של הקס"ד (ועד"ז

של הבירור נעשה עי"ז כי - עבירות) על התשובה במעלת העולם
שהוא כפי עבודתוenewnaהתחתון משלימות חלק שהוא כפי רק ולא ,
ועצ"ע. ישראל. של

לאוה"ע.77) ולא לישראל דוקא שייך כזה באופן שתשובה ולהעיר
"השב78) מאהבה: כאן ד"ה שם ובפרש"י סע"א. פו, יומא ראה

עוונו נעקר ".ezlgznמאהבה

אוה"ע.79) של התשובה דרגת שזהו ולהעיר
בתחלתה.80) עובדי' הרד"ק ופי' בפרש"י הובא ב. לט, סנהדרין
פל"א.81) בתניא וכ"ה לישדי. גורסין: ויש
ספי"א.82) ומלחמותיהם* מלכים הל' ברמב"ם הובא ט. ג, צפני'
ובפרש"י.83) ויצא ס"פ
ספ"ג.84) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי מי"ב. פ"ב אבות

סרל"א. או"ח טושו"ע
ויצא.85) ש"פ משיחות קונטרס - בארוכה בכ"ז ראה

i"r d`ad dlrnd f` 'idz n"n - "'ek dngln `l my 'idi `l"y (a"itq) my azek m"anxdy s`y ,fnxd c"r xirdle mbeמלחמה*) .oezgzd xexia ,

`l` mlerd lk wqr 'idi `le" my jiynny enk ,(h"nyz zah s"k i`ven zgiy mb d`x) dxez ly dznglna dyecwc dngln - lreta dngln

."cala 'd z` zrcl
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תחתון שאין התחתון דעוה"ז הבירור את הרשות)
מדברי חוץ גם -) אדום הוא עשו בירור ממנו, למטה
מארץ ברוחניות רחוק הכי מקום שהוא - הרשות)

אביו עשו86מגורי אל מלאכים יעקב ש"וישלח עי"ז -
אדום". שדה שעיר ארצה אחיו

ש"ויפגעו גופא בזה זאת ראה שיעקב לומר, ויש
("ראם") ראה יעקב כאשר אלקים": מלאכי בו
- בחלום רק [לא בפועל אלקים" מלאכי בו ש"ויפגעו
ראה הוא הפרשה], בתחלת לחרן, בהליכתו שהי' כפי
אותם לשלוח כדי במלאכים שישתמש בכדי שזהו

עשו את .87לברר

(ע"ד תפלה מלשון גם ה"ז ש"ויפגעו" ולהוסיף,
המלאכים89במקום")88"ויפגע של ובקשה התפלה -

שלהם שליחותם את למלא כדי בהם שישתמש ליעקב,
"מלאכים מלאכים", יעקב "וישלח ע"י - בעולם

ויצא).90ממש" (בס"פ בו" ש"ויפגעו המלאכים ,

כמה (עכ"פ עשו בבירור יעקב עבודת גמר ולאחרי
לפעול הי' ניתן עשו91שאז "ישובי של להסיפור עד ,(

נתינתֿכח גם ה"ה זה שכל - הפרשה בסיום ותולדותיו"
סימן אבות ("מעשה זו בעבודה להמשיך יעקב לבני
"ביקש אביו", מגורי בארץ יעקב ה"וישב בא - לבנים")

בשלוה" לישב וגשמית,92יעקב גופנית שלוה רק (לא
(אשר לעוה"ב ובדומה מעין עד רוחנית, שלוה אלא)
כו' יושבין צדיקים אלא כו' ושתי' אכילה בו "אין

השכינה" מזיו הגמר93ונהנים לאחרי שבאה השלוה - (
לעשותם" "היום בעוה"ז, העבודה ,94ושלימות

שנים כמה במשך יעקב אצל בפועל הי' שאכן כפי
יוסף); מכירת (עד

שלימות את אז פעל לא עדיין שיעקב כיון אבל

אדוני אל אבוא אשר "עד אמר (ולכן דעשו הבירור
בא לא עדיין לכן כנ"ל), ה"שלוה"`fשעירה", לקבלת

בתור יבוא שזה הידיעה עם להסתפק (ונאלץ בעוה"ז
יוסף" של רוגזו עליו ש"קפץ ועי"ז בעוה"ב); 92שכר

(בדומה ה"שלוה" את לקבל הי' ויכול התעלה יעקב
שאחרי שמצינו, כפי - בעוה"ז גם דעוה"ב) להגילוי
של באופן היו האחרונות שנותיו עשרה שבע הנה זה,

"igie.בעוה"ז גם אמיתית שלוה של שנים - יעקב"
שנותיו מבחר היו אלו שנים - מורה95ואדרבה שזה ,

במצרים שדוקא - תחתון הכי דמקום הבירור על
הארץ") בארץ("ערות יעקב (שביקש השלוה היתה

במ"א וכמשנ"ת אביו), .96מגורי

הבירור נשלם לא (כשעדיין יעקב בזמן מדובר זה כל
נפעלת אדום הוא עשו בירור שלימות בפועל). דעשו
ובפרט הגלות, זמן במשך ועבודתינו מעשינו עלֿידי
פעלו בנ"י שבה (רומי), אדום גלות האחרון, זה בגלות
בתור האומות, בירור אבינו) יעקב של (בכחו ופועלים
כשתקויים המשיח, בימות המלוכה" לה' ל"והיתה הכנה
תהי' ובמילא שעירה". אדוני אל "אבוא יעקב הבטחת

בעוה"ז. גם ד"שלוה" השלימות אז

.Á- זה לזמן מיוחדת שייכות לו יש הנ"ל ענין
כסלו: חודש

כמ"פ (בירור97דובר וישלח דפ' השייכות אודות
כסלו בי"ט אדה"ז גאולת שע"י כסלו, י"ט עם עשו)

חוצה" מעינותיך ד"יפוצו הענין עיקר כשהתחיל -98-

הימנו, למטה תחתון שאין התחתון בעולם בירור נפעל
אדום דמלכות בהבירור ועיקרי חדש ,99שלב

שלו הידועה באגרתֿהקודש כותב שאדה"ז כפי
מהמאסר) והגדיל100(כשיצא ה' הפלה "כי לעשות101:

לו86) "לקחת יעקב את ורבקה יצחק שלחו שם אשר חרן משא"כ
תולדות). (ס"פ אשה" משם

ויצא.87) ס"פ לדוד משכיל ראה
ב"ר88) ב. כו, (ברכות פירשו "ורבותינו ובפרש"י: יא. כח, ויצא

טז). ז, (ירמי' בי" תפגע ואל כמו תפלה לשון ט) פס"ח,
עם89) אלקים" מלאכי בו "ויפגעו שמקשר א קסה, זח"א וראה

ע"י הי' בחרן) עבודתו (לפני במקום" ש"ויפגע אלא במקום", "ויפגע
המשכת גו'", בו "ויפגעו עבודתו לאחרי משא"כ ויגיעתו, עבודתו
.(157 ע' חכ"ה .789 ע' ח"ג לקו"ש (ראה מאליו כאילו שבאה אלקות

"מלאכים90) שהיו רש"י של ההכרח מובן ועפ"ז - עה"פ. פרש"י
שם). לדוד משכיל (ראה בו"ד שלוחי ולא ממש",

(91363 ע' חכ"ה לקו"ש וראה פרשתנו. ריש ותו"ח תו"א ראה
ואילך.
עה"פ.92) פרש"י
ה"ב.93) פ"ח תשובה הל' רמב"ם א. יז, ברכות
ובפרש"י.94) יא) (ז, ואתחנן ס"פ
טבת.95) יח יום" "היום וראה ב. רטז, זח"א ויחי. ר"פ בעה"ט

ואילך. 160 ע' ח"י לקו"ש
(96176 ע' ח"ל לקו"ש ואילך. 310 ע' חט"ו לקו"ש בארוכה ראה

ועוד. ואילך.
קונטרס97) ואילך. 186 ע' חכ"ה ואילך. 287 ע' חט"ו לקו"ש ראה

ועוד. תש"נ. וישלח ש"פ משיחת
ואילך.98) 112 ס"ע שלום תורת השיחות ס'
(נעתקה99) תרס"ז כסלו י"ט שיחת תש"דראה כסלו י"ט בשיחת

"ואלה ע"ד בפרשתנו המסופר עם כסלו די"ט השייכות (50 ע' -

- התהו דעולם מלכים אדום), ארץ (מלכי וגו'" מלכו אשר המלכים
מובן בזה והענין דתהו". הכלים שבירת צו תיקון א איז כסלו ש"י"ט

.362 ע' חכ"ה לקו"ש גם וראה בפנים. המבואר ע"פ יותר) (עוד
וש"נ.100) לח. סי' שלו באגרותֿקודש נדפסה
(וראה101) "הגדיל" של ענין על זו באגרת כמ"פ מההדגשה ולהעיר

"הגדיל מלשון רומי)" (זו "מגדיאל הלשון ע"ד - שם) חט"ו לקו"ש
ורוממות גדלות נעשה רומי) (זו מגדיאל בירור וע"י אֿל", כל על
נתגדל אשר והקדוש הגדול שמו "והגדיל ס"ד), (כנ"ל דקדושה

ברבים". ונתקדש
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נתגדל אשר והקדוש הגדול שמו והגדיל והפליא בארץ
העמים וכל השרים כל בעיני ובפרט ברבים ונתקדש
הדבר יפלא בעיניהם גם אשר המלך מדינות בכל אשר
היתה הוי' מאת אם כי זאת על ואמרו וענו ופלא הפלא

בעינינו" נפלאת .102זאת

בשלום "פדה עם דהגאולה השייכות גם וכידוע
עמדי" היו ברבים כי האויבים103נפשי - ה"רבים" שגם ,

מה (ע"ד נפשי" בשלום בה"פדה סוףֿסוף סייעו -

דוד של לנצחונו התפללו אבשלום ).104שאנשי

.Ë,כסלו די"ט בהגאולה העילויים כל לאחרי
נשארה ההיא המדינה של הממשלה הרי אעפ"כ
בכלל יהדות עניני לכמה התנגדה ואף בתקפה,
במאסרו הדבר התבטא שלאח"ז עד במיוחד, וחסידות
כסלו ביו"ד גאולתו לאחרי וגם האמצעי. אדמו"ר של
בתקפה נשארה הממשלה - דאדום בהבירור שהוסיף -

אחר שהתבטא כפי וחסידות ליהדות שלה ובהתנגדות
- נשיאינו שרבותינו וכו' השונות המלכות בגזירות כך

בהם. לחמו - בדורו אחד כל
בדורו תרע"זֿח) (בשנות המהפכה לאחר אשר עד
של בדורו ולאח"ז נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של
בחושך ניתוסף ענינים בכמה הרי - אדמו"ר מו"ח כ"ק
הי' תרפ"ז בשנת אשר עד ההיא, הממשלה של ומיצר
- גאולתו לאחרי וגם אדמו"ר; מו"ח כ"ק של המאסר
הכריחה הממשלה - באדום יותר עמוק בירור שפעלה

ונטע105אותו והעביר שהגיע, עד משם, לצאת (כביכול)
הברית. בארצות התחתון, כדור בחצי חב"ד מרכז את

ובמיוחד כולל מאז, ועבודתינו מעשינו לאחרי אבל
לקבל צריכים שכבר בודאי חוצה, המעיינות בהפצת

השלימות, בתכלית האוצרות כל

של ועבודתינו מעשינו שע"י בזה, המשל וכידוע
שנותנים אלא האוצרות, כל המשכות את פועלים בנ"י
המפתח את לו ונותנים בקופסא, כמונח ליהודי זה את
משם ולהוציא הקופסא את לפתוח יוכל ירצה שכאשר

האוצרות, כל את

הרמב"ם את106ובלשון "מכריע אחד מעשה שע"י -

ולהם לו וגרם זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו
והצלה", תשועה

שנים לפני כבר העיד אדמו"ר מו"ח שכ"ק וכפי

את "לצחצח רק ונשאר הכל כבר סיימו שבנ"י
להיות107הכפתורים" וצריך זה את גם עשו כבר ומאז ,

כולכם" הכן "עמדו אדמו"ר, מו"ח כ"ק בלשון רק,
האוצרות. את לקבל

.È- נפלאות אראנו שנת - זו בשנה אשר ויה"ר
בארץ לעשות והגדיל ה' ד"הפלה בענין זה יהי'
נתגדל אשר והקדוש הגדול שמו והגדיל והפליא
העמים וכל השרים כל בעיני ובפרט ברבים, ונתקדש
הדבר יפלא בעיניהם גם אשר המלך, מדינות בכל אשר
היתה הוי' מאת אם כי זאת על ואמרו וענו ופלא הפלא

בעינינו", נפלאת זאת
בנ"י אצל לעורר צריך שהדבר מובן, לזה ובהתאם

שאתש ביתר הוספה - ובעיקר ביותר, גדולה מחה
התורה, ובפנימיות בכלל, התורה בלימוד שאת וביתר
שלומדים וכפי חב"ד, חסידות בתורת שנתגלתה כפי

דתורה. נגלה עם - תמימה" כ"תורה - ביחד זאת

בקיום הוספה - מעשה לידי שמביא גדול ותלמוד
להזולת, בנוגע והן לעצמו, בנוגע הן בהידור, המצוות
והיהדות התורה דהפצת הפעולות בכל - ועיקר ועוד

במיוחד, חוצה המעינות והפצת בכלל

עם שלו בקשר המיוחד כסלו, בחודש - ובפרט
כסלו, י"ט גאולת בפרט: התורה ופנימיות התורה
הילולא ויום הולדת (יום כסלו טי"ת כסלו, יו"ד גאולת
כסלו מר"ח החל זה וכל האמצעי), אדמו"ר של
מיוחדת בשלימות ולאח"ז החודש), ימי כל את (הכולל
באשלמותא, סיהרא קיימא כאשר בחודש, וט"ו בי"ד -
לנצל - הנישואין) בענין (הקשור וסיהרא שימשא יחוד

האמור. בכל להוסיף זכאין היומין את

.‡È:ועיקר ועוד
לעשות נהוג ושנה שנה בכל כסלו בי"ט

האפשרי. ומקום מקום בכל חסידיות התוועדויות

צריכה זו שבשנה מובן לעיל, להאמור בהתאם
"אראנו שיהי' מיוחדת, השתדלות בזה להיות
ביחס (אפילו כסלו בי"ט התוועדויות נפלאות'דיקע"
הן שלפנ"ז) (ושנים) בשנה נסי באופן בזה להנהגה

באיכות. והן בכמות

החמישי ביום כסלו י"ט חל זו שבשנה ובפרט
(עכ"פ)108בשבוע לערוך יותר קלה הזדמנות מהוה וזה ,

כג.102) קיח, תהלים - הכתוב ל'
יט.103) נה, תהלים
ה"ח.104) פ"א סוטה ירושלמי
תרטז):105) ע' ח"א שלו (אג"ק תרפ"ח מ"ח ט"ו מכתבו בלשון

(שם תרפ"ח כסלו י"ט ובמכתבו לי. מוכרחת היתה ממדינתנו היציאה

כ"ק הוד ארץ את לעזוב כרחי בעל הוכרחתי מסבתם ה): ע' ח"ב
הק'. רבותינו אבותינו

ה"ד.106) פ"ג תשובה הל'
תרפ"ט.107) שמח"ת שיחת
א).108) ה, (כתובות לדגים ברכה בו שנאמרה
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נתגדל אשר והקדוש הגדול שמו והגדיל והפליא בארץ
העמים וכל השרים כל בעיני ובפרט ברבים ונתקדש
הדבר יפלא בעיניהם גם אשר המלך מדינות בכל אשר
היתה הוי' מאת אם כי זאת על ואמרו וענו ופלא הפלא

בעינינו" נפלאת .102זאת

בשלום "פדה עם דהגאולה השייכות גם וכידוע
עמדי" היו ברבים כי האויבים103נפשי - ה"רבים" שגם ,

מה (ע"ד נפשי" בשלום בה"פדה סוףֿסוף סייעו -

דוד של לנצחונו התפללו אבשלום ).104שאנשי

.Ë,כסלו די"ט בהגאולה העילויים כל לאחרי
נשארה ההיא המדינה של הממשלה הרי אעפ"כ
בכלל יהדות עניני לכמה התנגדה ואף בתקפה,
במאסרו הדבר התבטא שלאח"ז עד במיוחד, וחסידות
כסלו ביו"ד גאולתו לאחרי וגם האמצעי. אדמו"ר של
בתקפה נשארה הממשלה - דאדום בהבירור שהוסיף -

אחר שהתבטא כפי וחסידות ליהדות שלה ובהתנגדות
- נשיאינו שרבותינו וכו' השונות המלכות בגזירות כך

בהם. לחמו - בדורו אחד כל
בדורו תרע"זֿח) (בשנות המהפכה לאחר אשר עד
של בדורו ולאח"ז נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של
בחושך ניתוסף ענינים בכמה הרי - אדמו"ר מו"ח כ"ק
הי' תרפ"ז בשנת אשר עד ההיא, הממשלה של ומיצר
- גאולתו לאחרי וגם אדמו"ר; מו"ח כ"ק של המאסר
הכריחה הממשלה - באדום יותר עמוק בירור שפעלה

ונטע105אותו והעביר שהגיע, עד משם, לצאת (כביכול)
הברית. בארצות התחתון, כדור בחצי חב"ד מרכז את

ובמיוחד כולל מאז, ועבודתינו מעשינו לאחרי אבל
לקבל צריכים שכבר בודאי חוצה, המעיינות בהפצת

השלימות, בתכלית האוצרות כל

של ועבודתינו מעשינו שע"י בזה, המשל וכידוע
שנותנים אלא האוצרות, כל המשכות את פועלים בנ"י
המפתח את לו ונותנים בקופסא, כמונח ליהודי זה את
משם ולהוציא הקופסא את לפתוח יוכל ירצה שכאשר

האוצרות, כל את

הרמב"ם את106ובלשון "מכריע אחד מעשה שע"י -

ולהם לו וגרם זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו
והצלה", תשועה

שנים לפני כבר העיד אדמו"ר מו"ח שכ"ק וכפי

את "לצחצח רק ונשאר הכל כבר סיימו שבנ"י
להיות107הכפתורים" וצריך זה את גם עשו כבר ומאז ,

כולכם" הכן "עמדו אדמו"ר, מו"ח כ"ק בלשון רק,
האוצרות. את לקבל

.È- נפלאות אראנו שנת - זו בשנה אשר ויה"ר
בארץ לעשות והגדיל ה' ד"הפלה בענין זה יהי'
נתגדל אשר והקדוש הגדול שמו והגדיל והפליא
העמים וכל השרים כל בעיני ובפרט ברבים, ונתקדש
הדבר יפלא בעיניהם גם אשר המלך, מדינות בכל אשר
היתה הוי' מאת אם כי זאת על ואמרו וענו ופלא הפלא

בעינינו", נפלאת זאת
בנ"י אצל לעורר צריך שהדבר מובן, לזה ובהתאם

שאתש ביתר הוספה - ובעיקר ביותר, גדולה מחה
התורה, ובפנימיות בכלל, התורה בלימוד שאת וביתר
שלומדים וכפי חב"ד, חסידות בתורת שנתגלתה כפי

דתורה. נגלה עם - תמימה" כ"תורה - ביחד זאת

בקיום הוספה - מעשה לידי שמביא גדול ותלמוד
להזולת, בנוגע והן לעצמו, בנוגע הן בהידור, המצוות
והיהדות התורה דהפצת הפעולות בכל - ועיקר ועוד

במיוחד, חוצה המעינות והפצת בכלל

עם שלו בקשר המיוחד כסלו, בחודש - ובפרט
כסלו, י"ט גאולת בפרט: התורה ופנימיות התורה
הילולא ויום הולדת (יום כסלו טי"ת כסלו, יו"ד גאולת
כסלו מר"ח החל זה וכל האמצעי), אדמו"ר של
מיוחדת בשלימות ולאח"ז החודש), ימי כל את (הכולל
באשלמותא, סיהרא קיימא כאשר בחודש, וט"ו בי"ד -
לנצל - הנישואין) בענין (הקשור וסיהרא שימשא יחוד

האמור. בכל להוסיף זכאין היומין את

.‡È:ועיקר ועוד
לעשות נהוג ושנה שנה בכל כסלו בי"ט

האפשרי. ומקום מקום בכל חסידיות התוועדויות

צריכה זו שבשנה מובן לעיל, להאמור בהתאם
"אראנו שיהי' מיוחדת, השתדלות בזה להיות
ביחס (אפילו כסלו בי"ט התוועדויות נפלאות'דיקע"
הן שלפנ"ז) (ושנים) בשנה נסי באופן בזה להנהגה

באיכות. והן בכמות

החמישי ביום כסלו י"ט חל זו שבשנה ובפרט
(עכ"פ)108בשבוע לערוך יותר קלה הזדמנות מהוה וזה ,

כג.102) קיח, תהלים - הכתוב ל'
יט.103) נה, תהלים
ה"ח.104) פ"א סוטה ירושלמי
תרטז):105) ע' ח"א שלו (אג"ק תרפ"ח מ"ח ט"ו מכתבו בלשון

(שם תרפ"ח כסלו י"ט ובמכתבו לי. מוכרחת היתה ממדינתנו היציאה

כ"ק הוד ארץ את לעזוב כרחי בעל הוכרחתי מסבתם ה): ע' ח"ב
הק'. רבותינו אבותינו

ה"ד.106) פ"ג תשובה הל'
תרפ"ט.107) שמח"ת שיחת
א).108) ה, (כתובות לדגים ברכה בו שנאמרה
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(ויום) בליל רצופים: ימים בג' התוועדויות שלוש
כסלו כ' - ששי (ויום) בליל כסלו, י"ט - חמישי
ובליל כסלו) די"ט ההתוועדות עיקר אז לעשות (כנהוג
של חזקה שיש כך כסלו, כ"א - קודש שבת ויום

רצופים ימים בקשר109שלשה חסידיות התוועדויות של
הענינים בכל וחוזק חזקה נותן והדבר כסלו, לי"ט
מכפי יותר עוד חסידית, שנה שתהי' וחסידות דיהדות

עתה. עד שהי'

שיתחילו כדאי הצלחה, בתוספת יהי' שזה וכדי
שבת ממוצאי (החל מועד בעוד לכך ההכנות את
כדי ורביעי) שלישי שני, ראשון, ביום ואח"כ מיד
בכמות - היותר ככל בהתוועדויות להוסיף שיוכלו

ובאיכות,

שאזי אחרים, עם להתדבר - יועץ ברוב ותשועה
אראנו נפלאות", ד"אראנו באופן יהי' שזה בטוחים
פניות בדבר שיהי' ללא - אחרים של בשר לעיני בגלוי

וחשבונות. עצמיות

הגאולה תבוא כבר כסלו י"ט לפני שעוד רצון ויהי
ובתוכם עפר, שוכני ורננו והקיצו והשלימה, האמיתית
כ"ק עד נשיאינו רבותינו וכל הזקן אדמו"ר - ובראשם

אדמו"ר, מו"ח

כולו העולם כל של הבירור שלימות בגלוי ותתגלה
המלוכה". לה' "והיתה -

•

באופן109) היתה זו שנה בהתחלת טובים הימים שקביעות ולהעיר
השבת, ליום תיכף נכנסו דר"ה יו"ט ב' שלאחרי - רצופים ימים ג' של

הסוכות, דחג הראשונים בימים השנה, בראש ג': פעמים ג' של ובאופן
ושמח"ת. שמע"צ אחרונים, ובימים

glyie zegiy ihewl'd jxk

הקודש ללשון מתורגם
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דינה1מהפסוק אחי ולוי שמעון יעקב בני שני "ויקחו

"איש" בתואר ולוי שמעון נקראים שבו – חרבו..." איש

שנה עשרה שלש בני אז שהיו לומדים2כיון שבגיל3–

המצוות. בכל ומתחייבים ל"איש" נעשים עשרה שלש

ייתכן כיצד להבין: ויש לחלוטין. מדוייק הכל בתורה

הטוב היצר נכנס שבו הזמן – ביהדות מהותי כה שענין

גמר4ליהודי שהוא ,xwireבאדם הקדושה נפש ,5כניסת

המצוות כל קיום חובת עליו לחול מתחילה יילמד6שאז –

המספר, חרבו", איש יעקב... בני שני "ויקחו מהפסוק

בלתיֿרצויה? התנהגות על לכאורה,

"ויהרגו אשר זה, שבמעשה מובן, בפשטות גם אמנם,

שהרי ח"ו, איסור שום על ולוי שמעון עברו לא זכר" כל

מיתה חייבים היו שכם אשר7אנשי על את8, העמידו לא

דבריו על למשפט חטאו9שכם אשר שלהם חטאם על או ,

דינה מעשה לפני ,10אף

ולוי שמעון של זה שמעשה רואים אנו זאת בכל אך

החשיב שהוא כך כדי עד אבינו, יעקב בעיני חן מצא לא

כ"כלי למרותqngאותו רציחה", של זו ש"אומנות ,"

אליהם הגיעה הדין, לפי בסיס לה .eyrn11שהיה

בני שני "ויקחו עצמו בפסוק גם נרמזת זו התייחסות

ואין יעקב, בני הם ולוי ששמעון ידוע כבר שהרי יעקב...",

לציין, הכוונה זו בהדגשה אלא זאת, לציין zexnlyצורך

שאינם אנשים "כשאר התנהגו הם יעקב", "בני היו שהם

הימנו" עצה נטלו שלא .12בניו,

שפסוק לכאורה, יוצא, כך, ההיפךdfאם מבטא

זה ובפסוק בענין דוקא התורה בחרה זאת ולמרות משבח,

וכו'. המצוות קיום חובת מתחילה שבו הזמן על ללמד כדי

יש חרבו" איש "ויקחו... של שבמעשה מובן, מכך

ויו"ד). ב', (בסעיף מכן, לאחר כמפורט עצומה, מעלה

.·
‰˘Â„˜ Ï˘ ˙Â‡�˜ ÍÂ˙Ó ÂÏÚÙ ÈÂÏÂ ÔÂÚÓ˘

המדרש דברי את ולבאר להקדים יש זאת, להבין 13כדי

איש" הרגו באפם "כי המלים הרגו,14על אחד איש "וכי :

לפני כולם היו שלא אלא זכר, כל ויהרגו כתיב והרי

אחד".15הקדושֿברוךֿהוא כאיש אלא

היה מתאים המדרש, הסבר לפי לשאול: יש לכאורה,

– ולוי שמעון של פעולתם כאשר רק איש" "הרגו הביטוי

הקדושֿברוךֿהוא, של רצונו לפי היתה – זכר" כל "ויהרגו

הם אחד", "כאיש רק הם הקדושֿברוךֿהוא" ש"לפני וכיון

של רצונו את המקיימים ולוי שמעון לגבי גם כך נחשבים

ומקבלים כוחוepnnהקדושֿברוךֿהוא, .16את

"באפם אשר על הוכיחם אבינו שיעקב רואים, אנו אך

מעשה שזהו בסוברו שהואizlaהרגו", כך כדי עד רצוי,

תכונה שזוהי א), בסעיף (כאמור המעשה לגבי התבטא

זה מעשה על שנאמר ייתכן כיצד כך, ואם מעשו, הנובעת

" הביטוי "הרגו" ש"`yiשל משום ,"ÎjexaÎyecwd iptl

`ed?"אחד "כאיש כולם נחשבים הם "

כה.1) לד, פרשתנו

כו'2) גמירי סע"ב): (כט, נזיר לפרש"י היסוד זהו ואולי יו"ד. פ"פ, ב"ר

זמ"ז). שונה (ובאופן החשבון ע"פ – כאן ושכ"ט ובלק"ט הוו. יג' בני

מחזור3) למצות. י"ג בן דאבות) (ספ"ה המשנה מפרשי שם. נזיר רש"י

.(421 ע' ח"ה בלקו"ש (נדפס תש"כ תמוז ב' מכ' וראה שם. וויטרי

יג.4) ד, עה"פ קה"ר

סוס"ד.5) מהד"ת אדה"ז שו"ע

(ב)6) מדרבנן, זהו (א) – חינוך מצד שמקיים המצות צריךa`dשהרי

שם ג"כ וראה בתחלתן. לאדה"ז ת"ת (הל' פטור עצמו הקטן אבל בהם לחנכו

– ואילך ד קפה, (ח"א ס א, כללים בשד"ח בזה: הדיעות סשמ"ג. חאו"ח

קה"ת)). הוצאת

(7.41 ובהערה 190 ע' [המתורגם] ח''ה לקו"ש גם ראה

ולא8) בחזקה שכם לקחה כאשר ראו רבים "כי כז: פסוק כאן ברד"ק

מיתה חיוב מצינו אי' ביאור: וצריך `mcמיחו". icia?מחאה העדר בשביל

יהרגו לבל כנגדם בפרץ להעמיד רצו העיר בני שכל לפי כאן: באוה"ח

לפ"ז אבל באריכות. עיי"ש דינה. את לגזול שכם בעזר שהיו לפי או מלכם,

מכרותיהם" חמס "כלי שאמר ועד כ"כ, עליהם כעס שיעקב מה ביאור חסר

.(17 הערה לקמן (ראה

ספ"ט.9) מלכים הל' רמב"ם

ב.10) נו, לסנה' ר"ן יג). (לד, עה"ת בפירושו רמב"ן

ז.11) פצ"ט, ה. פצ"ח, ב"ר ה. מט, ויחי

יו"ד).12) פ"פ, (מב"ר כאן רש"י

יו"ד.13) ויחי תנחומא ז. פצ"ט, ב"ר

ו.14) שם ויחי

להרבות15) שלא (בכדי וי"ל ולפניהם". הקב"ה "לפני שם: בתנחומא

נחשבו לכן אחד, כאיש נחשבו הקב"ה" ש"לפני דלהיות דכוונתו במחלוקת)

הבאה. כבהערה "לפניהם", כן

וממה – אחד" כאיש אלא כולם חשובין "ואינן שם: עה"ת בפרש"י

hinydyכולם חשובין שהיו שכוונתו לכאורה משמע הקב"ה" "לפני התיבות

ולוי לשמעון בנוגע אחד mnvrכאיש cvnמצד ,mzxeabלקו"ש ראה אבל .

.37 הערה 257 ע' [המתורגם] ח"ה

(16) עמך אהי' "כי (שופטיםokleובדוגמת אחד" כאיש מדין את והכית (

– ורכב סוס מ"וראית גם ולהעיר טז). כ,ipiraו, (שופטים אחד" כסוס כולם

ברצוןi"yxtא. הוא למלחמה" ש"תצא שמכיון – מהd"awdשם) ,ipirayהם

גם אחד, כן.zi`xeכסוס
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דינה1מהפסוק אחי ולוי שמעון יעקב בני שני "ויקחו

"איש" בתואר ולוי שמעון נקראים שבו – חרבו..." איש

שנה עשרה שלש בני אז שהיו לומדים2כיון שבגיל3–

המצוות. בכל ומתחייבים ל"איש" נעשים עשרה שלש

ייתכן כיצד להבין: ויש לחלוטין. מדוייק הכל בתורה

הטוב היצר נכנס שבו הזמן – ביהדות מהותי כה שענין

גמר4ליהודי שהוא ,xwireבאדם הקדושה נפש ,5כניסת

המצוות כל קיום חובת עליו לחול מתחילה יילמד6שאז –

המספר, חרבו", איש יעקב... בני שני "ויקחו מהפסוק

בלתיֿרצויה? התנהגות על לכאורה,

"ויהרגו אשר זה, שבמעשה מובן, בפשטות גם אמנם,

שהרי ח"ו, איסור שום על ולוי שמעון עברו לא זכר" כל

מיתה חייבים היו שכם אשר7אנשי על את8, העמידו לא

דבריו על למשפט חטאו9שכם אשר שלהם חטאם על או ,

דינה מעשה לפני ,10אף

ולוי שמעון של זה שמעשה רואים אנו זאת בכל אך

החשיב שהוא כך כדי עד אבינו, יעקב בעיני חן מצא לא

כ"כלי למרותqngאותו רציחה", של זו ש"אומנות ,"

אליהם הגיעה הדין, לפי בסיס לה .eyrn11שהיה

בני שני "ויקחו עצמו בפסוק גם נרמזת זו התייחסות

ואין יעקב, בני הם ולוי ששמעון ידוע כבר שהרי יעקב...",

לציין, הכוונה זו בהדגשה אלא זאת, לציין zexnlyצורך

שאינם אנשים "כשאר התנהגו הם יעקב", "בני היו שהם

הימנו" עצה נטלו שלא .12בניו,

שפסוק לכאורה, יוצא, כך, ההיפךdfאם מבטא

זה ובפסוק בענין דוקא התורה בחרה זאת ולמרות משבח,

וכו'. המצוות קיום חובת מתחילה שבו הזמן על ללמד כדי

יש חרבו" איש "ויקחו... של שבמעשה מובן, מכך

ויו"ד). ב', (בסעיף מכן, לאחר כמפורט עצומה, מעלה

.·
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המדרש דברי את ולבאר להקדים יש זאת, להבין 13כדי

איש" הרגו באפם "כי המלים הרגו,14על אחד איש "וכי :

לפני כולם היו שלא אלא זכר, כל ויהרגו כתיב והרי

אחד".15הקדושֿברוךֿהוא כאיש אלא

היה מתאים המדרש, הסבר לפי לשאול: יש לכאורה,

– ולוי שמעון של פעולתם כאשר רק איש" "הרגו הביטוי

הקדושֿברוךֿהוא, של רצונו לפי היתה – זכר" כל "ויהרגו

הם אחד", "כאיש רק הם הקדושֿברוךֿהוא" ש"לפני וכיון

של רצונו את המקיימים ולוי שמעון לגבי גם כך נחשבים

ומקבלים כוחוepnnהקדושֿברוךֿהוא, .16את

"באפם אשר על הוכיחם אבינו שיעקב רואים, אנו אך

מעשה שזהו בסוברו שהואizlaהרגו", כך כדי עד רצוי,

תכונה שזוהי א), בסעיף (כאמור המעשה לגבי התבטא

זה מעשה על שנאמר ייתכן כיצד כך, ואם מעשו, הנובעת

" הביטוי "הרגו" ש"`yiשל משום ,"ÎjexaÎyecwd iptl

`ed?"אחד "כאיש כולם נחשבים הם "

כה.1) לד, פרשתנו

כו'2) גמירי סע"ב): (כט, נזיר לפרש"י היסוד זהו ואולי יו"ד. פ"פ, ב"ר

זמ"ז). שונה (ובאופן החשבון ע"פ – כאן ושכ"ט ובלק"ט הוו. יג' בני

מחזור3) למצות. י"ג בן דאבות) (ספ"ה המשנה מפרשי שם. נזיר רש"י

.(421 ע' ח"ה בלקו"ש (נדפס תש"כ תמוז ב' מכ' וראה שם. וויטרי

יג.4) ד, עה"פ קה"ר

סוס"ד.5) מהד"ת אדה"ז שו"ע

(ב)6) מדרבנן, זהו (א) – חינוך מצד שמקיים המצות צריךa`dשהרי

שם ג"כ וראה בתחלתן. לאדה"ז ת"ת (הל' פטור עצמו הקטן אבל בהם לחנכו

– ואילך ד קפה, (ח"א ס א, כללים בשד"ח בזה: הדיעות סשמ"ג. חאו"ח

קה"ת)). הוצאת

(7.41 ובהערה 190 ע' [המתורגם] ח''ה לקו"ש גם ראה

ולא8) בחזקה שכם לקחה כאשר ראו רבים "כי כז: פסוק כאן ברד"ק

מיתה חיוב מצינו אי' ביאור: וצריך `mcמיחו". icia?מחאה העדר בשביל

יהרגו לבל כנגדם בפרץ להעמיד רצו העיר בני שכל לפי כאן: באוה"ח

לפ"ז אבל באריכות. עיי"ש דינה. את לגזול שכם בעזר שהיו לפי או מלכם,

מכרותיהם" חמס "כלי שאמר ועד כ"כ, עליהם כעס שיעקב מה ביאור חסר

.(17 הערה לקמן (ראה

ספ"ט.9) מלכים הל' רמב"ם

ב.10) נו, לסנה' ר"ן יג). (לד, עה"ת בפירושו רמב"ן

ז.11) פצ"ט, ה. פצ"ח, ב"ר ה. מט, ויחי

יו"ד).12) פ"פ, (מב"ר כאן רש"י

יו"ד.13) ויחי תנחומא ז. פצ"ט, ב"ר

ו.14) שם ויחי

להרבות15) שלא (בכדי וי"ל ולפניהם". הקב"ה "לפני שם: בתנחומא

נחשבו לכן אחד, כאיש נחשבו הקב"ה" ש"לפני דלהיות דכוונתו במחלוקת)

הבאה. כבהערה "לפניהם", כן

וממה – אחד" כאיש אלא כולם חשובין "ואינן שם: עה"ת בפרש"י

hinydyכולם חשובין שהיו שכוונתו לכאורה משמע הקב"ה" "לפני התיבות

ולוי לשמעון בנוגע אחד mnvrכאיש cvnמצד ,mzxeabלקו"ש ראה אבל .

.37 הערה 257 ע' [המתורגם] ח"ה

(16) עמך אהי' "כי (שופטיםokleובדוגמת אחד" כאיש מדין את והכית (

– ורכב סוס מ"וראית גם ולהעיר טז). כ,ipiraו, (שופטים אחד" כסוס כולם

ברצוןi"yxtא. הוא למלחמה" ש"תצא שמכיון – מהd"awdשם) ,ipirayהם

גם אחד, כן.zi`xeכסוס
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סבר אבינו יעקב לומר: אתote`yהכרחי ענישתם

עונש להם הגיע שאכן (למרות כראוי היה לא שכם אנשי

אותי ל"עכרתם גרם הוא כי א), בסעיף כדלעיל מיתה,

הארץ" ביושב ,17להבאישני

דרכים: בשתי לבאר ניתן יעקב, של לדעתו הסיבה ואת

זה עונש ליישם היחידה הטבעית שהאפשרות כיון א)

באמצעות שימוש ידי על רק אז היתה שכם אנשי של

הנראה שיסכימו18מעשה תחילה לשכנעם – כ"מרמה"

לעם והיינו אתכם ש"וישבנו ולהבטיחם עצמם את למול

בכוונה19אחד" וזאת ,`lyשאכן כפי זו, הבטחה לקיים

יעקב, בני פעלו

את למנוע כדי כלל, להורגם שאין יעקב, סבר לפיכך –

שמוצאים כפי מכך, לנבוע העלול השם לגבי20חילול

כדי בהם, לנהוג כיצד התורה הוראת את ששינו הגבעונים,

לחילול גורם היה הדבר כי להם, שניתנה הבטחה להפר לא

השם.

לא אך להורגם, יש שאכן סבר יעקב אדרבה: ב)

אלא השם, לחילול לגרום העלולה "מרמה", באמצעות

ilb yixaהקדושֿברוךֿהוא לפני נחשבים הם שהרי ,

אחד" מפניהם21"כאיש לחשוש ואין ,22.

זו, דעתו למרות בהתאםאך – ולוי ששמעון יעקב, ידע

mzednlלהתחשב חייבים היו ולא מסוגלים היו לא –

אותי..." "עכרתם של יעשה23בענין "הכזונה של הענין כי .

אחותינו" עצומה24את קנאות אצלם קדושה,25עורר (של

את "בקנאו – לפינחס –iz`pwבדומה קנאי בן קנאי – "

"קשה26לוי כנאמר הנפש, עומק עד חודרת וקנאה ,(

קנאה" החיים27כשאול עצם עד הנפש,28, עצם עד ,

עצומה כה קנאה מקום29ובמיוחד אין הנפש ובעצם –

הגיוניים .30לחישובים

את "קנא של במצב בהיותם ולוי, שמעון שאצל וכיון

iz`pwהיה להגיון, שמעל מצב ,"gxkenמעשה להתבצע

מובן, זה, באופן זכר" כל ויהרגו חרבו איש "ויקחו של

ולכן הקדושֿברוךֿהוא, של כוחו התבטא שבפעולתם

איש". "הרגו כך על נאמר

.‚
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כך: על לשאול יש לכאורה

הנפש, עצם עד וללוי לשמעון נגע דינה שמעשה כיון

ייתכן כיצד כדלעיל, הגיוניים, לחישובים מקום אין שבו

נטילת והרי הימנו", עצה נטלו "לא מדוע כלפיהם לטעון

השכל? מעל ואינה ההגיון, לפי דוקא נעשית עצה

לטענה הפסוק רומז כך משום שאכן הוא, לכך ההסבר

הרי היו", ש"בניו שלמרות יעקב", בני "שני במלים זו

אנשים כשאר ולוי שמעון עצמן נהגו "אףֿעלֿפיֿכן

בניו": שאינם

צריכים היו שהם מהם לדרוש אפשר אי אמנם,

בעצה בשכל, מהם גדול היותו מפני יעקב עם להתייעץ

ע מדובר כאשר כי מקוםוכדומה, אין הנפש, עצם ל

עליהם שהיה מהם, לדרוש היה אפשר אך עצה. לנטילת

ש" מפני עצה ממנו מפניeipaליטול – `aהיו" ceaik.

מובן: אינו עדיין אך

בפנים17) כדלקמן השם, חילול מזה להיות שאפשר היינו ל. לד, פרשתנו

מצד רק היתה יעקב שטענת לומר אין אבל ה). מט, ויחי רמב"ן גם (וראה

הפעולה עצם באם כי – וביתי" אני "ונשמדתי – בסכנה וביתו אותו שהעמידו

שלא ומכ"ש איש", הרגו באפם "כי הפעולה על אומר הי' לא כדבעי, היתה

מברכת בידכם, היא חמס – חמס "כלי לה קורא היא".eyrהי'

שם. מלכים בהל' הרדב"ז קושיית תתורץ לעיל מ"ש וע"פ

(18.74 להערה בשוה"ג וראה כו'. סבור את מה ח: פ"פ, ב"ר ראה

טז.19) לד, פרשתנו

א.20) עט, יבמות גם וראה א. מו, גיטין

הרגו21) באפם "כי יעקב שאמר מה יובן מה`yiועפ"ז (דלכאורה: – "

כי* – אחד) כאיש אלא היו שלא להתוכחה, ש"הרגו"edfנוגע ע"ז הטעם

שעשו כבפנים.md(באופן מרמה, בלי להרגם הי' צריך כי – גו' חמס כלי הוא (

שמצד22) א) לומר**: יש – במרמה זה עשו ולוי ששמעון ומה

זקן של כחו על היו שבטוחים [ואף לנס*** ראוים שאינם חשבו ענותנותם,

אז כי כואבים", "בהיותם דוקא זהו הרי – כה) לד, פרש"י יו"ד. פ"פ, (ב"ר

פסחים (ראה טעות לכלל באו ולכן בכעס, שהיו לפי ב) בטבע]. זה מלובש

"כי יעקב שהדגיש מה יומתק ועפ"ז כא). לא, מטות ורש"י ספרי ב. mt`aסו,

ארור גו' איש גו'".`mtהרגו

הוא23) גו'" אותי "עכרתם להם שאמר המענהiptlומה את ששמע

אחותינו". את יעשה "הכזונה

שגם f"g`l.74ומה הערה לקמן ראה – איש" הרגו באפם "כי על הוכיחם

לא.24) לד,

פל"ח.25) פדר"א

יעשה26) הכזונה דכתיב דינה במעשה שקינא שם: ובפרש"י ב. פב, סנה'

אחותינו. את

ו.27) ח, שה"ש

ולהעיר28) א. ל, (ויצא אנכי מתה גו' ותאמר גו' רחל ותקנא וכמש"נ

שם). מאוה"ת

ב.29) ח, שם יד. א, זכרי' ראה

ד"קנאין30) המס"נ שגם ולהעיר לא). (לד, אוה"ח קושיית מתורצת ועפ"ז

מהמדידה למעלה היא לעיל] ראה – קנאי בן [קנאי בפנחס שהיתה פוגעין"

.(65 ובהערה 158 ע' ח"ח לקו"ש (ראה דתורה

.31 dxrdae 256 'r onwl d`x (*

.74 dxrdl b"deya d`x ± mipiprd zeinipta f"r xe`iad (**

iptl" x"ad itl :`negpze x"aay zepeyld iweliga ielz dfy ,l"i ile`e (***d"awdd"awd iptl" `negpzd itl k"`yn .dxrdd miptak ± "mdiptle."
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פגם חסרון היתה הימנו", עצה נטלו ש"לא פעולתם, אם

במצוה אשר – אב תורה,efבכיבוד מתן לפני אף חייבים היו

יאמרו שלא לוודא צריכה שהתורה מכך שרואים כפי

לו" והלך זקן שהניחו אביו, כבוד את אברם קיים ,31"לא

לא שיעקב שלמרות חשובה, כה היא זו עלxarוחובה

הוא זו, שנהyprp32מצוה ושתים עשרים שבמשך כך על

אב כיבוד מצות בפועל קיים ,33לא

"ויקחו... שלהם שהמעשה לכאורה, יוצא, מכך הרי

שבה ושוב העליון. רצון לפי שלא נעשה זכר" כל ויהרגו

באופן נעשתה שהפעולה ייתכן כיצד למקומה: הקושיה

"הרגו "?`yiשל
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נאמר נוספת: שאלה להקדים יש זאת, להבין כדי

"שבע34בגמרא מצוות: עשר על ישראל נצטוו שבמרה ,

נח בני עליהן ושבתetiqedeשקבלו דינים ceaikeעליהן

m`e a`מכך כיבוד36ברור35". על נצטוו לא נח שבני אב,

בפועל, אב כיבוד איֿקיום על יעקב נענש ומדוע ואם,

שלא כדי אברהם, לגבי להדגיש התורה צריכה ומדוע

קיים..."? "לא יאמרו

אביו" את "ביזה אשר על שנענש חם, ולגבי37לגבי ,

לפני להשיב ש"קפץ משום "רשע" נקרא אשר לבן

מצווים38אביו" אינם נח שבני שלמרות לומר, אפשר ,

ceaikaשל האיסור עליהם חל הרי ואם, .39אבiefiaאב

הוא זה לאיסור שהמקור לומר, תכונתם40[ויש :

zirahdיקרוה לאב... תלעג ש"עין היא, העורבים של

נחל..." "אלמלא41עורבי אף והרי .`lח"ו) תורה" )42ניתנה

היינו מסויימותmiaiigהרי, הנהגות החיים מבעלי ללמוד

טבעי באופן בהן מתנהגים נח43שהם בני חייבים ולכן ,

ההורים ובזיון מלעז ולהישמר מהעורבים, זאת ].44ללמוד

אין לגביהם אשר ויעקב, אברהם לגבי כן לא אך

איֿכיבוד על אלא הורים, בזיון של בענינים ח"ו מדובר

נח, כבני נחשבים בהיותם השאלה: מתעוררת ולכן בלבד,

אב? כיבוד על מצווים היו לא הרי
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של ועונשם חטאם על מתעוררת לכך דומה שאלה

ז.31) פל"ט, ב"ר גם וראה נח. ס"פ רש"י

א. פב, (קדושין ניתנה שלא עד כה"ת א"א שקיים מצד שזהו לומר ואין

אותה "שמירתו ה) כו, (תולדות הרמב"ן שלדעת [נוסף כי – ב) כח, יומא

והרי – בלבד" בארץ (ודוחקegipd"ykהיתה בחרן אז הי כו'", זקן (לאביו)

ישראל)] לארץ שבא אחרי לאביו חזר שלא מה על היא שהטענה לומר גדול

שייך זאת.r"de`yאין ממנו יתבעו

ג'32) דרוש דרכים מפרשת ולהעיר – בזה מחוייב שהי' מוכח שמזה

דב"נ. המצות ז' על כ"א נענשו לא ב"נ, מכלל יצאו לא שהאבות שלמ"ד

לד.33) לז, וישב תולדות. ס"פ (ישן) רש"י א. יז, מגילה

שנה כ"ב מיוסף* אב כיבוד ליעקב הי' שלא שמה לומר, אפשר בדוחק

העדר על – ועאכו"כ אב כיבוד על אז נצטוו שלא מכיון עונש, בדרך [לא הוא

תולדות. ס"פ רש"י (לשון מדה כנגד מדה – ומסובב סיבה בדרך כ"א] קיומו,

כו' שפירש יוסף שם: מגילה גם דלהיותmykוראה והיינו, יעקב). שפירש

יעקב אצל גםdceardשחסרה אצלו הי' לא לכן שנה, כ"ב במשך אב דכיבוד

ממנה המסובב

" סע"ב) טז, (שם שאמרו מה יובן תורהlecb[ועפ"ז מכיבודxzeiתלמוד

אף – נענש" לא עבר בבית אבינו יעקב שהי' שנים אותן שכל ואם אב

הי' ת"ת באם גם שהקשהdeyשלכאורה (כמו נענש הי' לא או"א לכיבוד

ש מכיון או"א, לכיבוד שוה רק הי' ת"ת באם כי – שם) מהרש"א גםבחדא"ג

גם נחסר צ"ל הי' אב, דכיבוד העבודה אצלו חסרה עבר בבית שהי' בהשנים

מזה] המסובב

"לא שם הגמרא מלשון "דלאyprpאבל סע"ב); (טז, "yprin(א (יז, "

שהי' שייךdeevnמשמע שלכן אב, זה.yperבכיבוד על

ב.34) נו, סנה'

(וכן35) כו'" מצווה שאינו מי "ומה א) לא, (קידושין שאמרו ממה אבל

מ"ת שלפני עכ"פ) (בדוחק י"ל א) כי – לעניננו כ"כ ראי' אין א) סא, מנזיר

לב"נ שנאמרה מצוה ש"כל ואף מהם. ניטלה שאח"כ ורק בה מצווים היו

כשישנו איננו זה כלל הרי – א) נט, (סנה' נאמרה" ולזה לזה בסיני ונשנית

יאריכון "למען נאמר אב בכיבוד והרי ע"ב), שם, (ראה בסיני כשנשנה חידוש

גדול ושכרה תקפה גם (ובמילא בפ"ע כמצוה – מצווה שאינו י"ל ב) ימיך".

בפנים לקמן ראה ו)דינין, עולם של (ישובו בתור מצווה אבל – וכו') ביותר

ט'. סעיף

איפקוד".36) נח בני "דינין שם בסנה' מקשה שלכן

כג.37) ט, נח פרש"י פכ"ג. פרדר"א ו. פל"ו, ב"ר

נ.38) כד, שרה חיי פרש"י

יובן39) יאמרוzehytaועפ"ז שלא כדי אביו, את לבזות אסור שהגר מה

יו"ד ושו"ע טור הי"א. פ"ה ממרים הל' (רמב"ם כו' חמורה מקדושה באנו

שם ליו"ד רעק"א בחידושי (וראה אב בבזיון אסורים ב"נ גם כי – רמא) סו"ס

הוא). דוחק ולכאורה

את40) שביזה מה על נענש שחם עצמו מזה הוא לזה שהמקור י"ל, גם

שם). תוס' רע"א. נז, סנה' (ראה מנשה דבי לתנא – לג"ע המקור וכמו אביו,

טבעי.41) ענין שזהו משמע הכתוב ומפשטות יז. ל, משלי

מביא42) כשהי' נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק (בלחש) מוסיף הי' כן

זה. מרז"ל

כו'43) שנתן בהמות: ד"ה שם רש"י וראה סע"ב. ק, כו'.zexedlעירובין

"שכל44) ראי' ספ"ה) (שם הרמב"ם שמביא שלאחרי מה (א) יובן ועפ"ז

ארור "שנאמר ממה הגבורה" מפי ארור ה"ז ברמיזה ואפילו כו' אביו המבזה

דלכאורה, – כו'" תלעג עין אומר הוא "והרי מוסיף: – ואמו" אביו מקלה

הנ"ל וע"פ – שם** הרדב"ז כקושיית הכתובים, מן גם להביא הוצרך למה

– כו'" עין אומר "וה"ה מוסיף ולכן נאמר. בבנ"י רק גו'", מקלה "ארור י"ל:

לשון שהוא – ו') סעיף (שם שבטושו"ע מה (ב) בב"נ. גם כו' המבזה בכל

סיום וגם דמקלה הכתוב והעתיק ברמיזה" "אפילו שהעתיק אף – הרמב"ם

– כו'" לב"ד "ויש הרמב"ם hinydeדברי blicעין אומר "וה"ה שביניהם מה

ב"נ דיני אין כי – כו'" .r"eyehaתלעג

(*zeclez" xwir.mihayd x`yn a` ceaik awril 'id el` dpy a"k jyna mb ixd ± uxezn f"tre .(a ,fl ayie i"yx .d ,c"tt x"a d`x) "awri

elit`c m"anxdl l"pn k"`c ,oiadl izikf `l ± "yexita llwnc 'il rnyn en`e eia` dlwnc `xwc ,dfinxa elit` xn`y dnl 'il iziin miaezkc `xwc" uxizy dne (**

xex` dfinxadxeabd itnc opirci miaezkay "brlz oir"nc xnel lecb wgece .eixac seqa "dfinxa elit`e" l"lede ,dlwneyexit ynegaymb.dfinxa
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פגם חסרון היתה הימנו", עצה נטלו ש"לא פעולתם, אם

במצוה אשר – אב תורה,efבכיבוד מתן לפני אף חייבים היו

יאמרו שלא לוודא צריכה שהתורה מכך שרואים כפי

לו" והלך זקן שהניחו אביו, כבוד את אברם קיים ,31"לא

לא שיעקב שלמרות חשובה, כה היא זו עלxarוחובה

הוא זו, שנהyprp32מצוה ושתים עשרים שבמשך כך על

אב כיבוד מצות בפועל קיים ,33לא

"ויקחו... שלהם שהמעשה לכאורה, יוצא, מכך הרי

שבה ושוב העליון. רצון לפי שלא נעשה זכר" כל ויהרגו

באופן נעשתה שהפעולה ייתכן כיצד למקומה: הקושיה

"הרגו "?`yiשל

.„
?·‡ „Â·ÈÎ· ÌÈ·ÈÈÁ Ì�È‡ Á� È�·

נאמר נוספת: שאלה להקדים יש זאת, להבין כדי

"שבע34בגמרא מצוות: עשר על ישראל נצטוו שבמרה ,

נח בני עליהן ושבתetiqedeשקבלו דינים ceaikeעליהן

m`e a`מכך כיבוד36ברור35". על נצטוו לא נח שבני אב,

בפועל, אב כיבוד איֿקיום על יעקב נענש ומדוע ואם,

שלא כדי אברהם, לגבי להדגיש התורה צריכה ומדוע

קיים..."? "לא יאמרו

אביו" את "ביזה אשר על שנענש חם, ולגבי37לגבי ,

לפני להשיב ש"קפץ משום "רשע" נקרא אשר לבן

מצווים38אביו" אינם נח שבני שלמרות לומר, אפשר ,

ceaikaשל האיסור עליהם חל הרי ואם, .39אבiefiaאב

הוא זה לאיסור שהמקור לומר, תכונתם40[ויש :

zirahdיקרוה לאב... תלעג ש"עין היא, העורבים של

נחל..." "אלמלא41עורבי אף והרי .`lח"ו) תורה" )42ניתנה

היינו מסויימותmiaiigהרי, הנהגות החיים מבעלי ללמוד

טבעי באופן בהן מתנהגים נח43שהם בני חייבים ולכן ,

ההורים ובזיון מלעז ולהישמר מהעורבים, זאת ].44ללמוד

אין לגביהם אשר ויעקב, אברהם לגבי כן לא אך

איֿכיבוד על אלא הורים, בזיון של בענינים ח"ו מדובר

נח, כבני נחשבים בהיותם השאלה: מתעוררת ולכן בלבד,

אב? כיבוד על מצווים היו לא הרי
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של ועונשם חטאם על מתעוררת לכך דומה שאלה

ז.31) פל"ט, ב"ר גם וראה נח. ס"פ רש"י

א. פב, (קדושין ניתנה שלא עד כה"ת א"א שקיים מצד שזהו לומר ואין

אותה "שמירתו ה) כו, (תולדות הרמב"ן שלדעת [נוסף כי – ב) כח, יומא

והרי – בלבד" בארץ (ודוחקegipd"ykהיתה בחרן אז הי כו'", זקן (לאביו)

ישראל)] לארץ שבא אחרי לאביו חזר שלא מה על היא שהטענה לומר גדול

שייך זאת.r"de`yאין ממנו יתבעו

ג'32) דרוש דרכים מפרשת ולהעיר – בזה מחוייב שהי' מוכח שמזה

דב"נ. המצות ז' על כ"א נענשו לא ב"נ, מכלל יצאו לא שהאבות שלמ"ד

לד.33) לז, וישב תולדות. ס"פ (ישן) רש"י א. יז, מגילה

שנה כ"ב מיוסף* אב כיבוד ליעקב הי' שלא שמה לומר, אפשר בדוחק

העדר על – ועאכו"כ אב כיבוד על אז נצטוו שלא מכיון עונש, בדרך [לא הוא

תולדות. ס"פ רש"י (לשון מדה כנגד מדה – ומסובב סיבה בדרך כ"א] קיומו,

כו' שפירש יוסף שם: מגילה גם דלהיותmykוראה והיינו, יעקב). שפירש

יעקב אצל גםdceardשחסרה אצלו הי' לא לכן שנה, כ"ב במשך אב דכיבוד

ממנה המסובב

" סע"ב) טז, (שם שאמרו מה יובן תורהlecb[ועפ"ז מכיבודxzeiתלמוד

אף – נענש" לא עבר בבית אבינו יעקב שהי' שנים אותן שכל ואם אב

הי' ת"ת באם גם שהקשהdeyשלכאורה (כמו נענש הי' לא או"א לכיבוד

ש מכיון או"א, לכיבוד שוה רק הי' ת"ת באם כי – שם) מהרש"א גםבחדא"ג

גם נחסר צ"ל הי' אב, דכיבוד העבודה אצלו חסרה עבר בבית שהי' בהשנים

מזה] המסובב

"לא שם הגמרא מלשון "דלאyprpאבל סע"ב); (טז, "yprin(א (יז, "

שהי' שייךdeevnמשמע שלכן אב, זה.yperבכיבוד על

ב.34) נו, סנה'

(וכן35) כו'" מצווה שאינו מי "ומה א) לא, (קידושין שאמרו ממה אבל

מ"ת שלפני עכ"פ) (בדוחק י"ל א) כי – לעניננו כ"כ ראי' אין א) סא, מנזיר

לב"נ שנאמרה מצוה ש"כל ואף מהם. ניטלה שאח"כ ורק בה מצווים היו

כשישנו איננו זה כלל הרי – א) נט, (סנה' נאמרה" ולזה לזה בסיני ונשנית

יאריכון "למען נאמר אב בכיבוד והרי ע"ב), שם, (ראה בסיני כשנשנה חידוש

גדול ושכרה תקפה גם (ובמילא בפ"ע כמצוה – מצווה שאינו י"ל ב) ימיך".

בפנים לקמן ראה ו)דינין, עולם של (ישובו בתור מצווה אבל – וכו') ביותר

ט'. סעיף

איפקוד".36) נח בני "דינין שם בסנה' מקשה שלכן

כג.37) ט, נח פרש"י פכ"ג. פרדר"א ו. פל"ו, ב"ר

נ.38) כד, שרה חיי פרש"י

יובן39) יאמרוzehytaועפ"ז שלא כדי אביו, את לבזות אסור שהגר מה

יו"ד ושו"ע טור הי"א. פ"ה ממרים הל' (רמב"ם כו' חמורה מקדושה באנו

שם ליו"ד רעק"א בחידושי (וראה אב בבזיון אסורים ב"נ גם כי – רמא) סו"ס

הוא). דוחק ולכאורה

את40) שביזה מה על נענש שחם עצמו מזה הוא לזה שהמקור י"ל, גם

שם). תוס' רע"א. נז, סנה' (ראה מנשה דבי לתנא – לג"ע המקור וכמו אביו,

טבעי.41) ענין שזהו משמע הכתוב ומפשטות יז. ל, משלי

מביא42) כשהי' נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק (בלחש) מוסיף הי' כן

זה. מרז"ל

כו'43) שנתן בהמות: ד"ה שם רש"י וראה סע"ב. ק, כו'.zexedlעירובין

"שכל44) ראי' ספ"ה) (שם הרמב"ם שמביא שלאחרי מה (א) יובן ועפ"ז

ארור "שנאמר ממה הגבורה" מפי ארור ה"ז ברמיזה ואפילו כו' אביו המבזה

דלכאורה, – כו'" תלעג עין אומר הוא "והרי מוסיף: – ואמו" אביו מקלה

הנ"ל וע"פ – שם** הרדב"ז כקושיית הכתובים, מן גם להביא הוצרך למה

– כו'" עין אומר "וה"ה מוסיף ולכן נאמר. בבנ"י רק גו'", מקלה "ארור י"ל:

לשון שהוא – ו') סעיף (שם שבטושו"ע מה (ב) בב"נ. גם כו' המבזה בכל

סיום וגם דמקלה הכתוב והעתיק ברמיזה" "אפילו שהעתיק אף – הרמב"ם

– כו'" לב"ד "ויש הרמב"ם hinydeדברי blicעין אומר "וה"ה שביניהם מה

ב"נ דיני אין כי – כו'" .r"eyehaתלעג

(*zeclez" xwir.mihayd x`yn a` ceaik awril 'id el` dpy a"k jyna mb ixd ± uxezn f"tre .(a ,fl ayie i"yx .d ,c"tt x"a d`x) "awri

elit`c m"anxdl l"pn k"`c ,oiadl izikf `l ± "yexita llwnc 'il rnyn en`e eia` dlwnc `xwc ,dfinxa elit` xn`y dnl 'il iziin miaezkc `xwc" uxizy dne (**

xex` dfinxadxeabd itnc opirci miaezkay "brlz oir"nc xnel lecb wgece .eixac seqa "dfinxa elit`e" l"lede ,dlwneyexit ynegaymb.dfinxa
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העיקרי חטאם סדום: שלא45אנשי היה, סדום אנשי של

" במפורש כנאמר לנזקקים, צדקה עווןdfנתנו היה

החזיקה"46סדום לא ואביון עני ויד ...47.

רבה" כי ועמורה סדום "זעקת הפסוק על 48אמנם,

בגמרא עסקי49מבואר "על :daix,נערה שם שהיתה – "

גג על סדום אנשי העלוה ולכן לעניים, מזון סיפקה אשר

הדבורים לעקיצות אותה והפקירו בדבש, מרוחה כשהיא

עבירה ומפני שמתה, זו,efעד "ריבה" לגבי שנעשתה

ועמורה" סדום ב"מהפכת הקדושֿברוךֿהוא אותם העניש

,50וכו'

עני "יד אשר על שנענשו לעיל, לנאמר סתירה זו אין אך

דמים שפיכות של זה חטאם כי החזיקה", לא ואביון

וצדקה. חסד עשו שלא מכך במקורו נובע ריבה" ב"עסקי

החזיקה" לא ואביון עני "יד של בדרך התנהגותם כלומר,

עד לכת, הרחיקו כה והם מבהילים, כה לממדים הגיעה

הציקו הם צדקה, של מעשה ה"ריבה" שעשתה מפני אשר

לא עני... "יד שחטאם ומשום משונה, מיתה גרימת עד לה

הרי ביותר, קיצוני באופן נעשה ל"כלה".df51החזיקה" גרם

נח בני על חלה הצדקה שחובת לכאורה, נראה, ,52מכך

של חמור כה בעונש ובמיוחד נענשים, היו לא כן, לא שאם

עליו נצטוו שלא דבר לקיים אפשרו לא אשר על .53"כלה",

"יד של הענין נחשב מדוע השאלה: מתעוררת כאן אך

כה לעבירה ובמיוחד לחטא, החזיקה" לא ואביון עני

מצות והרי חמור, כה עונש נגרם בגללה אשר חמורה,

נח? בני מצוות משבע אחת אינה הצדקה
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"כי הפסוק שמשמעות להסביר, היה אפשר הפשט לפי

צדקהיד יצוה...לעשות אשר למען חיבה) (לשון עתיו

נובעת54ומשפט" אבינו לאברהם המיוחדת החיבה היא:

מצוה שהוא כלומר, צדקה...", "יצוה...לעשות שהוא מכך

נח שבני למרות צדקה, לעשות ול"ביתו" `mpiל"בניו"

בכך. חייבים

אומרת הגמרא צדקה55אך "לעשות חייבים נח בני שאף ,

על45) שעברו א.dnkאף קט, (סנה' וש"ד ג"ע ע"ז ובהם – עבירות

כבפנים. גו', עני יד אשר על הי' סדום) (הפיכת דין הגזר – יג) יג, לך רד"ק

הובא א. קח, (סנה' הגזל על אלא גז"ד נחתם שלא – המבול דור (וע"ד

[עסקי הכצעקתה" רבה... "כי רק נאמר וירא בפ' שלכן יג)) ו, נח בפרש"י

daix'גו עני דיד כ"א) ש"ד איסור (לא הוא בזה שהעיקר בפנים, לקמן (וראה

כי מאד"], לה' וחטאים "רעים נזכר ולא החזיקה), ל"edfלא ".dlkהטעם

גו' ידעתיו "כי שייכות תומתק סדום.dwcvועפ"ז לפרשת ומשפט"

נצטוו46) שלא כחטאת רק להם נחשב לא "שסדום ב: קד, לסנה' בחדא"ג

מז שהוא לעון להם נחשב כך על שנצטוו ישראל אבל כך ולכאורהעל יד".

הי' "זה ביחזקאל נאמר והרי א) מובן: –oerאינו נצטוו לא באם ב) סדום".

בשוה"ג נעתק – ב) (נו, לסנה' ר"ן (וראה כ"כ חמור ובעונש זה על נענשו למה

.(47 להערה הב'

"ויגדל ו) ד, (איכה הכתוב לשון לשינוי עמיoerוהטעם z`hgnבת

(סדום) ב"נ שגם אף – שהיוmiaiiegnסדום" הוא "ויגדל" (ופירוש בצדקה

"mirxבפירוש שם בחדא"ג גם וראה שם. לסנה' (פרש"י מסדום" ))ipydיותר

מצוה אינה צדקה שבב"נ, דמכיון לומר, יש –r"taשל (ישובו בתור ורק

,(35 הערה לעיל (ראה כ"כ תוקף בה אין ז-ח) סעיף (כדלקמן ו)דינין עולם

כחטאת. רק היא נחשבת עמי", בת "עון ביחס ולכן

[וראה (מזיד) עון שייך אין שאצלם הקטנים גם נענשו שבסדום עוי"ל

הנדחת עיר גדר הוה דסדום – א פי"ד, שם ותוספתא ה"ח פ"י סנה' ירוש'

ואילך)) 107 ע' ח"ט לקו"ש (ראה עה"ת צפע"נ ראה – הרגצובי בזה (והאריך

שם). בנ"כ ושקו"ט ה"ו. פ"ד ע"ז הל' (רמב"ם נהרגין טף גם הנדחת ובעיר

דעד"ז (שם) עוז מגדול ראה – כו' ריבה עסקי מפני נענשו בפנים למש"כ וגם

ואכ"מ]. גלעד. וביבש קורח בעדת ג"כ הי'

ומשמעות47) מט. טז, ל"ואסירzehytיחזקאל הטעם שזהו היא, הכתוב

מדה ד"ה ב קד, סנה' רש"י גם וראה שם. מפרשים ראה – נ)* (שם, אתהן"

הראשון**. בפירושו –

הנהגת את רק מספר (מט) זה שכתוב שם שברש"י השני פי' לפי וגם

לירושלים דומה (שהיתה סדום

שמצד אף עוני, סבלו שלא אגב) (דרך יודעים אנו זה מפסוק [ואדרבה:

"שבעת היפך – ברעב לכאורה ליענש צריכים היו גו'" עני ויד גו' ד"גאון העון

מדה)], כנגד (מדה בזה שנתגאו לחם"

תועבה" "ותעשינה היא אתהן" ל"ואסיר שהסיבה לומר אפשר שלפ"ז

epi`yקורא גו'" עני ש"יד ממה הרי – החזיקה" לא ואביון עני ל"יד שייך

" מוכחoerהכתוב אחר), מטעם הי' אתהן" "ואסיר באם גם (עכ"פ, סדום"

ואביון.miaiiegnשהיו עני יד בהחזקת

כא).48) (שם, "הכצעקתה" על זה הובא עה"ת ובפרש"י כ. יח, וירא

ב.49) קט, סנהדרין

כלה.50) גו' הכצעקתה גו' רבה גו' זעקת שם: הכתובים מהמשך כדמוכח

(51" שם בסנה' מסופר ריבה" שב"עסקי מה מובן wtn`ובזה `w zeedc

`iprl `ztix" שם עה"ת ברש"י וכן ,"iprl oefn dpzpy lrכי – "xwirהחטא

וראה החזיקה". לא ואביון עני "יד ביחזקאל כמפורש הי' נענשו) (שבשבילו

הבאה. הערה

היו52) לא קיצוני, באופן אצלם היתה לא הצדקה מניעת שבאם אלא

" – כזה חמור בעונש עדdlkנענשים הי' אצלם הצדקה שהעדר שלפי ורק ,"

במיתה "שהרגוה כך, במיתהdpeynכדי (וג"כ נענשו לעני", מזון שנתנה על

בכלי'. מדה) כנגד מדה – משונה

באופן53) כשהשלילה גם כלל, חיוב בו שאין דבר ומניעת שלילת כי

כלי'. עבורה שיתחייבו כזה חמור עון שאינה ומכ"ש לעון, לחשבה אין קיצוני,

הרי: אב), בכיבוד מצווים אין שב"נ (אף אביו בזיון על נענש שחם ומה

גם ב) הכיבוד). (היפך בפ"ע ענין הוא כ"א) הכיבוד, העדר רק (אינו בזיון א)

ד'. סעיף כנ"ל אב, לבזות אסורים ב"נ

יט.54) יח, וירא

ב.55) נז, סנה'

`"k ,xg` oipr f"i`y gken ,darezd idn yxit `lcn ± "iptl darez dpiyrze dpidabze" (p ,my) y"ne (*ote`d"cdwifgd `laezky) "f"ptliwqr"l rbepa mipta onwlck ,(

q"eq onwl x`eand itl hxtae .("odz` xiq`e") "dlk"a miyprp eid `l ± ("darez dpiyrze") ipeviw ote`a dwcvd zlily mlv` 'id `l m`ay ,52 dxrd onwl d`xe ."daix

.ipeviw ote`a mlv` 'id dfy itl wx epiid "oer"l mdl aygp "dwifgd `l"y dny (m"anxd zrcl) 'g

`l] `ed "odz` xiq`e"l "dwifgd `l"c zekiiydy ,gi yexc mikxc zyxta (**eyprpy,mixg` mipipr cvn 'id yperdy ± `"k ,df oer liayaci miwifgn eid m`ay [`l`

dxrdak ,darezd idn yxtn epi` "darez dpiyrze"ay hxtae) "mecq oer 'id df" aezkd oeyln la` .milyexi lr dxtiky enk mdilr zxtkn ef dcn dzid ,oeia`e ipr

`a "odz` xiq`e" yperdy gken (zncewd (b"deya)liaya(a ,ep 'dpq) o"xd giken okly ± "dwifgd `l"c oerdzehiyta.mecq ypern dwcva miaiiegn p"ay
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" הן חייבים הצדקה, במצות ובמיוחד והןoaומשפט". נח",

"zaהגמרא כדברי לצדקה".53נח". ביתו, לדין; "בניו,

הראשונים מיישבים על56בכך סדום אנשי נענשו מדוע

היו נח בני כל כי החזיקה", לא ואביון עני "יד אשר

בשבע נמנית אינה הצדקה מצות אך בצדקה. חייבים

מסוג ציוויים כוללות אלו שמצוות משום נח, בני מצוות

ועשה". "קום היא הצדקה ומצות תעשה", ואל "שב של

הגמרא מסקנת לפי רק מתאימה זו תשובה ,57אך

ואל "שב של ענינים רק כוללות נח בני מצוות ששבע

בהן לכלול שיש בגמרא המובאת הדעה לפי אך תעשה",

מדוע השאלה: שוב מתעוררת ועשה", "קום של מצוות גם

הצדקה? מצות את בתוכן מונים אין

המהרש"א מביא אכן זו, קושיה הוכחה58מפני

רש"י "צדקה"59לשיטת המלה שמשמעות המסביר ,

" היא ידעתיו..." "כי הכוונהdxytבפסוק אין כלומר, – "

הכוונה אלא חייבים, אינם נח בני שבה כפשוטה, לצדקה

למצוא לחובה כןdxytהיא לא שאם עצמו, במשפט

מצות את נח בני מצוות לשבע להוסיף צורך היה

ד'. בסעיף כדלעיל הצדקה,

הרמב"ם מדברי שבני60אף להלכה פוסק שהוא מוכח,

ההלכה את מציין הוא כאשר כי – בצדקה חייבים אינם נח

מצוה לעשות שרצה נח "בן התורהx`ynלגבי מצוות

xky lawl ickנתן" – לדוגמא לכך מביא הוא ,"...

צדקה...".

לפי קשה כך, נחizyואם שבני השיטה לפי השיטות:

שבע רק ד', סעיף לפי נמנות, מדוע – בצדקה חייבים

שהם השיטה ולפי מצוות? שמונה ולא נח, בני מצוות

אנשי של התנהגותם נחשבת מדוע – בצדקה חייבים אינם

כדי עד לחטא, החזיקה" לא ואביון עני "יד אשר סדום

חמור? באופן כך על הענשתם

.Ê
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הדעות, לכל היא, אשר – "דינין" של המצוה לגבי

נח בני מצוות משבע הרמב"ם61אחת בין מחלוקת יש –

הרמב"ם לדעת הרמב"ן: "דינין"8לבין במצות הכוונה ,

ושופטים...". דיינין להושיב ש"חייבין המסויים לפרט היא

הרמב"ן לדעת את62ואילו רק כוללת "דינין" מצות אין ,

ועושק והונאה גניבה "דיני את גם אלא דיינין...", "להושיב

נזיקין ואבות ומפתה ואונס השומרים ודיני שכיר ושכר

וכיוצא וממכר מקח ודיני ולווה מלוה ודיני בחבירו וחובל

השונים הסוגים כל את כוללת "דינין" מצות כלומר, בהן".

עולם. של לישובו החשובים לחבירו אדם בין היחסים של

הצדקה שמצות הרמב"ן, לשיטת לומר, אפשר זה לפי

כי ב"דינין", נכללת היא כי נח, בני במצוות נמנית אינה

נענשו ולכן עולם. של לישובו הכרחית צדקה עשיית גם

סדום החזיקה"63אנשי לא ואביון עני "יד אשר .50על

הסובר הרמב"ם, לדעת קשה עדיין נחאך `mpiשבני

עני "יד אשר על אותם הענישו מדוע – בצדקה חייבים

כדלעיל? החזיקה, לא ואביון

.Á
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הכללי ההבדל את תחילה להסביר יש זאת, להבין כדי

החל – ישראל שנצטוו המצוות לבין נח בני מצוות שבע בין

תורה: מתן שלאחר למצוות ועד וכדומה, מילה ממצות

" נברא המדבר, מין (כמובן), כולל liayaהעולם,

הוא64התורה"liayaeישראל נח בני של שקיומם וכיון .

שגם מובן, מהעולם, הנעלים והתורה, ישראל למען

למען ניתנו לא בהן חייבים נח שבני gpה"מצוות" ipa

mnvrבשביל" נקבעו הן אלא ישראל, שנצטוו כמצוות ,

התורה ולמען ישראל למען התורה". ובשביל ישראל

" של מצב בעולם לקיים (ישוב65יצרה"zaylהכרחי

ב.56) נז, שם רמ"ה יד גם וראה ב. נו, לסנה' הר"ן חידושי

סע"ב.57) נח, סנה'

בפירש"י.58) ד"ה ב נו, שם

קנסות.59) דיני ד"ה שם סנה'

ה"י.60) פ"י מלכים הל'

צדקה" ליתן מצוה... דבר "שיעשה ספי"ב רוצח בהל' שמ"ש צ"ל ועפ"ז

למצוה היא כוונתו –epi`y.ועושה מצווה

ואילך.61) סע"א נו, סנה'

גזל62) על נצטוו למה עיון צריך ועפ"ז יג). לד, (פרשתנו עה"ת בפירושו

דחוק). תירוצו אבל טז), ב, (בראשית עה"פ בתו"ת גם כן הקשה בפ"ע.

מיתה63) היינו – מ"ע ביטול על נהרג ב"נ אין שם הרמב"ן שלדעת ואף

נח, (סנה' מיתה חייב ששבת עכו"ם וכמו שמים. בדיני משא"כ אדם, בדיני

עשי'. בזה שאין אף – סע"ב*)

עשי' ע"י (גם) הי' החזיקה" ד"לא שהאופן שמכיון י"ל מזה יתרה ואולי

אדם. בידי גם ע"ז חייבין – ס"ה) לעיל (כמובא

לק"ט.64) וה'. ג' פיסקא (באבער) תנחומא – בראשית עה"פ רז"ל דרשת

ד. פל"ו, ויק"ר רפ"א. ב"ר גם וראה רש"י.

מהם65) ניטלה פו"ר שמצות אף – זה נאמר לב"נ וגם יח. מה, ישעי'

מלכים הל' מל"מ שם. ובנ"כ קסה שאילתות ראה אבל ע"ב. ריש נט, (סנה'

התוס' כמ"ש – ועוד) סק"ה. א מצוה החינוך ס' על סולת מנחת ה"ז. פ"י

"zevn ray lr `l` bxdp epi`"y itl ,`ed bxdp epi`y df lr m"anxd ly enrhy `l` ."bxdp epi` la` f"r dzin aiig `edy eze` oiricen" :h"d i"t mikln 'ld m"anxae (*

f"r bxdp 'id `l k"b ,p"a zevn 'fn "ezeayi `l" 'id m` elit` ± o"anxdl k"`yn ,(my n"qk)mc` ipicaq"zg z"ey d`xe .mipiic oiaiyen oi`y dn lr oibxdp oi`y enk ,

.y"iir .p"a zevn 'fa mb ,r"n lehia lr mibxdp p"a oi` m"anxd zrcl mby ,c"iq mihewil
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" הן חייבים הצדקה, במצות ובמיוחד והןoaומשפט". נח",

"zaהגמרא כדברי לצדקה".53נח". ביתו, לדין; "בניו,

הראשונים מיישבים על56בכך סדום אנשי נענשו מדוע

היו נח בני כל כי החזיקה", לא ואביון עני "יד אשר

בשבע נמנית אינה הצדקה מצות אך בצדקה. חייבים

מסוג ציוויים כוללות אלו שמצוות משום נח, בני מצוות

ועשה". "קום היא הצדקה ומצות תעשה", ואל "שב של

הגמרא מסקנת לפי רק מתאימה זו תשובה ,57אך

ואל "שב של ענינים רק כוללות נח בני מצוות ששבע

בהן לכלול שיש בגמרא המובאת הדעה לפי אך תעשה",

מדוע השאלה: שוב מתעוררת ועשה", "קום של מצוות גם

הצדקה? מצות את בתוכן מונים אין

המהרש"א מביא אכן זו, קושיה הוכחה58מפני

רש"י "צדקה"59לשיטת המלה שמשמעות המסביר ,

" היא ידעתיו..." "כי הכוונהdxytבפסוק אין כלומר, – "

הכוונה אלא חייבים, אינם נח בני שבה כפשוטה, לצדקה

למצוא לחובה כןdxytהיא לא שאם עצמו, במשפט

מצות את נח בני מצוות לשבע להוסיף צורך היה

ד'. בסעיף כדלעיל הצדקה,

הרמב"ם מדברי שבני60אף להלכה פוסק שהוא מוכח,

ההלכה את מציין הוא כאשר כי – בצדקה חייבים אינם נח

מצוה לעשות שרצה נח "בן התורהx`ynלגבי מצוות

xky lawl ickנתן" – לדוגמא לכך מביא הוא ,"...

צדקה...".

לפי קשה כך, נחizyואם שבני השיטה לפי השיטות:

שבע רק ד', סעיף לפי נמנות, מדוע – בצדקה חייבים

שהם השיטה ולפי מצוות? שמונה ולא נח, בני מצוות

אנשי של התנהגותם נחשבת מדוע – בצדקה חייבים אינם

כדי עד לחטא, החזיקה" לא ואביון עני "יד אשר סדום

חמור? באופן כך על הענשתם
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הדעות, לכל היא, אשר – "דינין" של המצוה לגבי

נח בני מצוות משבע הרמב"ם61אחת בין מחלוקת יש –

הרמב"ם לדעת הרמב"ן: "דינין"8לבין במצות הכוונה ,

ושופטים...". דיינין להושיב ש"חייבין המסויים לפרט היא

הרמב"ן לדעת את62ואילו רק כוללת "דינין" מצות אין ,

ועושק והונאה גניבה "דיני את גם אלא דיינין...", "להושיב

נזיקין ואבות ומפתה ואונס השומרים ודיני שכיר ושכר

וכיוצא וממכר מקח ודיני ולווה מלוה ודיני בחבירו וחובל

השונים הסוגים כל את כוללת "דינין" מצות כלומר, בהן".

עולם. של לישובו החשובים לחבירו אדם בין היחסים של

הצדקה שמצות הרמב"ן, לשיטת לומר, אפשר זה לפי

כי ב"דינין", נכללת היא כי נח, בני במצוות נמנית אינה

נענשו ולכן עולם. של לישובו הכרחית צדקה עשיית גם

סדום החזיקה"63אנשי לא ואביון עני "יד אשר .50על

הסובר הרמב"ם, לדעת קשה עדיין נחאך `mpiשבני

עני "יד אשר על אותם הענישו מדוע – בצדקה חייבים

כדלעיל? החזיקה, לא ואביון
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הכללי ההבדל את תחילה להסביר יש זאת, להבין כדי

החל – ישראל שנצטוו המצוות לבין נח בני מצוות שבע בין

תורה: מתן שלאחר למצוות ועד וכדומה, מילה ממצות

" נברא המדבר, מין (כמובן), כולל liayaהעולם,

הוא64התורה"liayaeישראל נח בני של שקיומם וכיון .

שגם מובן, מהעולם, הנעלים והתורה, ישראל למען

למען ניתנו לא בהן חייבים נח שבני gpה"מצוות" ipa

mnvrבשביל" נקבעו הן אלא ישראל, שנצטוו כמצוות ,

התורה ולמען ישראל למען התורה". ובשביל ישראל

" של מצב בעולם לקיים (ישוב65יצרה"zaylהכרחי

ב.56) נז, שם רמ"ה יד גם וראה ב. נו, לסנה' הר"ן חידושי

סע"ב.57) נח, סנה'

בפירש"י.58) ד"ה ב נו, שם

קנסות.59) דיני ד"ה שם סנה'

ה"י.60) פ"י מלכים הל'

צדקה" ליתן מצוה... דבר "שיעשה ספי"ב רוצח בהל' שמ"ש צ"ל ועפ"ז

למצוה היא כוונתו –epi`y.ועושה מצווה

ואילך.61) סע"א נו, סנה'

גזל62) על נצטוו למה עיון צריך ועפ"ז יג). לד, (פרשתנו עה"ת בפירושו

דחוק). תירוצו אבל טז), ב, (בראשית עה"פ בתו"ת גם כן הקשה בפ"ע.

מיתה63) היינו – מ"ע ביטול על נהרג ב"נ אין שם הרמב"ן שלדעת ואף

נח, (סנה' מיתה חייב ששבת עכו"ם וכמו שמים. בדיני משא"כ אדם, בדיני

עשי'. בזה שאין אף – סע"ב*)

עשי' ע"י (גם) הי' החזיקה" ד"לא שהאופן שמכיון י"ל מזה יתרה ואולי

אדם. בידי גם ע"ז חייבין – ס"ה) לעיל (כמובא

לק"ט.64) וה'. ג' פיסקא (באבער) תנחומא – בראשית עה"פ רז"ל דרשת

ד. פל"ו, ויק"ר רפ"א. ב"ר גם וראה רש"י.

מהם65) ניטלה פו"ר שמצות אף – זה נאמר לב"נ וגם יח. מה, ישעי'

מלכים הל' מל"מ שם. ובנ"כ קסה שאילתות ראה אבל ע"ב. ריש נט, (סנה'

התוס' כמ"ש – ועוד) סק"ה. א מצוה החינוך ס' על סולת מנחת ה"ז. פ"י

"zevn ray lr `l` bxdp epi`"y itl ,`ed bxdp epi`y df lr m"anxd ly enrhy `l` ."bxdp epi` la` f"r dzin aiig `edy eze` oiricen" :h"d i"t mikln 'ld m"anxae (*

f"r bxdp 'id `l k"b ,p"a zevn 'fn "ezeayi `l" 'id m` elit` ± o"anxdl k"`yn ,(my n"qk)mc` ipicaq"zg z"ey d`xe .mipiic oiaiyen oi`y dn lr oibxdp oi`y enk ,

.y"iir .p"a zevn 'fa mb ,r"n lehia lr mibxdp p"a oi` m"anxd zrcl mby ,c"iq mihewil
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והשפעה סביבה תהיה שלא אלא66העולם), רצויה, בלתי

ויגיע יזדכך לקייםezenlylשהעולם נח בני חייבים ולכן ,

המצוות mdlyאת

יתנהג שהעולם כדי לחבירו, אדם שבין המצוות הן –

זרה עבודה כגון למקום, אדם בין והן וביושר, בצדק

ה', וברכת

יוכלו שישראל לכך העולם את מכינים הם בכך כי –

את ולרומם ובמצוות בתורה עבודתם את כראוי לעבוד

לדרגה המזוכך שלlrnyהעולם לעולם ולהופכו לעולם,

יתברך. לה' דירה תורה,

ממצוותיו אחת על העובר נח בן חייב כך ומשום

כ67במיתה הוא נח בני של קיומם כל שהרי לידי– להביא די

פועלים הם כאשר ולפיכך, כראוי, יהיה העולם שישוב כך

הבסיס מתבטל מצוותיהם, קיום אי ידי על מכך, להיפך

התוצאה בטלה הסיבה, בטלה וכאשר בעולם, .68לקיומם

אף מיתה, עונש סדום לאנשי הגיע מדוע מובן, זה לפי

הרמב"ם :69לשיטת

ואיֿ הצדקה, במצות חייבים היו לא נח בני אמנם,

המצב כאשר אך ל"עוון", להם להיחשב יכול אינו קיומה

חמור, כה באופן הוא החזיקה" לא ואביון עני "יד של

הם מכך, ויותר צדקה, לתת לזולתם גם מאפשרים שאינם

התנהגות – למיתה צדקה הנותן את בודאיefkדנים היא

היא כי אםjtidl"עוון", כך, ומשום עולם. של מישובו

"כלה". עונש להם מגיע הרי עשו" "הכצעקתה

.Ë
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לפי ולפחות להסביר, אפשר לעיל האמור כל לפי

אצל גם אב כיבוד חובת קיימת כך שמשום הרמב"ן, שיטת

עולם של לישובו הנחוץ ענין זהו כי נח, כלומר,70בני .

ניתנה עצמו, בפני וכענין בשלמותה, אב כיבוד מצות

אב כיבוד על נצטוו כן לפני כבר אך ב"מרה". לישראל

עולם של לישובו הנחוץ .71לפי

אב שכיבוד חלקl`וכיון אלא עצמו, בפני ענין אז היה

לא ולוי ששמעון מובן, עולם, של ישובו למען מהדרוש

דוקא אדרבה, כי, מאביהם: עצה" נטלו ש"לא בכך חטאו

בישראל" עשה "נבלה של מעשה כל72כאשר אותם מקומם

אפילו עצה, לנטילת כלל מקום בעיניהם שאין עד כך,

של לישובו באמת המביאה התנהגות זוהי – מאביהם

עולם.

אז קיימת אב כיבוד מצות היתה אילו אחרות: במלים

הנפש, לעצם הדבר נוגע כאשר גם הרי עצמה, בפני כמצוה

וללאוכת שכלי חישוב ללא לפעול מתעוררים מכך וצאה

הקדושֿ של ציוויו את לקיים זאת בכל חייבים גבולות,

אב. כיבוד מצות – ברוךֿהוא

אלא אב, כיבוד של מיוחדת מצוה אז חלה שלא כיון אך

לקיימה צריך illkהיה ote`aהרי עולם", של "ישובו למען

ודוקא הנפש, לעצם הנוגע הכלל, מן יוצא במקרה כאשר

עולם של ישובו אדרבה: אז, הרי – עולם של ישובו מפני

ש" ידי על כדלעילl`מתקיים הימנו", עצה .73נטלו

שהכתוב ומכיון עבד, לענין וש"נ) הב', בתירוץ תהו לא ד"ה ב מא, (גיטין

לב"נ. עבד בין בזה לחלק סברא אין ברה"ע, כוונת מבאר יצרה) (לשבת

א: מז, בכורות וראה זב"ז). קשורים ושבת דפו"ר האומרים לדעת (משא"כ

להו עבד י"ל,zay"והא נינהו" פו"ר "בני א) סב, (יבמות הש"ס [ולשון "

שנאמר מיד) המשנה (שמפרשת ורבי' "פרי' וכמו – ל"שבת" היא שהכוונה

אבן טורי שם. ובכורות יבמות מתוס' ולהעיר יצרה". לשבת בראה תהו לא

שאלתא השאלתות על (להנצי"ב) שאלה העמק וראה אלימא]. ד"ה א כח, ר"ה

בתחלתו. ב' סעי' קסה

ריעיו66) אחרי ובמעשיו בדעותיו נמשך להיות אדם של ברייתו דרך כי

רפ"ו). דעות הל' (רמב"ם מדינתו אנשי כמנהג ונוהג* וחבריו

(67.(63 הערה לעיל (ראה שמים בידי (עכ"פ) או אדם בידי

ספי"ט).68) (כלים הטפלה בטלה העיקר דבטל מהא ובמכש"כ

מחוייבים69) אינן שב"נ הרמב"ם שמ"ש עכ"פ), (בדוחק י"ל גם

(ראה בצדקה** מחוייבים היו מ"ת קודם אבל עכשיו. רק הוא בצדקה

ב ולכן אב), כיבוד בענין 35 הערה לאmecqלעיל ואביון עני "יד –

ל"עון". נחשב החזיקה"

שהוא70) "דבר לג): מצוה חינוך גם (וראה ה"א פ"א פאה ירוש' ראה

מצדקה. יותר עוד עולם של לישובו נוגע חוב פריעת והרי – חוב" פריעת

שם. פאה פיה"מ ג"כ וראה

לו "והלך נח) ס"פ ברש"י ועד"ז ז. פל"ט, (ב"ר הל' גם יומתק ועפ"ז

כיezpwfלעת – "xwirכשאביו הוא בזה חוב .owfהפריעת

רש"י71) לשון דיוק יומתק סע"בk"ekועפ"ז טז, מגילה (במס' פעמים

ולא – אביו" "כיבוד (33 ,31 הערה לעיל נסמן – עה"ת בפירושו וכן ואילך.

"zevnאב כיבוד היתה לא עדיין אז כי – בכ"מ) המורגל (כל' אביו" כיבוד

ב"דינין". נכללת כ"א (בפ"ע) כמצוה

לבו על שם "ולא נאמר פכ"ג שבפדר"א י"ל:zevnומה – אב" כיבוד

הל' ע"ז גם שייך דינין, במצות נכלל שזה מכיון ב) דלישנא. שיגרא שהוא א)

שלשים סע"א: צב, מחולין ולהעיר מאמרותzevn"מצוה". עשרה ובס' – כו'

לפי שצע"ק (אלא ב"נ. מצות בז' פרטים שהם פכ"א) ח"ג דין חקור (מאמר

שם?). בחולין אב כיבוד נמנה לא למה בפנים: המבואר

ז).72) (לד, הכתוב לשון

הוא73) הימנו" עצה נטלו ש"לא מה שבפשטות, מובןjtidומה – השבח

הבאה. בהערה המבואר ע"פ

.bdepe :x"dtca `ed ok (*

xn`py 'iaxe 'ixtl `l` mlerd `xap `l" ik ,mler ly eaeyi ± dpipry ,"eaxe ext"a millkp (mllka dwcve) "mler ly eaeyi"c mipiprd lk m"anxd zhiy itly ,l"ie (**

'ekzayl.65 dxrda l"pk `lc `ede .z"n iptl k"`yn ,dwcvn md mixeht ± (a"r yix ,hp 'dpq) x"et zevn mdn dlhipy z"n ixg`l okle ,(a"r yix ,`n oihib) "dxvi
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של העצומה המעלה מובנת לעיל האמור כל לפי

חרבו": איש "ויקחו...

כך, כל להם נגע אחותנו" את יעשה "הכזונה של הענין

(של בניו" שאינם אנשים כשאר עצמן "נהגו אשר עד

היתה שלא עד זו, בתחושה חדורים כך כל היו הם יעקב).

איש..." "ויקחו אלא אפשרות, שום .74לפניהם

במצוות, החיוב תחילת של הזמן על לומדים כך ומשום

מצוה, בר לכל הוראה בו יש כי זה, מפסוק דוקא כדלעיל,

הרוחנית, העבודה בתחילת הנמצא יהודי לכל כלומר,

– "הכזונה" של מצב על מדובר שכאשר

הכוונה שבו –lklאחרי מ"תתורו הנובעת עבירה,

אתם אשר עיניכם ואחרי ,75אחריהם"mipefלבבכם

בדומה מהקדושֿברוךֿהוא, ר"ל מתנתקים ושבעקבותיה

הקדושֿברוךֿ "זה – לבעלה" "אסורה אשר ל"זונה"

–76הוא"

ומגבלות, הגיוניים חישובים בשום להתחשב אין

להתעורר צריך אלא תורה, של ב"מדידות" לא ואפילו

נפש. במסירות דוקא

יש אז – הנפש מסירות כוח את עוררו שכבר ולאחר

ובהגבלה, במדידה ודעת, טעם לפי פעולה בכל לפעול

תהיה ודעת טעם שעלֿפי שהעבודה כדי אך תורה. עלֿפי

מ ובראשונה, בראש צורך יש נעשיםכראוי, כאשר יד

ודעת מטעם שלמעלה נפש מסירות של בענין .77"איש",

(d"kyz glyie t"y zgiyn)

•

המענה74) את קיבל אחותינו" את יעשה "הכזונה ליעקב כשענו ולכן,

) אותם הוכיח שמ"מ, אלא .(23 הערה ס"ב. לעיל onf(ראה xg`lכי – ע"ז (

(אף שור" עקרו ש"ברצונם שראה הי'`dfay,epiלאחרי שבפנים) הטעם שייך

שכם במעשה ושגם טבעם, מצד (גם) לזה נטי' אצלם שיש הוכחה אצלו זה

שהי' זהxwira(אף מטבע גם תערובות איזה הי' גו'") יעשה "הכזונה מצד

ואילך). סע"ב יט, בתו"א המבואר (וע"ד שלהם

אחים – אחים ולוי "שמעון אמר תוכחתו שבתחלת מה יומתק ועפ"ז

התוכחה הרי דלכאורה: – ז) פצ"ט, ה. פצ"ח, (ב"ר ליוסף" אחים ולא לדינה

ומה איש", הרגו "באפם על גם אלא שור" עקרו "ברצונם על רק לא היתה

אחים ולא לדינה "אחים שהיו מה כי – לדינה" "אחים שהיו מה לזה נוגע

מכרותיהם"*. חמס מ"כלי תערובות הי' איש" ב"הרגו שגם מוכיח, ליוסף"

לט.75) טו, שלח

ג.76) נג, קרח לקו"ת ראה

(77(421 ע' ח"ה בלקו"ש (נדפס תש"כ תמוז דב' בהמכתב המבואר וע"פ

שלש דבן שהדין שמה לומר, יש – וכו' דשכל הגדלות על מורה ש"איש"

טו"ד שע"פ בהעבודה שגם מרמז, חרבו, איש מויקחו נלמד למצות עשרה
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כסלו ח' ראשון יום
קונטרסאחרון

cvn mby ,owfd epax xiaqi oldld mvrdceardlrn oexzi yi ,

d`xie dad` ,oky ;miilky d`xie dad` iabl zeiyrn zeevna

ly oipr dlrnl jk "lret" dfe ,cala "d`lrd" ly oipr od miilky

`id dpeekd zilkz `l` ,dpeekd zilkz ef oi`y ,"zexe`d z`lrd"

jiyndl ,"dkynd" ly oipr

xac - mlera dhnl zewl`

zevn ici lr dyrpd

:owfd epax oeylae .zeiyrn

ïéc ìk ïî øáe41,caln - ©¦¨¥
zelrna lirl xen`d lk

zeiyrn zeevna opyiy

,miilky d`xie dad` iabl

,úeìéöàc äîLða elôà£¦¦§¨¨©£¦
íéìkî àéäL óà©¤¦¦¥¦
çeø-Lôða ïëå ,úeìéöàc©£¦§¥§¤¤©

äiNò-äøéöéc íéìkî42¯ ¦¥¦¦¦¨£¦¨
) eîéçø äpä:l"v ilE` ¦¥§¦©

(eîéçøe eìéçcdad` - §¦§¦
(dad`e d`xi xnel jixv ile`)íälL íéiìëNly oipr ody - ¦§¦¦¤¨¤

,"d`lrd"äàìòä úðéça äiNò-äøéöéc íéìëa ïk íb íéøøBòî§§¦©¥§¥¦¦¦¨£¦¨§¦©©£¨¨
,"àzúìc àúeøòúà"a äìòîì ähnî,dhnln zexxerzda - ¦©¨§©§¨§¦§¨¨¦§©¨

oipr milka dlrnl zexxern ode - "d`lrd" ly oipr onvr ody

."d`lrd" ly.íBìLå ñç ãáì úe÷lzñä úðéça eäæå- §¤§¦©¦§©§§©©§¨
onvr d`xie dad` enk ,milkdn dlerte oipr dlrnl wlzqny

d`lrd ly oipr df ixd - zeevn ly oipra ze`a opi` odyk

- jtidl ixd ,zeevn ly oipra `a dfyk eli`e cala zewlzqde

"dkynd"a siqen df

.zeevndnyúðéça ìáà£¨§¦©
,ähîì äìòîlî äëLîä©§¨¨¦§©§¨§©¨
úBöî éãé ìò àeä©§¥¦§
éLîäì ,à÷åc úBiNòîC ©£¦©§¨§©§¦
úéðBöéçáe ,íéìka øBà©¥¦§¦¦
úeiðBöéçL ,à÷åc íéìkä©¥¦©§¨¤¦¦
ähîì ãøBé ïBéìòä̈¤§¥§©¨
äìBò ïBzçzä úeiîéðôe§¦¦©©§¨

.äìòîìzewl` zkynpy - §©§¨
dweyz lret dfe mlera

.zewl`l mi`xapa dilre

úLøt øäfa áeúkL eäæå§¤¤¨©Ÿ©¨¨©
ìéòì økæpä éãe÷t43: §¥©¦§¨§¥

."'eë àøecñ úéàc",dkynd ly xcqe d`lrd ly xcq epyiy - §¦¦¨
,dBáb Cøö ïäézLe,'d zcearl -éãé ìò ,äëLîäå äàìòä §¥¤Ÿ¤¨©©£¨¨§©§¨¨©§¥

î "ïéá÷eð ïéî" úàìòämy -,"â"q"ixexia ici lr dyrpd - ©£¨©©¦§¦¦©
,zevevipd.àìelîe àãáBò úðéçáa,xeaice miyrn -eäæå ¦§¦©¨¨¦¨§¤

ïåøçà ñøèðå÷
'éöàã äîùðá 'éôà ïéã ìë ïî øáå
'éöéã íéìëî çåø ùôðá ïëå 'éöàã íéìëî àéäù óà

] åîéçø äðä 'éùòì"ö éìåàíéøøåòî íäìù 'ééìëù [ø"åã
314äìòîì äèîî äàìòä 'éçá 'éùò 'éöéã íéìëá ë"â

.å"ç ãáì úå÷ìúñä 'éçá åäæå àúúìã àúåøòúàá
úåöî é"ò àåä äèîì äìòîìî äëùîä 'éçá ìáà
íéìëä úéðåöéçáå íéìëá øåà êéùîäì à÷åã úåéùòî
ïåúçúä úåéîéðôå äèîì ãøåé ïåéìòä úåéðåöéçù à÷åã
àøåãñ úéàã ì"ðä éãå÷ô 'ô øäæá ù"æå äìòîì äìåò
úàìòä é"ò äëùîäå äàìòä äåáâ êøåö ïäéúùå 'åë
'åìùìúùää úéìëú åäæå àìåìîå àãáåò 'éçáá â"ñî ï"î

.41:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰עמוד) אחרי פרשה התורה" "באור שם הביאור תמצית ואילך". תקמ"ט אחרי אוה"ת עיין - לקמן "בהבא

מלמעלה המשכה, של אחת ובחינה למעלה, מלמטה העלאה, של בחינות שתי בחינות, שלש ישנן צדק": ה"צמח הרבי של ואילך) תקמט

"וכד בהקדמה) (תקו"ז כמאמר הכלים, לגבי "שממה" של ענין היא זו עליה מהכלים, המסתלקים האורות של והסתלקות עליה ישנה למטה:

של שני ענין נשמה. בלא כגוף הכלי נשאר מהכלי, מסתלק שהאור שבשעה נשמתא", בלא כגופא שמהן כולהו אשתארו מנייהו תסתלק אנת

היא שאז הכפורים, ויום בשבת העולמות בעליית שהדבר כפי דרך על העליונים, לאורות העולים הכלים של העליה - למעלה מלמטה העלאה

בעולם, למטה עליונים אורות להמשיך למטה, מלמעלה המשכה - שלישי ענין וישנו עליונים. אורות אל בעליה אז הכלים שכן העולמות, עליית

לגבי שממה של ענין חסרון, היא האורות שעליית כיוון התורה": ב"אור שם שואל והוא דוקא. מעשיות מצוות ידי על נעשה שהדבר כפי

שעל הרי ויראה, אהבה גם וכן כלי, לגבי אור של ענין הן גופו, לגבי האדם של ונשמה רוח שנפש אחרון" ב"קונטרס אומר הוא והרי הכלים,

אהבה הרי - כך לומר יכולים כיצד ושלום; חס חסרון זה הרי מהכלים האורות העלאת לפעול מ"ן העלאת שהן האדם של ויראה אהבה ידי

ומסב והמצוות? התורה לכל "עמוד" ידיהיא על אך האורות, של העלאה היא זו שכן חסרון, זה זמני שבאופן למרות התורה": ב"אור שם יר

זה ידי על אך שלו, והשכל המוחין של והסתלקות העלאה זה הרי שינתו, בשעת אדם למשל: יותר. עליונים אורות כך אחר נמשכים העלאה

"דורמיטא של הענין השנה, שבראש העלאה זה דרך ועל שינתו. לפני מאשר טוב יותר שכל להבין יכול שהוא ומחודש, מרוענן שכלו נעשה

שופר תקיעת של הענין ידי על דוקא זה אך עליון. אור - והתפלות שופר תקיעת ידי על - נמשך זה ידי שעל ושינה, דורמיטא של ענין דז"א",

האהבה אחרי כאשר האהבה, בענין הדבר כך זה. לפני שהיתה ההעלאה בגלל יותר וגדולה עליונה המשכה ידה על נמשך מעשית, מצוה שהיא

המשכה, של ענין היא האמיתית הכוונה תכלית אך, עליון. אור - האהבה של האורות עליית ידי על אז, נמשך המצוות, וקיום העבודה ישנם

ואביהו בנדב שהיה כפי הנפש" "כלות בין ההבדל התורה" ב"אור שם מסביר הוא בכך מעשיות. מצוות ידי על וזאת למטה, אלקות להמשיך

מתורה למעלה היא נפש מסירת זה ולעומת - העליונה הכוונה היתה זו שלא מפני לחטא, ונחשבה הנפש, כלות שהיתה ה'", לפני "בקרבתם

יזכה לא מסויים ענין שבגלל לו, אמר מכן ולאחר בפועל, נפש מסירת של לענין שיזכה יוסף" ל"בית אמר שה"מגיד" רואים שאנו כפי ומצוות,

יוסף" שה"בית לפני היה שזה פעם אמר והרבי שם), התורה" ב"אור הלשון הוא (כך מגירסא" פומי' פסיק "לא היה הרי יוסף" וה"בית לכך.

הנפש" "כלות בין ההבדל הרי זה. מכל למעלה היא נפש מסירת זאת ובכל - הבאים הדורות לכל ישראל כלל את וזיכה ערוך השולחן את חיבר

בלי ''רצוא'' ומצוות, התורה קיום של עבודה שום אין מכן ולאחר הנשמה, של כלותה שזאת כיוון הנפש", ש"כלות הוא, נפש" ל"מסירת

הרי ישנה שבה נפש במסירת ואילו בעולם. אלקות להמשיך המשכה, הרי הוא העליון הרצון שכן האמיתית, הכוונה לפי זה אין הרי ''שוב'',

העליונה האמיתית הכוונה לפי זה הרי - למטה המשכות הממשיך מעשה של ענין היא הגוף ומסירת ונפשו, גופו מוסר שהוא הגוף, מסירת גם

הוא ברוך להקדוש ישותו כל את מוסר שהוא כללית, העלאה היא שבכך שההעלאה וכיוון נפש. מסירת של ענין בהם שנדרש ובענינים בזמנים

ומצוות. תורה של שונים בענינים שישנה פרטית מהמשכה למעלה זה הרי -.42:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰דקו''א בכת''י לחפש ''יש

כבהנדפס''. הוא באוה''ת גם אבל בחי'. דבי''ע בכלים כו' דבי''ע וכלים נשמה רוח בנפש וכן וצ''ל: כאן חסר א.43.דלכאורה רמט,
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"ïpçúàå" ïéðîk45,,"opgz`e" oipnk ,zeltz (515) e"hwz - §¦§©¨¤§©©
,l`xyi ux`l qpkiy.à÷åc úBiNòî úBöî íei÷ ìòik - ©¦¦§©£¦©§¨

`id zeevnd meiw zenily

lltzd okle ,l`xyi ux`a

ick el` zeax zeltz

zeevn meiwl zekfl

,l`xyi ux`a zeiyrn

zeevnd meiw ,oky

lk zilkz `ed zeiyrnd

oci lr ik ,zelylzydd

dhnl zewl` mikiynn

,mleraøeaãì ïécä àeäå§©¦§¦
.ïäéúBëìä ìL éîLb- ©§¦¤¦§¥¤

xeaica micnely zeevnd ly zekldd cenil ici lr mb oky

.dhnl xe` mikiynn inyb

éà ,ïéáäì Càç"ôøî àeäL âBøúàä C,zevevipd 288 -àlL ©§¨¦¥¨¤§¤¥¤Ÿ
,ïéãò eøøáðdfay ,"dbep"n ezeig ixd inyb ixtk bexz`d ,oky - ¦§§£©¦

l ,"xexiad mcew" enk ote`a dfe ,edz ly zevevipd g"txn yiipt

,zewl` zeidl xxazpy,ïélôzä óì÷ ïëåzeiyxt zeazkp eilr - §¥§©©§¦¦
inyb slw `edy ,oilitzd

- zevevipd g"txn `ede

éLîéï"åæc íéìëa øBà C ©§¦§¥¦§
øákL ,úeìéöàcmilkd - ©£¦¤§¨
,zexitqd lyeøøáð¦§§

"ä"î" íL éãé ìò eð÷úðå§¦§§©§¥¥©
úe÷ìà úðéça úBéäì- ¦§§¦©¡Ÿ

,xxan "d"n" myyäpä¦¥
àéä äæì ìLnäoipr - ©¨¨¨¤¦

,äòéèpäå äòéøfä©§¦¨§©§¦¨
ïéòøbäLe` mirxefy - ¤©©§¦

,mirhepçîBvä çk øøBòî§¥Ÿ©©¥©
:'ä øác àeäL ,õøàaL¤¨¨¤¤§©

àLãz"'eë õøàä,`yc - ©§¥¨¨¤
,"'eë éøt õòdginvdy - ¥§¦

zxb`"a xaqedy itk) "gnevd gk"n m` ik ,oirxbdn `l ixd `id

ly zexxerzde "o"n z`lrd"k ynyn oirxbd ,('k oniq "ycewd

df gek ixd ,oirxb eze`a `hazdy gnevd gek ly miieqnd hxtd

,(cqtpe awxp oirxbdy ixg`) ux`ay illkd "gnevd gk"a llkp

eze` ginvi ok`y ux`ay gnevd gek z` lirtne xxern df f`y

gnevd gekde ,rxfy oirxbd ly ebeqn ixt urinvrd,mvrgek

ibeq lk xewn `edy 'eke "`yc ux`d `ycz" xn`nd `ed ,gnevd

geke ipgex gek `edy gnevd gek z` xxern oirxbdy dn .dginvd

df ixd ,iwl`ì "ïéá÷eð ïéî" úàìòä éãé ìò,BLøLoirxbdy - ©§¥©£¨©©¦§¦§¨§

xacn zexxerzd ,"o"n z`lrd" dyrp ,gnevd gekn `ed eyxyy

ixd .ritynd l` lawndn zexxerzd ,xzei oeilr oiprl xzei jenp

`ed z`f lka ,gnevd gek iabl jxr lk el oi` rxfpd oirxbdy mbd

yxeyd `edy oeeik ,gnevd gek z` xxerl "o"n z`lrd" deedn

.elyóìwä íéøøBòî äëk̈¨§§¦©§¨
,oilitzd ly -âBøúàäå- §¨¤§
,mipind 'cníeø ãò©

,úBìònä,zebixcnde - ©©£
éðôlL "â"ñ" íL àeäL- ¤¥©¤¦§¥

În dlrnle,äøéáMäly - ©§¦¨
,milkd zxiayàeäLmy - ¤

`ed "b"q"úeîöòå úeäî̈§©§
,"ïBîã÷ íãà"aL úBøBà¤§¨¨©§
,oey`xd sevxtd `edy -

,dnecwd daygnd

ly ,dpey`xd daygnd

lk llekd ,"seq oi`"

df sevxtae ,zelylzydd

ly zenvrde zednd opyi

zenvre zednn `ed "b"q" myy ixd ;cala dx`d df oi`e sevxtd

,"w"`" ly zexe`dL "ä"î" íL Bîk àîìòa äøàä àìå`a - §Ÿ¤¨¨§©§¨§¥©¤
.Bçönnzevn e` oilitz zevn meiwa `ed xen`d lk ."w"`" ly - ¦¦§

,dyrna oze` miniiwnyk ,bexz`ïäéúBëìä ïeiòå ãenìa ïëå- §¥§¦§¦¦§¥¤
,bexz` zevn lye oilitz zevn ly zeklddúðéça øøBòî§¥§¦©

íeø ãòå ,ï"åæc íéìëc úBøéôñ øNòaL úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©¤§¤¤§¦§¥¦§§©
aL úòc-äðéa-äîëç úðéça ïk íb úBìònämy -"â"ñ" ©©£©¥§¦©¨§¨¦¨©©¤§©
.'eë "íéðéò"ä Cøc àöBiä ,"ïBîã÷ íãà" úéîéðôc,"w"`" ly - ¦§¦¦¨¨©§©¥¤¤¨¥©¦

`edy gvnd enk `ly ,zeinipt ly oipr od ,di`xd oipr enk "mipir"

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

äìòîì ïåúçúä úåìòì àìå äèîì ïåéìò øåà úåìâúäì
úåéìò à÷åã úàæ íâ óàå äòù éôì àìà åðéà äæù
.ë"äåéå úáùä úìòî àéä íéðåéìò úåøåàì íéìëä
ç"òôá ù"îë å"ç úåøåàä úå÷ìúñäå úåéìò àì ìáà
éáâì úåøåàë éáéùç æ"äåòá åôåâ éáâì íãàä ìù ï"øðå
à÷åã úåéùòî úåöî éáâì íééìëù ø"åã ïëå íéìë
íåé÷ ìò ïðçúàå ïéðîë úåìôú ä"òøùî ììôúä ïëìå
.ïäéúåëìä ìù éîùâ øåáãì ä"äå à÷åã úåéùòî úåöî

åøøáð àìù ç"ôøî àåäù âåøúàä êéà ïéáäì êà
'éöàã ï"åæã íéìëá øåà êéùîé ïéìéôúä óì÷ ïëå ïééãò
.úå÷ìà 'éçá úåéäì ä"î íù é"ò åð÷úðå åøøáð øáëù
øøåòî ïéòøâäù äòéèðäå äòéøæä àéä äæì ìùîä äðä
'åë õøàä àùãú 'ä øáã àåäù õøàáù çîåöä çë
'éøøåòî äëë åùøùì ï"î úàìòä é"ò 'åë éøô õò
â"ñ íù àåäù úåìòîä íåø ãò âåøúàäå óì÷ä
÷"àáù úåøåà úåîöòå úåäî àåäù äøéáùä éðôìù
ãåîéìá ïëå åçöîîù ä"î íù åîë àîìòá äøàä àìå
ï"åæã íéìëã ñ"òáù ã"áç 'éçá øøåòî ïäéúåëìä ïåéòå
úéîéðôã â"ñáù ã"áç 'éçá ë"â úåìòîä íåø ãòå

çð÷ò"îá àåä ì"ðä ìëå 'åë íéðéòä êøã àöåéä ÷"à

ועוד.44. פ''ז. בהקדמה השבת שער ט.45.פע''ח פי''א, דב''ר ראה



�י elqk 'h ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð `ipzd xtqa mixeriy

כסלו ט' שני יום

ìzLää úéìëz,úeìL,zenlerd ly -ïBéìò øBà úelbúäì ©§¦©¦§©§§§¦§©¤§
éôì àlà Bðéà äfL ,äìòîì ïBzçzä úBìòì àìå ,ähîì§©¨§Ÿ©£©©§§©§¨¤¤¥¤¨§¦

.äòLgxkdd on okn xg`l oky ,cala ipnf oipr `id dilr lk - ¨¨
jynezy,dhnl dxfg,úàæ íb óàåef oi` ,dilr zyxcpyk - §©©Ÿ

oipr `edy ,xe`d ly dilr

m` ik ,zewlzqd lyà÷åc©§¨
úBøBàì íéìkä úBiìò£¦©¥¦§
úìòî àéä íéðBéìò¤§¦¦©£©
,íéøetkä íBéå úaMä- ©©¨§©¦¦

,"zenlerd ziilr" f`y

l` dilra md milkdy

,zexe`dúBiìò àì ìáà£¨Ÿ£¦
ñç úBøBàä úe÷lzñäå§¦§©§¨©
áeúkL Bîk ,íBìLå§¨§¤¨

íéiç õò éøôa44-Lôðå , ¦§¦¥©¦§¤¤
éáéLç äfä íìBòa Bôeb éaâì íãàä ìL äîLð-çeø- ©§¨¨¤¨¨¨§©¥¨¨©¤£¦¥

,zeaygpeîéçøe eìéçc ïëå ,íéìk éaâì úBøBàkd`xi - §§©¥¥¦§¥§¦§¦

,dad`e.à÷åc úBiNòî úBöî éaâì íéiìëNzexe`k od - ¦§¦¦§©¥¦§©£¦©§¨
.milk iablúBlôz íBìMä åéìò eðaø äLî ìltúä ïëìå§¨¥¦§©¥Ÿ¤©¥¨¨©¨§¦

"ïpçúàå" ïéðîk45,,"opgz`e" oipnk ,zeltz (515) e"hwz - §¦§©¨¤§©©
,l`xyi ux`l qpkiy.à÷åc úBiNòî úBöî íei÷ ìòik - ©¦¦§©£¦©§¨

`id zeevnd meiw zenily

lltzd okle ,l`xyi ux`a

ick el` zeax zeltz

zeevn meiwl zekfl

,l`xyi ux`a zeiyrn

zeevnd meiw ,oky

lk zilkz `ed zeiyrnd

oci lr ik ,zelylzydd

dhnl zewl` mikiynn

,mleraøeaãì ïécä àeäå§©¦§¦
.ïäéúBëìä ìL éîLb- ©§¦¤¦§¥¤

xeaica micnely zeevnd ly zekldd cenil ici lr mb oky

.dhnl xe` mikiynn inyb

éà ,ïéáäì Càç"ôøî àeäL âBøúàä C,zevevipd 288 -àlL ©§¨¦¥¨¤§¤¥¤Ÿ
,ïéãò eøøáðdfay ,"dbep"n ezeig ixd inyb ixtk bexz`d ,oky - ¦§§£©¦

l ,"xexiad mcew" enk ote`a dfe ,edz ly zevevipd g"txn yiipt

,zewl` zeidl xxazpy,ïélôzä óì÷ ïëåzeiyxt zeazkp eilr - §¥§©©§¦¦
inyb slw `edy ,oilitzd

- zevevipd g"txn `ede

éLîéï"åæc íéìëa øBà C ©§¦§¥¦§
øákL ,úeìéöàcmilkd - ©£¦¤§¨
,zexitqd lyeøøáð¦§§

"ä"î" íL éãé ìò eð÷úðå§¦§§©§¥¥©
úe÷ìà úðéça úBéäì- ¦§§¦©¡Ÿ

,xxan "d"n" myyäpä¦¥
àéä äæì ìLnäoipr - ©¨¨¨¤¦

,äòéèpäå äòéøfä©§¦¨§©§¦¨
ïéòøbäLe` mirxefy - ¤©©§¦

,mirhepçîBvä çk øøBòî§¥Ÿ©©¥©
:'ä øác àeäL ,õøàaL¤¨¨¤¤§©

àLãz"'eë õøàä,`yc - ©§¥¨¨¤
,"'eë éøt õòdginvdy - ¥§¦

zxb`"a xaqedy itk) "gnevd gk"n m` ik ,oirxbdn `l ixd `id

ly zexxerzde "o"n z`lrd"k ynyn oirxbd ,('k oniq "ycewd

df gek ixd ,oirxb eze`a `hazdy gnevd gek ly miieqnd hxtd

,(cqtpe awxp oirxbdy ixg`) ux`ay illkd "gnevd gk"a llkp

eze` ginvi ok`y ux`ay gnevd gek z` lirtne xxern df f`y

gnevd gekde ,rxfy oirxbd ly ebeqn ixt urinvrd,mvrgek

ibeq lk xewn `edy 'eke "`yc ux`d `ycz" xn`nd `ed ,gnevd

geke ipgex gek `edy gnevd gek z` xxern oirxbdy dn .dginvd

df ixd ,iwl`ì "ïéá÷eð ïéî" úàìòä éãé ìò,BLøLoirxbdy - ©§¥©£¨©©¦§¦§¨§

xacn zexxerzd ,"o"n z`lrd" dyrp ,gnevd gekn `ed eyxyy

ixd .ritynd l` lawndn zexxerzd ,xzei oeilr oiprl xzei jenp

`ed z`f lka ,gnevd gek iabl jxr lk el oi` rxfpd oirxbdy mbd

yxeyd `edy oeeik ,gnevd gek z` xxerl "o"n z`lrd" deedn

.elyóìwä íéøøBòî äëk̈¨§§¦©§¨
,oilitzd ly -âBøúàäå- §¨¤§
,mipind 'cníeø ãò©

,úBìònä,zebixcnde - ©©£
éðôlL "â"ñ" íL àeäL- ¤¥©¤¦§¥

În dlrnle,äøéáMäly - ©§¦¨
,milkd zxiayàeäLmy - ¤

`ed "b"q"úeîöòå úeäî̈§©§
,"ïBîã÷ íãà"aL úBøBà¤§¨¨©§
,oey`xd sevxtd `edy -

,dnecwd daygnd

ly ,dpey`xd daygnd

lk llekd ,"seq oi`"

df sevxtae ,zelylzydd

ly zenvrde zednd opyi

zenvre zednn `ed "b"q" myy ixd ;cala dx`d df oi`e sevxtd

,"w"`" ly zexe`dL "ä"î" íL Bîk àîìòa äøàä àìå`a - §Ÿ¤¨¨§©§¨§¥©¤
.Bçönnzevn e` oilitz zevn meiwa `ed xen`d lk ."w"`" ly - ¦¦§

,dyrna oze` miniiwnyk ,bexz`ïäéúBëìä ïeiòå ãenìa ïëå- §¥§¦§¦¦§¥¤
,bexz` zevn lye oilitz zevn ly zeklddúðéça øøBòî§¥§¦©

íeø ãòå ,ï"åæc íéìëc úBøéôñ øNòaL úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©¤§¤¤§¦§¥¦§§©
aL úòc-äðéa-äîëç úðéça ïk íb úBìònämy -"â"ñ" ©©£©¥§¦©¨§¨¦¨©©¤§©
.'eë "íéðéò"ä Cøc àöBiä ,"ïBîã÷ íãà" úéîéðôc,"w"`" ly - ¦§¦¦¨¨©§©¥¤¤¨¥©¦

`edy gvnd enk `ly ,zeinipt ly oipr od ,di`xd oipr enk "mipir"

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

äìòîì ïåúçúä úåìòì àìå äèîì ïåéìò øåà úåìâúäì
úåéìò à÷åã úàæ íâ óàå äòù éôì àìà åðéà äæù
.ë"äåéå úáùä úìòî àéä íéðåéìò úåøåàì íéìëä
ç"òôá ù"îë å"ç úåøåàä úå÷ìúñäå úåéìò àì ìáà
éáâì úåøåàë éáéùç æ"äåòá åôåâ éáâì íãàä ìù ï"øðå
à÷åã úåéùòî úåöî éáâì íééìëù ø"åã ïëå íéìë
íåé÷ ìò ïðçúàå ïéðîë úåìôú ä"òøùî ììôúä ïëìå
.ïäéúåëìä ìù éîùâ øåáãì ä"äå à÷åã úåéùòî úåöî

åøøáð àìù ç"ôøî àåäù âåøúàä êéà ïéáäì êà
'éöàã ï"åæã íéìëá øåà êéùîé ïéìéôúä óì÷ ïëå ïééãò
.úå÷ìà 'éçá úåéäì ä"î íù é"ò åð÷úðå åøøáð øáëù
øøåòî ïéòøâäù äòéèðäå äòéøæä àéä äæì ìùîä äðä
'åë õøàä àùãú 'ä øáã àåäù õøàáù çîåöä çë
'éøøåòî äëë åùøùì ï"î úàìòä é"ò 'åë éøô õò
â"ñ íù àåäù úåìòîä íåø ãò âåøúàäå óì÷ä
÷"àáù úåøåà úåîöòå úåäî àåäù äøéáùä éðôìù
ãåîéìá ïëå åçöîîù ä"î íù åîë àîìòá äøàä àìå
ï"åæã íéìëã ñ"òáù ã"áç 'éçá øøåòî ïäéúåëìä ïåéòå
úéîéðôã â"ñáù ã"áç 'éçá ë"â úåìòîä íåø ãòå

çð÷ò"îá àåä ì"ðä ìëå 'åë íéðéòä êøã àöåéä ÷"à

ועוד.44. פ''ז. בהקדמה השבת שער ט.45.פע''ח פי''א, דב''ר ראה



��elqk 'i iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð `ipzd xtqa mixeriy

כסלו י' שלישי יום

dn ,zeevnd dyrn oipry ixd ,mipt lk lr .zeipevig ly oipr

mya cr yxeya c`n deab xxern ,inyb xaca devn dyer `edy

ly zekldd cenila mb oke ,milkd zxiayn dlrnly "b"q"

oky ,c`n dpeilrd dbixcnd ly zeinipta mixxern zeevnd

devnd zece` micnelyk

miiw eli`k eilr dlrn" ixd

cvik ,j` ;"ynn lreta

ihxt micnelyk xacd

Î`l xeqi` ly zekldd

cgeinae ,"miiw eli`k" ly oiprd jiiy `l ixd jkay ,dyrz

itk oiprd elit` jiiy `l mday ,llk migiky mpi`y mixaca

oipr da yi dpnn zerpniddy zeidl lekiy "dyrz `l"a `edy

aeigdyr eli`k" xky el mipzep "dxiar xar `le ayi" oky - i

"devn46migiky mpi`y dl` mixaca jiiy `l df iaeig oipr mb -

xzei zekldd cenila zeaxdl yiy ,mixne` ep` z`f lkae ,llk

xiaqi ?d`xile dad`l `iand zelylzydd xcq cenila xy`n

zeevna mb deezynd dxezd cenila oipr yiy ,oldl owfd epax

leki epi`yk mb ,cala oiprd cenily ,dyrzÎ`l zeevna mbe dyr

dyrzÎ`ln xnyidl e` dyrÎdevn meiw ly dyrn icil `iadl

,xzeia dpeilrd dlrnd ea yi envr dkldd cenil z`f lkae -

"d`lir dnkg"l xyewn mc`d dyrp cenild ici lry dn

"d`lir dnkg"n zekynd md zekldd ihxt lk ,oky ,(dpeilr)

.`ed jexa liv`nd ly

:owfd epax oeylaeìëå§¨
ìéòì økæpädyrny - ©¦§¨§¥

dkldd cenil e` devnd

mixxern ,devnd ly

,dxiayd iptly "b"q" mya cr dlrn dlrnl,äNò úåöîa àeä§¦§©£¥
,äøBàëì äNòú àì øeqà úBëìä éèøt ãenìa àì ìáà£¨Ÿ§¦§¨¥¦§¦Ÿ©£¤¦§¨

ììk éçéëL àìãa èøôáempi`y dyrzÎ`l ipic ihxta - ¦§¨¦§¨§¦¥§¨
ly oiprd my jiiy `l mb `lina ixd ,dyrna eidiy llk migiky

,"devn dyr eli`k xky el mipzep dxiar xar `le ayi"

,iaeig oipr da didi dnvr zerpniddyìebt úBëìä éèøt Bîk§§¨¥¦§¦
.àðåb éàäëeyi ,`eti` ,recn ,llk migiky mpi`y ,dnecke - §©©§¨

zekld cenila mb zeaxdlel`xcq cenila xy`n xzei

?d`xie dad`l `iand zelylzydd

ìka äåMä úàæ ãBò Cà47,lk cenila deeyd xac cer epyi - ©Ÿ©¨¨©Ÿ
mb llek ,dyrzÎ`l zeevn ly mbe dyrÎzeevn ly mb ,zekldd

,llk zegiky opi`y el`keîéçøe eìéçc ìk ék,dad`e d`xi - ¦¨§¦§¦
ïäå ,Léì ïéàî íéàøáð úBðéça ïä ¯ íéëàìnä ìL íéiìëN¦§¦¦¤©©§¨¦¥§¦¦§¨¦¥©¦§¥§¥

çaçeø Lôð úBðé §¦¤¤©
,äiNò-äøéöé-äàéøác- ¦§¦¨§¦¨£¦¨

"dnyp" ly oipr `l

"gex ytp" m` ik ,zewl`e

wiicn `edy dn .`xap ody

ly d`xie dad`d xnel

mik`lnepevxay zexnl ,

d`xie dad`d lr mb xnel

zeezyn opi`y ,zenyp ly

df ixd - zekldd cenill

ly d`xie dad`ay iptn

onvr zenypd (`) ,zenyp

`xap ly oipra d`a zewl`y itk m` ik ,ynn mi`xap opi`

dn ,devn ly oipr ixd epyi zenyp ly d`xie dad`a (a)e ,dnype

my ixd ,devn ly oipr opi`y mik`ln ly d`xie dad`a ok oi`y

`ian dfe ,cala `xap ly oipr od d`xie dad` ji` xzei ybcen

,zenypa mbymvrj` ,`xap ly oipr `ed d`xie dad` ly oiprd

,zewl` ly oipr md zekldd ihxtúBëìää éèøt ìáàmipiprd - £¨§¨¥©£¨
,zeevnd zekld ly mipeydäàlò äîëç úBëLîä ïä,dpeilr - ¥©§¨¨§¨¦¨¨

,úeiîLâa úLaìîä àeä-Ceøa ìéöànäãmiinyb mipipra - §©©£¦¨©§ª¤¤§©§¦
,dnecke "xenga dxt silgnd" enk ,dkldd dpc mda,Bæ äLaìäå§©§¨¨
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ãøåéù ÷ø øéîçäì åà ì÷äì ò"çî êùîðä ïåöø 'éçá
íå÷îî íéãøåéä íéîë úåéîùâá éåìéâ 'éçáá øéàîå
äëìää úøáãî åáù åîöò éîùâä øáãäå 'åë äåáâ

éìçîä åîë éøîâì øéúñî àåä úîàáøåîçá äøô ó
äëìää ÷ø øùëå ìåâéô àì åà ìåâéôä øùá ïëå
äàéøáã úåëìî 'éçáî àéä äìâðä íòèä íò äîöòá

316ùôð äåäîå äéçîä úå÷ìà àåäù äîùð 'éçáã 'éöéå
úåîùðäå íéëàìîä ìù åîéçøå åìéçã ïäù ò"éáã çåø
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��elqk `"i iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð `ipzd xtqa mixeriy

כסלו י"א רביעי יום

zeig lawne deedzn df lk .d`xile.Léì ïéàî`xap lky itk - ¥©¦§¥
,"yi"l "oi`"n deedznïëìåici lr d`ad "dnkg"n dx`dd - §¨¥

`idy itk dxez ly oiprd `idy ,"dxivi"e "d`ixa"c zekln

mind enk ,mlera dhnl d`a `idy iptl "dxivi"e "d`ixa"a

deab mewnn micxeid

,jenplíðBàîö äåøî àéä¦©§¨¦§¨
zenypde mik`lnd ly -

"d`ixa"d mleray

"dxivi"eäãøiL íã÷Ÿ¤¤¨§¨
íénk ,äfä íìBòì̈¨©¤©©¦

íéãøBiäjenpl deab mewnn -'eë52L øçà íâå .dx`dd - ©§¦§©©©¤
,"d`lir dnkg"núðéçaî äìòî äìòîì àéä ,äiNòì äãøï§¨©£¦¨¦§©§¨©§¨¦§¦©

.úe÷ìà àéäL äîLð úðéçác elôà ,äiNòc úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©©£¦¨£¦¦§¦©§¨¨¤¦¡Ÿ
"d`lir dnkg" ly dx`dd eli`e ,"diyr" ly zewl` df ,oky -

zeklnay ,lirl epcnl ."zeliv`" ly zewl`d `id zeklday

d`lir dnkg" zedn zyaeln ,dnyp ly "dxivi"e "d`ixa"c

milrn epi` "dxivie d`ixac zekln" ly dnypd xe`e ,"zeliv`c

xiaqn r"p a"yx iaxdy itk) oky ,day "d`lir dnkg"d xe` lr

f"qxz '"d xn` dk" ligznd xeaic xn`na53miiw zeyalzda (

d enk `idy dbixcna `id zeyalzdd m` lcadzednly

`idy e` - da zyalzn `idy xzei dpeilrd dbixcndzedn

zxg`yalzn iwl`d xe`dy drya ,xnelk .dpeilrd dbixcndn

y dbixcnadppi`iwl`d xe`d xzzqne mlrzn ,zewl`

d mby drya eli`e ,ef zeyalzdayialn`l`) zewl` `ed

,zxzzqne znlrzn dpeilrd dbixcnd oi` - (xzei dphw dbixcna

dbixcna dxi`n - dpeilrd dbixcnd ly ynn zednd `l`

Îd`ixa ly dnypd xe` zeyalzd oia yxtdd df .dpezgzd

`edy diyrÎdxivizewl`

ÎdpiaÎdnkg) zepey`x 'ba

Îd`ixa) "r"ia" ly (zrc

mdy (diyrÎdxivimi`xap,

mlrda `ed dnypd xe`y

mlrdd enk mdn xzqde

dxi`n `ly ,xnelk ,`xapn xzzqne mlrzn `xeay xzqdde

zednm` ik ,dnypd xe`eze`ivnzpiga zeyalzd oial - cala

ay "r"ia"c dnypd xe`a (dpeilr) "d`lir dnkg"zekldoeeiky ,

ixd `ed dnypd xe`ymbzewl`dxi`n oklzedndnkg"

xzzqn epi` dnypd xe`e ,dnypd xe`a ieliba ynn "d`lir

xi`ny dny zexnl ,okle .mlrzneielibazekexrd zeklda

s` ,"dxivie d`ixac zekln" ly dnypd xe` zpiga `ed ,epiptl

("dxivie d`ixac zekln" ly dnypd xe`a) ea zyaeln ok it lr

zedn.znlrzne zxzzqn dpi`y ,"zeliv`c d`lir dnkg"

okle ,dnypd xe` iabl ynn ieliba xi`n "zeliv`"d xe`y ,xnelk

zpiga ynn ieliba dxi`n `ly zexnl ixd ,micnel ep`y zeklda

m` ik ,xzqde mlrd zpigaa df oi` ok it lr s` ,"d`lir dnkg"

ay ,cala herin zpigaadzlki.ynn ielib ly dpigal `eal

,íòhäå,"diyr"a dcxi "d`lir dnkg" zx`dy ixg` mb recn - §©©©
- ?dnypd zpiga ly "diyrc c"ag"n mb dlrnl oiicr `idíeMî¦

úeiçä øB÷î àeä äîLð úðéçác äiNòc úòc-äðéa-äîëçc§¨§¨¦¨©©©£¦¨¦§¦©§¨¨§©©
,ïäéúBãìBúå çeø-Lôðc úòc-äðéa-äîëçc,gex ytp ly - §¨§¨¦¨©©§¤¤©§§¥¤

íò Léì ïéàî ïúeeäúäå§¦§©¨¥©¦§¥¦
óBñ ãò ,ïäéúBãìBz§¥¤©
ìëå õøàä àéä ,äiNòä̈£¦¨¦¨¨¤§¨

.dàáöc"ag"y ,ixd - §¨¨
`id ,dnypd ly "diyrc

xewnmi`xapl.ìáà£¨
úBëìäc úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©©£¨
úeëìîaL ïäéîòèa§©£¥¤¤§©§

,äøéöéå äàéøácmewnd - ¦§¦¨¦¦¨
zekldd ly dbixcnde

my - odinrheoi`"c"ag"

el`m` ik ,mi`xapl xewn

-äîëçä ïéðò,oday - ¦§©©¨§¨
éôeöøt ïewúa àéä¦§¦©§¥

ïäaL ,úeìéöàä- ¨£¦¤¨¤
,"zeliv`" ly mitevxtaäNò úBöî ,úBönä éîòè ìk ïééeìz§¦¨©£¥©¦§¦§£¥

,íéãñç 'äa,"zeliv`c `"f" ly -'äa äNòú àì úBöîe §£¨¦¦§Ÿ©£¤§

.úBøeáb,"zeliv`c `"f" ly -éëä íeMîe,okle -,éîðmb - §¦¨¥¨¥
,íéàøápa Laìúäì eãøiLkmd mvray ,zekldd inrhyk - §¤¨§§¦§©¥©¦§¨¦

,mi`xapl zekld ly minrh zeidl ecxi - "zeliv`" ly mitevxtd

,à÷åc äîLð úðéçác äøéöéå-äàéøác úeëìîa ïädnypy - ¥§©§¦§¦¨¦¦¨¦§¦©§¨¨©§¨
,zewl` `idàeäL- ¤

`id dnypdíéìkî¦¥¦
,úeìéöàcly milkd 'l - ©£¦

miyrp "zeliv`c o"ef"

,"r"ia"l dnypàìå§Ÿ
.çeø-Lôð úðéçáaode - ¦§¦©¤¤©

gex zpigaa eyalzd `l

."`xap" ody ytpe

úòc-äðéa-äîëçc óàå§©§¨§¨¦¨©©
úðéçác äøéöé-äàéøác¦§¦¨§¦¨¦§¦©
ãàî ääábL ,äîLð§¨¨¤¨§¨§Ÿ
úeëìî úðéça ìò ïúìòî©£¨¨©§¦©©§
,äîLðc äøéöé äàéøác- ¦§¦¨§¦¨¦§¨¨

ef ,okyc"agzepeilrd ,

efe ,df mler zexitqa

zekln,df mler zexitqa dpezgzd ,ïë-ét-ìò-óàåc"ag" - §©©¦¥
,"dxivi d`ixacäøéöé-äàéøác úòc-äðéa-äîëçì øB÷î ïä¥¨§¨§¨¦¨©©¦§¦¨§¦¨

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

íãå÷ íðåàîö äåøî àéä ïëìå ùéì ïéàî íäìù ã"áçå
äãøéù øçà íâå 'åë íéãøåéä íéîë æ"äåòì äãøéù
'éôà 'éùòã ã"áç 'éçáî äìòî äìòîì àéä 'éùòì

úå÷ìà àéäù äîùð 'éçáã

ã"áçã íåùî íòèäå
ùôðã ã"áçã úåéçä øå÷î àåä äîùð 'éçáã 'éùòã
ïäéúåãìåú íò ùéì ïéàî ïúååäúäå ïäéúåãìåúå çåø
ã"áç ìáà .äàáö ìëå õøàä àéä äéùòä óåñ ãò
äîëçä ïéðò 'éöéå äàéøáã 'ìîáù ïäéîòèá úåëìäã
éîòè ìë ïéåìú ïäáù 'éöàä éôåöøô ïå÷éúá àéä
éîð ä"åùîå â"äá ú"ìîå íéãñç 'äá ò"î úåöîä
'éöéå äàéøáã 'ìîá ïä íéàøáðá ùáìúäì åãøéùë
'éçáá àìå 'éöàã íéìëî àåäù à÷åã äîùð 'éçáã
äîùð 'éçáã äøéöé äàéøáã ã"áçã óàå .çåø ùôð
äøéöé äàéøáã úåëìî 'éçá ìò ïúìòî ãàî ääáâù
ìù äøéöé äàéøáã ã"áçì øå÷î ïä ë"ôòàå äîùðã

.52‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.א ז, תענית ואילך.53.: תכד ע' תרס''ו המשך
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כסלו י"ב חמישי יום

íéëàìnä ïäL çeø-Lôð úBðéça ìLmixne` ,`eti` ,cvik - ¤§¦¤¤©¤¥©©§¨¦
"l xyt` i`y ,lirl ep`zeklnzeidl ,dnypc "dxivi d`ixac

"y drya - mi`xapl xewnc"ag`idy ,dnypc "dxivi d`ixac

?mi`xapl xewn `id ,dpnn dlrn dlrnl,éãéî äL÷ àì`l - Ÿ¨¤¦¥
,llk dywúîàác§¤¡¤

úBîLpäå íéëàìnä- ©©§¨¦§©§¨
d`ixac c"ag"n mieedznd

,"dxiviäthî àlà ïðéà¥¨¤¨¦¦¨
-äðéa-äîëçî úëLîpä©¦§¤¤¥¨§¨¦¨
øéòæ ãBñé"ì äîLðc úòc©©¦§¨¨¦§¥

ïzðå "ïétðàjynpe - ©§¦§¦©
,"àá÷eð"ì,"zekln"l - §§¨
eàöé íMîe,zenypde mik`lnd -."äãéì" úðéçáadclepy - ¦¨¨§¦§¦©¥¨

`ed xacdy itk c"ag ly zehytzd df oi`y ixd ,dycg ze`ivn

,mi`xapl xewn didiy zn`a xyt` i` efk zehytzdny ,zeklda

ly ote`a m` ik,dcile dtih,dxivi d`ixac c"agn zeidl leki

,mi`xap ly oipr ,dnyp ly elit`øîBì éöîz íà óà ék¦©¦¦§¥©
àá÷eðc íéìkä úøàäî eàøápL"zekln" -íä éøä ,úeìéöàc ¤¦§§¥¤¨©©¥¦§§¨©£¦£¥¥

íéãøBiäÎdxiviÎd`ixaa - ©§¦
,diyr.äîLð íéNòðå- §©£¦§¨¨

.diyrÎdxiviÎd`ixalìáà£¨
úòc-äðéa-äîëç úeîöò©§¨§¨¦¨©©
'åa èMtúî äîLðc¦§¨¨¦§©¥§
íä íLå ,ï"åæc úBåö÷§¨§§¨¥

àúéLdyy -äðLî éøãñ ¦¨¦§¥¦§¨
.àøîâely zekldd oipr - §¨¨

y ,ixd ,dxezzenvr`idy dxez ly zeklda `wec d`a c"ag

.zewl` `idy dnyp zpigaa d`a dxeze ,zewl`

íéiç õòa áeúkM äîe54íéãeçiä øòLå)55äðekä éãé ìòL ( ©¤¨§¥©¦§©©©¦¦¤©§¥©©¨¨
äøBzä éãé ìòå ,äîLð Leáì äNòðdyrp -çeøc çeø Leáì ©£¨§§¨¨§©§¥©¨§©§©

,äøéöéc äðLî éãé ìò"dxivi"a `idy dpynd cenil ici lr - ©§¥¦§¨¦¦¨
,gexc gex yeal dyrpàøîbä éãé ìò äàéøác äîLðc çeøå- §©§§¨¨¦§¦¨©§¥©§¨¨

,ixd ,"d`ixa"a `id `xnby

yeal dyrp dxez ici lry

ixd `idy ,"gex" ly

?"`xap"eðééäc øîBì Lé¥©§©§
íãàä úøBz éãé ìò à÷åc©§¨©§¥©¨¨¨

,cnel `edy -äfä íìBòä¨©¤
,äìòîì äìBòädyrp - ¨¨§©§¨

oeeik ,dxez ly yeal f`

`edy mc`dn `a dfy

.`xapBîöò ãeîìzä ìáà£¨©©§©§
éðéña ïzpLdxezdy itk - ¤¦©§¦©

,dhnl dlrnln dpzipàeä
,äîLpa,zewl` `idy - ©§¨¨

àeä ïëìåcenil - §¨¥
,"cenlz"d,çeøä øøáî§¨¥¨©

.äøéöéc äðLîa ïëå- §¥§¦§¨¦¦¨
dlrnln zpzip `idy itky

.dnyp zpigaa `id ,ipiqn

íbL ,øîBì éöîz íà óàå§©¦¦§¦©¤©
éðéqî ïzpädlrnln - ©¦©¦¦©

,dhnlçeøa àeä§©
äøéöé-äàéøácmey df oi`y dfk ote`a ,la` ,df ixd -ze`ivn ¦§¦¨§¦¨

ly ote`a m` ik ,`xap ly"gily"m` ik ,envrl ze`ivn eppi`y

enk df oi`y jk ,glynd gek `id eze`ivnly `xapd ze`ivn

:owfd epax oeylae ,mixg` mi`xapàeäL Càìî ìkL òãBð éøä£¥©¤¨©§¨¤
éæà ,äìòîlî çéìL,zegilyd zrya -Lnî 'ä íLa àø÷ð ¨¦©¦§©§¨£©¦§¨§¥©¨

øçà íL Bì Lé çéìL BðéàLk ïk ïéàM äî ,Baø÷a ïëBMä©¥§¦§©¤¥¥§¤¥¨¦©¥¥©¥
,BúãBáò éôk`ed f`y ,rval eilry dceard okezn xfbp eny - §¦£¨

,ezcear ote` itl lrete j`ln ly ze`ivnLBã÷" àøB÷ éæàå©£©¥¨
'ä íML øîBìk ,"'eë 'ä LBã÷ LBã÷- e yecw -,epnî ìcáî ¨¨§©¤¥ª§¨¦¤

`xap zeidl lekiy ,ixd -

ly ze`ivn mey epi`y

'ied mya `xwp `l` `xap

,zewl` `edyàeä ïëå§¥
úeLaìúä úðéçáa Lnî©¨¦§¦©¦§©§
çeø úðéçáa ãeîìzä©©§¦§¦©©

,äàéøácixd `id gexe - ¦§¦¨
,`xap ly oipräðLnäå§©¦§¨

éçeìL íä ,äøéöéã çeøa§©¦¦¨¥§¥
àá÷eðc íéìk eðéäc ,'ä- §©§¥¦§§¨

"zekln",úeìéöàc©£¦
íéðBöéçämilkd - ©¦¦
,mipevigdå ,ãeîìúa- §©§§

milkd,äðLna íéòöîàä̈¤§¨¦©¦§¨
ãeîìzäå äðLnä øLà£¤©¦§¨§©©§

íäaLd`ixac gex"a - ¤¨¤
,"dxivieãBñé"î íéëLîð¦§¨¦¦
,"àaà,dnkgay "ceqi"n - ©¨

äîëç"î ìa÷îä©§©¥¥¨§¨
"äàîéúñ,dnezq dnkg - §¦¨¨

éøà"c,"ïétðà C- §©¦©§¦
,xzkay "dnkg"nBaL"oitp` jix`"a -óBñ-ïéà-øBà Laìî ¤§ª¨¥

çeøa ïëBL ,'ä íL àeä ,óBñ-ïéà-øBàL àöîðå ,àeä-Ceøä§¦§¨¤¥¥¥§©
íãàäLëe ,ãeîìúå äðLîe àø÷îa ,äiNò-äøéöé-äàéøác¦§¦¨§¦¨£¦¨§¦§¨¦§¨§©§§¤¨¨¨

ãîBì,cenlz e` ,dpyn e` ,`xwn -éLîîóBñ-ïéà-øBà C ¥©§¦¥
Bàa ìèáe ììëð úBéäì äfä íìBòa àeä-Ceøaäæ ék ,Cøaúé Bø ¨¨¨©¤¦§¦§¨¨¥§¦§¨¥¦¤

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

íéëàìîä úîàáã î"÷ì .íéëàìîä ïäù çåø ùôð 'éçá
äîùðã ã"áçî úëùîðä äôèî àìà ïðéà úåîùðäå
óà éë äãéì 'éçáá åàöé íùîå '÷åðì ïúéðå à"æ ãåñéì
íä éøä 'éöàã '÷åðã íéìëä úøàäî åàøáðù ì"úà
äîùðã ã"áç úåîöò ìáà .äîùð íéùòðå íéãøåéä
àøîâå äðùî éøãñ àúéù íä íùå ï"åæã ÷"åá èùôúî

äùòð äðååëä é"òù (íéãåçéä øòùå) ç"òá ù"îå
äðùî é"ò çåøã çåø ùåáì äøåúä é"òå äîùð ùåáì
à÷åã åðééäã ì"é 'îâä é"ò äàéøáã äîùðã çåøå 'éöéã
ãåîìúä ìáà .äìòîì äìåòä æ"äåòá íãàä úøåú é"ò

èð÷øøáî àåä ïëìå äîùðá àåä éðéñá ïúéðù åîöò
éðéñî ïúéðä íâù ì"úà óàå 'éöéã äðùîá ïëå çåøä
êàìî ìëù òãåð éøä äøéöé äàéøáã çåøá àåä
ïëåùä ùîî 'ä íùá '÷ð éæà äìòîìî çéìù àåäù
éôë øçà íù åì ùé çéìù åðéàùë ë"àùî åáø÷á
íùù øîåìë 'åë 'ä '÷ '÷ ùåã÷ àøå÷ éæàå åúãåáò
úåùáìúä 'éçáá ùîî àåä ïëå åðîî ìãáåî 'ä
'éöéã çåøá äðùîäå äàéøáã çåø 'éçáá ãåîìúä
íéðåöéçä 'éöàã '÷åðã íéìë åðééäã 'ä éçåìù íä
ãåîìúäå äðùîä øùà äðùîá 'éòöîàäå ãåîìúá
à"àã ñ"çî ìá÷îä àáà ãåñéî íéëùîð íäáù
àåä ñ"à øåàù àöîðå ä"á ñ"à øåà ùáåìî åáù
ãåîìúå äðùîå àø÷îá ò"éáã çåøá ïëåù 'ä íù
úåéäì æ"äåòá ä"á ñ"à øåà êéùîî ãîåì íãàäùëå

פ''ה.54. פ''ב.55.שמ''ט
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íéëàìnä ïäL çeø-Lôð úBðéça ìLmixne` ,`eti` ,cvik - ¤§¦¤¤©¤¥©©§¨¦
"l xyt` i`y ,lirl ep`zeklnzeidl ,dnypc "dxivi d`ixac

"y drya - mi`xapl xewnc"ag`idy ,dnypc "dxivi d`ixac

?mi`xapl xewn `id ,dpnn dlrn dlrnl,éãéî äL÷ àì`l - Ÿ¨¤¦¥
,llk dywúîàác§¤¡¤

úBîLpäå íéëàìnä- ©©§¨¦§©§¨
d`ixac c"ag"n mieedznd

,"dxiviäthî àlà ïðéà¥¨¤¨¦¦¨
-äðéa-äîëçî úëLîpä©¦§¤¤¥¨§¨¦¨
øéòæ ãBñé"ì äîLðc úòc©©¦§¨¨¦§¥

ïzðå "ïétðàjynpe - ©§¦§¦©
,"àá÷eð"ì,"zekln"l - §§¨
eàöé íMîe,zenypde mik`lnd -."äãéì" úðéçáadclepy - ¦¨¨§¦§¦©¥¨

`ed xacdy itk c"ag ly zehytzd df oi`y ixd ,dycg ze`ivn

,mi`xapl xewn didiy zn`a xyt` i` efk zehytzdny ,zeklda

ly ote`a m` ik,dcile dtih,dxivi d`ixac c"agn zeidl leki

,mi`xap ly oipr ,dnyp ly elit`øîBì éöîz íà óà ék¦©¦¦§¥©
àá÷eðc íéìkä úøàäî eàøápL"zekln" -íä éøä ,úeìéöàc ¤¦§§¥¤¨©©¥¦§§¨©£¦£¥¥

íéãøBiäÎdxiviÎd`ixaa - ©§¦
,diyr.äîLð íéNòðå- §©£¦§¨¨

.diyrÎdxiviÎd`ixalìáà£¨
úòc-äðéa-äîëç úeîöò©§¨§¨¦¨©©
'åa èMtúî äîLðc¦§¨¨¦§©¥§
íä íLå ,ï"åæc úBåö÷§¨§§¨¥

àúéLdyy -äðLî éøãñ ¦¨¦§¥¦§¨
.àøîâely zekldd oipr - §¨¨
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,äìòîì äìBòädyrp - ¨¨§©§¨

oeeik ,dxez ly yeal f`

`edy mc`dn `a dfy

.`xapBîöò ãeîìzä ìáà£¨©©§©§
éðéña ïzpLdxezdy itk - ¤¦©§¦©

,dhnl dlrnln dpzipàeä
,äîLpa,zewl` `idy - ©§¨¨

àeä ïëìåcenil - §¨¥
,"cenlz"d,çeøä øøáî§¨¥¨©

.äøéöéc äðLîa ïëå- §¥§¦§¨¦¦¨
dlrnln zpzip `idy itky

.dnyp zpigaa `id ,ipiqn

íbL ,øîBì éöîz íà óàå§©¦¦§¦©¤©
éðéqî ïzpädlrnln - ©¦©¦¦©

,dhnlçeøa àeä§©
äøéöé-äàéøácmey df oi`y dfk ote`a ,la` ,df ixd -ze`ivn ¦§¦¨§¦¨

ly ote`a m` ik ,`xap ly"gily"m` ik ,envrl ze`ivn eppi`y

enk df oi`y jk ,glynd gek `id eze`ivnly `xapd ze`ivn

:owfd epax oeylae ,mixg` mi`xapàeäL Càìî ìkL òãBð éøä£¥©¤¨©§¨¤
éæà ,äìòîlî çéìL,zegilyd zrya -Lnî 'ä íLa àø÷ð ¨¦©¦§©§¨£©¦§¨§¥©¨

øçà íL Bì Lé çéìL BðéàLk ïk ïéàM äî ,Baø÷a ïëBMä©¥§¦§©¤¥¥§¤¥¨¦©¥¥©¥
,BúãBáò éôk`ed f`y ,rval eilry dceard okezn xfbp eny - §¦£¨

,ezcear ote` itl lrete j`ln ly ze`ivnLBã÷" àøB÷ éæàå©£©¥¨
'ä íML øîBìk ,"'eë 'ä LBã÷ LBã÷- e yecw -,epnî ìcáî ¨¨§©¤¥ª§¨¦¤

`xap zeidl lekiy ,ixd -

ly ze`ivn mey epi`y

'ied mya `xwp `l` `xap

,zewl` `edyàeä ïëå§¥
úeLaìúä úðéçáa Lnî©¨¦§¦©¦§©§
çeø úðéçáa ãeîìzä©©§¦§¦©©

,äàéøácixd `id gexe - ¦§¦¨
,`xap ly oipräðLnäå§©¦§¨

éçeìL íä ,äøéöéã çeøa§©¦¦¨¥§¥
àá÷eðc íéìk eðéäc ,'ä- §©§¥¦§§¨

"zekln",úeìéöàc©£¦
íéðBöéçämilkd - ©¦¦
,mipevigdå ,ãeîìúa- §©§§

milkd,äðLna íéòöîàä̈¤§¨¦©¦§¨
ãeîìzäå äðLnä øLà£¤©¦§¨§©©§

íäaLd`ixac gex"a - ¤¨¤
,"dxivieãBñé"î íéëLîð¦§¨¦¦
,"àaà,dnkgay "ceqi"n - ©¨

äîëç"î ìa÷îä©§©¥¥¨§¨
"äàîéúñ,dnezq dnkg - §¦¨¨

éøà"c,"ïétðà C- §©¦©§¦
,xzkay "dnkg"nBaL"oitp` jix`"a -óBñ-ïéà-øBà Laìî ¤§ª¨¥

çeøa ïëBL ,'ä íL àeä ,óBñ-ïéà-øBàL àöîðå ,àeä-Ceøä§¦§¨¤¥¥¥§©
íãàäLëe ,ãeîìúå äðLîe àø÷îa ,äiNò-äøéöé-äàéøác¦§¦¨§¦¨£¦¨§¦§¨¦§¨§©§§¤¨¨¨

ãîBì,cenlz e` ,dpyn e` ,`xwn -éLîîóBñ-ïéà-øBà C ¥©§¦¥
Bàa ìèáe ììëð úBéäì äfä íìBòa àeä-Ceøaäæ ék ,Cøaúé Bø ¨¨¨©¤¦§¦§¨¨¥§¦§¨¥¦¤

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

íéëàìîä úîàáã î"÷ì .íéëàìîä ïäù çåø ùôð 'éçá
äîùðã ã"áçî úëùîðä äôèî àìà ïðéà úåîùðäå
óà éë äãéì 'éçáá åàöé íùîå '÷åðì ïúéðå à"æ ãåñéì
íä éøä 'éöàã '÷åðã íéìëä úøàäî åàøáðù ì"úà
äîùðã ã"áç úåîöò ìáà .äîùð íéùòðå íéãøåéä
àøîâå äðùî éøãñ àúéù íä íùå ï"åæã ÷"åá èùôúî

äùòð äðååëä é"òù (íéãåçéä øòùå) ç"òá ù"îå
äðùî é"ò çåøã çåø ùåáì äøåúä é"òå äîùð ùåáì
à÷åã åðééäã ì"é 'îâä é"ò äàéøáã äîùðã çåøå 'éöéã
ãåîìúä ìáà .äìòîì äìåòä æ"äåòá íãàä úøåú é"ò

èð÷øøáî àåä ïëìå äîùðá àåä éðéñá ïúéðù åîöò
éðéñî ïúéðä íâù ì"úà óàå 'éöéã äðùîá ïëå çåøä
êàìî ìëù òãåð éøä äøéöé äàéøáã çåøá àåä
ïëåùä ùîî 'ä íùá '÷ð éæà äìòîìî çéìù àåäù
éôë øçà íù åì ùé çéìù åðéàùë ë"àùî åáø÷á
íùù øîåìë 'åë 'ä '÷ '÷ ùåã÷ àøå÷ éæàå åúãåáò
úåùáìúä 'éçáá ùîî àåä ïëå åðîî ìãáåî 'ä
'éöéã çåøá äðùîäå äàéøáã çåø 'éçáá ãåîìúä
íéðåöéçä 'éöàã '÷åðã íéìë åðééäã 'ä éçåìù íä
ãåîìúäå äðùîä øùà äðùîá 'éòöîàäå ãåîìúá
à"àã ñ"çî ìá÷îä àáà ãåñéî íéëùîð íäáù
àåä ñ"à øåàù àöîðå ä"á ñ"à øåà ùáåìî åáù
ãåîìúå äðùîå àø÷îá ò"éáã çåøá ïëåù 'ä íù
úåéäì æ"äåòá ä"á ñ"à øåà êéùîî ãîåì íãàäùëå

פ''ה.54. פ''ב.55.שמ''ט



��elqk b"i iyiy mei Ð oexg` qxhpew Ð `ipzd xtqa mixeriy

כסלו י"ג שישי יום

íãàä ìk56.zeidl mlerd z` `iadl `id mc`d zilkz lk - ¨¨¨¨
,dxezd cenil ici lr dyrpd xac ,jxazi exe`a lhae llkpúàæå§Ÿ

íéàøBîàå íéàpzä ìëå éàçBé ïa ïBòîL éaø úãBáò äúéä- ¨§¨£©©¦¦§¤©§¨©©¨¦¤¡¨¦
ewqry,äìâpa,dxezc -éLîäì,Cøaúé BøBà C,mlera -øøáìe ©¦§¤§©§¦¦§¨¥§¨¥
éøeøaztilw -ìk dâð ¥¥Ÿ©¨

àèìLc úeìbä ïîæ CLî¤¤§©©¨§¨§¨
àðìéàoli`d hleyyk - ¦¨¨

,òøå áBècmlerd zeig - §¨©
"dbep" ztilwn `id

,rxe aeh zaxerndBîk§
áeúkL57èìL øLà úò" : ¤¨¥£¤¨©
íãàä,dtilw ly lrila - ¨¨¨
íãàa,dyecw ly -,"'eë ¨¨¨

rxl" weqtd meiq itk dfy -

zelrdle xxal ick ,"el

mi`vnpd dyecwd zevevip

ztilwa - "lrila mc`"a

,"dbep"úéìëz eäæ ék¦¤©§¦
ìzLääúeìL,zenlerd ly -ähîì ïBéìòä ãøiLzewl`dy - ©¦§©§§¤¥¥¨¤§§©¨

,mlera dlbzze cxzïúBìòäì éãk ,íéðBzçza äøéc Bì äéäéå§¦§¤¦¨©©§¦§¥§©£¨
éåäîìzeidl -.ãçàa ãçàly ,"d`zz `cegi" ly "cg`"dy - §¤¡¥¤¨§¤¨

`cegi" ly "cg`"d enk didi ,diyrÎdxiviÎd`ixa zenler

."d`lireîéçøe eìéçc íéëàìnä úãBáò ïk ïéàM äîd`xi - ©¤¥¥£©©©§¨¦§¦§¦

dad`eéiìëN,ììëe ììk äëLîä úðéçáa dðéà ,íici lry - ¦§¦¦¥¨¦§¦©©§¨¨§¨§¨
,mlera zewl` jynez df.'eë úe÷lzñä ÷ømicner mdy - ©¦§©§

dpeilrd dpeekd zzin` df oi`y ,ixd ,zewl`l lehiaae "`evx"a

.zewlzqd `le dkynd `id dpeekdy ,zelylzydaäî ïáeé äæáe¨¤©©
ïéàî íéëàìî íéàøápM¤¦§¨¦©§¨¦¥©¦
äøBzä ÷ñò éãé ìò Léì§¥©§¥¥¤©¨
àeäL ,äðeëa àlL elôà£¦¤Ÿ§©¨¨¤
`ly dxezd cenil -

,dpeekaãáìa çeø úðéça§¦©©¦§©
,ììk úe÷ìà dðéàL- ¤¥¨¡Ÿ§¨

ly oipr `id dpeekd oky

dnyp`idyzewl`j` ,

dpiga dfyk - dpeek ila

cvik - cala gex ly

ixd ;"yi"l "oi`"n mi`xap

`id "yi"l "oi`"n d`ixad

?zewl`n wx `wecàlà¤¨
ïë-ét-ìò-óàL éôì- §¦¤©©¦¥

,dpeeka `ly dfy zexnl,'eëå ïëBL 'ä íL,dxez ixaca -éãå ¥¥§§©
:ïéánìzrya ,`xap ,j`ln elit`y ,lirl xaqedy itk - ©¥¦

okey 'd"y iptn ,'"d" mya `xwp ,zegilyd"eadxez ixaca mb jk ,

zeedzd mdn zeidl dleki okl ,dxez ixaca okey 'dy oeeik -

."yi"l "oi`"n mik`lnd

zeiyrn zeevn ici lr ji` ,owfd epax xiaqd ,"oexg` qxhpew"a mcewd oniqa

.mlera zewl` zkynpe ,edz ly zevevipd mixxany ,mixexiad oipr dyrp

.zeevnd ly zekldd cenil ici lr mb jke

zeevn ly zekldd ihxta elit`y ,xiaqd owfd epaxdyrzÎ`l`l oday ,

Îzeevna xacdy itk - jiiy

eilr dlrn" ly oiprd - dyr

"ynn lreta miiw eli`k

Îzevn ly dkldd cenilay)

miiw eli`k xacd el aygp dyr

mb ,efn dxizie ,(devnd z`

,dyrz `l ly mipic ihxta

eidi mdy llka giky `ly

t` jiiy `l mday ,dyrnaeli

cenily ,"devn dyr eli`k xky el mipzep dxiar xar `le ayi" ly oiprd

`ln lreta zerpnidk aygii - odn xnyidl ji` dricide el` zekld

`l df oky ,lreta dyrnl didi dfy llk jiiy `lyk mb z`fe ,df dyrz

s` ,dfn xnyidle rpnidl llk mc`l el `vi `ly xacd xiaqe llk giky

dnkg" ly dkynd meyn da yi ,dxez ly dkld efy oeeik ,ok it lr

hwp migiky mpi`y mipipra epeca .mlera zkynpd (dpeilr) "d`lir

.lebit ipic ihxt dnbeck

- mixexiad oipr - oey`xd oiprdy zexnly ,owfd epax xne` igkepd oniqa

zekld beq cenila dxe`kl jiiy epi`el`kik ,(llk giky `l dfy oeeik)

ixd ok it lr s` - "d`lir dnkg" ly zekynd `edy ,ipyd oiprd wx m`

meiwy zexnl) el` zekld cenil mvr ici lr dyrp "mixexia"d oipr mb

mpi` ,dyrzÎ`ldn zerpnidd e` dyrd zevnd`vezelit`e ,df ceniln

`lÎzevn miiw eli`k ,"eli`k"

zerpnidd lr xkyd e` ,dyr

.(dyrzÎ`ld zevnn

ïéáäìe,iabl xacd cvik - §¨¦
àìc úBëìää éèøt§¨¥©£¨§¨

éçéëLzegiky opi`y - §¦¥
eéä àlL øLôàå ,ììk§¨§¤§¨¤Ÿ¨

,úeàéöna íìBòîote`a - ¥¨©§¦
beq mrt s` dxw `l iyrn

,eze` bviin dkldd hxty itk dfk xaceéäé àlL ïkL ìkî¦¨¤¥¤Ÿ¦§
,àáì ãéúòì,dl`k mikxeanÎ`l mirexi` erx`i `l i`cea f`y - ¤¨¦¨Ÿ

.àðåâ éàäëe ìebt éðéc éèøt Bîk,`eti` ,jiiy cvik ,dnecke - §§¨¥¦¥¦§©©§¨
mdael` zekld ihxt cenil ici lry ,zevevipd xexia ly oiprd

?edzd zevevip mixxan,úàæ úòãeî äpä,xacd reci -ìkL ¦¥©©Ÿ¤¨
ïk àì íàL ,úBtìwa íéiç øB÷îe LøL Bì Lé íìBòaL øeqà¦¤¨¨¥Ÿ¤§©¦©§¦¤¦Ÿ¥
.äðBéìò äòtLä ézìa íìBòa úeàéöna úBéäì ìBëé äéä àìŸ¨¨¨¦§©§¦¨¨¦§¦©§¨¨¤§¨

,ipgex xewn ly drtyd ila -éàäëe BøòNa ìñìñîä elôàå©£¦©§©§¥§©£§©

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

äúéä úàæå íãàä ìë äæ éë 'úé åøåàá ìèáå ììëð
êéùîäì äìâðá íéàøåîàå íéàðúä ìëå é"áùø úãåáò
úåìâä ïîæ êùî ìë äâåð éøåøéá øøáìå 'úé åøåà
íãàä èìù øùà úò ù"îë ø"åèã àðìéà àèìùã
ïåéìòä ãøéù úåìùìúùää úéìëú åäæ éë 'åë íãàá
éåäîì ïúåìòäì éãë íéðåúçúá äøéã åì äéäéå äèîì
íééìëù ø"åã íéëàìîä úãåáò ë"àùî .ãçàá ãçà
.'åë úå÷ìúñä ÷ø ììëå ììë äëùîä 'éçáá äðéà
÷ñò é"ò ùéì ïéàî íéëàìî íéàøáðù äî ïáåé äæáå
ãáìá çåø 'éçá àåäù äðååëá àìù 'éôà äøåúä
ïëåù 'ä íù ë"ôòàù éôì àìà ììë úå÷ìà äðéàù

:ì"ãå 'åëå

318ïéáäìåìë éçéëù àìã úåëìää éèøôàìù øùôàå ì
åéäé àìù ë"ùëî úåàéöîá íìåòî åéä
úàæ úòãåî äðä .â"äëå ìåâéô éðéã éèøô åîë ì"òì
úåôéì÷á íééç øå÷îå ùøù åì ùé íìåòáù øåñéà ìëù
éúìá íìåòá úåàéöîá úåéäì ìåëé 'éä àì ë"ìàù
ìá÷î â"äëå åøòùá ìñìñîä 'éôàå .äðåéìò äòôùä

יג.56. יב, קהלת - הכתוב סכ''ה.57.ל' לעיל וראה ט. ח, שם

elqk b"i iyiy mei Ð oexg` qxhpew Ð `ipzd xtqa mixeriy

àðåb,dnecke -Bîk ,úBtìwä úBìëéäî Bæ òâøa Búeiç ìa÷î ©§¨§©¥©§¤©¥¥§©§¦§
øäfa áeúkL1,Cëìäå .,okle -eàa àlL íéøeqàä éèøt íb ¤¨©Ÿ©§¦§¨©§¨¥¨¦¦¤Ÿ¨

éLøL íB÷î ìkî ,éîLbä äfä íìBòa íìBòî äNòî éãéì¦¥©£¤¥¨¨¨©¤©©§¦¦¨¨¨§¥
.úBtìwä úBìëéäa Lnî ìòôa úeàéöîa ïä íúeiç- ©¨¥¦§¦§Ÿ©©¨§¥§©§¦

zetilwd ly zelkida

.zeipgexdíéèøtä íâå§©©§¨¦
eéä àlL úBéäì ìëeiL¤©¦§¤Ÿ¨
íìBòì eéäé àìå§Ÿ¦§§¨
úeòè ïBâk ,úeàéöna©§¦§¨

,úBââLee` zerh dyry - §¨
,bbey didyàø÷å äòhL¤¨¨§¨¨

éòéLúì,iriyzd dyl - ¦§¦¦
éøéNòzriawl xywa - £¦¦

,"xyrn"l ixiyrd'eë2

,àðåb éàäëe,dnecke - §©©§¨
iL àìcCdf didiy - §Ÿ©¨

ãéæîaly avn df f`y - §¥¦
ìò äøBL ätì÷ úBéäì¦§§¦¨¨©
éàäëc úBéäì ìëeéå ,äæ¤§©¦§¦§©

àðåb,efk dxeva xacy - ©§¨
úBìëéäa úeàéöna Bðéà¥©§¦§¥§

úBtìwä,`eti` ,cvik - ©§¦
zeig xewne yxey jkl yi

?dtilwa]x"Fnc`n ddBd©¨¨¥©§

:r"p l"f wcv gnv lrA©©¤©¤¤©

áúkM äî éì äàøð- ¦§¤¦©¤¨©
,owfd epax,"úBéäì ìëeéå"§©¦§

-lekiyoi`y) zeidl

(dfk dxwn ze`ivnaàîìà©§¨
,déì àøéøa àìc,ixd - §¨§¦¨¥

`l` ,xacd el xexa `ly

,wtqa `edî úBàa úBââMäL íeMî eðééäztilw -íà ,dâp ©§¦¤©§¨¨¦Ÿ©¦
íäì Léc øîBì Lé ïk"zebby"l -ìkî ¯ [dâðc úBìëéäa LøL ¥¥©§¥¨¤Ÿ¤§¥¨§Ÿ©¦¨

,úeàéöna BðLé íéðt ìk ìò ,íB÷î`l` ,zetilwa wx `l - ¨©¨¨¦¤§©§¦
,äàlò äîëça ,ìécáäì,dpeilr dnkg -èøôa äèMtúpL- §©§¦§¨§¨¦¨¨¤¦§©§¨¦§¨

dkldäæ`ed dkld ly hxt lky mcewd oniqa xen`k - ¤
,"d`lir dnkg"n zehytzd,éðéña íBìMä åéìò eðaø äLîì§Ÿ¤©¥¨¨©¨§¦©

øîàîk]3,'eë Lcçì ãéúò ÷éúå ãéîìz ìkL [äî :lkd - §©£©©¤¨©§¦¨¦¨¦§©¥
,ipiqa dynl xqnp,äéîøé éaøc úBéòaàä éèøt ìëål`yy - §¨§¨¥¨¦©§§©¦¦§§¨

,yxcnd zian eze` eglyy cr ,dl`k mihxta (zel`y) zeira`

`xza `aaa zxtqn `xnbdy itk4eidy iptn df ixd zehytay ,

erx`iy ixnbl migiky mpi`y dl`k mihxt dl`5,ezeira`d -

ly"'eë ezëøë"Îa `xnbd dpc ozece` -ïélçc ã ÷øt6.rbepa - §¨©¤¤§ª¦
"zxkan dnda"lycwl ick ,"mgx xht" zeidl ixd dkixvy

i"yx zrcl - eze` dkxk `id ,"ezkxk"yk `id dl`yde ,dxekaa

cgi clep dawp cley - mz epiax zrcle ,zcliind dy`l dpeekd

dwegx ze`ivn `edy xac ,xekad z` dkxk `ide ,xekad mr

,ipiqa dynl epzip zeira`d ihxt lk ixd ,dfk xac rx`iy xzeia

äàlò äîëç úeèMtúä ékzeklda zhytznd ,dpeilr dnkg - ¦¦§©§¨§¨¦¨¨
,dxezd-ïéà" úðéçáa àéä¦¦§¦©¥

ìòôa da Laìîä "óBñ©§ª¨¨§Ÿ©
,Lnîixd "dnkg"a - ©¨

ixd ,"seq oi` xe`" yaeln

d`ad zehytzddy

ynn lreta `id ,"dnkg"n

."seq oi`" ly dpigaaìëå§¨
øòL àeä äëìä èøt- §¨£¨¨©©

Îd,äàlò äîëçî CLîð¦§¨¥¨§¨¦¨¨
c"dnkg" ,`a` ixdy - §

,"àúøa ãñé"d`a dpnn - ¨©§¨¨
,"`zxa" z`xwpd "zekln"

,dt zekln" df dxezae

"dl opixw dt lray dxez7,

,dxezay zekldd oipr

,da Laìîe"dnkg" - §ª¨¨
,"`zxa"a zyaeln

df ixd dxezae .zeklna

yaeln ,dnkg ,"`a`"y

,dt lray dxeza ,"`zxa"a

,dyxya `idy itk

."zeliv`c zekln"aäpnîe¦¤¨
"zekln"n -CLîð¦§¨

-äøéöé-äàéøáa Laìúîe¦§©¥¦§¦¨§¦¨
.äiNòepax xiaqi oldl - £¦¨

jk ici lr dyrp ji` ,owfd

:zevevipd xexia oipr,òãBðå§©
úBtìwä ú÷éðé ék`id -èøôáe ,äMã÷c úBøéôñ 'éc íéøBçàî ¦§¦©©§¦¥£©¦§§¦¦§ª¨¦§¨

`id ozwipi -,äiNò-äøéöé-äàéøác úBøéôñ 'éc íéLeálî¦§¦§§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨
èøôáemiyealn `id ozwipi -íéáøòîä äiNòå äøéöéc ¦§¨¦¦¨©£¦¨©§Ÿ̈¦

,úBtìwaaxern "diyr"e "dxivi" zenleray zetilwa rxd - ©§¦
,aehaálä úðéçaî íú÷éðiL ,òãBpk÷ñò éãé ìòå .íéLe ©©¤§¦¨¨¦§¦©©§¦§©§¥¥¤

íéLøtúî äáLçîe øeaãa úBëìää8zetilwd -íéãøtúîe ©£¨§¦©£¨¨¦§¨§¦¦§¨§¦
àðîéäî àéòøå íéðewza áeúkL Bîk ,äMãwäî9àLøôàì :- ¥©§ª¨§¤¨©¦¦§©§¨§¥§¨§©§¨¨

,dxezd cenil ici lr dyecwn zetilwd cixtdleðééäå .['eë]- §©§
drya ,zetilwd xexiae zcxtd dxez cenil ici lr dyrp cvik

`l ,dxeza dligzkl dzidy "d`lir dnkg"n zehytzddy

rx ly zaexrz dzid "diyr"e "dxivi" zenlerae ,df xac dlrt

?aeha:eøîàM änî òãBpkl"f epinkg -äøBza eëøa àlL ìò" ©©¦©¤¨§©¤Ÿ¥§©¨
,'eë "älçz`xnbl m`zda -10`ly iptn ,"ux`d dca`" okly §¦¨
,dligz ekxaiptldfa iniptd yexitd .ecnly dxezd lr ,cenild

ïåøçà ñøèðå÷
êëìäå .øäæá ù"îë úåôéì÷ä úåìëéäî åæ òâøá åúåéç
íìåòî äùòî éãéì åàá àìù íéøåñéàä éèøô íâ
î"åôá úåàéöîá ïä íúåéç éùøù î"î éîùâä æ"äåòá
àìù úåéäì ìëåéù íéèøôä íâå .úåôéì÷ä úåìëéäá
úåââùå úåòè ïåâë úåàéöîá íìåòì åéäé àìå åéä
êééù àìã â"äëå 'åë éøéùò éòéùúì àø÷å äòèù
â"äëã úåéäì ìëåéå .æ"ò äøåù äôéì÷ úåéäì ãéæîá

] úåôéì÷ä úåìëéäá úåàéöîá åðéàìòá ø"åîãàî ä"äâä

.ò"ð ì"æ ö"öàøéøá àìã àîìà úåéäì ìëåéå ù"î ì"ð
ùéã ì"é ë"à äâåðî úåàá úåââùäù íåùî åðééä 'éì
úåàéöîá åðùé ô"ëò î"î .[äâåðã úåìëéäá ùøù íäì
éðéñá ä"òøùîì äæ èøôá äèùôúðù ò"ëçá ìéãáäì
ìëå 'åë ùãçì ãéúò ÷éúå ãéîìú ìëù [äî øîàîë]
.ïéìåçã ã"ô 'åë åúëøëå 'éîøé 'øã úåéòáàä éèøô
äá ùáåìîä ñ"à 'éçáá àéä ò"ëç úåèùôúä éë
êùîð øòù àåä äëìä èøô ìëå .ùîî ìòåôá
êùîð äðîîå äá ùáåìîå àúøá ãñéã ò"ëçî
íééøåçàî úåôéì÷ä ú÷éðé éë òãåðå .ò"éáá ùáìúîå
èøôáå ò"éáã ñ"éã íéùåáìî èøôáå äùåã÷ã ñ"éã
íú÷éðéù òãåðë úåôéì÷á íéáøåòîä äéùò 'éöéã
äáùçîå øåáãá úåëìää ÷ñò é"òå .íéùåáìä 'éçáî

ñ÷íéðå÷éúá ù"îë .äùåã÷äî íéãøôúîå íéèøôúî
ìò åøîàù äîî òãåðë åðééäå ['åë] àùøôàì î"øå
úëùîä é"ò àåäù 'åë äìçú äøåúá åëøá àìù
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�� elqk b"i iyiy mei Ð oexg` qxhpew Ð `ipzd xtqa mixeriy

àðåb,dnecke -Bîk ,úBtìwä úBìëéäî Bæ òâøa Búeiç ìa÷î ©§¨§©¥©§¤©¥¥§©§¦§
øäfa áeúkL1,Cëìäå .,okle -eàa àlL íéøeqàä éèøt íb ¤¨©Ÿ©§¦§¨©§¨¥¨¦¦¤Ÿ¨

éLøL íB÷î ìkî ,éîLbä äfä íìBòa íìBòî äNòî éãéì¦¥©£¤¥¨¨¨©¤©©§¦¦¨¨¨§¥
.úBtìwä úBìëéäa Lnî ìòôa úeàéöîa ïä íúeiç- ©¨¥¦§¦§Ÿ©©¨§¥§©§¦

zetilwd ly zelkida

.zeipgexdíéèøtä íâå§©©§¨¦
eéä àlL úBéäì ìëeiL¤©¦§¤Ÿ¨
íìBòì eéäé àìå§Ÿ¦§§¨
úeòè ïBâk ,úeàéöna©§¦§¨

,úBââLee` zerh dyry - §¨
,bbey didyàø÷å äòhL¤¨¨§¨¨

éòéLúì,iriyzd dyl - ¦§¦¦
éøéNòzriawl xywa - £¦¦

,"xyrn"l ixiyrd'eë2

,àðåb éàäëe,dnecke - §©©§¨
iL àìcCdf didiy - §Ÿ©¨

ãéæîaly avn df f`y - §¥¦
ìò äøBL ätì÷ úBéäì¦§§¦¨¨©
éàäëc úBéäì ìëeéå ,äæ¤§©¦§¦§©

àðåb,efk dxeva xacy - ©§¨
úBìëéäa úeàéöna Bðéà¥©§¦§¥§

úBtìwä,`eti` ,cvik - ©§¦
zeig xewne yxey jkl yi

?dtilwa]x"Fnc`n ddBd©¨¨¥©§

:r"p l"f wcv gnv lrA©©¤©¤¤©

áúkM äî éì äàøð- ¦§¤¦©¤¨©
,owfd epax,"úBéäì ìëeéå"§©¦§

-lekiyoi`y) zeidl

(dfk dxwn ze`ivnaàîìà©§¨
,déì àøéøa àìc,ixd - §¨§¦¨¥

`l` ,xacd el xexa `ly

,wtqa `edî úBàa úBââMäL íeMî eðééäztilw -íà ,dâp ©§¦¤©§¨¨¦Ÿ©¦
íäì Léc øîBì Lé ïk"zebby"l -ìkî ¯ [dâðc úBìëéäa LøL ¥¥©§¥¨¤Ÿ¤§¥¨§Ÿ©¦¨

,úeàéöna BðLé íéðt ìk ìò ,íB÷î`l` ,zetilwa wx `l - ¨©¨¨¦¤§©§¦
,äàlò äîëça ,ìécáäì,dpeilr dnkg -èøôa äèMtúpL- §©§¦§¨§¨¦¨¨¤¦§©§¨¦§¨

dkldäæ`ed dkld ly hxt lky mcewd oniqa xen`k - ¤
,"d`lir dnkg"n zehytzd,éðéña íBìMä åéìò eðaø äLîì§Ÿ¤©¥¨¨©¨§¦©

øîàîk]3,'eë Lcçì ãéúò ÷éúå ãéîìz ìkL [äî :lkd - §©£©©¤¨©§¦¨¦¨¦§©¥
,ipiqa dynl xqnp,äéîøé éaøc úBéòaàä éèøt ìëål`yy - §¨§¨¥¨¦©§§©¦¦§§¨

,yxcnd zian eze` eglyy cr ,dl`k mihxta (zel`y) zeira`

`xza `aaa zxtqn `xnbdy itk4eidy iptn df ixd zehytay ,

erx`iy ixnbl migiky mpi`y dl`k mihxt dl`5,ezeira`d -

ly"'eë ezëøë"Îa `xnbd dpc ozece` -ïélçc ã ÷øt6.rbepa - §¨©¤¤§ª¦
"zxkan dnda"lycwl ick ,"mgx xht" zeidl ixd dkixvy

i"yx zrcl - eze` dkxk `id ,"ezkxk"yk `id dl`yde ,dxekaa

cgi clep dawp cley - mz epiax zrcle ,zcliind dy`l dpeekd

dwegx ze`ivn `edy xac ,xekad z` dkxk `ide ,xekad mr

,ipiqa dynl epzip zeira`d ihxt lk ixd ,dfk xac rx`iy xzeia

äàlò äîëç úeèMtúä ékzeklda zhytznd ,dpeilr dnkg - ¦¦§©§¨§¨¦¨¨
,dxezd-ïéà" úðéçáa àéä¦¦§¦©¥

ìòôa da Laìîä "óBñ©§ª¨¨§Ÿ©
,Lnîixd "dnkg"a - ©¨

ixd ,"seq oi` xe`" yaeln

d`ad zehytzddy

ynn lreta `id ,"dnkg"n

."seq oi`" ly dpigaaìëå§¨
øòL àeä äëìä èøt- §¨£¨¨©©

Îd,äàlò äîëçî CLîð¦§¨¥¨§¨¦¨¨
c"dnkg" ,`a` ixdy - §

,"àúøa ãñé"d`a dpnn - ¨©§¨¨
,"`zxa" z`xwpd "zekln"

,dt zekln" df dxezae

"dl opixw dt lray dxez7,

,dxezay zekldd oipr

,da Laìîe"dnkg" - §ª¨¨
,"`zxa"a zyaeln

df ixd dxezae .zeklna

yaeln ,dnkg ,"`a`"y

,dt lray dxeza ,"`zxa"a

,dyxya `idy itk

."zeliv`c zekln"aäpnîe¦¤¨
"zekln"n -CLîð¦§¨

-äøéöé-äàéøáa Laìúîe¦§©¥¦§¦¨§¦¨
.äiNòepax xiaqi oldl - £¦¨

jk ici lr dyrp ji` ,owfd

:zevevipd xexia oipr,òãBðå§©
úBtìwä ú÷éðé ék`id -èøôáe ,äMã÷c úBøéôñ 'éc íéøBçàî ¦§¦©©§¦¥£©¦§§¦¦§ª¨¦§¨

`id ozwipi -,äiNò-äøéöé-äàéøác úBøéôñ 'éc íéLeálî¦§¦§§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨
èøôáemiyealn `id ozwipi -íéáøòîä äiNòå äøéöéc ¦§¨¦¦¨©£¦¨©§Ÿ̈¦

,úBtìwaaxern "diyr"e "dxivi" zenleray zetilwa rxd - ©§¦
,aehaálä úðéçaî íú÷éðiL ,òãBpk÷ñò éãé ìòå .íéLe ©©¤§¦¨¨¦§¦©©§¦§©§¥¥¤

íéLøtúî äáLçîe øeaãa úBëìää8zetilwd -íéãøtúîe ©£¨§¦©£¨¨¦§¨§¦¦§¨§¦
àðîéäî àéòøå íéðewza áeúkL Bîk ,äMãwäî9àLøôàì :- ¥©§ª¨§¤¨©¦¦§©§¨§¥§¨§©§¨¨

,dxezd cenil ici lr dyecwn zetilwd cixtdleðééäå .['eë]- §©§
drya ,zetilwd xexiae zcxtd dxez cenil ici lr dyrp cvik

`l ,dxeza dligzkl dzidy "d`lir dnkg"n zehytzddy

rx ly zaexrz dzid "diyr"e "dxivi" zenlerae ,df xac dlrt

?aeha:eøîàM änî òãBpkl"f epinkg -äøBza eëøa àlL ìò" ©©¦©¤¨§©¤Ÿ¥§©¨
,'eë "älçz`xnbl m`zda -10`ly iptn ,"ux`d dca`" okly §¦¨
,dligz ekxaiptldfa iniptd yexitd .ecnly dxezd lr ,cenild

ïåøçà ñøèðå÷
êëìäå .øäæá ù"îë úåôéì÷ä úåìëéäî åæ òâøá åúåéç
íìåòî äùòî éãéì åàá àìù íéøåñéàä éèøô íâ
î"åôá úåàéöîá ïä íúåéç éùøù î"î éîùâä æ"äåòá
àìù úåéäì ìëåéù íéèøôä íâå .úåôéì÷ä úåìëéäá
úåââùå úåòè ïåâë úåàéöîá íìåòì åéäé àìå åéä
êééù àìã â"äëå 'åë éøéùò éòéùúì àø÷å äòèù
â"äëã úåéäì ìëåéå .æ"ò äøåù äôéì÷ úåéäì ãéæîá

] úåôéì÷ä úåìëéäá úåàéöîá åðéàìòá ø"åîãàî ä"äâä

.ò"ð ì"æ ö"öàøéøá àìã àîìà úåéäì ìëåéå ù"î ì"ð
ùéã ì"é ë"à äâåðî úåàá úåââùäù íåùî åðééä 'éì
úåàéöîá åðùé ô"ëò î"î .[äâåðã úåìëéäá ùøù íäì
éðéñá ä"òøùîì äæ èøôá äèùôúðù ò"ëçá ìéãáäì
ìëå 'åë ùãçì ãéúò ÷éúå ãéîìú ìëù [äî øîàîë]
.ïéìåçã ã"ô 'åë åúëøëå 'éîøé 'øã úåéòáàä éèøô
äá ùáåìîä ñ"à 'éçáá àéä ò"ëç úåèùôúä éë
êùîð øòù àåä äëìä èøô ìëå .ùîî ìòåôá
êùîð äðîîå äá ùáåìîå àúøá ãñéã ò"ëçî
íééøåçàî úåôéì÷ä ú÷éðé éë òãåðå .ò"éáá ùáìúîå
èøôáå ò"éáã ñ"éã íéùåáìî èøôáå äùåã÷ã ñ"éã
íú÷éðéù òãåðë úåôéì÷á íéáøåòîä äéùò 'éöéã
äáùçîå øåáãá úåëìää ÷ñò é"òå .íéùåáìä 'éçáî

ñ÷íéðå÷éúá ù"îë .äùåã÷äî íéãøôúîå íéèøôúî
ìò åøîàù äîî òãåðë åðééäå ['åë] àùøôàì î"øå
úëùîä é"ò àåäù 'åë äìçú äøåúá åëøá àìù
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��elqk c"i ycew zay Ð oexg` qxhpew Ð `ipzd xtqa mixeriy

כסלו י"ד קודש שבת

;dkynd oeyln "dkxa" ,dxeza "seq oi` xe`" ekiynd `ly ,`ed

.dxeza "seq oi` xe`" mikiynnyk `ed ie`xk dxezd cenily ,ixd

dxezd cenil ici lr dyrp cvik ,oldl owfd epax xiaqi z`f

cxteie yxtei rxdy ,rxd ly "dcxtd"de "yexit"d ,cnel icediy

oi`" geka df ixd - ?aehdn

`wec ,dxeza jynpd "seq

ici lrdxez cnel icediy

cvn `id dxezdy itk `le)

,(dnvréãé ìò àeäL¤©§¥
óBñ-ïéà-øBà úëLîä©§¨©¥
úLaìîä äàlò äîëça§¨§¨¦¨¨©§ª¤¤

,ïäa,dxezay zeklda - ¨¤
"eøéøaúà äîëçá"e- §¨§¨¦§¨¦

,mixxazn md "dnkg"a

.daL óBñ-ïéà-øBàa- §¥¤¨
ici lry ,ixd ."dnkg"ay

eci lry ,dxezd cenil

"seq oi` xe`" mikiynn

dyrp ,(dxeza) "dnkg"a

vipd xexia df ici lr.zeve

dkld ef oi`yk mb - z`fe

`l e` dyr zevn ly

zeidl zelekiy dyrz

elit` `l` ,ze`ivna

cenil mvr ixd - ze`ivna mrt i` didzy giky epi`y devna

.zevevipd xexia lret - dxez ly dkldìò äNòð Bæ äëLîäå§©§¨¨©£¤©
ïBéìòä ï÷Béc éãé,dlrnl yxeyd -ïk íb ÷ñBòä ,íãàä ìL §¥§¨¨¤§¤¨¨¨¨¥©¥

äìòîì elà úBëìäamb - dxez cnel dhnl mc`y drya - ©£¨¥§©§¨
,dlrnl el` zeklda wqer dlrnl eyxyàá÷eða ,BLøLa§¨§§§¨

áeiç ïáeé äæáe .äiNò-äøéöé-äàéøác "ïétðà øéòæ"c11- ¦§¥©§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨¨¤©¦
lr lhendâ"éøzä ìk íéìLäì äîLð-çeø-Lôð ìk613 - ¨¤¤©§¨¨§©§¦¨©©§©

zeevn,úBëìää éèøt ïäL äNòîe øeac äáLçîacenil - §©£¨¨¦©£¤¤¥§¨¥©£¨
,zeevnd ly zekldd ihxtednype gex ,ytpd -àáì úBëéøö§¦¨Ÿ

a äøBzä íéìLäì ìebìâaday miwlgd rax` --æîø-èLô §¦§§©§¦©¨¦§¨¤¤
,ãBñ-Leøcmdilr - dze` enilyd `l mcewd leblba m`y - §

,diwlg lk lr dxezd z` milydl ick sqep leblba `ealéãk§¥
íäì úBòâBpä ïéøeøaä ìk øøáì,dnypÎgexÎytpl -ìkî §¨¥¨©¥¦©§¨¤¦¨

,ç"ôøä,zevevipd 288 - ¨
,äîìL íãà úîB÷ àéäL¤¦©¨¨§¥¨

â"éøz,613 -úBðéça ©§©§¦
.úBièøôe úBiììkote`a - §¨¦§¨¦

dkyndd zwlgzn illk

jke ,(613Îa) b"ixza

.ytp lkl zeihxtaìáà£¨
íìLiLk àáì ãéúòì¤¨¦¨Ÿ§¤ª§©

øeøaä,zevevipd ly - ©¥
úðéçáa äøBzä ÷ñò äéäé¦§¤¥¤©¨¦§¦©

,ãáì "áBè äNò"`l - £¥§©
ici lr ,lertl ekxhviy

xeq" ly oipr ,dxez cenil

dtilw cixtdl ,"rxn

ekxhvi `l` ,dyecwn

dyr" ly oiprd wx lertl

,iaeig oipr ,"aehúBìòäì§©£
äìòî äîLð-çeø-Lôpä©¤¤©§¨¨©§¨
íâå ,óBñ ïéà ãò äìòî- ©§¨©¥§©

cenila ewqrziä"ñLa- ¦§¨
zeevn 365,úBLBã÷ úBøeáb ïäL ,äìòîì ïLøLa äNòú àìŸ©£¤§¨§¨§©§¨¤¥§§
ï÷ézîäìe,zexeabd zwznd -ç"îøa íéãñça248 -úBöî §©§¦¨©£¨¦¦§¨¦§

.ãçé ïììëìe ,äNò,zexeabe micqg ly zellkzd didzy -ìòå £¥§¨§¨©©§©
ïk,okle -,dèøôáe dììëa úéçöð dlk äøBzäihxt lk mb - ¥©¨ª¨¦§¦¦§¨¨¦§¨¨

mirbep eidi `ly dl`k elit` ,mipicddyrnl,`eal cizrl llk

ä"ñLc úBëìää éèøt íbL365 -íéôðò ïä ïä ,äNòú àì ¤©§¨¥©£¨¦§¨Ÿ©£¤¥¥£¨¦
,úeììkäî,dxezd zellkn -'äa äìòîì LøL ílëì Léå ¥©§¨§¥§ª¨Ÿ¤§©§¨§

äìòîì ïäL ,ïîöò äNòú àì ä"ñMä Bîk ,äMã÷c úBøeáb§¦§ª¨§©§¨Ÿ©£¤©§¨¤¥§©§¨
:"ïétðà øéòæ"c íéìëc íéøáàä äiçîä ícä úðéça§¦©©¨©§©¤¨¥¨¦§¥¦¦§¥©§¦

mb mlera zelret zeevndy ,xaqen "oexg` qxhpew"a mcewd oniqay ixg`

dxezd zekld cenily mb jke ,zevevipd xexia oipr mbe zewl` zkynd oipr

- dl`d mipiprd ipy lret
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äéäù ä"òäã úçîù äúéä úàæå .ø"ãàäå íéðå÷éúäî

åúøö úòá äøåúä ÷ñòá åáì çîùì ïðøîå øîæî

.3:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰דנקט נ''ל - בתניא. גם בכ''מ כמפורש והפכם ספנ''ב) תניא (והפטור? טהור כשר מותר חלוקות ו' יש ''בפרט

שם גם וראה ז'. [פרק כבתניא - כך נק' (שלכן מותר כו', הסט''א) (בידי אסור בכהנ''ל: ועיקרי השווה ענין דזהו מותר'' או ''אסור ב' דוקא

ח'])". י.4.פרק צב, ˘ËÈÏ"‡:5.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''וצע''ק בסופה. מאגה''ת בשמאל''‰¯·6È.''להעיר הדם ש''קיבל כאן, מציין

סוגים כמה שינוי''. בלא הנ''ל ''ושני הרבי: מציין - חציצה'' שהיתה ''או ועל ''בכלי''. שינוי הוא - שרת'' בכלי ''שלא באדם''; ''שינוי הוא

לבגדיו, הכהן בין וחציצה ב) טו, שם (גמרא לריצפה הכהן בין חציצה במשנה); א כד, (זבחים השרת לכלי הכהן בין חציצה ביניהם: בחציצה,

א). יט, (זבחים כהונה'' ''בגדי



�. . .mei meid

oey`x meielqk gc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x 't ,glyie :yneg
.gnÎcn :mildz

.b"dke ÎgpwÎ . . . oiadl j` :`ipz
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g"`c my xn` ,`pf`il cr myn rqp 'a mei ,'eb miax min g"`c my xn` ,lqin`xa`cl `a

.elqk i glyie '` mei cr qetz my ayie ,wqtrhieel myn rqp 'b mei ,'eb ityx 'ityx
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."zn`d oke" lr qenlew xiard "zn`d oke i"x zrc" :my
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.gqÎeq :mildz

.l"ce 'eke okey . . . g"ra y"ne :`ipz

ולאו בר"ח, ה', ב', ביום גם אותה ומברכים ומלכות, שם בלא מברכים שפטרני ברכת

בשבת. דוקא

oi` m` mb ,l`xyin cg` lr aeh `l xac mirneyyk :h"yrad epxen mya epicia laewn
mixtqny xacd zn` m` :aeh `l i`cea `ed mdn cg` ik ,ax xrv xrhvdl jixv ,eze` mixikn
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.`"fc . . . ihxt oiadle :`ipz

il`xyid yi`d ly zednde .zednd z` dlbne ze`ivnd z` dpyn zeciqg :x"en`` xn`
mvrdy myke ,eleka qtez el`k ezvwna qtezde ,mvrd on wlg `ed ik ,xryle jixrdl oi`
h`d zenvr q`ee hip xdrn fi` qr - spk oin spkd c"r ,xery el oi` wlgd jk xery el oi`¨¨

`xap ` oiif l`f if f` dnyp ` oreerb `xea[`xap didzy dnyp `xa "zenvr"y `l` df oi`]zeciqge - ¨
.zednd z` dlbn

zayelqk cic"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,glyie :yneg
.erÎar :mildz

.ezxv zra Î320Î . . . cec :`ipz

והאצבעות היד כף על - הכוס עשרה. שאין אף ברכה, של בכוס המזון ברכת מברכין

בענטשען" וועלען מיר "רבותי מאמירת הכוס אוחז jxap]זקופות. izeax]סיום אחרי עד

השלחן. על מעמידו שאז שלישית, ברכה

r"n meiw y"r wicv .ciqg minz xyi wicv yi :eixac okeze x"en`` x`ia eizegiyn zg`a
- minz .'lzydd xcqn dlrnl mielib - z"l meiw y"r xyi .'lzydd xcqc mielib jiynn -

hiiwhqpxr["zepivx"]mlekn dlrnl .r"knne r"keq zexagzd ,miey eixte evr mrhc miielib -
ribdl leki `"e`k .eze` milalane micixhn mpi` mlerd ipipry (` :'ixcn 'b dfa yie ,ciqg -
n"n ,'eb jnn `id dwegx `ly s`e .zewl` md eipipr lky (a .dfl ribdl aiiegn `"e`ke dfl

a"yqa 'ite ,'ilic ow mr epew mr cqgznd ciqg edfi` f"za y"n (b .`"e`kl jiiy df oi`xtq]

[`ipzd.cala d`nvd eytp zeexl `le mipezgza y"eaew `cgil edfy
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gq :wxt cr

íåé
éùù
:mildz

hq :wxtn

`r :wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

ar :wxtn

er :wxt cr
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ראשון יום אוכל? נחשב החומץ האם

:Ê ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰äæ éøä Y õîçä úà òîb̈©¤©Ÿ¤£¥¤

.Lîçå ïø÷ ílLî§©¥¤¤¨Ÿ¤

על עובר אינו לאכילה ראויה שאינה תרומה האוכל זר

חומש משלם ואינו בשגגה קודש אוכל של הי"א)האיסור ,(להלן

החומש. את גם ומשלם אכילה נחשבת חומץ גמיעת אבל

הכיפורים יום בהלכות דבריו את סותר הרמב"ם ולכאורה,

ה) ב, עשור ראויים(שביתת שאין "אכלים בכלל הוא שהחומץ

הכרת! מן פטור הכפורים ביום ממנו והשותה אדם", למאכל

לבאר: ויש

הנאת קרי, גרון", "הנאת א. פרטים: משני מורכבת 'אכילה'

אכילת בין ההבדל וזה מעיים". "הנאת ב. האוכל. בלעיסת החיך

הכיפורים. ביום לאכילה איסור

נפסק אכילה ג)באיסורי יד, והקיאו(מאכ"ס זית חצי "אכל :

שהנאת הרי חייב", – שהקיא עצמו זית חצי אותו ואכל וחזר

רק הוא כרת חיוב הכפורים ביום אבל קובעת. והחיך הגרון

הנפש איבוד משום יש שבמניעתן ושתיה עד)באכילה .(יומא

מעיים". "הנאת הוא הכפורים ביום 'אכילה' שגדר מכאן

לגבי הרמב"ם פסקי שני בין הסתירה מתיישבת מעתה,

החומץ:

אין ולכן מעיו", "הנאת על הוא הכיפורים ביום האיסור

איסור ואילו לגוף; מזון אינו שהרי חומץ, שתיית על לחייב

נהנה שהחיך והיות גרון", "הנאת הוא לזר תרומה אכילת

חומש. ומשלם גמורה כאכילה נחשב הדבר לכן חומץ, בגמיעת

[aq w"q ,ogeh zk`ln lh ilb`]

שני יום המציאות לאובדן ביטול בין

:· ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ïúBða ,Bðéî BðéàLa ïéî¦§¤¥¦§¥

.íéøæì øzî ìkä ¯ ïélç íòè ìkä íòè íàå . .íòè©©§¦©©©Ÿ©©ª¦©Ÿª¨§¨¦

שנפלה תרומה שסאה הרמב"ם פסק במינו" "מין בתערובת

חייבים אך באכילה, מותר והכל בטלה – חולין של סאה למאה

הכוהנים ממון היא שתרומה כיון לכהן, סאה טו,להפריש (מאכ"ס

לכהןטו) לתת צריך אין – מינו" בשאינו ב"מין כאן, ואילו .

מאומה.

לתמוה: ויש

צריך במאה, אחת שביטולה במינו", "מין בתערובת אם

מינו" בשאינו "מין בתערובת מדוע לכהן, סאה להפריש

לתת צורך אין – טעם" "בנותן – פחות בשיעור הוא שביטולה

התרומה? כשיעור לכהן

והביאור:

לא מורגש, אינו האיסור טעם מינו", בשאינו "מין בתערובת

"מין בתערובת כן לא האיסור. נפקע וממילא רושם ממנו נשאר

האיסור שטעם כיון אבל בהיתר, בטל האיסור אמנם – במינו"

ישנו! הוא הרי ההיתר לטעם זהה

מאה פי גדולה בכמות בחולין שהתערבה בתרומה לכן

אף כי לכהן, התרומה כשיעור להפריש שיש הרמב"ם פסק

לא התרומה של מציאותה באכילה, מותרת שהתערובת

"מין בתערובת ואילו ממונו; את לכהן לתת ויש נעלמה

כאילו זה הרי – התבטלה התרומה כאשר מינו", בשאינו

עוד. קיימת אינה

[ak dkld ,eh wxt zexeq` zelk`n ,jlnd ci]

שלישי יום הבוקר על קודש לימודי

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïî àlà ïéøOòî ïéà¥§©§¦¤¨¦

.øçánä©ª§¨

תרומות בהלכות גם מופיע דומה ה"א)ביטוי "אין(פ"ה :

לנקוט הרמב"ם מדייק המקומות בשני היפה". מן אלא תורמין

`בלשון . . oi`""`lהמשנה מלשון בשונה מ"ד), פ"ב "כל(תרומות :

היפה". מן תורם כהן שיש מקום

לתרום החיוב הרמב"ם שלדעת המובחרweec`מכאן, מן

שיש אלא מצוה', 'הידור רק מן`xeqiאינו שלא לתרום

" המובחר"`l`מעשרין`oiהמובחר: 124)מן ע' לג, שיחות .(לקוטי

חייו, את לנהל יהודי על כיצד הוראה הרבי לומד מכך

הילדים: לחינוך בנוגע במיוחד

המובחר. מן אלא תורמים ואין לה'", חלב "כל בתורה נאמר

הזמן את להקב"ה לתת יש ויום: יום בכל לנהוג עלינו וכך

צלול הראש שאז בבוקר, בקומו מיד ביותר, והטוב הראשון

ורגוע.

כך על בתוקף לעמוד יש – החינוך במוסדות כלומר:

– עסקים לבעלי וביחס קודש; לימודי ילמדו הבוקר שבשעות

יקבעו שחרית תפילת בתום שמיד כך יומם את להסדיר עליהם

"מן להקב"ה ו'תרומה' 'מעשר' הפרשת אחרי ורק תורה, שיעורי

יומם לעבודת ילכו זמנם, של 55)המובחר" ע' יב, מנחם .(תורת

רביעי יום גדולות הלכות – קטן בית

:‚ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰úBnà òaøà Ba ïéàL úéa©¦¤¥©§©©

òáB÷ Bðéà ,úBnà òaøà ìò©©§©©¥¥©

בית אבל הביתה, הפירות הכנסת לאחר רק חלה מעשר חובת

לדירה ראוי ואינו אמות ארבע על אמות ארבע בו סוכהשאין (ראה

מעשר.ג) חובת הפירות על מחיל אינו –

להלכותלגודלו באשר גם הלכתית השלכה יש הבית של

ממזוזה פטור כך כל קטן שבית אומר ירושלמי התלמוד מזוזה.

ה"ז) פ"ג הרמב"ם(מעשרות כך על מוסיף ב). ו, מזוזה יש(הל' שאם ,

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

למרות בשוה, אמות ארבע על אמות ארבע לרבע כדי בבית

וכתב במזוזה. חייב רחבו, על יתר ארכו שהיה או עגול שהוא

חינוך קעז)המנחת הרמב"ם(מצוה דעת מעשרות לענין שגם

כן.

הרא"ש מזוזה)אבל הל' קטנות נחשב(בהלכות הבית שאין סובר

אמות ארבע על אמות ארבע בו יש אם אלא לדירה ראוי

מרובעות.

ערוך בשולחן רפו)ולמעשה, הרמב"ם,(יו"ד כדעת נפסק

הזקן ה)ורבינו שסו, הש"ך(סי' פסק וכן הרא"ש. כדעת פסק

ולחילופין ברכה, בלי מזוזה כזה במקום לקבוע שיש והוסיף,

הקטן. את גם ולפטור אחר חדר על תחילה לברך

לחדר נכנסים שאם בנידון, מעיר איגר עקיבא רבי הגאון

הוא כי הדעות, לכל במזוזה חייב פתח אותו גדול, מחדר הקטן

הגדול. החדר של יציאה פתח

חמישי יום ברירה שאין או ברירה יש

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰çépiL ãò äzLéå ìéçúé àìŸ©§¦§¦§¤©¤©¦©

ïéàå . . äzLé Ck øçàå Léøôé àlà ,úBøNòîe äîeøz øeòL óBqa©¦§¨©©§¤¨©§¦§©©¨¦§¤§¥

.'øøáð elàk áLçð' äøBz ìLa ïéøîBà§¦§¤¨©§Ÿ§¦¦§©

מצב – 'ברירה' המכונה הלכתי במושג כאן נוגע רבינו

האם התנאים נחלקו מאוחר. בשלב רק התבררה שהגדרתו

שהספק בטרם הראשוני השלב על גם למפרע חל הבירור

("אין לעבר ביחס תקף אינו שהבירור או ברירה"); ("יש התברר

ברירה").

אקטואליות: השלכות כמה יש זו לשאלה

:aexirהעיר במזרח אחד שבת, בערב תחומין עירובי שני המניח

העירוב, לו יקנה צד לאיזה עכשיו מחליט ואינו במערבה, ואחד

העירוב לי יקנה מחר, אליו ללכת שארצה 'למקום אומר: אלא

מהיום'. כבר

ללכת, לאן למחרת מחליט הוא שכאשר הרי ברירה', 'יש אם

אך מאתמול; שקנה הוא צד אותו של שהעירוב למפרע מתברר

היתה לא עדיין העירוב הנחת שבשעת כיון ברירה', 'אין אם

יקנה. לא העירוב החלטה,

:ung,הפסח עליו ועבר בשותפות חמץ להם שהיה וגוי יהודי

שחלק למפרע הוברר ברירה', 'יש אם ביניהם. חילקו כך ואחר

'אין אם אך בהנאה; אסור ואינו ומקדם, מאז לו שייך היה הגוי

החמץ כל שותפים, עדיין הם היו הפסח שבתוך כיון ברירה',

אסור.

ואילו ברירה', 'אין התורה שבדיני הפוסקים כתבו להלכה,

אומרים "ואין כאן: הרמב"ם כדברי ברירה'. 'יש דרבנן בדינים

נברר". כאילו נחשוב תורה: בשל

['dxixa' jxr ,c jxk zicenlz dictelwivp`]

שישי יום בית-מלון בעל של נאמנותו

:· ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïîàð ¯ íéîëç ãéîìz ìk̈©§¦£¨¦¤¡¨

éøö Bðéàå ,íìBòìBzLàå åéãáòå Búéa éðáe åéðáe ;åéøçà ä÷éãa C §¨§¥¨¦§¦¨©£¨¨¨§¥¥©£¨¨§¦§

.íéîëç ãéîìúk ïä éøä ¯ íéîëç ãéîìz ìL¤©§¦£¨¦£¥¥§©§¦£¨¦

חייב מסעדה או מלון בית בעל בימינו, הכשרות נוהלי פי על

הדין ומה בדבר. נוגע נחשב עצמו הוא כי משגיח, להחזיק

ומעשרות תרומות מפריש המשגיח כיצד שמתבונן עסק בבעל

המעשרות? על לנאמן הופך הוא אין האם יום, יום

משמע חכם, תלמיד של ביתו בני על הרמב"ם מדברי

לחלק יש אבל כמוהו. נאמן חכם לתלמיד שהנלווה לכאורה

אף ולכן תדיר אליו מתלווים אכן הת"ח של הבית שבני ולומר

אחר תמיד לעקוב פנוי ואינו טרוד העסק בעל ואילו נאמנים, הם

המשגיח. הרב של מעשיו

של ביתו בני ועוד: כיזאת אחריו נמשכים חכם תלמיד

לעצמם מסגלים ולכן שולחנו, על ואוכלים אצלו רגילים הם

בעל מתוקנים. דברים רק ואוכלים האחריות תחושת את

הפירות, את המעשר חכם לתלמיד כפוף אינו לעומתם, עסק,

לומד שאינו יתכן במחיצתו, להימצא שרגיל ולמרות

ממעשיו.

ברבים עצמו על שיקבל לאחר רק נאמן יהיה עסק בעל לכן,

– ומעשרות טהרות בעניני מיוחדות הנהגות – חברות' 'דברי

כך. על עדות ותהיה

[10 ,jzir zpen` uaew]

שבת-קודש לחו"ל שיוצאו הארץ פירות דין

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ìò óà . . õøàä úBøt¥¨¨¤©©

.ïäî ïéLéøôî . . äéøeña úBàöîð ïäL ét¦¤¥¦§¨§§¨©§¦¦¥¤

תרומות כב)בהלכות מתוצרת(א, לפירות הרמב"ם מתייחס

פטורים שהם ופוסק לארץ, לחוץ אותם שייצאו הארץ,

ממעשר.

המבוססים שונים, הסברים שלושה נאמרו הרמב"ם בשיטת

מלאכה' 'גמר ידי על נקבע ומעשרות תרומות שחיוב הכלל על

הכרי): מירוח פירושו (שבתבואה

נגמרה אם אף – לחו"ל שיצאו ישראל ארץ פירות א.

חובת אין בחו"ל כי טבל, איסור מהם פקע – בארץ מלאכתם

ומעשרות שלא)תרומות יו"ד .(ב"ח

וכן לחו"ל התבואה את להוציא חשב המירוח בשעת אם ב.

המירוח ובשעת במידה אך ומעשרות. מתרומות פטור – עשה

אינו והחיוב להפריש, חייב – בארץ תישאר שהתבואה חשב

מהארץ ההוצאה ידי על יח)מתבטל סי' דוד .(שאלת

המלאכה' ו'גמר המירוח לפני לחו"ל יצאו הפירות אם ג.

נפקע לא – בארץ מלאכתם נגמרה אם אך פטור; – בחו"ל היה

לחו"ל יוציאם אם אף שנגמרה(רדב"ז)חיובם פירות זה, לפי .

– לחו"ל להוציאם חשב המירוח שבעת אף – בארץ מלאכתם

ומעשרות בתרומות כב)חייבים א, תרומות ארץ .(מעדני
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למרות בשוה, אמות ארבע על אמות ארבע לרבע כדי בבית

וכתב במזוזה. חייב רחבו, על יתר ארכו שהיה או עגול שהוא
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כן.

הרא"ש מזוזה)אבל הל' קטנות נחשב(בהלכות הבית שאין סובר

אמות ארבע על אמות ארבע בו יש אם אלא לדירה ראוי
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הוא כי הדעות, לכל במזוזה חייב פתח אותו גדול, מחדר הקטן
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ללכת, לאן למחרת מחליט הוא שכאשר הרי ברירה', 'יש אם

אך מאתמול; שקנה הוא צד אותו של שהעירוב למפרע מתברר

היתה לא עדיין העירוב הנחת שבשעת כיון ברירה', 'אין אם

יקנה. לא העירוב החלטה,

:ung,הפסח עליו ועבר בשותפות חמץ להם שהיה וגוי יהודי

שחלק למפרע הוברר ברירה', 'יש אם ביניהם. חילקו כך ואחר

'אין אם אך בהנאה; אסור ואינו ומקדם, מאז לו שייך היה הגוי

החמץ כל שותפים, עדיין הם היו הפסח שבתוך כיון ברירה',

אסור.

ואילו ברירה', 'אין התורה שבדיני הפוסקים כתבו להלכה,

אומרים "ואין כאן: הרמב"ם כדברי ברירה'. 'יש דרבנן בדינים
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éøö Bðéàå ,íìBòìBzLàå åéãáòå Búéa éðáe åéðáe ;åéøçà ä÷éãa C §¨§¥¨¦§¦¨©£¨¨¨§¥¥©£¨¨§¦§

.íéîëç ãéîìúk ïä éøä ¯ íéîëç ãéîìz ìL¤©§¦£¨¦£¥¥§©§¦£¨¦
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משמע חכם, תלמיד של ביתו בני על הרמב"ם מדברי

לחלק יש אבל כמוהו. נאמן חכם לתלמיד שהנלווה לכאורה

אף ולכן תדיר אליו מתלווים אכן הת"ח של הבית שבני ולומר

אחר תמיד לעקוב פנוי ואינו טרוד העסק בעל ואילו נאמנים, הם

המשגיח. הרב של מעשיו

של ביתו בני ועוד: כיזאת אחריו נמשכים חכם תלמיד

לעצמם מסגלים ולכן שולחנו, על ואוכלים אצלו רגילים הם
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לומד שאינו יתכן במחיצתו, להימצא שרגיל ולמרות

ממעשיו.

ברבים עצמו על שיקבל לאחר רק נאמן יהיה עסק בעל לכן,

– ומעשרות טהרות בעניני מיוחדות הנהגות – חברות' 'דברי

כך. על עדות ותהיה

[10 ,jzir zpen` uaew]

שבת-קודש לחו"ל שיוצאו הארץ פירות דין

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ìò óà . . õøàä úBøt¥¨¨¤©©

.ïäî ïéLéøôî . . äéøeña úBàöîð ïäL ét¦¤¥¦§¨§§¨©§¦¦¥¤

תרומות כב)בהלכות מתוצרת(א, לפירות הרמב"ם מתייחס

פטורים שהם ופוסק לארץ, לחוץ אותם שייצאו הארץ,

ממעשר.

המבוססים שונים, הסברים שלושה נאמרו הרמב"ם בשיטת

מלאכה' 'גמר ידי על נקבע ומעשרות תרומות שחיוב הכלל על

הכרי): מירוח פירושו (שבתבואה

נגמרה אם אף – לחו"ל שיצאו ישראל ארץ פירות א.

חובת אין בחו"ל כי טבל, איסור מהם פקע – בארץ מלאכתם

ומעשרות שלא)תרומות יו"ד .(ב"ח

וכן לחו"ל התבואה את להוציא חשב המירוח בשעת אם ב.

המירוח ובשעת במידה אך ומעשרות. מתרומות פטור – עשה

אינו והחיוב להפריש, חייב – בארץ תישאר שהתבואה חשב

מהארץ ההוצאה ידי על יח)מתבטל סי' דוד .(שאלת

המלאכה' ו'גמר המירוח לפני לחו"ל יצאו הפירות אם ג.

נפקע לא – בארץ מלאכתם נגמרה אם אך פטור; – בחו"ל היה

לחו"ל יוציאם אם אף שנגמרה(רדב"ז)חיובם פירות זה, לפי .

– לחו"ל להוציאם חשב המירוח שבעת אף – בארץ מלאכתם

ומעשרות בתרומות כב)חייבים א, תרומות ארץ .(מעדני
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ראשון יום

י ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ידע‡. אפּלּו וחמׁש; קרן מׁשּלם ּבׁשגגה, ּתרּומה ׁשאכל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹזר
חּיב אם ידע לא אבל עליה, מזהר וׁשהּוא ּתרּומה, ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשהיא
וחמׁש. קרן ּומׁשּלם ׁשגגה, זֹו הרי - לאו אם מיתה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעליה

ּדבר·. הּׁשֹותה ואחד לאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר האֹוכל ְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאחד
ׁשּנאמר: - לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר הּס ואחד לׁשּתֹות, ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּדרּכֹו
.הּס את לרּבֹות יׂשראל", ּבני קדׁשי את יחּללּו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ"ולא
טהֹורה, האֹוכל ואחד ּבׁשגגה טמאה ּתרּומה האֹוכל ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָואחד
- ּכזית ׁשּיאכל עד חמׁש, חּיב ואינֹו וחמׁש. קרן ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹמׁשּלם
ּפחּותה אכילה ואין ּבׁשגגה", קדׁש יאכל "ּכי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּבכזית. ׁשתּיתּה ּכ ּבכזית, ּתרּומה ׁשאכילת ּוכׁשם ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָמּכזית;

מּתחּלת‚. יׁש אם - וׁשתה וחזר ׁשתה ואכל, וחזר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָאכל
ּפרס, אכילת ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף עד ראׁשֹונה ְְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָאכילה
ׁשתּית ּכדי אחרֹונה ׁשתּיה סֹוף עד ראׁשֹונה ׁשתּיה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָּומּתחּלת

לכזית. מצטרפין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵַָרביעית

וּדאי,„. ׁשל ּבין ּדמאי ׁשל ּבין מעׂשר, ּותרּומת ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָהּתרּומה
עליהן לחּיב לכזית, מצטרפין ּכּלן - והּבּכּורים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻוהחּלה,
ׁשאין היה, הּדין ּומן 'ּתרּומה'. נקראּו ׁשּכּלן וחמׁש; ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻמיתה
חּיבין ׁשאין ּכמֹו ּדמאי, ׁשל מעׂשר ּתרּומת על חמׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹחּיבין
אם חכמים, אמרּו אבל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ׁשּלֹו, ׁשני מעׂשר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל

ּבּה. יזלזלּו חמׁש, עליה יתחּיב ְְְְִֵֶֶַַָָָֹֹלא

ואינֹו‰. לֹוקה ּבֹו, התרּו אם - ּבמזיד ּתרּומה ְְְְִִִֵֵֶַָָאכל
את מׁשּלם טהֹורה, היתה אם - ּבֹו התרּו לא ואם ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹמׁשּלם.
מׁשּלם - טמאה היתה ואם החמׁש. את מׁשּלם ואינֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּקרן
אם ,לפיכ להּסקה; אּלא ראּויה ׁשאינּה מּפני עצים, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּדמי
ּפטּור - ׁשּנטמאּו ּבהן וכּיֹוצא ורּמֹונים ּתּותים ּתרּומת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָאכל

להּסקה. ראּויין אינן ׁשהרי הּתׁשלּומין, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָמן

.Â,ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין - ּבפסח חמץ ּתרּומה ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָהאֹוכל
אפּלּו הּתׁשלּומין; מן ּפטּור - טהֹורה ּבין טמאה ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָּבין
עצים ּדמי ואפּלּו ּפטּור; והחמיצה, מּצה ּכׁשהיא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהפריׁשּה
ׁשהיא מּפני - להּסקה ראּויה אינּה ׁשהרי מׁשּלם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאינֹו

ּדמים. לּה אין ּבהניה, ֲֲִֵַָָָָָאסּורה

.Êׁשאכל אֹו הּכּפּורים, ּביֹום ּתרּומה ואכל הּׁשֹוגג ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָאבל
יין והּס ׁשּנתּגּלה, ּתרּומה יין והּׁשֹותה נקּורה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּתרּומה
את ׁשּכסס אֹו ּכאחד, וחמץ ׁשמן ׁשּׁשתה אֹו ּכאחד, ְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹוׁשמן
וחמׁש. קרן מׁשּלם זה הרי - החמץ את ּגמע אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהחּטים,

.Áּבאכילת ׂשבעֹו על והֹוסיף ּבמזֹונֹו, וקץ ׂשבע ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהיה
לא יאכל", "ּכי ׁשּנאמר: החמׁש, את מׁשּלם אינֹו - ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּתרּומה
החמׁש, מן ּפטּור - הּׂשעֹורים את הּכֹוסס וכן עצמֹו. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיּזיק

עצמֹו. ׁשהּזיק ְְִִִֵֶַמּפני

.Ëואכלן אחר ּובא והקיאן, ּתרּומה, ׁשל ׁשֹופין ׁשּבלע ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָזר
והּׁשני וחמׁש, קרן מׁשּלם הראׁשֹון - ּבׁשגגה הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּגם

לראׁשֹון. עצים ּדמי ְְִִֵֵֵַָמׁשּלם

.Èמׁשּלמין הן - ּתרּומה אֹורחיו ואת ּפֹועליו את ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָהּמאכיל
ּדמי להן מׁשּלם והּוא ּכׁשֹוגגין, ׁשהן מּפני וחמׁש, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹקרן
ׁשּדבר - ׁשאכלּו ּתרּומה מּדמי יתרין החּלין ׁשּדמי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻסעּודתן,

מּמּנּו. חתה אדם ׁשל נפׁשֹו ְִֶֶַָָָָָָהאסּור,

.‡Èּגדֹולים ּבין עבדיו ואת הּקטּנים, ּבניו את ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהּמאכיל
אֹו והאֹוכל לארץ, חּוצה ּתרּומת והאֹוכל קטּנים, ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָּבין
ּתרּומה, ׁשל יין וׁשתה ׁשּׁשגג ונזיר מּכזית, ּפחֹות ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּׁשֹותה
הּקרן, את מׁשּלמין אּלּו ּכל - הּיין את והּס ׁשמן, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָוהּׁשֹותה

החמׁש. את מׁשּלמין ְְְִֵֶֶַַָֹואינן

.·Èואחר ׁשּנפסלה, אֹו ליׂשראל, נׂשּואה ׁשהיתה ּכהן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבת
את מׁשּלמת ואינּה הּקרן, את מׁשּלמת - ּתרּומה אכלה ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכ
'מת לּה: ואמרּו ּבתרּומה, אֹוכלת ׁשהיתה האּׁשה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹהחמׁש.
לֹו: ואמרּו אֹוכל, ׁשהיה העבד וכן ,'ּגרׁשי' אֹו ,'ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבעלי
ׁש'ּמכר אֹו מאכיל', ׁשאינֹו יֹורׁש והּניח רּב ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ'מת
ׁשהיה ּכהן וכן ,'ׁשחרר' אֹו לֹו', נתנ' אֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹליׂשראל',
אּלּו הרי - חלּוצה ּבן אֹו ּגרּוׁשה, ּבן ׁשהּוא לֹו ונֹודע ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָאֹוכל,
והיה חמץ, ּתרּומת היתה ואם ּבלבד. הּקרן את ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמׁשּלמין
ּבהּול ׁשּזמּנּה מּפני מּלׁשּלם; ּפטּורין אּלּו הרי - הּפסח ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָערב

כאונס] ּתרּומה[ודינו ׁשהיתה וכּלן ּבדקּו. ולא לאכל נחּפזּו ,ְְְְְְְֱֶֶֶָָָָָֹֹֻ
יפלטּו. אּלּו הרי לאכל, אסּורין ׁשהן ּכׁשּידעּו ּפיהן ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹּבתֹו

.‚Èנטמאת' אֹו 'נטמאת', לֹו: ואמרּו אֹוכל, ְְְְִִֵֵָָָָָהיה
אֹו הּתרּומה', היתה 'טמאה אֹו היית', 'טמא ְְְְִֵֵַַָָָָָָָָהּתרּומה',
ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר אֹו טבל, ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹנֹודע
ּפׁשּפׁש טעם ׁשּטעם אֹו נפּדּו, ׁשּלא והקּדׁש ׁשני מעׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹאֹו

יפלטּו. אּלּו הרי - ּפיו ְְֲִִֵֵֹלתֹו

.„Èׁשּנפלה חּלין, ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻֻׁשּתי
הריני - נפלה לאיזֹו ידּוע ואין מהן, אחת לתֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּתרּומה
ׁשל היא איזֹו ידּוע אין נפלה'. ּתרּומה ׁשל לתֹו' ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָאֹומר:
מן ּפטּור זה הרי מהן, אחת את זר אכל - ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָּתרּומה
נֹוהג והּׁשנּיה, הראיה. עליו מחברֹו, ׁשהּמֹוציא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּתׁשלּומין;
אכל ּפטּור. הּוא אף הּׁשנּיה, את אחר אכל ּכתרּומה. ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָּבּה
מזיד, אם - ׁשּבׁשּתיהן ּכּקטּנה מׁשּלם ׁשּתיהן, את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאחד

וחמׁש. קרן ׁשֹוגג, ואם ְִֵֶֶֶֶֶָֹקרן;

.ÂËעליו מֹוסיף זה הרי - ּבׁשגגה החמׁש את ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהאֹוכל
על חמׁש מֹוסיף וכן ּדבר; לכל ּכקרן ׁשהחמׁש ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻחמׁשֹו,
הּתׁשלּומין הרי וחמׁש, קרן המׁשּלם ּכל לעֹולם. עד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹחמׁש,
ואם חּלין; ּגּדּוליהן נזרעּו, ׁשאם אּלא ּדבר, לכל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָֻּכתרּומה
הּקרן את המׁשּלם וכל מֹוחל. אינֹו למחל, הּכהן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹרצה
מֹוחל. למחל, הּכהן רצה ואם חּלין; הּתׁשלּומין הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹֻּבלבד,

.ÊË- לכהן נּׂשאת ּכ ואחר ּתרּומה, ׁשאכלה יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבת
וחמׁש קרן מׁשּלמת אכלה, ּכהן ּבּה זכה ׁשּלא ּתרּומה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹאם
קרן מׁשּלמת - אכלה ּכהן ּבּה ׁשּזכה ּתרּומה ואם ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלעצמּה;
- וחמׁש קרן המׁשּלם ׁשּכל לעצמּה; וחמׁש ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹלּבעלים,

ׁשּירצה. ּכהן לכל והחמׁש לּבעלים, הּקרן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמׁשּלם

.ÊÈ,ּכ ּובין ּכ ּבין - ׁשּנתּגרׁשה עד לׁשּלם הסּפיקה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹלא
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לכהן נּׂשאת ׁשּלא ּכמי היא והרי לעצמּה; מׁשּלמת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאינּה
ֵָמעֹולם.

.ÁÈהאֹוכל אינֹוּכל - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּתרּומה, ְְְִֵֵֵֵֵֵָָָ
ּתרּומֹות מהן ׁשהֹוציאּו המתּקנין, החּלין מן אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻֻמׁשּלם
ּומן הּפאה ּומן הּׁשכחה ּומן הּלקט מן ּומׁשּלמין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָּומעׂשרֹות;
ּפי על אף ּתרּומתֹו, ׁשּנּטלה ראׁשֹון ּומּמעׂשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָההפקר,
הקּדים אם ּבֹו, ׁשּיׁש ּגדֹולה ּתרּומה נּטלה לא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשעדין

לתרּומה ׁשני[בשבלים]הּמעׂשר מּמעׂשר ּומׁשּלמין ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָ
ּכהלכה ׁשּלא ׁשּנפּדּו ּפי על אף ׁשּנפּדּו, [ללאוהקּדׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

מׁשּלמיןהחומש] אין אבל הּיׁשן; על החדׁש מן ּומׁשּלמין .ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
הּקדׁש", את לּכהן "ונתן ׁשּנאמר: - מינֹו ׁשאינֹו על ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמּמין

ׁשאכל. ֶֶַַָֹּכּקדׁש

.ËÈה]האֹוכל את שמיטה ערב[בשנת ׁשל קּׁשּואין ִִֵֶֶֶָ
שישית]ׁשביעית של קישואים בנמצא ימּתין[ואין - ְְִִִַ

יכֹול ׁשאינֹו מהן; ויׁשּלם ׁשביעית, מֹוצאי ׁשל ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלּקּׁשּואין
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשביעית, מּפרֹות חֹובֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָלׁשּלם

.Îּבין טמאין ּבין חּלין, מׁשּלם - טמאה ּתרּומה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֻאכל
ואם טהֹורין; חּלין מׁשּלם טהֹורה, ּתרּומה אכל ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻטהֹורין.
ּתׁשלּומיו - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין טמאין, חּלין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַָֻׁשּלם

הּטהֹורין. מן ויׁשּלם ויחזר ְְְֲִִִִֵַַַַֹּתׁשלּומין,

.‡Îהארץ עם ּתרּומת אכל לֹו. מׁשּלם חבר, ּתרּומת ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָאכל
הארץ לעם ונֹותנֹו מּמּנּו ּדמיה ונֹוטל לחבר, מׁשּלם -ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הארץ. לעם טהרֹות מֹוסרין ׁשאין ּתרּומתֹו; ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָׁשאכל

.·Îמת ּכ ואחר ואכלּה, ּכהן אּמֹו מאבי ּתרּומה ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּגזל
אחר ליֹורׁש מׁשּלם אּלא לעצמֹו, מׁשּלם אינֹו - אּמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאבי
ואכלּה, אּמֹו מאבי ּתרּומה לֹו נפלה אם וכן הּׁשבט; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּׁשאר
ואכלּוה ּבכתּבתּה והאּׁשה ּבחֹובֹו ּתרּומה ׁשּגבה חֹוב ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָֻּובעל
ּדמים להם נֹותן והחבר חבר, לכהן וחמׁש קרן מׁשּלמין -ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ׁשאכלּו. הּתרּומה אֹותּה ּבּה מֹוכרין ְְְִֶֶַָָָָָׁשהיּו

.‚Îּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - אכלּה ולא ּתרּומה, ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּגֹונב
ּתרּומה מּדמי לׁשּלם לֹו ויׁש ולאולּבעלים; כספי [תשלום ְְְְְִִֵֵֵַַָָ

פירות] וחמׁש:דווקא קרנין ׁשני מׁשּלם - ואכלּה ּגנבּה, .ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ּתרּומה. מּדמי אפּלּו וקרן החּלין, מן וחמׁש ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֻקרן

.„Î- ואכלּה ּוגנבּה הּבית, לבדק הקּדׁש הּתרּומה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיתה
ּכפל, ּתׁשלּומי ּבהקּדׁש ׁשאין ּכפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַאינֹו
- חמׁשים ּוׁשני קרן מׁשּלם אבל ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכמֹו
מן ׁשּנהנה מּׁשּום וחמׁש ּתרּומה, אֹוכל מּׁשּום ְְֱִִִֵֶֶֶֶָָֹֹחמׁש
ׁשוה ּבּה ואין ּכזית, ּבּה היה אם מׁשּלם? ּולמי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָההקּדׁש.
ּבין - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה יׁש ואם לּכהנים; מׁשּלם - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹּפרּוטה

להקּדׁש. מׁשּלם ּכזית, ּבּה ׁשאין ּבין ּכזית ּבּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיׁש

.‰Îמּפני הּתרּומה? על הקּדׁש אּסּור חל מה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּומּפני
על נאסרה הקּדיׁשּה, לכהן; ּומּתרת לזר, אסּורה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשהּתרּומה
ּדר על יׂשראל, על אף אּסּור ּבּה נֹוסף ,לפיכ ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּכהן.

מאכלֹות. ואּסּורי אסּורֹות ּביאֹות ּבהלכֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָׁשּבארנּו

.ÂÎ;אחד וחמׁש קרן מׁשּלם ואכלּה, ּתרּומה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּגֹוזל
- ּגזלֹו ידי ּבֹו יצא ּתרּומה, מּׁשּום ּבֹו ׁשחּיב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהחמׁש
ּבחמׁש אּלא חּיב אינֹו הּקדׁש", את לּכהן "ונתן ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:

לאח והאכילּה ּגזלּה ּבלבד. קדׁש קרןׁשל מׁשּלם האֹוכל ר, ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

אכל אם - וחמׁש' קרן 'מׁשּלם ׁשאמרנּו: מקֹום ּכל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹוחמׁש.
מקֹום וכל ׁשאכל; מּמין חמּׁשה ׁשוה מׁשּלם ארּבעה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשוה
מׁשּלם ארּבעה, ׁשוה אכל - חמׁשין' ּוׁשני 'קרן ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאמרנּו:
אכל - וחמׁש' קרנין 'ׁשני ׁשאמרנּו: מקֹום וכל ׁשּׁשה; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשוה
מׁשּלם אינֹו ּולעֹולם ּתׁשעה. ׁשוה מׁשּלם ארּבעה, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשוה
ׁשהּוזלה ּבין אכילה, ּבׁשעת ׁשוה ׁשהיתה ּדמים לפי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָאּלא

ׁשהּוקרה. ּבין ּתׁשלּומין ְְְִִֵֶַַָּבׁשעת

יא ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ׁשהּסיכה‡. - ּולסיכה ולׁשתּיה לאכילה נּתנת ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָהּתרּומה
ּבעצמֹותיו", וכּׁשמן ּבקרּבֹו, "ּכּמים ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשתּיה,
ולׁשּתֹות לאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל - אכילה ּבכלל ְְְְְְֱֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹוהּׁשתּיה
יסּו ולא .לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר ולסּו לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹּדבר
את ּומדליק הּטהֹור; הּׁשמן את הּוא ס אבל וחמץ. ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹיין

מקֹום. ּבכל ׂשרפה' 'ׁשמן הּנקרא הּוא וזה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּטמא,

לחּבץ·. מּתר ּתרּומה, ׁשל ּולקּבצן[לכווץ]ּתמרים אֹותן ְְְְְִֵֶַַָָָָָֻ
עֹוׂשין אין וכן ׁשכר. מהם לעׂשֹות ואסּור הּדבלה; ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכעּגּול
וכן חמץ; הּסתו ּפרֹות ולא יין, ּתּפּוחים ולא ּדבׁש, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹּתמרים
חּוץ ּבּתרּומה, מּברּיתן אֹותן מׁשּנין אין - הּפרֹות ּכל ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָׁשאר
זה הרי מׁשקה, האכל ועׂשה עבר ּבלבד. וענבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמּזיתים
ּבהן וכּיֹוצא ּתּפּוחים, ויין ּתמרים, ּדבׁש ׁשאכל וזר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשֹותהּו.
אֹותֹו מּכין ּבמזיד, אכל ואם לׁשּלם; חּיב אינֹו - ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבׁשגגה

מרּדּות. ְַַַמּכת

הּמּוריס‚. לתֹו ּוגרֹוגרֹות ּדבלה נֹותנין דגים]אין ,[שומן ְְְְְִֵֵַָָָ
ואין לּמּוריס. הּיין את נֹותנין אבל מאּבדן; ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּפני

הּׁשמן את טוב]מפּטמין ריח בו מֹוציאֹו[לערב ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַ
יין מערבין אבל מׁשחה; ׁשמן ועֹוׂשהּו מאכלֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמּכלל

לאכלן. ּבאּלּו, וכּיֹוצא ּופלּפלין ּודבׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָוׁשמן

אין„. ממעטֹו. ׁשהּוא מּפני ּתרּומה, ׁשל יין מבּׁשלין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָאין
מּפני ּתרּומה, ׁשל ּבחמץ ּתרּומה ׁשל ּבצלים ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹּכֹובׁשין
ּדבר וכל ּבקטנית; ּתבּואה מערבין אין החמץ. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמפסיד
ּומּׁשחרבה מערבין. אֹותֹו, ּכׁשּכֹוברין מּזה זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָׁשּיתּפרׁש

דל]יהּודה היה ּבתבּואה[והיבול ּתבּואה לערב התחילּו , ְְְְְִִִֵָָָָ
ּבקטנית. ּתבּואה לא אבל ּבקטנית; ְְְְְְְֲִִִִִִָָֹוקטנית

ׁשּמרּקדין‰. נֹוהג[מנפים]ּכדר ּכ ּבחּלין, הּקמח את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֻ
הּמרסן את ּומׁשלי לאכל, מרּקד - ּבתרּומה [סוביםהּכהן ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻ

עדגסים] הרּבה, ּבנפּיֹות מנּפה סלת לעׂשֹות ׁשרצה הרי .ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
הּׁשאר, את יׁשלי לא - הּסאה מן קּבים אֹו קב ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹׁשּמֹוציא
מצנע. ּבמקֹום יּניחֹו אּלא לאכילה; ראּוי ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻמּפני

.Âחֹוסמין אין ּתרּומה, ׁשל ּתּנּור[מחזקים]ׁשמן ּבֹו ְְִֵֶֶֶַָ
והיא רגלֹו, יסּו ולא וסנּדל. מנעל ּבֹו סכין ואין ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹוכירים,
אֹו הּמנעל ולֹובׁש רגלֹו, את ס אבל וסנּדל, מנעל ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָּבתֹו

קטבּוליא ּגּבי על ּומתעּגל ּגּופֹו, ּכל וס [כליהּסנּדל. ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ
מעור] וישיבה אינֹושכיבה נּסֹוכין, ׁשהן ּפי על ואף ְֲִִִֵֵֶַַָָחדׁשה.
יּת לא אבל להתעּגלחֹוׁשׁש; ׁשיׁש ׁשל טבלא ּגּבי על ׁשמן ן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

מאּבדֹו. ׁשהּוא מּפני ְְְִֵֶֶַָָעליה,

.Ê,ידים נטילת צרי - ּפרֹות אפּלּו ּתרּומה, האֹוכל ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָּכל
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹורֹות, ידיו ׁשהיּו ּפי על ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָאף
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לכהן נּׂשאת ׁשּלא ּכמי היא והרי לעצמּה; מׁשּלמת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאינּה
ֵָמעֹולם.

.ÁÈהאֹוכל אינֹוּכל - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּתרּומה, ְְְִֵֵֵֵֵֵָָָ
ּתרּומֹות מהן ׁשהֹוציאּו המתּקנין, החּלין מן אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻֻמׁשּלם
ּומן הּפאה ּומן הּׁשכחה ּומן הּלקט מן ּומׁשּלמין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָּומעׂשרֹות;
ּפי על אף ּתרּומתֹו, ׁשּנּטלה ראׁשֹון ּומּמעׂשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָההפקר,
הקּדים אם ּבֹו, ׁשּיׁש ּגדֹולה ּתרּומה נּטלה לא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשעדין

לתרּומה ׁשני[בשבלים]הּמעׂשר מּמעׂשר ּומׁשּלמין ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָ
ּכהלכה ׁשּלא ׁשּנפּדּו ּפי על אף ׁשּנפּדּו, [ללאוהקּדׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

מׁשּלמיןהחומש] אין אבל הּיׁשן; על החדׁש מן ּומׁשּלמין .ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
הּקדׁש", את לּכהן "ונתן ׁשּנאמר: - מינֹו ׁשאינֹו על ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמּמין

ׁשאכל. ֶֶַַָֹּכּקדׁש

.ËÈה]האֹוכל את שמיטה ערב[בשנת ׁשל קּׁשּואין ִִֵֶֶֶָ
שישית]ׁשביעית של קישואים בנמצא ימּתין[ואין - ְְִִִַ

יכֹול ׁשאינֹו מהן; ויׁשּלם ׁשביעית, מֹוצאי ׁשל ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלּקּׁשּואין
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשביעית, מּפרֹות חֹובֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָלׁשּלם

.Îּבין טמאין ּבין חּלין, מׁשּלם - טמאה ּתרּומה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֻאכל
ואם טהֹורין; חּלין מׁשּלם טהֹורה, ּתרּומה אכל ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻטהֹורין.
ּתׁשלּומיו - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין טמאין, חּלין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַָֻׁשּלם

הּטהֹורין. מן ויׁשּלם ויחזר ְְְֲִִִִֵַַַַֹּתׁשלּומין,

.‡Îהארץ עם ּתרּומת אכל לֹו. מׁשּלם חבר, ּתרּומת ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָאכל
הארץ לעם ונֹותנֹו מּמּנּו ּדמיה ונֹוטל לחבר, מׁשּלם -ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הארץ. לעם טהרֹות מֹוסרין ׁשאין ּתרּומתֹו; ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָׁשאכל

.·Îמת ּכ ואחר ואכלּה, ּכהן אּמֹו מאבי ּתרּומה ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּגזל
אחר ליֹורׁש מׁשּלם אּלא לעצמֹו, מׁשּלם אינֹו - אּמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאבי
ואכלּה, אּמֹו מאבי ּתרּומה לֹו נפלה אם וכן הּׁשבט; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּׁשאר
ואכלּוה ּבכתּבתּה והאּׁשה ּבחֹובֹו ּתרּומה ׁשּגבה חֹוב ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָֻּובעל
ּדמים להם נֹותן והחבר חבר, לכהן וחמׁש קרן מׁשּלמין -ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ׁשאכלּו. הּתרּומה אֹותּה ּבּה מֹוכרין ְְְִֶֶַָָָָָׁשהיּו

.‚Îּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - אכלּה ולא ּתרּומה, ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּגֹונב
ּתרּומה מּדמי לׁשּלם לֹו ויׁש ולאולּבעלים; כספי [תשלום ְְְְְִִֵֵֵַַָָ

פירות] וחמׁש:דווקא קרנין ׁשני מׁשּלם - ואכלּה ּגנבּה, .ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ּתרּומה. מּדמי אפּלּו וקרן החּלין, מן וחמׁש ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֻקרן

.„Î- ואכלּה ּוגנבּה הּבית, לבדק הקּדׁש הּתרּומה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיתה
ּכפל, ּתׁשלּומי ּבהקּדׁש ׁשאין ּכפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַאינֹו
- חמׁשים ּוׁשני קרן מׁשּלם אבל ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכמֹו
מן ׁשּנהנה מּׁשּום וחמׁש ּתרּומה, אֹוכל מּׁשּום ְְֱִִִֵֶֶֶֶָָֹֹחמׁש
ׁשוה ּבּה ואין ּכזית, ּבּה היה אם מׁשּלם? ּולמי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָההקּדׁש.
ּבין - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה יׁש ואם לּכהנים; מׁשּלם - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹּפרּוטה

להקּדׁש. מׁשּלם ּכזית, ּבּה ׁשאין ּבין ּכזית ּבּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיׁש

.‰Îמּפני הּתרּומה? על הקּדׁש אּסּור חל מה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּומּפני
על נאסרה הקּדיׁשּה, לכהן; ּומּתרת לזר, אסּורה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשהּתרּומה
ּדר על יׂשראל, על אף אּסּור ּבּה נֹוסף ,לפיכ ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּכהן.

מאכלֹות. ואּסּורי אסּורֹות ּביאֹות ּבהלכֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָׁשּבארנּו

.ÂÎ;אחד וחמׁש קרן מׁשּלם ואכלּה, ּתרּומה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּגֹוזל
- ּגזלֹו ידי ּבֹו יצא ּתרּומה, מּׁשּום ּבֹו ׁשחּיב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהחמׁש
ּבחמׁש אּלא חּיב אינֹו הּקדׁש", את לּכהן "ונתן ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:

לאח והאכילּה ּגזלּה ּבלבד. קדׁש קרןׁשל מׁשּלם האֹוכל ר, ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

אכל אם - וחמׁש' קרן 'מׁשּלם ׁשאמרנּו: מקֹום ּכל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹוחמׁש.
מקֹום וכל ׁשאכל; מּמין חמּׁשה ׁשוה מׁשּלם ארּבעה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשוה
מׁשּלם ארּבעה, ׁשוה אכל - חמׁשין' ּוׁשני 'קרן ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאמרנּו:
אכל - וחמׁש' קרנין 'ׁשני ׁשאמרנּו: מקֹום וכל ׁשּׁשה; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשוה
מׁשּלם אינֹו ּולעֹולם ּתׁשעה. ׁשוה מׁשּלם ארּבעה, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשוה
ׁשהּוזלה ּבין אכילה, ּבׁשעת ׁשוה ׁשהיתה ּדמים לפי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָאּלא

ׁשהּוקרה. ּבין ּתׁשלּומין ְְְִִֵֶַַָּבׁשעת
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ׁשהּסיכה‡. - ּולסיכה ולׁשתּיה לאכילה נּתנת ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָהּתרּומה
ּבעצמֹותיו", וכּׁשמן ּבקרּבֹו, "ּכּמים ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשתּיה,
ולׁשּתֹות לאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל - אכילה ּבכלל ְְְְְְֱֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹוהּׁשתּיה
יסּו ולא .לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר ולסּו לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹּדבר
את ּומדליק הּטהֹור; הּׁשמן את הּוא ס אבל וחמץ. ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹיין

מקֹום. ּבכל ׂשרפה' 'ׁשמן הּנקרא הּוא וזה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּטמא,

לחּבץ·. מּתר ּתרּומה, ׁשל ּולקּבצן[לכווץ]ּתמרים אֹותן ְְְְְִֵֶַַָָָָָֻ
עֹוׂשין אין וכן ׁשכר. מהם לעׂשֹות ואסּור הּדבלה; ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכעּגּול
וכן חמץ; הּסתו ּפרֹות ולא יין, ּתּפּוחים ולא ּדבׁש, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹּתמרים
חּוץ ּבּתרּומה, מּברּיתן אֹותן מׁשּנין אין - הּפרֹות ּכל ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָׁשאר
זה הרי מׁשקה, האכל ועׂשה עבר ּבלבד. וענבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמּזיתים
ּבהן וכּיֹוצא ּתּפּוחים, ויין ּתמרים, ּדבׁש ׁשאכל וזר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשֹותהּו.
אֹותֹו מּכין ּבמזיד, אכל ואם לׁשּלם; חּיב אינֹו - ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבׁשגגה

מרּדּות. ְַַַמּכת

הּמּוריס‚. לתֹו ּוגרֹוגרֹות ּדבלה נֹותנין דגים]אין ,[שומן ְְְְְִֵֵַָָָ
ואין לּמּוריס. הּיין את נֹותנין אבל מאּבדן; ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּפני

הּׁשמן את טוב]מפּטמין ריח בו מֹוציאֹו[לערב ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַ
יין מערבין אבל מׁשחה; ׁשמן ועֹוׂשהּו מאכלֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמּכלל

לאכלן. ּבאּלּו, וכּיֹוצא ּופלּפלין ּודבׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָוׁשמן

אין„. ממעטֹו. ׁשהּוא מּפני ּתרּומה, ׁשל יין מבּׁשלין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָאין
מּפני ּתרּומה, ׁשל ּבחמץ ּתרּומה ׁשל ּבצלים ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹּכֹובׁשין
ּדבר וכל ּבקטנית; ּתבּואה מערבין אין החמץ. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמפסיד
ּומּׁשחרבה מערבין. אֹותֹו, ּכׁשּכֹוברין מּזה זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָׁשּיתּפרׁש

דל]יהּודה היה ּבתבּואה[והיבול ּתבּואה לערב התחילּו , ְְְְְִִִֵָָָָ
ּבקטנית. ּתבּואה לא אבל ּבקטנית; ְְְְְְְֲִִִִִִָָֹוקטנית

ׁשּמרּקדין‰. נֹוהג[מנפים]ּכדר ּכ ּבחּלין, הּקמח את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֻ
הּמרסן את ּומׁשלי לאכל, מרּקד - ּבתרּומה [סוביםהּכהן ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻ

עדגסים] הרּבה, ּבנפּיֹות מנּפה סלת לעׂשֹות ׁשרצה הרי .ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
הּׁשאר, את יׁשלי לא - הּסאה מן קּבים אֹו קב ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹׁשּמֹוציא
מצנע. ּבמקֹום יּניחֹו אּלא לאכילה; ראּוי ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻמּפני

.Âחֹוסמין אין ּתרּומה, ׁשל ּתּנּור[מחזקים]ׁשמן ּבֹו ְְִֵֶֶֶַָ
והיא רגלֹו, יסּו ולא וסנּדל. מנעל ּבֹו סכין ואין ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹוכירים,
אֹו הּמנעל ולֹובׁש רגלֹו, את ס אבל וסנּדל, מנעל ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָּבתֹו

קטבּוליא ּגּבי על ּומתעּגל ּגּופֹו, ּכל וס [כליהּסנּדל. ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ
מעור] וישיבה אינֹושכיבה נּסֹוכין, ׁשהן ּפי על ואף ְֲִִִֵֵֶַַָָחדׁשה.
יּת לא אבל להתעּגלחֹוׁשׁש; ׁשיׁש ׁשל טבלא ּגּבי על ׁשמן ן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

מאּבדֹו. ׁשהּוא מּפני ְְְִֵֶֶַָָעליה,

.Ê,ידים נטילת צרי - ּפרֹות אפּלּו ּתרּומה, האֹוכל ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָּכל
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹורֹות, ידיו ׁשהיּו ּפי על ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָאף
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יאכל ׁשּמא ּגזרה, - הּׁשלחן על הּזר עם נאכלת ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻואינּה
הּׁשלחן, על הּזר עם נאכלת לארץ חּוצה ּותרּומת ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻמּמּנה.
ּתרּומה ׁשמן סכין ואין ּכחּלין. - ידים נטילת צריכה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻואינּה
ּבידים מפׁשּפׁש ּבׂשרֹו, ּגּבי על נפל מסאבֹות; ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹּבידים
ׁשבעה ּבתֹו ּתרּומה ּבׁשמן הּקטן את סכין אבל ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹמסאבֹות.

להולדתו] ערל.[ימים חׁשּוב אינֹו ׁשבעה, ּכל - ׁשהּנֹולד ;ְִֵֵֶַָָָָָ

.Áיׂשראל ּבּתֹו ּבן ּומביא ּבּׁשמן, עצמֹו הּכהן הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹס
- לּמרחץ ונכנס ּבּׁשמן עצמֹו ס ואם ּגּביו; על ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָּומעּגילֹו
מּמּנּו. נּסֹו ׁשהּוא ּפי על אף ּבּמרחץ, למׁשֹותֹו לזר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֻמּתר

.Ëאין ּתרּומה, ׁשל ּבתלּתן ראׁשּה ׁשחפפה ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹּכהנת
מעּגגה אבל אחריה; לחף מּתרת [-מגלגלתהּיׂשראלית ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

את] ּבׂשערּההישראלית ומשתמשתׂשערּה – הכהנת [של ְְִָָָָ
הכהנת] נשתמשה שכבר לחףבחומר הּכהנים הּתרּו מה ּומּפני .ְְֲִִֵַָָֹֹֻ

אדם. למאכל ראּוי ׁשאינֹו מּפני ּתרּומה? ׁשל ּבתלּתן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׂשערן

.È,והחרּובין הּכליסין ועקצי ּוגרֹוגרֹות, ּתאנים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֻֻעקצי
אבּטיח שבתוכו]ּומעי והמיץ ּוקלּפי[הזרע אבּטיח, ּוקלּפי , ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַ

אכל, ּבהן ׁשאין ּפי על אף - מלפפֹון ּוקלּפי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאתרֹוג,
אּלּו[קצוות-]ּוקנֹובת הרי - ּבּתים ּבעלי ׁשּמׁשליכין ירק ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ

מּתרת הּגּננין, ׁשּמקּנבין ירק קנֹובת אבל לזרים; ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻאסּורין
אסּורין; אכל, ּבהן יׁש אם - וׁשמׁשמין ּפֹולין קלּפי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָֹֻלזרים.

מּתרין. אכל, ּבהן ִֵֶֶָָֹֻאין

.‡Èוחרּובין ּותמרים זיתים ּגרעיני מּתרין; אתרֹוג, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻּגרעיני
לזרים. אסּורין אּלּו הרי הּכהן, ּכנסן ׁשּלא ּפי על אף -ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
למצץ לחלּוחּיּות ּבהן ויׁש ׁשּכנסן ּבזמן - הּגרעינין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּוׁשאר

מּתרֹות. הׁשליכן, ואם לזרים; אסּורֹות ְְְֲִִִִָָָָֻאֹותן,

.·Èראּוי ׁשהּוא מּפני אסּור, - חדׁשֹות חּטים ׁשל ְֲִִִִֵֶֶַָָָֻהּסּבין
נקראּו מתי ועד מּתר. יׁשנֹות, חּטים וׁשל אדם; ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻלמאכל
הּגרנֹות. ּבין לחּבט רגילין אדם ׁשּבני זמן ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ'חדׁשֹות'?

.‚Èירודה]הּנּצֹולֹות ׁשל[רקובות]והרקּבנּיֹות[שאיכותם ְְִִֶַַָָ
אבק העלּו ואם אסּורֹות; מּתרֹות,[נתעפשו]ּתרּומה, , ְְֱֲִֶָָָָֻ

והּׁשני, הראׁשֹון - מים עליהן ׁשּנתן ּתרּומה ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשמרים
מסּנן אּלא מים, נתן לא ואם מּתר. והּׁשליׁשי, לזרים; ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻאסּור
לזרים. אסּור הּׁשליׁשי אף - ּבלבד הּׁשמרים מעל ְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָהּיין

.„Èאֹותֹו מחּיבין אין - ּתרּומה חּטי מּמּנה ׁשּפּנה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמגרה
לתֹוכּה יּתן ּכ ואחר אחת, אחת ּומלּקט יֹוׁשב ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָלהיֹות
חבית וכן חּלין. לתֹוכּה ונֹותן ּכדרּכֹו, מכּבד אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻֻחּלין;
יֹוׁשב להיֹות אֹותֹו מחּיבין אין - ׁשּנׁשּפכה ׁשמן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָׁשל

ּכדר ּבּה נֹוהג אּלא ּבחּלין.ּומטּפח, ׁשּנֹוהג ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻ

.ÂËעד מערה זה הרי - ּתרּומה ׁשמן ׁשל ּכד ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהמערה
העּמּוד הרציפה]ׁשּיפסק הנגירה הּׁשמן[תיפסק ויתחיל , ְְְִִֶֶֶַַַָֹ

- זֹו אחר זֹו טּפין ׁשלׁש ׁשּנטפּו וכיון מעט; מעט ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹלנטף
אּלא נתן, ׁשּלא הרי חּלין. ׁשמן הּכד לתֹו לּתן ּומּתר ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻּדּיֹו,

ּתרּומה. הּתמצית - אֹותּה ׁשּמּצת עד הּכד ְְִִִִֶַַַַַַָָָהּניח

.ÊËׂשרפה ׁשמן נר הּכהן טמאה]ממּלא תרומה ונֹותנֹו[של , ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָֹ
צרכי לעׂשֹות - לחדר ּולהּכנס לעלּיה, ּבֹו לעלֹות ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָליׂשראל
מּתר. עּמֹו, ׁשּתף היה ואם יׂשראל; צרכי לא אבל ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹֹֻֻהּכהן,

.ÊÈׁשמן לֹו והדליק הּכהן, אצל אֹורח ׁשהיה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹיׂשראל
תרומה]ׂשרפה חּיב[של אינֹו - לֹו והל הּכהן ועמד , ְְְֵֵֵַַַַָָָָֹ

הּיׂשראלי וטֹובל מאליו. ׁשּיתּכּבה עד הּנר, את ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָלכּבֹות
ּבּה. ליל ּומדליקּה הּכהן, ּבנר ְְְִִֵֵֵֵַַָָָֹּפתילה

.ÁÈ,יׂשראל ׁשל ּבקרֹו אצל עֹומד ׁשהיה ּכהן ׁשל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּבקרֹו
ׁשהיה ּכהן ׁשל ּכליֹו ׂשרפה. ׁשמן עליהן מדליק זה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹהרי
ׁשמן עליהן מדליק זה הרי - יׂשראל ׁשל ּכליֹו אצל ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָנארג
ּבבּתי ׂשרפה ׁשמן מדליקין וכן ּכהן. ּברׁשּות ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹׂשרפה,
ׁשּלא האפלים, ּובּמבֹואֹות מדרׁשֹות, ּובבּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹּכנסּיֹות,
- חנּכה נר להדליק חּלין ׁשמן לֹו ׁשאין ּומי ּכהן. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֻֻּברׁשּות
ׁשמן מדליקין ּכהן. ּברׁשּות ׁשּלא ׂשרפה, ׁשמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹמדליק

ּכהן. ּברׁשּות החֹולים, ּגּבי על ְְִִֵֵֵַַַָֹׂשרפה

.ËÈאצל לבֹוא למּודה והיא לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּבת
ׂשרפה ׁשמן להדליק לּכהן מּתר ּברׁשּותּה. מדליק - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻאביה
ערּבּוב, ׁשם ׁשּיׁש הּמׁשּתה ּבבית אֹו האבל, ּבבית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאפּלּו
מּפני הּמׁשּתה, ּבבית מּמּנּו; יסּתּפקּו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָואין
להם ׁשאין מּפני האבל, ּובבית ּבֹו, נֹוגעין אין ּכליהם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָנקיֹון

האבל. מּפני ְְִֵֵֶַָּפנאי

.Îּבׁשֹוגג - הּתרּומה את יהיההּזֹורע הצומח שכל [וחושש ְְֵֵֶַַַָ
הזריעה]יּפתרומה] ולבטל הקרקע את להפך ,[התירו ַֻ

יקּים כתרומה]ּובמזיד הגידולים ויהיו לקיים ואם[חייב ; ְְְִִֵֵַ
היה ואם יקּים. ּבׁשֹוגג, ּבין ּבמזיד ּבין - ׁשליׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָהביאה
קנסּו קנס ;יּפ - ּבמזיד ואפּלּו ׁשליׁש, הביא אפּלּו - ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָֻּפׁשּתן

ּבעציו. להנֹות ויתּכּון יזרע ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹּבֹו,

.‡Îאּלא ּדבר, לכל ּכחּלין הן הרי - ּתרּומה ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֻּגּדּולי
לזרים אסּורין ׁשּיהיּו עליהן חכמים ּגזרּו לזרים; ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָׁשאסּורין
יׁשהה ׁשּלא - הּכהן ׁשּביד טמאה ּתרּומה מּׁשּום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכתרּומה,
ּבּה ּבא ונמצא לחּלין, ותצא ׁשּיזרעּנה ּכדי אצלֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻאֹותּה
טמאֹות, ּבידים הּגּדּולין לאכל מּתר ,לפיכ ּתּקלה. ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻלידי

ּכחּלין. יֹום לטבּול ְְִִִָֻֻּומּתרין

.·Îׁשאין ּדבר ואפּלּו ּדבר; לכל חּלין - ּגּדּולין ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֻּגּדּולי
- הּגּדּולין ּבגּדּולי העּקר על הּגּדּולין רּבּו אם - ּכלה ְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָזרעֹו
ׁשאין ּפי על אף העּקר את מעלין הּׁשנּיים הּגּדּולין ְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהרי
חּוצה ּתרּומת וכן לזרים. מּתר הּכל ויהיה ּכלה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֻזרעֹו

ּתרּומה ותֹוספת והמדּמע, ותורם]לארץ, שחוזר ,[במקרים ְְְְֶֶֶַָָָָֻ
על אף ּוצנֹון, לפת זרע ּכגֹון נאכלין, ׁשאינן ּגּנה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוזרעֹוני
הן והרי מּתרין, ּגּדּוליהן - ּתרּומה ּוצנֹון לפת ׁשאֹותֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻּפי
הּגּדּולין ּתרּומה, ׁשל ּפׁשּתן הּזֹורע וכן ּדבר; לכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻחּלין

לזרים. ְִִָָֻמּתרין

.‚Î,טהֹורין ׁשהּגּדּולין ּפי על אף - טמאה ּתרּומה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָהּזֹורע
אסּורה ׁשּנזרעה והּתרּומה הֹואיל ּבאכילה; אסּורין הן ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָהרי

נדחּו. ּכבר היתה, ְְְֲִִַָָָָּבאכילה

.„Î- וחתכן ׁשנּיים עלין ויצאּו ׁשּצמחּו, העלין את ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָחת
ּבאכילה. מּתר ּכ אחר ׁשּיצא האכל ֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהרי

.‰Îועׂשין זרען ׁשּנטמאּו ואחר ׁשּנטמאּו, חּלין ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻׁשתלים
ולא ּבזריעה, טהרּו ׁשהרי מּתרין; אּלּו הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶָָָָֹֻּתרּומה

אסּורין. ׁשּיהיּו ּכדי ּתרּומה ּכׁשהן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָנטמאּו

.ÂÎהרי - ּכּלֹו הּכרי ּומרח הּכרי, ּבתֹו ׁשהיתה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻׁשּבלת
ׁשתלּה הּכרי. ּבתֹו ונמרחה הֹואיל טבל, הּׁשּבלת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹאֹותּה
ספק זֹו הרי - ּתרּומה ועׂשאּה ׁשם, עליה קרא ּכ ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָואחר
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ונעׂשת מּמּנה, הּטבל ּפרח ׁשּמא ּוזרעּה, הֹואיל ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתרּומה;
קדם ּתרּומה אֹותּה עׂשה אם אבל נגמרּו; לא ׁשעדין ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּכפרֹות
ואכל מּמּנה, ּתלׁש אם ,לפיכ ּתרּומה. זֹו הרי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיזרעּנה,
ּגחן, ואם החמׁש. את מׁשּלם ּבׁשֹוגג, מיתה; חּיב - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבמזיד
ׁשאין אדם, ּכל אצל ּדעּתֹו ּבטלה - הארץ מן ּבפיו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָואכל
ּומן הּמיתה; מן ּפטּור ,לפיכ ;ּבכ אדם ּבני אכילת ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּדר

ׁשֹוגג. היה אם ִֵֶַָָֹהחמׁש,

.ÊÎ,ּופאה ׁשכחה ּבלקט חּיבת - ּתרּומה ּגּדּולי ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׂשדה
יׂשראל וענּיי עני; ּובמעׂשר ּובמעׂשרֹות ּבתרּומה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוחּיבת
ּכהנים ענּיי - אּלּו מּתנֹות מּמּנה נֹוטלים ּכהנים ְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹוענּיי
לּכהנים ׁשּלהן את מֹוכרין יׂשראל וענּיי ׁשּלהן, את ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאֹוכלין
את מֹוכר לוי ּבן וכן ענּיים; ׁשל והּדמים ּתרּומה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבדמי

לּכהנים. ׁשּלֹו ֲֲִֵֶַַַֹהּמעׂשר

.ÁÎּכיצד ּבבהמה, והּדׁש מׁשּבח. - אּלּו ּגּדּולין ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֻהחֹובט
קפיפֹות ּתֹולה ונֹותן[סלים]יעׂשה? הּבהמה, ּבצּוארי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָ

זֹומם לא נמצא הּמין; מאֹותֹו פיה]לתֹוכן את את[חוסם ְְִִֵֵֶַָָֹ
הּתרּומה. את מאכיל ולא ְְְֲִֵֶַַַָָֹהּבהמה,
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ּכׁשאר‡. יׂשראל, ארץ ׁשל הּתרּומה את לטּמא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאסּור
אֹותּה, יפסיד ולא טמאה, לידי אֹותּה יביא ולא ְְְְֳִִִִֵַַָָָָָֹֹֻהּקדׁשים;
לטּמא ּומּתר הּטמאה. ּומדליק הּטהֹורה, אֹוכל ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֻאּלא
ׁשאינּה ּפי על אף ּתֹורה, ׁשל ּבטמאֹות לארץ חּוצה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּתרּומת
ׁשעּקר מּפני - מּדבריהם ׁשהיא העּמים ּבארץ אּלא ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָטמאה

קֹוצה נּדה ,לפיכ מּדבריהם; חּלה[מפרישה]חּיּובּה לּה ְְִִִִִֵֶַָָָָָָ
ּבּה, לּגע לא לאכלּה, אּלא מזהרת ׁשאינּה - לארץ ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻּבחּוצה

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

ׂשֹורפין;·. ולא אֹוכלין, לא - ּבספק ׁשּנטמאת ְְְְְְִִִֵֶָָָֹֹּתרּומה
ויׁש ותּׂשרף. וּדאית, טמאה ׁשּתּטמא עד מּנחת ּתהיה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻאּלא
ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּתרּומה, את עליהן ׁשּׂשֹורפין ספקֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשם

וטהרה. טמאה ְְְְֳִַָָָֻּבענין

לא‚. זה הרי - טמאה ספק לּה ׁשּנֹולד ּתרּומה ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻחבית
יזיזּנ לא ּדבר, ּבּה אּלאיחּדׁש יגּלּנה; ולא מּמקֹומּה, ה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ותּׂשרף. וּדאי, ׁשּתּטמא עד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיּניחּנה
ֵֵָּתאכל.

טמאה„. והּתחּתֹונה העליֹונה, ּבּגת ׁשּנׁשּברה [וישחבית ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
לכהן] אף שאסור החולין, את וידמע שיתערבו אםחשש -ִ

יּציל ּבטהרה, רביעית מּמּנה להּציל ההפסדיכֹול [למרות ְְְֳִִִִִֶַַָָָָ
החולין] ואףשל ידים, נטילת ּבלא ּבידיו יּציל לאו, ואם ;ְְְְְִִִִַַַַָָָָֹ

טהרֹות. ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו מטּמאּה, ׁשהּוא ּפי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָעל

ּבּגת‰. ׁשּיהיה והּוא יין, ׁשל ּבחבית אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָּבּמה
אם אבל ויּפסד. הּכל יּדמע ׁשהרי מּמאה; ּפחֹות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּתחּתֹונה
ּבאחד עֹולה היא ׁשהרי החבית, ּבזֹו מאה ּבּתחּתֹונה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה
ואל ותּטמא, ּתרד - ׁשמן ׁשל חבית ׁשהיתה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּומאה,
הפסד ׁשם ואין להדלקה, ראּוי הּכל ׁשהרי ּבידיו; ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹיטּמאּנה
רביעית להּציל יכֹול אם - ׁשּנׁשּפכה ׁשמן חבית וכן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻמרּבה.
ׁשּנׁשּברה ׁשּכיון ּבטמאה; יּציל לאו, ואם יּציל. ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּבטהרה,
ּבהּול. ׁשהּוא מּפני ּבטמאה, להּציל ׁשּלא מזהר אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻֻהחבית

.Â,ּבידֹו ּתרּומה ׁשל וכּכרֹות למקֹום, מּמקֹום עֹובר ְְְְִִֵֶָָָָָָָהיה
נֹוגע הריני - לאו ואם מהן, אחת לי 'ּתן הּנכרי: לֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאמר
יּתנּנה ואל הּסלע, על אחת לפניו יּניח - ּומטּמאן' ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻּבכּלן

ּבּידים. הּתרּומה יטּמא ׁשּלא ּכדי ידֹו; ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹלתֹו

.Êמאכל ואינֹו הֹואיל - ּתרּומה ׁשל והּכרׁשינין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָהּתלּתן
נזהר, ואינֹו ּבטמאה. מעׂשיהן ּכל לעׂשֹות מּתר זה הרי ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻאדם,
הרי ּבטמאה, אֹותּה ׁשרה ׁשאם - ּבמים ׁשרּיתן ּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻאּלא

ּבּידים אֹותּה גלוי]טּמא אין[ובאופן - הּׁשרּיה אחר אבל ; ְֲִִִֵֵַַַַַָָָָ
לבהמה. ׁשּמאכילן ּבעת ולא הּכרׁשינין, ׁשּׁשף ּבעת לא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹנזהר,
הארץ. עם לכהן וכרׁשינין ּתלּתן ּתרּומת נֹותנין ,ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹלפיכ

.Áׁשּלּבֹו מּפני הארץ, עם ּכהן אצל ּתרּומה מפקידין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאין
ּבכלי הארץ, עם יׂשראל אצל אֹותּה מפקידין אבל ּבּה. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּגס
מכׁשרין ּפרֹות יהיּו ׁשּלא ּובלבד, ּפתיל; צמיד הּמּקף ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻֻחרׂש

נּדה. אׁשּתֹו ּתסיטם ׁשּלא ּגזרה, -ְְְִִִֵֵֶָָֹ

.Ëאבל ּבטהרה; זיתיו ּתרּומת הארץ לעם עֹוׂשין ְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָָאין
ּבּדד. ׁשל חּייו ּכדי מּׁשּום ּבטהרה, חּלין זיתי לֹו ְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֻעֹוׂשין
ׁשאינֹו ּבכלי ּומּניחּה הּתרּומה, ּכּדי נֹוטל עֹוׂשה? ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכיצד
לּטל הארץ עם ּוכׁשּיבֹוא אבנים; ּכלי ּכגֹון טמאה, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻמקּבל
ּבּתרּומה, ּתּגע ׁשּמא 'הּזהר לֹו: אֹומרין והּתרּומה, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻהחּלין

לטבלּה'. ּתחזר ְְְִֶַָֹֹׁשּלא

.Èואין עּמֹו; ּבֹוצרין אין ּבטמאה, ּפרֹותיו ׁשעֹוׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֻיׂשראל
ׁשּתעׂשה הּתרּומה מּפני עּמֹו, ּדֹורכין ׁשאין לֹומר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָצרי
הּגת. מן ּומביאין לּגת, חבּיֹות עּמֹו מֹוליכין אבל ְְְֲִִִִִִִַַַַָָָֻּבטמאה.

.‡È.ּתרּומה אֹותן ועֹוׂשה סֹוחטן ׁשּנטמאּו, וענבים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָזיתים
ּתרּומה ׁשּנעׂשּו אחר נטמאּו עושהואם שני [ובתרומה ְְְְֲִִֶַַַָ

הּמׁשקהשלישי] הרי - מּכּביצה ּפחֹות ּפחֹות ּוסחטן ,ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ
הּוא לנסכים ואפּלּו לּכהנים; ּבׁשתּיה מּתר מהן ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻהּיֹוצא
אמרּו ולא האכל. ּבתֹו מפקד הּוא ּכאּלּו ׁשהּמׁשקה - ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹֻראּוי
מּכּביצ יֹותר יעׂשה ׁשּמא - ּגזרה אּלא מּכּביצה', ה,'ּפחֹות ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

אּלּו ּפרֹות היּו ואם ּבכּביצה. מּטּמא הּמׁשקה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָונמצא
ּתרּומה והּמׁשקה הּבד, ּובבית ּבּגת ּדֹורכן - לטמאה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻׁשליׁשי
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבתרּומה, רביעי עֹוׂשה ׁשליׁשי ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָטהֹורה;

טהרֹות. ְְְִַָּבענין

.·Èעד העצים לבין מׁשליכּה ׁשּנטמאת, ּתרּומה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּפת
עד מאּוס ּבכלי נֹותנֹו ׁשּנטמא, ׁשמן וכן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּיׂשרפּום;
ויאכלּוהּו. לאחרים, ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּידליקּנּו,
יהיּו ׁשּלא ּכדי מאּוס, ּבכלי ּומּניחן ׁשֹולקן - ׁשּנטמאּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָֹוחּטים
ּומׁשקין וכירים. ּתּנּור ּבהן יּסיק ּכ ואחר לאכילה; ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָראּויין
אֹותֹו. קֹוברין - הּיין ּכגֹון ׁשּנטמא, להדלקה ראּויין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשאין

.‚È.יּׁשפ ּבׁשתּיה, ואסּור הֹואיל - ׁשּנתּגּלה ּתרּומה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָיין
ּומלפפֹונֹות ואבּטיחים ּודלּועין וקּׁשּואין וענבים ּתאנים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָוכן
ּבאכילה, אסּורין אּלּו הרי - מנּקרֹות ׁשּנמצאּו ּתרּומה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשל
יּקברּו. אֹו לּים, יׁשלי ּבהן? ּיעׂשה מה נפׁשֹות; סּכנת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמּפני

.„Èׁשהיא ּפי על אף - מגּלין ּבמים ׁשּנּלֹוׁשה ְְִִִִִִֶֶַַַָָֻעּסה
ּתּׂשרף. זֹו הרי ְֲִֵֵָָּתרּומה,

.ÂËעד - ׁשּלֹו מּתנֹות ׁשאר אֹו ּתרּומה, לּטל לכהן ְְְִֵֶַַָָָָֹֹאסּור
יּתנּו אׁשר "ראׁשיתם ׁשּנאמר: הּבעלים, אֹותן ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיפריׁשּו
לה', יׂשראל בני ירימּו "אׁשר ונאמר: נתּתים", ל ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלה',
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ונעׂשת מּמּנה, הּטבל ּפרח ׁשּמא ּוזרעּה, הֹואיל ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתרּומה;
קדם ּתרּומה אֹותּה עׂשה אם אבל נגמרּו; לא ׁשעדין ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּכפרֹות
ואכל מּמּנה, ּתלׁש אם ,לפיכ ּתרּומה. זֹו הרי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיזרעּנה,
ּגחן, ואם החמׁש. את מׁשּלם ּבׁשֹוגג, מיתה; חּיב - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבמזיד
ׁשאין אדם, ּכל אצל ּדעּתֹו ּבטלה - הארץ מן ּבפיו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָואכל
ּומן הּמיתה; מן ּפטּור ,לפיכ ;ּבכ אדם ּבני אכילת ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּדר

ׁשֹוגג. היה אם ִֵֶַָָֹהחמׁש,

.ÊÎ,ּופאה ׁשכחה ּבלקט חּיבת - ּתרּומה ּגּדּולי ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׂשדה
יׂשראל וענּיי עני; ּובמעׂשר ּובמעׂשרֹות ּבתרּומה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוחּיבת
ּכהנים ענּיי - אּלּו מּתנֹות מּמּנה נֹוטלים ּכהנים ְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹוענּיי
לּכהנים ׁשּלהן את מֹוכרין יׂשראל וענּיי ׁשּלהן, את ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאֹוכלין
את מֹוכר לוי ּבן וכן ענּיים; ׁשל והּדמים ּתרּומה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבדמי

לּכהנים. ׁשּלֹו ֲֲִֵֶַַַֹהּמעׂשר

.ÁÎּכיצד ּבבהמה, והּדׁש מׁשּבח. - אּלּו ּגּדּולין ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֻהחֹובט
קפיפֹות ּתֹולה ונֹותן[סלים]יעׂשה? הּבהמה, ּבצּוארי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָ

זֹומם לא נמצא הּמין; מאֹותֹו פיה]לתֹוכן את את[חוסם ְְִִֵֵֶַָָֹ
הּתרּומה. את מאכיל ולא ְְְֲִֵֶַַַָָֹהּבהמה,
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ּכׁשאר‡. יׂשראל, ארץ ׁשל הּתרּומה את לטּמא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאסּור
אֹותּה, יפסיד ולא טמאה, לידי אֹותּה יביא ולא ְְְְֳִִִִֵַַָָָָָֹֹֻהּקדׁשים;
לטּמא ּומּתר הּטמאה. ּומדליק הּטהֹורה, אֹוכל ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֻאּלא
ׁשאינּה ּפי על אף ּתֹורה, ׁשל ּבטמאֹות לארץ חּוצה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּתרּומת
ׁשעּקר מּפני - מּדבריהם ׁשהיא העּמים ּבארץ אּלא ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָטמאה

קֹוצה נּדה ,לפיכ מּדבריהם; חּלה[מפרישה]חּיּובּה לּה ְְִִִִִֵֶַָָָָָָ
ּבּה, לּגע לא לאכלּה, אּלא מזהרת ׁשאינּה - לארץ ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻּבחּוצה

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

ׂשֹורפין;·. ולא אֹוכלין, לא - ּבספק ׁשּנטמאת ְְְְְְִִִֵֶָָָֹֹּתרּומה
ויׁש ותּׂשרף. וּדאית, טמאה ׁשּתּטמא עד מּנחת ּתהיה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻאּלא
ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּתרּומה, את עליהן ׁשּׂשֹורפין ספקֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשם

וטהרה. טמאה ְְְְֳִַָָָֻּבענין

לא‚. זה הרי - טמאה ספק לּה ׁשּנֹולד ּתרּומה ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻחבית
יזיזּנ לא ּדבר, ּבּה אּלאיחּדׁש יגּלּנה; ולא מּמקֹומּה, ה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ותּׂשרף. וּדאי, ׁשּתּטמא עד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיּניחּנה
ֵֵָּתאכל.

טמאה„. והּתחּתֹונה העליֹונה, ּבּגת ׁשּנׁשּברה [וישחבית ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
לכהן] אף שאסור החולין, את וידמע שיתערבו אםחשש -ִ

יּציל ּבטהרה, רביעית מּמּנה להּציל ההפסדיכֹול [למרות ְְְֳִִִִִֶַַָָָָ
החולין] ואףשל ידים, נטילת ּבלא ּבידיו יּציל לאו, ואם ;ְְְְְִִִִַַַַָָָָֹ

טהרֹות. ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו מטּמאּה, ׁשהּוא ּפי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָעל

ּבּגת‰. ׁשּיהיה והּוא יין, ׁשל ּבחבית אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָּבּמה
אם אבל ויּפסד. הּכל יּדמע ׁשהרי מּמאה; ּפחֹות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּתחּתֹונה
ּבאחד עֹולה היא ׁשהרי החבית, ּבזֹו מאה ּבּתחּתֹונה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה
ואל ותּטמא, ּתרד - ׁשמן ׁשל חבית ׁשהיתה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּומאה,
הפסד ׁשם ואין להדלקה, ראּוי הּכל ׁשהרי ּבידיו; ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹיטּמאּנה
רביעית להּציל יכֹול אם - ׁשּנׁשּפכה ׁשמן חבית וכן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻמרּבה.
ׁשּנׁשּברה ׁשּכיון ּבטמאה; יּציל לאו, ואם יּציל. ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּבטהרה,
ּבהּול. ׁשהּוא מּפני ּבטמאה, להּציל ׁשּלא מזהר אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻֻהחבית

.Â,ּבידֹו ּתרּומה ׁשל וכּכרֹות למקֹום, מּמקֹום עֹובר ְְְְִִֵֶָָָָָָָהיה
נֹוגע הריני - לאו ואם מהן, אחת לי 'ּתן הּנכרי: לֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאמר
יּתנּנה ואל הּסלע, על אחת לפניו יּניח - ּומטּמאן' ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻּבכּלן

ּבּידים. הּתרּומה יטּמא ׁשּלא ּכדי ידֹו; ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹלתֹו

.Êמאכל ואינֹו הֹואיל - ּתרּומה ׁשל והּכרׁשינין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָהּתלּתן
נזהר, ואינֹו ּבטמאה. מעׂשיהן ּכל לעׂשֹות מּתר זה הרי ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻאדם,
הרי ּבטמאה, אֹותּה ׁשרה ׁשאם - ּבמים ׁשרּיתן ּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻאּלא

ּבּידים אֹותּה גלוי]טּמא אין[ובאופן - הּׁשרּיה אחר אבל ; ְֲִִִֵֵַַַַַָָָָ
לבהמה. ׁשּמאכילן ּבעת ולא הּכרׁשינין, ׁשּׁשף ּבעת לא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹנזהר,
הארץ. עם לכהן וכרׁשינין ּתלּתן ּתרּומת נֹותנין ,ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹלפיכ

.Áׁשּלּבֹו מּפני הארץ, עם ּכהן אצל ּתרּומה מפקידין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאין
ּבכלי הארץ, עם יׂשראל אצל אֹותּה מפקידין אבל ּבּה. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּגס
מכׁשרין ּפרֹות יהיּו ׁשּלא ּובלבד, ּפתיל; צמיד הּמּקף ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻֻחרׂש

נּדה. אׁשּתֹו ּתסיטם ׁשּלא ּגזרה, -ְְְִִִֵֵֶָָֹ

.Ëאבל ּבטהרה; זיתיו ּתרּומת הארץ לעם עֹוׂשין ְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָָאין
ּבּדד. ׁשל חּייו ּכדי מּׁשּום ּבטהרה, חּלין זיתי לֹו ְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֻעֹוׂשין
ׁשאינֹו ּבכלי ּומּניחּה הּתרּומה, ּכּדי נֹוטל עֹוׂשה? ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכיצד
לּטל הארץ עם ּוכׁשּיבֹוא אבנים; ּכלי ּכגֹון טמאה, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻמקּבל
ּבּתרּומה, ּתּגע ׁשּמא 'הּזהר לֹו: אֹומרין והּתרּומה, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻהחּלין

לטבלּה'. ּתחזר ְְְִֶַָֹֹׁשּלא

.Èואין עּמֹו; ּבֹוצרין אין ּבטמאה, ּפרֹותיו ׁשעֹוׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֻיׂשראל
ׁשּתעׂשה הּתרּומה מּפני עּמֹו, ּדֹורכין ׁשאין לֹומר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָצרי
הּגת. מן ּומביאין לּגת, חבּיֹות עּמֹו מֹוליכין אבל ְְְֲִִִִִִִַַַַָָָֻּבטמאה.

.‡È.ּתרּומה אֹותן ועֹוׂשה סֹוחטן ׁשּנטמאּו, וענבים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָזיתים
ּתרּומה ׁשּנעׂשּו אחר נטמאּו עושהואם שני [ובתרומה ְְְְֲִִֶַַַָ

הּמׁשקהשלישי] הרי - מּכּביצה ּפחֹות ּפחֹות ּוסחטן ,ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ
הּוא לנסכים ואפּלּו לּכהנים; ּבׁשתּיה מּתר מהן ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻהּיֹוצא
אמרּו ולא האכל. ּבתֹו מפקד הּוא ּכאּלּו ׁשהּמׁשקה - ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹֻראּוי
מּכּביצ יֹותר יעׂשה ׁשּמא - ּגזרה אּלא מּכּביצה', ה,'ּפחֹות ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

אּלּו ּפרֹות היּו ואם ּבכּביצה. מּטּמא הּמׁשקה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָונמצא
ּתרּומה והּמׁשקה הּבד, ּובבית ּבּגת ּדֹורכן - לטמאה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻׁשליׁשי
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבתרּומה, רביעי עֹוׂשה ׁשליׁשי ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָטהֹורה;

טהרֹות. ְְְִַָּבענין

.·Èעד העצים לבין מׁשליכּה ׁשּנטמאת, ּתרּומה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּפת
עד מאּוס ּבכלי נֹותנֹו ׁשּנטמא, ׁשמן וכן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּיׂשרפּום;
ויאכלּוהּו. לאחרים, ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּידליקּנּו,
יהיּו ׁשּלא ּכדי מאּוס, ּבכלי ּומּניחן ׁשֹולקן - ׁשּנטמאּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָֹוחּטים
ּומׁשקין וכירים. ּתּנּור ּבהן יּסיק ּכ ואחר לאכילה; ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָראּויין
אֹותֹו. קֹוברין - הּיין ּכגֹון ׁשּנטמא, להדלקה ראּויין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשאין

.‚È.יּׁשפ ּבׁשתּיה, ואסּור הֹואיל - ׁשּנתּגּלה ּתרּומה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָיין
ּומלפפֹונֹות ואבּטיחים ּודלּועין וקּׁשּואין וענבים ּתאנים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָוכן
ּבאכילה, אסּורין אּלּו הרי - מנּקרֹות ׁשּנמצאּו ּתרּומה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשל
יּקברּו. אֹו לּים, יׁשלי ּבהן? ּיעׂשה מה נפׁשֹות; סּכנת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמּפני

.„Èׁשהיא ּפי על אף - מגּלין ּבמים ׁשּנּלֹוׁשה ְְִִִִִִֶֶַַַָָֻעּסה
ּתּׂשרף. זֹו הרי ְֲִֵֵָָּתרּומה,

.ÂËעד - ׁשּלֹו מּתנֹות ׁשאר אֹו ּתרּומה, לּטל לכהן ְְְִֵֶַַָָָָֹֹאסּור
יּתנּו אׁשר "ראׁשיתם ׁשּנאמר: הּבעלים, אֹותן ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיפריׁשּו
לה', יׂשראל בני ירימּו "אׁשר ונאמר: נתּתים", ל ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלה',



��ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

יּטל ולא ּבהן. יזּכה ּכ ואחר הם, ׁשּירימּו עד - "ל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹנתּתי
ׁשל הן ׁשהרי - הּבעלים מּדעת אּלא ׁשהּורמּו, אחר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאֹותן
קדׁשיו, את "ואיׁש ׁשּנאמר: ׁשּירצּו, ּכהן לכל לּתנן ְְְְְֱֳִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבעלים
ּבהן; זכה - הּבעלים מּדעת ׁשּלא לקחן ואם יהיּו". ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹלֹו

הניה טֹובת אּלא ּבהן לּבעלים שהיסבׁשאין מכך [נהנה ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
לכהן] ממֹון.טובה אינּה הניה וטֹובת ,ְֲֵַָָָָ

.ÊË- אחרים ּדברים ּבּה ּומצא ּתרּומה, לֹו ׁשּנתנּו ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹּכהן
עד ׁשם הּניחּום אחרים ׁשּמא ּגזל, מּׁשּום אסּורין אּלּו ֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָהרי

ְִֶׁשּיּטלּום.

.ÊÈמן אֹותּה ּולהביא ּבּתרּומה, להּטּפל חּיבין יׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאין
יֹוצאין ּכהנים אּלא - לּיּׁשּוב הּמדּבר ּומן לעיר, ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּגרן
יצאּו, לא ואם ׁשם; חלקם להם נֹותנים ויׂשראל ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹלּגרנֹות,
ּובהמה חּיה היתה ואם ּבּגרן. ּומּניחּה מפריׁשּה זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהרי
חכמים התקינּו - מהן ׁשם מׁשּתּמרת ואינּה ׁשם, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹוכלּתּה
מּכהן; הבאתּה ׂשכר ויּטל לעיר, ויביאּנה ּבּה, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיּטּפל
הּׁשם. חּלּול זה הרי ולחּיה, לּבהמה והּניחּה הפריׁשּה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאם

.ÁÈלּטל ּכדי הּגרנֹות, ּבבית לסּיע וללוּים לכהנים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹאסּור
נאמר: ועליהם הּׁשם, קדׁש חּלל - המסּיע וכל ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹמּתנֹותיהן.
ׁשּיסּיעּו, להּניחן ליׂשראל ואסּור הּלוי". ּברית ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"ׁשחּתם

ּבכבֹוד. חלקם להם נֹותן ְְֵֶֶֶָָָָאּלא

.ËÈ;נתינה ידי יצא להחזירּה, מנת על לכהן ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֹנתן
וכן הּגרנֹות. ּבבית ּכמסּיע ׁשּנמצא מּפני ּכן, לעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָואסּור
לׁשאל ואפּלּו ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ׁשּיחטפּו להן ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹאסּור
ׁשלחן ׁשעל ּבכבֹוד; נֹוטלין אּלא אסּור, ּבפיהם ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֻחלקם
אּלּו ּומּתנֹות ׁשֹותין; הן ׁשלחנֹו ועל אֹוכלין, הן ְְְִִֵֵֵַַַָָָֻהּמקֹום
הּנה "ואני ׁשּנאמר: - להם זּכה הּוא ּברּו והּוא הן, ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלה'

ּתרּומתי". מׁשמרת את ל ְְְִִֶֶֶַָָֹנתּתי

.Îלׁש ּתרּומה אדם יּתן לׁשֹומרלא ּבכֹור ולא ּגּתֹו, ֹומר ְְְְְִִֵֵֵָָָֹֹ
מּתנֹות ולא -[-הבשר]עדרֹו, נתן ואם ּבהמּתֹו; לרֹועה ְְְְְְִֶֶֶַַָָֹ

ורּׁשאי ּתחּלה. ׁשמירתם ׂשכר להם נתן ּכן אם אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּלל,
ּתרּומה ותן זֹו, סלע ל 'הא אחר: ליׂשראל לֹומר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָיׂשראל
'ּבן אֹו ּבּתי', ּבן הּכהן לפלֹוני מּתנֹות ׁשאר אֹו ּבכֹור ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹאֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא וכל ְֲִֵֶַָֹאחֹותי',

.‡Îלּתן רֹוצים הּבעלים ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה
ּבחּנם, אּלּו לוּיים מּׁשני אֹו אּלּו, ּכהנים מּׁשני לאחד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָָֹאֹותם
ׁשאמרּו ּבעלים אבל לזה'; ותן ,ל 'הא חברֹו: לֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָואמר
זה הרי - הניה' ּבטֹובת זה חלק ל 'הא ללוי: אֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹלכהן
ּפי על אף ּבתרּומֹות, סחֹורה לעׂשֹות אסּור וכן ְְְֲִִֵַַַָָָאסּור.

לכהן. ּומֹוכר מּכהן לֹוקח ְִֵֵֵֵֶַֹֹׁשהּוא

.·Îאף הּגרנֹות, ּבבית ּתרּומה להן חֹולקין אין - ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָעׂשרה
הן: ואּלּו אֹותּה; מאכילין אֹו אֹותּה אֹוכלין ׁשהן ּפי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָעל

חיקֹו לפרׂש ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש והּקטן והּׁשֹוטה, [לפרוסהחרׁש, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
תרומה] לקבלת והּטמטּום,בגדו ּדעת; ּבאּלּו ׁשאין מּפני -ְְְְִֵֵֵֶַַַֻ

- והעבד עצמּה; ּבפני ּברּיה ׁשהן מּפני - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוהאנּדרֹוגינֹוס
ּכהן; ׁשהּוא עליו ויעידּו ּבּׂשדה, העֹוברים אֹותֹו יראּו ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּמא
ׁשּמא - והאּׁשה מאּוסין; ׁשהן מּפני - והּטמא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהערל,
לֹו הֹוגנת ׁשאינּה אּׁשה והּנֹוׂשא הּיחּוד; ּומּפני ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּתתּגרׁש,

לכהונה] הּגרנֹות,[פסולה ּבבית יחלק ׁשּלא אֹותֹו קנסּו -ְְְְֵֶַַָָֹֹ

להן וחֹולקין לבּתיהן, להן מׁשּלחין - וכּלן ׁשּיגרׁשּנה. ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻעד
מן חּוץ לבּתיהן; להן ּומׁשּלחין הּגבּול קדׁשי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשאר
ׁשאין - והערל והּטמא, הֹוגנת, ׁשאינּה אּׁשה ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּנֹוׂשא

ּכלל. להן ְְְִֶַָָמׁשּלחין

שני יום
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ּתרּומה‡. סאה ּכיצד? ּומאה. ּבאחד עֹולה ְְְְֵֵֶַַָָָָָָהּתרּומה
מן מפריׁש - הּכל ונתערב חּלין, ׁשל סאה למאה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּנפלה
וכל לזרים. מּתר והּׁשאר לּכהן; ונֹותנּה אחת, סאה ְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָֹֹֻהּכל
הּכליסין ּתרּומת ּכגֹון עליה, מקּפידין הּכהנים ׁשאין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּתרּומה
הֹואיל להגּביּה; צרי אינֹו - אדֹום ׁשל ּוׂשעֹורים ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָוהחרּובין

לזרים. מּתר והּכל ּבמעּוטּה, ּבטלה - למאה ְְְְְְְִִֵַָָָָָָָָֹֻונפלה

מדּמע,·. הּכל נעׂשה - מּמאה לפחֹות ּתרּומה סאה ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָֹֻנפלה
סאה. אֹותּה מּדמי חּוץ ּתרּומה, ּבדמי לּכהנים הּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹויּמכר
נתערב אבל ּבמינֹו. מין ּבׁשּנתערב אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבּמה
ּתרּומה טעם ּבּכל יׁש אם טעם: ּבנֹותן מינֹו, ּבׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמין
ּתרּומה מּדמי חּוץ לּכהנים, ויּמכר מדּמע, הּכל נעׂשה -ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֹֹֻ
לזרים. מּתר הּכל - חּלין טעם הּכל טעם ואם ְְִִִֶַַַַַַָָֹֹֻֻׁשּבֹו;

הּכל,‚. מן סאה והגּביּה למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹסאה
אּלא מדּמעת אינּה - אחר למקֹום ׁשהגּביּה הּסאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָונפלה
מּמאה, לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה סאה וכן חׁשּבֹון; ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָלפי
אינֹו - אחר למקֹום המדּמע מן ונפל מדּמע, הּכל ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָֹֻֻונעׂשה
ׁשל סאין עׂשר ׁשּנפל הרי ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי אּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמדּמע
מּמדּמע נפל אם - הּכל ונדמע חּלין, סאה לתׁשעים ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָֹֻֻּתרּומה
יׁש ׁשהרי נּדּמעּו; חּלין, מּמאה לפחֹות סאין עׂשר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻזה
ּפחֹות לתֹוכן נפל ּתרּומה. ׁשל סאה מדּמע ׁשל ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָֻּבעׂשר

מדּמעֹות. אינן סאין, ְְְִֵֵֶֶַָמעׂשר

ּכגֹון„. להּבלל, ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה
קמח אֹו לחּטים להּבלל,חּטים ׁשּדרּכֹו ּדבר אבל לקמח. ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

- חּלין ליין ּתרּומה יין אֹו חּלין, לׁשמן ּתרּומה ׁשמן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֻֻּכגֹון
ּכתרּומה; מדּמע זה הרי ּתרּומה, רב אם הרב: אחר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהֹולכין
על ואף מדּמע, ואינֹו ּכחּלין הּוא הרי - החּלין מן רב ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַֹֻֻואם

לזרים. אסּורים ׁשהּכל ְֲִִִֶַָֹּפי

סאה‰. ונפלה הגּביהּה, למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָסאה
עד מּתרין; החּלין הרי - אחרת ונפלה הגּביהּה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻאחרת,
חּלין הּמאה לתֹו נפלּו ׁשאם - החּלין על ּתרּומה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻׁשּתרּבה
הּכל נעׂשה סאה, אחר סאה ּתרּומה ׁשל ועֹוד סאה ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָֹמאה

ְָֻמדּמע.

.Âעד להגּביהּה הסּפיק ולא למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹסאה
ׁשּתּפל קדם ּבראׁשֹונה ידע אם - אחרת סאה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּנפלה
- מּתר והּׁשאר סאתים, מפריׁש אּלא נּדּמעּו; לא ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻהּׁשנּיה,
לא ואם עלתה. ּכאּלּו היא הרי לעלֹות, לּה והיה ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֹהֹואיל
זה הרי - הּׁשנּיה ׁשּנפלה אחר אּלא ראׁשֹונה ּבסאה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָידע

ּכאחת. ׁשּתיהן נפלּו ּוכאּלּו ְְְְְִֵֶַַָָֻמדּמע,

.Êלאּסּור הּתרּומה עם מצטרפת ּתרּומה ׁשל ּפסלת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין
להעלֹות החּלין עם מצטרפת חּלין ׁשל ּפסלת אבל ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻֻֻהחּלין,
למאה ׁשּנפלה ּתרּומה ׁשל יפֹות חּטים ּכיצד? ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּתרּומה.
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ּפי על אף - הּכל וטחן חּלין, ׁשל רעֹות חּטים ְְִִִִֶַַַַָָָֹֻסאה
הּקמח והרי מּועט, ּתרּומה וׁשל מרּבה חּלין ׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻֻׁשהּמרסן
עֹולה, זה הרי - החּלין מּקמח מּמאה ּבפחֹות ּתרּומה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשל
אם אבל ואחד. מאה ׁשהּוא הּמרסן עם ּבּקמח ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻּומׁשערין
סאה מּמאה לפחֹות ּתרּומה ׁשל רעֹות חּטים ׁשל סאה ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָנפלה
ׁשל הּקמח והרי הּכל, וטחן חּלין, ׁשל יפֹות חּטים ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשל
ּבמאה עֹולה זה הרי - החּלין מּקמח מּמאה אחד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּתרּומה

הּתרּומה. ּופחתה החּלין הֹותירּו ׁשהרי ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֻואחת,

.Á- עכּורין לּגין למאה ׁשּנפל צלּול ּתרּומה ׁשל יין ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻלג
אם וכן הּלג; את מעלין אּלא ׁשּבהן, ׁשמרים מֹוציאין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאין
ׁשּבֹו. ׁשמרים מֹוציאין אין צלּולין, לּגין למאה עכּור לג ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹֻנפל

.Ëּכ ואחר יין, לּגין ותׁשעים לתׁשעה ׁשּנפל מים ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹֻלג
ׁשאין הּכל; נּדּמע - ּתרּומה ׁשל יין לג הּכל לתֹו ְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹנפל

הּיין. את מעלה ֲִִֶֶַַַַַהּמים

.Èחּלין ונפלּו חּלין, מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֻֻסאה
עֹולה זה הרי ּבׁשֹוגג, אם - מאה על ׁשהֹותירּו עד ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָאחרים
מבּטלין ׁשאין - מדּמע הּכל הרי ּבמזיד, ואם ּומאה. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבאחד

לכּתחּלה. ּתֹורה ְְִִֵַָָאּסּורי

.‡Èואֹוכל ּברב, אֹותּה לבּטל מּתר - לארץ חּוצה ְְְְֵֵֶַַָָָָָֹֻּתרּומת
ׁשל יין לֹו היה אם אּלא עֹוד, ולא טמאתֹו. ּבימי ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֻאֹותּה
ׁשני עליו ונֹותן אחד, לג מּמּנּו נֹוטל - לארץ חּוצה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּתרּומת
ׁשל מּיין נֹוטל ּכ ואחר ׁשלׁשה; הּכל ונמצא חּלין, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֻֻלּגין
לג מארּבעּתן ּומגּביּה הּׁשלׁשה, לתֹו ונֹותן לג ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָֹֹֹּתרּומה
לג ונֹוטל וחֹוזר אחר, לג לתֹוכן ּומׁשלי וחֹוזר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹוׁשֹותה;
עד הּתערבת, מן לג ונֹוטל ּתרּומה לג נֹותן וכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹוׁשֹותה;
לּגין, ּכּמה ׁשּבּטל ונמצא ּתרּומה; ׁשל הּיין ּכל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיכלה

חּלין. ׁשל לּגין ְִִִֵֶֻֻּבׁשני

.·Èזרע הּוא איזה נֹודע ולא החּלין, ּבצד ּתרּומה ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻהּזֹורע
לגנה מאה היה אפּלּו - ולגנה[ערוגה]הּתרּומה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ

ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתרין. ּכּלן חּלין, ׁשל ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻֻאחת
ּבּקר ּכלה ּבהן;ׁשּזרעֹו וכּיֹוצא והּׂשעֹורין החּטים ּכגֹון קע, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

- והּבצלים הּׁשּום ּכגֹון ּבארץ, נפסד זרעֹו ׁשאין ּדבר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָאבל
ּביניהן, מערבת אחת ולגנה חּלין ׁשל לגנה מאה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻאפּלּו
ּבאחת הּתרּומה ּתעלה הּכל, נתלׁש ואם מדּמע. ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָֹֹֻהּכל

לכּתחּלה. יתלׁש ולא ְְְְִִֵַָָֹֹּומאה;

.‚Èואין חּלין, ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָֻֻׁשּתי
אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל סאה ׁשּנפלה אֹו היא, איזֹו ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָידּוע
מּׁשּתי אחת נפלה ּכ ואחר נפלה, להיכן ידּוע ואין ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָמהן,
אחת זרע אם וכן מדּמעּתן; אינּה - החּלין לתֹו ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָֻֻהּקּפֹות
ּכתרּומה. ּבּה נֹוהג והּׁשנּיה ּדבר. לכל חּלין הּגּדּולין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻמהן,
אם וכן מדּמעת; אינּה אחר, למקֹום הּׁשנּיה הּקּפה ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻנפלה
למקֹום ׁשּתיהן נפלּו חּלין. הּגּדּולין הּׁשנּיה, את אחר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻזרע
- ׁשּתיהן את אחד זרע ׁשּבׁשּתיהן. ּכּקטּנה מדּמעֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד,
ּכלה, זרעֹו ׁשאין ּובדבר חּלין; הּגּדּולין ּכלה, ׁשּזרעֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּבדבר
הּׁשנּיה את ּבזֹורע אמּורים? ּדברים ּבּמה מדּמע. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻהּגּדּולין
הראׁשֹונה, את קצר אבל הראׁשֹונה. את קצר ׁשּלא ֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעד
- ּכלה זרעֹו ׁשאין ּבדבר אפּלּו - הּׁשנּיה את זרע ּכ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָואחר
לזה. זה הֹוכח נעׂשין ּומחּבר ּתלּוׁש ׁשאין חּלין; ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻהּגּדּולין

.„È,ּתרּומה ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת קּפֹות, ְְְִֵֶֶַַַַָֻֻׁשּתי
ּתרּומה, ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת סאין, ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻולפניהן
נפלּו 'חּלין אֹומר: ׁשאני מּתרין; - אּלּו לתֹו אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֻֻונפלּו
ׁשּלא ּפי על ואף - הּתרּומה' לתֹו ּותרּומה החּלין, ְְְְְִִֶַַַַָָֹֻלתֹו
ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּתרּומה. על חּלין ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֻרּבּו
עד - ּתֹורה ׁשל ּבתרּומה אבל מּדבריהם; ׁשהיא הּזה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבּזמן

הּתרּומה. על חּלין ְְִִֶַַָֻׁשּירּבּו

.ÂËּתרּומת' ואמר: הּכרי, לתֹו ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְִֶַַַָָָָָסאה
ׁשם סאה, אֹותּה ׁשּנפלה ּבּמקֹום - ּבתֹוכֹו' הּזה ְְְְִֶֶַַַָָָָָָהּכרי
ׁשּנפלה ּבּתרּומה הּכל ונּדּמע הּכרי, ּתרּומת ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֹנסּתּימה
חֹולקין - ּבצפֹונֹו' הּכרי 'ּתרּומת אמר: הּכרי. ְְְְְְִִִִִַַַַַָּובתרּומת
הּכרי רביע ונמצא לׁשנים, ׁשּבּצפֹון והחצי לׁשנים, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָאֹותֹו

המדּמע. הּוא צפֹונֹו, צפֹון ְְְֶַָֻׁשהּוא

.ÊËּכריים ׁשני 'ּתרּומת ואמר: ּכריים, ׁשני לפניו ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהיּו
סאין ׁשני לפניו היּו מדּמעין; ׁשניהן הרי - מהן' ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּבאחד
עׂשּויה האּלּו הּסאין מן אחד 'הרי ואמר: אחד, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוכרי
ידּוע ואין ּתרּומה, מהן אחת הרי - הּזה' הּכרי על ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּתרּומה
'הרי ואמר: אחת, ּוסאה ּכריים ׁשני לפניו היּו היא. ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָאיזֹו
ּתרּומה; הּוא הרי - האּלּו' הּכריים מן אחת על ּתרּומה ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָזֹו
הּטבל. מן המתּקן הּוא איזה ידּוע ואין מהן, אחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻונּתּקן

יד ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ׁשּנפלה‡. לבנֹות, וחמּׁשים ׁשחרֹות ּתאנֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹחמּׁשים
הּׁשחרֹות לבנה, היתה - ּתרּומה ׁשל אחת ּתאנה ְְְְְְֵֶַַַָָָָָָָֹלתֹוכן
הּׁשחרֹות ׁשחרה, היתה מדּמעֹות; והּלבנֹות ְְְְְְַַָָָָָָֹֹֻֻמּתרֹות
ׁשחרה אם ידּוע אין ואם מּתרֹות. והּלבנֹות ְְְְְִִֵַַָָָָָֹֻֻמדּמעֹות,
מה ידע הּכל; מן ּומאה ּבאחד עֹולה - לבנה אם ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיתה,

מדּמעֹות. ּכּלן הרי - וׁשכח ׁשּנפלה, אחר ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָֻֻהיתה

אֹו·. עּגּול ׁשּנפל ּדבלה, ׁשל ּומלּבנים ּדבלה עּגּולי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן
עּגּול אֹו היה מלּבן אם ידּוע ואין לתֹוכן, ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָמלּבן
ּבאחד ּתרּומה ותעלה לּמלּבנים, מצטרפין העּגּולין הרי -ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
עּגּול ׁשּנפל ּוקטּנים, ּגדֹולים ּדבלה עּגּולי הּכל. מן ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומאה
מעלין הן הרי - קטן אם ּגדֹול אם ידּוע ואין לתֹוכן, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָּדבלה

ּבמ עּגּוליםּבין למאה עּגּול נפל ּכיצד? ּבמׁשקל. ּבין נין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ
אחד ּומגּביּה נפל', 'קטן אֹומר: הריני - ּוקטּנים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּגדֹולים
עּגּול עׂשרים מהן עּגּול, ארּבעים לתֹו עּגּול נפל ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָקטן.
ּכל מׁשקל ועׂשרים והאחד ליטרין, ארּבע אחד ּכל ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָמׁשקל
ואחד, ליטרין מאה הּכל ּומׁשקל הֹואיל - ליטרה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאחד

הּקטּנים. מן אחד ּומגּביּה נפל', 'קטן אֹומר: ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהריני

הּתרּומה.‚. את להעלֹות מצטרפין אינן והּסלת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוהּקמח

הּמגּורה„. ּפי על ׁשּנפלה ּתרּומה, ׁשל חּטים [מחסן]סאה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
ׁשאין ואחד; ּבמאה אֹותּה מׁשערין אין - חּטים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשל
אין אם אֹו החּלין, עם ּתרּומה נבללה אם אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֻמׁשערין
את רֹואין יעׂשה? וכיצד הּתרּומה. נפלה מקֹום ּבאיזה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָידּוע
ּומפריׁש ׂשעֹורים, ּגּבי על חּטים היא ּכאּלּו ְְְְִִִִִִֵַַַַָהּתרּומה
החּלין מן מעט עם הּמגּורה ּפי על ׁשּנפלה עצמּה ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֻהּתרּומה
ׂשעֹורין. ּגּבי מעל חּטים ׁשּמאּסף ּכמי עליהם, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנפלה

אחת‰. לתֹו ּתרּומה ׁשּנפלה מגּורֹות, ׁשּתי אֹו קּפֹות ְְְְְְֵֵֶַַָָָֻׁשּתי
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ּפי על אף - הּכל וטחן חּלין, ׁשל רעֹות חּטים ְְִִִִֶַַַַָָָֹֻסאה
הּקמח והרי מּועט, ּתרּומה וׁשל מרּבה חּלין ׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻֻׁשהּמרסן
עֹולה, זה הרי - החּלין מּקמח מּמאה ּבפחֹות ּתרּומה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשל
אם אבל ואחד. מאה ׁשהּוא הּמרסן עם ּבּקמח ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻּומׁשערין
סאה מּמאה לפחֹות ּתרּומה ׁשל רעֹות חּטים ׁשל סאה ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָנפלה
ׁשל הּקמח והרי הּכל, וטחן חּלין, ׁשל יפֹות חּטים ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשל
ּבמאה עֹולה זה הרי - החּלין מּקמח מּמאה אחד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּתרּומה

הּתרּומה. ּופחתה החּלין הֹותירּו ׁשהרי ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֻואחת,

.Á- עכּורין לּגין למאה ׁשּנפל צלּול ּתרּומה ׁשל יין ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻלג
אם וכן הּלג; את מעלין אּלא ׁשּבהן, ׁשמרים מֹוציאין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאין
ׁשּבֹו. ׁשמרים מֹוציאין אין צלּולין, לּגין למאה עכּור לג ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹֻנפל

.Ëּכ ואחר יין, לּגין ותׁשעים לתׁשעה ׁשּנפל מים ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹֻלג
ׁשאין הּכל; נּדּמע - ּתרּומה ׁשל יין לג הּכל לתֹו ְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹנפל

הּיין. את מעלה ֲִִֶֶַַַַַהּמים

.Èחּלין ונפלּו חּלין, מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֻֻסאה
עֹולה זה הרי ּבׁשֹוגג, אם - מאה על ׁשהֹותירּו עד ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָאחרים
מבּטלין ׁשאין - מדּמע הּכל הרי ּבמזיד, ואם ּומאה. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבאחד

לכּתחּלה. ּתֹורה ְְִִֵַָָאּסּורי

.‡Èואֹוכל ּברב, אֹותּה לבּטל מּתר - לארץ חּוצה ְְְְֵֵֶַַָָָָָֹֻּתרּומת
ׁשל יין לֹו היה אם אּלא עֹוד, ולא טמאתֹו. ּבימי ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֻאֹותּה
ׁשני עליו ונֹותן אחד, לג מּמּנּו נֹוטל - לארץ חּוצה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּתרּומת
ׁשל מּיין נֹוטל ּכ ואחר ׁשלׁשה; הּכל ונמצא חּלין, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֻֻלּגין
לג מארּבעּתן ּומגּביּה הּׁשלׁשה, לתֹו ונֹותן לג ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָֹֹֹּתרּומה
לג ונֹוטל וחֹוזר אחר, לג לתֹוכן ּומׁשלי וחֹוזר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹוׁשֹותה;
עד הּתערבת, מן לג ונֹוטל ּתרּומה לג נֹותן וכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹוׁשֹותה;
לּגין, ּכּמה ׁשּבּטל ונמצא ּתרּומה; ׁשל הּיין ּכל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיכלה

חּלין. ׁשל לּגין ְִִִֵֶֻֻּבׁשני

.·Èזרע הּוא איזה נֹודע ולא החּלין, ּבצד ּתרּומה ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻהּזֹורע
לגנה מאה היה אפּלּו - ולגנה[ערוגה]הּתרּומה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ

ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתרין. ּכּלן חּלין, ׁשל ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻֻאחת
ּבּקר ּכלה ּבהן;ׁשּזרעֹו וכּיֹוצא והּׂשעֹורין החּטים ּכגֹון קע, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

- והּבצלים הּׁשּום ּכגֹון ּבארץ, נפסד זרעֹו ׁשאין ּדבר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָאבל
ּביניהן, מערבת אחת ולגנה חּלין ׁשל לגנה מאה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻאפּלּו
ּבאחת הּתרּומה ּתעלה הּכל, נתלׁש ואם מדּמע. ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָֹֹֻהּכל

לכּתחּלה. יתלׁש ולא ְְְְִִֵַָָֹֹּומאה;

.‚Èואין חּלין, ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָֻֻׁשּתי
אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל סאה ׁשּנפלה אֹו היא, איזֹו ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָידּוע
מּׁשּתי אחת נפלה ּכ ואחר נפלה, להיכן ידּוע ואין ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָמהן,
אחת זרע אם וכן מדּמעּתן; אינּה - החּלין לתֹו ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָֻֻהּקּפֹות
ּכתרּומה. ּבּה נֹוהג והּׁשנּיה ּדבר. לכל חּלין הּגּדּולין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻמהן,
אם וכן מדּמעת; אינּה אחר, למקֹום הּׁשנּיה הּקּפה ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻנפלה
למקֹום ׁשּתיהן נפלּו חּלין. הּגּדּולין הּׁשנּיה, את אחר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻזרע
- ׁשּתיהן את אחד זרע ׁשּבׁשּתיהן. ּכּקטּנה מדּמעֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד,
ּכלה, זרעֹו ׁשאין ּובדבר חּלין; הּגּדּולין ּכלה, ׁשּזרעֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּבדבר
הּׁשנּיה את ּבזֹורע אמּורים? ּדברים ּבּמה מדּמע. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻהּגּדּולין
הראׁשֹונה, את קצר אבל הראׁשֹונה. את קצר ׁשּלא ֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעד
- ּכלה זרעֹו ׁשאין ּבדבר אפּלּו - הּׁשנּיה את זרע ּכ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָואחר
לזה. זה הֹוכח נעׂשין ּומחּבר ּתלּוׁש ׁשאין חּלין; ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻהּגּדּולין

.„È,ּתרּומה ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת קּפֹות, ְְְִֵֶֶַַַַָֻֻׁשּתי
ּתרּומה, ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת סאין, ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻולפניהן
נפלּו 'חּלין אֹומר: ׁשאני מּתרין; - אּלּו לתֹו אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֻֻונפלּו
ׁשּלא ּפי על ואף - הּתרּומה' לתֹו ּותרּומה החּלין, ְְְְְִִֶַַַַָָֹֻלתֹו
ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּתרּומה. על חּלין ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֻרּבּו
עד - ּתֹורה ׁשל ּבתרּומה אבל מּדבריהם; ׁשהיא הּזה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבּזמן

הּתרּומה. על חּלין ְְִִֶַַָֻׁשּירּבּו

.ÂËּתרּומת' ואמר: הּכרי, לתֹו ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְִֶַַַָָָָָסאה
ׁשם סאה, אֹותּה ׁשּנפלה ּבּמקֹום - ּבתֹוכֹו' הּזה ְְְְִֶֶַַַָָָָָָהּכרי
ׁשּנפלה ּבּתרּומה הּכל ונּדּמע הּכרי, ּתרּומת ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֹנסּתּימה
חֹולקין - ּבצפֹונֹו' הּכרי 'ּתרּומת אמר: הּכרי. ְְְְְְִִִִִַַַַַָּובתרּומת
הּכרי רביע ונמצא לׁשנים, ׁשּבּצפֹון והחצי לׁשנים, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָאֹותֹו

המדּמע. הּוא צפֹונֹו, צפֹון ְְְֶַָֻׁשהּוא

.ÊËּכריים ׁשני 'ּתרּומת ואמר: ּכריים, ׁשני לפניו ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהיּו
סאין ׁשני לפניו היּו מדּמעין; ׁשניהן הרי - מהן' ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּבאחד
עׂשּויה האּלּו הּסאין מן אחד 'הרי ואמר: אחד, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוכרי
ידּוע ואין ּתרּומה, מהן אחת הרי - הּזה' הּכרי על ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּתרּומה
'הרי ואמר: אחת, ּוסאה ּכריים ׁשני לפניו היּו היא. ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָאיזֹו
ּתרּומה; הּוא הרי - האּלּו' הּכריים מן אחת על ּתרּומה ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָזֹו
הּטבל. מן המתּקן הּוא איזה ידּוע ואין מהן, אחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻונּתּקן

יד ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ׁשּנפלה‡. לבנֹות, וחמּׁשים ׁשחרֹות ּתאנֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹחמּׁשים
הּׁשחרֹות לבנה, היתה - ּתרּומה ׁשל אחת ּתאנה ְְְְְְֵֶַַַָָָָָָָֹלתֹוכן
הּׁשחרֹות ׁשחרה, היתה מדּמעֹות; והּלבנֹות ְְְְְְַַָָָָָָֹֹֻֻמּתרֹות
ׁשחרה אם ידּוע אין ואם מּתרֹות. והּלבנֹות ְְְְְִִֵַַָָָָָֹֻֻמדּמעֹות,
מה ידע הּכל; מן ּומאה ּבאחד עֹולה - לבנה אם ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיתה,

מדּמעֹות. ּכּלן הרי - וׁשכח ׁשּנפלה, אחר ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָֻֻהיתה

אֹו·. עּגּול ׁשּנפל ּדבלה, ׁשל ּומלּבנים ּדבלה עּגּולי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן
עּגּול אֹו היה מלּבן אם ידּוע ואין לתֹוכן, ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָמלּבן
ּבאחד ּתרּומה ותעלה לּמלּבנים, מצטרפין העּגּולין הרי -ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
עּגּול ׁשּנפל ּוקטּנים, ּגדֹולים ּדבלה עּגּולי הּכל. מן ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומאה
מעלין הן הרי - קטן אם ּגדֹול אם ידּוע ואין לתֹוכן, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָּדבלה

ּבמ עּגּוליםּבין למאה עּגּול נפל ּכיצד? ּבמׁשקל. ּבין נין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ
אחד ּומגּביּה נפל', 'קטן אֹומר: הריני - ּוקטּנים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּגדֹולים
עּגּול עׂשרים מהן עּגּול, ארּבעים לתֹו עּגּול נפל ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָקטן.
ּכל מׁשקל ועׂשרים והאחד ליטרין, ארּבע אחד ּכל ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָמׁשקל
ואחד, ליטרין מאה הּכל ּומׁשקל הֹואיל - ליטרה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאחד

הּקטּנים. מן אחד ּומגּביּה נפל', 'קטן אֹומר: ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהריני

הּתרּומה.‚. את להעלֹות מצטרפין אינן והּסלת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוהּקמח

הּמגּורה„. ּפי על ׁשּנפלה ּתרּומה, ׁשל חּטים [מחסן]סאה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
ׁשאין ואחד; ּבמאה אֹותּה מׁשערין אין - חּטים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשל
אין אם אֹו החּלין, עם ּתרּומה נבללה אם אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֻמׁשערין
את רֹואין יעׂשה? וכיצד הּתרּומה. נפלה מקֹום ּבאיזה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָידּוע
ּומפריׁש ׂשעֹורים, ּגּבי על חּטים היא ּכאּלּו ְְְְִִִִִִֵַַַַָהּתרּומה
החּלין מן מעט עם הּמגּורה ּפי על ׁשּנפלה עצמּה ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֻהּתרּומה
ׂשעֹורין. ּגּבי מעל חּטים ׁשּמאּסף ּכמי עליהם, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנפלה

אחת‰. לתֹו ּתרּומה ׁשּנפלה מגּורֹות, ׁשּתי אֹו קּפֹות ְְְְְְֵֵֶַַָָָֻׁשּתי
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ׁשּתי היּו אם - נפלה מהן לאיזֹו ידּוע ואין ונבללה, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמהן
ּבאחד ותעלה מצטרפֹות, אּלּו הרי אחד, ּבבית ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּמגּורֹות
והּקּפֹות אחת; מגּורה ׁשּתיהן היּו ּכאּלּו הּכל, מן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻּומאה
אחרת ּבחצר וקּפה זה ּבבית קּפה היתה ואפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻמצטרפֹות,
היּו אם אבל אחד. ּבבית ׁשּתיהן לקּבץ הּדבר ׁשּקרֹוב לפי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

מצטרפֹות. אין עירֹות, ּבׁשּתי הּקּפֹות ְְְְֲִִֵֵֵַָָֻׁשּתי

.Âמאחת להעלֹותּה רצה אם ׁשּנפלה? סאה מעלה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוכיצד
מּזֹו, וחציּה מּזֹו חציּה להעלֹות רצה ואם מעלה; ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּתיהן,
ּתאנים ליטרא ׁשּדרס חּלין, ׁשל ּתאנים מלאים ּכּדים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמעלה.
אם - היא איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ּכד ּבפי ּתרּומה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשל
מהם, אחד ּכד ולֹוקח ּתעלה; זֹו הרי וכד, ּכד מאה ׁשם ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהיּו
ואם מּתרין. והּׁשאר ליטרה, אֹותּה מּדמי חּוץ לכהן ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֻּומֹוכרּה
מּתרין. והּׁשּולים מדּמע, ּכּלן הּפּמין - מּמאה ּפחֹות ְְִִִִֵַַַָָָָָָֻֻֻֻהיּו

.Êידּוע ואין עּגּול, ּפי על אֹו ּכּורת, ּפי על ּדרסּה אם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכן
אֹו ּבצפֹונֹו אם ידּוע ואין עּגּול, ּפי על ּדרסּה היא. ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאיזה
ּפרּודֹות, הן ּכאּלּו אֹותן רֹואין - הּוא עּגּול איזה ולא ְְְְִִִִֵֵֶָֹּבדרֹומֹו,
ליטרין, מאה העּגּולין ּבכל יׁש אם - הּמׁשקל לפי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָותעלה
ּכדי ליטרין, ׁשני על יתר מהן עּגּול ּבכל ׁשּיׁש והּוא, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּתעלה;
החּלין. ּברב ּבטל הּתרּומה, ׁשּספק - ּברב הּתרּומה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשּתבטל

.Áאֹוסר ּוספקּה, ּבמאה; אֹוסר וּדיּה, - ְְְֵֵֵֵַַָָָָָהּתרּומה
ּביתר היתה ואם ּברב. אּלא הּתר לּה ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבחמּׁשים;
ּתרּומה אחת ּתאנה ּכיצד? רב. צריכה אינּה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹמחמּׁשים,
אסּור הּכל - קּימין הּמאה והרי ותׁשעים, לתׁשעה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּנפלה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַָלזרים,

.Ëׁשּמא - הּכל מן אחת ואבדה לחמּׁשים, אחת ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹנפלה
היא ׁשּנפלה האחת אֹו ׁשאבדה, היא החּלין מן ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻאחת
מּמקֹום עליהן ׁשּירּבה עד אסּורֹות; אּלּו הרי - ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאבדה
הּכל. על יתר - ואחת ּתאנים חמּׁשים עליהן ויֹוסיף ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹאחר,
ואבדה וחמּׁשים, אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל אחת נפלה ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָואם

לזרים. הּׁשאר הּתרּו - הּכל מן ְְְִִַַַַָָֹֻאחת

.Èראׁשֹון מּמעׂשר מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָסאה
ּתרּומ נּטלה הּכלׁשּלא ונּדּמע והקּדׁש, ׁשני למעׂשר אֹו תֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

מעׂשר, לתרּומת ׁשם יּקרא נפלה, ראׁשֹון למעׂשר אם -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
ּומּדמי ׁשּנפלה ּתרּומה מּדמי חּוץ לּכהנים, הּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹויּמכר
הרי - נפלה והקּדׁש ׁשני למעׂשר ואם ׁשּבֹו. מעׂשר ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּתרּומת

ּתרּומה. מּדמי חּוץ לּכהן, ויּמכרּו יּפדּו, ְְְְִִִֵֵֵַָָָֹאּלּו

.‡Èאֹו חּלין, מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה טמאה ּתרּומה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֻסאה
ּבין טהֹורין ּבין - הקּדׁש אֹו ׁשני, מעׂשר אֹו ראׁשֹון, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַמעׂשר
ׁשאסּורה טמאה ּבתרּומה הּכל ונּדּמע הֹואיל - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹטמאין
עד אֹותן, ּומּניחין לעֹולם; אסּור הּכל הרי לּכל, ְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹֹּבאכילה
להאכל ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּירקבּו.
יּתקל ׁשּמא יּניחן, לא - חי להאכל ׁשּדרּכֹו ּדבר אבל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹחי.
ׁשּמדליקין ּכדר הּכל, ידליק אּלא מהן; ויאכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבהן,

טמאה. ְְֵָָּתרּומה

.·Èחּלין מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה טהֹורה, ּתרּומה ְְְְְִִֵֶָָָָָָָֻסאה
והּכהן ּתרּומה. מּדמי חּוץ לּכהנים, הּכל יּמכר - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹֹטמאין
ׁשאינן ּפרֹות ּבמי אֹותֹו ילּוׁש אֹו קליֹות, זה מדּמע ְְְֵֵֵֵֶֶָָָָֻאֹוכל
הּטמאין; החּלין מן הּתרּומה ּתטמא ׁשּלא ּכדי - ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻמכׁשירין

טמא אכל ׁשאין - מּכּביצה ּפחֹות ּפחֹות זה מדּמע ילּוׁש ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאֹו
זה מדּמע יתחּלק אֹו ּכּביצה; ׁשּיהיה עד אחר, אכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻמטּמא
ׁשּבֹו. הּתרּומה ּתּטמא ׁשּלא ּכדי עּסה, ּבכל מּכּביצה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּפחֹות

.‚Èוכן טהֹורין, חּלין למאה ׁשּנפלה טמאה, ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻסאה
ּתעלה - טמאין חּלין למאה ׁשּנפלה טהֹורה, ּתרּומה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻסאה
אֹו ּפרֹות, ּבמי ּתּלֹוׁש אֹו קליֹות, ותאכל ּומאה; ְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָּבאחד
הּסאה היא ׁשּנפלה, הּסאה ׁשאין - מּכּביצה ּפחֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּפחֹות

ׁשעלתה. ְְֶַָָָעצמּה

.„Èּתרּומה ׁשל סאה למאה ׁשּנפלה טמאה, ּתרּומה ְְְְְְְֵֵֶֶָָָָָָָָסאה
ואם ּכטהֹורה; הּכל ואֹוכלין ּבמעּוטּה, ּבטלה - ְְְְְְְִִִִַָָָָָֹטהֹורה

ׁשּירקב. עד הּכל יּניח מּמאה, לפחֹות ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹנפלה

.ÂË,מהן אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל סאה ׁשּנפלה קּפֹות ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּתי
ואין ׁשנּיה, סאה נפלה ּכ ואחר נפלה, מהן לאיזֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוידע
ׁשּנפלה 'לּמקֹום אֹומרים: - נפלה מהן לאיזֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָידּוע
ּבּמקלקל. הּקלקלה את ׁשּתֹולין לפי ׁשנּיה'; נפלה ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻראׁשֹונה,
מהן לאיזֹו ידּוע ואין מהן, אחת לתֹו ראׁשֹונה סאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָנפלה
נפלה מהן לאיזֹו וידע ׁשנּיה, סאה נפלה ּכ ואחר ְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָנפלה,
אּלא ראׁשֹונה', נפלה ׁשנּיה ׁשּנפלה 'לּמקֹום אֹומרים, אין -ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָ

מקלקלֹות. ְְְֵֶָֻׁשּתיהן

.ÊËונפלה טהֹורה, ואחת טמאה אחת קּפֹות, ׁשּתי ְְְְְְֵֵַַַַָָָָָֻהיּו
- היא איזֹו ידּוע ואין מהן, לאחת ּתרּומה ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָסאה

נפלה'. הּטמאה לתֹו' ְְְְִֵַָָָאֹומרין:

.ÊÈחּלין ׁשל ואחת טהֹורה ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּתי
- מהן אחת לתֹו טהֹורה ּתרּומה סאה נפלה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָטמאין,
ּבטהרה יאכלּו והחּלין נפלה', ּתרּומה ׁשל לתֹו' ְְְְְְְֳִִֵֶַָָָָָָֻאֹומרין:

ְִָּכתרּומה.

.ËÈ-ÁÈ- מהן אחת לתֹו טמאה ּתרּומה סאה ְְְְְֵֵֶַַָָָָָנפלה
קליֹות, יאכלּו והחּלין נפלה', ּתרּומה ׁשל לתֹו' ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻאֹומרין:

ּפרֹות. ּבמי יּלֹוׁשּו ְִֵֵאֹו

.Îחּלין ׁשל ואחת טמאה ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּתי
- מהן אחת לתֹו טהֹורה ּתרּומה ׁשל סאה ונפלה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָטהֹורין,
קליֹות. יאכלּו והחּלין נפלה', ּתרּומה ׁשל לתֹו' ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻאֹומרין:

.‡Î- מהן אחת לתֹו טמאה ּתרּומה ׁשל סאה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָנפלה
ּוספק אסּור, טמאה ּתרּומה ׁשּספק אסּורֹות; ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶָָָׁשּתיהן
הּתֹורה, מן טמאה ּתרּומה ׁשאּסּור מּפני מּתר, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻהמדּמע
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו העּקרים על מּדבריהם, המדּמע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻואּסּור

מאכלֹות. ֲִֵַָאּסּורי

טו ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

סתּומה‡. חשובה]חבית ׁשהּוא.[שהיא ּבכל מדּמעת , ְְְִֶַַַָָָ
אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה ּתרּומה ׁשל סתּומה חבית ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכיצד?
ּתעלה החבּיֹות, נפּתחּו הּכל; נּדּמע סתּומֹות, ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹחבּיֹות

ּומאה. ְֵֶָָּבאחד

מהן·. אחת ונפלה חבּיֹות, ּבמאה סתּומה חבית ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָנתערבה
היא ּתרּומה 'ׁשל ואֹומרין: ּכּלן, הּתרּו - הּגדֹול ְְְְִִֶַַָָָָֻֻלּים
אחת ונפלה למאה, ׁשּנפלה ּבתאנה ּכן ּׁשאין מה - ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנפלה'
ׁשהחבית, לפי אחת; להפריׁש צרי אּלא - הּגדֹול לּים ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמהן
נּכרת. נפילתּה אין ּבּה, וכּיֹוצא ּותאנה נּכרת; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנפילתּה

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

אחת‚. ונפּתחה חבּיֹות, ּבמאה ׁשּנתערבה סתּומה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָחבית
אבל החבית. אֹותּה וׁשֹותה מּמאה, אחד מּמּנה נֹוטל - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָמהן
ואחת אחת וכל ׁשּיתּפּתחּו; עד אסּורֹות, החבּיֹות ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָׁשאר
הּׁשאר. וׁשֹותה ּדּמּועּה, ּכדי מּמּנה נֹוטל מהן, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּתּפתח
מאה מהן ונתּפּתחּו חבּיֹות, וחמּׁשים ּבמאה חבית ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָנתערבה
הּמאה. וׁשֹותה אחת, חבית ּדּמּוען ּכדי מהם נֹוטל - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחבּיֹות
ׁשל חבית לאֹותּה מחזיקין ואין אסּורין, החמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָּוׁשאר
ּכּלן חבּיֹות, אלפים ּכּמה היּו אפּלּו - ּברב ׁשהיא ְְֲֲִִִִֶַָָָָָָֹֻּתרּומה
וׁשֹותה מּמאה, אחד מּמּנּו נֹוטל - ּׁשּיּפתח מה וכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמדּמע.

מדּמע. והּׁשאר ְְְְִַַָָָֻהּׁשירים;

ׁשהמחּמץ„. מאכלֹות, אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּכבר
ׁשל ּתּפּוח רּסק אם ,לפיכ ׁשהּוא; ּבכל אֹוסר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהמתּבל
מדּמעת, העּסה ּכל - והחמיצה העּסה לתֹו ּונתנֹו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻּתרּומה,

לזרים. ְֲִַָָואסּורה

חלמֹון‰. אפּלּו - ּתרּומה ׁשל ּבתבלין ׁשּנּתּבלה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּביצה
ּבֹולע. ׁשהּוא מּפני אסּור, ְִֵֵֶֶַָָׁשּלּה

.Âואחר והגּביהֹו, העּסה, לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָׁשאֹור
מּתרת. זֹו הרי - נתחּמצה ְְֲִֵֶֶַָָֻּכ

.Ê,מינֹו ּבׁשאינֹו מין ּתרּומה נתערבה ׁשאם ּבארנּו, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּכבר
אם - הּתבׁשיל עם ׁשּנתּבּׁשל מחּת ּבצל ,לפיכ טעם; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּבנֹותן
הרי - הּבצל טעם ּבֹו ויׁש חּלין, והּתבׁשיל ּתרּומה הּבצל ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻהיה
והּבצל ּתרּומה הּתבׁשיל היה ואם לזרים; אסּור ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָהּתבׁשיל
לזרים. אסּור הּבצל הרי - ּבּבצל הּתבׁשיל טעם ונמצא ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻחּלין,

.Áיבׁש ּבצל לתֹוכן הׁשלי ּכ ואחר ׁשּנתּבּׁשלּו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָעדׁשים
ּבנֹותן ,מחּת היה ואם מּתר; זה הרי ׁשלם, היה אם -ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָֻֻ
מחּת ּבין ׁשלם ּבין העדׁשים, עם הּבצל ּבּׁשל ואם ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻטעם.
הּבצל ׁשהׁשלי ּבין - הּתבׁשיל ּכל ּוׁשאר טעם. ּבנֹותן -ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבין ׁשלם ּבין הּתבׁשיל, עם ׁשּבּׁשלֹו ּבין ׁשּנתּבּׁשל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָאחר
אחד ּבצל מה ּומּפני טעם. ּבנֹותן אֹותֹו מׁשערין - ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻמחּת
מּפני אֹותֹו? מׁשערין אין ׁשּנתּבּׁשלּו, עדׁשים לתֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָׁשלם
לתֹוכן, ּפֹולט ולא ׁשלם; הּוא ׁשהרי מהן, ׁשֹואב ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹׁשאינֹו
;ּכמחּת הן הרי רּבים, ּבצלים היּו ואם נתּבּׁשלּו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻׁשּכבר
לח ׁשהיה אֹו החיצֹונה, קלּפתֹו אֹו ּפטמתֹו נּטלה אם ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָוכן

ּכמ הּוא הרי ׁשלם- ּבין יבׁש, ּבין לח ּבין - והּקפלֹוט .חּת ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻ
טעם. ּבנֹותן - מחּת ְְֵֵַַָֻּבין

.Ëזה הרי - ּתרּומה ׁשל ירק עם חּלין ׁשל ירק ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהּכֹובׁש
ּכבׁש ׁשאם וׁשּומים; וחציר ּבצלים מּמיני חּוץ לזרים, ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָֻמּתר
עם חּלין ּבצלים אֹו ּתרּומה, ׁשל ּבצלים עם חּלין ׁשל ְְְִִִִִִֶֶָָָָָֻֻירק
ׁשל ירק ּכבׁש אסּורין. אּלּו הרי - ּתרּומה ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבצלים
לזרים. מּתר הּבצל הרי - חּלין ׁשל ּבצל עם ְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֻֻּתרּומה

.Èואּלּו אּלּו היּו אם - ּתרּומה זיתי עם ׁשּכבׁשן חּלין ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֻזיתי
אֹו ׁשלמין, ּתרּומה וׁשל ּפצּועין חּלין ׁשל ׁשהיּו אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָֻּפצּועין,
ׁשניהן היּו אם אבל אסּורין. אּלּו הרי - ּתרּומה ּבמי ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָׁשּכבׁשן
ׁשלמין החּלין וזיתי ּפצּועין ּתרּומה זיתי ׁשהיּו אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֻׁשלמין,
הּׁשלמין. מן ׁשֹואבֹות ׁשהּפצּועין לפי מּתרין; אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָֻ

.‡Èׁשלקֹות ּומי ּכבׁשים הן[מתבשיל]מי הרי ּתרּומה, ׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָ
לזרים. ְֲִִָאסּורין

.·Èמּׁשּום ּבּה יׁש ּבּקדרה, טעם נתנה ׁשּלא עד - ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשבת

ּתרּומה. מּׁשּום ּבּה אין ּבּקדרה, טעם ּומּׁשּנתנה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָּתרּומה;

.‚Èּתרּומה יין ׁשל חבית ּפי על ּונתנּה חּמה, ּפת ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהרֹודה
ׂשעֹורים ּופת מּתרת; זֹו הרי חּטים, הּפת היתה אם -ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֻ

ׁשֹואבֹות. ׁשהּׂשעֹורים מּפני ְְֲֲִִֵֶַָאסּורה,

.„Èהּפת את ּבֹו ואפה ּתרּומה, ׁשל ּבכּמֹון ׁשהּסיקֹו ְְְִִֶֶֶַַַַָָָּתּנּור
והריח ריחֹו, אּלא הּכּמֹון, טעם ּבּה ׁשאין מּתרת; הּפת -ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

אסּור. ֵָאינֹו

.ÂËעל אף - מים ׁשל לבֹור ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ְְְְִִֶֶֶַַַָָׂשעֹורין
טעם נֹותן ׁשאין מּתרין, הן הרי - מימיו ׁשהבאיׁשּו ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻּפי

אֹוסר. ֵֶַָׁשּפגם

.ÊËיין ׁשל ּבֹור לתֹו ׁשּנפל ועצֹו הּוא ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּתלּתן
הּיין הרי ּבּיין, טעם לבּדֹו לּתן ּכדי הּתלּתן ּבזרע אם -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָ

לזרים. ְִָָאסּור

.ÊÈּכל מזג - חּלין ואחד ּתרּומה אחד יין, ׁשל ּכֹוסֹות ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשני
החּלין יין את רֹואין - ערבן ּכ ואחר ּבמים, מהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאחד
אינֹו ׁשהרי ּבּמים, נתערב הּתרּומה יין ּוכאּלּו אינֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּכאּלּו
הרי הּתרּומה, יין טעם לבּטל הּמים אֹותֹו ראּוי אם ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָמינֹו;
ׁשאין ּבארנּו ׁשּכבר אסּור, - לאו ואם לזרים; מּתר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהּכל

הּיין. את מעלה ֲִִֶֶַַַַַהּמים

.ÁÈוהן ידיחם, - ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיין
ידיחם, - ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ׁשמן וכן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּתרֹות;

יקּפה - יין ּגּבי על הּׁשמן נפל מּתרֹות. אֹותֹו,[יאסוף]והן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
הּציר ּגּבי על נפל לזרים. מּתר התבשיל]והּיין -[רוטב ְְִִִֵַַַַַַָָָֻ

הּציר ּכל ׁשּיסיר ּכדי הּציר, מעל קלּפה ויּטל אֹותֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיקּפה
הּׁשמן. טעם ֶֶֶַַַׁשּבֹו

.ËÈואם חּלין; ּבּה יבּׁשל לא ּתרּומה, ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻקדרה
הרי ּביין, אֹו ּבמים הּקדרה ׁשטף ואם טעם; ּבנֹותן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָּבּׁשל,
לׁשטף צרי אין - הּכלי ּבמקצת ּבּׁשל ּבּה. לבּׁשל מּתר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻזה

ּבלבד. הּבּׁשּול מקֹום ׁשֹוטף אּלא ּכּלֹו, ְְִִֵֶֶַַָֻאת

.Î,ּגדֹולה -ּתרּומה והּבּכּורים והחּלה, מעׂשר, ּותרּומת ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
"והרמתם אֹומר: הּוא מעׂשר ּבתרּומת 'ּתרּומה'. נקראּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֻּכּלן
נאמר: ּובחּלה ּגרן"; "ּכתרּומת ואֹומר: ה'", ּתרּומת ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹמּמּנּו
,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ונאמר: תרּומה"; ּתרימּו ְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ"חּלה,

ּדגנ ל[ו]מעׂשר ואין ,"יד ּותרּומת ...ויצהר תירׁש ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
מן חּוץ זה, ּבפסּוק ּפרטֹו ׁשּלא מקֹום הבאת ׁשּטעּון ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹּדבר
ׁשהן למדּת, הא - "יד "ּותרּומת נאמר: ּובהם ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּבּכּורים,

ּתרּומה. ְְִָקרּואין

.‡Î- הּוא אחד ודּמּוע, אכילה לענין ארּבעּתן ּדין ,ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָלפיכ
נטמאּו, ואם זה; עם זה ּומצטרפין ּומאה, ּבאחד עֹולין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָֻּכּלן
- הּדרכים אּלּו ּבכל ּדמאי ׁשל מעׂשר ּתרּומת ודין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָיּׂשרפּו.
אכילתּה. על לֹוקין ׁשאין אּלא וּדאי, ׁשל מעׂשר ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכתרּומת

.·Îואחר מאכל, אֹותֹו ּברּכת מבר - ּתרּומה האֹוכל ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָּכל
לאכל וצּונּו אהרן, ׁשל ּבקדּׁשתֹו קּדׁשנּו 'אׁשר :מבר ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻּכ
חּוצה ּבחּלת אפּלּו מברכין, ּוראינּום קּבלנּו וכ ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָּתרּומה'.
ׁשּנאמר: ּכעבֹודה, הּגבּול קדׁשי אכילת ׁשּגם - ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלארץ

ּכהּנתכם". את אּתן מּתנה ְְֲֵֶֶֶַַַָָֹֻ"עבדת

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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אחת‚. ונפּתחה חבּיֹות, ּבמאה ׁשּנתערבה סתּומה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָחבית
אבל החבית. אֹותּה וׁשֹותה מּמאה, אחד מּמּנה נֹוטל - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָמהן
ואחת אחת וכל ׁשּיתּפּתחּו; עד אסּורֹות, החבּיֹות ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָׁשאר
הּׁשאר. וׁשֹותה ּדּמּועּה, ּכדי מּמּנה נֹוטל מהן, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּתּפתח
מאה מהן ונתּפּתחּו חבּיֹות, וחמּׁשים ּבמאה חבית ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָנתערבה
הּמאה. וׁשֹותה אחת, חבית ּדּמּוען ּכדי מהם נֹוטל - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחבּיֹות
ׁשל חבית לאֹותּה מחזיקין ואין אסּורין, החמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָּוׁשאר
ּכּלן חבּיֹות, אלפים ּכּמה היּו אפּלּו - ּברב ׁשהיא ְְֲֲִִִִֶַָָָָָָֹֻּתרּומה
וׁשֹותה מּמאה, אחד מּמּנּו נֹוטל - ּׁשּיּפתח מה וכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמדּמע.

מדּמע. והּׁשאר ְְְְִַַָָָֻהּׁשירים;

ׁשהמחּמץ„. מאכלֹות, אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּכבר
ׁשל ּתּפּוח רּסק אם ,לפיכ ׁשהּוא; ּבכל אֹוסר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהמתּבל
מדּמעת, העּסה ּכל - והחמיצה העּסה לתֹו ּונתנֹו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻּתרּומה,

לזרים. ְֲִַָָואסּורה

חלמֹון‰. אפּלּו - ּתרּומה ׁשל ּבתבלין ׁשּנּתּבלה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּביצה
ּבֹולע. ׁשהּוא מּפני אסּור, ְִֵֵֶֶַָָׁשּלּה

.Âואחר והגּביהֹו, העּסה, לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָׁשאֹור
מּתרת. זֹו הרי - נתחּמצה ְְֲִֵֶֶַָָֻּכ

.Ê,מינֹו ּבׁשאינֹו מין ּתרּומה נתערבה ׁשאם ּבארנּו, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּכבר
אם - הּתבׁשיל עם ׁשּנתּבּׁשל מחּת ּבצל ,לפיכ טעם; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּבנֹותן
הרי - הּבצל טעם ּבֹו ויׁש חּלין, והּתבׁשיל ּתרּומה הּבצל ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻהיה
והּבצל ּתרּומה הּתבׁשיל היה ואם לזרים; אסּור ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָהּתבׁשיל
לזרים. אסּור הּבצל הרי - ּבּבצל הּתבׁשיל טעם ונמצא ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻחּלין,

.Áיבׁש ּבצל לתֹוכן הׁשלי ּכ ואחר ׁשּנתּבּׁשלּו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָעדׁשים
ּבנֹותן ,מחּת היה ואם מּתר; זה הרי ׁשלם, היה אם -ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָֻֻ
מחּת ּבין ׁשלם ּבין העדׁשים, עם הּבצל ּבּׁשל ואם ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻטעם.
הּבצל ׁשהׁשלי ּבין - הּתבׁשיל ּכל ּוׁשאר טעם. ּבנֹותן -ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבין ׁשלם ּבין הּתבׁשיל, עם ׁשּבּׁשלֹו ּבין ׁשּנתּבּׁשל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָאחר
אחד ּבצל מה ּומּפני טעם. ּבנֹותן אֹותֹו מׁשערין - ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻמחּת
מּפני אֹותֹו? מׁשערין אין ׁשּנתּבּׁשלּו, עדׁשים לתֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָׁשלם
לתֹוכן, ּפֹולט ולא ׁשלם; הּוא ׁשהרי מהן, ׁשֹואב ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹׁשאינֹו
;ּכמחּת הן הרי רּבים, ּבצלים היּו ואם נתּבּׁשלּו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻׁשּכבר
לח ׁשהיה אֹו החיצֹונה, קלּפתֹו אֹו ּפטמתֹו נּטלה אם ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָוכן

ּכמ הּוא הרי ׁשלם- ּבין יבׁש, ּבין לח ּבין - והּקפלֹוט .חּת ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻ
טעם. ּבנֹותן - מחּת ְְֵֵַַָֻּבין

.Ëזה הרי - ּתרּומה ׁשל ירק עם חּלין ׁשל ירק ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהּכֹובׁש
ּכבׁש ׁשאם וׁשּומים; וחציר ּבצלים מּמיני חּוץ לזרים, ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָֻמּתר
עם חּלין ּבצלים אֹו ּתרּומה, ׁשל ּבצלים עם חּלין ׁשל ְְְִִִִִִֶֶָָָָָֻֻירק
ׁשל ירק ּכבׁש אסּורין. אּלּו הרי - ּתרּומה ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבצלים
לזרים. מּתר הּבצל הרי - חּלין ׁשל ּבצל עם ְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֻֻּתרּומה

.Èואּלּו אּלּו היּו אם - ּתרּומה זיתי עם ׁשּכבׁשן חּלין ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֻזיתי
אֹו ׁשלמין, ּתרּומה וׁשל ּפצּועין חּלין ׁשל ׁשהיּו אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָֻּפצּועין,
ׁשניהן היּו אם אבל אסּורין. אּלּו הרי - ּתרּומה ּבמי ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָׁשּכבׁשן
ׁשלמין החּלין וזיתי ּפצּועין ּתרּומה זיתי ׁשהיּו אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֻׁשלמין,
הּׁשלמין. מן ׁשֹואבֹות ׁשהּפצּועין לפי מּתרין; אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָֻ

.‡Èׁשלקֹות ּומי ּכבׁשים הן[מתבשיל]מי הרי ּתרּומה, ׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָ
לזרים. ְֲִִָאסּורין

.·Èמּׁשּום ּבּה יׁש ּבּקדרה, טעם נתנה ׁשּלא עד - ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשבת

ּתרּומה. מּׁשּום ּבּה אין ּבּקדרה, טעם ּומּׁשּנתנה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָּתרּומה;

.‚Èּתרּומה יין ׁשל חבית ּפי על ּונתנּה חּמה, ּפת ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהרֹודה
ׂשעֹורים ּופת מּתרת; זֹו הרי חּטים, הּפת היתה אם -ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֻ

ׁשֹואבֹות. ׁשהּׂשעֹורים מּפני ְְֲֲִִֵֶַָאסּורה,

.„Èהּפת את ּבֹו ואפה ּתרּומה, ׁשל ּבכּמֹון ׁשהּסיקֹו ְְְִִֶֶֶַַַַָָָּתּנּור
והריח ריחֹו, אּלא הּכּמֹון, טעם ּבּה ׁשאין מּתרת; הּפת -ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

אסּור. ֵָאינֹו

.ÂËעל אף - מים ׁשל לבֹור ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ְְְְִִֶֶֶַַַָָׂשעֹורין
טעם נֹותן ׁשאין מּתרין, הן הרי - מימיו ׁשהבאיׁשּו ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻּפי

אֹוסר. ֵֶַָׁשּפגם

.ÊËיין ׁשל ּבֹור לתֹו ׁשּנפל ועצֹו הּוא ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּתלּתן
הּיין הרי ּבּיין, טעם לבּדֹו לּתן ּכדי הּתלּתן ּבזרע אם -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָ

לזרים. ְִָָאסּור

.ÊÈּכל מזג - חּלין ואחד ּתרּומה אחד יין, ׁשל ּכֹוסֹות ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשני
החּלין יין את רֹואין - ערבן ּכ ואחר ּבמים, מהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאחד
אינֹו ׁשהרי ּבּמים, נתערב הּתרּומה יין ּוכאּלּו אינֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּכאּלּו
הרי הּתרּומה, יין טעם לבּטל הּמים אֹותֹו ראּוי אם ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָמינֹו;
ׁשאין ּבארנּו ׁשּכבר אסּור, - לאו ואם לזרים; מּתר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהּכל

הּיין. את מעלה ֲִִֶֶַַַַַהּמים

.ÁÈוהן ידיחם, - ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיין
ידיחם, - ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ׁשמן וכן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּתרֹות;

יקּפה - יין ּגּבי על הּׁשמן נפל מּתרֹות. אֹותֹו,[יאסוף]והן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
הּציר ּגּבי על נפל לזרים. מּתר התבשיל]והּיין -[רוטב ְְִִִֵַַַַַַָָָֻ

הּציר ּכל ׁשּיסיר ּכדי הּציר, מעל קלּפה ויּטל אֹותֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיקּפה
הּׁשמן. טעם ֶֶֶַַַׁשּבֹו

.ËÈואם חּלין; ּבּה יבּׁשל לא ּתרּומה, ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻקדרה
הרי ּביין, אֹו ּבמים הּקדרה ׁשטף ואם טעם; ּבנֹותן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָּבּׁשל,
לׁשטף צרי אין - הּכלי ּבמקצת ּבּׁשל ּבּה. לבּׁשל מּתר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻזה

ּבלבד. הּבּׁשּול מקֹום ׁשֹוטף אּלא ּכּלֹו, ְְִִֵֶֶַַָֻאת

.Î,ּגדֹולה -ּתרּומה והּבּכּורים והחּלה, מעׂשר, ּותרּומת ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
"והרמתם אֹומר: הּוא מעׂשר ּבתרּומת 'ּתרּומה'. נקראּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֻּכּלן
נאמר: ּובחּלה ּגרן"; "ּכתרּומת ואֹומר: ה'", ּתרּומת ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹמּמּנּו
,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ונאמר: תרּומה"; ּתרימּו ְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ"חּלה,

ּדגנ ל[ו]מעׂשר ואין ,"יד ּותרּומת ...ויצהר תירׁש ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
מן חּוץ זה, ּבפסּוק ּפרטֹו ׁשּלא מקֹום הבאת ׁשּטעּון ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹּדבר
ׁשהן למדּת, הא - "יד "ּותרּומת נאמר: ּובהם ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּבּכּורים,

ּתרּומה. ְְִָקרּואין

.‡Î- הּוא אחד ודּמּוע, אכילה לענין ארּבעּתן ּדין ,ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָלפיכ
נטמאּו, ואם זה; עם זה ּומצטרפין ּומאה, ּבאחד עֹולין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָֻּכּלן
- הּדרכים אּלּו ּבכל ּדמאי ׁשל מעׂשר ּתרּומת ודין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָיּׂשרפּו.
אכילתּה. על לֹוקין ׁשאין אּלא וּדאי, ׁשל מעׂשר ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכתרּומת

.·Îואחר מאכל, אֹותֹו ּברּכת מבר - ּתרּומה האֹוכל ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָּכל
לאכל וצּונּו אהרן, ׁשל ּבקדּׁשתֹו קּדׁשנּו 'אׁשר :מבר ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻּכ
חּוצה ּבחּלת אפּלּו מברכין, ּוראינּום קּבלנּו וכ ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָּתרּומה'.
ׁשּנאמר: ּכעבֹודה, הּגבּול קדׁשי אכילת ׁשּגם - ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלארץ

ּכהּנתכם". את אּתן מּתנה ְְֲֵֶֶֶַַַָָֹֻ"עבדת

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעׂשר להפריׁש והיא, - אחת עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָמצות
- זֹו מצוה ּובאּור ללוּים. ולּתנֹו הּזריעה, מּׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָוׁשנה

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א ּפרק מעׂשר ¤¤¥£©§¦הלכֹות

ּגדֹולה‡. ּתרּומה ׁשּמפריׁשין לכהן]אחר - מחמישים ,[אחד ְְְִִֶַַַָָ
'מעׂשר הּנקרא הּוא וזה הּנׁשאר; מן מעׂשרה אחד ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמפריׁש
ירימּו אׁשר יׂשראל ּבני מעׂשר את "ּכי נאמר: ּובֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָראׁשֹון',
ׁשּנאמר: - ּונקבֹות זכרים ללוּיים, הּזה והּמעׂשר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלה'...".

לנחלה". ּביׂשראל מעׂשר ּכל נתּתי הּנה לוי, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ"ולבני

לאכלֹו·. ּומּתר ליׂשראל, ּבאכילה מּתר ראׁשֹון ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻמעׂשר
ּבמעׂשר ׁשּנאמר מקֹום וכל ּכלל; קדּׁשה ּבֹו ׁשאין - ְְְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּבטמאה
ׁשּמעׂשר ּומּנין ׁשני. מעׂשר אּלא אינֹו 'ּפדּיה', אֹו ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ'קדׁש'
מן ּכּדגן - ּתרּומתכם לכם "ונחׁשב ׁשּנאמר: חּלין? ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻראׁשֹון

ויקב ּגרן מה - הּיקב" מן וכמלאה מהםהּגרן, [שהופרש ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ומעשרות] ראׁשֹוןתרומות מעׂשר אף ּדבר, לכל ְֲִִֵַַָָָֻחּלין

ׁשּנׁשּבית, לוי ּבת ,לפיכ ּדבר. לכל חּלין ּתרּומתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻׁשּנּטלה
ואֹוכלת; הּמעׂשר, לּה נֹותנין - זנּות ּבעילת ׁשּנבעלה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָאֹו
אחד עד לּה העיד אֹו ּבעלּה, ׁשּמת ׁשּׁשמעה מי [-אבל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

כשרה] עדות זו קנסּושאין - ּבעלּה ּבא ּכ ואחר ונּׂשאת, ,ְְְֲִֵַַַָָָָ
ּבמעׂשר. אסּורה ׁשּתהיה חכמים, ְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָאֹותּה

להפריׁש‚. ּכדי ראׁשֹון, מעׂשר מפריׁשין וכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַֹלוּיים
מעׂשר ּתרּומת מעשרמּמּנּו תרומת ממנו לתת בכדי [הלוים: ְֲִֵֶַַ

ּומעׂשרֹותלכהן] ּתרּומֹות ׁשאר מפריׁשין הּכהנים וכן ;ְְְְְֲִִִֵַַַַָֹ
יאכלּו יכֹול הּכל, מן נֹוטלין ׁשהּכהנים ּולפי ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹֹֹלעצמן.
אּתם"; ּגם ּתרימּו "ּכן לֹומר: ּתלמּוד ּבטבלן? ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּפרֹותיהן

הּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה אּלּו[מסורת "אּתם", - למדּו ְְִִֵֶַַָָ
הּכהנים. לרּבֹות אּתם", "ּגם ְְֲִִִֶַַַַַֹהּלוּיים;

הּמעׂשר„. מֹוציאין הּכהנים[ראשון]אין ללוי]מן ,[לתת ֲֲִִִִֵֵַַַֹ
מּתנֹות ּכל וכן יׂשראל"; ּבני מאת תקחּו "ּכי ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּנאמר:
את קנס ועזרא לכהן. מּכהן אֹותן מֹוציאין אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּכהּנה,
יּנתן אּלא ראׁשֹון מעׂשר להן יּתנּו ׁשּלא ּבזמּנֹו, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּלוּיים

לירּוׁשלים. עּמֹו עלּו ׁשּלא לפי - ְֲִִִִִֶַַָָֹֹלּכהנים

טבלין‰. ּפרֹותיו מעשרות]האֹוכל ממנה הופרש שלא -], ְִֵֵָָָ
ּבטבלֹו הּמעׂשר ׁשאכל לוי מעשר]וכן תרומת הפריש [שלא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ

מׁשּלמין אינן לּׁשמים, מיתה חּיבין ׁשהן ּפי על אף -ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
ּבהן ל אין לה'", ירימּו "אׁשר ׁשּנאמר: לבעליהן, ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמּתנֹות
להיֹות לאדם מּתר לארץ ּובחּוצה אֹותן. ׁשּירימּו עד ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֻּכלּום
ּומעׂשרֹות. ּתרּומה מפריׁש ּכ ואחר ּתחּלה, והֹול ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָאֹוכל

.Âמן לעּׂשר צרי ואינֹו אחר, מקֹום על מּמקֹום ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמעּׂשרין
אחד]הּמּקף במקום תהיה התבואה מעּׂשרין[שכל אין אבל . ְְֲִֵַַָָֻ

מן ולא הּפטּור, על החּיב מן ולא מינֹו, ׁשאינֹו על ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹמּמין
מעּׂשר. אינֹו עּׂשר, ואם החּיב; על ְְִִֵֵַַַַָָָֻהּפטּור

.Êּכ - זה' על מּזה ּתֹורמין 'אין ּבתרּומה, ׁשאמרנּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָוכל

ּבתרּומה, ׁשאמרנּו וכל זה. על מּזה מעּׂשרין אין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבמעׂשר,
הפריׁש, אם ּבמעׂשר, ּכ - ּתרּומה' ּתרּומתֹו ּתרם ְְְְֲִִִִֵַַָָָָ'אם

הּתרּומה מן ּפטּור ׁשהּוא וכל מעׂשרֹות. [כגוןמעׂשרֹותיו ְְְְִֶַַַַַָָָָ
בהמה] וכלמאכל הּמעׂשר; מן ּפטּור להיות], [הראוי ְֲִֵַַָָ

ּתרמּו ואם יתרמּו, 'לא ּבהן, ׁשאמרנּו ּכל מעּׂשר. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּתֹורם,
מעׂשרֹות; מעׂשרֹותיהן עּׂשרּו אם ּכ - ּתרּומה' ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּתרּומתן
מעׂשרֹות. מעׂשרֹותיו אין ּכ ּתרּומה, ּתרּומתֹו ׁשאין ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָוכל

.Á'ידי על מעּׂשר 'הריני לחברֹו: אינֹו[עבורך]האֹומר - ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
ואם יעּׂשר; לא אֹו יעּׂשר אם ׁשּיראה עד עּמֹו, לעמד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹצרי
עּמֹו. לעמד צרי - ידי' על 'עּׂשר לחברֹו: הּוא ֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹאמר

.Ëמּדבריהם אּלא ּבמעׂשרֹות חּיבין אינן - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהחרּובין
הּמרים,[מדרבנן] והּׁשקדים אדם. רב מאכל ׁשאינן לפי ,ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

אכל. ׁשאינן מּפני ּפטּורין, - ּבגדלן ּבין ּבקטנן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹּבין

.È,הּמעׂשרֹות מן ּפטּור - הּבית ּבתֹו ׁשּנטעֹו ְְְִִִֶַַַַַָָָאילן
הּׂשדה". הּיצא זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר "עּׂשר ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
ּתאנה ׁשהרי - מּדבריהם ּבמעׂשרֹות חּיב ׁשהּוא לי, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָויראה
ּכאחת. אספן אם ּפרֹותיה לעּׂשר חּיב ּבחצר, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהעֹומדת

.‡Èהׁשריׁשּו אפּלּו זה, ּבצד זה ׁשהׁשריׁשּו ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָּבצלים
עלּיה עליונה]ּבקרקע הּמעׂשרֹות;[קומה מן ּפטּורין - ְְְְֲִִִַַַַַָ

ּכנטּועין אּלּו הרי - מגּלין הן והרי מּפלת, עליהן ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻנפלה
ּבמעׂשרֹות. וחּיבין ְְְִֶַַַַָָּבּׂשדה,

.·Èאת ואסף אחר ּובא ענביו, מּפני ׂשדהּו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהמׁשּמר
ׂשדהּו מׁשּמר ׁשהיה אֹו ׂשדה, ּבאֹותּה הּנׁשארֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּתאנים

והּמדלעֹותמּפנ הּמקׁשאֹות ודלעת]י אחר[קשואים ּובא , ְְְְִִִֵֵַַַָָָ
ּבזמן - ּבּׂשדה המפּזרין ׁשם הּנׁשארים הענבים את ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻואסף
ּולפיכ ּגזל, מּׁשּום אסּורין - עליהן מקּפיד הּׂשדה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבעל
עליהן מקּפיד הּבית ּבעל אין ּובתרּומה; ּבמעׂשרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָחּיבין

הּמעׂשר. מן ּופטּורין ּגזל, מּׁשּום מּתרין -ְֲִִִִֵֵַַָָֻ

.‚Èּבהרימכם" ׁשּנאמר: הּמבחר, מן אּלא מעּׂשרין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻאין
וכתבּואת ּגרן ּכתבּואת ללוּים ונחׁשב מּמּנּו, חלּבֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַֹאת
החלב מן הּלוּיים ׁשּמפריׁשין ׁשּמעׂשר ּכׁשם - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָיקב"

ּומן[מובחר] הּגרן מן יׂשראל ׁשּמפריׁשים מעׂשר ּכ ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּבֹו,
ׁשּבֹו. החלב מן ִֵֶֶֶֶַַהּיקב,

.„Èּבאמד מעּׂשרין ּבמׁשקל[בהערכה]אין אֹו ּבמּדה אּלא , ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
ּבמעׂשרֹות והּמרּבה מׁשּבח. ּבׁשעּור, המדקּדק וכל ּבמנין; ְְְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻאֹו

ּבהן מערב הּטבל ׁשהרי מקלקלין, מעׂשרֹותיו [שהחלק- ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
עישרו] לא - למעשר שצירפו מתּקנין.הנוסף ּופרֹותיו ;ְִֵָָֻ

.ÂËּכמי אּלא מעׂשר, אינֹו - מעׂשר מקצת ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמפריׁש
החלק מּזה להפריׁש צרי אבל הערמה; את ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשחלק

-]ׁשהֹוציא כמעשר לֹו[בתחילה היּו ּכיצד? ׁשּלֹו. מעׂשר , ֲִֵֵֶֶַַָ
מעׂשר; אינֹו - מעׂשר לׁשם חמּׁשה מהן הפריׁש סאה, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָמאה
אחר, מּמקֹום מעׂשר סאין החמׁש על להפריׁש יכֹול ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָואינֹו

ׁשּלהן. הּמעׂשר ׁשהיא סאה חצי מהן מפריׁש ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאּלא

.ÊËעל ׁשּמברכין ּכדר ּתחּלה מבר זה, מעׂשר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמפריׁש
עני, מעׂשר ועל ׁשני, מעׂשר על מבר וכן הּמצוֹות; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָּכל
עצמֹו; ּבפני אחד ּכל על מבר הּמעׂשר. מן מעׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָועל
ּכֹוללן - ּביניהן ׂשח ולא מּיד, זה אחר זה הּכל הפריׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹואם

ּומעׂשרֹות'. ּתרּומֹות 'להפריׁש :ּומבר אחת, ְְְְְְִֵַַַַַָָָּברכה
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הּגֹומר‡. אּלא הּתֹורה, מן מעׂשר להפריׁש חּיב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָאינֹו
מן ּפטּור - למכרן הּגֹומרן אבל לעצמֹו; לאכלן ְְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָּפרֹותיו

מּדבריהם וחּיב ּתעּׂשר[מדרבנן]הּתֹורה, "עּׂשר ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
לאכלּה. ּתבּואתֹו הּגֹומר אּלא חּיב אינֹו ואכלּת", ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָוגֹו'

הּלֹוקח·. ׁשּנאמר:[קונה]וכן הּתֹורה, מן ּפטּור - ְֱִֵֵֶֶַַַַָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה מּדבריהם. וחּיב ;"זרע ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָ"ּתבּואת
אם אבל מֹוכר; ּביד מלאכּתן ׁשּנגמרה אחר ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשּלקחן

הּתֹורה. מן לעּׂשר חּיב הּלֹוקח, ּביד ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָנגמרה

הּבסר‚. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויין ׁשאינן [ענביםּפרֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
בשלו] עדשלא ּבמעׂשרֹות, חּיבין אינן - ּבֹו ְְְִֵֵַַַַַָָוכּיֹוצא

העץ", מּפרי הארץ, "מּזרע ׁשּנאמר: אכל, ויעׂשּו ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיגּדילּו
"עּׂשר ׁשּנאמר: - והּקטנּיֹות הּתבּואה וכן ּפרי. ׁשּיהיה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָעד
היא וזֹו ּתבּואה. ׁשּתעׂשה עד ,"זרע ּתבּואת ּכל את ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּתעּׂשר
זֹו לעֹונה והּפרֹות הּתבּואה ׁשּתּגיע וקדם הּמעׂשרֹות; ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָֹעֹונת
ׁשּירצה. ּדר ּובכל ּׁשּירצה, מה ּכל מהן לאכל מּתר -ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻ

הּקּׁשּואים„. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויין ׁשהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּפרֹות
ּבגּופן, להֹוסיף ּכדי אּלא אֹותן מּניחין ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוהּמלפפֹונֹות,
ּבמעׂשר חּיבין אּלּו הרי - לאכילה מּתחּלה הן ראּויין ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָאבל

הּמעׂשרֹות. לעֹונת ּבאּו יציאתן, ׁשּמּתחּלת ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָּבקטנן;

להּזרע‰. הּפרֹות מּׁשּיּגיעּו הּמעׂשרֹות? עֹונת היא ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָאיזֹו
- הּתאנים ּכיצד? הּפרי. ּׁשהּוא מה לפי הּכל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַֹֹולצמח,
ארּבע אחר לאכילה, ראּויין ׁשּיהיּו עד רּכין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָמּׁשּיעׂשּו
והן והּבאּוׁשים, הענבים אספתן. מּׁשעת ׁשעֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָועׂשרים
ׁשּלהן החרצן מּׁשּיראה - הּמדּברּיֹות הּדּקין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהענבים
האצּבעֹות, ּבין ׁשּלהן הּפרד מּׁשּיּמס - הרּמֹונים ְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמּבחּוץ.
הּפרסקין, ּכׂשאֹור. מּׁשּיתּפחּו הּתמרים, מים. מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָויצא
מן האכל מּׁשּיתּפרׁש האגֹוזים, אדּמים. ּגידים ְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֻמּׁשּיטילּו
ׁשּתתּפרׁש עד הּמתּוקים, הּׁשקדים החיצֹונה. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּקלּפה
ּכל ּוׁשאר לעֹולם. ּפטּורין הּמרים, אבל החיצֹונה; ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָקלּפתן
- והּבטנים והּלֹוט האצטרּבֹולין ּכגֹון קלּפֹות, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָֻּבעלי
- הּזיתים לאכל. הּסמּוכה הּתחּתֹונה קלּפה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּׁשיעׂשּו
לעׂשֹות ראּויין ּׁשהן מּמה מּתׁשעה אחד ׁשמן ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָמּׁשיעׂשּו
- והאתרֹוגים הּתּפּוחים ׁשּלהן; ׁשליׁש הּוא וזה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשּיּגמרּו,
האֹוג קטּנים. ּכׁשהן לאכילה ראּויין ׁשהן מּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמּׁשּיתעּגלּו,
מּׁשּיאדימּו. להאדים, ׁשּדרּכן ּכל וכן מּׁשּיאדימּו; ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָוהּתּותים,
ׁשּדרּכן ּכל וכן ׁשחרֹות; נקּדֹות נקּדֹות מּׁשיעׂשּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻהחרּובין,
והּפריׁשין והּקרּוסטמלין האּגסין מּׁשּיּנקדּו. ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָלהׁשחיר,

לבנֹות קרחֹות קרחֹות מּׁשיעׂשּו כשהןוהעזרּורין, -] ְְְְְֲִִֶַָָָָָ
ונופלים] הולכים שערותיהם ׁשּדרּכןמתבשלים ּכל וכן ;ְְֵֶַָָ

מּׁשּתביא הּתבּואה, קרחֹות. מּׁשּיקרחּו [שתגדל]להלּבין, ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ
נזרע. אם לצמיחה ראּוי זרעּה מּׁשּיהיה הּתלּתן, ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָׁשליׁש.
וכל והּמלפפֹונֹות והאבּטיחין והּדלּועין הּקּׁשּואין - ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָֹּובּירק
ׁשאינֹו הּירק ּוׁשאר ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבקטנן חּיבין ּבהן, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכּיֹוצא
ראּוי ׁשּיהיה עד חּיב אינֹו ׁשּיגּדיל, עד לאכילה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָראּוי

אפּלּו ּבֹו ׁשהּגיע אׁשּכֹול [לעונתיחידי[גרגיר]לאכילה. ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָ
ולאמעשרות] ּכּלֹו; הּגיע ּוכאּלּו למעׂשרֹות, חּבּור ּכּלֹו -ְְְְִִִִַַַֹֻֻ

הּגפן אֹותֹו ּבּה ׁשּיׁש הרּוח ּכל אּלא ּבלבד, האׁשּכֹול ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאֹותֹו

ּפרידה אפּלּו ּבּה ׁשהּגיע רּמֹון וכן האׁשּכֹול. ּבּה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיׁש
חּבּור.[גרגיר] ּכּלּה ִַַָֻאחת,

.Âלמי הּמעׂשרֹות, לעֹונת מּׁשּבאּו ּפרֹותיו אדם ימּכר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹלא
ואם הּמעׂשרֹות. על נאמן [והגיעוּבּכרּו[חלקם]ׁשאינֹו ְְְֱִִֵֶֶַַַַָ

מעשרות] אתלעונת למּכר ּומּתר הּבּכּורֹות, את נֹוטל -ְִֵֶֶַַָֹֻ
אדם ימּכר לא וכן הּמעׂשר. לעֹונת הּגיע לא ׁשעדין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹהּׁשאר

זּוגיו ואת ּגפּתֹו ענבים]את קליפות על[- נאמן ׁשאינֹו למי ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָ
מהן הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין - מׁשקין מהן להֹוציא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמעׂשרֹות,
למי ּתבּואה, מּמּנּו ללּקט ּתבנֹו את ולא ּבמעׂשרֹות; ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹחּיבין
ּבמעׂשר. חּיבת הּתבן מן ׁשּתּלקט ׁשהּתבּואה - נאמן ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשאינֹו

.Êׁשלׁשה נתן אם - וסּננן מים, עליהם ׁשּנתן יין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשמרי
הּיתר[כוסות] זה על מעׂשר מֹוציא ארּבעה, [אף]ּומצא ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ

ׁשהּתֹורם - ּתרּומה עליו מפריׁש ואינֹו אחר; ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָמּמקֹום
ּבּתרּו ׁשּבארנּו ּכמֹו הּכל, על ּבלּבֹו ּפחֹותּבּתחּלה, מצא מה. ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּפי על ואף מּדתֹו, על יתר ׁשּמצא ּפי על אף - ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמארּבעה
ּפטּור. - יין טעם ּבהן ִֵֶֶַַַָָׁשּיׁש

.Áלעֹונת ּבאּו ׁשּלא עד מחּברין, ּכׁשהן ּפרֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻהּמקּדיׁש
ּבמעׂשר; חּיבין - הּגיעּו ׁשּפדין ואחר ּופדין, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּמעׂשר,
ּכ ואחר הּגזּבר, ּביד והן הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו ְְְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָואם

ּפטּורין. - ְְִָָּפדין
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לא‡. ועדין ונתלׁשּו הּמעׂשרֹות, לעֹונת ׁשהּגיעּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹּפרֹות
לא ועדין ודׁשּה, ׁשּקצרּה ּתבּואה ּכגֹון - מלאכּתן ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹנגמרה

אֹותּה מהגרעינים]זרה הקליפות להפריד מרחּה[ברוח ולא ְְֵָָָָֹ
ׁשּתּגמר[סידרה] עד עראי, אכילת מהן לאכל מּתר -ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ

עראי. מהן לאכל אסּור מלאכּתן, ּוכׁשּתּגמר ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמלאכּתן;

ּבּׁשּוק;·. למכרן ּפרֹותיו ּבגֹומר אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבּמה
לאכל מּתר זה הרי - לּבית להֹוליכן ּכּונתֹו היתה אם ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻאבל
למעׂשר ׁשּיּקבעּו עד מלאכּתן, ׁשּנגמרה אחר עראי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמהן

.[כדלהלן]

הּבית,‚. הן: ואּלּו למעׂשרֹות, קֹובע ּדברים מּׁשּׁשה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָואחד
אין וכּלן, והּׁשּבת; והּתרּומה, והּמלח, והאׁש, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהּמּקח,

מלאכּתֹו. ׁשּנגמרה ּבדבר אּלא ְְְְְְִִֶֶַָָָָקֹובעין

ּפי„. על אף - לּבית להֹוליכן ׁשּדעּתֹו ּפרֹות ְְִִִֵֵֶַַַַַַָּכיצד?
לּבית; ׁשּיּכנסּו עד עראי, מהן אֹוכל - מלאכּתן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּנגמרה
עד מהן לאכל ואסּור למעׂשר, נקּבעּו - לּבית ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹנכנסּו
ּבמלח, ּכבׁשן אֹו ּבאּור, ּבּׁשלן אֹו מכרן, אם וכן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיעּׂשר.
יאכל לא - עליהן ׁשּבת נכנסה אֹו ּתרּומה, מהן הפריׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאֹו
לּבית הכניסן לּבית. הּגיעּו ׁשּלא ּפי על אף ׁשּיעּׂשר, ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹעד
התחיל עראי; מהן אֹוכל זה הרי מלאכּתן, ׁשּתּגמר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹקדם
הּכל. לעּׂשר חּיב לּבית, ׁשּנכנסּו מאחר מלאכּתן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹלגמר

ׁשּיׁשפׁשף קדם לּבית ּודלּועין קּׁשּואין הכניס [השערּכיצד? ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹ
מלאכתן] גמר וזהו אחת,שעליהם לׁשפׁשף מּׁשּיתחיל -ְְְִִֵֶַַַַ

ּפרֹות הּתֹורם וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן למעׂשר; הּכל ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָֹֹנקּבעּו
חּוץ עראי; מהן לאכל מּתר מלאכּתן, נגמרה ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּלא
מלאכּתּה, ׁשּתּגמר קדם ּתרמּה ׁשאם - ּתאנים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּכלּכּלת

למעׂשר. ְְְֲִֵַָנקּבעה
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הּגֹומר‡. אּלא הּתֹורה, מן מעׂשר להפריׁש חּיב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָאינֹו
מן ּפטּור - למכרן הּגֹומרן אבל לעצמֹו; לאכלן ְְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָּפרֹותיו

מּדבריהם וחּיב ּתעּׂשר[מדרבנן]הּתֹורה, "עּׂשר ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
לאכלּה. ּתבּואתֹו הּגֹומר אּלא חּיב אינֹו ואכלּת", ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָוגֹו'

הּלֹוקח·. ׁשּנאמר:[קונה]וכן הּתֹורה, מן ּפטּור - ְֱִֵֵֶֶַַַַָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה מּדבריהם. וחּיב ;"זרע ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָ"ּתבּואת
אם אבל מֹוכר; ּביד מלאכּתן ׁשּנגמרה אחר ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשּלקחן

הּתֹורה. מן לעּׂשר חּיב הּלֹוקח, ּביד ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָנגמרה

הּבסר‚. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויין ׁשאינן [ענביםּפרֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
בשלו] עדשלא ּבמעׂשרֹות, חּיבין אינן - ּבֹו ְְְִֵֵַַַַַָָוכּיֹוצא

העץ", מּפרי הארץ, "מּזרע ׁשּנאמר: אכל, ויעׂשּו ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיגּדילּו
"עּׂשר ׁשּנאמר: - והּקטנּיֹות הּתבּואה וכן ּפרי. ׁשּיהיה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָעד
היא וזֹו ּתבּואה. ׁשּתעׂשה עד ,"זרע ּתבּואת ּכל את ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּתעּׂשר
זֹו לעֹונה והּפרֹות הּתבּואה ׁשּתּגיע וקדם הּמעׂשרֹות; ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָֹעֹונת
ׁשּירצה. ּדר ּובכל ּׁשּירצה, מה ּכל מהן לאכל מּתר -ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻ

הּקּׁשּואים„. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויין ׁשהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּפרֹות
ּבגּופן, להֹוסיף ּכדי אּלא אֹותן מּניחין ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוהּמלפפֹונֹות,
ּבמעׂשר חּיבין אּלּו הרי - לאכילה מּתחּלה הן ראּויין ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָאבל

הּמעׂשרֹות. לעֹונת ּבאּו יציאתן, ׁשּמּתחּלת ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָּבקטנן;

להּזרע‰. הּפרֹות מּׁשּיּגיעּו הּמעׂשרֹות? עֹונת היא ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָאיזֹו
- הּתאנים ּכיצד? הּפרי. ּׁשהּוא מה לפי הּכל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַֹֹולצמח,
ארּבע אחר לאכילה, ראּויין ׁשּיהיּו עד רּכין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָמּׁשּיעׂשּו
והן והּבאּוׁשים, הענבים אספתן. מּׁשעת ׁשעֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָועׂשרים
ׁשּלהן החרצן מּׁשּיראה - הּמדּברּיֹות הּדּקין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהענבים
האצּבעֹות, ּבין ׁשּלהן הּפרד מּׁשּיּמס - הרּמֹונים ְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמּבחּוץ.
הּפרסקין, ּכׂשאֹור. מּׁשּיתּפחּו הּתמרים, מים. מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָויצא
מן האכל מּׁשּיתּפרׁש האגֹוזים, אדּמים. ּגידים ְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֻמּׁשּיטילּו
ׁשּתתּפרׁש עד הּמתּוקים, הּׁשקדים החיצֹונה. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּקלּפה
ּכל ּוׁשאר לעֹולם. ּפטּורין הּמרים, אבל החיצֹונה; ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָקלּפתן
- והּבטנים והּלֹוט האצטרּבֹולין ּכגֹון קלּפֹות, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָֻּבעלי
- הּזיתים לאכל. הּסמּוכה הּתחּתֹונה קלּפה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּׁשיעׂשּו
לעׂשֹות ראּויין ּׁשהן מּמה מּתׁשעה אחד ׁשמן ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָמּׁשיעׂשּו
- והאתרֹוגים הּתּפּוחים ׁשּלהן; ׁשליׁש הּוא וזה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשּיּגמרּו,
האֹוג קטּנים. ּכׁשהן לאכילה ראּויין ׁשהן מּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמּׁשּיתעּגלּו,
מּׁשּיאדימּו. להאדים, ׁשּדרּכן ּכל וכן מּׁשּיאדימּו; ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָוהּתּותים,
ׁשּדרּכן ּכל וכן ׁשחרֹות; נקּדֹות נקּדֹות מּׁשיעׂשּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻהחרּובין,
והּפריׁשין והּקרּוסטמלין האּגסין מּׁשּיּנקדּו. ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָלהׁשחיר,

לבנֹות קרחֹות קרחֹות מּׁשיעׂשּו כשהןוהעזרּורין, -] ְְְְְֲִִֶַָָָָָ
ונופלים] הולכים שערותיהם ׁשּדרּכןמתבשלים ּכל וכן ;ְְֵֶַָָ

מּׁשּתביא הּתבּואה, קרחֹות. מּׁשּיקרחּו [שתגדל]להלּבין, ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ
נזרע. אם לצמיחה ראּוי זרעּה מּׁשּיהיה הּתלּתן, ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָׁשליׁש.
וכל והּמלפפֹונֹות והאבּטיחין והּדלּועין הּקּׁשּואין - ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָֹּובּירק
ׁשאינֹו הּירק ּוׁשאר ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבקטנן חּיבין ּבהן, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכּיֹוצא
ראּוי ׁשּיהיה עד חּיב אינֹו ׁשּיגּדיל, עד לאכילה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָראּוי

אפּלּו ּבֹו ׁשהּגיע אׁשּכֹול [לעונתיחידי[גרגיר]לאכילה. ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָ
ולאמעשרות] ּכּלֹו; הּגיע ּוכאּלּו למעׂשרֹות, חּבּור ּכּלֹו -ְְְְִִִִַַַֹֻֻ

הּגפן אֹותֹו ּבּה ׁשּיׁש הרּוח ּכל אּלא ּבלבד, האׁשּכֹול ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאֹותֹו

ּפרידה אפּלּו ּבּה ׁשהּגיע רּמֹון וכן האׁשּכֹול. ּבּה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיׁש
חּבּור.[גרגיר] ּכּלּה ִַַָֻאחת,

.Âלמי הּמעׂשרֹות, לעֹונת מּׁשּבאּו ּפרֹותיו אדם ימּכר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹלא
ואם הּמעׂשרֹות. על נאמן [והגיעוּבּכרּו[חלקם]ׁשאינֹו ְְְֱִִֵֶֶַַַַָ

מעשרות] אתלעונת למּכר ּומּתר הּבּכּורֹות, את נֹוטל -ְִֵֶֶַַָֹֻ
אדם ימּכר לא וכן הּמעׂשר. לעֹונת הּגיע לא ׁשעדין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹהּׁשאר

זּוגיו ואת ּגפּתֹו ענבים]את קליפות על[- נאמן ׁשאינֹו למי ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָ
מהן הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין - מׁשקין מהן להֹוציא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמעׂשרֹות,
למי ּתבּואה, מּמּנּו ללּקט ּתבנֹו את ולא ּבמעׂשרֹות; ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹחּיבין
ּבמעׂשר. חּיבת הּתבן מן ׁשּתּלקט ׁשהּתבּואה - נאמן ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשאינֹו

.Êׁשלׁשה נתן אם - וסּננן מים, עליהם ׁשּנתן יין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשמרי
הּיתר[כוסות] זה על מעׂשר מֹוציא ארּבעה, [אף]ּומצא ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ

ׁשהּתֹורם - ּתרּומה עליו מפריׁש ואינֹו אחר; ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָמּמקֹום
ּבּתרּו ׁשּבארנּו ּכמֹו הּכל, על ּבלּבֹו ּפחֹותּבּתחּלה, מצא מה. ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּפי על ואף מּדתֹו, על יתר ׁשּמצא ּפי על אף - ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמארּבעה
ּפטּור. - יין טעם ּבהן ִֵֶֶַַַָָׁשּיׁש

.Áלעֹונת ּבאּו ׁשּלא עד מחּברין, ּכׁשהן ּפרֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻהּמקּדיׁש
ּבמעׂשר; חּיבין - הּגיעּו ׁשּפדין ואחר ּופדין, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּמעׂשר,
ּכ ואחר הּגזּבר, ּביד והן הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו ְְְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָואם

ּפטּורין. - ְְִָָּפדין
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לא‡. ועדין ונתלׁשּו הּמעׂשרֹות, לעֹונת ׁשהּגיעּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹּפרֹות
לא ועדין ודׁשּה, ׁשּקצרּה ּתבּואה ּכגֹון - מלאכּתן ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹנגמרה

אֹותּה מהגרעינים]זרה הקליפות להפריד מרחּה[ברוח ולא ְְֵָָָָֹ
ׁשּתּגמר[סידרה] עד עראי, אכילת מהן לאכל מּתר -ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ

עראי. מהן לאכל אסּור מלאכּתן, ּוכׁשּתּגמר ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמלאכּתן;

ּבּׁשּוק;·. למכרן ּפרֹותיו ּבגֹומר אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבּמה
לאכל מּתר זה הרי - לּבית להֹוליכן ּכּונתֹו היתה אם ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻאבל
למעׂשר ׁשּיּקבעּו עד מלאכּתן, ׁשּנגמרה אחר עראי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמהן

.[כדלהלן]

הּבית,‚. הן: ואּלּו למעׂשרֹות, קֹובע ּדברים מּׁשּׁשה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָואחד
אין וכּלן, והּׁשּבת; והּתרּומה, והּמלח, והאׁש, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהּמּקח,

מלאכּתֹו. ׁשּנגמרה ּבדבר אּלא ְְְְְְִִֶֶַָָָָקֹובעין

ּפי„. על אף - לּבית להֹוליכן ׁשּדעּתֹו ּפרֹות ְְִִִֵֵֶַַַַַַָּכיצד?
לּבית; ׁשּיּכנסּו עד עראי, מהן אֹוכל - מלאכּתן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּנגמרה
עד מהן לאכל ואסּור למעׂשר, נקּבעּו - לּבית ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹנכנסּו
ּבמלח, ּכבׁשן אֹו ּבאּור, ּבּׁשלן אֹו מכרן, אם וכן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיעּׂשר.
יאכל לא - עליהן ׁשּבת נכנסה אֹו ּתרּומה, מהן הפריׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאֹו
לּבית הכניסן לּבית. הּגיעּו ׁשּלא ּפי על אף ׁשּיעּׂשר, ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹעד
התחיל עראי; מהן אֹוכל זה הרי מלאכּתן, ׁשּתּגמר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹקדם
הּכל. לעּׂשר חּיב לּבית, ׁשּנכנסּו מאחר מלאכּתן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹלגמר

ׁשּיׁשפׁשף קדם לּבית ּודלּועין קּׁשּואין הכניס [השערּכיצד? ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹ
מלאכתן] גמר וזהו אחת,שעליהם לׁשפׁשף מּׁשּיתחיל -ְְְִִֵֶַַַַ

ּפרֹות הּתֹורם וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן למעׂשר; הּכל ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָֹֹנקּבעּו
חּוץ עראי; מהן לאכל מּתר מלאכּתן, נגמרה ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּלא
מלאכּתּה, ׁשּתּגמר קדם ּתרמּה ׁשאם - ּתאנים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּכלּכּלת

למעׂשר. ְְְֲִֵַָנקּבעה
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סֹוכי‰. לּבית מכּבדי[ענפי]הּמביא ּתאנים, ּובהן ּתאנה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
תמרים]ּתמרה ּתינֹוקֹות[כפות הכניסּום אם - ּתמרים ּובהן ְְְִִִִִֶָָָָ

הּבית, ּבעל הכניסן ואם למעׂשר; נקּבעּו לא ּפֹועלים, ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָֹאֹו
נקּבעּו; לא עּסה, מהן לעׂשֹות ׁשּבלים הכניס ּבמעׂשר. ְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹחּיבין

מלילֹות ּדברים[זרעונים]לאכלן ּבּמה למעׂשר. נקּבעּו , ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ
למעׂשר. נקּבעּו לא ּבקטנּיֹות, אבל ּבתבּואה; ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָֹאמּורים?

.Âּבּמֹוץ להכניס הּתבּואה, על להערים [בקליפה]מּתר ְְְְֲִִַַַַַָָֻ
הּמעׂשר; מן ּופטּורה אֹוכלת, ּבהמּתֹו ׁשּתהיה ּכדי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּלּה,
מן לעֹולם ּופטּור לּבית, ׁשהכניס אחר מעט מעט ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָוזֹורה
הּכל. לגמר מתחיל אינֹו ׁשהרי - הּמעׂשרֹות ּומן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹהּתרּומה

.Êהּקֹובע וכן מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו ׁשל ּפרֹותיו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹהּגֹומר
ׁשּלא למעׂשר ׁשּקֹובעין הּׁשּׁשה הּדברים מן ּבאחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפרֹותיו

נטּבלּו אּלּו הרי - למעׂשר.[התחייבו]מּדעּתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵַַ

.Áהּקּׁשּואין ּפרֹות? ׁשל מלאכּתן ּגמר הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַָאיזה
הּצהּוב ויסיר ּבידֹו מּׁשּיׁשפׁשף והאבּטיחין, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָוהּדלּועין
מּׁשּיעמיד מׁשפׁשף, אינֹו ואם ּדק. ׂשער ּכמֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשעליהן
ּבצד אבּטיח הּמקצה אֹותֹו מּׁשּיסּדיר ּובאבּטיח, ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֻערמה;
צרּכֹו, ּכל ׁשּגמר ּכיון - אחת אחת מׁשפׁשף היה ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָאבּטיח.
ׁשּלא ּפי על אף ּודלּועין, קּׁשּואין ותֹורמין מלאכּתן. ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹנגמרה

מעליהן. הּצהּוב ֲִִֵֵֵֶַהסיר

.Ëהּנאגד באגודות]הּירק להמכר אם[שדרכו מּׁשּיאגד. , ֱֱִִֶֶֶַַָָָֹ
הּכלי; את מּׁשּימּלא אֹוגד, ממּלא[אם]אינֹו שלאאינֹו [מפני ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ

שלם] כלי צרּכֹו.נמכר ּכל ׁשּילּקט עד עראי, אֹוכל זה הרי -ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָ

.Èוכּיֹוצא ּובהּוצין ּבעלין ׁשּבּה הּפרֹות מּׁשּיחּפה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכלּכּלה,
עד ממּלא, אינֹו אם הּכלי; מּׁשּימּלא מחּפה, אינֹו אם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבהן.

צרּכֹו. ּכל ְְֵֶַָָׁשּילּקט

.‡Èׁשּמּלא ּכיון - חציֹו את למּלאת ׁשּדעּתֹו ּגדֹול ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּכלי
עד נטּבל אינֹו ּכּלֹו, את למּלאת ּבדעּתֹו היה נטּבל; ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֻחציֹו,
ׁשניהם, את למּלאת ּובדעּתֹו ׁשנים היּו ּכּלֹו. את ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשּימּלא

ׁשניהם. את ׁשּימּלא עד נטּבלּו ְְְְִֵֵֶֶֶַַֹלא

.·Èׁשּבדעּתֹו ּפי על אף - ּבּׂשדה ּגדֹול אגד הּירק ְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאגד
הּפרד נטּבל. זה הרי לּׁשּוק, קטּנֹות אגּדֹות [גרגרילאגדן ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֻ

מיובשים] ערמהרימון מּׁשּיעמיד והחרּובין, ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָוהּצּמּוקין
ׁשּדרּכֹו והּקלּפֹות העלין מּׁשּיסיר הּבצלים, ּגּגֹו. ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבראׁש
ערמה. ׁשּיעמיד עד מסיר, אינֹו ואם מעליהן; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלהׁשליכן

.‚Èהמיּפה זה ממרח? הּוא ואיזה מּׁשּימרח; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּתבּואה,
ּברחת ּתבּואה ׁשל הּכרי ּכדר[יעה]ּפני ּדבר, ּכל ּבסֹוף ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

עד ממרח, אינֹו אם מעׂשיה. ּכל ּכׁשּגֹומרין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשעֹוׂשין
מּׁשּיכּבר - הּקטנּיֹות ערמה. אותםׁשּיעמיד [כשינפה ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָֹ

ואֹוכלמהעפר] הּכברה מּתחת ונֹוטל קודם, הניפוי בשעת -] ְְְִֵֵַַַָָ
הכברה] על ּפישנחו על ואף ׁשּימרח. עד ּכֹובר, אינֹו אם ;ְְִִֵֵֶַַַַָ

הּקּטעין מן לּטל מּתר - נידוש]ׁשּמרח שלא ּומן[מה ִִִִֵֶַַָָֹֻֻ
לצדדים]הּצדדין ואֹוכל.[שנפלו הּתבן, ּׁשּבתֹו ּומּמה ְְְִִֵֶֶֶַַַָ

.„Èוהחרצּנין הּזּוגין ויׁשלה ּבחבּיֹות, מּׁשּיּניחּנּו - [-הּיין ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָ
הּבֹור,הפסולת] ּבתֹו ּכׁשהּוא אבל החבית; ּפני ְְְֲִֵֵֶֶַַָָמעל

הּגת מן וקֹולט עראי, ׁשֹותה - ּבחבית להּניחֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּומּׁשּיגּביהּנּו
הענבים]העליֹונה דריכת הּצּנֹור[מקום לבור]ּומן [שיורד ְִִֶַָָ

וׁשֹותה. מקֹום, ְִֶָָּומּכל

.ÂËלעּוקה מּׁשּירד השמן]הּׁשמן, ׁשּירד[בור ּפי על אף . ִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הּפּסין ּומּבין הּממל ּומן העקל מן נֹוטל הסחיטה]- ,[כלי ִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ּפי על אף הּתבׁשיל, לתֹו ּולתמחּוי קטּנה לקערה ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָונֹותן
היה ואם ׁשני. ּבכלי מתּבּׁשל ׁשאינֹו מּפני חם; ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשהּוא
מּפני לתֹוכֹו, יּתן לא - הּיד את ׁשּיכוה ּכדי ּביֹותר, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹחם

מתּבּׁשל. ְִֵֶַׁשהּוא

.ÊËּדבלה ׁשל תאנים]העּגּול מּׁשּיחליקּנּו[גוש , ְֲִִִֵֶֶֶַָָ
הּגרֹוגרֹות[במשקים] מיובשות]. מּׁשּידּוׁש[תאנים , ְִֶַָָ

מעט] על[כשיכתשם ּבידֹו מּׁשּיעּגיל למגּורה, הכניסן ואם ;ְְְְְִִִִִִֶַַָָָ
הּמגּורה הדבלה]ּפי אֹו[כלי ּבחבית, הּגרֹוגרֹות ּדׁש היה . ְְִִֶַַָָָָָָ

נפּתחה אֹו החבית, ונׁשּברה הּמגּורה, ּפי על ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָהעּגּול
ׁשּיעּׂשר. עד יאכל, לא זה הרי - ְְֲֵֵֶֶַַַַָֹֹהּמגּורה

.ÊÈׁשּבּמקצה וענבים בו]ּתאנים שמתייבשים ,[המקום ְְֲִִֵֶֶַַָֻ
הּמקצה, מן נטל אם אבל ּבמקֹומן. עראי מהן לאכל ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻמּתר
נגמרה ׁשהרי עראי; מהן יאכל לא - אחר למקֹום ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹוהֹולי

צרּכן. ּכל יבׁשּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִֶַַַָָָָָֹמלאכּתן,

.ÁÈמהן מֹוריד - הּגג לראׁש ּכנסן ׁשּלא עד ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחרּובין,
ליּבׁשֹו, הּמֹותר את מחזיר ׁשהּוא מּפני ּופטּור; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלבהמה,

עראי. מאכיל ְְֲֲִִַַָונמצא

.ËÈּבּׁשּבלים ׁשהקּדימֹו ראׁשֹון הלוימעׂשר שקיבל -] ְֲֳִִִִִֵֶַַ
הישראל] תרומת הכהן שקיבל לפני אסּורמעשר [הלוי]- ָ
ּתרּומתֹו ׁשּיפריׁש קדם עראי, מּמּנּו מעשרלאכל [תרומת ְְֱֲִִֶֶֶֶַַָֹֹ

היאלכהן] ּכיצד מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אכל, ואם ;ְְִִִֵַַַַַַָ
מקּלף ואֹוכל, ׂשעֹורים מקּלף ׁשהיה ּכגֹון עראי? ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָאכילת
היה לעּׂשר. חּיב ידֹו, לתֹו וכנס קלף ואם אחת; ְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָָאחת

מלילֹות ואֹוכל;[זרעונים]מֹולל ליד מּיד מנּפה חּטים, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
ּבכלי נּפה אם לֹומר, צרי ואין חּיב. חיקֹו, ּבתֹו נּפה ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָואם
לתֹו לּקערה ונֹותן הּיין, מן נֹוטל וכן עראי. זה ׁשאין -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּפי על אף הּקדרה, לתֹו לא אבל ואֹוכל; צֹונן, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹּתבׁשיל
על זיתים סֹוחט וכן קטן. ּכבֹור ׁשהיא מּפני - צֹוננת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשהיא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ידֹו. לתֹו לא אבל ְְְֲֵֵֶַָָָָֹֹּבׂשרֹו,

.Îמלאכּתן נגמרה ׁשּלא מּפרֹות עראי לאכל ׁשּמּתר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻּוכׁשם
מה ּכל ּולעֹופֹות ולבהמה לחּיה מהן להאכיל מּתר ּכ -ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
נגמרּו ואם ׁשּיעּׂשר. קדם ּׁשּירצה, מה ּכל ּומפקיר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹּׁשּירצה,
יאכיל ולא יפקיר, לא - למעׂשר נקּבעּו ׁשּלא ּפי על אף -ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַֹֹֹ
להאכיל ּומּתר ׁשּיעּׂשר. עד קבע, אכילת ועֹוף חּיה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻלבהמה
ּומאכיל הּבית; ּבתֹו ואפּלּו הּטבל, מן עראי ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָלבהמה

עמיר בהמה]ּפקיעי חבילֹות.[מאכל ׁשּיעׂשם עד , ְֲֲִִִֵֵֶַַָ

.‡Îקציצֹות אילן]הּמֹוצא ׂשדה[פירות ּבצד אפּלּו ,ּבּדר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַ
ּגרֹוגרֹות מצא הּמעׂשר. מן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָקציצֹות

מיובשות] האדם[תאנים רב הּגרֹוגרֹות ּדרסּו אם שרוב- -] ְְִַָָָָָֹ
את דרסו כבר ׁשחזקתן,גרוגרותיהם]האנשים לעּׂשר; חּיב ,ְְֵֶֶַַָָָ

ׁשּידּוע ּדבלה, ּפלחי מצא אם וכן מלאכּתֹו. ׁשּנגמרה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמּדבר
הּגמּור. מּדבר ִֵֶַָָָׁשהן

.·Îּכריכֹות קטנות]מצא חּיב[תבואה הּיחיד, ּברׁשּות ְְִִִַַָָָָ
והאלּמֹות ּפטּורֹות. הרּבים, ּברׁשּות ּבכל[הגדולות]לעּׂשר; , ְְְְְֲִִֵַַָָָֻ

מרּוחה ּתבּואה מצא ּבמעׂשר. חּיבֹות שנגמרהמקֹום -] ְְְֲֵַַָָָָָָ
ּפרֹותמלאכתה] על ּומעׂשרֹות ּתרּומה אֹותּה עֹוׂשה -ְְֵֶַַַָָ
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חֹוׁשׁש ואינֹו הבעלים]אחרֹות, כבר אותה עישרו מצא[שמא . ְֲֵֵֵָָ
ּבמקֹום ּכלּכּלה מצא ּבמעׂשרֹות. חּיבת מחּפה, ְְְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָֻּכלּכּלה

עראי מּמּנה לאכל אסּור - לּׁשּוק מכניסין כברׁשהרב [שהרי ְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ
במעשרות] ּומתּקנּהנתחייבה כדיני], ּדמאי;[מעשרה ְְְַַָ

עראי, מּמּנה אֹוכל - לּבּתים מכניסין ׁשהרב ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּובמקֹום
וּדאי. העיר]ּומתּקנּה מנהג ואם[היה ּדמאי; למחצה, מחצה ְְְְְֱֱִֶֶַַַַָָָ

ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה וּדאי. מתּקנּה לּבית, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָהכניסּה
- מלאכה ּגמר לֹו ׁשּיׁש ּבדבר אבל מלאכה. ּגמר לֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשאין
ּתרּומה; להפריׁש צרי אינֹו - וּדאי מעּׂשר ׁשהּוא ּפי על ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָאף
מלאכּתן. ׁשּנגמרה ּבׁשעה ּתרּומה מהן ׁשהפריׁש ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשחזקתן

.‚Î[חורי]חררי- החּיבת הערמה ּבצד ׁשּלנּו הּנמלים ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
היּו ּגמּור ׁשּמּדבר ׁשּידּוע ּבמעׂשרֹות, חּיב ּבהן הּנמצא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהרי

הּלילה. ּכל ְְִַַָָּגֹוררין

.„Î- החרּוב ּתחת וחרּובין הּזית, ּתחת זיתים ְִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמֹוצא
ּתאנים מצא זה. מאילן ׁשּנפלּו ׁשחזקתן ּבמעׂשר; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָחּיבין
ּומתלכלכֹות מׁשּתּנֹות ׁשהרי ספק, הן הרי - הּתאנה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּתחת
ׁשּנתעּׂשרּו. מּתאנים אֹו נפלּו, זֹו מּתאנה ׁשּמא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבעפר;

.‰Îמלאכּתן ׁשּתּגמר קדם ּופדין ּתלּוׁשין, ּפרֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמקּדיׁש
ּכ ואחר ההקּדׁש, ּביד מלאכּתן נגמרה ואם לעּׂשר. חּיב -ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּפטּורין. היּו חֹובתן, ׁשּבעת הּמעׂשרֹות; מן ּפטּורין - ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּפדין

הּמעׂשרֹות. מן ּפטּורה למנחֹות, קמה ְְְְְִִִַַַַַָָָָוהּמקּדיׁש

רביעי יום

ד ּפרק מעׂשר ¤¤¥£©§¦הלכֹות

ׁשּיכניסּנּו‡. עד - הּתֹורה מן למעׂשר נקּבע הּטבל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאין
והּוא, הּבית"; מן הּקדׁש "ּבערּתי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַֹלביתֹו,
אבל ;"ּבׁשערי "ואכלּו ׁשּנאמר: - הּׁשער ּדר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיכניסּנּו

וקרּפפֹות ּגּגין ּדר ּתבּואתֹו הכניס אחורית]אם -[חצר ְְְְִִִִֵֶֶַַָ
הּמעׂשרֹות. ּומן הּתרּומה מן ְְִִַַַַָָּפטּור

הּטבל,·. אכילת על הּתֹורה מן לֹוקין ׁשאין לי, ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָיראה
הּׁשמּועה מּפי ׁשּבארנּו ּכמֹו לביתֹו, ּבכניסתֹו ׁשּיּקבע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעד

רבינו] ממשה ּדברים[מסורת הּׁשּׁשה ּבׁשאר נקּבע אם אבל ;ְְְֲִִִִִַַָָָָ
מּדבריהם מרּדּות מּכת אּלא עליו לֹוקין אין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמנינּו,

אחר[מדרבנן] לּׁשּוק, להֹוליכן ׁשּדעּתֹו מּפרֹות האֹוכל וכן .ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּכמֹו מרּדּות, מּכת אּלא לֹוקה אינֹו - מלאכּתן ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנגמרה
מּדבריהם. אּלא ּבמעׂשר, חּיב למּכר הּגֹומר ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבארנּו;

קֹובע.‚. אינֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַּבית
קֹובע; ׁשּלמּטה ׁשהּבית ּפי על אף קֹובעין, אינן הּגּגין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכן
ׁשהיה ּכגֹון אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבּגג היה לא ְְְְִֶַַַַַַַַַָָָָֹואם
ּגג הרי אּלא הּמעׂשר, מן ּפֹוטר אינֹו - ועֹולה מׁשּפע ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהּבית

הּבית. אויר ּכמקצת ְְֲִִִֶַַָזה

והּברּגנין„. שמירה]הּצריפין, והּוא[מגדלי הּקיץ, ּובּתי , ְְְְִִִִֵַַַַָָֻ
וכן ּכתלים, ּבלא ׁשּנמצא ּגּביהן על ותקרה עּמּודים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹארּבעה
אף - הּקיץ ּבימי הּגּנֹות ּוביני ּכרמים ּביני ׁשעֹוׂשין ְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֻסּכֹות
ותרנגֹולין רחים ּבהן ויׁש הּקיץ, ּבימי ּבהן ׁשּדרין ּפי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל
החיצֹונה הּיֹוצרין סּכת וכן למעׂשר; קֹובעין אינן --] ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֻ

חרס] כלי אּלּו,ליצור ׁשּכל קֹובעין; אינן - ּבחג החג וסּכת ,ְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
קבע. ּדירתן ִֵֶַָָאין

טֹובלין‰. והּברּגנין טבל]הּצריפין התבואה את [עושים ְְְְִִִִַַָֻ
ּבית וכן אדם. לכל טֹובלין ׁשאינן ּפי על אף ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלבעליהן,
ּומלּמד, ּבהן ׁשּיֹוׁשב לזה טֹובלין הּמדרׁש ּובית ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּסֹופר

לאחרים. טֹובלין ואין ּכביתֹו; ׁשהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַמּפני

.Â,ּדירה ּבית ּבהן יׁש אם - הּתלמּוד ּובית הּכנסת ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבית
האּורירֹות קֹובעין. אין לאו, ואם [מחסנים]קֹובעין; ְְְְִִִֵָָָ

למכּנס העׂשּויֹות ׁשּבּׂשדֹות לאחרוהאֹוצרֹות בהם [לאגור ְְֲֶַַָָָָָֻ
מלאכה] קֹובעין.גמר לדירה, היּו ואם קֹובעין; אינן ,ְְְְִִִִֵָָָ

Êלמעׂשר קֹובעת החצר ּכ למעׂשר, קֹובע ׁשהּבית ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשם
על[מדרבנן] אף נקּבעּו, - הּׁשער ּדר לחצר ּומּׁשּיּכנסּו ;ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

הּבית. לתֹו הכניסן ׁשּלא ְְִִִִֶַַָֹּפי

.Á,ּבתֹוכּה נׁשמרין ׁשהּכלים ּכל הּקֹובעת? חצר היא ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאיזֹו
יּכנס ׁשאם חצר אֹו ּבתֹוכּה; מּלאכל ּבֹוׁש אדם ׁשאין ְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאֹו
ּבּה ׁשּיׁש חצר וכן מבּקׁש'. אּתה 'מה לֹו: אֹומרין לּה, ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאדם
אֹותּה ּפֹותח ׁשאחד ׁשּתפין, לׁשני ׁשהיא אֹו ּדיֹורין, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשני
ּפֹותחין והן הֹואיל - ונֹועל יֹוצא אֹו ונכנס ּבא ואחד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָונכנס,

קֹובעת. זֹו הרי ְֲֲִֵַַונֹועלין,

.Ëחצר ׁשל ׁשער רחב]ּבית מפתן עם והאכסדרה[שער , ְְְֵֵֶַַַַָָָ
מחיצות] ג' עם היתה[בית אם ּכחצר: הן הרי - והּמרּפסת ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

קֹובעין. אין לאו, ואם קֹובעין; ְְְִִִֵַַָקֹובעת,

.Èסּכת קֹובעֹות. ׁשּתיהן מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַֻׁשּתי
אינּה והחיצֹונה קֹובעת, הּפנימית - מּזֹו לפנים זֹו ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָהּיֹוצרין

ּכבית. קֹובעת - והחנּות ְְֲִַַַַַַקֹובעת.

.‡Èׁשהּוא ּפי על אף - למקֹום מּמקֹום ּפרֹותיו ְִִִֵֶַַַָָָהּמֹולי
אֹוכל אּלא נקּבעּו; לא ,ּבּדר ולחצרֹות לבּתים ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹנכנס
וכן מגּמתֹו. סֹוף ׁשהּוא לּמקֹום ׁשּיּגיע עד עראי, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמהן

ֲַָָּבחזרתֹו.

.·Èלחצר מחצר נכנסין ׁשהן ּבעירֹות, המחּזרין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהרֹוכלין
ּבֹו. ׁשּלנין לּבית ׁשּמּגיעין עד עראי, אֹוכלין -ְֲִִִִִֶֶַַַַַָ

.‚Èּתאנ מןהּמביא הּפטּורה ּבחצר לאכלן הּׂשדה מן ים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מּתר זה הרי ּביתֹו, לתֹו והכניסן ׁשכח - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻהּמעׂשרֹות
לּגג, והעלן ׁשכח אם וכן עראי; מהן ולאכל ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלהֹוציאן
וׁשכח ּגּגֹו, ּבראׁש לאכלן הביאן ּבּגג. עראי מהן ְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹאֹוכל
ׁשּיעּׂשר. עד יאכל ולא נקּבעּו, - חברֹו חצר לתֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹוהכניסן

.„Èנעּדרת ׁשהיא ואֹוכלין[נחרשת]חצר ּכגּנה, היא הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָ
אין רּבּה, זרע ואם רּבּה. ׁשּיעדר והּוא, עראי; ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֻֻּבתֹוכּה
חצר לנֹואי נטע ואם רּבּה. נטע אם וכן עראי; ּבּה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֻאֹוכלין
אילנֹות. מאֹותן עראי אֹוכל זה הרי נעּדרת, והיא הֹואיל -ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

.ÂË,אחת אחת מּמּנה אֹוכל - ּבחצר עֹומדת ׁשהיא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתאנה
צרף ואם ּדברים[שניים]ּופטּור; ּבּמה ּבמעׂשר. חּיב , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

לראׁש עלה אם אבל ּבּקרקע. עֹומד ּבׁשהיה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹאמּורים?
החצר אויר ׁשאין ׁשם, ואֹוכל חיקֹו את ממּלא - ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּתאנה

למעׂשר. ְֲֵֵַַקֹובע

.ÊËונֹוטה ּבחצר, עֹומדת ענפיה]היתה זה[- הרי - לגּנה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ
היתה ּבּגּנה; נטּועה היתה ּכאּלּו ּכדרּכֹו, ּבּגּנה מּמּנה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָאֹוכל
ׁשאינֹו ּבחצר, ּכנטּועה זֹו הרי - לחצר ונֹוטה ּבּגּנה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָנטּועה

אחת. אחת אּלא ׁשם ֵֶַַַַָָאֹוכל

.ÊÈהאׁשּכֹול ּכל את יּטל לא - ּבחצר נטּועה ׁשהיא ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹּגפן
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חֹוׁשׁש ואינֹו הבעלים]אחרֹות, כבר אותה עישרו מצא[שמא . ְֲֵֵֵָָ
ּבמקֹום ּכלּכּלה מצא ּבמעׂשרֹות. חּיבת מחּפה, ְְְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָֻּכלּכּלה

עראי מּמּנה לאכל אסּור - לּׁשּוק מכניסין כברׁשהרב [שהרי ְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ
במעשרות] ּומתּקנּהנתחייבה כדיני], ּדמאי;[מעשרה ְְְַַָ

עראי, מּמּנה אֹוכל - לּבּתים מכניסין ׁשהרב ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּובמקֹום
וּדאי. העיר]ּומתּקנּה מנהג ואם[היה ּדמאי; למחצה, מחצה ְְְְְֱֱִֶֶַַַַָָָ

ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה וּדאי. מתּקנּה לּבית, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָהכניסּה
- מלאכה ּגמר לֹו ׁשּיׁש ּבדבר אבל מלאכה. ּגמר לֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשאין
ּתרּומה; להפריׁש צרי אינֹו - וּדאי מעּׂשר ׁשהּוא ּפי על ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָאף
מלאכּתן. ׁשּנגמרה ּבׁשעה ּתרּומה מהן ׁשהפריׁש ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשחזקתן

.‚Î[חורי]חררי- החּיבת הערמה ּבצד ׁשּלנּו הּנמלים ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
היּו ּגמּור ׁשּמּדבר ׁשּידּוע ּבמעׂשרֹות, חּיב ּבהן הּנמצא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהרי

הּלילה. ּכל ְְִַַָָּגֹוררין

.„Î- החרּוב ּתחת וחרּובין הּזית, ּתחת זיתים ְִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמֹוצא
ּתאנים מצא זה. מאילן ׁשּנפלּו ׁשחזקתן ּבמעׂשר; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָחּיבין
ּומתלכלכֹות מׁשּתּנֹות ׁשהרי ספק, הן הרי - הּתאנה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּתחת
ׁשּנתעּׂשרּו. מּתאנים אֹו נפלּו, זֹו מּתאנה ׁשּמא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבעפר;

.‰Îמלאכּתן ׁשּתּגמר קדם ּופדין ּתלּוׁשין, ּפרֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמקּדיׁש
ּכ ואחר ההקּדׁש, ּביד מלאכּתן נגמרה ואם לעּׂשר. חּיב -ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּפטּורין. היּו חֹובתן, ׁשּבעת הּמעׂשרֹות; מן ּפטּורין - ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּפדין

הּמעׂשרֹות. מן ּפטּורה למנחֹות, קמה ְְְְְִִִַַַַַָָָָוהּמקּדיׁש

רביעי יום
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ׁשּיכניסּנּו‡. עד - הּתֹורה מן למעׂשר נקּבע הּטבל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאין
והּוא, הּבית"; מן הּקדׁש "ּבערּתי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַֹלביתֹו,
אבל ;"ּבׁשערי "ואכלּו ׁשּנאמר: - הּׁשער ּדר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיכניסּנּו

וקרּפפֹות ּגּגין ּדר ּתבּואתֹו הכניס אחורית]אם -[חצר ְְְְִִִִֵֶֶַַָ
הּמעׂשרֹות. ּומן הּתרּומה מן ְְִִַַַַָָּפטּור

הּטבל,·. אכילת על הּתֹורה מן לֹוקין ׁשאין לי, ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָיראה
הּׁשמּועה מּפי ׁשּבארנּו ּכמֹו לביתֹו, ּבכניסתֹו ׁשּיּקבע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעד

רבינו] ממשה ּדברים[מסורת הּׁשּׁשה ּבׁשאר נקּבע אם אבל ;ְְְֲִִִִִַַָָָָ
מּדבריהם מרּדּות מּכת אּלא עליו לֹוקין אין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמנינּו,

אחר[מדרבנן] לּׁשּוק, להֹוליכן ׁשּדעּתֹו מּפרֹות האֹוכל וכן .ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּכמֹו מרּדּות, מּכת אּלא לֹוקה אינֹו - מלאכּתן ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנגמרה
מּדבריהם. אּלא ּבמעׂשר, חּיב למּכר הּגֹומר ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבארנּו;

קֹובע.‚. אינֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַּבית
קֹובע; ׁשּלמּטה ׁשהּבית ּפי על אף קֹובעין, אינן הּגּגין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכן
ׁשהיה ּכגֹון אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבּגג היה לא ְְְְִֶַַַַַַַַַָָָָֹואם
ּגג הרי אּלא הּמעׂשר, מן ּפֹוטר אינֹו - ועֹולה מׁשּפע ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהּבית

הּבית. אויר ּכמקצת ְְֲִִִֶַַָזה

והּברּגנין„. שמירה]הּצריפין, והּוא[מגדלי הּקיץ, ּובּתי , ְְְְִִִִֵַַַַָָֻ
וכן ּכתלים, ּבלא ׁשּנמצא ּגּביהן על ותקרה עּמּודים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹארּבעה
אף - הּקיץ ּבימי הּגּנֹות ּוביני ּכרמים ּביני ׁשעֹוׂשין ְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֻסּכֹות
ותרנגֹולין רחים ּבהן ויׁש הּקיץ, ּבימי ּבהן ׁשּדרין ּפי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל
החיצֹונה הּיֹוצרין סּכת וכן למעׂשר; קֹובעין אינן --] ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֻ

חרס] כלי אּלּו,ליצור ׁשּכל קֹובעין; אינן - ּבחג החג וסּכת ,ְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
קבע. ּדירתן ִֵֶַָָאין

טֹובלין‰. והּברּגנין טבל]הּצריפין התבואה את [עושים ְְְְִִִִַַָֻ
ּבית וכן אדם. לכל טֹובלין ׁשאינן ּפי על אף ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלבעליהן,
ּומלּמד, ּבהן ׁשּיֹוׁשב לזה טֹובלין הּמדרׁש ּובית ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּסֹופר

לאחרים. טֹובלין ואין ּכביתֹו; ׁשהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַמּפני

.Â,ּדירה ּבית ּבהן יׁש אם - הּתלמּוד ּובית הּכנסת ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבית
האּורירֹות קֹובעין. אין לאו, ואם [מחסנים]קֹובעין; ְְְְִִִֵָָָ

למכּנס העׂשּויֹות ׁשּבּׂשדֹות לאחרוהאֹוצרֹות בהם [לאגור ְְֲֶַַָָָָָֻ
מלאכה] קֹובעין.גמר לדירה, היּו ואם קֹובעין; אינן ,ְְְְִִִִֵָָָ

Êלמעׂשר קֹובעת החצר ּכ למעׂשר, קֹובע ׁשהּבית ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשם
על[מדרבנן] אף נקּבעּו, - הּׁשער ּדר לחצר ּומּׁשּיּכנסּו ;ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

הּבית. לתֹו הכניסן ׁשּלא ְְִִִִֶַַָֹּפי

.Á,ּבתֹוכּה נׁשמרין ׁשהּכלים ּכל הּקֹובעת? חצר היא ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאיזֹו
יּכנס ׁשאם חצר אֹו ּבתֹוכּה; מּלאכל ּבֹוׁש אדם ׁשאין ְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאֹו
ּבּה ׁשּיׁש חצר וכן מבּקׁש'. אּתה 'מה לֹו: אֹומרין לּה, ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאדם
אֹותּה ּפֹותח ׁשאחד ׁשּתפין, לׁשני ׁשהיא אֹו ּדיֹורין, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשני
ּפֹותחין והן הֹואיל - ונֹועל יֹוצא אֹו ונכנס ּבא ואחד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָונכנס,

קֹובעת. זֹו הרי ְֲֲִֵַַונֹועלין,

.Ëחצר ׁשל ׁשער רחב]ּבית מפתן עם והאכסדרה[שער , ְְְֵֵֶַַַַָָָ
מחיצות] ג' עם היתה[בית אם ּכחצר: הן הרי - והּמרּפסת ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

קֹובעין. אין לאו, ואם קֹובעין; ְְְִִִֵַַָקֹובעת,

.Èסּכת קֹובעֹות. ׁשּתיהן מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַֻׁשּתי
אינּה והחיצֹונה קֹובעת, הּפנימית - מּזֹו לפנים זֹו ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָהּיֹוצרין

ּכבית. קֹובעת - והחנּות ְְֲִַַַַַַקֹובעת.

.‡Èׁשהּוא ּפי על אף - למקֹום מּמקֹום ּפרֹותיו ְִִִֵֶַַַָָָהּמֹולי
אֹוכל אּלא נקּבעּו; לא ,ּבּדר ולחצרֹות לבּתים ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹנכנס
וכן מגּמתֹו. סֹוף ׁשהּוא לּמקֹום ׁשּיּגיע עד עראי, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמהן

ֲַָָּבחזרתֹו.

.·Èלחצר מחצר נכנסין ׁשהן ּבעירֹות, המחּזרין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהרֹוכלין
ּבֹו. ׁשּלנין לּבית ׁשּמּגיעין עד עראי, אֹוכלין -ְֲִִִִִֶֶַַַַַָ

.‚Èּתאנ מןהּמביא הּפטּורה ּבחצר לאכלן הּׂשדה מן ים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מּתר זה הרי ּביתֹו, לתֹו והכניסן ׁשכח - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻהּמעׂשרֹות
לּגג, והעלן ׁשכח אם וכן עראי; מהן ולאכל ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלהֹוציאן
וׁשכח ּגּגֹו, ּבראׁש לאכלן הביאן ּבּגג. עראי מהן ְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹאֹוכל
ׁשּיעּׂשר. עד יאכל ולא נקּבעּו, - חברֹו חצר לתֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹוהכניסן

.„Èנעּדרת ׁשהיא ואֹוכלין[נחרשת]חצר ּכגּנה, היא הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָ
אין רּבּה, זרע ואם רּבּה. ׁשּיעדר והּוא, עראי; ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֻֻּבתֹוכּה
חצר לנֹואי נטע ואם רּבּה. נטע אם וכן עראי; ּבּה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֻאֹוכלין
אילנֹות. מאֹותן עראי אֹוכל זה הרי נעּדרת, והיא הֹואיל -ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

.ÂË,אחת אחת מּמּנה אֹוכל - ּבחצר עֹומדת ׁשהיא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתאנה
צרף ואם ּדברים[שניים]ּופטּור; ּבּמה ּבמעׂשר. חּיב , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

לראׁש עלה אם אבל ּבּקרקע. עֹומד ּבׁשהיה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹאמּורים?
החצר אויר ׁשאין ׁשם, ואֹוכל חיקֹו את ממּלא - ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּתאנה

למעׂשר. ְֲֵֵַַקֹובע

.ÊËונֹוטה ּבחצר, עֹומדת ענפיה]היתה זה[- הרי - לגּנה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ
היתה ּבּגּנה; נטּועה היתה ּכאּלּו ּכדרּכֹו, ּבּגּנה מּמּנה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָאֹוכל
ׁשאינֹו ּבחצר, ּכנטּועה זֹו הרי - לחצר ונֹוטה ּבּגּנה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָנטּועה

אחת. אחת אּלא ׁשם ֵֶַַַַָָאֹוכל

.ÊÈהאׁשּכֹול ּכל את יּטל לא - ּבחצר נטּועה ׁשהיא ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹּגפן
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את יּטל לא - ּברּמֹון וכן אחת; אחת מגרּגר אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹויאכל,
הּפרד ואֹוכל ּבאילן, הרּמֹון את ּפֹורט אּלא הרּמֹון, ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכל

סֹופת[גרגיר] - ּבאבּטיח וכן ּבּקרקע,[חותך]מּׁשם. אֹותֹו ְְֲִִֵֵַַַַַַָ
הּגּנה מן ונכנס ּבּגּנה, ּבאׁשּכֹול אֹוכל היה מּׁשם. ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָואֹוכלֹו
ׁשּיעּׂשר. עד יגמר לא החצר, מן ׁשּיצא ּפי על אף - ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹלחצר

.ÁÈ;ואֹוכל עלה עלה מקרסם ּבחצר, זרּועה ׁשהיא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכסּבר
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לעּׂשר. חּיב צרף, ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹואם

ה ּפרק מעׂשר ¤¤¥£©§¦הלכֹות

למעׂשר[קונה]הּלֹוקח‡. נקּבעּו לאכלן, ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ
יּקבעּו?[מדרבנן]מּדבריהם ּומאימתי ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

מׁש ׁשּלא ּפי על אף הּדמים, את בקניןמּׁשּיּתן קנה [ולא ִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּבֹוררמשיכה] ּומּניח ּבֹורר והיה ּדמים, נתן ׁשּלא הרי .ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

לּקח ּבלּבֹו ׁשּגמר ּפי על ואף ּכּלֹו, הּיֹום ּכל אפּלּו ְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָֻּומּניח,
ּבלּבֹו, מּׁשּגמר - ׁשמים ירא היה ואם לעּׂשר; נתחּיב לא -ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

להחזיר. רצה אם לּמֹוכר, יחזיר ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָמעּׂשר;

לׁשלח·. ּתלּוׁש ׁשּלקח אֹו לּקרקע, ּבמחּבר ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹֻהּלֹוקח
עראי. מהם לאכל לֹו ויׁש נקּבעּו, לא - ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַֹֹלחברֹו

חמׁש‚. ּבֹו לי ותן זה, אּסר ל 'הא לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָהאֹומר
חּיב צרף, ואם ּופטּור; אחת, אחת אֹוכל זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּתאנים'
ּתאנים ּבעׂשרים זה, אּסר ל 'הא לחברֹו: האֹומר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָלעּׂשר.

לי' שאבחר]ׁשאבר 'ּבאׁשּכֹול[- ואֹוכל; אחת, אחת ּבֹורר - ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ
'ּברּמֹו ואֹוכל; ּבאילן, מּמּנּו מגרּגר - לי' לי'ׁשאבר ׁשאבר ן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

אֹותֹו ּפֹורט ׁשאבר[לגרגרים]- 'ּבאבּטיח ואֹוכל; ּבאילן, ְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
סֹופת - הּתאנים[חותכו]לי' את קּצץ ואם ואֹוכל. ּבּקרקע, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַ

לעּׂשר, חּיב - האבּטיח אֹו האׁשּכֹול ׁשּקּצץ אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוצרפן,
ל 'הא לֹו: אמר אם אבל הּנתלׁש. אּלא קנה לא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשהרי
אּלּו', אׁשּכֹולֹות 'ּבׁשני אּלּו', ּתאנים ּבעׂשרים זה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָאּסר

אּלּו' אבּטיחים 'ּבׁשני אּלּו', רּמֹונים המחוברים'ּבׁשני -] ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַ
נקּבעּולקרקע] ׁשּלא ּופטּור; עראי, ואֹוכל ּכדרּכֹו, קֹוצץ -ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹ

ּבמחּבר. לקחן ׁשהרי ְְְֲִִֵֶָָָָֻּבמּקח,

חברֹו„. עם -[פרות]הּמחליף לאכל וזה לאכל זה , ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַֹֹ
לקצֹות זה ּבתלּוׁש. לקחּו ׁשהרי למעׂשרֹות, נקּבעּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָׁשניהן
ּדבר קֹובע הּמכר ׁשאין נקּבעּו, לא ׁשניהן - לקצֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹוזה
ּפרֹות האחד לקח ׁשּבארנּו. ּכמֹו מלאכּתֹו, נגמרה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
זה - להקצֹותן חליפיהן האחר ולקח לאכילה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהחליף
לא להקצֹות, ׁשּלקח וזה לעּׂשר; חּיב לאכילה, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלקח

למעׂשר. ְְֲִֵַַנקּבע

מּׁשּלי,‰. ּתאנים עׂשרים ל ּולקט 'צא לחברֹו: ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהאֹומר
זה ׁשאין ּפטּורין; ׁשניהן - 'מּׁשּל ּכרסי את אמּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַואני
והּמּתנה, חּיב. ואכל, צרף ואם מכר. ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחליפין,

ּכמכר. קֹובעת ְֵֶֶַַָאינּה

.Â'ּתאנים לכם 'טלּו ואמר: ּבּׁשּוק, עֹובר ׁשהיה הארץ ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעם
הכניסּו ואם קֹובעת. הּמּתנה ׁשאין ּופטּורין; אֹוכלים -ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
רב ואם מעּׂשרין; לּבּתים, מכניסים העם רב אם - ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלבּתיהן
ׁשּמא - ּדמאי אּלא מתּקנין אינן לּׁשּוק, מכניסים ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעם
והכניסּו לכם 'טלּו אמר: ואם לּׁשּוק. הביא ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָעּׂשר,
ּדבר לֹו נתן ּדמאי. מעּׂשר לּבית, ּכׁשּמכניס - ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלבּתיכם'

לֹו ׁשאמר ּכמי זה הרי - ואכל' 'טל לֹו: אמר אפּלּו ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻמרּבה,
נתן אם וכן ּדמאי. ׁשּיתּקן עד אֹוכל, ׁשאינֹו והכנס'; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹ'טל
ׁשאין ּגדֹול אדם ׁשהיה אֹו חי, להאכל ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָלֹו

ּדמאי. מתּקן זה הרי - ּבּׁשּוק לאכל ְְְֱֲֵֵֶֶַַַַֹּדרּכֹו

.Êאמר ׁשנים, הארץ]היּו ואמר[עם ואכל', 'טל לאחד: ְְְֱִֶֶַַַָָָָֹֹ
וחּיב. אֹוכל וזה ּופטּור, אֹוכל זה - והכנס' 'טל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלּׁשני:

.Áואמר ּבחנּות, אֹו ּבׁשער יֹוׁשבים ׁשהיּו אנׁשים ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָוכן
'טלּו לבית]להן: או לשער הכניסו אּלּו[- הרי - ואכלּו' ְְְֲִֵֵֶָ

יאכלּו לא החנּות, ּבעל אֹו הּׁשער ּובעל ּופטּורין. ְְְֲִִַַַַַַַַֹֹאֹוכלין
והכניסּו 'טלּו לאּלּו: ּכאֹומר ׁשּנמצא - ּדמאי ׁשּיעּׂשרּו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָעד
הּבית ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר ּבבּתיהם. הם ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלבּתיכם',

ּבתֹוכֹו. הּפרֹות ּכׁשּיעברּו קֹובע, ׁשּלֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַׁשאינֹו

.Ëּבין ּבפרֹות, עּמֹו לעׂשֹות הּפֹועלים את ְֲֲִִֵֵֵֶַַַהּׂשֹוכר
להן ויׁש הֹואיל - ּבמחּברין ּבין מן[רשות]ּבתלּוׁשין לאכל ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶָָֹֻ

מן ּופטּורין אֹוכלין אּלּו הרי עֹוׂשין, ּׁשהן ּבמה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָהּתֹורה
להן זּכתה ּׁשּלא מה ׁשּיאכלּו עּמהן התנה ואם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּמעׂשר.
ׁשּיאכל אֹו עּמֹו, ּבנֹו ׁשּיאכל הּפֹועל ׁשהתנה ּכגֹון ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּתֹורה,
הרי - ּבתלּוׁש מלאכּתֹו ּגמר אחר ׁשּיאכל אֹו מּׂשכרֹו, ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹּבנֹו
הּתנאי מּפני ואֹוכל הֹואיל ׁשּיעּׂשר; עד לאכל אסּור ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹזה

ּכלֹוקח. זה הרי ְֲֵֵֶֶַׁשּלֹו,

.Èׁשּיאכל הּפֹועל והתנה ּבזיתים, עּמֹו לנּכׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹׂשכרֹו
ואם ּופטּור; אחת, אחת האילן מן אֹוכל זה הרי - ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבּזיתים

חּיב. ֵֵַָצרף,

.‡Èמקרסם - ירק לאכל והתנה ּבבצלים, לנּכׁש ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָֹׂשכרֹו
ׁשּיאכל הּפֹועל קּצץ חּיב. צרף, ואם ואֹוכל; עלה, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעלה
לעּׂשר חּיב צרף, ואם אחת; אחת אֹוכל זיתים, ׁשל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָליטרא
צרף ׁשאם ּכלֹוקח, זה הרי קצּוב, ּדבר אֹוכל והּוא הֹואיל -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
ואֹוכל מצרף - ּתֹורה ּבדין אֹוכל היה אּלא קּצץ, לא ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹנקּבע.
ספת אם אבל ּבמלח. יסּפת ׁשּלא והּוא, ּׁשּירצה; מה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
ׁשהרי אסּור, - ׁשּתים ׁשּתים מּתר; אחת, אחת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֻּבמלח

ּבּמלח. ְְִֶַַנקּבעּו

.·Èּבלבסין עֹוׂשה ׁשהיה גרועות]ּפֹועל יאכל[תאנים לא , ְִִֵֶֶַָָָֹֹ
ׁשבע משובחות]ּבבנֹות יאכל[תאנים לא ׁשבע, ּבבנֹות ; ְְִִֶֶַַַֹֹ

ׁשּיּגיע עד עצמֹו, למנע לֹו יׁש אבל ׁשּיעּׂשר. עד - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹּבלבסין
הּיפֹות. ְִַָלמקֹום

.‚Èּבזמן - ּבּׂשדה מלאכה לֹו לעׂשֹות ּפֹועליו את ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָהּמֹוציא
ׁשּבּׂשדה, הּפרֹות מן אֹוכלין - מזֹונֹות עליו להן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאין
אם אבל מלאכּתן. נגמרה ׁשּלא והּוא, הּמעׂשר; מן ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹּופטּורין
ׁשּלא ּפי על ואף יאכלּו, לא אּלּו הרי - מזֹונֹות עליו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹֹֹיׁש
אֹוכלין אבל הּטבל. מן חֹוב ּפֹורעין ׁשאין מלאכּתן; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָנגמרה
הּקּפה, מן ולא הּסל, מן לא אבל - הּתאנה מן אחת ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָֹֹֻאחת

הּמקצה מן המיובשות]ולא .[התאנים ְְִֶַֹֻ

.„Èהּׁשֹולק ואחד המבּׁשל, חלקית]אחד ואחד[מבושל , ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ
עד הּפרֹות את המעּׁשן אבל למעׂשר; קֹובע - ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָהּכֹובׁש

ספק. הּוא הרי ְֲִִֵֵֶָָׁשהכׁשירן,

.ÂËּבזבל אֹו ּבתבן אֹו ּבאדמה ּפרֹות [כדיהּטֹומן ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָ
למעׂשר.שיתבשלו] נקּבעּו לא - לאכילה ׁשהכׁשירן עד ,ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹ

.ÊËואלּפס לקדרה ׁשמן ׁשּנתן אֹו חם, לתבׁשיל יין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּנֹותן
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מחבת] ּבמים[מין יין מזג למעׂשר. נקּבעּו - מרּתחין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻּכׁשהן
ּבּגת ואפּלּו הּיין, ּבּׁשל ׁשאם לֹומר, צרי ואין נקּבע; ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָחּמין,

ׁשּיעּׂשר. עד מּמּנּו לׁשּתֹות ׁשאסּור -ְְִִֵֶֶֶַַָ

.ÊÈוהּׁשחלים חריף]הּׁשּום ּבּׂשדה[ירק ׁשּׁשחקן והחרּדל ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָ
הּכֹוס, לתֹו אׁשּכֹול הּסֹוחט וכן למעׂשר. נטּבלּו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַּבׁשמן,

הּתמחּוי לתֹו נקּבע.[תבשיל]נקּבע; לא , ְְְְִִַַָָֹ

.ÁÈאחת אחת הּזיתים טבל נקּבעּו; ּבּׂשדה, ּפרֹות ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָהּמֹולח
מהן, הּׂשרף ׁשּיצא ּכדי זיתים הּפֹוצע ּפטּור. ואכל, ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמלח

הּמעטן מן זיתים הּנֹוטל ריכוכם]ּפטּור. אחת[מקום טֹובל , ֲִִֵֵֵַַַַַָָ
ּכל וכן חּיב. לפניו, ונתן מלח ואם ואֹוכל; ּבמלח ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹאחת

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.ËÈ,ׁשנּיה אחריה לתרם ׁשּצרי ּתרּומה ּפרֹותיו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּתֹורם
הּתרּומה ׁשּיֹוציא עד עראי, מהן יאכל ולא למעׂשר; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹנקּבעּו

ויעּׂשר. ְִִֵַַָהּׁשנּיה

.Î- ׁשּבת לילי עליהן וחׁשכה מלאכּתן, ׁשּנגמרה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּפרֹות
ׁשּיעּׂשר. עד הּׁשּבת, לאחר אפּלּו מהן יאכל ולא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹנקּבעּו;

.‡Î- לעּׂשרן וׁשכחּו לׁשּבת, ּתאנים ׁשּטמנּו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָהּתינֹוקֹות
ׁשּיעּׂשרּו. עד ׁשּבת, למֹוצאי יאכלּו ְְְְֵֶַַַָָֹֹלא

.·Î,ּבׁשּבת ּפרֹותיה לאכל לֹו מיחדת ׁשהיתה ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּתאנה
ּופרֹות הֹואיל ׁשּיעּׂשר; עד יאכל לא - ּכלּכּלה מּמּנה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹולּקט

קֹובעת. והּׁשּבת לׁשּבת, מיחדין ְְְִֵַַַַַָָָֻאּלּו

.‚Îהרי - ׁשּבת לילי עליו וחׁשכה ּבאׁשּכֹול, אֹוכל ְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָהיה
לאחר הּניחֹו ואם ׁשּיעּׂשר; עד ּבׁשּבת, אכילתֹו יגמר לא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹזה

ּגֹומרֹו. זה הרי ְֲֵֶַַָהּׁשּבת,

ו ּפרק מעׂשר ¤¤¥£©§¦הלכֹות

הפנים]מחליקין‡. טבל,[משפשפים ׁשל וענבים ּבתאנים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָ
מן ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשאסּור וכל הפסד. ּבזה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹואין
ּכ - ּבהן וכּיֹוצא והחרצּנין והעלין והּקלּפֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּגרעינין
ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא הּמעׂשר וכן הּטבל; מן לאכלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאסּור
לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר וכל נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻּומעׂשר
ׁשּלא ּובמעׂשר ּבטבל, מּתר ּכ - אּלּו מּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּבתרּומה

נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ּובמעׂשר ּתרּומתֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹנּטלה

לֹומר·. צרי ואין ּבחל, אפּלּו טמא ּבטבל מדליקין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאין
ּתרּומה מה ּתרּומתי"; מׁשמרת "את ׁשּנאמר: - ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשּבת
ּתרּומה אף - הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה ל אין ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָטהֹורה,
.ואיל הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה להנֹות ל אין ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָטמאה,

ּבטבל‚. מחּפין בעפר]אין הזרעים מכסים אין ואין[- , ְְְִֵֵֶֶַ
מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא ּפרֹות ואפּלּו הּטבל; את ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹזֹורעין
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּיעּׂשר. עד מהן לזרע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאסּור
ׁשּיׁש ׁשתלים העֹוקר אבל ּבהן. וכּיֹוצא וקטנּיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבתבּואה
מּתר, זה הרי - ׂשדהּו ּבתֹו למקֹום מּמקֹום ּפרֹות, ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֻּבהן
לפת העֹוקר וכן הּפרֹות. אסף לא ׁשהרי טבל, ּכזֹורע ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹואינֹו
ּבגּופן, להֹוסיף נתּכּון אם - אחר ּבמקֹום ּוׁשתלן ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָּוצנֹונֹות,
אסּור, - ׁשּלהם הּזרע ויּקח ׁשּיקׁשּו, ּכדי ׁשתלן ואם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻמּתר;

טבל. ׁשל ׂשעֹורים אֹו חּטים ּכזֹורע ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַמּפני

טבּול„. מעׂשר ממנוליטרא ניטל שלא ראשון [מעשר ְֲִֵַָָ
מעשר] ליטריןתרומת עׂשר היא והרי והׁשּביחה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּזרעּה,

אחר מּמקֹום עליה מעּׂשר ליטרא, ואֹותּה ּבמעׂשר; חּיבת -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
מעּׂשר אינֹו - ּוזרעּה ׁשּתקנּה ּבצלים ליטרא חׁשּבֹון. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָלפי

ּכּלֹו. לפי מעּׂשר אּלא הּתֹוספת, חׁשּבֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֻלפי

ׁשהביאּו‰. ּומרחן[גדלו]זרעֹונים מלאכתם]ׁשליׁש, [גמר ְְְִִִֵֵֵֶָ
זה הרי - ּכלה זרען ואין והֹוסיפּו, זרען ּכ ואחר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָועּׂשרן,
אין אֹו והֹוסיפּו, הֹואיל מּדבריהם ּבמעׂשר חּיבין אם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָספק
הּוא; מעּׂשר אבד, ולא קּים הּוא ׁשעדין הּזרע ׁשהרי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻחּיבין;
להּזרע. ּדרּכן אין ׁשהּבצלים לבצלים, ּדֹומין אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָואין

.Âׁשאין ּדבר ּבין ּכלה ׁשּזרעֹו ּדבר ּבין הּטבל, את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּזֹורע
א - ּכלה ללּקטֹוזרעֹו אפׁשר השריש]ם לא קֹונסין[שעדין - ְְְְְִִֶֶַַָָ

לעקר, אֹותֹו מחּיבין אין - צמח ואם ּומלּקטֹו; ְְְְְֲִִֵַַַַָֹאֹותֹו,
אפּלּו - ּכלה זרעֹו ׁשאין ּדבר היה ואם חּלין. ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻוהּגּדּולין
מּתר. והרביעי ּגרנֹות; ׁשלׁש עד אסּורין, ּגּדּולין ְְְֲִִִִִִֵַָָָָֹֻּגּדּולי
ּותרּומה מעׂשר ּתרּומת מּפני אסּורין? הּגּדּולין מה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָּומּפני
נּטלה ׁשּלא מעׂשר ּבזֹורע הּדין וכן ּבֹו. ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּגדֹולה

ּולחבר ,לצר אּלא הּטבל את מֹוכרין אין נאמןּתרּומתֹו. -] ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
המעשרות] לחברעל חבר ואפּלּו הּטבל, את לׁשלח ואסּור ;ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּטבל. ויאכל זה, על זה יסמכּו ׁשּמא -ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

.Ê,לתּקנן אחריו ורץ טבל, ׁשהן וזכר לחברֹו, ּפרֹות ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמֹוכר
נאכלּו, אֹו אבדּו וׁשּכבר קּימין ׁשאינן ידּוע אם - מצאֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹולא
אינן אֹו קּימין ׁשהן ספק ואם עליהן; לעּׂשר צרי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאינֹו
אחרֹות. מּפרֹות מעׂשרֹותיהן עליהן להֹוציא צרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָקּימין,

.Áׁשהן מנת 'על אֹומר: מֹוכר - לחברֹו ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָהּמֹוכר
אּלא מּמ לקחּתי 'לא אֹומר: ולֹוקח מכרּתי', ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹטבל
מּפני לֹו, הּוא קנס לתּקן; הּמֹוכר את ּכֹופין - ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֻמעּׂשרין'

הּטבל. את ֶֶֶֶַַָׁשּמכר

.Ë.ּכמֹוכרֹו ׁשהּוא מּפני הּטבל, מן חֹוב ּפֹורעין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַאין

.Èאם - טבלים והם ּפרֹותיו, את הּמל ּבית ׁשּלקחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמי
עליהן להֹוציא צרי להן, חּיב ׁשהּוא חֹוב ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמחמת
עליהן. לעּׂשר חּיב אינֹו ּבאנס, לקחּום ואם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמעׂשרֹות;

.‡Èעל[הקונה]והּלֹוקח מּזה מעּׂשר מקֹומֹות, מּׁשני טבל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
מּיׂשראל ׂשדה המקּבל מהפרות]זה. חלק תמורת [לעובדה ְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשּידע ּכדי ּבפניו, הּׂשדה לבעל ונֹותן חֹולק - הּנכרי מן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹו
מּיׂשראל[הבעלים] ׂשדה החֹוכר אבל נטל. [לעובדהׁשּטבל ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

קצובה] תבואה כמות ׂשדהתמורת אֹותּה מּזרע לֹו נתן אם -ִִֶֶַַָָָ
הּׂשדה ּובעל לֹו, לּתן ּׁשּקּצץ מה לֹו נֹותן ּכ ואחר ּתֹורם -ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
מּמין אֹו אחרת, ׂשדה מּזרע לֹו נתן ואם לעצמֹו. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָמעּׂשר

לֹו. נֹותן ּכ ואחר הּמעׂשר, מֹוציא - ְֲִֵֵֵַַַַַָאחר

.·È;לֹו נֹותן ּכ ואחר מעּׂשר, - הּנכרי מן ׂשדה ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָהחֹוכר
ונמצאת הּגֹוי, מן יחּכר ׁשּלא ּכדי - ּבזה אֹותֹו קנסּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹקנס
וכן ליׂשראל. וימּכרּנה ,ׁשּיצטר עד לפניו, ּבּורה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּׂשדה

אבֹותיו ׂשדה הגוי]המקּבל אֹותֹו[של קנסּו הּגֹוי, מן ְְְֲִֵֵַַַָָ
יקּפץ ׁשּלא ּכדי - מעּׂשר חלקֹו לּגֹוי יּתן ּכ ואחר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשּיעּׂשר
ׁשּתּׁשאר עד אבֹותיו, ׂשדה ׁשהיא מּפני מּמּנּו, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָויקּבלּנה

ליׂשראל. ׁשּימּכרּנה ּכדי ּבּורה, ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָלפניו

.‚Èׁשחֹוכר - חֹוכר מקּבל? הּוא ואיזה חֹוכר, הּוא ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַאיזה
עׂשת ּבין סאה, וכ ּבכ הּזרע מן קצּוב ּבדבר ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָהּקרקע
ּבחלק אֹותּה ׁשּיקּבל הּוא - ּומקּבל מעט; עׂשת ּבין ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרּבה
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מחבת] ּבמים[מין יין מזג למעׂשר. נקּבעּו - מרּתחין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻּכׁשהן
ּבּגת ואפּלּו הּיין, ּבּׁשל ׁשאם לֹומר, צרי ואין נקּבע; ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָחּמין,

ׁשּיעּׂשר. עד מּמּנּו לׁשּתֹות ׁשאסּור -ְְִִֵֶֶֶַַָ

.ÊÈוהּׁשחלים חריף]הּׁשּום ּבּׂשדה[ירק ׁשּׁשחקן והחרּדל ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָ
הּכֹוס, לתֹו אׁשּכֹול הּסֹוחט וכן למעׂשר. נטּבלּו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַּבׁשמן,

הּתמחּוי לתֹו נקּבע.[תבשיל]נקּבע; לא , ְְְְִִַַָָֹ

.ÁÈאחת אחת הּזיתים טבל נקּבעּו; ּבּׂשדה, ּפרֹות ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָהּמֹולח
מהן, הּׂשרף ׁשּיצא ּכדי זיתים הּפֹוצע ּפטּור. ואכל, ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמלח

הּמעטן מן זיתים הּנֹוטל ריכוכם]ּפטּור. אחת[מקום טֹובל , ֲִִֵֵֵַַַַַָָ
ּכל וכן חּיב. לפניו, ונתן מלח ואם ואֹוכל; ּבמלח ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹאחת

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.ËÈ,ׁשנּיה אחריה לתרם ׁשּצרי ּתרּומה ּפרֹותיו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּתֹורם
הּתרּומה ׁשּיֹוציא עד עראי, מהן יאכל ולא למעׂשר; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹנקּבעּו

ויעּׂשר. ְִִֵַַָהּׁשנּיה

.Î- ׁשּבת לילי עליהן וחׁשכה מלאכּתן, ׁשּנגמרה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּפרֹות
ׁשּיעּׂשר. עד הּׁשּבת, לאחר אפּלּו מהן יאכל ולא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹנקּבעּו;

.‡Î- לעּׂשרן וׁשכחּו לׁשּבת, ּתאנים ׁשּטמנּו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָהּתינֹוקֹות
ׁשּיעּׂשרּו. עד ׁשּבת, למֹוצאי יאכלּו ְְְְֵֶַַַָָֹֹלא

.·Î,ּבׁשּבת ּפרֹותיה לאכל לֹו מיחדת ׁשהיתה ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּתאנה
ּופרֹות הֹואיל ׁשּיעּׂשר; עד יאכל לא - ּכלּכּלה מּמּנה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹולּקט

קֹובעת. והּׁשּבת לׁשּבת, מיחדין ְְְִֵַַַַַָָָֻאּלּו

.‚Îהרי - ׁשּבת לילי עליו וחׁשכה ּבאׁשּכֹול, אֹוכל ְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָהיה
לאחר הּניחֹו ואם ׁשּיעּׂשר; עד ּבׁשּבת, אכילתֹו יגמר לא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹזה

ּגֹומרֹו. זה הרי ְֲֵֶַַָהּׁשּבת,

ו ּפרק מעׂשר ¤¤¥£©§¦הלכֹות

הפנים]מחליקין‡. טבל,[משפשפים ׁשל וענבים ּבתאנים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָ
מן ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשאסּור וכל הפסד. ּבזה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹואין
ּכ - ּבהן וכּיֹוצא והחרצּנין והעלין והּקלּפֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּגרעינין
ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא הּמעׂשר וכן הּטבל; מן לאכלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאסּור
לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר וכל נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻּומעׂשר
ׁשּלא ּובמעׂשר ּבטבל, מּתר ּכ - אּלּו מּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּבתרּומה

נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ּובמעׂשר ּתרּומתֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹנּטלה

לֹומר·. צרי ואין ּבחל, אפּלּו טמא ּבטבל מדליקין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאין
ּתרּומה מה ּתרּומתי"; מׁשמרת "את ׁשּנאמר: - ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשּבת
ּתרּומה אף - הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה ל אין ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָטהֹורה,
.ואיל הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה להנֹות ל אין ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָטמאה,

ּבטבל‚. מחּפין בעפר]אין הזרעים מכסים אין ואין[- , ְְְִֵֵֶֶַ
מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא ּפרֹות ואפּלּו הּטבל; את ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹזֹורעין
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּיעּׂשר. עד מהן לזרע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאסּור
ׁשּיׁש ׁשתלים העֹוקר אבל ּבהן. וכּיֹוצא וקטנּיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבתבּואה
מּתר, זה הרי - ׂשדהּו ּבתֹו למקֹום מּמקֹום ּפרֹות, ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֻּבהן
לפת העֹוקר וכן הּפרֹות. אסף לא ׁשהרי טבל, ּכזֹורע ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹואינֹו
ּבגּופן, להֹוסיף נתּכּון אם - אחר ּבמקֹום ּוׁשתלן ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָּוצנֹונֹות,
אסּור, - ׁשּלהם הּזרע ויּקח ׁשּיקׁשּו, ּכדי ׁשתלן ואם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻמּתר;

טבל. ׁשל ׂשעֹורים אֹו חּטים ּכזֹורע ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַמּפני

טבּול„. מעׂשר ממנוליטרא ניטל שלא ראשון [מעשר ְֲִֵַָָ
מעשר] ליטריןתרומת עׂשר היא והרי והׁשּביחה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּזרעּה,

אחר מּמקֹום עליה מעּׂשר ליטרא, ואֹותּה ּבמעׂשר; חּיבת -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
מעּׂשר אינֹו - ּוזרעּה ׁשּתקנּה ּבצלים ליטרא חׁשּבֹון. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָלפי

ּכּלֹו. לפי מעּׂשר אּלא הּתֹוספת, חׁשּבֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֻלפי

ׁשהביאּו‰. ּומרחן[גדלו]זרעֹונים מלאכתם]ׁשליׁש, [גמר ְְְִִִֵֵֵֶָ
זה הרי - ּכלה זרען ואין והֹוסיפּו, זרען ּכ ואחר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָועּׂשרן,
אין אֹו והֹוסיפּו, הֹואיל מּדבריהם ּבמעׂשר חּיבין אם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָספק
הּוא; מעּׂשר אבד, ולא קּים הּוא ׁשעדין הּזרע ׁשהרי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻחּיבין;
להּזרע. ּדרּכן אין ׁשהּבצלים לבצלים, ּדֹומין אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָואין

.Âׁשאין ּדבר ּבין ּכלה ׁשּזרעֹו ּדבר ּבין הּטבל, את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּזֹורע
א - ּכלה ללּקטֹוזרעֹו אפׁשר השריש]ם לא קֹונסין[שעדין - ְְְְְִִֶֶַַָָ

לעקר, אֹותֹו מחּיבין אין - צמח ואם ּומלּקטֹו; ְְְְְֲִִֵַַַַָֹאֹותֹו,
אפּלּו - ּכלה זרעֹו ׁשאין ּדבר היה ואם חּלין. ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻוהּגּדּולין
מּתר. והרביעי ּגרנֹות; ׁשלׁש עד אסּורין, ּגּדּולין ְְְֲִִִִִִֵַָָָָֹֻּגּדּולי
ּותרּומה מעׂשר ּתרּומת מּפני אסּורין? הּגּדּולין מה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָּומּפני
נּטלה ׁשּלא מעׂשר ּבזֹורע הּדין וכן ּבֹו. ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּגדֹולה

ּולחבר ,לצר אּלא הּטבל את מֹוכרין אין נאמןּתרּומתֹו. -] ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
המעשרות] לחברעל חבר ואפּלּו הּטבל, את לׁשלח ואסּור ;ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּטבל. ויאכל זה, על זה יסמכּו ׁשּמא -ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

.Ê,לתּקנן אחריו ורץ טבל, ׁשהן וזכר לחברֹו, ּפרֹות ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמֹוכר
נאכלּו, אֹו אבדּו וׁשּכבר קּימין ׁשאינן ידּוע אם - מצאֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹולא
אינן אֹו קּימין ׁשהן ספק ואם עליהן; לעּׂשר צרי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאינֹו
אחרֹות. מּפרֹות מעׂשרֹותיהן עליהן להֹוציא צרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָקּימין,

.Áׁשהן מנת 'על אֹומר: מֹוכר - לחברֹו ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָהּמֹוכר
אּלא מּמ לקחּתי 'לא אֹומר: ולֹוקח מכרּתי', ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹטבל
מּפני לֹו, הּוא קנס לתּקן; הּמֹוכר את ּכֹופין - ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֻמעּׂשרין'

הּטבל. את ֶֶֶֶַַָׁשּמכר

.Ë.ּכמֹוכרֹו ׁשהּוא מּפני הּטבל, מן חֹוב ּפֹורעין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַאין

.Èאם - טבלים והם ּפרֹותיו, את הּמל ּבית ׁשּלקחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמי
עליהן להֹוציא צרי להן, חּיב ׁשהּוא חֹוב ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמחמת
עליהן. לעּׂשר חּיב אינֹו ּבאנס, לקחּום ואם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמעׂשרֹות;

.‡Èעל[הקונה]והּלֹוקח מּזה מעּׂשר מקֹומֹות, מּׁשני טבל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
מּיׂשראל ׂשדה המקּבל מהפרות]זה. חלק תמורת [לעובדה ְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשּידע ּכדי ּבפניו, הּׂשדה לבעל ונֹותן חֹולק - הּנכרי מן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹו
מּיׂשראל[הבעלים] ׂשדה החֹוכר אבל נטל. [לעובדהׁשּטבל ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

קצובה] תבואה כמות ׂשדהתמורת אֹותּה מּזרע לֹו נתן אם -ִִֶֶַַָָָ
הּׂשדה ּובעל לֹו, לּתן ּׁשּקּצץ מה לֹו נֹותן ּכ ואחר ּתֹורם -ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
מּמין אֹו אחרת, ׂשדה מּזרע לֹו נתן ואם לעצמֹו. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָמעּׂשר

לֹו. נֹותן ּכ ואחר הּמעׂשר, מֹוציא - ְֲִֵֵֵַַַַַָאחר

.·È;לֹו נֹותן ּכ ואחר מעּׂשר, - הּנכרי מן ׂשדה ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָהחֹוכר
ונמצאת הּגֹוי, מן יחּכר ׁשּלא ּכדי - ּבזה אֹותֹו קנסּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹקנס
וכן ליׂשראל. וימּכרּנה ,ׁשּיצטר עד לפניו, ּבּורה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּׂשדה

אבֹותיו ׂשדה הגוי]המקּבל אֹותֹו[של קנסּו הּגֹוי, מן ְְְֲִֵֵַַַָָ
יקּפץ ׁשּלא ּכדי - מעּׂשר חלקֹו לּגֹוי יּתן ּכ ואחר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשּיעּׂשר
ׁשּתּׁשאר עד אבֹותיו, ׂשדה ׁשהיא מּפני מּמּנּו, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָויקּבלּנה

ליׂשראל. ׁשּימּכרּנה ּכדי ּבּורה, ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָלפניו

.‚Èׁשחֹוכר - חֹוכר מקּבל? הּוא ואיזה חֹוכר, הּוא ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַאיזה
עׂשת ּבין סאה, וכ ּבכ הּזרע מן קצּוב ּבדבר ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָהּקרקע
ּבחלק אֹותּה ׁשּיקּבל הּוא - ּומקּבל מעט; עׂשת ּבין ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרּבה
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ּביניהן. ּׁשּיתנּו מה אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו ּׁשּתעׂשה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַמּמה
ּבמעֹות. הּקרקע ׁשּׂשֹוכר הּוא - ְְְֵֵֶַַַַָוהּׂשֹוכר

.„Èּבאריסּות ׂשדה ׁשּקּבלּו עבורםׁשנים מהיבול חלק -] ְְֲִִִֶֶַַָ
לבעלים] נׁשוחלק אֹו ׁשּירׁשּו, אֹו לֹומר, האחד יכֹול - ּתּתפּו ְְְִֶֶַַָָָָ

חּטים ואני ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום חּטים אּתה 'טל ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹלחברֹו:
ׁשּבמקֹום יין ואני ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום יין 'אּתה ּפלֹוני', ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּבמקֹום
ׂשעֹורים', ואני חּטים אּתה 'טל לֹו: יאמר לא אבל ְְֲֲִִִִִַַַָָֹֹֹּפלֹוני';

הּטבל. את מֹוכרין ׁשהן מּפני - ׁשמן' ואני יין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ'אּתה

.ÂËׁשּנגמרה אחר מּיׂשראל ּפרֹות ׁשּלקחּו ולוי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן
- דין]מלאכּתן הּמעׂשרֹות[בית ואת הּתרּומה את מֹוציאין ְְְְְִִֶֶַַַַַָָ

הּוא קנס אחרים; וללוּיים לכהנים אֹותן ונֹותנין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶָָֹמידיהן,
טבלים, ויקנּו ולּגּתֹות לּגרנֹות יקּפצּו ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹלהם
קדם קנּו ואם הּכהנים. אחיהם מּתנֹות להפקיע ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּכדי
אין - מרּוח קדם ּתבּואה ׁשּלקחּו ּכגֹון מלאכּתן, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּתּגמר

מּידן. ִִִָָמֹוציאין

.ÊËקדם ליׂשראל, ּתלּוׁשין ּפרֹות ׁשּמכרּו לוי אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹּכהן
הרי - ּבמחּבר מכרּו אם לֹומר, צרי ואין מלאכּתן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשּתּגמר
מלאכה ּגמר אחר מכרּו ואם ׁשּלהן; הּמעׂשר אֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּתרּומה
לכל ונֹותן ּומפריׁש לֹוקח, ׁשל והּמעׂשר הּתרּומה הרי -ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

ׁשּירצה. לוי אֹו ְִִֵֵֶֶֹּכהן

.ÊÈׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיׂשראל ׂשדה ׁשּקּבלּו ולוי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹּכהן
נֹוטל והּיׂשראלי ּומעׂשרֹות; ּבתרּומה חֹולקין ּכ ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֻּבחּלין,
ׁשּקּבל יׂשראל אבל ׁשּירצה. לוי אֹו ּכהן לכל ונֹותן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹחלקֹו,
הּׂשדה, לבעל הּמעׂשר אֹו הּתרּומה - מּלוי אֹו מּכהן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׂשדה

הּמּתנֹות שני]ּוׁשאר מעשר חֹולקין.[כגון ְְִַַָָ

.ÁÈמּכהן יׂשראל ּבין - ׁשמן מהן להֹוציא זיתים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהמקּבל
ּבחּלין, ׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיׂשראל לוי אֹו ּכהן ּבין לוי, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָֹֻאֹו
הּוא. חׁשּוב ׁשהּׁשמן, מּפני ּומעׂשרֹות, ּבתרּומה חֹולקין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּכ

.ËÈמנת 'על לֹו: ואמר ליׂשראל, ׂשדה ׁשּמכר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכהן
ׁשאמר ּכיון ׁשּלֹו; הן הרי - לעֹולם' ׁשּלי ׁשּלּה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּמעׂשרֹות
הּכהן, מת ואם הּמעׂשר. מקֹום ׁשּׁשּיר ּכמי נעׂשה מנת', ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ'על
מנת 'על לֹו: אמר ואם הּכהנים. ּכׁשאר ּבנֹו ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹהרי
מנת 'על ּבנֹו. יּטלם הּוא, מת - ולבני' לי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָׁשהּמעׂשרֹות
- לאחר מכרּה - 'לפני ׁשהיא זמן ּכל ׁשּלי, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּמעׂשרֹות
הּמעׂשרֹות. אֹותן לּכהן אין ּולקחּה, ׁשחזר ּפי על ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹאף

.Îמנת 'על לֹו: ואמר ולוי, מּכהן ׂשדה ׁשּקּבל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹיׂשראל
מנת 'על מּתר. - ׁשנים' חמׁש אֹו ארּבע ׁשּלי ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהּמעׂשרֹות
ּבן וכן ּכהן. עֹוׂשה ּכהן ׁשאין אסּור, - לעֹולם' ׁשּלי ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹׁשהן
ּגֹובה זה יׂשראל יהיה לא - ליׂשראל חֹוב עליו ׁשהיה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹלוי
זה לוי ׁשאין חֹובֹו; ּכנגד ׁשּיּפרע עד ּומפריׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמאחרים,
מאחרים. מעׂשר ׁשּיגּבה אחר, ּכלוי ׁשּלֹו חֹוב ּבעל ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַעֹוׂשה

.‡Îממרח טבל ׁשּירׁש מלאכתו]יׂשראל מאבי[שנגמר ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
הרי - יׂשראל אּמֹו מאבי ירׁשֹו אּמֹו אבי ואֹותֹו ּכהן, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵָָֹאּמֹו
הראּויֹות ׁשהּמּתנֹות ׁשּלֹו; והן מעׂשרֹותיו, מּמּנּו מפריׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָזה
הּורמּו. לא ׁשעדין ּפי על אף הן, ׁשהּורמּו ּכמֹו - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹלּתרם

.·Îעל נאמן ׁשאינֹו למי אֹו לגֹוי, ּבקּבלה ׂשדהּו ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּנֹותן
צרי הּמעׂשרֹות, לעֹונת ּבאּו ׁשּלא ּפי על אף - ְְְִִֶַַַַַַַַַָָֹהּמעׂשרֹות
לעֹונת ּבאּו ׁשּלא עד - הארץ לעם נתנּה ידם. על ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹלעּׂשר

י על לעּׂשר צרי אינֹו לעֹונתהּמעׂשרֹות, ּומּׁשּבאּו דם; ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
עֹומד עֹוׂשה? הּוא ּכיצד ידם. על לעּׂשר צרי ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמעׂשרֹות,
אנּו ׁשאין ּׁשאכלּו, למה חֹוׁשׁש ואינֹו ונֹוטל; הּגרן, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעל

להם. ֲִֶַָָאחראים

חמישי יום
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ואמר:‡. הּתֹורה, מן טבּול יין ׁשל לג מאה לֹו ׁשהיה ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמי
ועׂשרה ּתרּומה, הן הרי מהן להפריׁש עתיד ׁשאני לּגין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ'ׁשני
עד ויׁשּתה יתחיל לא - ׁשני' מעׂשר ותׁשעה ראׁשֹון, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹמעׂשר
ּכ ואחר יפריׁש אּלא ּומעׂשרֹות, ּתרּומה ׁשעּור ּבּסֹוף ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָׁשּיּניח
נברר ּכאּלּו ּבּסֹוף, ׁשהּניח 'זה אֹומרין: ואין ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַיׁשּתה.
ואין הּתֹורה, מן - ּומעׂשרֹות ּתרּומה ׁשחּיּוב מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבּתחּלה';

ׁשּיברר. עד נברר', ּכאּלּו 'נחׁשב ּתֹורה ּבׁשל ְְְְְְִִִִֶֶַַַָֹֹאֹומרין

מּׁשּוליה;·. יׁשּתה לא החבית, ּבפי מעׂשרֹותיו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּקֹובע
אבל מערבין. ׁשהּמׁשקין מּפני מּפיה; יׁשּתה לא ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבׁשּוליה,

הּמגּורה ּבפי ּבׁשּוליה,[מחסן]הּקֹובע קבע מּׁשּוליה; אֹוכל , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מּפיה. ִִֵָאֹוכל

וחֹוזר‚. אֹותֹו, ּופֹודה ׁשני מעׂשר לקּבע לאדם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹויׁש
ּתרּומת אֹו הּפרֹות, אֹותן על ראׁשֹון מעׂשר אֹותֹו ְְֲִֵֵֶַַַַָועֹוׂשה

אחר. למקֹום ְֲֵֵַַָמעׂשר

מפריׁש„. - מעׂשרֹות עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַהּמּניח
ּכל ׁשּיעׂשּו עד וׁשֹותה, ואֹוכל קּימין, ׁשהן ּבחזקת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעליהן
- ׁשאבדּו מצאן לּלוי. ונֹותנן מעׂשר, ׁשהּניח הּפרֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹותן

ׁשהפריׁש, לכל חֹוׁשׁש זה -]הרי מספק בשנית ואינֹו[ומעשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶָ
וּדאי. ְֵַַַמעּׂשר

להיֹות‰. העני, ואת הּלוי ואת הּכהן את מעֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמלוה
ּבחזקת עליהן מפריׁש - מחלקן הּמעֹות אֹותן על ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמפריׁש
אֹו הּלוי, אֹו הּכהן מתּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו קּימין, ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשהן

העני. ֱִִֶֶָהעׁשיר

.Âמעׂשר אֹו הּתרּומה מפריׁש עליהן? מפריׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָּכיצד
אחר ידי על ּבהן ּומזּכה מּפרֹותיו, ׁשני מעׂשר אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָראׁשֹון
רגילין היּו ואם ׁשהלום; העני אֹו הּלוי אֹו הּכהן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹלאֹותֹו
צרי אינֹו - להם אּלא יּתן ׁשּלא רגיל והּוא מּמּנּו, ְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹלּטל
זה ׁשוה ּכּמה מחּׁשב ׁשּמפריׁש, ואחר אחר. ידי על ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלזּכֹות
ּומֹוכר חֹובֹו; ּכל ׁשּיּפרע עד - הּמלוה מן ּומנּכה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהפריׁש,

הּמעׂשרֹות. ואֹוכל ׁשּירצה, ּכהן לכל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹהּתרּומה

.Êלֹו יׁש - ׁשהפריׁש הּפרֹות ׁשוים ּכּמה מחּׁשב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשהּוא
ואין רּבית; מּׁשּום חֹוׁשׁש ואינֹו הּזֹול, ּכּׁשער ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַלחּׁשב
אינֹו לחזר, הּבית ּבעל ּבא ואם זה. חֹוב מׁשּמטת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּׁשביעית
חֹוזרין. לחזר, הּמעֹות ׁשּלקחּו אּלּו רצּו אם אבל ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹחֹוזר;
ׁשאין עליהן, מפריׁשין אין - מהן הּבעלים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָנתיאׁשּו
ׁשהלום העני אֹו הּלוי אֹו הּכהן מת האבּוד. על ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמפריׁשין
ׁשּיּטל עד הּזֹו, ּכּדר מחלקן עליהן להפריׁש יכֹול אינֹו -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
מלא אפּלּו קרקע, להן ׁשּיּניח והּוא, הּיֹורׁשין; מן ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָֹרׁשּות
מֹועלת. הּיֹורׁש רׁשּות אין ּכספים, הּניח אם אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמחט;
אּלּו מעֹות על ׁשּיפריׁש מנת על ּדין ּבית ּבפני הלום ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָואם
העני העׁשיר הּיֹורׁשין. מן רׁשּות לּטל צרי אינֹו ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹמחלקם,
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וזכה ּדין; ּבבית ׁשהלוהּו ּפי על אף עליו, מפריׁשין אין -ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּׁשּבידֹו. ּבמה ְְֶַַָָהּלה

.Áּכֹור' לוי: לבן ׁשאמר מידה]יׂשראל -]ל יׁש מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
מקֹום על מעׂשר ּתרּומת לעׂשֹותֹו לוי ּבן רּׁשאי - ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָּבידי'
ללוי הּיׂשראלי נתנֹו ואם ;מׁש ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹאחר,

ּתרעמת. אּלא עליו לֹו אין ְֵֵֶֶַַָָָֹאחר,

.Ëּבּמגּורה ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ללוי[מחסן]מי סאה ונתן , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ויאכל הּמגּורה מן סאין ׁשמֹונת יפריׁש לא - לעני ְְְְְְְִִִִַַַַָָָֹֹּוסאה
קּימין; מעׂשרֹות ׁשל סאין ׁשּׁשּתי יֹודע ּכן אם אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹותן,
אּלא עליהן מפריׁש אינֹו והעני, הּלוי מהן אכלּו אם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאבל

הּסאין. מּׁשּתי הּנׁשאר חׁשּבֹון ְְְְְִִִִֵֶַַָלפי

.Èׁשּנתנּו ּכגֹון הּבית, ּבעל עם מּתנֹותיהן ׁשהחליפּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָענּיים
סאה ונטלּו עני, ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה אֹו לקט ׁשל סאה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָלֹו
ּפי על אף הּמעׂשרֹות, מן ּפטּור מהן ׁשּנטל זה - הּגרן ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמן
על אף חּיב, מּמּנּו ׁשּנטלּו וזה הּבית; ּבעל ּברׁשּות ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּנעׂשה

הּפטּורין. מּתנֹותיהן חלף ׁשהּוא ְְִִֵֵֶֶֶַַּפי

.‡Èׁשּנּטלה טבל ׁשל ּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמי
מעּׂשרת. הראׁשֹונה - ּבזֹו' זֹו 'מעׂשרֹות ואמר: ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֻּתרּומתן,
ׁשהרי מעּׂשרת, הראׁשֹונה - ּבזֹו' וזֹו ּבזֹו זֹו 'מעׂשרֹות ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֻאמר:
ׁשאין מעּׂשרת, הּׁשנּיה ואין ּבּׁשנּיה; מעׂשרֹותיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻקבע
הּׁשנּיה על נפטרה ׁשּכבר הראׁשֹונה מן מעׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָמפריׁשין

ׁשּתיהן. ּבמעׂשר חּיבת היא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַׁשעדין

.·Èאחת ּכל מעׂשר אּלּו, ּכלּכּלֹות ׁשּתי 'מעׂשרֹות ְְְֲֵֵַַַַַַַַַָָאמר:
ׁשם קרא - ּבחברּתּה' קבּוע מעושרות]מהן הם הרי ּוכבר[- , ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּלהן, הּמעׂשרֹות מהן ּומֹוציא ּבהן; מעׂשרֹותיהן ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָקבע
אחר. מּמקֹום מעׂשרֹות עליהן להֹוציא יכֹול ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָואינֹו

.‚Èמעּׂשרן מאחת[בפועל]וכיצד ׁשּתיהן מעׂשר מֹוציא ? ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ
ואם ׁשוֹות; היּו אם - מּמּנה מהן אחת ּכל מעׂשר אֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמהן,
מעׂשר הּקטּנה מן מפריׁש - מחברּתּה ּגדֹולה אחת ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָהיתה

הּקטּנה. מעׂשר הּגדֹולה ּומן ְְְֲִַַַַַַָָָהּגדֹולה,
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הן‡. מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה מהן ׁשהּורם ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּפרֹות
הן מעׂשרֹותיהן, ׁשאר מהן הפריׁש ואם 'חּלין'; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּנקראין

מקֹום. ּבכל מתּקנין' 'חּלין ְְְִִִִַָָָָֻֻהּנקראין

מעושרים]טבל·. לא מין[פירות מתּקנין ּבחּלין ׁשּנתערב ְְְִִִִֵֶֶֶָָֻֻ
ּפרֹות לֹו יׁש אם - הּטעם אחר להּל אפׁשר ׁשאי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּבמינֹו,
לפי ּומעׂשרֹות ּתרּומה טבל אֹותֹו על מֹוציא ְְְֲִִֵֶֶַַַָאחרֹות,
עד אסּור הּכל הרי אחרֹות, ּפרֹות לֹו אין ואם ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָֹחׁשּבֹון.
ּכדי המתּקנין החּלין מן מפסיד מפריׁש, ּוכׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻֻׁשּיפריׁש;

טבל. ׁשל מעׂשר ְֲֵֶֶֶַַּתרּומת

ׁשל‚. סאה ּבמאה ׁשּנתערב טבל, ׁשל סאה מאה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכיצד?
ׁשהפריׁש וכל ואחת, מאה הּכל מן מפריׁש - מתּקנין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֻֻחּלין
מפסיד נמצא מתּקנין. חּלין ותׁשעים ּתׁשע ויּׁשאר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻטבל;
מפסיד לתרּומה, טבּול טבל אֹותֹו היה אם וכן אחת. ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָסאה
ולּמה מעׂשר. ּותרּומת ּתרּומה ּכדי המתּקנין החּלין ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻֻמן
מאה הן ׁשהפריׁש מאה יאמר, ׁשּלא ּכדי זֹו? סאה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹמפסיד
הּטבל היה אם וכן הּטבל. היא ׁשּנׁשארה והּמאה חּלין, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

מ - החּלין על מרּבה אֹו החּלין, מן ּוכדיּפחֹות הּטבל גּביּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻֻֻ
ּותרּומת ּתרּומה ּכדי אֹו החּלין, מן ׁשּבּטבל מעׂשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻּתרּומת

לתרּומה. טבּול טבל היה אם ְֲִִֵֶֶַָָָָמעׂשר,

ּבכל„. אֹוסר מתּקנין, ּבחּלין טבּול מעׂשר נתערב אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻֻוכן
מעׂשר אֹותֹו על מֹוציא אחר, מעׂשר לֹו יׁש אם ֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַׁשהּוא.
- מעׂשר לֹו אין ואם חׁשּבֹון; לפי מעׂשר ּתרּומת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָהּטבּול
ּכדי המתּקנין החּלין מן ּומפסיד ׁשּנתערב, הּמעׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻמגּביּה

הּטבּול. ׁשּבּמעׂשר מעׂשר ְֲֲֵֵֶַַַַַָּתרּומת

.‰- מתּקנין חּלין ּבמאה ׁשּנתערב מעׂשר, מאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻּכיצד?
מעׂשר; ׁשהפריׁש וכל ועׂשר, מאה הּכל מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמפריׁש
החּלין היּו אם וכן ּכׁשהיּו. חּלין הן הּנׁשארֹות, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻוהּתׁשעים
מפריׁש - מּמּנּו ּפחּותין אֹו הּטבּול, הּמעׂשר על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֻמרּבין
החּלין. מן הּטבּול ׁשּבּמעׂשר מעׂשר ּתרּומת ּוכדי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֻהּמעׂשר

.Â,ּכמעׂשר הּטבל היה אם - טבּול ּבמעׂשר ׁשּנתערב ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָטבל
מאה ּכיצד? ׁשּבֹו. מעׂשר ּתרּומת ּכדי הּטבל מן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָמפסיד
מאה מפריׁש - מעׂשר סאה ּבמאה ׁשּנתערב טבל, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָסאה
הּנׁשארֹות ותׁשעים והּתׁשע מעׂשר; ׁשהפריׁש וזה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָואחת,
הּמעׂשר מפריׁש - הּמעׂשר על מרּבה הּטבל היה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻטבל.
ׁשם יקרא ׁשאם ּכלּום; הּטבל מן יפסיד ולא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹּבלבד,

מדּמע הּמעׂשר נמצא ׁשּבּטבל, מעׂשר [מעורב]לתרּומת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ
מרּבה הּמעׂשר היה עּמֹו. ׁשעלתה טבל ׁשל מעׂשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבתרּומת
ּומפריׁש ׁשּבּטבל, מעׂשר לתרּומת ׁשם קֹורא - הּטבל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַעל
מן מּמאה ואחד טבל ׁשל מעׂשר ּתרּומת ּוכדי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהּטבל
מּדמי חּוץ לכהן וימּכרּנּו מדּמע, ּכּלֹו טבל ויהיה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֻֻהּמעׂשר;
אחד הּמעׂשר מן מפסיד ונמצא ׁשּבֹו. הּתרּומֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּתי
ּכמֹו מּמּנּו ּומפסיד מעׂשר, ּתרּומת ּכמֹו ׁשהּוא ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָמּמאה
מאתים עם טבל, מאה ּכיצד? ׁשּבּטבל. מעׂשר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּתרּומת
מעׂשר ּתרּומת הן והּׁשלׁש וׁשלׁש; מאה מפריׁש - ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹמעׂשר
ּכדי מעׂשר, מּמאתים מעׂשר ּתרּומת וׁשעּור טבל מאה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשל
ׁשבע מאה ויּׁשאר ּבכמֹותֹו. נתערב אם לטעֹות יבֹוא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּלא

ּכׁשהיּו. מעׂשר והם ְְְְֲִִֵֵֶַָותׁשעים,

.Êוקבע יין, ּכּדי עׂשר עׂשר ׁשל ׁשּורֹות עׂשר לֹו ׁשהיּו ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמי
ידּוע ואין אחר, מקֹום על מעׂשר החיצֹונה מּׁשּורה אחת ְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָּכד
ּבאלכסֹון, חבּיֹות ׁשּתי נֹוטל - היא חיצֹונה ׁשּורה ְְֲִִִֵֵֵַַָָָאיזֹו

מהן. ּומפריׁש ׁשּתיהן ְְְִֵֵֵֶֶַָּומערב

.Áחצי איזה ידּוע ואין החיצֹונה, ׁשּורה ּבחצי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָקבעּה
קבעּה זוּיֹות; מארּבע חבּיֹות ארּבע נֹוטל - היא ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָׁשּורה
ׁשּורה נֹוטל - היא ׁשּורה איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבׁשּורה
חצי איזֹו ידּוע ואין ׁשּורה, ּבחצי קבעּה ּבאלכסֹון; ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָאחת
חבית נטל ׁשהרי ּבאלכסֹון, ׁשּורֹות ׁשּתי נֹוטל - היא ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּורה

ּומפריׁש. ּומערב ׁשּורה. חצי ְְֲִִִֵַָָָמּכל

.Ë- היא איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ּבכד הּמעׂשר ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָקבע
ּכד ּכדי ּומפריׁש ּומערב; הּמאה, מן וכד ּכד מּכל ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָנֹוטל

מעׂשר. ֲֵַַַאחת
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הּצּדיק,‡. ׁשמעֹון אחר ׁשהיה ּגדֹול ּכהן יֹוחנן ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבימי
ּומצאּו יׂשראל, ּגבּול ּבכל ּובדקּו הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָׁשלחּו
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וזכה ּדין; ּבבית ׁשהלוהּו ּפי על אף עליו, מפריׁשין אין -ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּׁשּבידֹו. ּבמה ְְֶַַָָהּלה

.Áּכֹור' לוי: לבן ׁשאמר מידה]יׂשראל -]ל יׁש מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
מקֹום על מעׂשר ּתרּומת לעׂשֹותֹו לוי ּבן רּׁשאי - ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָּבידי'
ללוי הּיׂשראלי נתנֹו ואם ;מׁש ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹאחר,

ּתרעמת. אּלא עליו לֹו אין ְֵֵֶֶַַָָָֹאחר,

.Ëּבּמגּורה ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ללוי[מחסן]מי סאה ונתן , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ויאכל הּמגּורה מן סאין ׁשמֹונת יפריׁש לא - לעני ְְְְְְְִִִִַַַַָָָֹֹּוסאה
קּימין; מעׂשרֹות ׁשל סאין ׁשּׁשּתי יֹודע ּכן אם אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹותן,
אּלא עליהן מפריׁש אינֹו והעני, הּלוי מהן אכלּו אם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאבל

הּסאין. מּׁשּתי הּנׁשאר חׁשּבֹון ְְְְְִִִִֵֶַַָלפי

.Èׁשּנתנּו ּכגֹון הּבית, ּבעל עם מּתנֹותיהן ׁשהחליפּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָענּיים
סאה ונטלּו עני, ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה אֹו לקט ׁשל סאה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָלֹו
ּפי על אף הּמעׂשרֹות, מן ּפטּור מהן ׁשּנטל זה - הּגרן ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמן
על אף חּיב, מּמּנּו ׁשּנטלּו וזה הּבית; ּבעל ּברׁשּות ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּנעׂשה

הּפטּורין. מּתנֹותיהן חלף ׁשהּוא ְְִִֵֵֶֶֶַַּפי

.‡Èׁשּנּטלה טבל ׁשל ּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמי
מעּׂשרת. הראׁשֹונה - ּבזֹו' זֹו 'מעׂשרֹות ואמר: ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֻּתרּומתן,
ׁשהרי מעּׂשרת, הראׁשֹונה - ּבזֹו' וזֹו ּבזֹו זֹו 'מעׂשרֹות ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֻאמר:
ׁשאין מעּׂשרת, הּׁשנּיה ואין ּבּׁשנּיה; מעׂשרֹותיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻקבע
הּׁשנּיה על נפטרה ׁשּכבר הראׁשֹונה מן מעׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָמפריׁשין

ׁשּתיהן. ּבמעׂשר חּיבת היא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַׁשעדין

.·Èאחת ּכל מעׂשר אּלּו, ּכלּכּלֹות ׁשּתי 'מעׂשרֹות ְְְֲֵֵַַַַַַַַַָָאמר:
ׁשם קרא - ּבחברּתּה' קבּוע מעושרות]מהן הם הרי ּוכבר[- , ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּלהן, הּמעׂשרֹות מהן ּומֹוציא ּבהן; מעׂשרֹותיהן ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָקבע
אחר. מּמקֹום מעׂשרֹות עליהן להֹוציא יכֹול ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָואינֹו

.‚Èמעּׂשרן מאחת[בפועל]וכיצד ׁשּתיהן מעׂשר מֹוציא ? ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ
ואם ׁשוֹות; היּו אם - מּמּנה מהן אחת ּכל מעׂשר אֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמהן,
מעׂשר הּקטּנה מן מפריׁש - מחברּתּה ּגדֹולה אחת ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָהיתה

הּקטּנה. מעׂשר הּגדֹולה ּומן ְְְֲִַַַַַַָָָהּגדֹולה,
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הן‡. מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה מהן ׁשהּורם ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּפרֹות
הן מעׂשרֹותיהן, ׁשאר מהן הפריׁש ואם 'חּלין'; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּנקראין

מקֹום. ּבכל מתּקנין' 'חּלין ְְְִִִִַָָָָֻֻהּנקראין

מעושרים]טבל·. לא מין[פירות מתּקנין ּבחּלין ׁשּנתערב ְְְִִִִֵֶֶֶָָֻֻ
ּפרֹות לֹו יׁש אם - הּטעם אחר להּל אפׁשר ׁשאי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּבמינֹו,
לפי ּומעׂשרֹות ּתרּומה טבל אֹותֹו על מֹוציא ְְְֲִִֵֶֶַַַָאחרֹות,
עד אסּור הּכל הרי אחרֹות, ּפרֹות לֹו אין ואם ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָֹחׁשּבֹון.
ּכדי המתּקנין החּלין מן מפסיד מפריׁש, ּוכׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻֻׁשּיפריׁש;

טבל. ׁשל מעׂשר ְֲֵֶֶֶַַּתרּומת

ׁשל‚. סאה ּבמאה ׁשּנתערב טבל, ׁשל סאה מאה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכיצד?
ׁשהפריׁש וכל ואחת, מאה הּכל מן מפריׁש - מתּקנין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֻֻחּלין
מפסיד נמצא מתּקנין. חּלין ותׁשעים ּתׁשע ויּׁשאר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻטבל;
מפסיד לתרּומה, טבּול טבל אֹותֹו היה אם וכן אחת. ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָסאה
ולּמה מעׂשר. ּותרּומת ּתרּומה ּכדי המתּקנין החּלין ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻֻמן
מאה הן ׁשהפריׁש מאה יאמר, ׁשּלא ּכדי זֹו? סאה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹמפסיד
הּטבל היה אם וכן הּטבל. היא ׁשּנׁשארה והּמאה חּלין, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

מ - החּלין על מרּבה אֹו החּלין, מן ּוכדיּפחֹות הּטבל גּביּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻֻֻ
ּותרּומת ּתרּומה ּכדי אֹו החּלין, מן ׁשּבּטבל מעׂשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻּתרּומת

לתרּומה. טבּול טבל היה אם ְֲִִֵֶֶַָָָָמעׂשר,

ּבכל„. אֹוסר מתּקנין, ּבחּלין טבּול מעׂשר נתערב אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻֻוכן
מעׂשר אֹותֹו על מֹוציא אחר, מעׂשר לֹו יׁש אם ֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַׁשהּוא.
- מעׂשר לֹו אין ואם חׁשּבֹון; לפי מעׂשר ּתרּומת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָהּטבּול
ּכדי המתּקנין החּלין מן ּומפסיד ׁשּנתערב, הּמעׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻמגּביּה

הּטבּול. ׁשּבּמעׂשר מעׂשר ְֲֲֵֵֶַַַַַָּתרּומת

.‰- מתּקנין חּלין ּבמאה ׁשּנתערב מעׂשר, מאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻּכיצד?
מעׂשר; ׁשהפריׁש וכל ועׂשר, מאה הּכל מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמפריׁש
החּלין היּו אם וכן ּכׁשהיּו. חּלין הן הּנׁשארֹות, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻוהּתׁשעים
מפריׁש - מּמּנּו ּפחּותין אֹו הּטבּול, הּמעׂשר על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֻמרּבין
החּלין. מן הּטבּול ׁשּבּמעׂשר מעׂשר ּתרּומת ּוכדי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֻהּמעׂשר

.Â,ּכמעׂשר הּטבל היה אם - טבּול ּבמעׂשר ׁשּנתערב ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָטבל
מאה ּכיצד? ׁשּבֹו. מעׂשר ּתרּומת ּכדי הּטבל מן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָמפסיד
מאה מפריׁש - מעׂשר סאה ּבמאה ׁשּנתערב טבל, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָסאה
הּנׁשארֹות ותׁשעים והּתׁשע מעׂשר; ׁשהפריׁש וזה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָואחת,
הּמעׂשר מפריׁש - הּמעׂשר על מרּבה הּטבל היה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻטבל.
ׁשם יקרא ׁשאם ּכלּום; הּטבל מן יפסיד ולא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹּבלבד,

מדּמע הּמעׂשר נמצא ׁשּבּטבל, מעׂשר [מעורב]לתרּומת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ
מרּבה הּמעׂשר היה עּמֹו. ׁשעלתה טבל ׁשל מעׂשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבתרּומת
ּומפריׁש ׁשּבּטבל, מעׂשר לתרּומת ׁשם קֹורא - הּטבל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַעל
מן מּמאה ואחד טבל ׁשל מעׂשר ּתרּומת ּוכדי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהּטבל
מּדמי חּוץ לכהן וימּכרּנּו מדּמע, ּכּלֹו טבל ויהיה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֻֻהּמעׂשר;
אחד הּמעׂשר מן מפסיד ונמצא ׁשּבֹו. הּתרּומֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּתי
ּכמֹו מּמּנּו ּומפסיד מעׂשר, ּתרּומת ּכמֹו ׁשהּוא ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָמּמאה
מאתים עם טבל, מאה ּכיצד? ׁשּבּטבל. מעׂשר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּתרּומת
מעׂשר ּתרּומת הן והּׁשלׁש וׁשלׁש; מאה מפריׁש - ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹמעׂשר
ּכדי מעׂשר, מּמאתים מעׂשר ּתרּומת וׁשעּור טבל מאה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשל
ׁשבע מאה ויּׁשאר ּבכמֹותֹו. נתערב אם לטעֹות יבֹוא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּלא

ּכׁשהיּו. מעׂשר והם ְְְְֲִִֵֵֶַָותׁשעים,

.Êוקבע יין, ּכּדי עׂשר עׂשר ׁשל ׁשּורֹות עׂשר לֹו ׁשהיּו ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמי
ידּוע ואין אחר, מקֹום על מעׂשר החיצֹונה מּׁשּורה אחת ְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָּכד
ּבאלכסֹון, חבּיֹות ׁשּתי נֹוטל - היא חיצֹונה ׁשּורה ְְֲִִִֵֵֵַַָָָאיזֹו

מהן. ּומפריׁש ׁשּתיהן ְְְִֵֵֵֶֶַָּומערב

.Áחצי איזה ידּוע ואין החיצֹונה, ׁשּורה ּבחצי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָקבעּה
קבעּה זוּיֹות; מארּבע חבּיֹות ארּבע נֹוטל - היא ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָׁשּורה
ׁשּורה נֹוטל - היא ׁשּורה איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבׁשּורה
חצי איזֹו ידּוע ואין ׁשּורה, ּבחצי קבעּה ּבאלכסֹון; ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָאחת
חבית נטל ׁשהרי ּבאלכסֹון, ׁשּורֹות ׁשּתי נֹוטל - היא ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּורה

ּומפריׁש. ּומערב ׁשּורה. חצי ְְֲִִִֵַָָָמּכל

.Ë- היא איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ּבכד הּמעׂשר ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָקבע
ּכד ּכדי ּומפריׁש ּומערב; הּמאה, מן וכד ּכד מּכל ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָנֹוטל

מעׂשר. ֲֵַַַאחת

ט ּפרק מעׂשר ¤¤¥£©§¦הלכֹות

הּצּדיק,‡. ׁשמעֹון אחר ׁשהיה ּגדֹול ּכהן יֹוחנן ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבימי
ּומצאּו יׂשראל, ּגבּול ּבכל ּובדקּו הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָׁשלחּו
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אבל אֹותּה; ּומפריׁשין ּגדֹולה, ּבתרּומה זהירין ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹׁשהּכל
הארץ עּמי היּו - עני מעׂשר אֹו ׁשני, ּומעׂשר ראׁשֹון, ֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמעׂשר
,לפיכ אֹותן. מפריׁשין היּו ולא עצמן, על מקּלין ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹמּיׂשראל

הּמעׂשרֹות, על נאמן יהיה ׁשּלא נאמניםּגזרּו אנׁשים אּלא ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
נאמנין ואין ספק, ּפרֹותיהן - הארץ עּמי אבל ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכׁשרים;

'ּדמאי'. הּנקרא הּוא וזה הן'. 'מעּׂשרין ְְְְִִֵֶַַַָָֻלֹומר

אּלא·. הּדמאי מן מפריׁש אדם יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹוהתקינּו
ׁשאין ׁשני, ּומעׂשר מיתה, עֹון ׁשהּוא מּפני מעׂשר, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּתרּומת
ראׁשֹון מעׂשר אבל אֹותֹו. אֹוכלין ּבעליו ׁשהרי הפסד, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבזה
ספק, ׁשהּוא מּפני - הּדמאי מן מפריׁשין אין עני, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּומעׂשר
אֹו לּלוי אֹומרין ,לפיכ הראיה; עליו מחברֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָוהּמֹוציא

מעׂשרֹו'. וטל מעּׂשר, ׁשאינֹו ראיה 'הבא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻלעני:

.‚צרי הּדמאי, מן עני מעׂשר מפריׁשין ׁשאין ּפי על ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָאף
'עּׂשּור ואֹומר: מפריׁש; ואינֹו ׁשם, לֹו מה[עשירית]לקרֹות ְְְְִִִֵֵֵַַ

עני ׁשּמעׂשר - ׁשני מעׂשר לקּבע ּכדי עני', מעׂשר ּכאן ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּׁשּיׁש
הּׁשבּוע. ׁשני ׁשאר ׁשל ׁשני מעׂשר ּבמקֹום וׁשּׁשית, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָּבׁשליׁשית

ׁשני,„. ּומעׂשר מעׂשר ּתרּומת הּדמאי מן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַּכׁשּמפריׁשין
מּתר ,לפיכ ספק; ׁשהּוא לפי - עליהן מברכין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֻאין

ערם. ּכׁשהּוא ְְְִֶַָָֹלהפריׁשן

מעׂשר‰. ּתרּומת ּכדי מפריׁש הּדמאי? את מעּׂשרין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַּכיצד
ואֹומר: הּפרֹות, ּבצד ּומּניחּה הּכל, מן מּמאה אחד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
'זה אֹומר: ּכ ואחר לֹו'. סמּו מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָ'זה
על מעׂשר ּתרּומת הּוא הרי מעׂשר, ׁשהּוא עליו ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאמרּתי
לּכהן; ונֹותנּה אֹותּה, ונֹוטל לֹו'; הּסמּו הּמעׂשר ְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָֹׁשאר
הּמעׂשר, קדם מעׂשר ּתרּומת להפריׁש רּׁשאי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשאינֹו

ׁשני. מעׂשר מפריׁש ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָלכּתחּלה.

.Âואם ּבדמאי. הראׁשֹון, קדם ׁשני מעׂשר להפריׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻּומּתר
אֹו ּבצפֹונם' אּלּו ּפרֹות ׁשל ׁשני 'מעׂשר אֹומר: ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָרצה
ּכּכר הּלֹוקח וכן הּמעֹות'. על מחּלל הּוא והרי ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ'ּבדרֹומם,
וחּלה, מעׂשר ּתרּומת ּכדי מּמּנה מפריׁש - הּנחּתֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָמן
מעׂשר, הּוא הרי ּכאן ּׁשּיׁש מּמה מּמאה 'אחד ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואֹומר:
ּתרּומת עׂשּוי מעׂשר ׁשעׂשיתי וזה לֹו, סמּו מעׂשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּוׁשאר
מּמאה אחד על והּיתר לֹו, הּסמּו הּמעׂשר ׁשאר על ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָמעׂשר
ׁשני ּומעׂשר חּלה, הּוא הרי - ׁשהפרׁשּתי ּבזה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיׁש
הּמעֹות'; על מחּלל הּוא והרי 'ּבדרֹומּה, אֹו ְְְֲִִֵַַַָָָָֻּבצפֹונּה'

ְֵואֹוכל.

.Êמאמינֹו אינֹו והּוא אצלֹו, ׁשּיאכל חברֹו את המזּמן ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹוכן
עתיד ּׁשאני 'מה ׁשּבת: מערב אֹומר - הּמעׂשרֹות ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעל
לֹו, סמּו מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, הּוא הרי למחר ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָלהפריׁש
הּסמּו הּׁשאר על מעׂשר ּתרּומת עׂשּוי מעׂשר ׁשעׂשיתי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוזה
על מחּלל הּוא והרי 'ּבדרֹומֹו, אֹו ּבצפֹונֹו' ׁשני ּומעׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָֻלֹו,
על אּלּו ּתנאים להתנֹות לאדם ׁשּמּתר מּפני ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻהּמעֹות';
מתנה אינֹו ּבוּדאי, אבל ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָהּדמאי,

ׁשּברׁשּותֹו. ּדבר על ְִֶֶַָָָאּלא

.Áוהּוא ּביתֹו, ּבתֹו טבל ׁשל ּתאנים מאה לֹו היּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָּכיצד?
ּתחׁש ׁשּמא ּומתירא ּבּׂשדה, אֹו הּמדרׁש [תכנסּבבית ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּתאניםהשבת] 'ׁשני אֹומר: - ּבׁשּבת לעּׂשר יכֹול ואינֹו ,ְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָ
מפריׁש ׁשאני ועׂשר ּתרּומה; הן הרי להפריׁשן, עתיד ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאני

אחריהן, מפריׁש ׁשאני ותׁשע ראׁשֹון; מעׂשר ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַאחריהן,
ואֹוכל. מפריׁש - ּולמחר ׁשני'; ְְְֲִִֵֵֵַַָָמעׂשר

.Ë;זֹו אחר זֹו ׁשּמפריׁש ּבׁשעה ּבׂשפתיו לרחׁש ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹוצרי
ׁשהר ּבׁשּבת, ּכמתּקן עליוואינֹו ׁשּיׁש וטבל ּתנאֹו. הקּדים י ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

עיניו ונֹותן ׁשּיפריׁש; קדם ּבׁשּבת לטלטלֹו מּתר זה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּתנאי
הּׁשאר. את ואֹוכל זה, ְְְֵֶֶַַָּבצד

.Èעתיד ּׁשאני 'מה אֹומר: - לׁשּתֹותֹו ּכֹוס הארץ עם לֹו ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָנתן
סמּו מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, הּוא הרי הּכֹוס, ּבׁשּולי ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵַַַַָָלׁשּיר
הּׁשאר על מעׂשר ּתרּומת עׂשּוי מעׂשר, ׁשעׂשיתי וזה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָלֹו;
על מחּלל הּוא והרי הּכֹוס, ּבפי ׁשני ּומעׂשר לֹו; ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָֻהּסמּו
הּכֹוס. ּבׁשּולי מעׂשר ּתרּומת ּכדי ּומּניח וׁשֹותה, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָהּמעֹות';

.‡Èמתנה ּבׁשּבת, אצלֹו לׁשּתֹות חברֹו זּמנֹו אם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָוכ
אצלֹו. ׁשּיׁשּתה ּׁשּירצה מה ּכל על ׁשּבת מערב הּזה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּכּתנאי

ּגרֹוגרת נֹוטל - הּבית לבעל מאמין ׁשאינֹו ּפֹועל [תאנה]וכן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַ
על מעׂשר עׂשּויֹות אחריה הּבאֹות ותׁשע 'זֹו ואֹומר: ְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַַַָָאחת
על מעׂשר ּתרּומת האחת וזֹו לאכל, עתיד ׁשאני ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמאה
האחרֹונֹות, העׂשר הּוא ׁשני ּומעׂשר אחריה, הּבאֹות ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעׂשר
ׁשהפריׁש הּגרֹוגרת ונֹותן הּמעֹות'; על מחּלל הּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻוהרי
ּבית ׁשּתנאי ׁשני; מעׂשר ּדמי לעצמֹו מפריׁש והּפֹועל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַֹלּכהן.
ּומעׂשר הּבית, ּבעל מּׁשל מעׂשר ּתרּומת ׁשּתהיה הּוא, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַּדין

ּפֹועל. מּׁשל ִִֵֵֶׁשני

.·Èמן ׁשני מעׂשר להפריׁש אֹותן חּיבּו לא - ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָֹהּנחּתֹומין
ּבטהרה ׁשּיפריׁשּנה ּכדי ּבלבד, מעׂשר ּתרּומת אּלא ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּדמאי,
ּדברים ּבּמה ׁשני. מעׂשר מפריׁש והּלֹוקח החּלה; ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָעם
הּמֹוכר אבל חנּותֹו; ּפתח על אֹו ּבחנּותֹו ּבמֹוכר ְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַָאמּורים?

להפריׁש[סוחר]לפלטר חּיב - לפלטר הּסמּוכה ּבחנּות אֹו , ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָ
ׁשני. מעׂשר ֲִֵֵַַאף

.‚Èמהם והאחד אחת, ּגת ּבתֹו ּכרמיהן ׁשּבצרּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשנים
הּנאמן זה ׁשעּׂשר ּפי על אף - הּמעׂשרֹות על נאמן ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאינֹו
חּיב זה הרי הּיין, מן חלקֹו נֹוטל ּכׁשהּוא - חלקֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָעל

הארץ. עם חלק על ּדמאי מעׂשר מּמּנּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָלהפריׁש

.„Èלג מאתים ּבחציֹו ונטל למחצה, מחצה היּו ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכיצד?
ועׂשר מעׂשר ּתרּומת אחד לג מּמּנּו מפריׁש זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹיין
ׁשל הּמעׂשר הפריׁש ׁשהרי לג; הּמאה ּכנגד ׁשני, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹמעׂשר
ׁשליׁש לֹו היה אם וכן ּבּגת. ׁשּדרכּו ּכל חצי על ּתחּלה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָוּדאי

חׁשּבֹון. לפי מפריׁש רביע, ְְְְִִִֶַַאֹו
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יהיּו‡. ולא הּמעׂשרֹות, על נאמן להיֹות עליו ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹהמקּבל
מעושרים]ּדמאי[בחזקת]ּפרֹותיו את[ספק לעּׂשר צרי - ְְִֵֵֶַַָָ

לֹוקח ׁשהּוא ואת מֹוכר, ׁשהּוא ואת אֹוכל, ;[קונה]ׁשהּוא ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַ
ּדברים עליו ׁשּיקּבל וצרי הארץ. עם אצל מתארח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָואינֹו
אּלּו ּדברים ׁשּקּבל נאמנין עדים ּוכׁשּיבֹואּו ּברּבים; ְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלּו
ּפרֹותיו על נאמן זה הרי - ּתמיד ּבהם רגיל וׁשהּוא ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּברּבים,

'מעּׂשרין'. ְִַָֻלֹומר

ּבדיקה·. צרי ואינֹו לעֹולם, נאמן - חכמים ּתלמיד ְְְְֱֲִִִִֵֶַָָָָָָּכל
ּתלמיד ׁשל ואׁשּתֹו ועבדיו ּביתֹו ּובני ּובניו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָאחריו;
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ּתלמיד ונאמנין. חכמים, ּכתלמיד הן הרי - ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָחכמים
ּכנסן, הּיֹום ּבאֹותֹו אפּלּו - ּפרֹות והּניח ׁשּמת, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָחכמים

מתּקנין. ּבחזקת הן ְְְֲִֵֵֶַָֻהרי

לחבר.‚ ׁשּנּׂשאת אׁשּתֹו אֹו הארץ עם עלּבת נאמן -] ְְִִֵֵֶֶַַָָָ
עליהםהמעשרות] לקּבל צריכין - לחבר ׁשּנמּכר ועבּדֹו ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ועבּדֹו הארץ, לעם ׁשּנּׂשאת אׁשּתֹו אֹו חבר ּובת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּתחּלה;
עד ונאמנין, ּבחזקתן אּלּו הרי - הארץ לעם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנמּכר

למּודין ׁשהיּו חבר ׁשל עבּדֹו אֹו ּבנֹו [רגיליםׁשּיחׁשדּו. ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָ
עםלבקר] ׁשל עבּדֹו אֹו ּבנֹו לקּבל. צריכין הארץ, עם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאצל

החבר, אצל ׁשהן זמן ּכל - חבר אצל למּודים ׁשהיּו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהארץ
הארץ. ּכעם הן הרי יצאּו, ּכחבר; הן ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַָָָָהרי

נאמן,„. מעבדיו אֹו מּבניו אחד והיה נאמן, ׁשאינֹו ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָמי
ּפיהן על ואֹוכלין מּמּנּו לֹוקחין - מּמׁשּפחּתֹו אחד [עלאֹו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָ

הנאמנים] עדות לדבר.פי חֹוׁשׁשין ואין ,ְְְִֵָָ

מּמּנּו,‰. לֹוקחין - נאמנת אינּה ואׁשּתֹו נאמן, הּוא ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָהיה
נאמן אינֹו והּוא נאמנת, אׁשּתֹו היתה אצלֹו. מתארחין ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָואין
למי מארה ותבֹוא מּמּנּו. לֹוקחין ואין אצלֹו, מתארחין -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָ

נאמן. אינֹו והּוא נאמנת, ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶָׁשאׁשּתֹו

.Âּבסעּודתֹו ולא הארץ עם ּבמׁשּתה לא חבר, יׁשּמׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹלא
,לפיכ ידֹו; מּתחת ּומתּקן מעּׂשר הּכל היה ּכן אם אּלא -ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻ
הרי ּבסעּודתֹו, אֹו הארץ עם ּבמׁשּתה מׁשּמׁש חבר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרֹואה
אין - הארץ עּמי עם מסב ראּוהּו מעּׂשר. ּבחזקת ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻהּכל
ׁשּבלּבֹו ּתנאין על החבר ׁשּמא מעּׂשרת; ּבחזקת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּסעּודה

סֹומ לעצמו]הּוא רק שעישר .[כגון ֵ

.Ê- ּתנאֹו על וסֹומ הארץ, עם אצל סֹועד ׁשאדם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכׁשם
ּבמקֹום ּבנֹו היה ואפּלּו ּבנֹו, על מתנה להיֹות צרי הּוא ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָּכ
מּבנֹו, חּוץ אחר על מתנה להיֹות צרי אינֹו אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָאחר;
מסב ׁשהיה חבר ּבן ,לפיכ ּבּמׁשּתה. עּמֹו היה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואפּלּו
ׁשּמא מעּׂשרת, ּבחזקת הּסעּודה אין - הארץ עם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבמׁשּתה

עליו. התנה ְִִָָָָאביו

.Áמעה ׁשּנתן הארץ 'קח[מטבע]עם לֹו: ואמר לחבר, ְְֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אחת' 'ּגלּוסקה אֹו ירק', אגּדת סתם,[עוגה]לי לֹו לֹוקח - ְְְֲִֵַַַַָָָָֻ

ואחר לעּׂשר, חּיב - הּמעה את החליף ואם מּלעּׂשר; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּופטּור
אמר אּלא סתם, לקח ולא החבר, ּפרׁש ואם לֹו. יביא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכ
קֹונה אני לחברי ,מּמ לֹוקח ׁשאני זֹו 'אגּדה ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻלחנוני:
חּיב לעצמֹו, ׁשּלקח זֹו - אֹותּה' קֹונה אני לעצמי וזֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָאֹותּה,
אֹותּה. לעּׂשר חּיב אינֹו לחברֹו, ׁשּלקח וזֹו אֹותּה; ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלעּׂשר
- חברֹו ׁשל ּבמאה ׁשּלֹו אחת נתערבה אפּלּו נתערבּו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָואם
לֹו. לּקח ׁשּׁשלחֹו לחברֹו יּתן ּכ ואחר ּדמאי, הּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹמתּקן

.Ëאגּדֹות חמׁש לנּו והבא 'צא לאחד: ׁשאמרּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָָֻחמּׁשה
חברים - עצמֹו ּבפני ואחד אחד לכל והביא ירק', ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשל
להן הביא ּבלבד; חלקן על אּלא לעּׂשר צריכין אין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבהן,

הּכל. על לעּׂשר צריכין ׁשּבהן חברים - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹּבערּבּוב

.È'מּתאנתי ּתאנים לי ולּקט 'צא לחבר: ׁשאמר הארץ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעם
ּומעּׂשרן עראי, החבר מהן אֹוכל כ]- קבע ּדמאי.[לאכילת ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָ

- אחר חבר וׁשמע לֹו, ללּקט הארץ לעם החבר אמר ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָואם
החברה ׁשאין לעּׂשר; צרי ואינֹו אֹוכל, האחר החבר ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָרי

ׁשהפריׁש וחזקתֹו ידֹו, מּתחת מתּקן ׁשאינֹו ּדבר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמֹוציא

לתרם חברים נחׁשדּו ׁשּלא ּפי על אף אחר. מּמקֹום ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹעליהן
הּמּקף מן לפניהם]ׁשּלא שאינו הּמכׁשֹול[מדבר לסּלק ּכדי - ְְְִִֵֵֶַַַָֹֻ

ּתֹורמין. הארץ, עם ְְִִִֵֶַָָמּלפני

.‡Èוצרי ּדמאי, האֹורחים ואת הענּיים את להאכיל ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֻמּתר
מתּקן. לתּקן, רצה אם - והאֹורח עצמֹו, והעני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלהֹודיען;

.·È;סתם ּומחּלקין אדם, מּכל סתם ּגֹובין צדקה ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָּגּבאי
יתּקן. לתּקן, ְְְֵֵֶַַָוהרֹוצה

.‚Èעם מּפרֹות הארץ עם לחֹולה מאכיל ׁשהיה חבר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָרֹופא
היה ואם ּפיו; לתֹו לא אבל ידֹו, לתֹו נֹותן - ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹהארץ
ידע אם וכן יּתן. לא ידֹו לתֹו אפּלּו רֹופא, ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹהּדמאי

אסּור. ידֹו לתֹו אפּלּו וּדאי, טבל ְֲִֶֶֶַַָָׁשהּוא
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הּדמאי‡. את למּכר מעושר]אסּור ספק יבול לעם[- ְְְִֶַַַָֹ
לאכל לזה מסּיע ׁשהּוא מּפני - ּדמאי לֹו לׁשלח אֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהארץ,
חכמים לתלמיד אֹותֹו ּומׁשּלחין מֹוכרין אבל האסּור; ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָּדבר
ׁשּיֹודיעֹו עד אֹו ׁשּיעּׂשר, עד אֹוכל חכמים ּתלמיד ׁשאין -ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

מעּׂשר. ׁשּזה נאמן ְֱֶֶֶָָָָֻאדם

הּמׁשּפיעין·. ּגּסה[המוכרים]ּכל ללקוח]ּבמּדה שמוסיפים -], ְְִִִַַַָָָ
הּדמאי את למּכר מּתרין - ּתבּואה ּומֹוכרי הּסיטֹונֹות ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֻּכגֹון
חכמים התקינּו הּמּדה, על מֹוסיפין ׁשהן מּפני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָּולׁשּלחֹו;
מעׂשר הּמפריׁש הּוא לֹו ׁשּנׁשּתּלחּו זה אֹו הּלֹוקח ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַׁשּיהיה

ּדּקה ּבמּדה הּמֹודדין אבל והּמֹוכר[במדויק]ּדמאי. הֹואיל - ְְְְֲִִִֵַַַַָָָ
מתּקן. אּלא יׁשלח, ולא ימּכר ולא מפריׁש; הּוא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹֹֻמׂשּתּכר,

מּדה‚. ּובלח, סאה; חצי ּביבׁש, ּגּסה? מּדה היא ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָוכּמה
הּלח. ּדבר מאֹותֹו ּדינר ׁשוה מחזקת ֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהיא

ּפי„. על אף - ירק ׁשל וקּפֹות וענבים, זיתים ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻסּלי
אכסרה מֹוכרן בהערכה]ׁשהּוא אלא במדויק אסּור[לא , ְְְֶַָָָ

ּדמאי. ְְְַָָלמכרן

ׁשהיה‰. ּבין האּלּו', הּפרֹות ּונתּקן 'ּבֹוא מהן: אחד ְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאמר
והּלֹוקח ּתרּומה, מפריׁש הּמֹוכר - ּבגּסה אֹו ּבדּקה ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָמֹוכר

הּוא. ּדין ּבית ּתנאי זה, ודבר ׁשני; מעׂשר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָמפריׁש

.Âהמעשרות]חבר על נאמן את[- ׁשּירׁשּו הארץ ועם ְְֵֶֶֶַָָָָ
חּטים אּתה 'טל לֹו: לֹומר הּוא יכֹול - הארץ עם ֲִִִֶֶַַַָָָָֹאביהן
יין 'אּתה ּפלֹוני', ׁשּבמקֹום חּטים ואני ּפלֹוני, ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָׁשּבמקֹום
יאמר לא אבל ּפלֹוני'; ׁשּבמקֹום יין ואני ּפלֹוני, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹׁשּבמקֹום
הּלח, את אּתה 'טל ׂשעֹורים', ואני חּטים אּתה 'טל ְֲִִִִֶַַַַַָָֹֹלֹו:

ּדמאי. מֹוכר ׁשּזה מּפני - הּיבׁש' את אּטל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹואני

.Êלהׁשלי ורצה מּׂשאֹו, עליו וכבד ירק, נֹוׂשא ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי
ׁשּיעּׂשר; עד יׁשלי לא - מּמּׂשאֹו להקל ּכדי הּדר על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹמּמּנּו

ׁשּל ּכדמאי.ּכדי אֹותֹו ׁשאֹוכלין הארץ לעּמי ּתּקלה יהיה א ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

.Áׁשקל ׁשּלא ּפי על אף - ּומׁש הּׁשּוק, מן ירק ִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּלֹוקח
- החנּות לבעל להחזיר ונמל ּדמים, נתן ולא מדד ְְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָֹֹולא

ׁשּיעּׂשר. עד יחזיר ְֲִֵֶַַַֹלא

.Ëּפטּור - לבּתיהן מכניסין רב אם - ּבּדר ּפרֹות ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמֹוצא
למּכר מכניסין רב ואם למעׂשר. נקּבעּו לא ׁשעדין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹמּלעּׂשר,

ּדמאי. למחצה, ּומחצה ּדמאי; אּלּו הרי ְְְֱֱֲֵֵֶֶַַַָָּבּׁשּוק,

.Èאצלֹו אֹותן יׁשהה לא - להצניען ונמל לאכלן, ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹנטלן
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ּתלמיד ונאמנין. חכמים, ּכתלמיד הן הרי - ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָחכמים
ּכנסן, הּיֹום ּבאֹותֹו אפּלּו - ּפרֹות והּניח ׁשּמת, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָחכמים

מתּקנין. ּבחזקת הן ְְְֲִֵֵֶַָֻהרי

לחבר.‚ ׁשּנּׂשאת אׁשּתֹו אֹו הארץ עם עלּבת נאמן -] ְְִִֵֵֶֶַַָָָ
עליהםהמעשרות] לקּבל צריכין - לחבר ׁשּנמּכר ועבּדֹו ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ועבּדֹו הארץ, לעם ׁשּנּׂשאת אׁשּתֹו אֹו חבר ּובת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּתחּלה;
עד ונאמנין, ּבחזקתן אּלּו הרי - הארץ לעם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנמּכר

למּודין ׁשהיּו חבר ׁשל עבּדֹו אֹו ּבנֹו [רגיליםׁשּיחׁשדּו. ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָ
עםלבקר] ׁשל עבּדֹו אֹו ּבנֹו לקּבל. צריכין הארץ, עם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאצל

החבר, אצל ׁשהן זמן ּכל - חבר אצל למּודים ׁשהיּו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהארץ
הארץ. ּכעם הן הרי יצאּו, ּכחבר; הן ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַָָָָהרי

נאמן,„. מעבדיו אֹו מּבניו אחד והיה נאמן, ׁשאינֹו ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָמי
ּפיהן על ואֹוכלין מּמּנּו לֹוקחין - מּמׁשּפחּתֹו אחד [עלאֹו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָ

הנאמנים] עדות לדבר.פי חֹוׁשׁשין ואין ,ְְְִֵָָ

מּמּנּו,‰. לֹוקחין - נאמנת אינּה ואׁשּתֹו נאמן, הּוא ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָהיה
נאמן אינֹו והּוא נאמנת, אׁשּתֹו היתה אצלֹו. מתארחין ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָואין
למי מארה ותבֹוא מּמּנּו. לֹוקחין ואין אצלֹו, מתארחין -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָ

נאמן. אינֹו והּוא נאמנת, ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶָׁשאׁשּתֹו

.Âּבסעּודתֹו ולא הארץ עם ּבמׁשּתה לא חבר, יׁשּמׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹלא
,לפיכ ידֹו; מּתחת ּומתּקן מעּׂשר הּכל היה ּכן אם אּלא -ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻ
הרי ּבסעּודתֹו, אֹו הארץ עם ּבמׁשּתה מׁשּמׁש חבר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרֹואה
אין - הארץ עּמי עם מסב ראּוהּו מעּׂשר. ּבחזקת ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻהּכל
ׁשּבלּבֹו ּתנאין על החבר ׁשּמא מעּׂשרת; ּבחזקת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּסעּודה

סֹומ לעצמו]הּוא רק שעישר .[כגון ֵ

.Ê- ּתנאֹו על וסֹומ הארץ, עם אצל סֹועד ׁשאדם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכׁשם
ּבמקֹום ּבנֹו היה ואפּלּו ּבנֹו, על מתנה להיֹות צרי הּוא ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָּכ
מּבנֹו, חּוץ אחר על מתנה להיֹות צרי אינֹו אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָאחר;
מסב ׁשהיה חבר ּבן ,לפיכ ּבּמׁשּתה. עּמֹו היה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואפּלּו
ׁשּמא מעּׂשרת, ּבחזקת הּסעּודה אין - הארץ עם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבמׁשּתה

עליו. התנה ְִִָָָָאביו

.Áמעה ׁשּנתן הארץ 'קח[מטבע]עם לֹו: ואמר לחבר, ְְֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אחת' 'ּגלּוסקה אֹו ירק', אגּדת סתם,[עוגה]לי לֹו לֹוקח - ְְְֲִֵַַַַָָָָֻ

ואחר לעּׂשר, חּיב - הּמעה את החליף ואם מּלעּׂשר; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּופטּור
אמר אּלא סתם, לקח ולא החבר, ּפרׁש ואם לֹו. יביא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכ
קֹונה אני לחברי ,מּמ לֹוקח ׁשאני זֹו 'אגּדה ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻלחנוני:
חּיב לעצמֹו, ׁשּלקח זֹו - אֹותּה' קֹונה אני לעצמי וזֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָאֹותּה,
אֹותּה. לעּׂשר חּיב אינֹו לחברֹו, ׁשּלקח וזֹו אֹותּה; ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלעּׂשר
- חברֹו ׁשל ּבמאה ׁשּלֹו אחת נתערבה אפּלּו נתערבּו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָואם
לֹו. לּקח ׁשּׁשלחֹו לחברֹו יּתן ּכ ואחר ּדמאי, הּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹמתּקן

.Ëאגּדֹות חמׁש לנּו והבא 'צא לאחד: ׁשאמרּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָָֻחמּׁשה
חברים - עצמֹו ּבפני ואחד אחד לכל והביא ירק', ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשל
להן הביא ּבלבד; חלקן על אּלא לעּׂשר צריכין אין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבהן,

הּכל. על לעּׂשר צריכין ׁשּבהן חברים - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹּבערּבּוב

.È'מּתאנתי ּתאנים לי ולּקט 'צא לחבר: ׁשאמר הארץ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעם
ּומעּׂשרן עראי, החבר מהן אֹוכל כ]- קבע ּדמאי.[לאכילת ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָ

- אחר חבר וׁשמע לֹו, ללּקט הארץ לעם החבר אמר ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָואם
החברה ׁשאין לעּׂשר; צרי ואינֹו אֹוכל, האחר החבר ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָרי

ׁשהפריׁש וחזקתֹו ידֹו, מּתחת מתּקן ׁשאינֹו ּדבר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמֹוציא

לתרם חברים נחׁשדּו ׁשּלא ּפי על אף אחר. מּמקֹום ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹעליהן
הּמּקף מן לפניהם]ׁשּלא שאינו הּמכׁשֹול[מדבר לסּלק ּכדי - ְְְִִֵֵֶַַַָֹֻ

ּתֹורמין. הארץ, עם ְְִִִֵֶַָָמּלפני

.‡Èוצרי ּדמאי, האֹורחים ואת הענּיים את להאכיל ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֻמּתר
מתּקן. לתּקן, רצה אם - והאֹורח עצמֹו, והעני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלהֹודיען;

.·È;סתם ּומחּלקין אדם, מּכל סתם ּגֹובין צדקה ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָּגּבאי
יתּקן. לתּקן, ְְְֵֵֶַַָוהרֹוצה

.‚Èעם מּפרֹות הארץ עם לחֹולה מאכיל ׁשהיה חבר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָרֹופא
היה ואם ּפיו; לתֹו לא אבל ידֹו, לתֹו נֹותן - ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹהארץ
ידע אם וכן יּתן. לא ידֹו לתֹו אפּלּו רֹופא, ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹהּדמאי

אסּור. ידֹו לתֹו אפּלּו וּדאי, טבל ְֲִֶֶֶַַָָׁשהּוא
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הּדמאי‡. את למּכר מעושר]אסּור ספק יבול לעם[- ְְְִֶַַַָֹ
לאכל לזה מסּיע ׁשהּוא מּפני - ּדמאי לֹו לׁשלח אֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהארץ,
חכמים לתלמיד אֹותֹו ּומׁשּלחין מֹוכרין אבל האסּור; ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָּדבר
ׁשּיֹודיעֹו עד אֹו ׁשּיעּׂשר, עד אֹוכל חכמים ּתלמיד ׁשאין -ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

מעּׂשר. ׁשּזה נאמן ְֱֶֶֶָָָָֻאדם

הּמׁשּפיעין·. ּגּסה[המוכרים]ּכל ללקוח]ּבמּדה שמוסיפים -], ְְִִִַַַָָָ
הּדמאי את למּכר מּתרין - ּתבּואה ּומֹוכרי הּסיטֹונֹות ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֻּכגֹון
חכמים התקינּו הּמּדה, על מֹוסיפין ׁשהן מּפני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָּולׁשּלחֹו;
מעׂשר הּמפריׁש הּוא לֹו ׁשּנׁשּתּלחּו זה אֹו הּלֹוקח ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַׁשּיהיה

ּדּקה ּבמּדה הּמֹודדין אבל והּמֹוכר[במדויק]ּדמאי. הֹואיל - ְְְְֲִִִֵַַַַָָָ
מתּקן. אּלא יׁשלח, ולא ימּכר ולא מפריׁש; הּוא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹֹֻמׂשּתּכר,

מּדה‚. ּובלח, סאה; חצי ּביבׁש, ּגּסה? מּדה היא ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָוכּמה
הּלח. ּדבר מאֹותֹו ּדינר ׁשוה מחזקת ֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהיא

ּפי„. על אף - ירק ׁשל וקּפֹות וענבים, זיתים ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻסּלי
אכסרה מֹוכרן בהערכה]ׁשהּוא אלא במדויק אסּור[לא , ְְְֶַָָָ

ּדמאי. ְְְַָָלמכרן

ׁשהיה‰. ּבין האּלּו', הּפרֹות ּונתּקן 'ּבֹוא מהן: אחד ְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאמר
והּלֹוקח ּתרּומה, מפריׁש הּמֹוכר - ּבגּסה אֹו ּבדּקה ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָמֹוכר

הּוא. ּדין ּבית ּתנאי זה, ודבר ׁשני; מעׂשר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָמפריׁש

.Âהמעשרות]חבר על נאמן את[- ׁשּירׁשּו הארץ ועם ְְֵֶֶֶַָָָָ
חּטים אּתה 'טל לֹו: לֹומר הּוא יכֹול - הארץ עם ֲִִִֶֶַַַָָָָֹאביהן
יין 'אּתה ּפלֹוני', ׁשּבמקֹום חּטים ואני ּפלֹוני, ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָׁשּבמקֹום
יאמר לא אבל ּפלֹוני'; ׁשּבמקֹום יין ואני ּפלֹוני, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹׁשּבמקֹום
הּלח, את אּתה 'טל ׂשעֹורים', ואני חּטים אּתה 'טל ְֲִִִִֶַַַַַָָֹֹלֹו:

ּדמאי. מֹוכר ׁשּזה מּפני - הּיבׁש' את אּטל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹואני

.Êלהׁשלי ורצה מּׂשאֹו, עליו וכבד ירק, נֹוׂשא ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי
ׁשּיעּׂשר; עד יׁשלי לא - מּמּׂשאֹו להקל ּכדי הּדר על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹמּמּנּו

ׁשּל ּכדמאי.ּכדי אֹותֹו ׁשאֹוכלין הארץ לעּמי ּתּקלה יהיה א ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

.Áׁשקל ׁשּלא ּפי על אף - ּומׁש הּׁשּוק, מן ירק ִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּלֹוקח
- החנּות לבעל להחזיר ונמל ּדמים, נתן ולא מדד ְְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָֹֹולא

ׁשּיעּׂשר. עד יחזיר ְֲִֵֶַַַֹלא

.Ëּפטּור - לבּתיהן מכניסין רב אם - ּבּדר ּפרֹות ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמֹוצא
למּכר מכניסין רב ואם למעׂשר. נקּבעּו לא ׁשעדין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹמּלעּׂשר,

ּדמאי. למחצה, ּומחצה ּדמאי; אּלּו הרי ְְְֱֱֲֵֵֶֶַַַָָּבּׁשּוק,

.Èאצלֹו אֹותן יׁשהה לא - להצניען ונמל לאכלן, ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹנטלן



��iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

מּתחּלה ואם לאחרים. ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ׁשּיעּׂשר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעד
ׁשּירצה עד אצלֹו לׁשהֹותן מּתר זה הרי - יאבדּו ׁשּלא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻנטלן

ּדמאי. אֹותן יעּׂשר למכרן, אֹו לׁשלחן אֹו ְְְְְְְְֵַַָָָָָָָלאכלן

.‡Èירק עלים]קנֹובת זֹו[פסולת הרי ּבּגּנה, הּנמצאת ְְֲִִֵֵַַַָָָ
חּיבת. ּבּבית, הּנמצאת הּבית ּבעל וׁשל הּדמאי; מן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָּפטּורה

מּתרת. מקֹום, ּבכל האׁשּפה ּגּבי ְְֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשעל

.·Èׁשהּוא את מעּׂשר - ולאפֹות לֹו לבּׁשל לפנּדקית ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָֻהּנֹותן
ׁשהּוא את ּומעּׂשר לאחרים; ּתּקלה יהא ׁשּלא ּכדי לּה, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנֹותן
אבל ּבזה. זה ׁשל להחליף חׁשּודה ׁשהיא מּפני מּמּנה, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָנֹוטל
לׁשכנּתֹו, אֹו ׁשארסּה, ּבין ּבּתּה ׁשּנׂשא ּבין לחמֹותֹו, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּנֹותן
מעׂשר מּׁשּום לא חֹוׁשׁש אינֹו - לבּׁשל ותבׁשיל לאפֹות, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַַֹּפת
ּבּמה להחליף. חׁשּודה ׁשאינּה מּפני ׁשביעית, מּׁשּום ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹולא
ּותבלין לעּסה ׂשאֹור לּה ׁשּנתן ּבזמן אמּורים? ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָּדברים

מעׂשרֹות[לתבשיל]לקדרה מּׁשּום חֹוׁשׁש - נתן לא אם אבל . ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹ
מעושר] לא התבלין מּמּנה;[שמא ּׁשּיּטל מה מעּׂשר ּולפיכ ,ְְִִִֵֶֶַַָָֹ

- ׁשמּטה ׁשנת היתה אם ּולפיכ ׁשביעית, מּׁשּום ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָוחֹוׁשׁש
הּוא. ׁשביעית מּספיחי הּׂשאֹור ׁשּמא אסּורה, ְְְֲִִִִֵֶַַַָָהּפת

.‚È,ּכחזקתן הן הרי - הארץ עם עם לטחן חּטין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּמֹולי
הן הרי - הּנכרי עם לטחן הֹוליכן להחליף; חׁשּוד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשאינֹו
אצל הּמפקיד וכן הארץ. עם ׁשל ּבחּטיו החליפן ׁשּמא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּדמאי,
הּפּקדֹון. להחליף חׁשּוד ׁשאינֹו ּכחזקתן, הן הרי - הארץ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעם

.„Èעל אף - חבר ׁשל ּבחנּותֹו מׁשּתּמׁש ׁשהיה הארץ ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָעם
ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו מּתר, זה הרי - ונכנס יֹוצא ׁשהחבר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻּפי

ְִֶהחליף.

.ÂËׁשל ּכפרֹותיו הן הרי - הּנכרי אצל ּפרֹותיו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּמפקיד
היּו אם ּדינם? והיא הּפּקדֹון. להחליף ׁשחזקתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָנכרי;
אחר יׂשראל ּביד ונגמרּו מלאכּתן, נגמרה לא ׁשעדין ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּפרֹות
היּו ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו מעׂשרֹות מפריׁש - הּפּקדֹון ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּלקח
להפריׁש, חּיב - מלאכּתן ונגמרה טבלים, ׁשהפקיד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּפרֹות
ׁשהּמעׂשרֹות לי, יראה ּולפיכ הּגֹוי; החליף לא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמא
צרי אינֹו מתּקנין, חּלין הפקיד אם אבל ספק. ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָֻֻׁשּיפריׁש
ּכמֹו ּפטּורין, - הּגֹוי החליף ׁשאפּלּו ּכלּום; ְְְְְְֲִִִִֶֶַַלהפריׁש

ּגֹוי. ּדגן ולא ,"ּדגנ" ּתרּומה: ּבהלכֹות ְְְְְְְְִֵֶַַָָֹׁשּבארנּו
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הּמעׂשרֹות,[קונה]הּלֹוקח‡. על נאמן ׁשאינֹו מּמי ּפרֹות ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
יכֹולוׁשכח ׁשאינֹו טֹוב, יֹום אֹו ׁשּבת ונכנסה לעּׂשרן, ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָ

- הן' 'מעּׂשרין לֹו: אמר ואם ׁשֹואלֹו, זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֻלעּׂשר
נאמן: ׁשאינֹו אחד לֹו אמר אם וכן ּבׁשּבת; ּפיו על ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹוכל
לֹו היּו ואפּלּו ׁשּבת, ּבאֹותּה ּפיו על אֹוכל - הן' ְְֲִִִֵֵַַַָָָָֻ'מעּׂשרין
על ׁשּבת ׁשאימת מּפני הּמין; מאֹותֹו מתּקנין אחרֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻּפרֹות

עברה. ּבּה עֹובר ואינֹו הארץ, ְֲֵֵֵֵֶַָָָָעּמי

לא·. זה הרי - ּבׁשּבת ּפיו על אֹוכל ׁשהּוא ּפי על ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹאף
ּדמאי ׁשּיעּׂשר עד ׁשּבת, למֹוצאי הּפרֹות מאֹותן [-יאכל ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ

הקּלּומספק] ׁשּלא הּנׁשאר; ועל ּבׁשּבת, ׁשאכל על הּכל, ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹעל
טֹוב ויֹום ׁשּבת, היתה ׁשּבת. אֹותּה לצר אּלא ְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָֹוהאמינּוהּו,
ׁשּלא מּפני ּבּׁשני, אף אֹוכל - מהן ּבאחד ּוׁשאלֹו לּה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹסמּו
ּגלּיֹות. ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני וכן ּבינתים; לעּׂשר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻנראה

אינֹו‚. והּוא ּבׁשּבת, אצלֹו ׁשּיאכל חברֹו על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹהּנׁשּבע
ּבּׁשּבת ּפיו על ואֹוכל ׁשֹואלֹו - הּמעׂשרֹות על ְְֲֲִִֵַַַַַַַַָמאמינֹו
מּמּנּו ׁשּנדר ּפי על אף - ׁשנּיה ּבׁשּבת אבל ּבלבד; ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָהראׁשֹונה
ּדמאי. ׁשּיעּׂשר עד יאכל, לא - אצלֹו יאכל לא אם ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹֹהניה

מעׂשר„. ּתרּומת ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן, ׁשאינֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָמי
ּבין ּבפנינּו ונפלה ׁשחזרה ּוראינּוה ּדמאי, ׁשהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּפרֹותיו
אֹותּה' והפרׁשּתי 'חזרּתי ואמר: למקֹומּה, ּבין אחר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָלמקֹום
על ׁשּבת ׁשאימת ּכׁשם ּפיו; על ואֹוכל ּבחל, אפּלּו נאמן -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּדּמּוע אימת ּכ - הארץ וחולין]עּמי תרומה תערובת -] ִֵֵֶַַַָָָ
המדּמע. את להאכיל חׁשּודין ואינן ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָֻעליהן,

ראׁשֹון‰. מעׂשר ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן, ׁשאינֹו ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמי
נאמן. - ׁשני מעׂשר מהן ׁשהפריׁש ואמר אּלּו, ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּפרֹות
הראׁשֹון מעׂשר ׁשהפריׁש ואמר ׁשני, מעׂשר ּבפנינּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהפריׁש

הּוא ׁשּלֹו ׁשהּׁשני נאמן; אינֹו בירושלים]- ואוכלם -], ֱִֵֵֶֶֶַָ
על והּנאמן הראׁשֹון, על נאמן אינֹו הּׁשני על ְְֱֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוהּנאמן
ׁשהֹוציא נאמן ׁשאינֹו מי ,לפיכ הּׁשני. על נאמן ְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהראׁשֹון
ואין נאמן, - ראׁשֹון' מעׂשר 'אּלּו ואמר: מּביתֹו, ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָּפרֹות
'אּלּו אמר: ואם ּומעׂשרֹות; ּגדֹולה ּתרּומה מהן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָמפריׁשין
מהן ּומפריׁשין ּדמאי, הן והרי נאמן, אינֹו - ׁשני' ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָמעׂשר

ּכּלן. את ּפֹודה ׁשהּוא לי, ויראה מעׂשר. ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֻּתרּומת

.Âמּמי לי 'קח הּמעׂשרֹות: על נאמן ׁשאינֹו למי ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהאֹומר
ואם נאמן. אינֹו - לֹו והביא ולקח והל מעּׂשר', ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא
'מּמּנּו לֹומר: נאמן זה הרי - ּפלֹוני' מאיׁש לי 'קח לֹו: ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר
מאֹותֹו לֹו לּקח הל יׁשאלּנּו. ׁשּמא מתירא, ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלקחּתי';
ׁשהּוא מאחר ל ולקחּתי מצאתיו, 'לא ואמר: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּפלֹוני,

נאמן. אינֹו - ֱֱֵֶֶָָנאמן'

.Êּכאן 'מי ואמר: ׁשם, אדם מּכיר ואינֹו לעיר, ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָהּנכנס
נאמן. אינֹו - 'אני' אחד: לֹו ואמר מעּׂשר'? ּכאן מי ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנאמן?
מאֹותֹו ולֹוקח והֹול נאמן; זה הרי - ּפלֹוני' 'איׁש לֹו: ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָאמר
לּקח הל ּפיו. על ואֹוכל מּכירֹו, ׁשאינֹו ּפי על אף ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָּפלֹוני,
'זה לֹו: אמר יׁשן'? מֹוכר ּכאן 'מי לֹו: וׁשאל ְִִֵֶֶַַָָָָָמּמּנּו,
הרי זה, את זה ּכגֹומלין ׁשהן ּפי על אף - אצלי' ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּׁשלח

נאמנין. ֱִֵֶָאּלּו

.Á.ׁשם אדם מּכיר ׁשאינֹו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה
ואם הּממחה; מן אּלא יּקח לא אדם, ׁשם מּכיר אם ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻאבל

אדם,ׁשה ׁשם מּכיר ׁשאינֹו ּפי על אף - יֹום ׁשלׁשים ׁשם ה ְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
הּממחה. מן אּלא יּקח ְִִֶֶַַָֹֻלא

.Ë;ּומעׂשרֹות ּבתרּומֹות אּלא אּלּו, ּדברים הּתירּו ְְְְִִִִֵֶַַָָֹולא
אּלא יּקח לא - טהרֹות לענין אֹו ׁשביעית, ּפרֹות לענין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹאבל

הּממחה. ְִֶַֻמן

.Èאינן אּלּו 'ּפרֹות מהן: אחד ואמר לעיר, ׁשּנכנסּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהחּמרין
נאמן; אינֹו - ּומעּׂשרין' מתּקנין חברי ּפרֹות אבל ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֻֻֻמתּקנין,
ּביניהן. הּׂשכר ויהיה זה, עם זה עֹוׂשין הן קנּוניא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּמא

.‡Èּבסּוריה ּפרֹות דוד,הּמֹוכר ע"י שנכבשו שטחים -] ְְֵֵַָ
ישראל] ארץ מדיני חלק בה ארץונוהגים 'מּׁשל ואמר: ,ְִֶֶֶַָ

נאמן, - הן' 'מעּׂשרין לעּׂשר; הּלֹוקח חּיב - הן' ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻיׂשראל
הן' 'מּׁשּלי ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר [כלומרׁשהּפה ִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

ׁשאסרמסוריא] ׁשהּפה נאמן, - הן' 'מעּׂשרין לעּׂשר; חּיב -ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
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והיה ּבסּוריה, קרקע לֹו ׁשּיׁש ידּוע ואם ׁשהּתיר. הּפה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא
ׁשחזקתֹו לעּׂשר, מּמּנּו הּלֹוקח חּיב - מּׂשדהּו ממּכרֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹרב

מּׂשדהּו. ִִֵֵֶָׁשהביא

.·È'הן ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל אּלּו 'ּפרֹות ׁשאמרּו: ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָענּיים
והּׁשכחה ׁשהּלקט הּגרנֹות, זמן ּכל נאמנין אּלּו הרי -ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּיצא ּכדי הּגרן, מן קרֹוב ׁשּיהיה והּוא, מצּויין; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹוהּפאה
אּלּו הרי - הן' עני מעׂשר 'ׁשל אמרּו: ואם ּבּיֹום. ּבֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָויבֹוא
ּדבר על אּלא נאמנין, ואינן ּכּלּה. ׁשּלֹו הּׁשנה ּכל ְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻנאמנין,

אֹותֹו. לּתן אדם ּבני ְִֵֵֶֶֶָָׁשּדר

.‚È.נאמנין הן', ּופאה ׁשכחה לקט אּלּו 'חּטים ְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכיצד?
נאמנין. אינן הּוא', ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל מחּטים זה ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ'קמח
מּתנֹות 'מּׁשל לֹומר הּפת על נאמנין ׁשאין לֹומר, צרי ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָואין

ּדמאי. מתעּׂשרת אּלא הּוא', ְְֲִִִֶֶֶַַָענּיים

.„Èּבין עליו, נאמנין ואין ארז; ׁשל הּׂשעֹורה על ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנאמנין
הּגריסין, על נאמנין ואינן הּפֹול; על נאמנין מבּׁשל. ּבין ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻחי
מעׂשר 'ׁשל לֹומר: הּׁשמן על נאמנין מבּׁשלין. ּבין חּיין ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻּבין

נּקּוף זיתי 'ׁשל לֹומר: נאמנין ואין הּוא'; הּוא'.['פאה']עני ְֱִִִֵֵֵֶֶַָָ
אם אּלא מבּׁשל, עליו נאמנין ואין חי; הּירק, על ְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻנאמנין
ירק מעט לּתן ּבּתים, ּבעלי ּדר ׁשּכן מּועט, ּדבר היה ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכן
הּבית 'ּבעל לֹומר: ׁשּיכֹול ּומּתֹו לעני; מּקדרתֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻמבּׁשל

מּמּתנֹותי'. ּבּׁשלּתיהּו 'אני לֹומר: יכֹול לי', ְְְֲִִִִִַַַַָָנתנֹו

.ÂËׁשּנּטלה מּמעׂשר אּלּו, 'ּפרֹות ׁשאמר: לוי ּבן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכן
מעׂשר, ּתרּומת על לעֹולם נאמן זה הרי - הן' ְְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָּתרּומתֹו
נאמן אינֹו אבל ּגדֹולה; ּתרּומה על נאמן ׁשּיׂשראל ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכׁשם

ׁשני. מּמעׂשר לפטרֹו ְְֲִִֵֵַָָָעליו

.ÊË,הארץ ּבעם אּלא אמּורין האּלּו הּדברים ּכל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאין
למּכר חׁשּוד ׁשהּוא מי אבל נאמן. ולא חׁשּוד לא ְְֱֲִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹׁשאינֹו
ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכלל מּמּנּו לּקח אסּור - חּלין לׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּתרּומה
ּבהן ׁשּנֹותנין מּפני ּדגים, קרבי אפּלּו ּומעׂשר, ּתרּומה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָזּקת

אֹוצרֹו אבל ׁשּלפניו; ּכל אּלא אסּור ואין -[מחסנו]ׁשמן. ְְֲֵֶֶֶֶָָָָָָֹ
ּבאֹוצרֹו ּתרּומה לערב מתירא ׁשהּוא מּפני מּמּנּו, לּקח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻמּתר
מעׂשר על החׁשּוד וכן הּכל. ויפסיד הּדבר, יּודע ׁשּמא -ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
על ׁשּיׁש ּדבר מּמּנּו לֹוקחין אין חּלין, לׁשם למכרֹו יוׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻ

מּדבריהם. קנס - זה וכל מעׂשר. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָזּקת

.ÊÈאדם אין חזקה, נאמן; - אחרים ׁשל על ׁשהעיד ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחׁשּוד
הארץ עם ,לפיכ הארץ. עם לֹומר, צרי ואין לֹו. ולא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹחֹוטא
אפּלּו - ּדמאי' וזה וּדאי זה ּתרּומה, וזה טבל 'זה ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשאמר:
אחרים, ּבׁשל - מתּקנין' ּפרֹות 'אּלּו אמר: נאמן. ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּבׁשּלֹו,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו קנּוניא, ּכעֹוׂשה יראה ׁשּלא והּוא, ְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹנאמן;

.ÁÈאמר ידֹו, מּתחת ׁשּיצאּו ואחר לחברֹו, ּפרֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר
ּבכֹור ּבׂשר 'הּבׂשר הן', טבלים ל ׁשּמכרּתי 'ּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלּלֹוקח:
היה אפּלּו נאמן, ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת - 'נס יין 'הּיין ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה',
הרי - האמינֹו ואם עצמֹו; על מחמיר והּזריז, חבר. ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמֹוכר

הארץ. עם הּמֹוכר היה אפּלּו מׁשּבח, ְֲִֵֶֶַַָָָָָֻזה

קודש שבת
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הּׁשיתין‡. ּכגֹון - ההפקר מן ׁשחזקתן [תאניםּפרֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

והרימיןמדבריות] גרועים], פרות של והעזרּורין,[שיח , ְְְִִִָָֻ
ׁשּוח לבנות]ּובנֹות ׁשקמה[תאנים ּובנֹות מדבריות], ,[תאנים ְְְִַָ

ענבים]והּגפנן ּתמרה[מין ונֹובלֹות מהרוח], שנפלו ,[תמרים ְְְְְִַָָֻ
ׂשאֹור הּטילּו לא ׁשעדין בישולם]והן נגמר והּנצּפה[שלא , ְְְְֲִִִִֵֶַַָֹ

והּלֹוקח[צלף] הּדמאי. מן ּפטּורין - ּבהן וכּיֹוצא והּכסּבר, ,ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֻ
ּתרּומת לא מהן להפריׁש צרי אינֹו - הארץ מעם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹותן
אפּלּו ההפקר. מן ׁשחזקתן מּפני ׁשני, מעׂשר ולא ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמעׂשר
מן ּפטּורין אּלּו הרי - מעּׂשרין' 'אינן הארץ עם לֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאמר

הּׁשמּור. מן ׁשהן לֹו ׁשּיּודע עד ְִִֵֶֶַַַַַַָָהּמעׂשרֹות,

ראשונים]הּבּכּורֹות·. שהבשילו והּסיפֹות[פירות ְְַַַָ
בסוף] הּדמאי[שהבשילו מן ּפטּורין מעשרׁשּבּבקעה, -] ְְְִִִֶַַַָ

הןמספק] ואּלּו נׁשמרין. ׁשהן מּפני חּיבין, - וׁשּבּגּנה ;ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
על ׁשֹומר הֹוׁשיבּו ׁשּלא עד ׁשּבּכרּו הּפרֹות ּכל ְִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּבּכּורֹות?
ׁשּיּׁשארּו הּפרֹות הן - והּסיפֹות ּפרֹותיה; לׁשמר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּבקעה

הּמקצּועֹות ׁשּיקּפלּו לייבוש]אחר הּׂשדֹות,[מחצלות מן ְְְִֶַַַַַַָ
ּפטּור הּתמרים, מן העׂשּוי החמץ וכן ׁשֹומר. ּבלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹויּניחּום

הּדמאי. ְִַַמן

הּדמאי‚. על ּפרֹות[לעשרו]ּכׁשּגזרּו על אּלא ּגזרּו לא , ְְְְֵֶֶַַַַָָָֹ
מּכזיב ׁשהּוא ּבלבד, ּבבל עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָהארץ
הּנמצאֹות הּפרֹות וכל ּכלחּוץ. עצמּה, ּוכזיב ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָולפנים;
מקֹום מּפרֹות ׁשחזקתן הּדמאי, מן ּפטּורין - ולחּוץ ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָמּכזיב

ּבֹו. ְְִֶׁשּנמצאּו

ּבבל,„. עֹולי ׁשהחזיקּו הארץ מּפרֹות ׁשהן ׁשּידּוע ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּפרֹות
ּבסּוריה נמצאֹות ׁשהן ּפי על דוד]אף ע"י שנכבשו ,[שטחים ְְְִִֵֶַַָָ

הרי - ּבלבד מצרים עֹולי ׁשהחזיקּו ּבארץ לֹומר, צרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואין
ּומעׂשר מעׂשר ּתרּומת מהן ּומפריׁשין ּבדמאי, חּיבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָאּלּו

ּכ ׁשאין הּׁשמנה הּדבלה ,לפיכ ּבארץׁשני. אּלא מֹותּה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
והחרּובין הּגדֹולים, הּתמרים וכן ּבבל, עֹולי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהחזיקּו

הּׁשוין והּכּמֹון[ישרים]הּגדֹולים ּביֹותר, הּלבן והארז , ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
וכן ּובסּוריה; יׂשראל ארץ ּבכל ּדמאי מתעּׂשרין - ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגדֹול

אּלּו. ּבפרֹות ּכּיֹוצא ְֵֵֵַֹּכל

.‰- ּבדמאי חּיבין לצֹור, ּפרֹות ׁשהביאּו ְְִִִִֵֵֶַַַַָָהחּמרים
לּה; הּקרֹובה ׁשהיא ּבבל, עֹולי ׁשהחזיקּו מהארץ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשחזקתן
חּוצה הּנמצא הארז ּכל אּלא - לֹו חֹוׁשׁשין אין ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹוהארז,
ּכן אם אּלא הּדמאי, מן ּפטּור ּבבל, עֹולי ׁשהחזיקּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלארץ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נּכר, ְְִֵֶַָָָהיה

.Âאֹוצרֹות מּבעלי מן[מחסנים]הּלֹוקח ּפטּור - ּבצֹור ְֲִִֵֵַַַָָ
וכן אצרּו'. הארץ מּפרֹות 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּדמאי,
מן ּפטּור - ּפרֹות טעּון והּוא לצֹור, ׁשּנכנס יחידי ְְְְֲִִִִֵֶַָָחמֹור

העיר. מּׂשדה ׁשחזקתן ְְְִִֵֶֶַַָָָהּדמאי,

.Êמּפני ּבדמאי, חּיב - ּבצידֹון אֹוצר מּבעלי ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָהּלֹוקח
הארץ מּפרֹות ׁשאֹוצרין ׁשחזקתּה מּצֹור, יתר קרֹובה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשהיא
- ּבצידֹון החּמרין מן הּלֹוקח אבל ּבבל; עֹולי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהחזיקּו
לארץ. מחּוצה ׁשּמביאין ׁשחזקתן מּפני הּדמאי, מן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּפטּור

.Áהיה אם - ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּבארץ הּגֹוי מן ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח
,לפיכ ּדמאי; ּפרֹותיו הרי מּיׂשראל, לֹוקח ׁשהּוא ּגֹוי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּתּגר
היה יׂשראל, ּביד יׂשראל ארץ רב ׁשהיה ּבזמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבראׁשֹונה,
הארץ. מעם ּכלֹוקח ּדמאי מעּׂשר ּגֹוי ּתּגר מּכל ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּלֹוקח
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והיה ּבסּוריה, קרקע לֹו ׁשּיׁש ידּוע ואם ׁשהּתיר. הּפה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא
ׁשחזקתֹו לעּׂשר, מּמּנּו הּלֹוקח חּיב - מּׂשדהּו ממּכרֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹרב

מּׂשדהּו. ִִֵֵֶָׁשהביא

.·È'הן ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל אּלּו 'ּפרֹות ׁשאמרּו: ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָענּיים
והּׁשכחה ׁשהּלקט הּגרנֹות, זמן ּכל נאמנין אּלּו הרי -ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּיצא ּכדי הּגרן, מן קרֹוב ׁשּיהיה והּוא, מצּויין; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹוהּפאה
אּלּו הרי - הן' עני מעׂשר 'ׁשל אמרּו: ואם ּבּיֹום. ּבֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָויבֹוא
ּדבר על אּלא נאמנין, ואינן ּכּלּה. ׁשּלֹו הּׁשנה ּכל ְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻנאמנין,

אֹותֹו. לּתן אדם ּבני ְִֵֵֶֶֶָָׁשּדר

.‚È.נאמנין הן', ּופאה ׁשכחה לקט אּלּו 'חּטים ְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכיצד?
נאמנין. אינן הּוא', ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל מחּטים זה ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ'קמח
מּתנֹות 'מּׁשל לֹומר הּפת על נאמנין ׁשאין לֹומר, צרי ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָואין

ּדמאי. מתעּׂשרת אּלא הּוא', ְְֲִִִֶֶֶַַָענּיים

.„Èּבין עליו, נאמנין ואין ארז; ׁשל הּׂשעֹורה על ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנאמנין
הּגריסין, על נאמנין ואינן הּפֹול; על נאמנין מבּׁשל. ּבין ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻחי
מעׂשר 'ׁשל לֹומר: הּׁשמן על נאמנין מבּׁשלין. ּבין חּיין ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻּבין

נּקּוף זיתי 'ׁשל לֹומר: נאמנין ואין הּוא'; הּוא'.['פאה']עני ְֱִִִֵֵֵֶֶַָָ
אם אּלא מבּׁשל, עליו נאמנין ואין חי; הּירק, על ְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻנאמנין
ירק מעט לּתן ּבּתים, ּבעלי ּדר ׁשּכן מּועט, ּדבר היה ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכן
הּבית 'ּבעל לֹומר: ׁשּיכֹול ּומּתֹו לעני; מּקדרתֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻמבּׁשל

מּמּתנֹותי'. ּבּׁשלּתיהּו 'אני לֹומר: יכֹול לי', ְְְֲִִִִִַַַַָָנתנֹו

.ÂËׁשּנּטלה מּמעׂשר אּלּו, 'ּפרֹות ׁשאמר: לוי ּבן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכן
מעׂשר, ּתרּומת על לעֹולם נאמן זה הרי - הן' ְְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָּתרּומתֹו
נאמן אינֹו אבל ּגדֹולה; ּתרּומה על נאמן ׁשּיׂשראל ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכׁשם

ׁשני. מּמעׂשר לפטרֹו ְְֲִִֵֵַָָָעליו

.ÊË,הארץ ּבעם אּלא אמּורין האּלּו הּדברים ּכל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאין
למּכר חׁשּוד ׁשהּוא מי אבל נאמן. ולא חׁשּוד לא ְְֱֲִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹׁשאינֹו
ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכלל מּמּנּו לּקח אסּור - חּלין לׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּתרּומה
ּבהן ׁשּנֹותנין מּפני ּדגים, קרבי אפּלּו ּומעׂשר, ּתרּומה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָזּקת

אֹוצרֹו אבל ׁשּלפניו; ּכל אּלא אסּור ואין -[מחסנו]ׁשמן. ְְֲֵֶֶֶֶָָָָָָֹ
ּבאֹוצרֹו ּתרּומה לערב מתירא ׁשהּוא מּפני מּמּנּו, לּקח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻמּתר
מעׂשר על החׁשּוד וכן הּכל. ויפסיד הּדבר, יּודע ׁשּמא -ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
על ׁשּיׁש ּדבר מּמּנּו לֹוקחין אין חּלין, לׁשם למכרֹו יוׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻ

מּדבריהם. קנס - זה וכל מעׂשר. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָזּקת

.ÊÈאדם אין חזקה, נאמן; - אחרים ׁשל על ׁשהעיד ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחׁשּוד
הארץ עם ,לפיכ הארץ. עם לֹומר, צרי ואין לֹו. ולא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹחֹוטא
אפּלּו - ּדמאי' וזה וּדאי זה ּתרּומה, וזה טבל 'זה ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשאמר:
אחרים, ּבׁשל - מתּקנין' ּפרֹות 'אּלּו אמר: נאמן. ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּבׁשּלֹו,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו קנּוניא, ּכעֹוׂשה יראה ׁשּלא והּוא, ְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹנאמן;

.ÁÈאמר ידֹו, מּתחת ׁשּיצאּו ואחר לחברֹו, ּפרֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר
ּבכֹור ּבׂשר 'הּבׂשר הן', טבלים ל ׁשּמכרּתי 'ּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלּלֹוקח:
היה אפּלּו נאמן, ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת - 'נס יין 'הּיין ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה',
הרי - האמינֹו ואם עצמֹו; על מחמיר והּזריז, חבר. ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמֹוכר

הארץ. עם הּמֹוכר היה אפּלּו מׁשּבח, ְֲִֵֶֶַַָָָָָֻזה
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הּׁשיתין‡. ּכגֹון - ההפקר מן ׁשחזקתן [תאניםּפרֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

והרימיןמדבריות] גרועים], פרות של והעזרּורין,[שיח , ְְְִִִָָֻ
ׁשּוח לבנות]ּובנֹות ׁשקמה[תאנים ּובנֹות מדבריות], ,[תאנים ְְְִַָ

ענבים]והּגפנן ּתמרה[מין ונֹובלֹות מהרוח], שנפלו ,[תמרים ְְְְְִַָָֻ
ׂשאֹור הּטילּו לא ׁשעדין בישולם]והן נגמר והּנצּפה[שלא , ְְְְֲִִִִֵֶַַָֹ

והּלֹוקח[צלף] הּדמאי. מן ּפטּורין - ּבהן וכּיֹוצא והּכסּבר, ,ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֻ
ּתרּומת לא מהן להפריׁש צרי אינֹו - הארץ מעם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹותן
אפּלּו ההפקר. מן ׁשחזקתן מּפני ׁשני, מעׂשר ולא ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמעׂשר
מן ּפטּורין אּלּו הרי - מעּׂשרין' 'אינן הארץ עם לֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאמר

הּׁשמּור. מן ׁשהן לֹו ׁשּיּודע עד ְִִֵֶֶַַַַַַָָהּמעׂשרֹות,

ראשונים]הּבּכּורֹות·. שהבשילו והּסיפֹות[פירות ְְַַַָ
בסוף] הּדמאי[שהבשילו מן ּפטּורין מעשרׁשּבּבקעה, -] ְְְִִִֶַַַָ

הןמספק] ואּלּו נׁשמרין. ׁשהן מּפני חּיבין, - וׁשּבּגּנה ;ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
על ׁשֹומר הֹוׁשיבּו ׁשּלא עד ׁשּבּכרּו הּפרֹות ּכל ְִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּבּכּורֹות?
ׁשּיּׁשארּו הּפרֹות הן - והּסיפֹות ּפרֹותיה; לׁשמר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּבקעה

הּמקצּועֹות ׁשּיקּפלּו לייבוש]אחר הּׂשדֹות,[מחצלות מן ְְְִֶַַַַַַָ
ּפטּור הּתמרים, מן העׂשּוי החמץ וכן ׁשֹומר. ּבלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹויּניחּום

הּדמאי. ְִַַמן

הּדמאי‚. על ּפרֹות[לעשרו]ּכׁשּגזרּו על אּלא ּגזרּו לא , ְְְְֵֶֶַַַַָָָֹ
מּכזיב ׁשהּוא ּבלבד, ּבבל עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָהארץ
הּנמצאֹות הּפרֹות וכל ּכלחּוץ. עצמּה, ּוכזיב ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָולפנים;
מקֹום מּפרֹות ׁשחזקתן הּדמאי, מן ּפטּורין - ולחּוץ ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָמּכזיב

ּבֹו. ְְִֶׁשּנמצאּו

ּבבל,„. עֹולי ׁשהחזיקּו הארץ מּפרֹות ׁשהן ׁשּידּוע ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּפרֹות
ּבסּוריה נמצאֹות ׁשהן ּפי על דוד]אף ע"י שנכבשו ,[שטחים ְְְִִֵֶַַָָ

הרי - ּבלבד מצרים עֹולי ׁשהחזיקּו ּבארץ לֹומר, צרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואין
ּומעׂשר מעׂשר ּתרּומת מהן ּומפריׁשין ּבדמאי, חּיבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָאּלּו

ּכ ׁשאין הּׁשמנה הּדבלה ,לפיכ ּבארץׁשני. אּלא מֹותּה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
והחרּובין הּגדֹולים, הּתמרים וכן ּבבל, עֹולי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהחזיקּו

הּׁשוין והּכּמֹון[ישרים]הּגדֹולים ּביֹותר, הּלבן והארז , ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
וכן ּובסּוריה; יׂשראל ארץ ּבכל ּדמאי מתעּׂשרין - ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגדֹול

אּלּו. ּבפרֹות ּכּיֹוצא ְֵֵֵַֹּכל

.‰- ּבדמאי חּיבין לצֹור, ּפרֹות ׁשהביאּו ְְִִִִֵֵֶַַַַָָהחּמרים
לּה; הּקרֹובה ׁשהיא ּבבל, עֹולי ׁשהחזיקּו מהארץ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשחזקתן
חּוצה הּנמצא הארז ּכל אּלא - לֹו חֹוׁשׁשין אין ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹוהארז,
ּכן אם אּלא הּדמאי, מן ּפטּור ּבבל, עֹולי ׁשהחזיקּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלארץ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נּכר, ְְִֵֶַָָָהיה

.Âאֹוצרֹות מּבעלי מן[מחסנים]הּלֹוקח ּפטּור - ּבצֹור ְֲִִֵֵַַַָָ
וכן אצרּו'. הארץ מּפרֹות 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּדמאי,
מן ּפטּור - ּפרֹות טעּון והּוא לצֹור, ׁשּנכנס יחידי ְְְְֲִִִִֵֶַָָחמֹור

העיר. מּׂשדה ׁשחזקתן ְְְִִֵֶֶַַָָָהּדמאי,

.Êמּפני ּבדמאי, חּיב - ּבצידֹון אֹוצר מּבעלי ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָהּלֹוקח
הארץ מּפרֹות ׁשאֹוצרין ׁשחזקתּה מּצֹור, יתר קרֹובה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשהיא
- ּבצידֹון החּמרין מן הּלֹוקח אבל ּבבל; עֹולי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהחזיקּו
לארץ. מחּוצה ׁשּמביאין ׁשחזקתן מּפני הּדמאי, מן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּפטּור

.Áהיה אם - ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּבארץ הּגֹוי מן ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח
,לפיכ ּדמאי; ּפרֹותיו הרי מּיׂשראל, לֹוקח ׁשהּוא ּגֹוי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּתּגר
היה יׂשראל, ּביד יׂשראל ארץ רב ׁשהיה ּבזמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבראׁשֹונה,
הארץ. מעם ּכלֹוקח ּדמאי מעּׂשר ּגֹוי ּתּגר מּכל ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּלֹוקח
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.Ëאם אבל וׁשּלׁש; וׁשנה ׁשהביא זה ּתּגר? הּוא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאיזה
אחת, ּבבת מּׂשֹואין ׁשלׁשה הביא אפּלּו אחת, ּפעם ְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָֹהביא

ּתּגר. החזק לא עדין - ּופֹועל ּובנֹו הּוא ׁשהביא ְְֲִִֵֵֶַַַָֹֻאֹו

.Èלארץ חּוצה ּפרֹות על ּגזרּו לא הּדמאי, על ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֹּכׁשּגזרּו
לארץ. ְְִֶֶָָׁשּנכנסּו

.‡Èאּלּו הרי לארץ, חּוצה ׁשל על ׁשרּבּו הארץ ֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפרֹות
הארץ, ּפרֹות על ׁשרּבּו לארץ חּוצה וׁשל ּבדמאי; ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחּיבין
אגֹוזים ּכגֹון לארץ, מחּוצה ּתדיר ׁשחזקתם ּדברים ְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָָָָוכן

שזיף]ודרמסקנּיֹות הּדמאי.[מין מן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָ

.·Èאחר לא לארץ, חּוצה ּבפרֹות חכמים הלכּו ְְֲִֵֶַַָָָָָֹֹלא
אחר אּלא - הריח אחר ולא הּטעם, אחר ולא ְְְֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹֹהּמראה,
ּכיצד? אסּור. לֹו, רּבּו וׁשּלא מּתר; לֹו, ׁשרּבּו ּכל ְֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻהרב:
רּבּו ולא ּבּמדינה ׁשרּבּו אֹו ּבּמדינה, לא אבל ּבעיר ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹֹרּבּו
ולא ּבּבקעה ׁשרּבּו אֹו ּבּבקעה, רּבּו ולא ּבהר רּבּו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֹּבעיר,
לבעל רּבּו הּבית, לבעל רּבּו ולא לחנוני רּבּו ּבהר, ְְְְִִֶַַַַַַַַַַַָָָֹרּבּו
ׁשּלא ּומקֹום מּתר; ּבֹו, ׁשרּבּו זה - לחנוני רּבּו ולא ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻהּבית

ּבדמאי. חּיב ּבֹו, ְִַַַָרּבּו

.‚Èהּׁשּוק חזר - ונתמעטּו ּבּׁשּוק, לארץ חּוצה ּפרֹות ְְֲִֵֶַַַַַָָָָרּבּו
ּבדמאי. חּיב מּמּנּו הּלֹוקח ְְְִִֵֶַַַַָָליׁשנֹו:

.„Èעל ׁשּגזרּו ּבׁשעה עליהן ּגזרּו ׁשּלא ּדברים ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹואּלּו
אֹו לּבהמה, להאכיל אֹו לזריעה ּפרֹות הּלֹוקח ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָהּדמאי:

לרטּיה אֹו למלּוגמא אֹו לעֹורֹות תחבושות]קמח ׁשמן[- , ְְְְִִִֶֶֶַָָ
לקילֹור יין הּכלים, את ּבֹו לסּו אֹו הּנר ,[מישחה]להדלקת ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

של]וחּלת חלה הפרשת והמדּמע[- הארץ, [תרומהעם ְְְֶַַַַָָָֻ
מעורבים] ּוׁשיריוחולין ׁשני, מעׂשר ּבכסף והּלקּוח ,ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

הּדמאי; מן ּפטּורין אּלּו ּכל - הּבּכּורים ותֹוספת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּמנחֹות,
לעּׂשר. צרי אינֹו הן', 'מתּקנין הארץ: עם לֹו ׁשאמר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻוכיון

.ÂËהרי - לבהמה עליהן ונמל לאכילה, ּפרֹות ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָהּלֹוקח
לבהמת אפּלּו לבהמה יאכילם ולא לגֹוי, ימּכרם לא ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹזה

ּדמאי. ׁשּיתּקנם עד ְְְֲִֵֵֶַַַאחרים,

.ÊË.לאכילה חזקתֹו ׁשאין הּדמאי, מן ּפטּור - ערב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשמן
הּדמאי, מן ּפטּור - ּבּצמר אֹותֹו לתת הּסֹורק ׁשּלֹוקח ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשמן
ּבֹו לסּו לֹוקח ׁשהאֹורג אבל ּבּצמר; נבלע ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּפני
וסיכה ּבגּופֹו, נבלע ׁשהּוא מּפני - ּבדמאי חּיב ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָאצּבעֹותיו,

מקֹום. ּבכל היא ְְִִִָָָּכׁשתּיה

.ÊÈמּיׂשראל ׁשּׁשאל המעשרות]ּגֹוי על לֹו[הנאמן לּתן ְִִִֵֵֶַָָ
מּכתֹו על נתן[טבל]ׁשמן מּתר. ּובדמאי, אסּור; ּבוּדאי, - ְְִֶֶַַַַַַָָָָֻ

להתעּגל טבלה ּגּבי על ׁשמן -[להתגלגל]הּגֹוי עליה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אחריו. ליׁשב ליׂשראל מּתר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻמּׁשעמד,

.ÁÈואינֹו מׁשפׁשפֹו, - ּבׂשרֹו על ּדמאי ׁשמן ׁשּנפל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָמי
למּוריס יין הּלֹוקח דגים]חֹוׁשׁש. לאלּונתית[ציר [ייןאֹו ְְְֲִִֵֵַַַַָ

בשמן] טחיניןמעורב לעׂשֹותן קטנּיֹות ולערבם, [לטוחנם ְְֲִִִִַָ
ייןבדבש] ּבֹו ׁשּיׁש מּוריס הּלֹוקח אבל ּבדמאי. חּיב -ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

הּדמאי; מן ּפטּורין אּלּו הרי - טחינין ׁשּלקח אֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָאלּונתית,
ּבדמאי ׁשחּיב הּדבר היה ואם ּדמאי. ּתערבת על ּגזרּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
אינן נּכר, וטעמֹו הֹואיל - ּוׂשאֹור ּתבלין ּכגֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָׁשּנתערב,

ּבדמאי. חּיבת הּתערבת ּכל ונמצאת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבטלין,

.ËÈאם - עליהן ּגזרּו ׁשּלא הּדמאי מן הּפטּורין אּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכל

מה ׁשני, ּומעׂשר מעׂשר ּתרּומת מהן והפריׁש ּדמאי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָהתקינן
והפריׁש ּכוּדאי הּדמאי את ּתּקן אם אבל עׂשּוי; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּׁשעׂשה
הּוּדאי את ׁשּתּקן אֹו ּומעׂשרֹות, ּגדֹולה ּתרּומה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָמּמּנּו

ּכלּום. עׂשה לא - ְְִַָָֹּכדמאי

.Îואין ולקח ּדמאי, מֹוכר ואחד וּדאי מֹוכרין העיר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּכל
ּותרּומת ּתרּומה מפריׁש מתּקן? ּכיצד - לקח מּמי ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָידּוע
הּוא והרי ּבלבד, ׁשני מעׂשר ּומפריׁש לּכהן; ונֹותנן ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָֹמעׂשר,

ּדמאי. ׁשל ׁשני ְְֲִֵֵֶַַּכמעׂשר

.‡Îואחת טבל אחת קּפֹות, ׁשּתי לפניו היּו אם ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֻוכן
הּׁשנּיה מן מפריׁש זה הרי - מהן אחת ואבדה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמתּקן,
ׁשּירצה; ּכהן לכל ונֹותן מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹּתרּומה

ּכדמאי. ּבלבד, ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִִֵֵַַַַּומפריׁש
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הּסיטֹון[קונה]הּלֹוקח‡. מּמּנּו[סיטונאי]מן ולקח וחזר , ְְִִִֵֶַַַַַָָ
מין ׁשהּוא ּפי על אף זה, על מּזה יעּׂשר לא - ׁשנּיה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּפעם
החבית את ׁשּמּכיר ּפי על אף אחת, מּקּפה אפּלּו ֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻאחד,

מּפנ היא; ּומֹוכר,ׁשהיא הרּבה מאנׁשים לֹוקח ׁשהּסיטֹון י ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
ּדמאי, ׁשּפרֹותיו הארץ מעם ּבּתחּלה ׁשּמכר זה לקח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוׁשּמא
ּבארנּו, ּוכבר מתּקנין; ׁשּפרֹותיו מחבר ּבּסֹוף ׁשּלקח ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻוזה
על הּפטּור מן ולא הּפטּור, על החּיב מן מעּׂשרין ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹׁשאין

נאמן. - הן' אחד 'מּׁשל הּסיטֹון: אמר ואם ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהחּיב.

קּׁשּות·. מֹוכר וצֹוברין[קישוא]היה מביאין והן ירק, אֹו ְְְְִִִִֵֵָָָָ
ּומּכל וקּׁשּות, קּׁשּות מּכל מעּׂשר מּמּנּו הּלֹוקח - ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָלפניו

ּותמרה. ּתמרה ּומּכל ואגּדה, ְְֲֲִַָָָָָָָֻֻאגּדה

מעּׂשר‚. - ׁשנּיה מּמּנּו ולקח וחזר הּבית, מּבעל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהּלֹוקח
עירֹות; מּׁשּתי אפּלּו קּפֹות, מּׁשּתי אפּלּו זה, על ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָֻמּזה

מּׁשּלֹו. אּלא מֹוכר ׁשאינֹו ְִֵֵֶֶֶֶֶָָׁשחזקתֹו

ׁשּמביאין„. ּבזמן - ּבּׁשּוק ירק מֹוכר ׁשהיה הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבעל
לֹו ׁשּמביאין ּובזמן הּכל; על מאחד מעּׂשר מּגּנֹותיו, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלֹו
ּפעם מּמּנּו ולקח וחזר מּמּנּו לקח אם - אחרֹות ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמּגּנֹות

זה. על מּזה יעּׂשר לא ְְִִֵֶֶַַָֹׁשנּיה,

על‰. החּמה מן יעּׂשר לא הּנחּתֹום, מן ּפת ְְִִֵֵַַַַַַַַַָֹהּלֹוקח
אחד, מּׁשל היּו אמׁש ׁשל 'חּטים אֹומר: ׁשאני - ֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָהּצֹוננת

אחד'. מּׁשל הּיֹום ְִֶֶֶַָוׁשל

.Âהּפלטר מן לאחרים]הּלֹוקח ומוכר מהנחתום קונה -]- ְִֵֵַַַַ
הּכל; על מאחד מעּׂשר - הרּבה ּדפּוסין ׁשהן ּפי על ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹאף
הרּבה. ּדפּוסין עּסתֹו עֹוׂשה לפלטר מֹוכר ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּנחּתֹום
ּודפּוס; ּדפּוס מּכל מעּׂשר - הּמנּפֹול מן הּלֹוקח ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָאבל

נחּתֹומין. מּׁשני לֹוקח ְְְִִֵֵֶַַַַׁשהּמנּפֹול

.Êהֹואיל - נחּתֹומין מעׂשרה ׁשּלֹוקחין מנּפֹולין ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָּתׁשעה
הּתׁשעה, מן מאחד הּלֹוקח ּכל - מּׁשנים לֹוקח מהן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואחד

ּודפּוס. ּדפּוס מּכל ְְְִֵַָמעּׂשר

.Áאֹו ּפת ּפרּוסֹות לֹו ׁשּנתנּו העני וכן העני, מן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּלֹוקח
ּדבלה מיובשת]ּפלחי ואחת.[תאנה אחת מּכל מעּׂשר - ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָ

ּבזמן אימתי? ּומעּׂשר. הּכל ּבֹולל ּובגרֹוגרֹות, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹּובתמרים
מּתנה מּכל מעּׂשר מּועטת, ּבמּתנה אבל מרּבה; ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻׁשהּמּתנה

ַָָּומּתנה.
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.Ëהּגרֹוגרֹות ואת ּפרּורין, אֹותּה ועׂשה הּפת את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחק
הּכל. על מאחד מעּׂשר - ּדבלה אֹותן ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָֹועׂשה

.Èוהֹותירּו ואֹוכלין, מסּבין ׁשהיּו אֹורחים אֹו ְְְְְֲִִִִִֶָֻּפֹועלים
ואחת. אחת מּכל מעּׂשר - ְְְִֵַַַַַָּפרּוסֹות

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹיׁש
(ב) ׁשני; מעׂשר להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹלא
מאכילה חּוץ האדם, צרכי ּבׁשאר ּדמיו להֹוציא ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָֹׁשּלא
לאכלֹו ׁשּלא (ד) ּבטמאה; לאכלֹו ׁשּלא (ג) וסיכה; ְְְְְְְְִִֶֶָָָָָֹֹֻּוׁשתּיה
חּוץ ּדגן ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּלא (ה) ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבאנינּות;
לירּוׁשלים; חּוץ ּתירֹוׁש מעׂשר לאכל ׁשּלא (ו) ֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹלירּוׁשלים;
להיֹות (ח) לירּוׁשלים; חּוץ יצהר מעׂשר לאכל ׁשּלא ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָֹֹ(ז)
לבעליו ּבירּוׁשלים להאכל ודינֹו קדׁש, ּכּלֹו רבעי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻנטע
ּובאּור הּמעׂשר. וּדּוי להתוּדֹות (ט) ּדבר; לכל ׁשני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָּכמעׂשר

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות
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מפריׁשין‡. - ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעׂשר ׁשּמפריׁשין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאחר
;"זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר "עּׂשר ׁשּנאמר: ׁשני, ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמעׂשר

וׁשּׁשית ׁשליׁשית השמיטה]ּובׁשנה מפריׁשין[משנות - ְְְְִִִִִִַָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשני, מעׂשר חלף עני ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמעׂשר

ּתבּואה·. למעׂשר הּׁשנה ראׁש הּוא ּבתׁשרי, ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹּבאחד
סתם, הּׁשנה' 'ראׁש ׁשּנאמר מקֹום וכל וירקֹות; ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָֹוקטנּיֹות
הּׁשנה ראׁש ּבׁשבט, עׂשר ּובחמּׁשה ּבתׁשרי. אחד ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹהּוא
לעֹונת ׁשהּגיעּו וקטנּיֹות ּתבּואה ּכיצד? האילנֹות. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָלמעׂשר

מגודלם]הּמעׂשרֹות שליש שצמחו ׁשל[- הּׁשנה ראׁש לפני ְְִֵֶַַַַָָֹ
מפריׁשין ּבּׁשליׁשית, ונאספּו ׁשּנגמרּו ּפי על אף - ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַׁשליׁשית
לאחר אּלא הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו לא ואם ׁשני; מעׂשר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹמהן
וכן עני. מעׂשר מהן מפריׁשין ׁשליׁשית, ׁשל הּׁשנה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹראׁש

הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו האילן בעונתו]ּפרֹות פרי קדם[כל ְְִֵֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּנגמרּו ּפי על אף - ׁשליׁשית ׁשל ּבׁשבט עׂשר ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָחמּׁשה
לׁשעבר מתעּׂשרין ׁשליׁשית, ׁשנה ּבסֹוף כן אחרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָונאספּו
הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו אם וכן ׁשני. מעׂשר מהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּומפריׁשין
ׁשּנגמרּו ּפי על אף - רביעית ׁשל ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹקדם
לעֹונת ּבאּו ואם עני. מעׂשר מהן מפריׁשין ּברביעית, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָונאספּו
להּבא. מתעּׂשרין ּבׁשבט, עׂשר חמּׁשה אחר ְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָָהּמעׂשרֹות

חמּׁשה‚. קדם ּפרֹותיהן ׁשחנטּו ּפי על אף - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוהחרּובין
ּומעׂשרֹותיהן הֹואיל להּבא, מתעּׂשרין - ּבׁשבט ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָעׂשר

סֹופרים חכמים]מּדברי הּדברים[מתקנת ׁשאין לי, יראה . ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
ׁשאינן - ּבהן וכּיֹוצא צלמֹונה ּבחרּובי אּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאמּורים,
מּדברי ׁשּמעׂשרֹותיהן הן והן אדם, רב למאכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹראּויין
ּפרֹות ּכׁשאר ׁשהן לי יראה החרּובין, ׁשאר אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָסֹופרים;

ִָָהאילן.

ּביֹום„. נלקט אם ּכיצד? עּׂשּורֹו. לקיטתֹו, ּבׁשעת - ְְְְִִִִִֵַַַַָָָהּירק
הּׁשנה גוי]ראׁש ׁשּבאּו[ע"י ּפי על אף - ׁשליׁשית ׁשל ְִִִֶֶַַַָָָֹ

מעׂשר מּמּנּו מפריׁשין ּבּׁשנּיה, ונגמר הּמעׂשרֹות ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַָלעֹונת
ׁשני. מעׂשר ּברביעית, נלקט ואם ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָעני;

הּוא‰. הרי - האילן ּפרֹות מּׁשאר ּבלבד האתרֹוג ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָוכן
לׁשביעית. ּבין למעׂשר ּבין לקיטתֹו אחר והֹולכין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּכירק,
- ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה אחר ּבּׁשליׁשית נלקט אם ְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָּכיצד?
ּבּׁשנּיה; ׁשּנגמר ּפי על אף עני, מעׂשר מּמּנּו ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָמפריׁשין
מעׂשר מּמּנּו מפריׁשין ּבׁשבט, עׂשר חמּׁשה קדם ּבּה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנלקט
ּבׁשבט, עׂשר חמּׁשה קדם ּברביעית נלקט אם וכן ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשני.

עני. מעׂשר מּמּנּו ְֲִִִִֶַַַָמפריׁשין

.Âׁשּׁשית ּבת אתרֹוג לקיטתֹו, אחר ׁשהֹולכין ּפי על ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָואף
לׁשביעית ממעשרות]ׁשּנכנסה שפטורה שמיטה אפּלּו[- - ְְְֲִִִִִֶָ

ּבמעׂשרֹות. חּיבת ּככד, ונעׂשת ּכּזית ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָהיתה

.Êהפרי]האבּיֹונֹות אילן[- חמרי עליהן נֹותנין - צלף ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֻ
לׁשליׁשית, ׁשּנכנסה ׁשנּיה מּׁשנה היּו ׁשאם זרעים: ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶָָָָָָֻוחמרי
ראׁשֹון, מעׂשר מפריׁשין - ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה קדם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹונלקטּו

מ מפריׁש ּכ ׁשּפֹודהּו[שני]עׂשרואחר ואחר ּופֹודהּו; אחר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
ונמצא ׁשני. מעׂשר ּבתֹורת ּפדיֹונֹו ואֹוכל לענּיים, נֹותנֹו -ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָ

עני. ּומעׂשר ׁשני מעׂשר ׁשהפריׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָּכמי

.Áוהּדחן קטנית]הארז אף[מין - והּׁשמׁשמין והּפרגין ְְְְְְִִֶַַַַַָָֹֹֻ
אּלא ּבהן הֹולכין אין - הּׁשנה ראׁש קדם ׁשהׁשריׁשּו ּפי ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעל
אף - הּמצרי ּפֹול וכן להּבא. ּומתעּׂשרין הּפרי, ּגמר ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָאחר
לאחר ּומקצתֹו הּׁשנה, ראׁש קדם הׁשריׁש ׁשּמקצתֹו ּפי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹעל
הּכל מן ּומעּׂשר ותֹורם לתֹוכֹו, ּגרנֹו צֹובר - הּׁשנה ְְְְִֵֵֵַַַָָָֹֹראׁש

הּפרי. ּגמר אחר הֹול ׁשהּכל ְְְִֵֶֶַַַַַָֹּכאחד;

.Ëהּסריסים ומשקיםהּבצלים עלים, מוציאים [שאינם ְִִִַַָָ
הרבה] ראׁשאותם לפני יֹום ׁשלׁשים מים מהן ְְִִִֵֵֶֶַַָֹֹׁשּמנע

ּבעל וׁשל גשמים]הּׁשנה, במקום שנזרעו הסריסים, ׁשּמנע[- ְֶֶַַַַָָָ
עֹונֹות ׁשלׁש השקאה]מהן מתעּׂשר[של - הּׁשנה ראׁש לפני ְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

ׁשהתחילּו ּפי על אף - מּכאן ּפחֹות מהן מנע ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלׁשעבר;
להּבא. מתעּׂשרין הּׁשנה, ראׁש קדם ְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹליבׁש

.Èזרעֹו אם - הּׁשנה ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא הּמצרי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּפֹול
זרעֹו להּבא. מתעּׂשר לירק, זרעֹו לׁשעבר; מתעּׂשר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלזרע,
מעּׂשר - לירק עליו וחׁשב לזרע ׁשּזרעֹו אֹו ּולירק, ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלזרע
לפני ׁשליׁש הביא לא זרעֹו. על ּומירקֹו ירקֹו, על ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹמּזרעֹו
וירקֹו לׁשעבר, מתעּׂשר זרעֹו לזרע, זרעֹו אם - הּׁשנה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹראׁש
אבל הּׁשנה, ראׁש לפני מּמּנּו ׁשּלּקט והּוא, לקיטתֹו; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבׁשעת
מתעּׂשר זרעֹו ּבין ירקֹו ּבין - הּׁשנה ראׁש אחר לּקט ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹאם
אחר הֹולכין - לירק עליו וחׁשב לזרע, זרעֹו ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָלהּבא.
זרע מחׁשבת אין - לזרע עליו וחׁשב לירק, זרעֹו ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמחׁשבּתֹו.

ארּיֹות ׁשלׁש מּמּנּו מנע ּכן אם אּלא עליו, ;[השקאות]חלה ֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ
אחר הביא אבל הּׁשנה; ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוהּוא,
ׁשלׁש מּמּנּו מּלארֹות נמנע ׁשּלא ּפי על אף הּׁשנה, ְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹראׁש

ּגמּורים קצצים ּכּלֹו ועׂשה לזרע, זרעֹו [גדלוארּיֹות. ְְְְְֲִִִֶַָָָָֻ
לגמרי] לׁשעבר,הזרעים מתעּׂשר זרעֹו - הּׁשנה ראׁש ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹלפני

ּגמּורין, קצצין עׂשה מקצתֹו לקיטתֹו; ּבׁשעת ְְְְְִִִִִִַָָָָָָוירקֹו
לתֹוכֹו, ּגרנֹו 'צֹובר ׁשאמרּו: הּוא זה - עׂשה לא ְְְְִֵֶֶָָָָָֹּומקצתֹו

זרעֹו'. על ּומירקֹו ירקֹו על מּזרעֹו מעּׂשר ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָונמצא

.‡Èׁשל אֹו ׁשליׁשית, ּבפרֹות ׁשּנתערבּו ׁשנּיה ׁשנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָּפרֹות
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.Ëהּגרֹוגרֹות ואת ּפרּורין, אֹותּה ועׂשה הּפת את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחק
הּכל. על מאחד מעּׂשר - ּדבלה אֹותן ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָֹועׂשה

.Èוהֹותירּו ואֹוכלין, מסּבין ׁשהיּו אֹורחים אֹו ְְְְְֲִִִִִֶָֻּפֹועלים
ואחת. אחת מּכל מעּׂשר - ְְְִֵַַַַַָּפרּוסֹות

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹיׁש
(ב) ׁשני; מעׂשר להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹלא
מאכילה חּוץ האדם, צרכי ּבׁשאר ּדמיו להֹוציא ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָֹׁשּלא
לאכלֹו ׁשּלא (ד) ּבטמאה; לאכלֹו ׁשּלא (ג) וסיכה; ְְְְְְְְִִֶֶָָָָָֹֹֻּוׁשתּיה
חּוץ ּדגן ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּלא (ה) ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבאנינּות;
לירּוׁשלים; חּוץ ּתירֹוׁש מעׂשר לאכל ׁשּלא (ו) ֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹלירּוׁשלים;
להיֹות (ח) לירּוׁשלים; חּוץ יצהר מעׂשר לאכל ׁשּלא ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָֹֹ(ז)
לבעליו ּבירּוׁשלים להאכל ודינֹו קדׁש, ּכּלֹו רבעי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻנטע
ּובאּור הּמעׂשר. וּדּוי להתוּדֹות (ט) ּדבר; לכל ׁשני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָּכמעׂשר

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות
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מפריׁשין‡. - ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעׂשר ׁשּמפריׁשין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאחר
;"זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר "עּׂשר ׁשּנאמר: ׁשני, ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמעׂשר

וׁשּׁשית ׁשליׁשית השמיטה]ּובׁשנה מפריׁשין[משנות - ְְְְִִִִִִַָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשני, מעׂשר חלף עני ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמעׂשר

ּתבּואה·. למעׂשר הּׁשנה ראׁש הּוא ּבתׁשרי, ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹּבאחד
סתם, הּׁשנה' 'ראׁש ׁשּנאמר מקֹום וכל וירקֹות; ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָֹוקטנּיֹות
הּׁשנה ראׁש ּבׁשבט, עׂשר ּובחמּׁשה ּבתׁשרי. אחד ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹהּוא
לעֹונת ׁשהּגיעּו וקטנּיֹות ּתבּואה ּכיצד? האילנֹות. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָלמעׂשר

מגודלם]הּמעׂשרֹות שליש שצמחו ׁשל[- הּׁשנה ראׁש לפני ְְִֵֶַַַַָָֹ
מפריׁשין ּבּׁשליׁשית, ונאספּו ׁשּנגמרּו ּפי על אף - ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַׁשליׁשית
לאחר אּלא הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו לא ואם ׁשני; מעׂשר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹמהן
וכן עני. מעׂשר מהן מפריׁשין ׁשליׁשית, ׁשל הּׁשנה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹראׁש

הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו האילן בעונתו]ּפרֹות פרי קדם[כל ְְִֵֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּנגמרּו ּפי על אף - ׁשליׁשית ׁשל ּבׁשבט עׂשר ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָחמּׁשה
לׁשעבר מתעּׂשרין ׁשליׁשית, ׁשנה ּבסֹוף כן אחרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָונאספּו
הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו אם וכן ׁשני. מעׂשר מהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּומפריׁשין
ׁשּנגמרּו ּפי על אף - רביעית ׁשל ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹקדם
לעֹונת ּבאּו ואם עני. מעׂשר מהן מפריׁשין ּברביעית, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָונאספּו
להּבא. מתעּׂשרין ּבׁשבט, עׂשר חמּׁשה אחר ְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָָהּמעׂשרֹות

חמּׁשה‚. קדם ּפרֹותיהן ׁשחנטּו ּפי על אף - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוהחרּובין
ּומעׂשרֹותיהן הֹואיל להּבא, מתעּׂשרין - ּבׁשבט ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָעׂשר

סֹופרים חכמים]מּדברי הּדברים[מתקנת ׁשאין לי, יראה . ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
ׁשאינן - ּבהן וכּיֹוצא צלמֹונה ּבחרּובי אּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאמּורים,
מּדברי ׁשּמעׂשרֹותיהן הן והן אדם, רב למאכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹראּויין
ּפרֹות ּכׁשאר ׁשהן לי יראה החרּובין, ׁשאר אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָסֹופרים;

ִָָהאילן.

ּביֹום„. נלקט אם ּכיצד? עּׂשּורֹו. לקיטתֹו, ּבׁשעת - ְְְְִִִִִֵַַַַָָָהּירק
הּׁשנה גוי]ראׁש ׁשּבאּו[ע"י ּפי על אף - ׁשליׁשית ׁשל ְִִִֶֶַַַָָָֹ

מעׂשר מּמּנּו מפריׁשין ּבּׁשנּיה, ונגמר הּמעׂשרֹות ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַָלעֹונת
ׁשני. מעׂשר ּברביעית, נלקט ואם ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָעני;

הּוא‰. הרי - האילן ּפרֹות מּׁשאר ּבלבד האתרֹוג ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָוכן
לׁשביעית. ּבין למעׂשר ּבין לקיטתֹו אחר והֹולכין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּכירק,
- ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה אחר ּבּׁשליׁשית נלקט אם ְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָּכיצד?
ּבּׁשנּיה; ׁשּנגמר ּפי על אף עני, מעׂשר מּמּנּו ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָמפריׁשין
מעׂשר מּמּנּו מפריׁשין ּבׁשבט, עׂשר חמּׁשה קדם ּבּה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנלקט
ּבׁשבט, עׂשר חמּׁשה קדם ּברביעית נלקט אם וכן ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשני.

עני. מעׂשר מּמּנּו ְֲִִִִֶַַַָמפריׁשין

.Âׁשּׁשית ּבת אתרֹוג לקיטתֹו, אחר ׁשהֹולכין ּפי על ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָואף
לׁשביעית ממעשרות]ׁשּנכנסה שפטורה שמיטה אפּלּו[- - ְְְֲִִִִִֶָ

ּבמעׂשרֹות. חּיבת ּככד, ונעׂשת ּכּזית ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָהיתה

.Êהפרי]האבּיֹונֹות אילן[- חמרי עליהן נֹותנין - צלף ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֻ
לׁשליׁשית, ׁשּנכנסה ׁשנּיה מּׁשנה היּו ׁשאם זרעים: ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶָָָָָָֻוחמרי
ראׁשֹון, מעׂשר מפריׁשין - ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה קדם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹונלקטּו

מ מפריׁש ּכ ׁשּפֹודהּו[שני]עׂשרואחר ואחר ּופֹודהּו; אחר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
ונמצא ׁשני. מעׂשר ּבתֹורת ּפדיֹונֹו ואֹוכל לענּיים, נֹותנֹו -ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָ

עני. ּומעׂשר ׁשני מעׂשר ׁשהפריׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָּכמי

.Áוהּדחן קטנית]הארז אף[מין - והּׁשמׁשמין והּפרגין ְְְְְְִִֶַַַַַָָֹֹֻ
אּלא ּבהן הֹולכין אין - הּׁשנה ראׁש קדם ׁשהׁשריׁשּו ּפי ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעל
אף - הּמצרי ּפֹול וכן להּבא. ּומתעּׂשרין הּפרי, ּגמר ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָאחר
לאחר ּומקצתֹו הּׁשנה, ראׁש קדם הׁשריׁש ׁשּמקצתֹו ּפי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹעל
הּכל מן ּומעּׂשר ותֹורם לתֹוכֹו, ּגרנֹו צֹובר - הּׁשנה ְְְְִֵֵֵַַַָָָֹֹראׁש

הּפרי. ּגמר אחר הֹול ׁשהּכל ְְְִֵֶֶַַַַַָֹּכאחד;

.Ëהּסריסים ומשקיםהּבצלים עלים, מוציאים [שאינם ְִִִַַָָ
הרבה] ראׁשאותם לפני יֹום ׁשלׁשים מים מהן ְְִִִֵֵֶֶַַָֹֹׁשּמנע

ּבעל וׁשל גשמים]הּׁשנה, במקום שנזרעו הסריסים, ׁשּמנע[- ְֶֶַַַַָָָ
עֹונֹות ׁשלׁש השקאה]מהן מתעּׂשר[של - הּׁשנה ראׁש לפני ְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

ׁשהתחילּו ּפי על אף - מּכאן ּפחֹות מהן מנע ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלׁשעבר;
להּבא. מתעּׂשרין הּׁשנה, ראׁש קדם ְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹליבׁש

.Èזרעֹו אם - הּׁשנה ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא הּמצרי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּפֹול
זרעֹו להּבא. מתעּׂשר לירק, זרעֹו לׁשעבר; מתעּׂשר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלזרע,
מעּׂשר - לירק עליו וחׁשב לזרע ׁשּזרעֹו אֹו ּולירק, ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלזרע
לפני ׁשליׁש הביא לא זרעֹו. על ּומירקֹו ירקֹו, על ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹמּזרעֹו
וירקֹו לׁשעבר, מתעּׂשר זרעֹו לזרע, זרעֹו אם - הּׁשנה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹראׁש
אבל הּׁשנה, ראׁש לפני מּמּנּו ׁשּלּקט והּוא, לקיטתֹו; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבׁשעת
מתעּׂשר זרעֹו ּבין ירקֹו ּבין - הּׁשנה ראׁש אחר לּקט ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹאם
אחר הֹולכין - לירק עליו וחׁשב לזרע, זרעֹו ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָלהּבא.
זרע מחׁשבת אין - לזרע עליו וחׁשב לירק, זרעֹו ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמחׁשבּתֹו.

ארּיֹות ׁשלׁש מּמּנּו מנע ּכן אם אּלא עליו, ;[השקאות]חלה ֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ
אחר הביא אבל הּׁשנה; ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוהּוא,
ׁשלׁש מּמּנּו מּלארֹות נמנע ׁשּלא ּפי על אף הּׁשנה, ְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹראׁש

ּגמּורים קצצים ּכּלֹו ועׂשה לזרע, זרעֹו [גדלוארּיֹות. ְְְְְֲִִִֶַָָָָֻ
לגמרי] לׁשעבר,הזרעים מתעּׂשר זרעֹו - הּׁשנה ראׁש ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹלפני

ּגמּורין, קצצין עׂשה מקצתֹו לקיטתֹו; ּבׁשעת ְְְְְִִִִִִַָָָָָָוירקֹו
לתֹוכֹו, ּגרנֹו 'צֹובר ׁשאמרּו: הּוא זה - עׂשה לא ְְְְִֵֶֶָָָָָֹּומקצתֹו

זרעֹו'. על ּומירקֹו ירקֹו על מּזרעֹו מעּׂשר ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָונמצא

.‡Èׁשל אֹו ׁשליׁשית, ּבפרֹות ׁשּנתערבּו ׁשנּיה ׁשנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָּפרֹות



��oey`x mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

- למחצה מחצה הרב. אחר הֹולכין - ּברביעית ְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַָָָֹׁשליׁשית
ׁשּמעׂשר עני; מעׂשר לא אבל הּכל, מן ׁשני מעׂשר ְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹמפריׁש
ּפרֹות וכן חל. עני ּומעׂשר קדׁש, הּוא ׁשהרי חמּור, ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשני
מפריׁש ׁשליׁשית, ּפרֹות אֹו הן ׁשנּיה ּפרֹות אם ספק ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָׁשהן

ׁשני. מעׂשר ֲִֵֵֵֶַמהן

.·È;העני ּומן הּׁשני מן ּפטּור ראׁשֹון, מּמעׂשר הּפטּור ֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכל
הּתֹורם וכל ּבהן. חּיב ּבראׁשֹון, ׁשחּיב הראויוכל אדם -] ְְִֵֶֶַַַָָָָָָ

זה.לתרום] מעׂשר מֹוציא אינֹו ּתֹורם, ׁשאינֹו וכל מעּׂשר; ,ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָ
מעׂשר עּׂשר אם ּכ - ּתרּומה ּתרּומתֹו ּתרם, ׁשאם מי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָוכל
ּכ - ּתרּומה ּתרּומתֹו ׁשאין מי וכל מעׂשר; הּוא הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָזה,

מעׂשר. אינֹו זה, מעׂשר הֹוציא ֲֲִִֵֵֵֶַַאם

.‚Èׁשּיּקבעּו קדם ראׁשֹון מעׂשר מהן ׁשהֹוציא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹּפרֹות
קדם[שיתחייבו] עראי, מהן אֹוכל זה הרי - ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַֹלמעׂשר

אבל לּׁשני. קֹובע הראׁשֹון ׁשאין ׁשני; מעׂשר ֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּיֹוציא
- הראׁשֹון את ׁשהֹוציא ּפי על אף - למעׂשר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָמּׁשּנקּבעּו
את אֹו הּׁשני את ׁשּיֹוציא עד עראי, מהם לאכל ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹאסּור

עני. ֲִַַָמעׂשר

.„Èמקֹום הבאת טעּון והּוא הֹואיל - ׁשני [-מעׂשר ְֲֲִִֵֵַַָָָ
ּכבכֹורלירושלים] לארץ, מחּוצה אֹותֹו מביאין אין -ְְִִִִֵֶָָָ

ּבסּוריה ׁשני מעׂשר להפריׁש חּיבּו לא ,לפיכ [-ּבהמה; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹ
הארץ] בקדושת נתקדשו ולא דוד שכבש לי,מקומות ויראה .ְִֵֶָ

ׁשנער ּבארץ ׁשּמפריׁשין ׁשני מצרים[בבל]ׁשּמעׂשר ּובארץ ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
לי, יראה וכן לירּוׁשלים; ּדמיו ּומביאין ׁשם, אֹותֹו ּפֹודין -ְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
לקּבע ּכדי אּלא ׁשני, ּבמעׂשר אּלּו מקֹומֹות חּיבּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹׁשּלא
עליהן. סֹומכין יׂשראל ענּיי ׁשּיהיּו ּכדי - עני ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמעׂשר

�
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ראשון יום

א ּפרק מזּבח אּסּורי ¤¤©¥§¦¥¦§¦הלכֹות

ּתמימין‡. הּקרּבנֹות ּכל להיֹות עׂשה [שלמים]מצות ְְְְֲִִִִֵַַָָָ
עׂשה. מצות זֹו לרצֹון", יהיה "ּתמים ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּומבחרין

הּמזּבח·. לגּבי מּום ּבּה ׁשּיׁש ּבהמה הּמקּדיׁש [-וכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשּנאמר:להקרבה] הקּדׁשֹו, על ולֹוקה תעׂשה, ּבלא עֹובר -ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַֹ

הּׁשמּועה מּפי - תקריבּו" לא מּום, ּבֹו אׁשר [מסורת"ּכל ְְֲִִִֶַַָֹֹ
רבינו] מּומין.ממשה ּבעלי למקּדיׁש אזהרה ׁשּזֹו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָלמדּו,
הקּדיׁשֹו שימכרהו]אפּלּו מנת -[לרכישת]לדמי[על נסכים ְְְֲִִִִִֵָ

הּוא. קדׁשים ׁשּבזיֹון ְִִֶֶָָלֹוקה,

כשמקדיש]הּמתּכּון‚. 'עֹולה',[- ואמר 'ׁשלמים' לֹומר ְְְִִֵַַַַָָָ
ּפיו ׁשּיהיה עד ּכלּום; אמר לא - 'ׁשלמים' ואמר ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ'עֹולה'

מּום[כוונתו]ולּבֹו ּבעל על לֹומר הּמתּכּון ,לפיכ ׁשוין. ְְְִִִִֵַַַַַַָָ
אף - 'עֹולה' ואמר 'ׁשלמים' אֹו ׁשלמים, והקּדיׁשֹו ְְְְְִִִִַַָָָָָ'עֹולה'

לאּסּור ׁשּנתּכּון ּפי מום]על בעל להקדיש מי[- לֹוקה. אינֹו , ְְִִִִֵֵֶֶַַ
והקּדיׁש[שחשב]ׁשּדּמה לּמזּבח, מּום ּבעל להקּדיׁש ׁשּמּתר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻ

לֹוקה. ואינֹו קדֹוׁש, זה הרי -ְֲֵֵֶֶָ

נאמר„. ׁשהרי לֹוקה, - קרּבן לׁשם מּום ּבעל ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּׁשֹוחט
הּׁשמּועה ּומּפי לה'", אּלה תקריבּו "לא מּומין: ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹּבבעלי
על מּומין ּבעלי ּדם הּזֹורק וכן לּׁשֹוחט. אזהרה ׁשּזֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלמדּו,
מּפי לה'", תקריבּו "לא ּבהן: נאמר ׁשהרי לֹוקה, - ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמזּבח
אמּורי הּמקטיר וכן לּזֹורק. אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשמּועה

"ואּׁשה[אברי] ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמזּבח על מּומין ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַּבעלי
למד, נמצאת החלבים. אּלּו - הּמזּבח" על מהם תּתנּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלא
אמּוריו והקטיר ּדמֹו, וזרק ּוׁשחטֹו, מּום, ּבעל הקּדיׁש ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָׁשאם

מלקּיֹות. ארּבע לֹוקה -ְְֶַַַֻ

הקריבֹו,‰. אם - עֹובר מּום ּבעל אֹו קבּוע מּום ּבעל ְִִִֵֶַַַַַָָאחד
וׂשה, ׁשֹור אלהי לה' תזּבח "לא ׁשּנאמר: אּלּו, ּבכל ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹעֹובר
אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - מּום" בֹו יהיה ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָאׁשר
חזזית אֹו לח, ּגרב ּבּבהמה ׁשהיה ּכגֹון עֹובר. מּום ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָלבעל

שחין] לֹוקה.[מיני הקריבּה, אם -ְִִִֶָ

.Â- ּגֹויים קרּבנֹות אף אּלא ּבלבד, יׂשראל קרּבנֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹולא
נכר ּבן "ּומּיד ׁשּנאמר: לֹוקה, מּומין, ּבעלי והן הקריבן ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאם

אּלה". מּכל אלהיכם לחם את תקריבּו ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹלא

.Êאֹו עינֹו את ׁשּסּמה ּכגֹון לֹוקה, ּבּקדׁשים, מּום ְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָהּמּטיל
- ּבֹו" יהיה לא מּום "ּכל ּבּקרּבן: נאמר ׁשהרי ידֹו; ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹקּטע
ואינֹו מּום. ּבֹו יּתן ׁשּלא אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמּפי
ראּוי היה ׁשהרי - קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלֹוקה
ּבלא ׁשעבר ּפי על אף - הּזה ּבּזמן אבל ּופסלֹו; ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹלקרּבן,

לֹוקה. אינֹו ֲֵֶֶַתעׂשה,

.Áאחר מּום ּבּה והּטיל אחר ּובא ּבּקדׁשים, מּום ְֳִִִִִֵֵַַַָָָהּטיל
לֹוקה.[נוסף] אינֹו הּׁשני -ִֵֵֶַ

.Ëּבתמּורתן אֹו עצמן, ּבּקדׁשים מּום הּמּטיל [-אחד ְְֳִִִֶַַַַָָָָָ
–חייב] שהוקדשה בהמה במקום שהוחלפה חולין -בהמת

הּמעׂשר ּומן הּבכֹור מן בהמה]חּוץ מעשר מּום[- ׁשהּמּטיל , ְֲִִִֵֶַַַַַ
ּכמֹו לקרּבן, ראּויין ׁשאינן לפי לֹוקה, אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָּבתמּורתן
עׂשירי, טעּות ׁשל ּבּתׁשיעי הּמּטיל וכן ּבמקֹומֹו. ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיתּבאר

לֹוקה. ֵֶאינֹו

.Èהרי ׁשּלֹוקה, ּפי על אף - לּמזּבח מּום ּבעלת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַהּמקּדיׁש
ּבער ותּפדה נתקּדׁשה, לחּלין,[בשומת]זֹו ותצא הּכהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ

ּבּה ׁשּנפל קדׁשים ּבבהמת הּדין וכן קרּבן. ּבדמיה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָויביא
מּום, ּבהן ׁשּנפל קדׁשים לפּדֹות היא עׂשה ּומצות ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמּום.
ּתזּבח נפׁש אּות ּבכל "רק ׁשּנאמר: ויאכלּו, לחּלין ְְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻויצאּו
מדּבר ׁשהּכתּוב למדּו, הּׁשמּועה מּפי - בׂשר" ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָואכלּת
ׁשּזה ּבערכין, ּבארנּו ּוכבר ׁשּיּפדּו. הּמקּדׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבפסּולי
מּמּנה יקריבּו לא אׁשר טמאה, ּבהמה ּכל "ואם ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:

ׁשּיּפדּו. מּומין ּבבעלי מדּבר ׁשהּוא לה'", ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָקרּבן

.‡È?עֹובר מּום לבעלת קבּוע מּום ּבעלת ּבין ְֲֲֵֵַַַַַַָמה
קדׁש והיא ילדה אם - קבּוע מּום ּבעלת לפניׁשהּמקּדיׁש -] ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ּתמים,שנפדתה] ׁשהּוא ּפי על אף לחּלין ויצא הּולד יּפדה ,ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
טפל יהיה ׁשּלא העּקר[הוולד]ּכדי מן שאינהחמּור - [האם ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ

-קרבה] ּפדיֹון אחר וילדה ׁשּתּפדה קדם נתעּברה ואם .ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
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ׁשּתמּות, אחר נפּדית - ׁשּתּפדה קדם מתה ואם חּלין. ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּולד
ּדמיה, על אּלא ּגּופּה על ּגמּורה קדּׁשה חלה לא ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשהרי
מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל קבּוע. מּום ּבעלת ׁשהיתה ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָמּפני
- קבּוע מּום לּה נֹולד ׁשהקּדיׁשּה ואחר ּתמימה, אֹו ְְְִִִֵֶַַַַָָָָעֹובר
הּתמימים; הּקדׁשים ּכׁשאר ּתּקבר ׁשּתּפדה, קדם מתה ְְֳִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאם

והערכה העמדה צריכה ׁשהיא כברמּפני והרי שומה, -] ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ
-מתה] ׁשּתּפדה קדם נׁשחטה ואם ּבערכין. ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּתאכל. ּכ ואחר מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל נפּדית זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי
וילדה ׁשּתּפדה קדם נתעּברה ולדּה. יקרב - ילדה אחרואם ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

אסּור הּולד - ּכיצד[לשימוש]ׁשּנפּדית אּלא נפּדה. ואינֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
מתּפיס אּמֹו, לפדיֹון סמּו לׁשם[מקדיש]יעׂשה? הּולד זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

הּזבח אמו]אֹותֹו להקריבֹו[שהוקדשה יכֹול ׁשאינֹו לפי - ְְְִִֵֶֶַַַָ
קדּׁשה מּכח ׁשּבא מּפני אּמֹו, שהיא]מּכח אמו ּדחּויה.[של ְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹֻ

.·Èאֹותן לׁשחט מּתר - ּכׁשּיּפדּו הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻֻּכל
ּבׂשרם ולׁשקל ּבּׁשּוק, ׁשם אֹותן ולמּכר הּטּבחים, ְְְְְְִִִַַַָָָָָֹֹּבׁשּוק

ּומן[במשקל]ּבליטרא הּבכֹור מן חּוץ החּלין, ּכׁשאר ְְְְִִִִִַַָָֻ
ּבדמיהם מֹוסיף ּבּׁשּוק ׁשּמכירתם מּפני [מפניהּמעׂשר, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשהריהתחרות] להקּדׁש, חֹוזרין ׁשּדמיהן הּקדׁשים ׁשאר .ְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּבּׁשּוק; ּכחּלין אֹותה מֹוכרין - אחרת ּבהמה ּבדמיהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻמביא
נאכלין אּלא להקּדׁש ּדמיהם ׁשאין והּמעׂשר, הּבכֹור ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאבל
הּטּבחים, ּבׁשּוק אֹותם ׁשֹוחטין אין - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּבמּומן
- הּבית לבדק ּבכֹור התּפיס אפּלּו ׁשם. אֹותם מֹוכרין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָואין
יכֹול ׁשאינֹו ּבּׁשּוק; יּמכר ולא ּבליטרא, נׁשקל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹאינֹו

ּגמּור. קנין לֹו הּקנּוי דבר אּלא ְְְִִֶַַָָָָָָלהתּפיס
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חמּׁשים;‡. - ּובּבהמה ּבאדם הּפֹוסלין הּמּומין ְְֲִִִִֵַַַָָָָָּכל
נמנּו. ְְִָּוכבר

ראּויין·. ואינם ּבבהמה, מיחדין אחרים מּומין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָֻויׁש
(א) פרטן: הּוא וזה הן, ועׂשרים ּוׁשלׁשה ּבאדם; ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹלהיֹות
ּגדֹולה אחת עינּה (ב) אדם. ּכׁשל עגל עינּה ּגלּגל היה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹאם
אזן היתה אם אבל אּוז; ּכׁשל קטּנה והּׁשנּיה עגל, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשל
אם (ג) ּכׁשר. - ּכפֹול עד קטּנה אפּלּו קטּנה, ואזן ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹּגדֹולה
העֹור נּקב אם (ד) ׂשער. ּבּה ׁשּיׁש יּבלת עינּה ּבלבן ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹיׁש
לׁשל ּדֹומה ּפיה (ה) הּנראה. ּבמקֹום חטמיה ׁשני ְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּבין

ּפרּום - בולטות]חזיר העליונות והלחיים העליונה ,[שפה ֲִָ
ּכׁשּפּוד. מחּדד ׁשאינֹו ּפי על ְְִֵֶַַַָֻאף

חּטיה‚. ׁשּנגממּו[שיניה](ו) אֹו (ז) ׁשּנּקבּו. החיצֹונֹות ְְְִִִִֶֶֶַָ
(ט)[הצטמקו] ׁשּנפּגמּו. אֹו (ח) מקצתן. ׁשּנׁשאר ּפי על אף ,ְְְְִִִִֶֶַַַָָ

ּפיה ׁשּפֹותחת ּבעת ׁשהרי - הּפנימּיֹות חּטיה נעקרּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאם
חסרין. נראין הן ְְֲִִִֵֵַַוצֹווחת,

וזכרּותן„. קרניה נּטלּו אם בקרן](י) ולא[העצם עּמהן, ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ
(יא) ּכׁשרה. קרנים, לּה ׁשּיׁש נקבה אבל ּכלּום; מהן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנׁשאר
נפּגמה אם (יב) הּבהמה. ּגיד את ׁשחֹופה העֹור נפּגם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָאם

מן הּזנב נפּגם אם (יג) נקבה. ׁשל בגוף]הערוה העצם,[- ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
הּפרק מן לא החוליות]אבל ראׁש[בחיבור היה אם (יד) . ֲִִֶֶַָָָֹֹ
לׁשנים מפּצל זנבות]הּזנב עצמים[לשני ּבׁשני אחד, [בכל ְְְֲִִִִֵַַָָָָֻ

לחליהעצם] חליה ּבין היה אם (טו) כמידת]. מלא[בזנב, ְְְְִֵָָָָֹֻֻ
- ּבגדי ּכּמה? ועד קצר. הּזנב היה אם (טז) ּבׂשר. ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָאצּבע
חליֹות, ׁשּתי אר - ּובטלה ּכׁשר. ׁשּתים, מּום; אחת, ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֻֻחליה

ּומדלּדל,מּום; ר ׁשהיה הּגדי זנב (יז) ּכׁשר. ׁשלׁש, ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹֻהיתה
אם אבל הּזנב; עצם נׁשּבר אם (יח) חזיר. לׁשל ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָּדֹומה

ּבגלּוי. ׁשאינֹו מּפני ּכׁשר, - מּצלעֹותיו עצם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָנׁשּבר

ׁשלׁש‰. אּלא לֹו אין אם (כ) רגלים. חמׁש ּבעל ְִִֵֵֶַַַַָָָֹ(יט)
עגּלה ּפרסתּה וידיו מרגליו אחת היתה אם (כא) ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֻרגלים.
אם (כב) ּופרּוסה. סדּוקה ׁשהיא ּפי על אף חמֹור, ְְְֲִִִֶֶַַָָּכׁשל

קלּוטה ידֹו אֹו רגלֹו מחוברות]היתה חמֹור,[אצבעות ּכׁשל ְְְְֲֶַָָָָ
נגממּו אם (כג) ּבּתֹורה. האמּור "קלּוט" הּוא [הצטמקו]וזה ְְְִִֶַָָָָ

מעט מּזכרּותן ׁשּנׁשאר ּפי על אף עּמהן, ּבזכרּותן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָטלפיה
לּבׂשר. ַָָָקרֹוב

.Â,ּבּבהמה הּמנּויין מּום וׁשבעים מּׁשלׁשה מּום ְְְְְִִִִֵַַָָָֹּכל
ּבתמימה מהן אחד נפל ואם הּקרּבן. מן אֹותּה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּפֹוסלין
וחֹולה מּזקן חּוץ לחּלין, ותצא ּתּפדה - קדׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֻׁשהיא
אּלא נפּדה; אינֹו לקרּבן, ּכׁשר ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּומזהם,

ׁשּיּולד עד ורֹועה קּים קבּוע[שיווצר]יהיה אחר מּום ּבֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
מּום ּבּה ׁשּנֹולד קדׁשים ּבהמת וכן ויּפדה. הּמּומין, ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּׁשאר

נפּדית. ולא קרבה אינּה - ְְְִֵֵֵֵָָֹעֹובר

.Ê:הן ואּלּו ּובאדם, ּבּבהמה יׁש עֹוברין מּומין ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָוארּבעה
ּגרב שחין](א) מצרית[מין ׁשאינּה חזזית (ב) [מיןלח. ְֲִִִֵֶַָָָָ

קבּועיןשחין] ואינן ּבעין, ׁשּיֹורדין מים (ג) את. [משבש ְְְִִִִֵֶַַָָ
סנוריןהראיה] (ד) קבּועין.[עוורון]. ׁשאינן ְְִִֵֵֶַָ

.Áמהן אחד נמצא אם אחרים, חליים ארּבעה ׁשם ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָויׁש
הּמבחר, מן ׁשאינּה לפי אֹותּה, מקריבין אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבּבהמה
ׁשּבלבן מי (א) הם: ואּלּו ;"נדרי "מבחר אֹומר: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוהּכתּוב

נגממּו אם (ב) ׂשער. ּבּה ׁשאין יּבלת קרניו,[הצטמקו]עינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מּזכרּותן ׁשּנׁשאר ּפי על לּבׂשר.[מהעצם]אף קרֹוב מעט ְְְִִִֶַַַַַַָָָָ

חּטיו נפּגמּו אם חּטיו[שיניו](ג) נגממּו אם (ד) הּפנימּיֹות. ְְְְְִִִִִִִִַָָ
קרבים לא - ּבּקדׁשים אּלּו מּכל אחד היה אם ְְֳִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּפנימּיֹות.
הקריבן, ואם מּום. ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו אּלא נפּדין, ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָֹֹולא

ׁשהּורצּו לי .[התקבלו]יראה ְִֵֶֶָ

.Ëעברה ּבּה ׁשּנעברה קדׁשים ּבהמת עבודהוכן [כגון: ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
האדםזרה] את ׁשהמיתה אֹו העדות], אחד[והתקבלה ּבעד ְִֵֵֶֶֶָָָָָ

לּה ׁשּיּולד עד נפּדית ולא קרבה; לא - הּבעלים ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹאֹו
קבּוע. ַָמּום

.Èאֹותּה האֹוסרין הּטרפֹות מן אחת ּבּה ׁשּנֹולד ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבהמה
"הקריבהּו אֹומר: הּוא הרי הּמזּבח; לגּבי אסּורה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָּבאכילה,
ׁשאינּה ּפי על ואף !?"פני היּׂשא אֹו הירצ ,לפחת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָנא
הּקדׁשים את ּפֹודין ׁשאין אֹותּה; ּפֹודין אין לקרּבן, ְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָָראּויה

ויּקברּו. ׁשּימּותּו עד ירעּו אּלא לּכלבים, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָלהאכילן

.‡È.הּׂשרפה לבית ּתצא זֹו הרי - טרפה ונמצאת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָנׁשחטה
אב נמצא אם ּפיוכן על אף חסר, הּפנימּיין מאבריה ר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּנּטל אֹו אחת, ּבכליה ׁשּנמצאת ּכגֹון - טרפה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאינּה
ׁשהיא מּפני לא ותּׂשרף; לּמזּבח, אסּורה זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹהּטחֹול
ׁשאין מּפני אּלא מּום, ׁשּבפנים חּסרֹון ׁשאין מּום, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבעלת
וכל לכם". יהיּו "ּתמימים ׁשּנאמר: ּכלל, חסר ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמקריבין
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ׁשּתמּות, אחר נפּדית - ׁשּתּפדה קדם מתה ואם חּלין. ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּולד
ּדמיה, על אּלא ּגּופּה על ּגמּורה קדּׁשה חלה לא ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשהרי
מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל קבּוע. מּום ּבעלת ׁשהיתה ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָמּפני
- קבּוע מּום לּה נֹולד ׁשהקּדיׁשּה ואחר ּתמימה, אֹו ְְְִִִֵֶַַַַָָָָעֹובר
הּתמימים; הּקדׁשים ּכׁשאר ּתּקבר ׁשּתּפדה, קדם מתה ְְֳִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאם

והערכה העמדה צריכה ׁשהיא כברמּפני והרי שומה, -] ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ
-מתה] ׁשּתּפדה קדם נׁשחטה ואם ּבערכין. ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּתאכל. ּכ ואחר מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל נפּדית זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי
וילדה ׁשּתּפדה קדם נתעּברה ולדּה. יקרב - ילדה אחרואם ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

אסּור הּולד - ּכיצד[לשימוש]ׁשּנפּדית אּלא נפּדה. ואינֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
מתּפיס אּמֹו, לפדיֹון סמּו לׁשם[מקדיש]יעׂשה? הּולד זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

הּזבח אמו]אֹותֹו להקריבֹו[שהוקדשה יכֹול ׁשאינֹו לפי - ְְְִִֵֶֶַַַָ
קדּׁשה מּכח ׁשּבא מּפני אּמֹו, שהיא]מּכח אמו ּדחּויה.[של ְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹֻ

.·Èאֹותן לׁשחט מּתר - ּכׁשּיּפדּו הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻֻּכל
ּבׂשרם ולׁשקל ּבּׁשּוק, ׁשם אֹותן ולמּכר הּטּבחים, ְְְְְְִִִַַַָָָָָֹֹּבׁשּוק

ּומן[במשקל]ּבליטרא הּבכֹור מן חּוץ החּלין, ּכׁשאר ְְְְִִִִִַַָָֻ
ּבדמיהם מֹוסיף ּבּׁשּוק ׁשּמכירתם מּפני [מפניהּמעׂשר, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשהריהתחרות] להקּדׁש, חֹוזרין ׁשּדמיהן הּקדׁשים ׁשאר .ְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּבּׁשּוק; ּכחּלין אֹותה מֹוכרין - אחרת ּבהמה ּבדמיהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻמביא
נאכלין אּלא להקּדׁש ּדמיהם ׁשאין והּמעׂשר, הּבכֹור ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאבל
הּטּבחים, ּבׁשּוק אֹותם ׁשֹוחטין אין - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּבמּומן
- הּבית לבדק ּבכֹור התּפיס אפּלּו ׁשם. אֹותם מֹוכרין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָואין
יכֹול ׁשאינֹו ּבּׁשּוק; יּמכר ולא ּבליטרא, נׁשקל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹאינֹו

ּגמּור. קנין לֹו הּקנּוי דבר אּלא ְְְִִֶַַָָָָָָלהתּפיס
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חמּׁשים;‡. - ּובּבהמה ּבאדם הּפֹוסלין הּמּומין ְְֲִִִִֵַַַָָָָָּכל
נמנּו. ְְִָּוכבר

ראּויין·. ואינם ּבבהמה, מיחדין אחרים מּומין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָֻויׁש
(א) פרטן: הּוא וזה הן, ועׂשרים ּוׁשלׁשה ּבאדם; ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹלהיֹות
ּגדֹולה אחת עינּה (ב) אדם. ּכׁשל עגל עינּה ּגלּגל היה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹאם
אזן היתה אם אבל אּוז; ּכׁשל קטּנה והּׁשנּיה עגל, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשל
אם (ג) ּכׁשר. - ּכפֹול עד קטּנה אפּלּו קטּנה, ואזן ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹּגדֹולה
העֹור נּקב אם (ד) ׂשער. ּבּה ׁשּיׁש יּבלת עינּה ּבלבן ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹיׁש
לׁשל ּדֹומה ּפיה (ה) הּנראה. ּבמקֹום חטמיה ׁשני ְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּבין

ּפרּום - בולטות]חזיר העליונות והלחיים העליונה ,[שפה ֲִָ
ּכׁשּפּוד. מחּדד ׁשאינֹו ּפי על ְְִֵֶַַַָֻאף

חּטיה‚. ׁשּנגממּו[שיניה](ו) אֹו (ז) ׁשּנּקבּו. החיצֹונֹות ְְְִִִִֶֶֶַָ
(ט)[הצטמקו] ׁשּנפּגמּו. אֹו (ח) מקצתן. ׁשּנׁשאר ּפי על אף ,ְְְְִִִִֶֶַַַָָ

ּפיה ׁשּפֹותחת ּבעת ׁשהרי - הּפנימּיֹות חּטיה נעקרּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאם
חסרין. נראין הן ְְֲִִִֵֵַַוצֹווחת,

וזכרּותן„. קרניה נּטלּו אם בקרן](י) ולא[העצם עּמהן, ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ
(יא) ּכׁשרה. קרנים, לּה ׁשּיׁש נקבה אבל ּכלּום; מהן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנׁשאר
נפּגמה אם (יב) הּבהמה. ּגיד את ׁשחֹופה העֹור נפּגם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָאם

מן הּזנב נפּגם אם (יג) נקבה. ׁשל בגוף]הערוה העצם,[- ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
הּפרק מן לא החוליות]אבל ראׁש[בחיבור היה אם (יד) . ֲִִֶֶַָָָֹֹ
לׁשנים מפּצל זנבות]הּזנב עצמים[לשני ּבׁשני אחד, [בכל ְְְֲִִִִֵַַָָָָֻ

לחליהעצם] חליה ּבין היה אם (טו) כמידת]. מלא[בזנב, ְְְְִֵָָָָֹֻֻ
- ּבגדי ּכּמה? ועד קצר. הּזנב היה אם (טז) ּבׂשר. ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָאצּבע
חליֹות, ׁשּתי אר - ּובטלה ּכׁשר. ׁשּתים, מּום; אחת, ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֻֻחליה

ּומדלּדל,מּום; ר ׁשהיה הּגדי זנב (יז) ּכׁשר. ׁשלׁש, ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹֻהיתה
אם אבל הּזנב; עצם נׁשּבר אם (יח) חזיר. לׁשל ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָּדֹומה

ּבגלּוי. ׁשאינֹו מּפני ּכׁשר, - מּצלעֹותיו עצם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָנׁשּבר

ׁשלׁש‰. אּלא לֹו אין אם (כ) רגלים. חמׁש ּבעל ְִִֵֵֶַַַַָָָֹ(יט)
עגּלה ּפרסתּה וידיו מרגליו אחת היתה אם (כא) ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֻרגלים.
אם (כב) ּופרּוסה. סדּוקה ׁשהיא ּפי על אף חמֹור, ְְְֲִִִֶֶַַָָּכׁשל

קלּוטה ידֹו אֹו רגלֹו מחוברות]היתה חמֹור,[אצבעות ּכׁשל ְְְְֲֶַָָָָ
נגממּו אם (כג) ּבּתֹורה. האמּור "קלּוט" הּוא [הצטמקו]וזה ְְְִִֶַָָָָ

מעט מּזכרּותן ׁשּנׁשאר ּפי על אף עּמהן, ּבזכרּותן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָטלפיה
לּבׂשר. ַָָָקרֹוב

.Â,ּבּבהמה הּמנּויין מּום וׁשבעים מּׁשלׁשה מּום ְְְְְִִִִֵַַָָָֹּכל
ּבתמימה מהן אחד נפל ואם הּקרּבן. מן אֹותּה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּפֹוסלין
וחֹולה מּזקן חּוץ לחּלין, ותצא ּתּפדה - קדׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֻׁשהיא
אּלא נפּדה; אינֹו לקרּבן, ּכׁשר ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּומזהם,

ׁשּיּולד עד ורֹועה קּים קבּוע[שיווצר]יהיה אחר מּום ּבֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
מּום ּבּה ׁשּנֹולד קדׁשים ּבהמת וכן ויּפדה. הּמּומין, ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּׁשאר

נפּדית. ולא קרבה אינּה - ְְְִֵֵֵֵָָֹעֹובר

.Ê:הן ואּלּו ּובאדם, ּבּבהמה יׁש עֹוברין מּומין ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָוארּבעה
ּגרב שחין](א) מצרית[מין ׁשאינּה חזזית (ב) [מיןלח. ְֲִִִֵֶַָָָָ

קבּועיןשחין] ואינן ּבעין, ׁשּיֹורדין מים (ג) את. [משבש ְְְִִִִֵֶַַָָ
סנוריןהראיה] (ד) קבּועין.[עוורון]. ׁשאינן ְְִִֵֵֶַָ

.Áמהן אחד נמצא אם אחרים, חליים ארּבעה ׁשם ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָויׁש
הּמבחר, מן ׁשאינּה לפי אֹותּה, מקריבין אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבּבהמה
ׁשּבלבן מי (א) הם: ואּלּו ;"נדרי "מבחר אֹומר: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוהּכתּוב

נגממּו אם (ב) ׂשער. ּבּה ׁשאין יּבלת קרניו,[הצטמקו]עינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מּזכרּותן ׁשּנׁשאר ּפי על לּבׂשר.[מהעצם]אף קרֹוב מעט ְְְִִִֶַַַַַַָָָָ

חּטיו נפּגמּו אם חּטיו[שיניו](ג) נגממּו אם (ד) הּפנימּיֹות. ְְְְְִִִִִִִִַָָ
קרבים לא - ּבּקדׁשים אּלּו מּכל אחד היה אם ְְֳִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּפנימּיֹות.
הקריבן, ואם מּום. ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו אּלא נפּדין, ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָֹֹולא

ׁשהּורצּו לי .[התקבלו]יראה ְִֵֶֶָ

.Ëעברה ּבּה ׁשּנעברה קדׁשים ּבהמת עבודהוכן [כגון: ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
האדםזרה] את ׁשהמיתה אֹו העדות], אחד[והתקבלה ּבעד ְִֵֵֶֶֶָָָָָ

לּה ׁשּיּולד עד נפּדית ולא קרבה; לא - הּבעלים ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹאֹו
קבּוע. ַָמּום

.Èאֹותּה האֹוסרין הּטרפֹות מן אחת ּבּה ׁשּנֹולד ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבהמה
"הקריבהּו אֹומר: הּוא הרי הּמזּבח; לגּבי אסּורה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָּבאכילה,
ׁשאינּה ּפי על ואף !?"פני היּׂשא אֹו הירצ ,לפחת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָנא
הּקדׁשים את ּפֹודין ׁשאין אֹותּה; ּפֹודין אין לקרּבן, ְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָָראּויה

ויּקברּו. ׁשּימּותּו עד ירעּו אּלא לּכלבים, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָלהאכילן

.‡È.הּׂשרפה לבית ּתצא זֹו הרי - טרפה ונמצאת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָנׁשחטה
אב נמצא אם ּפיוכן על אף חסר, הּפנימּיין מאבריה ר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּנּטל אֹו אחת, ּבכליה ׁשּנמצאת ּכגֹון - טרפה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאינּה
ׁשהיא מּפני לא ותּׂשרף; לּמזּבח, אסּורה זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹהּטחֹול
ׁשאין מּפני אּלא מּום, ׁשּבפנים חּסרֹון ׁשאין מּום, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבעלת
וכל לכם". יהיּו "ּתמימים ׁשּנאמר: ּכלל, חסר ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמקריבין
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ׁשני אֹו ּכליֹות ׁשלׁש לּה נמצא אם לפיכ ּכחסר; ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֹהּיתר,
ּפסּולה. ְְִָטחֹולים,

.·Èולא יֹום ׁשמֹונים ׁשּׁשהה ּכל קבּועים? סנורין הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹאיזה
ועׂשרים ׁשבעה ּביֹום - ּפעמים ׁשלׁשה אֹותֹו ּובֹודקין ְְְְְְְִִִִֶָָָָָֹראה.
ׁשמֹונים. ּוביֹום וחמּׁשים, ארּבעה ּוביֹום ּבֹו, ׁשהרּגיׁשּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָמעת

ראּיה. ׁשּפסקה מעת יֹום ׁשמֹונים לֹו מֹונים ראה, ְְְִִִִֵֵֶָָָָָאם

.‚Èׁשהּמים יּודע ּכׁשאכלה[שבעין]ּובּמה קבּועין? ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ
ּכן אחר ואכלה ניסן, חצי ועד אדר מראׁש לחים ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹעׂשבים
אּלּו הרי - נתרּפאת ולא ּתׁשרי וחצי אלּול יבׁשים ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָֹעׂשבים

קבּועין. ְִִַמים

.„È,הּלח ּבזמן הּלחים אּלּו מעׂשבים ּתאכל ְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹוכּמה
ּכגרֹוגרת הּיבׁש? ּבזמן קדם[תאנה]והיבׁשים יֹותר, אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

וצרי אּלּו. חדׁשים ּבׁשלׁשה יֹום ּכל ׁשל ראׁשֹונה ְְְֳִִִִֵֶָָָָָָֹסעּודה
מּתרת ותהיה ׁשתּיה, אחר יֹום ּבכל אֹותן ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּתאכל

אּלא[משוחררת] לבּדּה, תהיה ולא אכילה, ּבעת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבּׂשדה
לצֹות אחרת ּובהמה ּכל[יחד]היא לּה נעׂשה אם עּמּה. ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

אחד חסר ואם וּדאי. קבּועין אּלּו הרי - נתרּפאת ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹאּלּו
נפּדית. ולא קרבה, ואינּה ספק; זה הרי אּלּו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹמּכל

.ÂË,ניסן וחצי ּכּלֹו ּבאדר ּכמׁשּפטיו הּלח אכלה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֻּכיצד?
ׁשּנמצא ואּיר, ניסן ּבחצי ּכמׁשּפטיו הּיבׁש אחריו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָואכלה
ׁשאכלה אֹו הּסדר, על אּלּו חדׁשים ּבׁשלׁשה ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאכלה
קׁשּורה, ׁשהיתה אֹו ׁשתּיה, קדם אֹו אכילה, אחר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכגרֹוגרת
ולא לעיר, הּסמּוכה ּבגּנה ׁשהיתה אֹו לבּדּה, ׁשהיתה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹאֹו

אּלּו ּכל - המים]ספק[מטילין]נתרּפאת אֹו[אם קבּועין ְְִִֵֵֵַָָ
אכלה לֹוקה. אינֹו אחר, מּום ּבּה הּטיל אם לפיכ ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָעֹוברין;
ּבעלת היא והרי - נתרּפאת ולא האכילה ּבזמּני ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכמׁשּפטיה

קבּוע. ַָמּום

.ÊËמעת קבּוע מּום ּבעלת היא למפרע אם ספק, ּבּדבר ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָיׁש
,לפיכ מרפּואתּה; ׁשּנתיאׁשּו מעת אֹו הּמים, לּה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּבאּו
ּבאֹותֹו ונהנה מרפּואתּה, ׁשּנתיאׁשּו קדם אֹותּה ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֹהּפֹודה
מֹועל ספק הּוא הרי - מרפּואתּה ׁשּנתיאׁשּו אחר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּפדיֹון

ּבמקֹומֹו.[בהקדש] ׁשּיתּבאר ּכמֹו מעילה, קרּבן מביא ואינֹו ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

שלישי יום

ג ּפרק מזּבח אּסּורי ¤¤©¥§¦¥¦§¦הלכֹות

ואחד‡. הּזכר אחד וכן ּבעֹוף, ּפֹוסלין הּמּומין ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָאין
ּבבהמה אּלא זכר" "ּתמים נאמר ׁשּלא - ּבעֹוף ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּנקבה
עֹוף אבל קטּנים; ּבמּומין אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָּבלבד.

ּגּפֹו -[כנפו]ׁשּיבׁש רגלֹו נקטעה אֹו עינֹו, נסמית אֹו , ְְְְִִֵֵֶַַַָָ
אם וכן ּכלל. חסר מקריבין ׁשאין הּמזּבח, לגּבי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאסּור
הרי ּבאכילה, אֹותֹו ׁשאֹוסרין הּטרפֹות מן אחת ּבֹו ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָנֹולד

לקרּבן. נפסל ְְְִֶָָָזה

.·- ּפסּולין ּגדֹולים יֹונה ּובני ּפסּולין, קטּנים ְְְְְִִִִִֵַָּתֹורים
הּצהּוב ּתחּלת הּיֹונה". ּבני מן אֹו הּתֹורים "מן ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּנאמר:

בצוואר] צהובה נוצה מתי[שגדלה ועד ּפסּול. ּובזה, ְֶֶַַָָָָּבזה
מקֹום ּומתמּלא ּכנף ׁשעֹוקר זמן ּכל ּכׁשרים? יֹונה ּבני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָיהיּו

מּׁשּיזהיבּו[חיבורו]עּקרֹו ּכׁשרים והּתֹורים .[כנפיהם]ּדם. ְְְִִִִִֵֶַַָָ

מינו]הּטמטּום‚. ניכר ואין סתום שישוהאנּדרֹוגינֹוס[- -] ְְְְִַַָֻ

ונקבה] זכר אברי מהם,לו ּגדֹול מּום ל ׁשאין ּפי על אף -ְִֵֵֶֶַַָ
זכר ספק ׁשהן לפי אחרת: מּדר לּמזּבח ּפסּולין הן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהרי
"זכר נאמר ּובּקרּבנֹות אחר, ּכמין הן הרי נקבה, ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָספק
נקבה אֹו וּדאי, זכר ׁשּיהיה עד - תמימה" ּו"נקבה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתמים"
אנּדרֹוגינֹוס, אֹו טמטּום ׁשהּוא העֹוף אף לפיכ ְְְְִִִֶַַַָָָֻוּדאית.

לּמזּבח. ְִֵַַָּפסּול

הּכלאים„. ועז]וכן מכבש ּדפן[מעורב ויֹוצא [נולד, ְְְִִֵֵֶַַֹ
קיסרי] זמןבניתוח ּומחּסר ,– ללידתו יום מח' פחות [כגון: ְְַַֻ

להקריבו] מּום,שאסור ּבהם ׁשאין ּפי על אף ּפסּולין, -ְִִֵֶֶַַָ
ּומין מין ּכל ׁשּיהיה עד - עז" אֹו כׂשב אֹו "ׁשֹור ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּנאמר:
- יּולד" "ּכי ועז; מּכׂשב מערב ׁשּיהיה לא עצמֹו, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹּבפני
זמן; למחּסר ּפרט - ימים" ׁשבעת "והיה ּדפן; ליֹוצא ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֻּפרט
אּמֹו. ׁשּנׁשחטה אחר ׁשּנֹולד ליתֹום ּפרט - אּמֹו" ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָ"ּתחת

ּפסּול‰. הּוא הרי ּכלאים, ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָהּנדמה
ּכמין ׁשּילדה ועז עז, ּכמין ׁשּילדה רחל ּכיצד? ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלּמזּבח.

סימנין מּקצת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - לאימו]ּכׂשב ,[שדומה ְִִִִֵֶֶֶַַָָ
קבּוע; מּום ּכבעל ּפסּול אחר, למין ּדֹומה והּוא ְְְִִֵֶַַַַָָהֹואיל

הּׁשּנּוי. מן ּגדֹול מּום ל ְִִֵֶַָׁשאין

.Âוהּנרּבע הרֹובע, אדם]וכן על הובאו או שבאו -], ְְְִֵֵַַָָ
והּנעבד זרה, לעבֹודה זרה]והּמקצה כעבודה לו -[שעבדו ְְְֱֲֶֶַַַָָָָֻ

לגּבי ּפסּולין הן הרי ּבאכילה, מּתר ׁשהּוא ּפי על ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻאף
ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - ּבהם" מׁשחתם "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמזּבח,

ּובעברה ּפסּול; ערווה]הׁשחתה, "ּכי[של אֹומר: הּוא ְֲִֵֵַַָָָָ
.."עּמ ׁשחת "ּכי ּכתּוב: זרה ּובעבֹודה ּבׂשר", ּכל ְְֲִִִִֵַַָָָָָָָהׁשחית
אֹו ּכרֹובע הן הרי - האדם את ׁשהרגּו ועֹוף ּבהמה ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָוכן

לּמזּבח. ּופסּולין ְְְִִִֵַַָנרּבע,

.Êראּויין האּלּו הּפסּולין ּכל ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויראה
לפי הּתֹורה, מן לֹוקה אינֹו - והקריבן עבר אם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָלקרּבן,

אתנן אבל אזהרתן. נתּפרׁשה שקיבלה]ׁשּלא זֹונה[תשלום ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָֹ
תמורת]ּומחיר טלה הּמזּבח.[שהחליף לגּבי אסּורין ּכלב, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ

אחת, לֹוקה - ּכאחד ׁשניהן אֹו מהן, אחד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָוהּמקריב
מה ּומּפני ּכלב"; ּומחיר זֹונה אתנן תביא "לא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:

אחד. ּבלאו ׁשּנאמרּו מּפני ׁשניהן? על אחת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלֹוקה

.Áהּׁשמיני מּיֹום הּקרּבנֹות ּכל להקריב עׂשה ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָמצות
הבהמה] ימים[ללידת ׁשבעת "והיה ׁשּנאמר: - ְְְֱִִֶֶַַָָָָָָוהלאה

ׁשבעת וכל ירצה"; והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּתחת
זמן ׁשּמחּסר ּפי על ואף זמן'. 'מחּסר נקרא הּוא ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָֻֻהּימים
הּבא לאו ׁשהּוא מּפני לֹוקה, אינֹו והקריבֹו עבר אם - ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּפסּול

מצות]מּכלל נרצה[מתוך ולא הּקרּבן.[התקבל]עׂשה; ְְְְֲִִֵַַָָָֹ

.Ëזמּנן הּגיע ׁשּלא הזהיבו]ּתֹורים ׁשהן[שטרם , ְִִִֵֶֶַַָֹ
ּכבעל הּכל - זמּנן ׁשעבר יֹונה ּובני ּבּבהמה, זמן ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֻּכמחּסר
ׁשהּקרּבן ּפי על אף - לֹוקה אינֹו והּמקריבן, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָמּום;

נרצה. ולא ְְִָָֹּפסּול,

.Èויֹוצא וכלאים ּוטרפה ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָֻהּמקּדיׁש
ׁשאין לפי ואבנים; עצים ּכמקּדיׁש זה הרי - לּמזּבח ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּדפן,
ויּמכרּו, ּדבר. לכל חּלין הן והרי ּגּופן, על חלה ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָֻֻקדּׁשה
ׁשּבעל - מּום ּכבעל ואינן ׁשּירצה; קרּבן ּכל ּבדמיהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָויביא
ּומקצה ונרּבע רֹובע הּמקּדיׁש אבל קרּבן. ּבמינֹו יׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻמּום
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עֹובר. מּום ּבעל ּכמקּדיׁש זה הרי - ּומחיר ואתנן ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָונעבד
הּמקּדיׁש וכן עליו. ויּפדּו קבּוע, מּום ּבהן ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוירעּו
לֹוקה, ואינֹו עֹובר; מּום ּבעל ּכמקּדיׁש זה הרי זמן, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַֻמחּסר

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.‡È:הן ואּלּו עׂשר; ארּבעה לּמזּבח, האסּורין ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָנמצאּו
אבר ּומחּסר (ג) הּמבחר, מן וׁשאינֹו (ב) מּום, ּבעל ְְְִֵֵֶַַַַָָֻֻ(א)
(ז) ּדפן, ויֹוצא (ו) וכלאים, (ה) ּוטרפה, (ד) ְְְְְִִִִִֵֵֶַָֹמּבפנים,
הּנעבד, (י) האדם, את וׁשהמית (ט) ונרּבע, (ח) ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָורֹובע,
זמן. מחּסר (יד) הּמחיר, (יג) האתנן, (יב) הּמקצה, ְְְְְִֶֶַַַַָָֻֻ(יא)

.·Èאפּלּו ׁשהן: ּבכל אֹוסרין הּמזּבח, לגּבי האסּורין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל
ּברּבֹוא אחד אלפים]נתערב ונפסל[עשרת הּכל, נפסד - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

וכּלן למזבח]לּמזּבח; הפסולים לּמזּבח[- מּתרין ולדֹותיהן , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻֻ
האדם, את וׁשהמיתה ּומקצית ונעבדת נרּבעת מּולד חּוץ -ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

ּכמֹותן. לּמזּבח אסּור ְְְִֵֶַַָָָָׁשּולדן

.‚Èאֹו עברה ּבּה ּבׁשּנעברה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָּבּמה
ּבעת עּמּה מצּוי היה הּולד ׁשהרי - מעּברת ּכׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻהמיתה
אחר נתעּברה אם אבל מאבריה; ּכאבר והיה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנפסלה,
ּכׁשר הּולד הרי - ׁשהמיתה אחר אֹו עברה, ּבּה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנעברה
לֹומר, צרי ואין מקּדׁשת. ּכׁשהיא נרּבעה אפּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻלּמזּבח,
- ונתעּברה הקּדיׁשּה ּכ ואחר חּלין והיא נרּבעה ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָֻאם
לּמזּבח. מּתר טרפה ּביצת אפרֹוח וכן מּתר. ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻׁשּולדּה

.„Èלקמה לקרקע]הּמׁשּתחוה המחוברת חּטיה[תבואה - ְְֲִִֶֶַַָָָ
אּסּור ׁשל לולדֹות ונדמּו נׁשּתּנּו, ׁשהרי למנחֹות, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֻמּתרין

ּבכרׁשיני ׁשּפּטמּה ּבהמה וכן מּתרין. ׁשהן [מאכלמזּבח, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
נׁשּתּנּו.בהמה] ׁשהרי לּמזּבח, מּתרת - זרה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻעבֹודה

.ÂËלא חֹוׁשׁשין ואין הּגֹויים, מן הּקרּבנֹות ּכל ְְְְִִִִֵַַָָָֹלֹוקחין
ׁשּיּודע עד ונעבד, מקצה מּׁשּום ולא ונרּבע, רֹובע ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּׁשּום
אׁשר הביאּום, "מעמלקי אֹומר: הּוא הרי נפסל; ׁשּזה ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבוּדאי

אלה לה' זבח למען והּבקר, הּצאן מיטב על העם י".חמל ְְְֱֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

רביעי יום

ד ּפרק מזּבח אּסּורי ¤¤©¥§¦¥¦§¦הלכֹות

את‡. ׁשהמית אֹו ׁשּנרּבע, העֹוף ואחד הּבהמה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד
הקצה אֹו זרה]האדם, ּפסּול[לעבודה הּכל - נעבד אֹו , ְֱֶַַָָָָָֹֻ

הּמזּבח. ְְִֵֵַַַלגּבי

ׁשני·. ׁשם היּו אם - האדם את וׁשהמית והּנרּבע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהרֹובע
ּבהניה; אסּור ּובׂשרן נסקלין, העֹוף אֹו הּבהמה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָעדים,

לּגבֹוּה אסּורין ׁשהן ּבאּלּו לֹומר צרי למקדש]ואין -]. ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
להדיֹוט מּתרין ּבׁשהיּו לּמזּבח? אסּורין ׁשהן אמרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּובמה

למיתה] נידונו שלא ּבלבד[- אחד עד ׁשם ׁשהיה ּכגֹון -ְְִֵֶֶַָָָָ
אֹו ׁשֹותקין, העדות]והּבעלים אף[שנמסרה הּבעלים ּפי על ְְְְִִִִַַַַָָ

והּבעלים אחד עד ׁשם היה ּכלל; עד ׁשם ׁשאין ּפי ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָעל
לּמזּבח. אף מּתרין אּלּו הרי - אֹותֹו ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻמכחיׁשין

‚- האדם את ׁשהמיתה עד והּגיחּוה ּבּה ׁשּׂשחקּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה
הּבהמה אין ּכאנּוסה. ׁשהיא מּפני לּמזּבח, ּכׁשרה זֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
ּבן ׁשרבעּה האדם ׁשּיהיה עד נרּבע, אֹו רֹובע מּׁשּום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָנפסלת
הֹואיל - עבד ּבין ּגֹוי ּבין יׂשראלי ּבין אחד, ויֹום ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּתׁשע
- הּבהמה מן ׁשּנרּבע הּוא האדם ואם נפסלה. אדם, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָָּורבעּה

ׁשנים ׁשלׁש ּבת הּנרּבעת האּׁשה ׁשּתהיה עד נפסלת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאינּה
אחד. ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן הּנרּבע האיׁש יהי אֹו אחד, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָויֹום

מקצה?„. מּׁשּום העֹוף אֹו הּבהמה ּתּפסל ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻמאימתי
יעבדּו אֹו אֹותֹו ׁשּיגזּו ּכגֹון - מעׂשה הּכמרים ּבהן ְְֲֲֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּׁשּיעׂשּו

אבל זרה; עבֹודה נעׂשה[הקדישוה]לׁשם אינֹו - ּבדברים ְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָ
זרה. לעבֹודה הקּדׁש ׁשאין ְְֲֵֵֶֶֶַָָָֻמקצה,

ׁשל‰. ּבין ׁשּלֹו הּבהמה ׁשהיתה ּבין - והּנרּבע ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהרֹובע
ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ּבין ּבאנס ּבין ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹחברֹו,
לּמזּבח. אסּורה זֹו הרי - הקּדׁשּה לאחר ּבין הקּדׁשּה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלפני
נפסל. ׁשּיקּדיׁש, קדם והקצה ׁשּלֹו היה אם - הּמקצה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻאבל
הרי - ׁשהקּדיׁשֹו אחר ׁשּלֹו ׁשהקצה אֹו חברֹו, ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהקצה

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו דבר מקצה אדם ׁשאין מּתר, ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻזה

.Âּבין חברֹו, ׁשל ׁשעבד ּבין ׁשּלֹו ׁשעבד ּבין - ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּנעבד
הקּדׁש לפני ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹּבאנס
מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד וירעה אסּור; זה הרי - הקּדׁש לאחר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבין
ּׁשעליו מה וכל הּוא - והּנעבד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויּפדה ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָקבּוע,
אבל ּבהניה; אסּורין נעבד צּפּוי ׁשּכל לּמזּבח, ְֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאסּורין

לּמזּבח. מּתר ּׁשעליו ּומה אסּור, הּוא - ְְִֵֶֶַַַַָָָָֻֻהּמקצה

.Êהרי ּבהניה, מּתר ׁשהּוא ּפי על אף - להר ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֻהּמׁשּתחוה
הּנֹובע למעין הּמׁשּתחוה וכן לּמזּבח; אסּורין ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאבניו

אׁשרה .לנּס ּפסּולין מימיו הרי זרה]ּבארצֹו, לעבודה [עץ ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָ
הּמׁשּתחוה וכן לּמערכה. ּגזרין מּמּנה מביאין אין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבטלה,
ּפסּול ׁשּלּה צמר ּכ לּמזּבח, ׁשּנפסלה ּכׁשם - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלבהמה
לחלילין, וׁשֹוקיה לחצֹוצרֹות, ּפסּולין וקרניה כהּנה, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻלבגדי

לנימין מעיה ּפסּול.[לכינור]ּובני הּכל ; ְְִִֵֵֶַָָֹ

.Áלמלאכת יעׂשה לא - זרה עבֹודה ׁשם ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּכל
אתנן? הּוא איזה ּבהניה. מּתר ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּקדׁש,

'הא לזֹונה: זֹונה[הרי]האֹומר אחד - 'ּבׂשכרי זה ּדבר לי ְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָ
ערוה ׁשהיא יׂשראלית אֹו ׁשפחה, אֹו עליו,[ואסורה]ּגֹויה, ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָ

אתנּנּה ּכהן, היה אפּלּו - הּפנּויה אבל לאוין. מחּיבי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹאֹו
ערוה. ׁשהיא ּפי על אף מּתר, אתנּנּה - נּדה אׁשּתֹו וכן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻמּתר;

.Ëלאוין מחּיבי אחת בנישואיו]נׂשא איסור שעבר ּכל[- - ִֵֵַַַָָָָֹ
והּזכּור ואסּור. אתנן זה הרי ּבעילה, מחמת לּה [באׁשּיּתן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

זכר] זהעל הרי - לּבֹועל אתנן האּׁשה נתנה אסּור. אתנּנֹו ,ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
אתנן. מּׁשּום ְִֶָָֻמּתר

.Èאצל ׁשפחת ותלין זה, ּדבר ל 'הא לחברֹו: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהאֹומר
לֹו יהיה ׁשּלא והּוא אתנן; זה הרי - העברי' [לעבד]עבּדי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ

מּתר זה הרי - ּובנים אּׁשה לֹו יׁש אם אבל ּובנים, ֲֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻאּׁשה
לזֹונה: ּבאֹומר הּדין והּוא ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכנענית, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשפחה
אתנן. זה הרי - הּיׂשראלי' לפלֹוני והּבעלי זה, ּדבר לי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ'הא

.‡È,הרּבה לּה ונתן אחד, טלה לּה ׁשּיּתן הּזֹונה עם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּפסק
לּה נתן לּמזּבח; ואסּורין אתנן, ּכּלן - אלף לּה נתן ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאפּלּו
ׁשאבֹוא עד אצלי 'יהא אמר: אּלא עליה, ּבא ולא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאתנּנּה
קדם והקריבּתּו קדמה יאסר. עליה, ּכׁשּיבֹוא - 'ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעלי
ׁשּנתן: ּבׁשעה לּה ׁשּיאמר והּוא ּכׁשר; - עליה ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּיבֹוא
ּכן, אמר לא אם אבל מעכׁשו'; אֹותֹו קני ׁשּתרצי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ'אימתי

ׁשּלּה. ׁשאינֹו ּדבר להקריב יכֹולה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָאינּה

.·Èּבא ּכ ואחר עליה, ׁשּיבֹוא קדם והקּדיׁשּתּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹקדמה
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עֹובר. מּום ּבעל ּכמקּדיׁש זה הרי - ּומחיר ואתנן ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָונעבד
הּמקּדיׁש וכן עליו. ויּפדּו קבּוע, מּום ּבהן ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוירעּו
לֹוקה, ואינֹו עֹובר; מּום ּבעל ּכמקּדיׁש זה הרי זמן, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַֻמחּסר

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.‡È:הן ואּלּו עׂשר; ארּבעה לּמזּבח, האסּורין ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָנמצאּו
אבר ּומחּסר (ג) הּמבחר, מן וׁשאינֹו (ב) מּום, ּבעל ְְְִֵֵֶַַַַָָֻֻ(א)
(ז) ּדפן, ויֹוצא (ו) וכלאים, (ה) ּוטרפה, (ד) ְְְְְִִִִִֵֵֶַָֹמּבפנים,
הּנעבד, (י) האדם, את וׁשהמית (ט) ונרּבע, (ח) ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָורֹובע,
זמן. מחּסר (יד) הּמחיר, (יג) האתנן, (יב) הּמקצה, ְְְְְִֶֶַַַַָָֻֻ(יא)

.·Èאפּלּו ׁשהן: ּבכל אֹוסרין הּמזּבח, לגּבי האסּורין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל
ּברּבֹוא אחד אלפים]נתערב ונפסל[עשרת הּכל, נפסד - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

וכּלן למזבח]לּמזּבח; הפסולים לּמזּבח[- מּתרין ולדֹותיהן , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻֻ
האדם, את וׁשהמיתה ּומקצית ונעבדת נרּבעת מּולד חּוץ -ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

ּכמֹותן. לּמזּבח אסּור ְְְִֵֶַַָָָָׁשּולדן

.‚Èאֹו עברה ּבּה ּבׁשּנעברה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָּבּמה
ּבעת עּמּה מצּוי היה הּולד ׁשהרי - מעּברת ּכׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻהמיתה
אחר נתעּברה אם אבל מאבריה; ּכאבר והיה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנפסלה,
ּכׁשר הּולד הרי - ׁשהמיתה אחר אֹו עברה, ּבּה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנעברה
לֹומר, צרי ואין מקּדׁשת. ּכׁשהיא נרּבעה אפּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻלּמזּבח,
- ונתעּברה הקּדיׁשּה ּכ ואחר חּלין והיא נרּבעה ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָֻאם
לּמזּבח. מּתר טרפה ּביצת אפרֹוח וכן מּתר. ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻׁשּולדּה

.„Èלקמה לקרקע]הּמׁשּתחוה המחוברת חּטיה[תבואה - ְְֲִִֶֶַַָָָ
אּסּור ׁשל לולדֹות ונדמּו נׁשּתּנּו, ׁשהרי למנחֹות, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֻמּתרין

ּבכרׁשיני ׁשּפּטמּה ּבהמה וכן מּתרין. ׁשהן [מאכלמזּבח, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
נׁשּתּנּו.בהמה] ׁשהרי לּמזּבח, מּתרת - זרה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻעבֹודה

.ÂËלא חֹוׁשׁשין ואין הּגֹויים, מן הּקרּבנֹות ּכל ְְְְִִִִֵַַָָָֹלֹוקחין
ׁשּיּודע עד ונעבד, מקצה מּׁשּום ולא ונרּבע, רֹובע ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּׁשּום
אׁשר הביאּום, "מעמלקי אֹומר: הּוא הרי נפסל; ׁשּזה ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבוּדאי

אלה לה' זבח למען והּבקר, הּצאן מיטב על העם י".חמל ְְְֱֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

רביעי יום

ד ּפרק מזּבח אּסּורי ¤¤©¥§¦¥¦§¦הלכֹות

את‡. ׁשהמית אֹו ׁשּנרּבע, העֹוף ואחד הּבהמה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד
הקצה אֹו זרה]האדם, ּפסּול[לעבודה הּכל - נעבד אֹו , ְֱֶַַָָָָָֹֻ

הּמזּבח. ְְִֵֵַַַלגּבי

ׁשני·. ׁשם היּו אם - האדם את וׁשהמית והּנרּבע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהרֹובע
ּבהניה; אסּור ּובׂשרן נסקלין, העֹוף אֹו הּבהמה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָעדים,

לּגבֹוּה אסּורין ׁשהן ּבאּלּו לֹומר צרי למקדש]ואין -]. ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
להדיֹוט מּתרין ּבׁשהיּו לּמזּבח? אסּורין ׁשהן אמרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּובמה

למיתה] נידונו שלא ּבלבד[- אחד עד ׁשם ׁשהיה ּכגֹון -ְְִֵֶֶַָָָָ
אֹו ׁשֹותקין, העדות]והּבעלים אף[שנמסרה הּבעלים ּפי על ְְְְִִִִַַַַָָ

והּבעלים אחד עד ׁשם היה ּכלל; עד ׁשם ׁשאין ּפי ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָעל
לּמזּבח. אף מּתרין אּלּו הרי - אֹותֹו ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻמכחיׁשין

‚- האדם את ׁשהמיתה עד והּגיחּוה ּבּה ׁשּׂשחקּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה
הּבהמה אין ּכאנּוסה. ׁשהיא מּפני לּמזּבח, ּכׁשרה זֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
ּבן ׁשרבעּה האדם ׁשּיהיה עד נרּבע, אֹו רֹובע מּׁשּום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָנפסלת
הֹואיל - עבד ּבין ּגֹוי ּבין יׂשראלי ּבין אחד, ויֹום ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּתׁשע
- הּבהמה מן ׁשּנרּבע הּוא האדם ואם נפסלה. אדם, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָָּורבעּה

ׁשנים ׁשלׁש ּבת הּנרּבעת האּׁשה ׁשּתהיה עד נפסלת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאינּה
אחד. ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן הּנרּבע האיׁש יהי אֹו אחד, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָויֹום

מקצה?„. מּׁשּום העֹוף אֹו הּבהמה ּתּפסל ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻמאימתי
יעבדּו אֹו אֹותֹו ׁשּיגזּו ּכגֹון - מעׂשה הּכמרים ּבהן ְְֲֲֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּׁשּיעׂשּו

אבל זרה; עבֹודה נעׂשה[הקדישוה]לׁשם אינֹו - ּבדברים ְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָ
זרה. לעבֹודה הקּדׁש ׁשאין ְְֲֵֵֶֶֶַָָָֻמקצה,

ׁשל‰. ּבין ׁשּלֹו הּבהמה ׁשהיתה ּבין - והּנרּבע ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהרֹובע
ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ּבין ּבאנס ּבין ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹחברֹו,
לּמזּבח. אסּורה זֹו הרי - הקּדׁשּה לאחר ּבין הקּדׁשּה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלפני
נפסל. ׁשּיקּדיׁש, קדם והקצה ׁשּלֹו היה אם - הּמקצה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻאבל
הרי - ׁשהקּדיׁשֹו אחר ׁשּלֹו ׁשהקצה אֹו חברֹו, ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהקצה

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו דבר מקצה אדם ׁשאין מּתר, ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻזה

.Âּבין חברֹו, ׁשל ׁשעבד ּבין ׁשּלֹו ׁשעבד ּבין - ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּנעבד
הקּדׁש לפני ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹּבאנס
מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד וירעה אסּור; זה הרי - הקּדׁש לאחר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבין
ּׁשעליו מה וכל הּוא - והּנעבד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויּפדה ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָקבּוע,
אבל ּבהניה; אסּורין נעבד צּפּוי ׁשּכל לּמזּבח, ְֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאסּורין

לּמזּבח. מּתר ּׁשעליו ּומה אסּור, הּוא - ְְִֵֶֶַַַַָָָָֻֻהּמקצה

.Êהרי ּבהניה, מּתר ׁשהּוא ּפי על אף - להר ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֻהּמׁשּתחוה
הּנֹובע למעין הּמׁשּתחוה וכן לּמזּבח; אסּורין ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאבניו

אׁשרה .לנּס ּפסּולין מימיו הרי זרה]ּבארצֹו, לעבודה [עץ ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָ
הּמׁשּתחוה וכן לּמערכה. ּגזרין מּמּנה מביאין אין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבטלה,
ּפסּול ׁשּלּה צמר ּכ לּמזּבח, ׁשּנפסלה ּכׁשם - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלבהמה
לחלילין, וׁשֹוקיה לחצֹוצרֹות, ּפסּולין וקרניה כהּנה, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻלבגדי

לנימין מעיה ּפסּול.[לכינור]ּובני הּכל ; ְְִִֵֵֶַָָֹ

.Áלמלאכת יעׂשה לא - זרה עבֹודה ׁשם ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּכל
אתנן? הּוא איזה ּבהניה. מּתר ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּקדׁש,

'הא לזֹונה: זֹונה[הרי]האֹומר אחד - 'ּבׂשכרי זה ּדבר לי ְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָ
ערוה ׁשהיא יׂשראלית אֹו ׁשפחה, אֹו עליו,[ואסורה]ּגֹויה, ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָ

אתנּנּה ּכהן, היה אפּלּו - הּפנּויה אבל לאוין. מחּיבי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹאֹו
ערוה. ׁשהיא ּפי על אף מּתר, אתנּנּה - נּדה אׁשּתֹו וכן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻמּתר;

.Ëלאוין מחּיבי אחת בנישואיו]נׂשא איסור שעבר ּכל[- - ִֵֵַַַָָָָֹ
והּזכּור ואסּור. אתנן זה הרי ּבעילה, מחמת לּה [באׁשּיּתן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

זכר] זהעל הרי - לּבֹועל אתנן האּׁשה נתנה אסּור. אתנּנֹו ,ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
אתנן. מּׁשּום ְִֶָָֻמּתר

.Èאצל ׁשפחת ותלין זה, ּדבר ל 'הא לחברֹו: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהאֹומר
לֹו יהיה ׁשּלא והּוא אתנן; זה הרי - העברי' [לעבד]עבּדי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ

מּתר זה הרי - ּובנים אּׁשה לֹו יׁש אם אבל ּובנים, ֲֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻאּׁשה
לזֹונה: ּבאֹומר הּדין והּוא ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכנענית, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשפחה
אתנן. זה הרי - הּיׂשראלי' לפלֹוני והּבעלי זה, ּדבר לי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ'הא

.‡È,הרּבה לּה ונתן אחד, טלה לּה ׁשּיּתן הּזֹונה עם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּפסק
לּה נתן לּמזּבח; ואסּורין אתנן, ּכּלן - אלף לּה נתן ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאפּלּו
ׁשאבֹוא עד אצלי 'יהא אמר: אּלא עליה, ּבא ולא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאתנּנּה
קדם והקריבּתּו קדמה יאסר. עליה, ּכׁשּיבֹוא - 'ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעלי
ׁשּנתן: ּבׁשעה לּה ׁשּיאמר והּוא ּכׁשר; - עליה ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּיבֹוא
ּכן, אמר לא אם אבל מעכׁשו'; אֹותֹו קני ׁשּתרצי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ'אימתי

ׁשּלּה. ׁשאינֹו ּדבר להקריב יכֹולה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָאינּה

.·Èּבא ּכ ואחר עליה, ׁשּיבֹוא קדם והקּדיׁשּתּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹקדמה
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קדם עליה ּובא הֹואיל אתנן, הּוא אם ספק זה הרי - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹעליה
ּביאה; קדם הקּדיׁשּתּו ׁשהרי אתנן, אינֹו אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּתקריבּנּו,

הּורצה. קרב ואם יקרב, לא ְְְְִִִַַָָָֹלפיכ

.‚Èאחר אפּלּו לּה, נתן זמן ּולאחר לּה, נתן ולא עליה ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבא
ּבגֹויה אמּורים? ּדברים ּבּמה אתנן. זה הרי - ׁשנים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכּמה

צריכה ׁשאינּה זה', ּבטלה לי 'הּבעלי לּה: [לקנותוׁשאמר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
בכסף]מׁשיכה,ב:] גם גויים ׁשהיה[שקנין ּביׂשראלית אֹו ְְְְִִִֵֶָָָ

ּבחצרּה חצרה]הּטלה ע"י אּתן[וקנתה לא 'אם לּה: ואמר ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
לּה: אמר אם אבל ;'ׁשּלי הּוא הרי ּפלֹוני, ּביֹום מעֹות ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָלי
לּה ׁשלח זמן ּולאחר עליה, ּובא סתם', ּבטלה לי ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ'הּבעלי

אתנן. מּׁשּום מּתר זה הרי - ְֲִֵֶֶֶָָָֻטלה

.„Èּגּופן אּלא ּומחיר אתנן מּׁשּום אסּור עצמם]אין ;[הם ְְִִֵֶֶָָָָ
הּמזּבח, לגּבי לקרב הראּוי ּדבר על אּלא חל אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלפיכ
נתן וסלת. וׁשמן ויין יֹונה ּובני ותֹורין טהֹורה ּבהמה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכגֹון

ולקחה מעֹות, ּכׁשר.[קנתה]לּה זה הרי - הּקרּבן ּבהן ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָָ

.ÂËאֹותן ועׂשת זיתים סלת, אֹותן ועׂשת חּטים לּה ְְִִִֵֶַָָָָָָָָֹנתן
- יין אֹותן ועׂשת ענבים ׁשּכברׁשמן, ּכׁשרים, אּלּו הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

לּמזּבח; נאסרה לא ּבאתנּנּה, קדׁשים ּבהמת לּה נתן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹנׁשּתּנּו.
מּנה על[שיתף]ואפּלּו בקרבן:]אֹותּה חגיגתֹו[- ועל ּפסחֹו ְְֲֲִִִִַַַָָָ

ּגבֹוּה ּבהן זכה ׁשּכבר הּמקּדׁשין, נפסלּו לא - ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבאתנּנּה
אּלא ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּדבר לּה נתן אם וכן ׁשהקּדׁשּו. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻמּׁשעה
על אף - עֹופֹות לּה נתן אם אבל הּבעלים. נתיאׁשּו ּכן ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָאם
קּבלה ּובדברי ואסּורין; עליהן חל אתנן מקּדׁשין, ׁשהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּפי

רבינו] ממשה זה.[מסורת ֶהּוא

.ÊËל 'הא לחברֹו: האֹומר זה ּכלב"? "מחיר הּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָאיזה
ּבהמֹות ּבכּמה ּכלב החליף אם וכן זה'; ּכלב ּתחת זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָטלה

לּמזּבח. אסּורֹות ּכּלן - ּבהן וכּיֹוצא עֹופֹות ְְֲִֵֵֶַַַָָֻאֹו

.ÊÈלקח וזה טלאים עׂשרה לקח זה ׁשחלקּו, ׁשּתפין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשני
- וכלב העׂשרה[התשעה]ּתׁשעה אבל מּתרין. הּכלב, ׁשעם ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּכדמי ּדמֹו מהן אחד יׁש אם - כשווי]ׁשּכנגּדֹו שוויו הּכלב,[- ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
הּכלב ּכנגד העׂשרה מן מֹוציאֹו - הּכלב ּדמי על יתר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹו

מחירֹו ואחד[תמורתו]ויהיה אחד ּכל ואם מּתר; ּוׁשארן , ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֻ
אסּורין. ּכּלן העׂשרה הרי הּכלב, מּדמי ּפחּותין ּדמיו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻמהן

.ÁÈסלת ונעׂשּו ּבחּטים ּכלב ׁשהחליף ּכגֹון הּמחיר, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹנׁשּתּנה
ּכלב אתנן מּתר. זה הרי לבעליו]- טלה ונתן כלב על [בא ְֲֵֶֶֶֶַָֻ

זֹונה לאדונה]ּומחיר שנתן טלה באמצעות זונה שפחה ,[קנה ְִָ
הן ׁשהרי הּבית, לבדק מּתרין ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻמּתרין.
לּבית, רּקּועים יעׂשה לא אתנן, ׁשל ּגּופֹו אבל ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמׁשּתּנין;

את להביא - נדר" "לכל על]ׁשּנאמר: הרּקּועים.[ללמד ְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָ
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ׁשהן‡. ּבכל ואֹוסרין הּמזּבח, לגּבי אסּורין ּודבׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָׂשאֹור
וגֹו'";[מעט] תקטירּו לא ּדבׁש וכל ׂשאר כל "ּכי ׁשּנאמר: -ְְְְְֱִִֶֶַַַָָֹֹ

קרּבן. לׁשם אֹו הּקרּבן, עם הקטירן אם אּלא חּיב ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָואינֹו
לֹוקה - ׁשּלהן ּתערבת הּמקטיר אֹו עצמן, הּמקטירן ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹואחד
- ּכאחד ׁשניהן הקטיר ואם עצמֹו; ּבפני מהן אחד ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעל
אחד. ּבלאו נאמרּו ׁשּׁשניהם לפי אחת, אּלא לֹוקה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאינֹו

הקטיר·. ואם נפסלה; ּבּקטרת, ׁשהּוא ּכל מהן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹנפל
מּכּזית. ּפחּותה הקטרה ואין לֹוקה. ּבהיכל, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּמּנה

ּפטּור,(‚.) - לּמזּבח עצמן ּבפני ּדבׁש אֹו ׂשאֹור ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָהעלה
ניחֹוח לריח - ניחח" לריח יעלּו לא הּמזּבח "ואל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:

עצים לׁשם מעלה אּתה אבל מעלה, אּתה לבעירה]אי -]. ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אֹו„. ּבדבׁש להקטרה ראּוי ׁשאינֹו ּדבר הקטיר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאפּלּו
הּמעלה ּכיצד? לֹוקה. הּקרּבן, מן והּוא הֹואיל - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּבׂשאֹור
מּׁשירי אֹו קּלים, קדׁשים מּבׂשר אֹו ואׁשם, חּטאת ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָמּבׂשר
מּלחם אֹו העֹוף, מחּטאת אֹו העמר, מּמֹותר אֹו ְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמנחֹות,
הּמעלה - מצרע ׁשל ׁשמן מּלג אֹו הּלחם, ּוׁשּתי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּפנים

מ לּכבׁשּכזית ּבין לּמזּבח ּבין ּבדבׁש, אֹו ּבחמץ מאּלּו אחד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
הֹואיל להקטרה, ראּויין אּלּו ּכל ׁשאין ּפי על אף לֹוקה; -ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ראׁשית "קרּבן ׁשּנאמר: עליהן, חּיב קרּבן, קרּויין ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוהם

לה'". אֹותם ְִַַָּתקריבּו

אּלּו‰. ּדברים מּכל ּדבר הּמזּבח על להקטיר אסּור ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכן
ּבׂשר ּכגֹון - להקטרה ראּויין מ:]ׁשאינן חּטאֹות[הנאכל ְְְְְִֵֶַַַָָָָ

הּׁשמּועה מּפי ּבהן; וכּיֹוצא מנחֹות, ּוׁשירי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָואׁשמֹות,
רבינו] ממשה ׁשּמּקצתֹו[מסורת ּדבר ׁשּכל [קרב]למדּו, ְְִֶֶָָָָָ

ּתקטירּו. ּבבל ׁשאריתֹו הרי ְְְֲִִִִֵֵַַָלאּׁשים,

.Â,לֹוקה - הּמזּבח ּגּבי על טמאה ּבהמה אברי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּמקטיר
מּכלל הקרבתּה ׁשאּסּור ּפי על ממצות]ואף נלמד עׂשה[- ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

'עשה'] על לוקין ּומן[ואין אכל הּטהֹורה מן נאמר ׁשהרי ;ְֱֱֲִִֵֶֶַַָֹ
ּכׁשם - ּתקריב ולא תאכל לא טמאה הא הקרב, ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹֹֹהּטהֹורה
ׁשּבארנּו ּכמֹו עׂשה מּכלל הּבא הּטמאה אכילת על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּלֹוקה
חּיה אברי הּמקריב אבל הקרבתּה. על לֹוקה ּכ ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבמקֹומֹו,
ּבעׂשה? ׁשהּוא ּומּנין לֹוקה. ואינֹו ּבעׂשה, עֹובר - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָטהֹורה
הא - ּתקריבּו" הּצאן ּומן הּבקר מן הּבהמה "מן ְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא ולאו תקריבּו; לא החּיה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹמן

.Êוהּקדֹוׁש ּפסּול; הּקרּבן - והקריב הּגֹוזל, אֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָָָהּגֹונב
ואין ּבעֹולה". גזל "ׂשנא ׁשּנאמר: ׂשֹונאֹו, קראֹו הּוא ְְְְֱֵֵֶֶֶַָָָָֹּברּו
הּקרּבן - הּבעלים נתיאׁשּו ואם מתקּבל. ׁשאינֹו לֹומר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָצרי
ּבׂשרּה. את אֹוכלין ׁשהּכהנים חּטאת היה ואפּלּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשר,
נֹודעה אם - הּגזּולה ׁשהחּטאת אמרּו, מזּבח ּתּקנת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּומּפני
ּכדי הּבעלים; ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף מכּפרת, אינּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלרּבים

העֹולה. וכן ּגזלֹות'; אֹוכל 'מזּבח יאמרּו: ְְְְִֵֵֵֵֶַָָֹֹׁשּלא

.Áסתם והקריבּה חברֹו עֹולת מיהּגֹונב עבור כיון לא -] ְְְֲִִֵֵַַָָ
הראׁשֹונים.הקרבן] הּבעלים ּבּה נתּכּפרּו -ְְְִִִִַַָָָ

.Ëהּטבל מן לא ּונסכים מנחֹות מביאין לאאין [תבואה ְְְִִִִֵֶֶַָָֹ
מןמעושרת] ולא לעמר[היבול], קדם העומר]החדׁש קרבן -], ְִֶֶֶָָָֹֹֹ

המדּמע מן בתרומה]ולא שהתערב לֹומר[חולין צרי ואין , ְְְִִֵַַָָֹֻ
שנים]מערלה ג' בן שאינו בין]וכלאי[אילן שגדלה תבואה -] ְְְִֵֵָָ

ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּבעברה, הּבאה מצוה ׁשהיא מּפני - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּכרם
לקרּבן; ראּויין להיֹותן נתקּדׁשּו לא הביא, ואם ׂשֹונאּה. ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹהּוא

ׁשּנפסלּו. ּכקדׁשים ויהיּו להּפסל, נתקּדׁשּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָאבל

.Èמן אֹותן מביאין אין - הּמנחֹות החדׁש[היבול]ּכל ְְִִִֵֶַָָָָָ
ּבהן נאמר ׁשהרי לכּתחּלה, הּלחם ׁשּתי בשתיקדם -] ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

נסכיםהלחם] ּומביאין ּכׁשר. הביא, ואם לה'"; "ּבּכּורים :ְְְִִִִִִִֵֵַָָ
הּמקצה למכירה]מן חביות טֹוב.[כגון: ּביֹום ְְִֶַֻ
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.‡È,לּמזּבח ׁשּיעלּו קדם הּקרּבנֹות ּכל למלח עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמצות
ׁשּקרב ּדבר ל ואין מלח". ּתקריב קרּבנ ּכל "על ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמר:
והעצים; והּדם, הּנסכים, יין מן חּוץ מלח, ּבלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹלּמזּבח

קּבלה זה רבינו]ודבר ממשה מקרא[מסורת לֹו ואין [פסוק], ְְְִֵֶַָָָָָ
עליו זאת]לסמ יפה,[המלמד יפה הּבׂשר למלח ּומצוה . ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹ

מלח ואם ּומֹולח; האבר, את ׁשּמהּפ - לצלי ּבׂשר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכמֹולח
ּכׁשר. - אחד מלח ּבגרּגר אפּלּו ׁשהּוא, ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָּכל

.·Èתׁשּבית "ולא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכלל מלח ּבלא ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹהקריב
ּכׁשר הּקרּבן ׁשּלֹוקה, ּפי על ואף ."אלהי ּברית ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמלח

מעּכב[נתקבל]והּורצה ׁשהּמלח - הּמנחה מן חּוץ ; ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ
שקרב]ּבּקֹומצה המנחה חלק ׁשּנאמר:[- ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ְְְֱִֵֶֶֶַַָָ

."מנחת מעל אלהי ּברית מלח תׁשּבית ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ"ולא

.‚Èּכמֹו צּבּור, מּׁשל - הּקרּבנֹות ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין ְְְִִִֶֶֶַַַָָָהּמלח
מּביתֹו. לקרּבנֹו עצים אֹו מלח מביא הּיחיד ואין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהעצים;
ועל הּמלח, ּבלׁשּכת הּמלח: נֹותנין היּו מקֹומֹות ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹּובׁשלׁשה
מֹולחין היּו הּמלח ּבלׁשּכת מזּבח. ׁשל ּובראׁשֹו הּכבׁש, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹּגּבי
ּובראׁשֹו האברים, מֹולחין הּכבׁש ּגּבי ועל הּקדׁשים, ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעֹורֹות
הּנׂשרפֹות ּומנחֹות והּלבֹונה הּקמץ מֹולחין מזּבח ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשל

העֹוף. ְַָועֹולת
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ו ּפרק מזּבח אּסּורי ¤¤©¥§¦¥¦§¦הלכֹות

נסכיו‡. ּכ ונבחר, ּתמים קרּבן ּכל להיֹות ׁשּמצוה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָּכׁשם
לכם, יהיּו "ּתמימם ׁשּנאמר: ונבחרים, ּתמימים ְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶַָָיהיּו
נסכים: יביא ׁשּלא ּתמימים; הּנסכים ׁשּיהיּו - ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹונסּכיהם"
ּבׁשמן יבלל ולא ׁשהתליעה, סלת ולא מעּׁשן, יין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹֹֹֹֹֻלא

רע. טעמֹו אֹו ֲֵֶַָׁשריחֹו

הּמערכה·. עצי ולא[למזבח]וכן נבחרים, אּלא יהיּו לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
ּפסּול לח, ּכׁשהּוא ׁשהתליע עץ וכל ּתֹולעת. ּבהם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָיהיה
ועצי ׁשהתליע. הּמקֹום את ּגֹורד יבׁש, התליע ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָלּמזּבח;

שנהרס]סתירה אּלא[מבנין יביאּו לא לעֹולם ּפסּולין; , ְְְִִִֶָָָָֹ
ֲִָחדׁשים.

אֹו‚. ּפסּול ׁשמן אֹו ּפסּולה סלת אֹו ּפסּול יין ְְִִֶֶֶַַַָָָֹהּמקּדיׁש
לבעל ּדֹומים אם ספק, הּדבר הרי - לּמזּבח ּפסּולים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָעצים
אינֹו לפיכ מּום. ּכבעל אינם אֹו ולֹוקה, ּבּבהמה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָמּום

מרּדּות. מּכת אֹותֹו ּומּכין ְִֶַַַַלֹוקה.

ּוכלי„. והעצים והעֹופֹות והּלבֹונה והּיין והּׁשמן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּסלת
ׁשּנאמר: אֹותן, ּפֹודין אין - ׁשּנטמאּו אֹו ׁשּנפסלּו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשרת

ּבהעמדה ׁשּיׁשנֹו ּכל - "והערי שנאמר"והעמיד כבהמה -] ְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶַָָֹ
הכהן"] לפיכ"והעמיד - העמדה ּבכלל אינם ואּלּו, ;נער ,ְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָ

לעֹולם. נפּדין ְְִִֵָאין

אחר‰. נטמאּו אֹו ּבׁשּנפסלּו אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָּבּמה
הּׁשרת ּבכלי ׁשּיתקּדׁשּו קדם אבל הּׁשרת; ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנתקּדׁשּו
על אף - טהֹורין אבל אֹותן. ּפֹודין נפסלּו, אֹו נטמאּו אם -ְְְְְֲִִִִִַַָָ
מּמנחת חּוץ אֹותם; ּפֹודין אין ּבכלי, קדׁשּו לא ׁשעדין ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָֹּפי

ל חּטאתֹו", "על "מחּטאתֹו", ּבּה: ׁשּנאמר ֹומרחֹוטא, ֱֵֵֶֶַַַַַָָָ
קדם ,לפיכ ׁשּיתּבאר; ּכמֹו חּטאתֹו, מּדמי חּטאתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמביא
ּופֹודין ּדמים, ּכקדּׁשת היא הרי ׁשרת, ּבכלי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻׁשּתתקּדׁש

- ׁשּנטמאּו הּנסכים וכל טהֹורה. ׁשהיא ּפי על אף ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָאֹותּה,
ּבּמזּבח. וׂשֹורפן עצמן, ּבפני מערכה להם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעֹוׂשה

.Âהחג בסוכות]מי והּׁשיקם[שמנסכין [חיברןׁשּנטמאּו, ְְְִִִֵֶֶָָ
ואחרלמקווה] טהרם אם - ּבטהרֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָוטהרּו,

ּכ ואחר הקּדיׁשם ואם מתנּסכין; אּלּו הרי הקּדיׁשם, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָּכ
יּדחּו. ונדחּו הֹואיל - ְְְְִִִִָנטמאּו

.Êּדֹורכן - ׁשּנטמאּו וענבים ּפחֹות[סוחטן]זיתים ּפחֹות ְְְֲִִִֵֶַָָָָ
[- ּכׁשרים[משיעור מהם הּיֹוצאין והּמׁשקין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָמּכביצה,

מפקד ׁשהּמׁשקה אינֹו[שמור]לנסכים; ּוכאּלּו ּבאכל, הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ִמּגּופֹו.

.Á,ׁשּנטמאּו ׁשּזרעים ּבּקדׁשים, חכמים עׂשּו יתרה ְְְְֲֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָמעלה
זריעה ׁשאין לנסכים, ּפסּול מהן הּיֹוצא - זרעם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאפּלּו
ׁשאינם ּפי על אף - והּלבֹונה העצים וכן לקדׁשים. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמֹועלת
ויּפסלּו הּקרּבנֹות, לענין ּכאכל מּטּמאין הם הרי ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאכלין,
אֹותן. מקריבין ואין לּמזּבח, זֹו ּבטמאה והּלבֹונה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻהעצים

.Ëוהמעּׁשן הּמתֹוק, הּמזּבח: לגּבי הּפסּולין הּיינֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֻואּלּו
רע] ׁשּנׁשּתּנה[שריחו עד ּבּׁשמׁש והמבּׁשל ּבאׁש, והמבּׁשל ,ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ

נתנה ולא ּבּׁשמׁש אֹותֹו ׁשּמחּממין יין אבל ּבּבּׁשּול. ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹטעמֹו
ׁשהה ׁשּלא מּגּתֹו ויין צּמּוקין, יין וכן ּבּׁשּול, טעם ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבֹו

הּדלּיֹות ויין יֹום, העליונים]ארּבעים ּכרם[מהענבים ויין , ְְְִִֵֵֶֶַַָָ
הּׁשלהין ּבבית לגשמים]הּנטּוע בנוסף אותו שמשקין [כרם ְְִֵַַַַָ

הּזבלים ּבבית זרע[האשפה]אֹו ׁשּנזרע ּגפנים יין אֹו , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
יביא לא הּיינֹות אּלּו ּכל - נעבד ׁשּלא ּכרם יין אֹו ֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּביניהן,

ּכׁשר. הביא, ואם ְְְִִִֵֵַָָלכּתחּלה;

.Èׁשּנתּגּלה נחש]יין מהם שתה שמא לגּבי[וחוששין ּפסּול , ְְִִֵֶַַַָָ
- לנסכים ּפסּול יינּה ּתאנה, ּגּבי על ּגפן הדלה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמזּבח.
מה - ּונסכים" "זבח אֹומר: הּוא והרי ריחֹו, ׁשּנׁשּתּנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמּפני

נׁשּתּנּו. ׁשּלא נסכים אף נׁשּתּנה, ׁשּלא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹּזבח

.‡Èׁשּנעׂשית החּטים רב ׁשהתליע אֹו ׁשהתליעה, ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹסלת
וכל ספק. זֹו הרי אחת, חּטה רב התליע ּפסּולה; - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמהן

ּפסּולה. קמח, ּבּה ׁשּנׁשאר ְְִֶֶֶַַָָֹסלת

.·Èאם - הּסלת לתֹו ידֹו הּגזּבר מכניס ּבֹודקּה? ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹּכיצד
סלת אבל אֹותּה; וינּפה ׁשּיחזר עד ּפסּולה אבק, ּבּה ְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹעלה
ּבבית אֹו הּזבלים, ּבבית אֹו הּׁשלהין, ּבבית ׁשּנזרעּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָחּטים

נרּה[פרדס]האילן ׁשּלא ּבארץ אֹו -[נחרשה], עּבדּה ולא ְְְִִֶֶֶָָָָָֹֹ
ּכׁשר. הביא, ואם לכּתחּלה; יביא ְְְִִִִֵֵַָָָֹלא

.‚Èספק אּלּו הרי - ּוזרעם הּבקר, מּגללי ׁשּלקטן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָחּטים
מאיסּו עברה לפיכאם מאּוסין. הם עדין אֹו ּבּזריעה, תן ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָ

ּכׁשר. הביא, ואם מנחֹות; מהן יביא ְְִִִֵֵֵֶָָָֹלא

.„Èּגרּגרים ׁשל ׁשמן הּפסּולין: הּׁשמנים הן [שלואּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשלּוקין,זיתים] אֹו ּכבּוׁשין, זיתים ׁשל אֹו ּבמים, ְְְְִִִִִֵֶֶַׁשּנׁשרּו

ׁשל ׁשמן מ:]אֹו שהוציאו -]- רע ׁשריחֹו ׁשמן אֹו ׁשמרים, ְִֵֶֶֶֶֶֶַָ
אֹו הּזבלים, ּבבית ׁשּנטעֹו זית ׁשמן אבל ּפסּולין. אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכל

ּביניהן זרע ׁשּנזרע אֹו הּׁשלהין, העצים]ּבבית ׁשמן[בין אֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
אּלּו ּכל - ּפּגין הם עדין אּלא ּבׁשלּו ׁשּלא מּזיתים ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהֹוציאּו

ּכׁשר. הביא, ואם יביא; ְִִִֵֵָָֹלא

.ÂËּומחּוצה מהארץ ּכׁשרים - והּנסכים הּמנחֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּכל
מן מן[היבול]לארץ, ׁשּיביאּו ּובלבד הּיׁשן, ּומן החדׁש ְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ
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.‡È,לּמזּבח ׁשּיעלּו קדם הּקרּבנֹות ּכל למלח עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמצות
ׁשּקרב ּדבר ל ואין מלח". ּתקריב קרּבנ ּכל "על ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמר:
והעצים; והּדם, הּנסכים, יין מן חּוץ מלח, ּבלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹלּמזּבח

קּבלה זה רבינו]ודבר ממשה מקרא[מסורת לֹו ואין [פסוק], ְְְִֵֶַָָָָָ
עליו זאת]לסמ יפה,[המלמד יפה הּבׂשר למלח ּומצוה . ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹ

מלח ואם ּומֹולח; האבר, את ׁשּמהּפ - לצלי ּבׂשר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכמֹולח
ּכׁשר. - אחד מלח ּבגרּגר אפּלּו ׁשהּוא, ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָּכל

.·Èתׁשּבית "ולא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכלל מלח ּבלא ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹהקריב
ּכׁשר הּקרּבן ׁשּלֹוקה, ּפי על ואף ."אלהי ּברית ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמלח

מעּכב[נתקבל]והּורצה ׁשהּמלח - הּמנחה מן חּוץ ; ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ
שקרב]ּבּקֹומצה המנחה חלק ׁשּנאמר:[- ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ְְְֱִֵֶֶֶַַָָ

."מנחת מעל אלהי ּברית מלח תׁשּבית ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ"ולא

.‚Èּכמֹו צּבּור, מּׁשל - הּקרּבנֹות ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין ְְְִִִֶֶֶַַַָָָהּמלח
מּביתֹו. לקרּבנֹו עצים אֹו מלח מביא הּיחיד ואין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהעצים;
ועל הּמלח, ּבלׁשּכת הּמלח: נֹותנין היּו מקֹומֹות ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹּובׁשלׁשה
מֹולחין היּו הּמלח ּבלׁשּכת מזּבח. ׁשל ּובראׁשֹו הּכבׁש, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹּגּבי
ּובראׁשֹו האברים, מֹולחין הּכבׁש ּגּבי ועל הּקדׁשים, ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעֹורֹות
הּנׂשרפֹות ּומנחֹות והּלבֹונה הּקמץ מֹולחין מזּבח ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשל

העֹוף. ְַָועֹולת

שישי יום
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נסכיו‡. ּכ ונבחר, ּתמים קרּבן ּכל להיֹות ׁשּמצוה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָּכׁשם
לכם, יהיּו "ּתמימם ׁשּנאמר: ונבחרים, ּתמימים ְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶַָָיהיּו
נסכים: יביא ׁשּלא ּתמימים; הּנסכים ׁשּיהיּו - ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹונסּכיהם"
ּבׁשמן יבלל ולא ׁשהתליעה, סלת ולא מעּׁשן, יין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹֹֹֹֹֻלא

רע. טעמֹו אֹו ֲֵֶַָׁשריחֹו

הּמערכה·. עצי ולא[למזבח]וכן נבחרים, אּלא יהיּו לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
ּפסּול לח, ּכׁשהּוא ׁשהתליע עץ וכל ּתֹולעת. ּבהם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָיהיה
ועצי ׁשהתליע. הּמקֹום את ּגֹורד יבׁש, התליע ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָלּמזּבח;

שנהרס]סתירה אּלא[מבנין יביאּו לא לעֹולם ּפסּולין; , ְְְִִִֶָָָָֹ
ֲִָחדׁשים.

אֹו‚. ּפסּול ׁשמן אֹו ּפסּולה סלת אֹו ּפסּול יין ְְִִֶֶֶַַַָָָֹהּמקּדיׁש
לבעל ּדֹומים אם ספק, הּדבר הרי - לּמזּבח ּפסּולים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָעצים
אינֹו לפיכ מּום. ּכבעל אינם אֹו ולֹוקה, ּבּבהמה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָמּום

מרּדּות. מּכת אֹותֹו ּומּכין ְִֶַַַַלֹוקה.

ּוכלי„. והעצים והעֹופֹות והּלבֹונה והּיין והּׁשמן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּסלת
ׁשּנאמר: אֹותן, ּפֹודין אין - ׁשּנטמאּו אֹו ׁשּנפסלּו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשרת

ּבהעמדה ׁשּיׁשנֹו ּכל - "והערי שנאמר"והעמיד כבהמה -] ְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶַָָֹ
הכהן"] לפיכ"והעמיד - העמדה ּבכלל אינם ואּלּו, ;נער ,ְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָ

לעֹולם. נפּדין ְְִִֵָאין

אחר‰. נטמאּו אֹו ּבׁשּנפסלּו אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָּבּמה
הּׁשרת ּבכלי ׁשּיתקּדׁשּו קדם אבל הּׁשרת; ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנתקּדׁשּו
על אף - טהֹורין אבל אֹותן. ּפֹודין נפסלּו, אֹו נטמאּו אם -ְְְְְֲִִִִִַַָָ
מּמנחת חּוץ אֹותם; ּפֹודין אין ּבכלי, קדׁשּו לא ׁשעדין ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָֹּפי

ל חּטאתֹו", "על "מחּטאתֹו", ּבּה: ׁשּנאמר ֹומרחֹוטא, ֱֵֵֶֶַַַַַָָָ
קדם ,לפיכ ׁשּיתּבאר; ּכמֹו חּטאתֹו, מּדמי חּטאתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמביא
ּופֹודין ּדמים, ּכקדּׁשת היא הרי ׁשרת, ּבכלי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻׁשּתתקּדׁש

- ׁשּנטמאּו הּנסכים וכל טהֹורה. ׁשהיא ּפי על אף ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָאֹותּה,
ּבּמזּבח. וׂשֹורפן עצמן, ּבפני מערכה להם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעֹוׂשה

.Âהחג בסוכות]מי והּׁשיקם[שמנסכין [חיברןׁשּנטמאּו, ְְְִִִֵֶֶָָ
ואחרלמקווה] טהרם אם - ּבטהרֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָוטהרּו,

ּכ ואחר הקּדיׁשם ואם מתנּסכין; אּלּו הרי הקּדיׁשם, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָּכ
יּדחּו. ונדחּו הֹואיל - ְְְְִִִִָנטמאּו

.Êּדֹורכן - ׁשּנטמאּו וענבים ּפחֹות[סוחטן]זיתים ּפחֹות ְְְֲִִִֵֶַָָָָ
[- ּכׁשרים[משיעור מהם הּיֹוצאין והּמׁשקין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָמּכביצה,

מפקד ׁשהּמׁשקה אינֹו[שמור]לנסכים; ּוכאּלּו ּבאכל, הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ִמּגּופֹו.

.Á,ׁשּנטמאּו ׁשּזרעים ּבּקדׁשים, חכמים עׂשּו יתרה ְְְְֲֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָמעלה
זריעה ׁשאין לנסכים, ּפסּול מהן הּיֹוצא - זרעם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאפּלּו
ׁשאינם ּפי על אף - והּלבֹונה העצים וכן לקדׁשים. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמֹועלת
ויּפסלּו הּקרּבנֹות, לענין ּכאכל מּטּמאין הם הרי ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאכלין,
אֹותן. מקריבין ואין לּמזּבח, זֹו ּבטמאה והּלבֹונה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻהעצים

.Ëוהמעּׁשן הּמתֹוק, הּמזּבח: לגּבי הּפסּולין הּיינֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֻואּלּו
רע] ׁשּנׁשּתּנה[שריחו עד ּבּׁשמׁש והמבּׁשל ּבאׁש, והמבּׁשל ,ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ

נתנה ולא ּבּׁשמׁש אֹותֹו ׁשּמחּממין יין אבל ּבּבּׁשּול. ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹטעמֹו
ׁשהה ׁשּלא מּגּתֹו ויין צּמּוקין, יין וכן ּבּׁשּול, טעם ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבֹו

הּדלּיֹות ויין יֹום, העליונים]ארּבעים ּכרם[מהענבים ויין , ְְְִִֵֵֶֶַַָָ
הּׁשלהין ּבבית לגשמים]הּנטּוע בנוסף אותו שמשקין [כרם ְְִֵַַַַָ

הּזבלים ּבבית זרע[האשפה]אֹו ׁשּנזרע ּגפנים יין אֹו , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
יביא לא הּיינֹות אּלּו ּכל - נעבד ׁשּלא ּכרם יין אֹו ֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּביניהן,

ּכׁשר. הביא, ואם ְְְִִִֵֵַָָלכּתחּלה;

.Èׁשּנתּגּלה נחש]יין מהם שתה שמא לגּבי[וחוששין ּפסּול , ְְִִֵֶַַַָָ
- לנסכים ּפסּול יינּה ּתאנה, ּגּבי על ּגפן הדלה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמזּבח.
מה - ּונסכים" "זבח אֹומר: הּוא והרי ריחֹו, ׁשּנׁשּתּנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמּפני

נׁשּתּנּו. ׁשּלא נסכים אף נׁשּתּנה, ׁשּלא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹּזבח

.‡Èׁשּנעׂשית החּטים רב ׁשהתליע אֹו ׁשהתליעה, ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹסלת
וכל ספק. זֹו הרי אחת, חּטה רב התליע ּפסּולה; - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמהן

ּפסּולה. קמח, ּבּה ׁשּנׁשאר ְְִֶֶֶַַָָֹסלת

.·Èאם - הּסלת לתֹו ידֹו הּגזּבר מכניס ּבֹודקּה? ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹּכיצד
סלת אבל אֹותּה; וינּפה ׁשּיחזר עד ּפסּולה אבק, ּבּה ְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹעלה
ּבבית אֹו הּזבלים, ּבבית אֹו הּׁשלהין, ּבבית ׁשּנזרעּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָחּטים

נרּה[פרדס]האילן ׁשּלא ּבארץ אֹו -[נחרשה], עּבדּה ולא ְְְִִֶֶֶָָָָָֹֹ
ּכׁשר. הביא, ואם לכּתחּלה; יביא ְְְִִִִֵֵַָָָֹלא

.‚Èספק אּלּו הרי - ּוזרעם הּבקר, מּגללי ׁשּלקטן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָחּטים
מאיסּו עברה לפיכאם מאּוסין. הם עדין אֹו ּבּזריעה, תן ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָ

ּכׁשר. הביא, ואם מנחֹות; מהן יביא ְְִִִֵֵֵֶָָָֹלא

.„Èּגרּגרים ׁשל ׁשמן הּפסּולין: הּׁשמנים הן [שלואּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשלּוקין,זיתים] אֹו ּכבּוׁשין, זיתים ׁשל אֹו ּבמים, ְְְְִִִִִֵֶֶַׁשּנׁשרּו

ׁשל ׁשמן מ:]אֹו שהוציאו -]- רע ׁשריחֹו ׁשמן אֹו ׁשמרים, ְִֵֶֶֶֶֶֶַָ
אֹו הּזבלים, ּבבית ׁשּנטעֹו זית ׁשמן אבל ּפסּולין. אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכל

ּביניהן זרע ׁשּנזרע אֹו הּׁשלהין, העצים]ּבבית ׁשמן[בין אֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
אּלּו ּכל - ּפּגין הם עדין אּלא ּבׁשלּו ׁשּלא מּזיתים ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהֹוציאּו

ּכׁשר. הביא, ואם יביא; ְִִִֵֵָָֹלא

.ÂËּומחּוצה מהארץ ּכׁשרים - והּנסכים הּמנחֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּכל
מן מן[היבול]לארץ, ׁשּיביאּו ּובלבד הּיׁשן, ּומן החדׁש ְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ
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- הּלחם ּוׁשּתי העמר מן חּוץ ׁשּנתּבאר; ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻהּמבחר,
יׂשראל. ּומארץ החדׁש, מן אּלא ּבאין ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשאינן

קודש שבת

ז ּפרק מזּבח אּסּורי ¤¤©¥§¦¥¦§¦הלכֹות

לכּתחּלה.‡. אֹותֹו מביאים ּפסּול, ׁשאינֹו ּדבר ּכל ְְְִִִֵֶַָָָָָֹלא
ויאמר: וכעּור, ּכחּוׁש ׂשה יביא לא - עֹולה חּיב היה ְְִֵֶַַַָָָָָָָֹֹּכיצד?
ּבעדרֹו ויׁש נֹוכל "וארּור נאמר: זה ועל מּום'; ּבֹו אין ְְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַָ'הרי

הּמבחר. מן יביא לקרּבן, ׁשּיביא ּכל אּלא ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָֻזכר";

מּמֹואב,·. אילים מביאין - הּמקּדׁש ּבזמן עֹוׂשין היּו ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָוכ
עגלים ּומביאין מחברֹון, רחבים ׁשּגּביהם ּכבׂשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּומביאין
מּקרֹוח יין ּומביאין ,הּמל מהר וגֹוזלֹות הּׁשרֹון, ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמן
מּתקֹוע. ׁשמן ּומביאין ויֹוחנה, מּמכמׁש וסלת ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָֹוחלֹוט,

מביאין‚. היּו ולא לּמערכה. ּכׁשרים החדׁשים העצים ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹּכל
ּובאּלּו יׂשראל. ארץ יּׁשּוב מּׁשּום ּגפן, מּׁשל ולא זית ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹמּׁשל

ּבמרּבּיֹות רגילין: חרׁשין[זמורות]היּו ׁשל ּתאנה ׁשל ְְְְֳִִִִֵֶֶָָָֻ
ּביּׁשּוב[מיערות] לאכילה]ׁשאינן ראויות אגֹוז,[ואין ּובׁשל , ְְֱִֵֶֶָ

והּגזרין ׁשמן. עץ התמיד]ּובׁשל קרבן -[של מׁשה ׁשעׂשה ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
סאה ׁשל ּגדיׁש ּכמחק ועבים רחּבם, ואּמה ארּכם [-אּמה ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָָָָ

גדושה] סאה לדֹורֹות.מידת עֹוׂשין ּוכמֹותן ;ְְִָ

נר„. והּנסכים? הּמנחֹות חּטי ּבזריעת עֹוׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָוכיצד
ּובׁשנה[חורש] חציּה; וזֹורע ראׁשֹונה, ּבׁשנה הּׂשדה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָחצי

קדם האחר החצי וזֹורע ּבראׁשֹונה, ׁשּזרע החצי נר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשנּיה,
חֹורׁש - עבּודה הּׂשדה היתה לא ואם יֹום. ׁשבעים ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹלּפסח
ּכ ואחר יפה, יפה החּטים ּובֹורר זֹורע. ּכ ואחר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוׁשֹונה,

ׁשּיתקּלפּו.[משפשף]ׁשף עד - הרּבה ּבהן ּובֹועט החּטים את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשיפה‰. מאֹות ׁשלׁש טעּונין - מנחֹות ׁשל החּטים ְְְִִִִֵֶַָָָֹּכל
ׁשּתים,[שפשוף] ּובֹועט אחת ׁשף ּבעיטה. מאֹות וחמׁש ,ְְֲִִֵֵֵַַַַָָ

וחמׁש ׁשיפֹות ׁשלׁש נמצאּו ׁשלׁש; ּובֹועט ׁשּתים ְְְְִִִֵֵַָָָָֹֹׁשף
ׁשיפה מאֹות ׁשלׁש ׁשּיגמר עד חלילה, וחֹוזר ְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹּבעיטֹות.

ּב מאֹות וחֹוׁשבוחמׁש הרּבה. ׁשּיתקּלפּו ּכדי - עיטה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
וההֹולכה[מחשיב] השפשוף]ההבאה כיווני שני ּבׁשיפה[- ְְֲִַַָָָָָ

ּומרּקד טֹוחן ּכ ואחר להחמיר. יפה.[מנפה]אחת, יפה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

.Âהרגלּיֹות מן ענבים מביאין הסמוכותהיּו הזמורות -] ְְֲִִִִִַָָָ
וכֹונסיןלארץ] ,ודֹור ּבׁשנה; ּפעמים העבּודים הּכרמים מן ,ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָ

ולא אחת אחת אֹותן מּניחין ואין קטּנֹות. ּבחבּיֹות ְְְְִִִֵַַַַַַָָֹאֹותֹו
עד החבית את ממּלא ואינֹו ׁשלׁש; ׁשלׁש אּלא ׁשּתים, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּתים
החבית, מּפי לא מביא ואינֹו נֹודף. ריחֹו ׁשּיהיה ּכדי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹּפיה,

הּקמחין מּׁשּוליה,[גרגרים]מּפני ולא הּיין, ּפני על העֹולה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
אמצעית. ׁשל ּומאמצעּה מּׁשליׁשּה אּלא - הּׁשמרים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּפני

.Êהחבית ׁשּבצד הּנקב מן יֹוצא והּיין יֹוׁשב, הּגזּבר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיה

ואינֹו ּפֹוסק לצאת, מתחיל הּׁשמרים ׁשּנּוי ׁשּיראה ּכיון -ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
עד לדריכתֹו, יֹום ארּבעים מאחר מביא? ּומאימתי ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָלֹוקח.
ׁשנים, מּכּמה יׁשן יין הביא ואם מעט; יתר אֹו ׁשנים ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתי

טעמֹו. יּפסד ׁשּלא והּוא - ּכׁשר זה ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹהרי

.Áזית ּכיצד? מעׂשיו. ׁשּנּוי מּפני ּבׁשמן, מינין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּתׁשעה
ּוכתׁשֹו,[שלקטו]ׁשּגרּגרֹו אחת, אחת ּובררֹו הּזית, ּבראׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַָֹ

ּכ אחר חזר הראׁשֹון. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּונתנֹו
ואם[כתשו]ּוטענֹו הּׁשני. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּוטענֹו ּוטחנֹו, ׁשּטענֹו, אחר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָחזר
ּכּלן ׁשּמסקן זיתים הּׁשליׁשי. העץ]הּוא בראש שאינם אלו -] ְְִִִֵֶַָָָֻ

ּונתנן ּוכתׁשן ּגרּגר, ּגרּגר ּוברר וחזר לּגג, והעלן ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבערּבּוביא,
ּבקֹורה טענֹו ואם הרביעי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָלּסל
וטחן חזר החמיׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ּכ ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאחר
זיתים הּׁשּׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּפעם ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוטען

ׁשּילקּו עד הּבית ּבתֹו ועטנן והעלן,[שיזובו]ׁשּמסקן, , ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָ
הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ונתן ּכתׁש ּכ ואחר ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָונּגבן,
הּׁשמיני. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה וטען חזר ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשביעי.
הּתׁשיעי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּפעם וטען וטחן ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָחזר

.Ëאין הראׁשֹון, - למנחֹות ּכׁשרין ׁשּכּלם ּפי על ְְִִִִֵֵֶַַָָָֻאף
ׁשוין; ׁשניהן והרביעי, ׁשאחריו והּׁשני מּמּנּו; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמעלה
ׁשוין; ּוׁשלׁשּתן והּׁשביעי, והחמיׁשי הּׁשליׁשי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָואחריהם
אין והּתׁשיעי, ׁשוין; ּוׁשניהן והּׁשמיני, הּׁשּׁשי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָואחריהם

מּמּנּו. ְִֶַָלמּטה

.È,ּבלבד ּוׁשביעי ּורביעי ראׁשֹון אּלא לּמנֹורה ּכׁשר ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָאין
הּיֹוצא אּלא לּמנֹורה ּכׁשר אין לּמאֹור"; - "ּכתית ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:

ּכׁשרין. ּכּלן - למנחֹות אבל ּבלבד, הּכתּוׁש ְְְֲִִִִֵַַָָָָֻמן

.‡Èׁשאין יפה לידע נמנּו? לּמה ּכׁשרין ׁשּכּלן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּומאחר
- עצמֹו לזּכֹות ׁשהרֹוצה והּפחּות; והּׁשוה, מּמּנּו, ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה
המׁשּבח הּיפה מן קרּבנֹו ויביא ידֹו, וירחיב הרע, יצרֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻיכף
ּבּתֹורה: נאמר הרי מּמּנּו. ׁשּיביא הּמין ׁשּבאֹותֹו ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּביֹותר
ה' וּיׁשע ּומחלבהן, צאנֹו מּבכרֹות הּוא ּגם הביא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ"והבל

ה לׁשםאל ׁשהּוא ּדבר לכל הּדין והּוא מנחתֹו". ואל בל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
ּתפּלה, ּבית ּבנה אם הּטֹוב; הּנאה מן ׁשּיהיה הּטֹוב, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאל
הּטֹוב מן יאכיל רעב, האכיל יׁשיבתֹו; מּבית נאה ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָיהיה
ׁשּבכסּותֹו; הּיפה מן יכּסה ערם, ּכּסה ׁשּבׁשלחנֹו; ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻוהּמתֹוק
אֹומר: הּוא וכן ׁשּבנכסיו. הּיפה מן יקּדיׁש ּדבר, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהקּדיׁש

לה'". חלב ֵֶַָ"ּכל

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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― הקל"ה הערלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ׁשהערל קדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ּתרּומה. ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָמּלאכֹול
אּלא ּבּכתּוב נתּפרׁש לא זה ולאו מּלאכלם. ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻמזהר
מעּתיקי ּבארּו זה ועם ׁשוה, ּבגזרה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָנלמד

ycew zay - ipy mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

מּדרּבנן. לא מּדאֹוריתא זה ׁשאּסּור ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹהּׁשמּועה,
יבמֹות אֹוכל(r.)ּולׁשֹון ׁשאינֹו לערל "מּנין ְְְִִֵֵֵֶַָָ

ּבתרּומה וׂשכיר" "ּתֹוׁשב נאמר: (xwie`ּבתרּומה? ְְְֱִִִֶַָָָָ
(.akערל ּבפסח האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב מה ― .ְְִֵֶַָָָָָָ

ערל ּבתרּומה האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב אף ּבֹו, ְְִִֵַָָָָָָָאסּור
ּגם הּוא וכ קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא ּבֹו"; ְְְִִִַַָָָָָאסּור

ספרא my)לׁשֹון xen` zyxt)רּבי" אמרּו: וׁשם , ְְְְִִַָָָ
איׁש איׁש אֹומר, c)עקיבא ,my)את לרּבֹות ― ְֲִִִֵֶַָ

ּבגמרא ּכלֹומר: ּכן, ּגם נתּבאר וׁשם ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהערל".
מׁשּו(ar.)יבמֹות ּתֹורה: ׁשּדבר ,exer jyn) ְְֶַָָָ

(lxrk d`xpeעליו ּגזרּו ּומּדבריהם ּבתרּומה, ְְְִִִֵֵֶָָָָאֹוכל
אסּור ׁשהערל נתּבאר הּנה ּכערל ׁשּנראה ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָמּפני
מּדרּבנן. ׁשאסּור הּוא ּומׁשּו מןֿהּתֹורה, ְְִִִֶַַָָָָָָּבתרּומה
מּדרּבנן. ׁשּיּמֹול צרי מׁשּו אמרּו: וׁשם זה. ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָוהבן

― הקל"ו טמאהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ
מּזרע איׁש "איׁש אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ְְְֱִִִִֶֶַָָמּלאכֹול
עד יאכל לא ּבּקדׁשים זב אֹו צרּוע והּוא ְֲֳִַַַַַָָָֹֹֹאהרן

יטהר" מּכֹות(my)אׁשר ּובגמרא .(:ci):אמרּו ְְְֲִִֶַָָָָ
איזהּו וגֹו'. איׁש מאיׁש מּנין? לּתרּומה ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ"אזהרה
― אֹומר הוי אהרן? ׁשל ּבזרעֹו ׁשוה ׁשהּוא ְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָֹּדבר
ׁשל ּבזרעֹו "ׁשוה ּבאמרם הּכּונה ּתרּומה". ְְְְְֶֶַַַָָָָָָזֹו
ּונקבֹות זכרים ּכּלֹו, הּזרע ׁשּיאכלּנּו ― ְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹֹֻאהרן"

(dnexza `l` bdep xacd oi`e)עֹוד נכּפל ּוכבר .ְְִַָ
אתֿמׁשמרּתי" "וׁשמרּו ּבאמרֹו: זה ּבענין ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָהּלאו

(h ,my)ּבידי מיתה חּיב ― זה לאו על והעֹובר .ְִִֵֵֶַַָָָָ
מּסנהדרין ט' ּובפרק מיתה(bt.)ׁשמים מחּיבי מנּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ

ּתרּומה ׁשאכל טמא ּכהן ּובכללם ׁשמים ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבידי
"וׁשמרּו ׁשּנאמר: מּמה ראיתם והביאּו ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָטהֹורה

חטא" עליו ולאֿיׂשאּו .(my)אתֿמׁשמרּתי ְְְְְִִִֵֶַָָֹ

שני -יום

.ÊÏ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ז החללההּמצוה ׁשהזהרה האזהרה ְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָֻ

(mixeq`d oi`eyipa odkl z`yipy dy`)ֱִֶמּלאכֹול
הּתרּומה ּכלֹומר: לאכלֹו, רּׁשאית ׁשהיתה ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹקדׁש

וׁשֹוק odkl)וחזה mikiiyy ,minlyd oaxw iwlg), ְֶָָ
הוא זר לאיׁש תהיה ּכי "ּובתּֿכהן אמרֹו: ְְְְִִִִֵֶַָָֹוהּוא

תאכל" לא הּקדׁשים ai)ּבתרּומת ,ak `xwie), ְֳִִֵַַָֹֹ
יבמֹות זר,(gq.)ּובגמרא לאיׁש תהיה "ּכי אמרּו: ְְְְִִִִֶָָָָָָ

ּומּמה ּפסלּה". ― לּה לפסּול ׁשּנבעלה ְְְֲִִֵֶַָָָָָָּכיון

הּקדׁש "ּבתרּומת אמרּוּׁשאמר: gq:)ים" my): ְְֳִִֶַַַָָָ
חזה ּכלֹומר: תאכל", לא מןֿהּקדׁשים ְְֳִִֵֶַַָָָֹֹ"ּבמּורם
לא ּבּקדׁשים היא קרא: לכתּוב אמרּו וׁשם ְְְְֳִִִַָָָָָֹוׁשֹוק
ּתרּתי מּנּה ׁשמעּת הּקדׁשים? ּבתרּומת מאי ְְְְְֳִִִֵֵַַַַַַָֹתאכל,

(mipic ipy o`kn cenll yi)נבעלה ׁשאם ּכלֹומר ,ְְֲִִֶַָ
היתה וׁשאם לתרּומה; נפסלה ― לּה ְְְְְְִִִֶָָָָָָלפסּול
חֹוזרת ואינה לּתרּומה חֹוזרת ― ּומת לזר ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָנׂשּואה
בתרּומת "הוא ׁשהּוא זה, לאו ונמצא וׁשֹוק ְְְְִִִֶֶֶַָָָָלחזה
האחד ענינים: ׁשני ּכֹולל תאכל", לא ְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹהּקדׁשים
אזהרה והּׁשני קדׁש, מּלאכֹול לחללה ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאזהרה
אףֿעלּֿפי וׁשֹוק חזה מּלאכֹול לזר ׁשּנּׂשאת ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלכהנת
ּבּתרּומה אכילתּה אּסּור אבל ּגרׁשּה. אֹו ּבעלּה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּמת
אּלא זה מּפסּוק אינֹו הּזר ּבעלּה ּתחת ְְִֵֶֶַַַַָָָָָּבעֹודּה
"וכלֿזר מּמהּֿׁשּנאמר: הּפרּוׁש מקּבלי ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָלמדּוהּו:

קדׁש" i)לאֿיאכל ,my)הּזר ּתחת ׁשהיא וכלֿזמן , ְְִֶֶַַַַַָָֹֹֹ
וגם זה, ודע ּבּה. קרינא ו"זר" ּכזר היא הרי ―ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
לֹוקה. היא הרי ― זה לאו על עברה אם ְֲִִִֵֶַָָָָהיא

שלישי, רביעייום יום

חמישי, שישייום יום

.ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקכ"ז להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

"וכלֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, מּצמח ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָמעׂשר
לה'" וגֹו' הארץ l)מעׂשר ,fk `xwie)ֿאת ["ּכי ְְִֶֶַַַָָ

ּתרּומה" לה' ירימּו אׁשר ּבניֿיׂשראל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמעׂשר
(ck ,bi xacna)הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[(`k ,gi xacna), ְֵֵַָָ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּמעׂשר
ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָּבמּסכת

ּבארץֿיׂשראל.ואינֹו אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

קודש שבת

.ÁÎ˜ .ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·�˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

הקודם. ביום נדפסה הקכ"ז ְִַַָהּמצוה
― הקכ"ח להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

את ּתעּׂשר "עּׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשני, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמעׂשר
ׁשנה" ׁשנה הּׂשדה הּיצא זרע (mixacּכלֿתבּואת ְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(ak ,ciספרי ּולׁשֹון ,(d`x zyxt)― ׁשנה "ׁשנה : ְְִֵָָָָ
לחברּתּה מּׁשנה אֹותֹו מעּׂשרין ׁשאין (`oiמלּמד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

leain xyrn zyxtd iciÎlr zg` dpy leai xyrl
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מּדרּבנן. לא מּדאֹוריתא זה ׁשאּסּור ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹהּׁשמּועה,
יבמֹות אֹוכל(r.)ּולׁשֹון ׁשאינֹו לערל "מּנין ְְְִִֵֵֵֶַָָ

ּבתרּומה וׂשכיר" "ּתֹוׁשב נאמר: (xwie`ּבתרּומה? ְְְֱִִִֶַָָָָ
(.akערל ּבפסח האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב מה ― .ְְִֵֶַָָָָָָ

ערל ּבתרּומה האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב אף ּבֹו, ְְִִֵַָָָָָָָאסּור
ּגם הּוא וכ קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא ּבֹו"; ְְְִִִַַָָָָָאסּור

ספרא my)לׁשֹון xen` zyxt)רּבי" אמרּו: וׁשם , ְְְְִִַָָָ
איׁש איׁש אֹומר, c)עקיבא ,my)את לרּבֹות ― ְֲִִִֵֶַָ

ּבגמרא ּכלֹומר: ּכן, ּגם נתּבאר וׁשם ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהערל".
מׁשּו(ar.)יבמֹות ּתֹורה: ׁשּדבר ,exer jyn) ְְֶַָָָ

(lxrk d`xpeעליו ּגזרּו ּומּדבריהם ּבתרּומה, ְְְִִִֵֵֶָָָָאֹוכל
אסּור ׁשהערל נתּבאר הּנה ּכערל ׁשּנראה ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָמּפני
מּדרּבנן. ׁשאסּור הּוא ּומׁשּו מןֿהּתֹורה, ְְִִִֶַַָָָָָָּבתרּומה
מּדרּבנן. ׁשּיּמֹול צרי מׁשּו אמרּו: וׁשם זה. ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָוהבן

― הקל"ו טמאהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ
מּזרע איׁש "איׁש אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ְְְֱִִִִֶֶַָָמּלאכֹול
עד יאכל לא ּבּקדׁשים זב אֹו צרּוע והּוא ְֲֳִַַַַַָָָֹֹֹאהרן

יטהר" מּכֹות(my)אׁשר ּובגמרא .(:ci):אמרּו ְְְֲִִֶַָָָָ
איזהּו וגֹו'. איׁש מאיׁש מּנין? לּתרּומה ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ"אזהרה
― אֹומר הוי אהרן? ׁשל ּבזרעֹו ׁשוה ׁשהּוא ְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָֹּדבר
ׁשל ּבזרעֹו "ׁשוה ּבאמרם הּכּונה ּתרּומה". ְְְְְֶֶַַַָָָָָָזֹו
ּונקבֹות זכרים ּכּלֹו, הּזרע ׁשּיאכלּנּו ― ְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹֹֻאהרן"

(dnexza `l` bdep xacd oi`e)עֹוד נכּפל ּוכבר .ְְִַָ
אתֿמׁשמרּתי" "וׁשמרּו ּבאמרֹו: זה ּבענין ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָהּלאו

(h ,my)ּבידי מיתה חּיב ― זה לאו על והעֹובר .ְִִֵֵֶַַָָָָ
מּסנהדרין ט' ּובפרק מיתה(bt.)ׁשמים מחּיבי מנּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ

ּתרּומה ׁשאכל טמא ּכהן ּובכללם ׁשמים ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבידי
"וׁשמרּו ׁשּנאמר: מּמה ראיתם והביאּו ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָטהֹורה

חטא" עליו ולאֿיׂשאּו .(my)אתֿמׁשמרּתי ְְְְְִִִֵֶַָָֹ

שני -יום

.ÊÏ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ז החללההּמצוה ׁשהזהרה האזהרה ְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָֻ

(mixeq`d oi`eyipa odkl z`yipy dy`)ֱִֶמּלאכֹול
הּתרּומה ּכלֹומר: לאכלֹו, רּׁשאית ׁשהיתה ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹקדׁש

וׁשֹוק odkl)וחזה mikiiyy ,minlyd oaxw iwlg), ְֶָָ
הוא זר לאיׁש תהיה ּכי "ּובתּֿכהן אמרֹו: ְְְְִִִִֵֶַָָֹוהּוא

תאכל" לא הּקדׁשים ai)ּבתרּומת ,ak `xwie), ְֳִִֵַַָֹֹ
יבמֹות זר,(gq.)ּובגמרא לאיׁש תהיה "ּכי אמרּו: ְְְְִִִִֶָָָָָָ

ּומּמה ּפסלּה". ― לּה לפסּול ׁשּנבעלה ְְְֲִִֵֶַָָָָָָּכיון

הּקדׁש "ּבתרּומת אמרּוּׁשאמר: gq:)ים" my): ְְֳִִֶַַַָָָ
חזה ּכלֹומר: תאכל", לא מןֿהּקדׁשים ְְֳִִֵֶַַָָָֹֹ"ּבמּורם
לא ּבּקדׁשים היא קרא: לכתּוב אמרּו וׁשם ְְְְֳִִִַָָָָָֹוׁשֹוק
ּתרּתי מּנּה ׁשמעּת הּקדׁשים? ּבתרּומת מאי ְְְְְֳִִִֵֵַַַַַַָֹתאכל,

(mipic ipy o`kn cenll yi)נבעלה ׁשאם ּכלֹומר ,ְְֲִִֶַָ
היתה וׁשאם לתרּומה; נפסלה ― לּה ְְְְְְִִִֶָָָָָָלפסּול
חֹוזרת ואינה לּתרּומה חֹוזרת ― ּומת לזר ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָנׂשּואה
בתרּומת "הוא ׁשהּוא זה, לאו ונמצא וׁשֹוק ְְְְִִִֶֶֶַָָָָלחזה
האחד ענינים: ׁשני ּכֹולל תאכל", לא ְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹהּקדׁשים
אזהרה והּׁשני קדׁש, מּלאכֹול לחללה ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאזהרה
אףֿעלּֿפי וׁשֹוק חזה מּלאכֹול לזר ׁשּנּׂשאת ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלכהנת
ּבּתרּומה אכילתּה אּסּור אבל ּגרׁשּה. אֹו ּבעלּה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּמת
אּלא זה מּפסּוק אינֹו הּזר ּבעלּה ּתחת ְְִֵֶֶַַַַָָָָָּבעֹודּה
"וכלֿזר מּמהּֿׁשּנאמר: הּפרּוׁש מקּבלי ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָלמדּוהּו:

קדׁש" i)לאֿיאכל ,my)הּזר ּתחת ׁשהיא וכלֿזמן , ְְִֶֶַַַַַָָֹֹֹ
וגם זה, ודע ּבּה. קרינא ו"זר" ּכזר היא הרי ―ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
לֹוקה. היא הרי ― זה לאו על עברה אם ְֲִִִֵֶַָָָָהיא

שלישי, רביעייום יום

חמישי, שישייום יום

.ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקכ"ז להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

"וכלֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, מּצמח ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָמעׂשר
לה'" וגֹו' הארץ l)מעׂשר ,fk `xwie)ֿאת ["ּכי ְְִֶֶַַַָָ

ּתרּומה" לה' ירימּו אׁשר ּבניֿיׂשראל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמעׂשר
(ck ,bi xacna)הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[(`k ,gi xacna), ְֵֵַָָ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּמעׂשר
ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָּבמּסכת

ּבארץֿיׂשראל.ואינֹו אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

קודש שבת

.ÁÎ˜ .ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·�˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

הקודם. ביום נדפסה הקכ"ז ְִַַָהּמצוה
― הקכ"ח להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

את ּתעּׂשר "עּׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשני, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמעׂשר
ׁשנה" ׁשנה הּׂשדה הּיצא זרע (mixacּכלֿתבּואת ְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(ak ,ciספרי ּולׁשֹון ,(d`x zyxt)― ׁשנה "ׁשנה : ְְִֵָָָָ
לחברּתּה מּׁשנה אֹותֹו מעּׂשרין ׁשאין (`oiמלּמד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

leain xyrn zyxtd iciÎlr zg` dpy leai xyrl
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(zxg` dpyּדּבר ׁשּבֹו ׁשני מעׂשר אּלא לי אין .ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ
ּתלמּוד מעׂשרֹות? ׁשאר לרּבֹות מּנין ְְְְִִַַַַַַָָהּכתּוב,

ּבּתֹורה ּומפרׁש ּתעּׂשר" עּׂשר bk)לֹומר, ,my), ְְֵֵַַַַָָֹ
אֹוכלים ּובעליו לירּוׁשלים עֹולה זה ׁשני ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמעׂשר

מּקדם הזּכרנּו ּוכבר ׁשם. hiw)אֹותֹו dyr zevn) ְְְִִֶַָָֹ
ּבהלכֹות הּכתּוב עסק ּוכבר זה ּבענין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָאתּֿדבריהם
מחמת להביאֹו אפׁשר ׁשאי ׁשּמה ואמר, זֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָמצוה
הּבחירה לבית ּדמיו ויעלה יּפדה ,הּדר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָרחּוק
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, מזֹון על ׁשם ְְְְְִִִֵֶַַַָָָויֹוציאם

ׂשאתֹו" תּוכל לא ּכי הּמקֹום מּמ (my,"וכיֿירחק ְְְְִִִִֵַַַָֹ
(ckׁשאם זֹו, מצוה ּבהלכֹות הּתֹורה אמרה ּגם ,ְְְְִִִֶַַָָָָ

אמרֹו והּוא חמׁש יֹוסיף לעצמֹו אֹותֹו ְְְְְִִֶֶַָֹיפדה
חמּׁשיתֹו מּמעׂשרֹו איׁש יגאל "ואםּֿגאל ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָֹיתעּלה:

עליו" l`)יסף ,fk `xwie)ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְֲִִֵֵָָָָָֹ
חֹובה אינה היא וגם ׁשני. מעׂשר ּבמּסכת זֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמצוה
מעׂשר ואין יׂשראל ארץ לפרֹות אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמןֿהּתֹורה

ספרי ּולׁשֹון הּבית. ּבפני אּלא נאכל (zyxtזה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָ

(d`xמה ׁשני: למעׂשר ּבכֹור אכילת "מּקיׁש :ְְֲֲִִִֵֵַַַָ
ׁשני מעׂשר אף הּבית ּבפני אּלא נאכל אינֹו ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבכֹור

הּבית". ּבפני אּלא נאכל יהא ְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹלא
―הּמ הקנ"ב מּלהֹוציאצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

ׁשני מעׂשר Ð)ּדמי dctpe milyexin wegx didy), ְֲִֵֵֵַ
"ולאֿ ּבֹו: אמרֹו והּוא והּׁשתּיה, האכילה ְְְְְְֲִִַַָָָָֹּבזּולת

למת" מּמּנּו ci)נתּתי ,ek mixac)ספרי ּולׁשֹון ,yix) ְְְִִִֵֵֶַָ
(`eaz ik zyxtארֹון מּמּנּו לקחּתי "ׁשּלא :ְִִֶֶַָָֹ

יאכל ― ּדבר איזה מּמּנּו הֹוציא ואם ְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹותכריכין".
אתֿהּמת והזּכיר ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָּכנגּדֹו,
― מצוה ׁשהיא אףֿעלּֿפי יאמר: ּכאּלּו ְְְִִִִִֶַַַָֹלחּזּוק
ׁשּכיון לי ונראה ׁשני. מעׂשר מעֹות עליו יֹוציא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלא
ּבמזֹון ׁשני מעׂשר ּדמי להֹוציא יתעּלה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּצּוה

וגֹו'" הּכסף "ונתּתה ׁשאמר: ּכמֹו ci,ּבלבד, my) ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
(ekּכאּלּו הּמזֹון, ּבזּולת אֹותֹו הּמֹוציא הרי ―ְְֲִִֵַַַָ

ּבכ לּמת ּתֹועלת ׁשאין למת, xikfdנתנֹו okle) ְְְֵֵֵֶֶֶַָָ
(znd ikxv.
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תשט"ז כסלו, ח' ב"ה,

ברוקלין.

בצ"צ עוסק נו"נ אי"א הרה"ח

שי' זלמן יצחק מו"ה

וברכה! שלום

על לעשות מתחילים שבאם לדעת, נוכח הוא גם מתוכנו שכנראה ויצא, מג' מכתבו לקבל לי נעם

שנראים והמניעות הקישוים הרי היא, הכרחית שהעבודה שרואים כיון סוף, בים נחשון קפיצת דרך

ואפילו יראה כן הישיבה, של הכספי למצב בהנוגע זה שנראה שכמו ויה"ר ומתמעטים. הולכים כהרים

והצלחה הברכה את לנצל אומץ יוסיף ובמילא בכלל, הענינים ובשאר הישיבה עניני בשאר בשר בעיני

דאל"ף בענינים כשמתחילים ואפילו חוצה המעינות בהפצת העוסקים אלו לכל מלמעלה שמשפיעים

והמיוחד הפנימי תפקידם במילוי ג"כ יתעסקו שבודאי כיון וכו', ישראל ומנהגי דיני הודעת בי"ת

אליהם...

האמור. בכל ולבשו"ט הצלחה בברכת
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áåúëì êéøöù ïåâëביהודה הנודע שר49– של בשאלה דן
חותם לעצמו שיעשה היתר למצוא מקום יש אם יהודי,
ידו בכתב שחותם כמו ממש חתימתו בו לדפוס שיוכל
הגדולים השרים עם יושב כשהוא שבת יום שבכל בכדי
שצריך בכתבים החותם דפוס שיקבע לנכרי לצוות שיוכל
הוא במכס, שהתירו אף על לאיסור ופסק לחתום, הוא
שצריך כאן אבל ובקבולת, שבת לפני לו שאומר משום

אסור. – ממש בשבת לו לומר
åîöòá ÷ñòúäì àåáé,לכתוב שצריך שיודע ואע"פ –

המכס לגבות הדרך את ימצא כבר שהוא לעצמו יחשוב
תורה. איסורי על לעבור בלא

åì øúåî ïëåהשתמש האחרונים הסעיפים בשלושת –

הותר ולכך מצוה דבר שהוא א. היתרים: בשלושה רבינו
על שיעבור ייתכן לו נתיר לא שאם ב. דשבות, בשבות
שישנו ג. גמורה, שבות אפילו הותרה ולכך תורה איסור

עין מראית חשש אין ולכך גדול .50הפסד

ïéòä úéàøîì ïéùùåç ïéàהישראל חול שביום שכיון –

לעבוד דרכו שאין מקום זה נקרא המכס, את גובה
העין למראית בזה לחשוש ויש .51בקבלנות

íéîéä øàù íò äòìáäá àìùלכאורה עדיף שהיה –

להנצל יוכל וכך השבת, מלבד נוספים לימים לו שישכיר
שבת. שכר מנטילת
õçøîì äîåã åðéàåלנכרי להשכיר לו כשהתירו שגם –52,

משכיר אני לו שאמר דהיינו נפרדים לימים להשכיר אסור
וכך, כך לי תתן ויום יום כל ובעד לחדש או לשנה לך
כל שהרי עצמו, בפני להנכרי מושכר השבת שיום נמצא
באמצע בו לחזור ויוכל עצמו בפני שכירות הוא ויום יום

חדש. או שנה
øëåîåúáù áøòî éøëðì äדבר מקנה אדם שאין ואף –

שלא מדבר עצמו לסלק עכ"פ אבל לעולם, בא שלא
לעולם .53בא

zexewn

לג.49) סי' או"ח מהדו"ת נו"ב שו"ת
ז.50) ס"ק קו"א וראה
מרחץ.51) לגבי ס"ו רמג סי' כדלעיל

יא-ב.52) סעיפים רמג סי' לעיל
הוכחות,53) בתוספת פט סי' או"ח שו"ת בצ"צ הובא פמ"ג

זו. מכירה בענין ועוד צדק הצמח דעת הובאה ע' אות ולהלן

רמד סימן שבת הלכות ב' חלק
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mixe`ia

áåúëì êéøöù ïåâëביהודה הנודע שר49– של בשאלה דן
חותם לעצמו שיעשה היתר למצוא מקום יש אם יהודי,
ידו בכתב שחותם כמו ממש חתימתו בו לדפוס שיוכל
הגדולים השרים עם יושב כשהוא שבת יום שבכל בכדי
שצריך בכתבים החותם דפוס שיקבע לנכרי לצוות שיוכל
הוא במכס, שהתירו אף על לאיסור ופסק לחתום, הוא
שצריך כאן אבל ובקבולת, שבת לפני לו שאומר משום

אסור. – ממש בשבת לו לומר
åîöòá ÷ñòúäì àåáé,לכתוב שצריך שיודע ואע"פ –

המכס לגבות הדרך את ימצא כבר שהוא לעצמו יחשוב
תורה. איסורי על לעבור בלא

åì øúåî ïëåהשתמש האחרונים הסעיפים בשלושת –

הותר ולכך מצוה דבר שהוא א. היתרים: בשלושה רבינו
על שיעבור ייתכן לו נתיר לא שאם ב. דשבות, בשבות
שישנו ג. גמורה, שבות אפילו הותרה ולכך תורה איסור

עין מראית חשש אין ולכך גדול .50הפסד

ïéòä úéàøîì ïéùùåç ïéàהישראל חול שביום שכיון –

לעבוד דרכו שאין מקום זה נקרא המכס, את גובה
העין למראית בזה לחשוש ויש .51בקבלנות

íéîéä øàù íò äòìáäá àìùלכאורה עדיף שהיה –

להנצל יוכל וכך השבת, מלבד נוספים לימים לו שישכיר
שבת. שכר מנטילת
õçøîì äîåã åðéàåלנכרי להשכיר לו כשהתירו שגם –52,

משכיר אני לו שאמר דהיינו נפרדים לימים להשכיר אסור
וכך, כך לי תתן ויום יום כל ובעד לחדש או לשנה לך
כל שהרי עצמו, בפני להנכרי מושכר השבת שיום נמצא
באמצע בו לחזור ויוכל עצמו בפני שכירות הוא ויום יום

חדש. או שנה
øëåîåúáù áøòî éøëðì äדבר מקנה אדם שאין ואף –

שלא מדבר עצמו לסלק עכ"פ אבל לעולם, בא שלא
לעולם .53בא

zexewn

לג.49) סי' או"ח מהדו"ת נו"ב שו"ת
ז.50) ס"ק קו"א וראה
מרחץ.51) לגבי ס"ו רמג סי' כדלעיל

יא-ב.52) סעיפים רמג סי' לעיל
הוכחות,53) בתוספת פט סי' או"ח שו"ת בצ"צ הובא פמ"ג

זו. מכירה בענין ועוד צדק הצמח דעת הובאה ע' אות ולהלן
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הפרק: -תוכן "ציון" בשם נקראות שמצוות הטעם

סימן מלשון

- המאמר התחיל שבו הפסוק לבאר חוזר זה [בפרק

ציון" בת ושמחי :]"רני

úñðë éë ,ïåéö úá éçîùå éðø ù"î ïáåé äæáå
.ïåéö úá úàø÷ð úåìâá ìàøùé

יש ושמחי", ד"רני הענינים שני שנתבארו לאחרי
הנביא בדברי החידוש ציון","לבאר בת ושמחי רני

שבנ"י ציון", בת ושמחי "רני הלשון דיוק ובהקדם
ציון", "בת אלא) עצמו, "ציון" בשם (לא כאן נקראים
בגלות. בהיותם ישראל כנסת היינו ציון" "בת דפירוש

êåìîé ù"î ïéáäì íéã÷äá ïáåé ,ïåéö ïéðò øåàéáå
.ä"é åììä øåãå øåãì ïåéö êéäìà íìåòì 'ä

יש לגלות, ושייכותו ציון" "בת השם להבין כדי
בהקדים זה ויובן "ציון". שם ביאור תחילה לבאר
ודור לדור ציון אלקיך לעולם ה' "ימלוך הכתוב ביאור
דדוקא ציון, אלקיך מהו להבין ד"יש י"ה", הללו

לזולתה". ולא אלקים הוא לציון

úðéçá ,íìåòì 'ä êåìîé úåéäì éë ,ïéðòä øåàéáå
.ïåéö úðéçá é"ò åðééä ,ïîæ úðéçá øåãå øåãì ,íå÷î
. . לעולם ה' "ימלוך הוא: הכתוב פירוש אלא
הן בעולם, יתברך מלכותו גילוי הוא ודור" לדור
("לדור זמן בבחינת והן ("לעולם") מקום בבחינת
כל מלכות "מלכותך בפירוש משנת"ל ע"ד - ודור")
מלכותו וגילוי - ודור" דור בכל וממשלתך עולמים

"ציון". בחינת ידי על הוא בעולם יתברך

ציון? בחינת ומהי

ïéãå÷ô ç"îø ïä ,åðúåîãë åðîìöá áéúë äðä éë
úåöîä úåéðçåø åðééäå ,àëìîã ïéøáà ç"îø
óåñ ïéà øåàá äìòîì ïäù åîë äøåúä úåéðçåøå

.ùîî åðîìöá ïä ïäù ,ä"á
של ודמותו בצלמו נברא שהאדם נאמר בתורה
הקב"ה של באורו מדריגה שיש מובן שמזה הקב"ה,
ועל יחזקאל בנבואת (וכמפורש "אדם" בשם שנקראת
לפי מלמעלה), עליו אדם כמראה דמות הכסא דמות

כביכול. אדם "ציור" זו במדריגה שיש

וציור צלם איזה שיש ח"ו הכוונה אין וכפשוט
אלא הגוף), דמות או גוף לו (שאין למעלה גשמי
בשם (בזהר) שנקראות מצוות, לרמ"ח היא הכוונה

דלמעלה. ה"צלם" שזהו דמלכא", אברין "רמ"ח

לפי הוא הגוף לאברי נמשלו שהמצוות והטעם
(ע"ד עליונים אורות מלובשים ומצוה מצוה שבכל
תוכן וכל הנפש), כוחות מלובשים שבהם הגוף אברי
אורות גילוי אלא אינו יתברך אצלו המצוות ענין
אינו הגוף אברי של עניינם שכל כמו עליונים, רוחניים
הנפש של מסויים כח פועל ידו שעל כלי להיות אלא

וכו'). בעין, ראי' במוח, השכל (כמו:

- תפילין מניח שהקב"ה שארז"ל זה ולדוגמא:
תפילין כמו הקב"ה שמניח תפילין בחינת אין "בודאי
עליונים אורות בחינת אלא גשמי, בקלף שלנו גשמיים
ז"ל וכמאמרם ראש של שבתפילין בתים בד' שנתלבשו
אומרת זאת בהו". כתיב מה עלמא דמארי תפילין
אלא גשמיים תפילין אינם הקב"ה אצל תפילין שמצות

בתפילין. המלובשים עליונים" "אורות גילוי

íéðéðòá åùáìúðù åîë úåöîä úåéîùâ êà
÷ø íä ,óì÷ä ìò ïéìôúå øîö ìù úéöéö ,íééîùâ
åðééäã ,úðéåöîä ïåéö åîë ,ïîéñ ïåùìî ïåéö úðéçá
,íäáù úåéðçåøäì íéæîåø íä úåéîùâä úåöîäù

.ä"á óåñ ïéà øåà úåéðçåø êùîð íãé ìòå
סימן, לשון הוא ד"ציון" "ציון", שם ענין גם וזהו
על דקאי בזה הפירושים ואחד המצויינת", "ציון כמו
ובמעשים במצות מצויינים שהם לפי היקרים ציון "בני
רז"ל ודרשו ציונים", לך "הציבי נאמר וכן טובים",
שהטעם בהם", מצויינים שישראל המצות "אלו
לפי הוא ציונים, בשם נקראות שהמצוות הפנימי
בעולם למטה כאן מקיימים שאנו מעשיות שהמצוות
"ציון" הן גשמיים, בדברים גשמיות פעולות שהן הזה,
רק הן דשם יתברך, אצלו שהן כפי להמצוות וסימן
עושים שאנו המצוה ומעשה עליונים, רוחניים אורות
העליונים הרוחניים להאורות ורמז ורושם סימן הוי

שלנו. המצוה מעשה ידי על הנמשכים

øåà äèåò úðéçáá ,øîö ìù úéöéöå úéìè åîë
øîòë 'éùéø øòùå øåéç âìúë 'éùåáì ,äîìùë

.'åë úåøòù úðéçá ïä úéöéö éë ,à÷ð
טלית בעטיפת ציצית, מצות קיום ידי על ולדוגמא:
עליון אור א) אורות: מיני שני נמשכים ציצית, בה שיש
המקיפה לטלית שנמשל מקיף", "אור בשם הנקרא רוחני
שהוא כשלמה", אור "עוטה נאמר זה שעל האדם, גוף את
ואור ולבוש, "שלמה" כמו העולם את המקיף עליון אור

ג"כ נקרא הקב"הזה של (לבושו חיור כתלג לבושיה
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אלקי אור נמשך הציצית חוטי ידי על ב) לבן); כשלג
של ראשו" ("שערות נקא" כעמר רישיה "ושער הנקרא
מצומצם אור שזהו - נקי) כצמר הן כביכול הקב"ה
חיות רק בהם שיש לשערות נמשל שלכן יותר,
שהן הציצית חוטי ע"י ונמשך מהנפש, מאד מצומצמת

ראשי). בציצית (כמ"ש שערות בחינות

.úåöîä ìë äæ êøã ìòå

øåàä âåñì æîåø äåöîä äùòîù ,úååöîä ìëá ïëå
æîåø úéìèäù ã"ò) åãé ìò êùîðä ïåéìòä éðçåøä

é÷î øåà" ìò.("ó

äùáìúðù úåéîùâá äøåúä ÷ñò é"ò ,äøåúä ïëå
úéðçåøä äðåéìòä äøåú øåà êùîð íééîùâ íéðéðòá

.íééðçåø íéðéðòá úøáãîù
שהיא כפי שהתורה התורה, בלימוד הוא וכן
התורה אבל גשמיים, בדברים מדברת למטה נלמדת

רו עולמות (שהם עליונים בעולמות שהיא חניים),כפי
(כמחז"ל יתברך אצלו גנוזה היא שהתורה כפי ומכ"ש
היא - הקב"ה) אצל גנוזה התורה היתה שניתנה שקודם
התורה ודברי רוחניים, בענינים בעליונים", "מדברת
הענינים אותם על וסימן רמז רק הם לומדים שאנו
ידי ועל למעלה, יתברך בתורתו שהן כפי הרוחניים
העליונה. התורה אור למטה נמשך שלנו התורה עסק

íéðåéöå íéðîéñ íä úåéîùâ úåöîäå äøåúä éøäå
äøåúä øåà êùîð ïãé ìòå ïäáå ,úåéðçåøäì

.úåéîùâì úåéðçåøî úåöîäå
"ציון", בחינת הן שלנו ומצוות שהתורה ונמצא,
ועל ומצוות, שבתורה להרוחניות וציונים סימנים שהם
התורה אור נמשך המצוות וקיום התורה לימוד ידי

הגשמי. הזה לעולם רוחני עליון מעולם והמצוות

.ïîæå íå÷î úðéçá úåéäì øå÷î úðéçá ïä ïäå
ציון אלקיך לעולם ה' "ימלוך שנאמר מה וזהו
בזה, הפירוש לעיל ונתבאר י"ה", הללו ודור לדור
לדור . . ("לעולם וזמן במקום מתגלה יתברך שמלכותו
קאי ש"ציון" לפי והיינו ציון", "אלקיך ידי על ודור")
שעל למטה, מקיימים שאנו גשמיים ומצוות תורה על
לגשמיות", מרוחניות והמצוות התורה אור "נמשך ידן
וזמן. במקום יתברך מלכותו מתגלה ידן על ולפיכך

ìë éðôì úåöîä úåëøá ì"æø åð÷ú äæ øáã ìòå
,ïôâä êéøáîä ïåùìî êåøá éë .'åëå äúà êåøá ,äåöî
,øçà ïôâ çîåö íùîå õøàì äøåîæä ùàø óôåëù

.íìåò ãòå íìåòî äëøáäå äòôùä úðéçá åðééäå

ידן שעל מצוות, של בגדרן לעיל שנתבאר מה ע"פ
ועי"ז למטה, המצוה) של (הרוחניות עליון אור נמשך
גם יובן וזמן, במקום למטה יתברך מלכותו מתגלה
נוסח כי המצוות. עשיית קודם לברך חז"ל שתקנו הטעם
ופירוש העולם", מלך אלקינו ה' אתה "ברוך היא הברכה
למטה), (ירידה "המשכה" לשון הוא "ברוך" זה: נוסח
לארץ הזמורה שכופף גפן", "המבריך המשנה לשון כמו
שקיום הוא, ברכה של ענינה וכך אחר, גפן צומח ומשם
עליון. רוחני אור למטה ויושפע שיומשך גורם מצוה

'éäù éôì ,êøáà åéðôì åàø÷éå óñåé éáâ áéúë ïëì
.íìåò ãòå íìåòî çéøáîå òéôùîå øù÷îä ÷éãö
ג"כ שהוא "אברך", בשם הצדיק יוסף נקרא זה מטעם

המשכה, לשון "המבריך", נקראמלשון שיוסף ידוע כי
יסוד "וצדיק כמ"ש הוא הצדיק שענין עליון", "צדיק
שיוסף והיינו "התקשרות", שענינה היסוד, מידת עולם",
"מבריח שיהי' רוחני אור ומשפיע מקשר הי' הצדיק
המשכה. לשון "אברך" נקרא ולכן עולם", ועד מעולם

íìåòî äëøáäå äëùîä úåéäì àåä åæ äëøá ïéðòå
úåéäì ,íìåòä êìî éåìéâ úåéäì éãë ,íìåò ãòå
éåìéâ àäéù åðééäã ,êìî úðéçáá íìåò úðéçá
àäé àìù ,íìåòä ìë ïéòì äàøð 'úé åúåëìî
.äëåìî úðéçá ìò øúñäå íìòä úðéçáá íìåòä

המצוות) קיום ידי (שעל זו המשכה של התכלית
מה שזהו בעולם, יתברך מלכותו שתתגלה כדי היא
העולם", מלך כו' אתה "ברוך הברכה בנוסח שאומרים
ענינה עצמה מצד המלכות שמידת זה דתמורת
ומצוותי' התורה ידי על הנה לילה, מידת "העלם",
בפירוש משנת"ל (ע"ד בעולם יתברך מלכותו מגלים
ומצוות תורה שע"י ציון", אלקיך לעולם ה' ימלוך

בעולם)."(שנק' ית' מלכותו מגלים ציון")

êåøá àäéù ,êåøá íéøîåà äæ éåìéâ úåéäì éãëå
çîöé íùîå ,åðé÷ìà úðéçáá ä"éåä úðéçá êùîðå
.ì"ðä ïôâä úëøáä ïéðò åîë ,äëåìî úðéçá éåìéâ
צ"ל למטה, יתברך מלכותו שתתגלה שכדי אלא

"אלקינו""ה בבחינת "הוי'" של וההמשכה ברכה"
הוי' את "ואהבת בפירוש לעיל שנתבאר כמו -

אין אור (שהוא הוי' ששם היא שהתכלית אלקיך",
וגם וחיותך, כוחך "אלקיך", יהי' בעצמו) ב"ה סוף
ששם היא, וההמשכה הברכה שענין הכוונה, כאן
אפשר שאז אלקינו", "בבחינת נמשך יהי' הוי'

בעולם. גילוי בבחינת להיות יתברך למלכותו
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אלקי אור נמשך הציצית חוטי ידי על ב) לבן); כשלג
של ראשו" ("שערות נקא" כעמר רישיה "ושער הנקרא
מצומצם אור שזהו - נקי) כצמר הן כביכול הקב"ה
חיות רק בהם שיש לשערות נמשל שלכן יותר,
שהן הציצית חוטי ע"י ונמשך מהנפש, מאד מצומצמת

ראשי). בציצית (כמ"ש שערות בחינות

.úåöîä ìë äæ êøã ìòå

øåàä âåñì æîåø äåöîä äùòîù ,úååöîä ìëá ïëå
æîåø úéìèäù ã"ò) åãé ìò êùîðä ïåéìòä éðçåøä

é÷î øåà" ìò.("ó

äùáìúðù úåéîùâá äøåúä ÷ñò é"ò ,äøåúä ïëå
úéðçåøä äðåéìòä äøåú øåà êùîð íééîùâ íéðéðòá

.íééðçåø íéðéðòá úøáãîù
שהיא כפי שהתורה התורה, בלימוד הוא וכן
התורה אבל גשמיים, בדברים מדברת למטה נלמדת

רו עולמות (שהם עליונים בעולמות שהיא חניים),כפי
(כמחז"ל יתברך אצלו גנוזה היא שהתורה כפי ומכ"ש
היא - הקב"ה) אצל גנוזה התורה היתה שניתנה שקודם
התורה ודברי רוחניים, בענינים בעליונים", "מדברת
הענינים אותם על וסימן רמז רק הם לומדים שאנו
ידי ועל למעלה, יתברך בתורתו שהן כפי הרוחניים
העליונה. התורה אור למטה נמשך שלנו התורה עסק

íéðåéöå íéðîéñ íä úåéîùâ úåöîäå äøåúä éøäå
äøåúä øåà êùîð ïãé ìòå ïäáå ,úåéðçåøäì

.úåéîùâì úåéðçåøî úåöîäå
"ציון", בחינת הן שלנו ומצוות שהתורה ונמצא,
ועל ומצוות, שבתורה להרוחניות וציונים סימנים שהם
התורה אור נמשך המצוות וקיום התורה לימוד ידי

הגשמי. הזה לעולם רוחני עליון מעולם והמצוות

.ïîæå íå÷î úðéçá úåéäì øå÷î úðéçá ïä ïäå
ציון אלקיך לעולם ה' "ימלוך שנאמר מה וזהו
בזה, הפירוש לעיל ונתבאר י"ה", הללו ודור לדור
לדור . . ("לעולם וזמן במקום מתגלה יתברך שמלכותו
קאי ש"ציון" לפי והיינו ציון", "אלקיך ידי על ודור")
שעל למטה, מקיימים שאנו גשמיים ומצוות תורה על
לגשמיות", מרוחניות והמצוות התורה אור "נמשך ידן
וזמן. במקום יתברך מלכותו מתגלה ידן על ולפיכך

ìë éðôì úåöîä úåëøá ì"æø åð÷ú äæ øáã ìòå
,ïôâä êéøáîä ïåùìî êåøá éë .'åëå äúà êåøá ,äåöî
,øçà ïôâ çîåö íùîå õøàì äøåîæä ùàø óôåëù

.íìåò ãòå íìåòî äëøáäå äòôùä úðéçá åðééäå

ידן שעל מצוות, של בגדרן לעיל שנתבאר מה ע"פ
ועי"ז למטה, המצוה) של (הרוחניות עליון אור נמשך
גם יובן וזמן, במקום למטה יתברך מלכותו מתגלה
נוסח כי המצוות. עשיית קודם לברך חז"ל שתקנו הטעם
ופירוש העולם", מלך אלקינו ה' אתה "ברוך היא הברכה
למטה), (ירידה "המשכה" לשון הוא "ברוך" זה: נוסח
לארץ הזמורה שכופף גפן", "המבריך המשנה לשון כמו
שקיום הוא, ברכה של ענינה וכך אחר, גפן צומח ומשם
עליון. רוחני אור למטה ויושפע שיומשך גורם מצוה

'éäù éôì ,êøáà åéðôì åàø÷éå óñåé éáâ áéúë ïëì
.íìåò ãòå íìåòî çéøáîå òéôùîå øù÷îä ÷éãö
ג"כ שהוא "אברך", בשם הצדיק יוסף נקרא זה מטעם

המשכה, לשון "המבריך", נקראמלשון שיוסף ידוע כי
יסוד "וצדיק כמ"ש הוא הצדיק שענין עליון", "צדיק
שיוסף והיינו "התקשרות", שענינה היסוד, מידת עולם",
"מבריח שיהי' רוחני אור ומשפיע מקשר הי' הצדיק
המשכה. לשון "אברך" נקרא ולכן עולם", ועד מעולם

íìåòî äëøáäå äëùîä úåéäì àåä åæ äëøá ïéðòå
úåéäì ,íìåòä êìî éåìéâ úåéäì éãë ,íìåò ãòå
éåìéâ àäéù åðééäã ,êìî úðéçáá íìåò úðéçá
àäé àìù ,íìåòä ìë ïéòì äàøð 'úé åúåëìî
.äëåìî úðéçá ìò øúñäå íìòä úðéçáá íìåòä

המצוות) קיום ידי (שעל זו המשכה של התכלית
מה שזהו בעולם, יתברך מלכותו שתתגלה כדי היא
העולם", מלך כו' אתה "ברוך הברכה בנוסח שאומרים
ענינה עצמה מצד המלכות שמידת זה דתמורת
ומצוותי' התורה ידי על הנה לילה, מידת "העלם",
בפירוש משנת"ל (ע"ד בעולם יתברך מלכותו מגלים
ומצוות תורה שע"י ציון", אלקיך לעולם ה' ימלוך

בעולם)."(שנק' ית' מלכותו מגלים ציון")

êåøá àäéù ,êåøá íéøîåà äæ éåìéâ úåéäì éãëå
çîöé íùîå ,åðé÷ìà úðéçáá ä"éåä úðéçá êùîðå
.ì"ðä ïôâä úëøáä ïéðò åîë ,äëåìî úðéçá éåìéâ
צ"ל למטה, יתברך מלכותו שתתגלה שכדי אלא

"אלקינו""ה בבחינת "הוי'" של וההמשכה ברכה"
הוי' את "ואהבת בפירוש לעיל שנתבאר כמו -

אין אור (שהוא הוי' ששם היא שהתכלית אלקיך",
וגם וחיותך, כוחך "אלקיך", יהי' בעצמו) ב"ה סוף
ששם היא, וההמשכה הברכה שענין הכוונה, כאן
אפשר שאז אלקינו", "בבחינת נמשך יהי' הוי'

בעולם. גילוי בבחינת להיות יתברך למלכותו
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אחרÂ‰�‰(ג) הדעת מן שנולדי' שבלב במדות כמ"כ
שבשכל מחו"ג שכלול פרטי באופן הדבר שבירר
שבלב לחו"ג ג"כ שם וכולל במדו' אח"כ הדעת מתפשט
במדות הדעת הטיית אופן כפי רק ושמאל לימין ינטה שלא
קו בבחי' הדעת מן שמקבל הת"ת בחי' והוא דוקא שבשכל
החו"ג הכרעת אופן הטיית בחי' שהוא כידוע האמצעי
ועד כו', מדאי יותר בדין ולא מדאי יותר בחסד לא שבמדות
שבלב חו"ג שהן והיפוכו דבר ומתמזג מתכלל פעמים כמה
כידוע, הת"ת מדת שהוא במדות ההכרעה בחי' שבאה עד
השפע גילוי לבא צריך כאשר שבלב המדות מבחי' וכן
נמדד שכבר דגם לו להשפיע איך בעצמו מתייעץ למקבל
ההכרעה בבחי' בלבו נכונה במזיגה ממוצעת במדה השיעור
דבר להמשיך שצריך בשעה מ"מ כנ"ל, הת"ת בחי' שהוא
מחדש חוזר הרי כידוע נו"ה שנק' למקבל מעצמותו השפע
הזאת השפע וגילוי הילוך אופן באיכות מחדש להתיישב

אצל שהוחלט שגם המו"מ עסק במשל כמו הכרעתלמקבל ו
לידי כשבא מ"מ שבלב ובמדות שבשכל במדות הענין
ובאיזה איך תחלה ומתייעץ מתיישב בפ"מ העסק מעשה
עיקר שהוא מעשה דבשביל משום והמעשה העסק יהי' אופן
כי הנכונה המזיגה באיכות להתייעץ מחדש צריך הדבר גמר
שצריך בעת כך כו', מעשה סוף להיותו העיקר הוא שם
באיכות מחדש טוב בכי מתייעץ אז לתלמיד להשפיע
יאריך וכמה ואיך יקצר וכמה איך כמו מחו"ג ההתכללות
טוב, היותר אופן על טוב בכי במקבל מתקבל שיהי' באופן
יתייעץ שכבר וגם להשפיע איך יועצו"ת כליו"ת בחי' וזהו
רק זה אין כנ"ל ובמדות שבשכל שבחו"ג הדעת בבחי'
עדיין היא אבל ואיכותה בכמותה תהי' איך עצמה בהשפע
כלי צמצום מפני שמקטינה וגם לעצמו שכל מהות בבחי'
שעולה רק בפ"מ להשפיע רוצה אינו עדיין אך כנ"ל, המקבל
משא"כ במהותה, מקטינה ע"כ להשפיע כשיצטרך בדעתו
אז במעשה או בדיבור בפ"מ אותה להשפיע שצריך בשעה
ולגלות להשפיע איך רק והתכללו' במזיגו' העצה עיקר אין
בדעת נמדד כבר השפע שגוף כלל השפע בגוף ולא השפע
להשפיע איך רק יועצו' כליות שנק' נו"ה בחי' וזהו כו', ות"ת
מחדש והתכללות מזיגה בחי' צריך שלזה השפע ולגלות
ות"ת בדעת כנ"ל פעמי' כמה והיפוכו מדבר כלול ג"כ והוא
להיות הראוי שהוא מיוחד אופן לבחי' שבא עד כו'
מאמצעו[ת] שיוצא הדבר ואותו למקבל השפע בהתגלות
בעצם ות"ת שבדעת ההכרעה בחי' כמו הוא נו"ה מזיגת
וכמו חו"ג לגבי הת"ת כמו שהוא יסוד בחי' וזהו כו', השפע

סיום הוא יסוד בבחי' ונמצא כו' שבשכל חו"ג לגבי הדעת
לא שבו דהיינו ונו"ה ות"ת שבדעת וההתכללות המזיגות כל
שאת שיוכל כפי למקבל להשפיע הנצרך שפע כדי רק נשאר
לא ונו"ה ות"ת בדעת תחלה שהי' מה וכל המצטרך, ובאופן
שיהי' איך שונות במזיגו' המשפיע בעצמי' עדיין רק הי'
אבל למקבל, גילוי לידי תבא ואיך מהותה בעצם השפע
עצם מן לחוץ השפע וגילוי המשכ' בא כבר יסוד בבחי'
ולא השפע למקבל הנצרך כפי רק אינו שבו מאחר המשפיע
זולתו קבלת לשיעור הצריך זולתו שפע צורך רק אינו כי יותר
המעשה לגמר האדם שבא בשעה וכמו בלבד, המקבל
לעשותו איך ולבו ומוחו שבנפשו העצות כל אחר דמו"מ
המעשה גוף לענין רק הנוגע א' דבר רק כאן נשאר לא שאז
מגופ"א לב"ר נק' יסוד שבחי' הטעם וזהו כו', יותר ולא לבד
הכל ונו"ה ות"ת שבדעת וההתכללות המזיגו' בחי' שכל לפי
המשפיע בעצם עדיין הוא זה שכל דהיינו הן גופא בכלל
לבר שהוא לבד המקבל קבלת רק עדיין זה ואין עצמו לצורך
להשפיע ומה איך עדיין בעצמ"ו שמתייש"ב מאחר מגופא

הוא הרי יסוד בחי' אבל לאחרכו', המיוחדת המשכה בחי'
הטוב שפע צורך כדי רק המשפיע שבעצם דחו"ג המזיגו' כל
לצורך מגופ"א לב"ר ה"ז א"כ לבד, המקבל לזולתו וההארה
כי דגופא סיומ"א ונק' גופא עם מתאחד ואעפ"כ לבד זולתו
וכמ"ש מקבל הוא ומהם ות"ת דדעת האמצעי הקו סיום הוא

וד"ל. כנ"ל אח"ד מקום אל כו' המים יקוו
Ï˘Ó�‰Âשהוא העליון יסוד בבחי' למעלה יובן זה מכל

המשפיע עיקר שהוא כנ"ל עלמין ח"י צדיק בחי'
מכל כלול שבו המקבלי' כל מקור בחי' שנק' המל' לבחי'
הכלולי' העליוני' אורות דכל שונו' והתכללות מזיגות בחי'
ומוחי' אורות בחי' כל דהיינו כו' ת"ת דעת האמצעי בקו
הדעת בבחי' ונמשכי' מחו"ג שכלולי' דאצי' דחו"ב עליוני'
שבא עד שונים אופנים בכמה כוללם הדע"ת ובחי' דז"א,
והיפוכו מדבר מיוחדת ההכרעה בחי' והוא מיוחד לאופן
כו' דין חסד עליונו' המדו' לבחי' נמשך וממנו במשל כנ"ל
ומשם דז"א, ת"ת בחי' שהוא שבמדות ההכרעה בבחי' ג"כ
כו' וטוחנ"י' ששוחקי' שחקי"ם שנק' נו"ה לבחי' נמשך
מזיגות בכמה להשפיע איך יועצו"ת כליות בחי' שזהו
עליון, צדיק שנק' יסו"ד בבחי' שנמשך עד והיפוכו מדבר
לצורך רק השפע אין ושם כו' צדק יזלו ושחקי' וז"ש
וההתכללות המזיגו' כל אחר המל' בחי' שהוא המקבל
אע"פ דז"א מגופ"א לבר נק' וע"כ כו', שבז"א ומדו' דמוחי'
וד"ל. כנ"ל דגופא סיומא ונק' כו' ות"ת מדעת שמקבל
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היוםÂ‰�‰מד) וארז"ל היום מצוך אנכי אשר מ"ש י"ל
דוקא שעוה"ז לעשותם למחר ולא לעשותם
בטוב, לבחור האדם ביד הבחירה נתנה ובו לעשותם הוא
לשוב יכול עבירה עשה כבר אם אפילו אלא עוד ולא
הבחירה אין בעוה"ב משא"כ ה' לעבודת ולחזור בתשובה
והגם בעוה"ב נשאר כך בעוה"ז שנמשך כמו רק האדם ביד
ביטול הוא ושם שאת ביתר אלקות גילוי שם שרואה
ואפי' משתחוים לך השמים וצבא כמ"ש הנבראים
אלהא לי' דקרו ביטול בבחי' שם הם וס"א הקליפות
ממסגר להוציא בנפשו לשלוט יכול אינו אעפ"כ דאלהא
והוא בעוה"ז אחריהם שנמשך נה"ב וכוחותיו הגוף ומאסר
אותו ומפילין ומשליכין שמקלעין הקלע כף ענין
העולם בהבלי בעוה"ז בהם שנמשך במחשבתו
בעוה"ז עומד עודנו כאילו לו ומראין ממנו שמתלוצצין
ג' שהן מחדו"מ הנה כי כדרכו, ועושה ומדבר וחושב
לבושי לו נעשו הם בעוה"ז בהן שנתלבש כנודע לבושין
מראשה הנפש את שמלבישים לעוה"ב צואים ובגדים שק
רק א"ע מתיר חבוש ואין כו', מלפפתו וכמארז"ל רגלה עד
דייקא הסירו כו' הצואים הבגדים הסירו שנאמר כענין
כי הוא לעוה"ב העוה"ז שבין והבדל ההפרש וטעם
היא מדריגה שכל מקום לו שאין דבר לך אין בעוה"ב
מובדלים הם דקדושה ונשמות מלאכים מחברתה מובדלת
בפ"ע במדור הם חבלה ומלאכי דקדושה בהיכלות בפ"ע
רע שנמשך במקום ולכן כלל שייכות הטוב עם להרע ואין
במקום גם טוב נמשך בעוה"ז משא"כ כלל טוב נמשך לא
מצוה לעשות יכול עבירה שעשה אע"פ ולכן רע שיש
הנה כי והענין לטוב, מרע טעמו את לשנות הוא ויכול

כי ב"ה א"ס אור גילוי נמשך שם הואבעוה"ב ג"ע לכן
באור והשכלתם בהשגתם ה' על שמתענג הנשמות תענוג
גילוי ובכח ההשגה, גילוי בבחי' להם הנמשך ב"ה א"ס
קץ לאין המדריגות התחלקות ריבוי נעשה זו והשגה זה
מקבלים שכולם הגם ונשמות במלאכים עולם ועד מעולם
שעם בגוף המתפשטת הנשמה כדמיון ה"ז ב"ה א"ס מאור
מקבל העין מ"מ התחלקות בה אין עצמה שבנשמה היות
חבירו מקבל שאינו פרטי כח מקבל אבר וכל כו' הראי' כח
סדר כל עד"מ וכך לחבירו דומה א' פעולת שאין עד
גבריאל ומחנה דוקא באהבה מיכאל מחנה ההשתלשלות
שא"א וכשם בפ"ע מדור לו יש צדיק וכל כו' ביראה
ראש, ומרגל רגל מראש לעשות האיברים פעולת לשנות
זה וגילוי בעוה"ב ההשתלשלות סדר גילוי לשנות א"א כך
ולכן מדריגתו לפי עולם לכל שהוא ממכ"ע בשם נק'

צואים ובגדים עוה"ז לבושי ע"ע האדם שהמשיך מאחר
בעוה"ב ב"ה א"ס אור גילוי עליו להמשיך א"א שוב
תומ"צ ע"י הוא שבעוה"ז ב"ה א"ס אור המשכת משא"כ
סוכ"ע היא זו שהמשכה במודו"מ האדם אותם יעשה אשר
בעצמו ב"ה א"ס אור מלובש שבהם התומ"צ קיום שע"י
א"ס אור ממשיך בי' תפיסא מחשבה דלית כביכול ובכבודו
מגילוי מעלה למעלה שהוא נפשו על הסוכ"ע עצמו ב"ה
בחי' הוא דסוכ"ע פמ"ח בלק"א (וכמ"ש שבג"ע ההשגה
בצמצומים שהיא רק גילוי בחי' היא וממכ"ע והסתר העלם
א"ס בחי' הוא סוכ"ע משא"כ גבול ובחי' ועצומים רבים
מתורתו לבד זיו רק הוא ההוא הגילוי בחי' כי כו')
ממשיך הוא שהאדם ולשמרה לעבדה וכמ"ש כו' ועבודתו
כו' הנשמות לתענוג שבג"ע אלקות גילוי דהיינו ג"ע
השוה הוא הסוכ"ע עצמו ב"ה א"ס ואור במ"א וכמ"ש
והמלאכים כאורה כחשיכה ולפניו וגדול קטן ומשוה
ולכך מכה"כ ואומרים כבודו מקום איה לזה זה שואלים
סופן ונעוץ מעלה לעלות יכול מטה מטה שירד אע"פ
הנמשך החיות להשיב התשובה כח ענין וזהו בתחלתן
מה כי בתחלתן סופן להיות ושרשה מקורה אל מטה למטה
ית' מלכותו ממדת שנמשך ממכ"ע בבחי' הוא מטה שירד
שמזה משלה בכל ומלכותו עולמים כל מלכות מלכותך
מה שכל עולם ועד מעולם המדריגות השתלשלות נמשך
שהגילוי ב"ה א"ס אור גילוי מתמעט מטה מטה שיורד
ותכלית כו' האצילות עולם בערך אינו ביטול להיות ההוא
הוא דעשיה תחתונות במדריגות דקדושה המדריגות ירידת
כרע דלא מאן רז"ל אמרו שע"ז במודים כריעה ענין
נחש ה"ז זה ביטול לכלל אפילו הגיע שלא במודים
והנה בתחה"מ, יקום דלא אמרו ובזהר וס"א דקליפה
להחיות המדריגות בסתר שיורדת כתי' מות יורדות רגליה
גשמית השפעת ונשפע נמשך שמשם שרים בע' ולהתלבש
סוכ"ע מבחי' הארה שהיא התשובה ובכח כו' הרע וכח
דהיינו בתחלתן סופן ונעוץ ושרשן למקורן החיות ישוב
דהיינו אתכפיא תחלה וצ"ל כו' לנהורא חשוכא אתהפכא
תתורו ולא אתכפיא בבחי' יהיה בפ"מ זרים דברים שאהבת
להוט שלבו מי נק' זונה זונים אתם אשר כו' לבבכם אחרי
יהי' לא לו הצריכים גופו עניני ואפי' זרים דברים אחר
כו' כפאו וכאילו בקרירות רק הלב והתלהטות בהתלהבות
אישך ואל לבדו לה' יתהפך בלב הנשאר התשוקה וכח
זאת לוקחה מאיש כי ה' אש אשה יקרא לזאת תשוקתך
שעה יפה וזהו בתחלתן סופן שנעוץ מפני והיינו יו"ד אש
הם העוה"ב חיי כי העוה"ב חיי מכל בעוה"ז בתומע"ט א'
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היוםÂ‰�‰מד) וארז"ל היום מצוך אנכי אשר מ"ש י"ל
דוקא שעוה"ז לעשותם למחר ולא לעשותם
בטוב, לבחור האדם ביד הבחירה נתנה ובו לעשותם הוא
לשוב יכול עבירה עשה כבר אם אפילו אלא עוד ולא
הבחירה אין בעוה"ב משא"כ ה' לעבודת ולחזור בתשובה
והגם בעוה"ב נשאר כך בעוה"ז שנמשך כמו רק האדם ביד
ביטול הוא ושם שאת ביתר אלקות גילוי שם שרואה
ואפי' משתחוים לך השמים וצבא כמ"ש הנבראים
אלהא לי' דקרו ביטול בבחי' שם הם וס"א הקליפות
ממסגר להוציא בנפשו לשלוט יכול אינו אעפ"כ דאלהא
והוא בעוה"ז אחריהם שנמשך נה"ב וכוחותיו הגוף ומאסר
אותו ומפילין ומשליכין שמקלעין הקלע כף ענין
העולם בהבלי בעוה"ז בהם שנמשך במחשבתו
בעוה"ז עומד עודנו כאילו לו ומראין ממנו שמתלוצצין
ג' שהן מחדו"מ הנה כי כדרכו, ועושה ומדבר וחושב
לבושי לו נעשו הם בעוה"ז בהן שנתלבש כנודע לבושין
מראשה הנפש את שמלבישים לעוה"ב צואים ובגדים שק
רק א"ע מתיר חבוש ואין כו', מלפפתו וכמארז"ל רגלה עד
דייקא הסירו כו' הצואים הבגדים הסירו שנאמר כענין
כי הוא לעוה"ב העוה"ז שבין והבדל ההפרש וטעם
היא מדריגה שכל מקום לו שאין דבר לך אין בעוה"ב
מובדלים הם דקדושה ונשמות מלאכים מחברתה מובדלת
בפ"ע במדור הם חבלה ומלאכי דקדושה בהיכלות בפ"ע
רע שנמשך במקום ולכן כלל שייכות הטוב עם להרע ואין
במקום גם טוב נמשך בעוה"ז משא"כ כלל טוב נמשך לא
מצוה לעשות יכול עבירה שעשה אע"פ ולכן רע שיש
הנה כי והענין לטוב, מרע טעמו את לשנות הוא ויכול

כי ב"ה א"ס אור גילוי נמשך שם הואבעוה"ב ג"ע לכן
באור והשכלתם בהשגתם ה' על שמתענג הנשמות תענוג
גילוי ובכח ההשגה, גילוי בבחי' להם הנמשך ב"ה א"ס
קץ לאין המדריגות התחלקות ריבוי נעשה זו והשגה זה
מקבלים שכולם הגם ונשמות במלאכים עולם ועד מעולם
שעם בגוף המתפשטת הנשמה כדמיון ה"ז ב"ה א"ס מאור
מקבל העין מ"מ התחלקות בה אין עצמה שבנשמה היות
חבירו מקבל שאינו פרטי כח מקבל אבר וכל כו' הראי' כח
סדר כל עד"מ וכך לחבירו דומה א' פעולת שאין עד
גבריאל ומחנה דוקא באהבה מיכאל מחנה ההשתלשלות
שא"א וכשם בפ"ע מדור לו יש צדיק וכל כו' ביראה
ראש, ומרגל רגל מראש לעשות האיברים פעולת לשנות
זה וגילוי בעוה"ב ההשתלשלות סדר גילוי לשנות א"א כך
ולכן מדריגתו לפי עולם לכל שהוא ממכ"ע בשם נק'

צואים ובגדים עוה"ז לבושי ע"ע האדם שהמשיך מאחר
בעוה"ב ב"ה א"ס אור גילוי עליו להמשיך א"א שוב
תומ"צ ע"י הוא שבעוה"ז ב"ה א"ס אור המשכת משא"כ
סוכ"ע היא זו שהמשכה במודו"מ האדם אותם יעשה אשר
בעצמו ב"ה א"ס אור מלובש שבהם התומ"צ קיום שע"י
א"ס אור ממשיך בי' תפיסא מחשבה דלית כביכול ובכבודו
מגילוי מעלה למעלה שהוא נפשו על הסוכ"ע עצמו ב"ה
בחי' הוא דסוכ"ע פמ"ח בלק"א (וכמ"ש שבג"ע ההשגה
בצמצומים שהיא רק גילוי בחי' היא וממכ"ע והסתר העלם
א"ס בחי' הוא סוכ"ע משא"כ גבול ובחי' ועצומים רבים
מתורתו לבד זיו רק הוא ההוא הגילוי בחי' כי כו')
ממשיך הוא שהאדם ולשמרה לעבדה וכמ"ש כו' ועבודתו
כו' הנשמות לתענוג שבג"ע אלקות גילוי דהיינו ג"ע
השוה הוא הסוכ"ע עצמו ב"ה א"ס ואור במ"א וכמ"ש
והמלאכים כאורה כחשיכה ולפניו וגדול קטן ומשוה
ולכך מכה"כ ואומרים כבודו מקום איה לזה זה שואלים
סופן ונעוץ מעלה לעלות יכול מטה מטה שירד אע"פ
הנמשך החיות להשיב התשובה כח ענין וזהו בתחלתן
מה כי בתחלתן סופן להיות ושרשה מקורה אל מטה למטה
ית' מלכותו ממדת שנמשך ממכ"ע בבחי' הוא מטה שירד
שמזה משלה בכל ומלכותו עולמים כל מלכות מלכותך
מה שכל עולם ועד מעולם המדריגות השתלשלות נמשך
שהגילוי ב"ה א"ס אור גילוי מתמעט מטה מטה שיורד
ותכלית כו' האצילות עולם בערך אינו ביטול להיות ההוא
הוא דעשיה תחתונות במדריגות דקדושה המדריגות ירידת
כרע דלא מאן רז"ל אמרו שע"ז במודים כריעה ענין
נחש ה"ז זה ביטול לכלל אפילו הגיע שלא במודים
והנה בתחה"מ, יקום דלא אמרו ובזהר וס"א דקליפה
להחיות המדריגות בסתר שיורדת כתי' מות יורדות רגליה
גשמית השפעת ונשפע נמשך שמשם שרים בע' ולהתלבש
סוכ"ע מבחי' הארה שהיא התשובה ובכח כו' הרע וכח
דהיינו בתחלתן סופן ונעוץ ושרשן למקורן החיות ישוב
דהיינו אתכפיא תחלה וצ"ל כו' לנהורא חשוכא אתהפכא
תתורו ולא אתכפיא בבחי' יהיה בפ"מ זרים דברים שאהבת
להוט שלבו מי נק' זונה זונים אתם אשר כו' לבבכם אחרי
יהי' לא לו הצריכים גופו עניני ואפי' זרים דברים אחר
כו' כפאו וכאילו בקרירות רק הלב והתלהטות בהתלהבות
אישך ואל לבדו לה' יתהפך בלב הנשאר התשוקה וכח
זאת לוקחה מאיש כי ה' אש אשה יקרא לזאת תשוקתך
שעה יפה וזהו בתחלתן סופן שנעוץ מפני והיינו יו"ד אש
הם העוה"ב חיי כי העוה"ב חיי מכל בעוה"ז בתומע"ט א'
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וכמאמר ית' מלכותו ממדת הנמשך ממכ"ע גילוי בבחי'
הגדול שמו עד עדי ומפואר משובח מלך העולמים חי יחיד
חיות שכל הוא מלך העולמים וחי ית' לבדו הוא יחיד פי'
ומפואר משובח שהוא ומה מלך בחי' אלא אינו העולמות
משא"כ בלבד שם בחי' הגדול שמו רק הוא עד עדי אפי'
עד ישראל שובה וזהו סוכ"ע, מבחי' הם ומע"ט תשובה
ב"ה א"ס אור שהוי' עד כ"כ שתשוב פי' אלקיך ה'

את ואהבת נאמר ועד"ז גילוי בבחי' אלקיך יהי' הסוכ"ע
ואהבת אחד כלומר מיני' דלעיל אחד על וקאי אלקיך ה'
בחי גילוי בבחי' יהי' סוכ"ע בחי' שהוא יחיד בחי' דהיינו
יחו"ע ולייחד לקשר והיינו יחו"ת בחי' והיא מלך העולמים
בעוה"ז דוקא היום מצוך אנכי אשר הוא וכ"ז ביחו"ת,
כנ"ל: הסוכ"ע גילוי להמשיך יכולים דוקא שבעוה"ז
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רודהÊ"ÈÙÚÂ[ל)] הקב"ה שאין הנ"ל המד"ר מאמר יובן
של דרכו ומה כו', במקל אלא הרשעים את
שנא' לכלבים שנמשלו הרשעים כך במקל לרדות כלב
הקב"ה אין נפש, עזי והכלבים ככלב, יהמו לערב ישובו
בגימ' הוא כלב דהנה הוא והענין במקל. אלא אותם רודה

אםב"ן הנה שבלב בעבודה והנה ב"ן, שנק' הנה"ב והיינו
בהמה ה"ז יצרו את שזובח ע"י ומעלהו הנה"ב את מברר
הוא אם אמנם ניחוח. ריח לקרבן שעולה ב"ן בגימט'
שבו היצה"ר ע"י א"ע והנהיג ועשה הרע ליצרו נתפתה
הרע, יצרו בעצת והלך טובים לא אשר דברים בעשותו
להיותו ב"ן ששם והיינו ב"ן, בגימט' ג"כ שהוא ככלב ה"ה
נק' ה"ה ואז וסט"א בקלי' ח"ו לימשך יכול בשבירה נפל
כך ומטה, במקל לרדותו דרכו שהכלב וכשם רשע,
במקל, לרדותן צריך הרע יצרם בעצת שהולכים הרשעים
במטה. להכותו צריך כ"א עבד יוסר לא בדברים כי והיינו
אדם ירגיז לעולם משארז"ל הוא בעבודה זו בחי' 9וענין

כהכאת קשים בדברים הוא ההרגזה שענין יצה"ר, על יצ"ט
ומצינו המיתה, יום לו יזכיר וכמארז"ל והמקל המטה
המצרי את ויך כתי' שהרי כהכאה הם קשים 10שדברים

שהוציא קשה הדיבור בבחי' הרי בשם, שהרגו וארז"ל
שענין יובן ועד"ז ויותר, המטה בהכאת כמו בזה הרגו עליו
ממש, כהכאה נחשב ה"ז היצה"ר על שירגיז קשים דברים
צריך שהי' וקרי"ס ביצ"מ ולכן ג"כ. העבד יוסר ובזה
לא כי ונמצא דוקא, למטה צריכים היו פרעה קלי' להכניע
הוצרך הים קריעת או ומופתים האותות עשיית לענין
אלא המטה, בלי גם לעשות יכול הי' שזה אלא למטה,
צריך הי' לזאת המצרים, על קשה דין נמשך שעי"ז מפני
צריכים יהיו שלא לע"ל ולכן הנ"ל. המד"ר וכמאמר למטה
נאמר לא גוג במלחמת יפילם שהרי הרשעים את לרדות
לע"ל כי למטה, א"צ אבל כו', ידו והניף רק הנהר בהנפת

הם שעכשיו מה לגילויי' לבא ההשגה מבחי' העלי' יהי'
השגה בחי' שהוא הנהר על ידו יניף ולזה מהשגה, למעלה
כמו לזה א"צ למטה אבל כו', דהשגה זה מסך לבקוע כו'
לא אם המטה, את צריכים היו לא בעצם הים שלבקיעת
הרשעים את לרדות שזה בים נטבעו פרעה חיל שכל מה
זה מטה שענין עוזך, מטה ג"כ לע"ל נא' ומ"מ וכנ"ל. כו'
שהשיג הסתלקותו קודם במשה וכמו ממשלה, בחי' הוא
פי' האלקים, איש וגו' הברכה וזאת בו נא' החמשים שער
בך ימשול והוא תשוקתך אישך ואל כמו ממשלה ל' איש
שנעשה האלקי' איש פי' ונמצא ממשלה, לשון שאיש
לפרעה בשליחותו שהרי אלקי', שם בחי' על ושולט מושל
זרוע ואם כמ"ש היינו לפרעה, אלקי' נתתיך ראה בו נא'
הרשעים הפלת בחי' וגובה, גאון כל נא עדה לך כאל

נתתיך ראה בד"ה באריכות צריך11וכמ"ש הי' ואז כו'
המטה אז כו', מושל האלקי' איש הי' אח"כ אבל למטה,
וזהו ממשלה, בחי' שיהי' דלע"ל מטה כדוגמת הי' שלו
וי"ל אחר, מטה לו שנתנו הרע"מ וגם כו' הילקוט כמ"ש

דלע"ל. מטה שזהו להרע"מ גם
Ê"Î·Âוהיינו יעקב, בזכות הי' שקרי"ס מה ענין ג"כ יובן

יותר הגבוה מבחי' נמשך שקרי"ס הגם כי
הרוח בחי' הוא משה מלפני והיינו יעקב, של ממדריגתו
יעקב זכות מ"מ כו', מלבר הוא ויעקב בארוכה, שנת"ל קדים
שהוא ממה יותר גבוה לבחי' מגיע הזכות שענין לשם, הגיע
העליון הקצה מן מבריח ה"ה התיכון הבריח ענין וכן בעצם,
אמת, שניהם ולכן הכתר, עד שעולה ת"ת וכמו ממנו, שגבוה
מלגאו, ומשה עדיין משה לפני ים שבוקע הוא שקרי"ס
הים לך מה וכמ"ש יעקב, של זכותו בחי' ע"י זה הי' ומ"מ
שלו הזכות בחי' הוא יעקב אלקה מלפני וגו' תנוס כי
כו'. העליון קצה מבחי' הקצה אל הקצה מן שמבריח

`''lxz jhn z` mxd dz`e d''c xn`n
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e‰ÊÂ'ה אל ּגדֹול ּבקֹול וּיזעקּו ד) ט. (נחמיה ׁשּכתּוב ¿∆ְְְְֲִֶֶֶַָָָ
ּגדֹול קֹול ענין מהּו מּובן אינֹו ּדלכאֹורה ְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹאלקיהם,
ב) כד. (ּברכֹות לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו אמרּו ְְְְֲִִֵַַָָָָָֹוהלא
קֹולֹו הּמגּביּה אמנה, מּקטּני זה הרי ּבתפּלתֹו קֹולֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּמׁשמיע

(מלכיםּב ּדכתיב רׁש"י ּופרׁש הּׁשקר מּנביאי זה הרי תפּלתֹו ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
הּׁשנה ּבראׁש מקֹום ּומּכל ּגדֹול, ּבקֹול וּיקראּו כח) יח. ְְְְִִַַָָָָָֹא
יֹוסף הּבית ׁשּכתב ּוכמֹו קֹולם להׁשמיע נהגּו הּכּפּורים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָויֹום
ּדוד [רּבי להרדּב"ז ּדוד מגן ּובספר קא. סיּמן חּיים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבאֹורח
והּנה לׁשֹונֹו וזה ּכתב ט אֹות לברכה זכרֹונֹו זמרא] ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָּבן
זכרֹונם רּבֹותינּו ּדברי מּתֹו הבנּתי מאד נפלא ענין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָֹאֹודיע
ּבאויר נרׁשם הּוא האדם מּפי הּיֹוצא הּדבר ּכי ְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָָלברכה,
ויׁשר טֹוב אם למעלה ועֹולה ּורקיעים אוירים ּכּמה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּובֹוקע
והיה ׁשאמר מי לפני אֹותֹו מקריבין אזי ּבקדּוּׁשה ויֹוצא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּוא
הּצרה על ּבצעקתם יׂשראל ּכל נהגּו ּכן ועל כו' ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָהעֹולם
עד האוירים ויבקעּו ּגדֹול רֹוׁשם לעׂשֹות ּגדֹול ּבקֹול ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָֹלקרא
ּגדֹול ּבקֹול לקרא צריכים ּדלפעמים חיּלק הרי לׁשֹונֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָֹּכאן

ּגדֹול. רֹוׁשם עֹוׂשים זה ידי ועל ְְְִֵֶֶַַָָּדוקא
ÔÈ�Ú‰Âענין הּוא האֹותּיֹות ענין ּכללּות ּדהּנה הּוא ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִֵַַָָ

ּדקֹודם בקר, אתא יב) כא. (יׁשעיה ּוכמֹו ְְְְִֶֶַַָָָֹהּגיּלּוי,
האֹור ּוכׁשּבא הּלילה ענין ׁשהּוא והעלם חׁש היה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלזה
ׁשּיׁש ולהיֹות הּגיּלּוי, ׁשּבא בקר אתא אֹומר בקר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשהּוא
אֹור ּגיּלּוי העֹונג, אֹור גיּלּוי ּכמֹו גיּלּוים אֹופּני ְִִִִֵֶַַָָּכּמה
ּגיּלּוים ׁשהם הּמּדֹות אֹור ּגיּלּוי הּׂשכל, אֹור ּגיּלּוי ִִִִִֵֵֶֶַַָָהרצֹון,
לבּוׁשי אֹורֹות ּגיּלּויי ויׁש מהּותם, ער לפי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָעצּומים
ּכחֹות אֹותּיֹות הם הּגיּלּוים ּדכל ודּבּור, ּבמחׁשבה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּנפׁש
ג' ּבכללּות הרי הּכתב ׁשּבאֹותּיֹות ּוכׁשם הּנפׁש, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָּולבּוׁשי
ּבספירֹות אׁשר ּוקטּנֹות, ּבינֹונּיֹות ּגדֹולֹות הן אֹותּיֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַמיני
רברבין אתוון ּכמאמר חלּוקֹות ּבדרּגֹות הן ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָהעליֹונֹות
זעירין ואתוון ז"א ּבספירת ּבינֹונין אתוון הּבינה ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָּבספירת

יֹותר ּגדֹולה נכּתבת ּׁשהאֹות מה הרי הּמלכּות, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבספירת
ּתמּונה ׁשהּכל אף יֹותר עליֹונה ּבבחינה ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמֹורה
הּמעלה על מֹורה ּגדֹול ּדקֹול ּבקֹול, הּוא כן ּכמֹו ְְְֲֵֶַַַַַָָאחת,
למּטה מלמעלה ּדהן והיינּו ּבמדריגה, למעלה ְְְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּוא
ׁשֹופר וקֹול טז) יט. (ׁשמֹות ּדכתיב ּתֹורה ּבמּתן ְְְְְִִַַָָּוכמֹו
כו' יסף ולא ּגדֹול קֹול יט) ה. (ּדברים ּוכתיב מאד ְְְְִִָָָָָָֹֹחזק
ּבקֹול וּיזעקּו ד) ט. (נחמיה ּוכמֹו למעלה מּלמּטה ְְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָוהן
ּדקֹול ּבחזקה, אלקים אל ויקראּו ח) ג. (יֹונה ּוכתיב ְְְְְְְֱִִִֶָָָָֹּגדֹול
הּלב, מּפנימּיּות ׁשהּוא לפי יֹותר, למעלה מּגיע ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָּגדֹול
הּוא זה מּׁשּום לבבֹו ּבפנימּיּות הענין לֹו ׁשּנֹוגע ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָּדלפי

ּגדֹול. ּבקֹול ְֵָצֹועק
‰Óeמּקטּני זה הרי ּבתפּלתֹו קֹולֹו הּמׁשמיע ּׁשּבתפּלה «ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

הּקדֹוׁש אין ּכאּלּו רׁש"י ּכפרּוׁש הּוא ׁשהּטעם ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָאמנה,
ׁשּלא וגם הרּבה ּומגּביּה לחׁש ּתפּלת ׁשֹומע הּוא ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָֹּברּו
ּתפּלה ּבסתם הּוא זה ּכל הּמתּפללים, לאחרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָלבלּבל
ׁשאז לּצלן רחמנא צרה ּבעת אבל ּבחׁשאי, להיֹות ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשּצריכה
ּבאלקּות ההתקּׁשרּות נקּוּדת ׁשהיא הּפנימית, הּנקּוּדה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹהּנה
פלא, עֹוׂשה ּבה' פׁשּוטה ּבאמּונה ּבהתּגּלּות אדם ּבכל ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָהיא
ואדרּבא אז ׁשּיי אינֹו ּכן ּגם לאחרים ּדבלּבּול ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָוהּטעם
להתעֹורר לאחרים ּגם מעֹוררת דליּבא מעּומקא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָההתעֹוררּות
ּדוקא, ּגדֹול ּבקֹול צעקה להיֹות צרי ּתׁשּובה, ְְְְְְְְִִִַָָָָָָּבהתעֹוררּות
ּבבחינת לעֹורר ׁשּצריכים הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ּבראׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹוכן
להיֹות צריכים אחר, ּבמקֹום ׁשּכתּוב ּכמֹו ועצמּות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָּפנימית

ּגדֹול. ּובקֹול הּלב ּפנימית ְְְְְִִִֵַָּבהתעֹוררּות
.¯evÈ˜ּולבּוׁשי ּדכחֹות הּגיּלּוים בקר, אתא גיּלּוי הּוא אֹות ƒְְִִִֵֶַָָֹֹ

ּדרּגֹות ג' הּכתב ּבאֹותּיֹות אֹותּיֹות. הם ְְְִִֵֶֶַַַָהּנפׁש
צריכה ּותפּלה ּבקֹול, גם הּוא ּכן ּוקטּנֹות ּבינֹונּיֹות ְְְְְִִִֵֵַַָָּגדֹולֹות
נקּוּדת התּגּלּות היא ׁשאז דליּבא מעּומקא ּגדֹול ּבקֹול ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָלהיֹות

לתׁשּובה. אחרים ּגם ּומעֹורר ְְְְֲִִִֵֵַַַָההתקּׁשרּות
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e‰ÊÂ'ה אל ּגדֹול ּבקֹול וּיזעקּו ד) ט. (נחמיה ׁשּכתּוב ¿∆ְְְְֲִֶֶֶַָָָ
ּגדֹול קֹול ענין מהּו מּובן אינֹו ּדלכאֹורה ְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹאלקיהם,
ב) כד. (ּברכֹות לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו אמרּו ְְְְֲִִֵַַָָָָָֹוהלא
קֹולֹו הּמגּביּה אמנה, מּקטּני זה הרי ּבתפּלתֹו קֹולֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּמׁשמיע

(מלכיםּב ּדכתיב רׁש"י ּופרׁש הּׁשקר מּנביאי זה הרי תפּלתֹו ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
הּׁשנה ּבראׁש מקֹום ּומּכל ּגדֹול, ּבקֹול וּיקראּו כח) יח. ְְְְִִַַָָָָָֹא
יֹוסף הּבית ׁשּכתב ּוכמֹו קֹולם להׁשמיע נהגּו הּכּפּורים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָויֹום
ּדוד [רּבי להרדּב"ז ּדוד מגן ּובספר קא. סיּמן חּיים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבאֹורח
והּנה לׁשֹונֹו וזה ּכתב ט אֹות לברכה זכרֹונֹו זמרא] ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָּבן
זכרֹונם רּבֹותינּו ּדברי מּתֹו הבנּתי מאד נפלא ענין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָֹאֹודיע
ּבאויר נרׁשם הּוא האדם מּפי הּיֹוצא הּדבר ּכי ְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָָלברכה,
ויׁשר טֹוב אם למעלה ועֹולה ּורקיעים אוירים ּכּמה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּובֹוקע
והיה ׁשאמר מי לפני אֹותֹו מקריבין אזי ּבקדּוּׁשה ויֹוצא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּוא
הּצרה על ּבצעקתם יׂשראל ּכל נהגּו ּכן ועל כו' ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָהעֹולם
עד האוירים ויבקעּו ּגדֹול רֹוׁשם לעׂשֹות ּגדֹול ּבקֹול ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָֹלקרא
ּגדֹול ּבקֹול לקרא צריכים ּדלפעמים חיּלק הרי לׁשֹונֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָֹּכאן

ּגדֹול. רֹוׁשם עֹוׂשים זה ידי ועל ְְְִֵֶֶַַָָּדוקא
ÔÈ�Ú‰Âענין הּוא האֹותּיֹות ענין ּכללּות ּדהּנה הּוא ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִֵַַָָ

ּדקֹודם בקר, אתא יב) כא. (יׁשעיה ּוכמֹו ְְְְִֶֶַַָָָֹהּגיּלּוי,
האֹור ּוכׁשּבא הּלילה ענין ׁשהּוא והעלם חׁש היה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלזה
ׁשּיׁש ולהיֹות הּגיּלּוי, ׁשּבא בקר אתא אֹומר בקר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשהּוא
אֹור ּגיּלּוי העֹונג, אֹור גיּלּוי ּכמֹו גיּלּוים אֹופּני ְִִִִֵֶַַָָּכּמה
ּגיּלּוים ׁשהם הּמּדֹות אֹור ּגיּלּוי הּׂשכל, אֹור ּגיּלּוי ִִִִִֵֵֶֶַַָָהרצֹון,
לבּוׁשי אֹורֹות ּגיּלּויי ויׁש מהּותם, ער לפי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָעצּומים
ּכחֹות אֹותּיֹות הם הּגיּלּוים ּדכל ודּבּור, ּבמחׁשבה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּנפׁש
ג' ּבכללּות הרי הּכתב ׁשּבאֹותּיֹות ּוכׁשם הּנפׁש, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָּולבּוׁשי
ּבספירֹות אׁשר ּוקטּנֹות, ּבינֹונּיֹות ּגדֹולֹות הן אֹותּיֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַמיני
רברבין אתוון ּכמאמר חלּוקֹות ּבדרּגֹות הן ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָהעליֹונֹות
זעירין ואתוון ז"א ּבספירת ּבינֹונין אתוון הּבינה ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָּבספירת

יֹותר ּגדֹולה נכּתבת ּׁשהאֹות מה הרי הּמלכּות, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבספירת
ּתמּונה ׁשהּכל אף יֹותר עליֹונה ּבבחינה ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמֹורה
הּמעלה על מֹורה ּגדֹול ּדקֹול ּבקֹול, הּוא כן ּכמֹו ְְְֲֵֶַַַַַָָאחת,
למּטה מלמעלה ּדהן והיינּו ּבמדריגה, למעלה ְְְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּוא
ׁשֹופר וקֹול טז) יט. (ׁשמֹות ּדכתיב ּתֹורה ּבמּתן ְְְְְִִַַָָּוכמֹו
כו' יסף ולא ּגדֹול קֹול יט) ה. (ּדברים ּוכתיב מאד ְְְְִִָָָָָָֹֹחזק
ּבקֹול וּיזעקּו ד) ט. (נחמיה ּוכמֹו למעלה מּלמּטה ְְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָוהן
ּדקֹול ּבחזקה, אלקים אל ויקראּו ח) ג. (יֹונה ּוכתיב ְְְְְְְֱִִִֶָָָָֹּגדֹול
הּלב, מּפנימּיּות ׁשהּוא לפי יֹותר, למעלה מּגיע ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָּגדֹול
הּוא זה מּׁשּום לבבֹו ּבפנימּיּות הענין לֹו ׁשּנֹוגע ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָּדלפי

ּגדֹול. ּבקֹול ְֵָצֹועק
‰Óeמּקטּני זה הרי ּבתפּלתֹו קֹולֹו הּמׁשמיע ּׁשּבתפּלה «ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

הּקדֹוׁש אין ּכאּלּו רׁש"י ּכפרּוׁש הּוא ׁשהּטעם ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָאמנה,
ׁשּלא וגם הרּבה ּומגּביּה לחׁש ּתפּלת ׁשֹומע הּוא ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָֹּברּו
ּתפּלה ּבסתם הּוא זה ּכל הּמתּפללים, לאחרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָלבלּבל
ׁשאז לּצלן רחמנא צרה ּבעת אבל ּבחׁשאי, להיֹות ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשּצריכה
ּבאלקּות ההתקּׁשרּות נקּוּדת ׁשהיא הּפנימית, הּנקּוּדה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹהּנה
פלא, עֹוׂשה ּבה' פׁשּוטה ּבאמּונה ּבהתּגּלּות אדם ּבכל ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָהיא
ואדרּבא אז ׁשּיי אינֹו ּכן ּגם לאחרים ּדבלּבּול ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָוהּטעם
להתעֹורר לאחרים ּגם מעֹוררת דליּבא מעּומקא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָההתעֹוררּות
ּדוקא, ּגדֹול ּבקֹול צעקה להיֹות צרי ּתׁשּובה, ְְְְְְְְִִִַָָָָָָּבהתעֹוררּות
ּבבחינת לעֹורר ׁשּצריכים הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ּבראׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹוכן
להיֹות צריכים אחר, ּבמקֹום ׁשּכתּוב ּכמֹו ועצמּות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָּפנימית

ּגדֹול. ּובקֹול הּלב ּפנימית ְְְְְִִִֵַָּבהתעֹוררּות
.¯evÈ˜ּולבּוׁשי ּדכחֹות הּגיּלּוים בקר, אתא גיּלּוי הּוא אֹות ƒְְִִִֵֶַָָֹֹ

ּדרּגֹות ג' הּכתב ּבאֹותּיֹות אֹותּיֹות. הם ְְְִִֵֶֶַַַָהּנפׁש
צריכה ּותפּלה ּבקֹול, גם הּוא ּכן ּוקטּנֹות ּבינֹונּיֹות ְְְְְִִִֵֵַַָָּגדֹולֹות
נקּוּדת התּגּלּות היא ׁשאז דליּבא מעּומקא ּגדֹול ּבקֹול ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָלהיֹות

לתׁשּובה. אחרים ּגם ּומעֹורר ְְְְֲִִִֵֵַַַָההתקּׁשרּות
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ÈÎ1מוסר2נר תוכחת חיים ודרך אור ותורה והנה3מצוה .
וכמ"ש הוי' דרכי הם אשר4תומ"צ למען ידעתיו כי

לעשות הוי' דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה
דרכי שהם הוי' דרכי הם ומצות דתורה וגו', ומשפט צדקה
על בזה להוסיף בא מה חיים, ודרך אומרו מהו וא"כ חיים,

וצ"ל קודם, המצוה5האמור עניני על נוסף חיים דרך איזהו
דגם הוא הכתוב דמשמעות לזה, קודם האמורים והתורה
מספיק זה אין ומ"מ תורה, ויודע מצוה שומר הוא כאשר
ומצוה התורה דעניני הקיום אופני את מגביל וגם עדיין,
כזה באופן מצוה שומר הוא כאשר דגם לאמר בהם ומדייק
אצלו היא שהמצוה מצוה, נר כי דזהו נר, לו היא שהמצוה
מאירה שהתורה אור, דתורה היא בתורה ידיעתו ואופן נר,
מספיק זה אין ומ"מ מאירה, שהתורה אור ותורה דזהו לו,
שקיום מה זאת דלבד היינו כו', חיים ודרך צ"ל כ"א עדיין
וידיעת לימוד להיות שצריך מספיק אינו לבד המצות
שצ"ל מספיק אינו לבד התורה וידיעת ולימוד ג"כ, התורה
שניהם, ישנם כאשר גם זאת לבד הנה המצות, קיום
וצ"ל מספיק אינו ג"כ תורה, ויודע המצות את שמקיים
בתוכחת הוא כאשר דוקא הוא חיים והדרך חיים, ודרך
נר, דענינה מצוה צ"ל דתחלה הוא בזה והסדר מוסר.
תוכחת דענינה חיים הדרך ואח"כ אור, דענינה תורה ואח"כ
היא האדם עבודת דכאשר הוא הכתוב ומשמעות מוסר.
כזה באופן הוא המצות קיום דאופן והיינו למהוי, כדבעי
שהתורה היא התורה וידיעת לימוד ואופן נר, היא שהמצוה
ומופת ואות חיים, ודרך למדריגת בא הוא אז הנה אור, היא

והנה מוסר. תוכחת להיותו חיים דרך שהוא בזה5ע"ז
בג' מתפרש זה הרי לאור ותורה לנר המצוה את שממשיל

דהשל"ה הכלי6אופנים. הוא דנר הא' אופנים, בשני פי'
הבאהמחזיק האור שהוא אור ותורה והפתילה, השמן את

הכלי היא דהמצוה והיינו והפתילה, השמן והרכבת ממזיגת
וכשם להאור, סיבה היא דכלי ומובן האור, היא ותורה
אופן לפי הנה ולכן האור, נאחז בהם הנה ופתילה שהשמן

והתחברותם מזיגתם אופן ולפי ופתילה, השמן של מהותם
טעמא דמהאי ובהירותו, האור גילוי יהי' כזה אופן לפי הנה
שמדליקים הפתילות ומיני השמנים במיני חילוקים יש הרי

שבת לנר טיב7מהם תלוי ופתילה שבהשמן להיות ,

בהנר גם באמת הוא דכן האור. של ובהירתו ההדלקה
עיקרית סיבה שהוא והפתילה השמן המחזיק הכלי שהוא
היא שהכלי אלא ופתילה, מהשמן ובא שנאחז האור אל
גלויות, סיבות הם והפתילה השמן דסיבת נעלמת, סיבה
שהם הכלי' בענין הוא דכן נעלמת. סיבה היא הכלי וסיבת
דמצוה וזהו העלם. וכלי' גילוי בחי' הוא דאור העלם, בחי'
והאופן אור. שהוא הגילוי היא ותורה כלי שהיא הנר היא
רב דכחה גדולה מדורה הוא ואור יחידי, נר הוא דנר הב'
בגמ' כדאי' הוא הג' ואופן יחידי. נר מכמו יותר הרבה
מצוה נר כי יוסי בר' מנחם ר' דרש זו את ע"א דכ"א סוטה
באור, התורה ואת בנר המצוה את הכתוב תלה אור, ותורה

(מאירה מגינה אינה נר מה לך לומר בנר, המצוה אלא8את (
התורה ואת שעה, לפי אלא מגינה אינה מצוה אף שעה לפי

(מאיר מגין אור מה לך לומר תורה9באור, אף לעולם, (

כמו יחידי נר דוקא אינו נר פי' הרי דלפ"ז לעולם. מגינה
אלא מרובה, אור שהוא נרות הרבה הוא כ"א בשל"ה שפי'
אור פירושו אין ואור שעה, לפי רק הוא הזה האור דכללות
היום אור הוא כ"א בלבד, האור ריבוי רק שהוא האבוקה
יש הרי דבכללות המדורה. אור לגבי גם עצמי אור שהוא
סיבת היא וכלי כלי, היא מצוה דנר הא' פירושים, ג' כאן
גילוי, שהוא אור היא ותורה נעלמה, סיבה היא אבל האור,
יחידי, נר שהוא אלא וגילוי אור ג"כ הוא מצוה דנר והב'
שכולל והמדורה האבוקה אור כמו רב אור הוא אור ותורה
אור, ריבוי ג"כ הוא דנר והג' ביותר, רב ואורו הרבה נרות
הזה האור אך רב, אור הוא אלא יחידי אור דוקא ואינו
לפי אלא מאיר אינו מ"מ רב אור שהוא הגם בכללותו
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רנ"ג". מצוה נר כי מ"ד"ה להעתיק בכתי"ק כמ"ש (*
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מוב דבמילא באופןלעולם, הוא הזה האור דכללות ן
מובן זה דגם אלא שעה, לפי המאיר מאור לגמרי אחר
הוא גם הנה לעולם, מאיר שהוא הלזה הנפלא דהאור
ההפרש מהו וצ"ל דוקא. מצוה דנר הכלי בסיבת בא
ומאיר יחידי ונר כלי, רק היא דמצוה לתורה, מצוה בין
שלה הגילוי ואופן בכלל, אור היא ותורה לשעה, רק
עצמי אור כמו או והמדורה, האבוקה אור כמו הוא

שניהם ותורה מצות והרי לעולם, ומאירה היום, דאור
מאיר דמצוה לתורה, מצות בין ההפרש ומהו נצחיים,
שעה לפי מאירה דמצוה והגם לעולם. ותורה שעה לפי
לה שיהי' מוכרחת התורה הנה לעולם, מאירה ותורה
האור ומביאה הגורמת והכלי והגילוי, האור הגורם כלי
ותורה מצוה נר כי וזהו דוקא, מצוה היא דתורה והגילוי

אור. ותורה הנה מצוה נר דע"י אור,

xe` dxeze devn xp ik d''c

•

mixeaic ihewl

.‚Îוערב כיפור יום ערב טובים, ימים ערבי שני

היה שבשניהם זו מבחינה בליובאוויטש דומים היו פסח,

לבין היום של הראשונה המחצית בין באוירה הבדל

את שהבדיל הוא היום חצות היום. של השניה המחצית

בשנה. נפרדים זמנים שני הם כאילו האמורה, ההבדלה

מאוחר לא מהשינה קם אבי היה כיפור יום בערב

בשיעורי הלילה. חצות אחרי וחצי אחת בשעה מאשר

יומא, מסכת גם נכללו כיפור, יום ערב של הלימוד

לחדרו בא הייתי הפעמים במרבית חיים. עץ ופרי רמב"ם

חמש חמש, לשעה עד שם ושוהה שלש בשעה אבי של

מאו לא בוקר. לפנות ערכוורבע וחצי חמש משעה חר

הכפרות .1את

לומדים היו אבי, של בחדרו ששהיתי שעות באותן

ועבודתו בכלל, הכיפורים יום עבודת בעניני ומשוחחים

היו האמורות והשיחות הלימוד בפרט. הגדול הכהן של

בהשכמה. התפללו הכלל. מן יוצאים ותענוג שמחה מתוך

צהרי עד שרר קודש הדרת והמלא המרומם הרוח מצב

אוכלים היו כיפור יום ערב � הצהרים סעודת גם היום.

היתה � הצהרים לפני עשרה אחת מהשעה יאוחר לא

מסויימת. רוח רוממות מתוך נערכת

אבי היה הבוקר בסעודת הכיפורים יום בערב

תוכן היה לרוב ובעבודה. בחסידות מסויים בענין משוחח

יום ערב של העבודה תהיה איך לנושא: מוקדש הענין

בב"א. המשיח בביאת הכיפורים

יהיה יבוא כשמשיח כזו: שיחה היתה אחת פעם

גילוי הגשמי, הזה בעולם כלומר שבעשיה, בעשיה למטה,

בעולם כעת שהדבר כפי בגילוי, אלקות האלקי, האור

האצילות.

בעולם עתה שהדבר כפי שיהיה אומר שאני מה

יותר הרבה יהיה הגילוי שכן, מדוייק, אינו � האצילות

עולם שלגבינו אלא, האצילות. בעולם כעת שהדבר מכפי

בעולמות, ביותר העליונה המדריגה הוא כעת האצילות

מאצילות, שלמעלה האין־סוף עולמות שישנם למרות

את בקצרה פירט ואבי מהשגתנו, למעלה שהם אלא

של הספירות לבין האצילות ספירות עשר בין ההבדל

קדמון. אדם

יודעים � האצילות" "עולם חסידים בין כשאומרים

חד וחיוהי "איהו שבו העולם האחדות, עולם שהוא

אורות הם דאצילות ספירות עשר חד". וגרמוהי ואיהו

ראשית שהרי, ממש. אלקות הם דאצילות והכלים וכלים,

הלומדים אלה כל הבריאה. עולם היא המציאות התחלת

התחלת "ראשית משמעות מה יודעים חסידות

היולי זה מציאות, של הענין כלל זה שאין המציאות"

"ברא" המלה את הרמב"ן מפרש איך יודעים כולם בלבד.

בראשית. של הראשון בפסוק

אלקות הם דאצילות הכלים גם הרי באצילות אך

הכסא עולם שהוא הבריאה שעולם אמר ואבי ממש.

הנבראים שחיות מכוסה), (עולם דאתכסיא עלמא ובכלל

הרי שבים, מברואים הידוע כמשל שלהם, המציאות היא

דאצילות כלים ואילו אלקות, היא שהמציאות הוא זה כל

מכלי משל אבי נתן כך ועל המציאות. היא שאלקות הוא

השכל.

האמת. כפי הזה בעולם למטה יהיה יבוא כשמשיח

התלבשות שום בלי ממש אלקות יהיה הגשמי המקום

איך האמיתי פרצופו ייראה בגשם שכן הגשם, לבוש של

ממש. עצמות שהוא

יוםוכפי שבכל בזמן, גם יהיה כך במקום, שהדבר

ה"ובתשעה יאיר אז היום, של האמיתי גילויו יאיר

וגוף שבמקום כשם הקב"ה. מפי שנאמר כפי לחודש"

הגוף, ואת המקום את ומחיה המהווה הוי' דבר את יראו

הזמן. את ומחיה המהווה הוי' דבר את יראו גם כך

שכתוב מה אז יתממש בב"א יבוא "ונגלה2כשמשיח

את יראו דבר", הוי' פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד

ובזמן. במקום הוי' דבר

במ"א.1) מבואר השנה ושבתות יו"ט ערבי כל הנהגות ה.2)פרטי מ, ישעיה
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הוא גם הנה לעולם, מאיר שהוא הלזה הנפלא דהאור
ההפרש מהו וצ"ל דוקא. מצוה דנר הכלי בסיבת בא
ומאיר יחידי ונר כלי, רק היא דמצוה לתורה, מצוה בין
שלה הגילוי ואופן בכלל, אור היא ותורה לשעה, רק
עצמי אור כמו או והמדורה, האבוקה אור כמו הוא

שניהם ותורה מצות והרי לעולם, ומאירה היום, דאור
מאיר דמצוה לתורה, מצות בין ההפרש ומהו נצחיים,
שעה לפי מאירה דמצוה והגם לעולם. ותורה שעה לפי
לה שיהי' מוכרחת התורה הנה לעולם, מאירה ותורה
האור ומביאה הגורמת והכלי והגילוי, האור הגורם כלי
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היתה � הצהרים לפני עשרה אחת מהשעה יאוחר לא
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אבי היה הבוקר בסעודת הכיפורים יום בערב
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בעולמות, ביותר העליונה המדריגה הוא כעת האצילות

מאצילות, שלמעלה האין־סוף עולמות שישנם למרות

את בקצרה פירט ואבי מהשגתנו, למעלה שהם אלא

של הספירות לבין האצילות ספירות עשר בין ההבדל

קדמון. אדם

יודעים � האצילות" "עולם חסידים בין כשאומרים

חד וחיוהי "איהו שבו העולם האחדות, עולם שהוא

אורות הם דאצילות ספירות עשר חד". וגרמוהי ואיהו

ראשית שהרי, ממש. אלקות הם דאצילות והכלים וכלים,

הלומדים אלה כל הבריאה. עולם היא המציאות התחלת

התחלת "ראשית משמעות מה יודעים חסידות

היולי זה מציאות, של הענין כלל זה שאין המציאות"

"ברא" המלה את הרמב"ן מפרש איך יודעים כולם בלבד.

בראשית. של הראשון בפסוק

אלקות הם דאצילות הכלים גם הרי באצילות אך

הכסא עולם שהוא הבריאה שעולם אמר ואבי ממש.

הנבראים שחיות מכוסה), (עולם דאתכסיא עלמא ובכלל

הרי שבים, מברואים הידוע כמשל שלהם, המציאות היא

דאצילות כלים ואילו אלקות, היא שהמציאות הוא זה כל

מכלי משל אבי נתן כך ועל המציאות. היא שאלקות הוא

השכל.

האמת. כפי הזה בעולם למטה יהיה יבוא כשמשיח

התלבשות שום בלי ממש אלקות יהיה הגשמי המקום

איך האמיתי פרצופו ייראה בגשם שכן הגשם, לבוש של

ממש. עצמות שהוא

יוםוכפי שבכל בזמן, גם יהיה כך במקום, שהדבר

ה"ובתשעה יאיר אז היום, של האמיתי גילויו יאיר

וגוף שבמקום כשם הקב"ה. מפי שנאמר כפי לחודש"

הגוף, ואת המקום את ומחיה המהווה הוי' דבר את יראו

הזמן. את ומחיה המהווה הוי' דבר את יראו גם כך

שכתוב מה אז יתממש בב"א יבוא "ונגלה2כשמשיח

את יראו דבר", הוי' פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד

ובזמן. במקום הוי' דבר

במ"א.1) מבואר השנה ושבתות יו"ט ערבי כל הנהגות ה.2)פרטי מ, ישעיה
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אמיתי, שכל בעל אחד כל יהיה בב"א יבוא כשמשיח

באמת אמיתית, הבנה תהיה וההבנה יראו, אשר את יבינו

כפי לחודש" ה"ובתשעה את אז יכירו ולכן נשמה, של

מהותו. בעצם שהוא

אז הגלות, לימי יתגעגעו בב"א, יבוא כשמשיח אז,

את בפנימיות ירגישו אז בעבודה, עסקו שלא על יצטערו

ימי הם הגלות ימי העבודה, העדר של הגדול הכאב

המשיח לביאת עצמו את להכין האדם של העבודה

בב"א.

הרוח במצב שינוי חל הבוקר סעודת אחרי מיד

עשרה אחת השעה אחרי דקות ומספר והשמח, המרומם

� היתה ההכנה המנחה. לתפלת להתכונן אבי החל

תהלים. אמירת

תחנונים ובקול דממה בקול היתה התהלים אמירת

הלב. נקודת עומק עד חודר שהיה מיוחד,

התהלים לאמירת ובהאזיננו הדלת מאחורי בעמדנו

היתה ההרגשה בדמעות. עצמנו את שורים היינו אבי של

ומבקש קדשו בהיכל עומד ישראל כלל של ציבור ששליח

ישראל. כלל עבור רחמים

וחצי, כשעה התהלים אמירת אורכת היתה כרגיל

תפלת של העבודה היתה מכן לאחר שעתיים. ולפעמים

שעות. כמה נמשכת שהיתה המנחה,

היו נדרי כל תפלת אחרי עד היום שמחצות השעות

� כך מרירות. של ביותר העליונה במדריגה חדורות

טוב יום � כיפור יום ערב של הראשונה המחצית היתה

ביראה ועבודה מרירות � השניה והמחצית ושמחה,

גלויה.

.„Îשלש מהשעה יאוחר לא קם אבי היה פסח בערב

לפני שחרית, של תפילין הנחת לאחר בוקר. לפנות

יאוחר לא מתפלל מסכת. סיום עורך היה התפלה,

ביעור אחרי עד הזמן משך ובכל וחצי, חמש מהשעה

החמץ לסילוק הוראות ובמתן בהשגחה עסוק היה חמץ

לאפיית ההכנה היתה היום בחצות החמץ. כלי והטמנת

מצוה. מצת

"קרבן � לימוד � לומר יותר נכון � אמירת אחרי

היה וחצי, שעה ולפעמים משעה למעלה משך פסח",

התרוממות אור, של לגמרי אחרת במדה נראה הבית

שזפתו שהעין דבר כל שמח, נראה שהכל כזו, אצילית

מיוחד. חן נשא

מוקדמת. בשעה מנחה מתפלל אבי היה פסח בערב

תפלת לבין פסח קרבן לימוד בין הבדילו שעות מספר

של וחסידות קבלה בעניני לרוב משוחח היה בהן ערבית,

על וחוזר מספר היה כך בעבודה. ומשמעותם פסח קרבן

הסבא. מן ששמע ההגדה בפיסקאות פירושים

פסח ערב של רוח המצב רוח. קורת של מצב אז שרר

טוב, ליום הכנה רק לא היה פסח" "קרבן לימוד אחרי

הבאה שמחה ממש, טוב יום היה עצמו הוא אלא

של ביותר והטובות הגדולות בתקוות טובה ממחשבה

המשיח. ביאת

את ומקריבים נבנה המקדש בית בא, משיח הנה

ערב של העונג כזה. בעונג בכך ומתעסקים הפסח קרבן

פסח בערב כסלו. י"ט או תורה משמחת שונה היה פסח

אחת. בבת רוח וקורת עונג של התרוממות שררה

מכל נדף הגאולה ריח פינה, מכל נצנץ השימורים ליל

עוד הנה, הנה מיוחס, במצב שנמצאים מורגש היה דבר,

ישראל בני לנו וששייך שיש דבר יתרחש רגע, ועוד רגע

בלבד.

החוצב ה' קול ישמע שעה, חצי בעוד שעה, בעוד

בני לכל שמורים כו' לה' הוא שמורים "ליל אש להבות

לדורותם" תבל3ישראל מרחבי בכל ישראל בני וכל ,

אחד, ובמעשה אחד בדיבור אחת, במחשבה יתאחדו

מצרים. ביציאת לספר של המצוה רבה בשמחה לקיים

היו דאגות, ונטול כזה ונעלה מרומם רוח במצב

רוחני עונג זה היה ערבית. לתפלת ל"מנין" הולכים

� הרע עין בלי � הגדול המתפללים קהל את לראות

הקשות ההכנות מן מאומצות היו שהפנים שלמרות

ממש, זרחו מרומם, רוח במצב כולם היו � פסח לכבוד

היו ה"מנין" וכותלי הריצפה נקיים, בגדים לבושים כולם

מחכים ובדממה אותם, סיידו עתה זה ובהירים, נקיים

ערבית. תפלת של השמח המעלות" ל"שיר כולם

כאשר נשמע, קולות, קולי של במיוחד נעים המון קול

שמחה בקול וסואן רועש האויר "הלל", לומר החלו

יותר. ובטוח חזק המתפללים קול נעשה לזמר ומזמר

נעשה מדבר, הלב היה טוב" כי לה' ל"הודו כשהגיעו

מפניו. להתבייש צריכים שמלאכים כזה "הודו"

ה' "אנא של ברעם נקטע המיצר" "מן של השקט

הדרת מלאת והתפלה, נא", הצליחה ה' אנא נא, הושיעה

מסתיימת ישראל.קודש, אהבת חדור שמח" ב"חג

יום גוט � שמח" "חג ברכת היא ולבבית יפה כמה

בזמנים היתה היא יפה וכמה שיחיו, ישראל בבני � טוב

עברו.

c''vxz gqtd bg

•
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שבארץ- רבותינו בין המכתבים וחילופי בפרט, ארץֿהקודש ובעניני בכלל, בהעניינים הסכסוכים

אז החשיכו הגדול, ורבנו זצ"ל וואהלין אדמו"רי בין שהכניסו והדלטוריא הגדול, ורבנו זצ"ל ָהקודש

השמש. שקיעת עת עתו, בא אשר חשב הגדול ורבנו הצליח, שטן ומעשה קדישא, ישראל מאורות

הימים עת1באחד כי הוא מרגיש ואשר העניינים, מצב הצדקנית הרבנית לבתו הגדול, רבנו סיפר

על במאד ויצטער במאד, גדול והקטרוג היא, הבעלֿשםֿטוב.כבדה ותורת החסידים מצב

הגדול, רבנו של חייו תלוים בתוצאותיו ואשר ונורא, איום הוא המצב כי הבינה הגדול רבנו בת

סגולה ליחידי לגלות היא מחויבת כי ותחליט שמעה אשר מאת מבולבלה היתה אחדים וימים

הגדול. רבנו חיי בעד חיי' למסור בלבה וגמרה עמהם, ולהתיישב

מייזליש משה ר' הזקנים החסידים שלשת קראה הצדקנית הרבנית רבנו רייזעס2בת פנחס ר' ור'3,

ווילענקער לה4משה ישבעו ואשר עליהם, תצווה אשר בכל לשמוע לה יבטיחו כי מאתם ותדרוש ,

לגלות. יהי' אפשר אשר עד גמור בסוד הכל ישאר אשר התורה שבדיני חומר בכל אומן בשבועת

צריכים כי לה ויאמרו במאד התרגשו זה בכל הלב, ואדירי הדעת אבירי היו כי אם הללו האריות

זמן המה ומבקשים אמרה אשר התנאים על להסכים המה יכולים אם תחלה ביניהם להתיישב המה

אחד. יום

יכלו לא מקורבים היותר החסידים וגם הרגיל, מכמו יותר בחדרו סגור הגדול רבנו הי' ההם בימים

היא מה אבל מצוקה, עת היא, צרה עת כי לדעת הראה בההנהגה והשינוי בגןֿעדןֿהעליון, לכנוס

ידע. לא איש לעשות או להועיל אפשר איפוא ובמה הצרה,

לשקול הלילה כל יתוועדו זה בלילה כי והחליטו היום, במשך ּפעמים התוועדו הנבחרים שלשה

הגדול. רבנו בת התנתה אשר התנאים למלאות המה יכולים האם בדעתם

הנעשה מכל יותר היא יודעת הגדול רבנו בת כי נאמנה ויבינו בהמצב התבוננו יחדיו, התוועדו הם

הגדול, רבנו בת אל באו זה ובהחלט התנאים, למלאות המה מוכרחים כן על ואשר המה יודעים מאשר

להם. יעדה אשר בזמן

רבנו אבינו חסידי כולנו לאמר: היו דברי' וראשית יפות פנים בסבר אותם קבלה הגדול רבנו בת

הבעל תורת תורתו ועבור רבנו אבינו עבור ממש בפועל נפשינו למסור אנחנו חייבים וכולנו אנחנו,

רב. בכי ותבכה מלדבר ותפסוק טוב, שם

אתם מה ויאמר, בבהלה, ממקומו ויעמוד מייזלש משה ר' החסיד התרגש האלה הדברים לשמע

הג עבורבוכים, הגדול, רבנו עבור במים או באש למות, ההולך הראשון אנכי הזה, הדבר מה לנו ידו

כאשר כל, מרוב לבב וטוב בשמחה בשמחה, אלך אנכי לעשות, מה לנו הגידו טוב, שם הבעל תורת

הגדול. רבנו לנו ביאר

הפרה, לה שאין חמורה בשבועה לי תשבעו אשר מכם דורשת הנני - הרבנית אמרה - דבר ראשית

לכם, אגיד מה יודעים אינכם אתם כי דעתי, על רק תהי' והשבועה לכם, אומר אשר ככל תקיימו אשר
האדם. בנפש שנוגע בדבר גם כלל הפרה לה שאין התורה עלֿפי חמורה שבועה תשבעו ובכן

כ'1) שיחת ה'ש"ת) קייץ השיחות לספר נוסף (ראה לקמן בהבא
.59 ע' תש"ג השיחות ספר יד. יא. סעיף תרצ"ג כסלו

וש"נ.2) .87 ובהערה 111 ע' תרפ"ז השיחות ספר אודותיו ראה

(355 ע' ה'ש"ת חורף - תרצ"ו השיחות ספר אודותיו ראה
.14 הערה שם ובהנסמן

ואילך.4) ב] [רעא, ח ע' ו חוברת "התמים" אודותיו ראה
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שבארץ- רבותינו בין המכתבים וחילופי בפרט, ארץֿהקודש ובעניני בכלל, בהעניינים הסכסוכים

אז החשיכו הגדול, ורבנו זצ"ל וואהלין אדמו"רי בין שהכניסו והדלטוריא הגדול, ורבנו זצ"ל ָהקודש

השמש. שקיעת עת עתו, בא אשר חשב הגדול ורבנו הצליח, שטן ומעשה קדישא, ישראל מאורות

הימים עת1באחד כי הוא מרגיש ואשר העניינים, מצב הצדקנית הרבנית לבתו הגדול, רבנו סיפר

על במאד ויצטער במאד, גדול והקטרוג היא, הבעלֿשםֿטוב.כבדה ותורת החסידים מצב

הגדול, רבנו של חייו תלוים בתוצאותיו ואשר ונורא, איום הוא המצב כי הבינה הגדול רבנו בת

סגולה ליחידי לגלות היא מחויבת כי ותחליט שמעה אשר מאת מבולבלה היתה אחדים וימים

הגדול. רבנו חיי בעד חיי' למסור בלבה וגמרה עמהם, ולהתיישב

מייזליש משה ר' הזקנים החסידים שלשת קראה הצדקנית הרבנית רבנו רייזעס2בת פנחס ר' ור'3,

ווילענקער לה4משה ישבעו ואשר עליהם, תצווה אשר בכל לשמוע לה יבטיחו כי מאתם ותדרוש ,

לגלות. יהי' אפשר אשר עד גמור בסוד הכל ישאר אשר התורה שבדיני חומר בכל אומן בשבועת

צריכים כי לה ויאמרו במאד התרגשו זה בכל הלב, ואדירי הדעת אבירי היו כי אם הללו האריות

זמן המה ומבקשים אמרה אשר התנאים על להסכים המה יכולים אם תחלה ביניהם להתיישב המה

אחד. יום

יכלו לא מקורבים היותר החסידים וגם הרגיל, מכמו יותר בחדרו סגור הגדול רבנו הי' ההם בימים

היא מה אבל מצוקה, עת היא, צרה עת כי לדעת הראה בההנהגה והשינוי בגןֿעדןֿהעליון, לכנוס

ידע. לא איש לעשות או להועיל אפשר איפוא ובמה הצרה,

לשקול הלילה כל יתוועדו זה בלילה כי והחליטו היום, במשך ּפעמים התוועדו הנבחרים שלשה

הגדול. רבנו בת התנתה אשר התנאים למלאות המה יכולים האם בדעתם

הנעשה מכל יותר היא יודעת הגדול רבנו בת כי נאמנה ויבינו בהמצב התבוננו יחדיו, התוועדו הם

הגדול, רבנו בת אל באו זה ובהחלט התנאים, למלאות המה מוכרחים כן על ואשר המה יודעים מאשר

להם. יעדה אשר בזמן

רבנו אבינו חסידי כולנו לאמר: היו דברי' וראשית יפות פנים בסבר אותם קבלה הגדול רבנו בת

הבעל תורת תורתו ועבור רבנו אבינו עבור ממש בפועל נפשינו למסור אנחנו חייבים וכולנו אנחנו,

רב. בכי ותבכה מלדבר ותפסוק טוב, שם

אתם מה ויאמר, בבהלה, ממקומו ויעמוד מייזלש משה ר' החסיד התרגש האלה הדברים לשמע

הג עבורבוכים, הגדול, רבנו עבור במים או באש למות, ההולך הראשון אנכי הזה, הדבר מה לנו ידו

כאשר כל, מרוב לבב וטוב בשמחה בשמחה, אלך אנכי לעשות, מה לנו הגידו טוב, שם הבעל תורת

הגדול. רבנו לנו ביאר

הפרה, לה שאין חמורה בשבועה לי תשבעו אשר מכם דורשת הנני - הרבנית אמרה - דבר ראשית

לכם, אגיד מה יודעים אינכם אתם כי דעתי, על רק תהי' והשבועה לכם, אומר אשר ככל תקיימו אשר
האדם. בנפש שנוגע בדבר גם כלל הפרה לה שאין התורה עלֿפי חמורה שבועה תשבעו ובכן

כ'1) שיחת ה'ש"ת) קייץ השיחות לספר נוסף (ראה לקמן בהבא
.59 ע' תש"ג השיחות ספר יד. יא. סעיף תרצ"ג כסלו

וש"נ.2) .87 ובהערה 111 ע' תרפ"ז השיחות ספר אודותיו ראה

(355 ע' ה'ש"ת חורף - תרצ"ו השיחות ספר אודותיו ראה
.14 הערה שם ובהנסמן

ואילך.4) ב] [רעא, ח ע' ו חוברת "התמים" אודותיו ראה
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והי' לב ואדיר מבהיל מוח לבעל נודע שהי' ווילענקער משה ר' החסיד הנה האלה, הדברים לשמע

ובמתינות הדעת בשיקול לעשות צריכים זה דבר כי ויאמר במאד התרגש הוא גם הנה במתינות, מופלא

זה. על להסכים הוא ירא כי גדולה

כל למלאות החלטנו כבר הלא ויאמרו בזה להתיישב גם חפצו לא פנחס ור' מייזלש משה ר'

שבועה וישבעו ויסכימו השלישי את הכריעו והשנים בזה, הישוב ענין מה איפוא כן ואם התנאים

התורה. עלֿפי חמורה

לפסוק דין בית להעשות עליכם תקבלו ואתם דין לבית - הרבנית אמרה - אתכם עושה הנני עתה

הקדושה. תורתנו ודיני חוקי גזירת עלֿפי למעשה הלכה

שבארץֿהקודש, האדמו"רים בין הדילטוריא ידי על שנעשו הענינים חידודי אחרי ההווה, המצב

להיות יכולים מאבי שמעתי אשר הדברים ועלֿפי מאד, מבהיל הוא רבנו אבינו ובין וואהלין ָואדמו"רי

איומות. תוצאות ח"ו

אילן, היותו מאז פריו, יתן אשר עד וניכוש לעידור הטוב, האילן צריך - אבי אמר - שנה שלשים

הנורא הקטרוג נתעורר ועתה דחייא, לאילנא נהי' עתה זה המגיד ומורנו טוב שם הבעל מורנו תורת

חפץ יותר עוד אבל התורה עלֿפי האדם חיוב הוא כן כי לחיות, הנני חפץ הכל, את לגדע יוכל אשר

יבואו כי לי הגיד נ"ע המגיד מורי שילה. יבא כי עד פריו את שיתן הזה האילן את ולנכש לעדר הנני

כי הוא אות שחור, פניהם אבל ורבו, מורי את ראיתי יעזרוני, עת בכל אשר לי והבטיח רעים, עתים

. . כי. הוא ואות בסכנה תורתם

רב, בבכי ונבכה כולנו, אחזה בהלה - ווילענקער משה ר' החסיד אומר - נפתחו, מים מעינות

מתבלבלת. ודעתנו

נותנת הנני כפרתו, להיות חפצה הנני אבי, חיי תמורת חיי לתת החלטתי - הרבנית אומרת - ובכן

ארו טובים לחיים ילך ואבי למיתה הולכת אני לאבי, חיי ימי נטע,את אשר האילן להחזיק בשביל כים

אבי. בתורת אני גם אזכה ובזה וינכשו, ויעדרו

זצ"ל מטשערנאביל נחום ר' הרב האדמו"ר לכ"ק פ"נ הגדול רבנו כ"ק הוד שלח לביני ועבר5ביני ָ

בעצמו הוא אשר הגדול רבנו את ביקשה נפשה מסירת וקודם נסתלקה, רבנו בת והרבנית שעבר, מה
העליון. עדן בגן תמיד הנהּו שנים שלש בן ומהיותו בנה את וידריך ִֵיחנך

הנ"ל החסידים אבירי ושלשת בכלל הגדולים החסידים כל מזכירים קדש ובחרדת גדולה בחשיבות

רוחה ואצילות נפשה מסירת אשר היטיב יודע אחד כל כי הקדושה, הרבנית רבנו בת שם את בפרט,

דחייא. אילנא את הצילו

* * *

י"ד.5) י"א. סעיף תרצ"ג כסלו כ' שיחת ראה
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˜„È‰BÓד ÔÈcbÊ‡ ·˜ÚÈ ÁÏLe¿««¬…ƒ¿«ƒ√»ƒ

¯ÈÚN„ ‡Ú¯‡Ï È‰eÁ‡ ÂNÚ ˙ÂÏ¿«≈»¬ƒ¿«¿»¿≈ƒ

:ÌB„‡ Ï˜ÁÏהÔB‰˙È „ÈwÙe «¬«¡«ƒ»¿

È�Ba¯Ï Ôe¯ÓÈz ÔÈ„k ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿≈≈¿¿ƒƒ

ÌÚ ·˜ÚÈ Cc·Ú ¯Ó‡ Ô�„k ÂNÚÏ¿≈»ƒ¿«¬««¿»«¬…ƒ

:ÔÚk „Ú ˙È¯ÁB‡Â ˙È¯c Ô·Ï»»»ƒ¿»ƒ«¿»

ÔÚו ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯Bz ÈÏ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ«¬»ƒ»

‰‡eÁÏ ˙ÈÁÏLe Ô‰Ó‡Â ÔÈc·ÚÂ¿«¿ƒ¿«¿»¿»ƒ¿«»»

:CÈ�ÈÚa ÔÈÓÁ¯ ‡ÁkL‡Ï È�Ba¯Ï¿ƒƒ¿«¿»»«¬ƒ¿≈»

ÓÈÓÏ¯ז ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ‡icbÊ‡ e·˙Â¿»ƒ¿««»¿««¬…¿≈»

Û‡Â ÂNÚ ˙ÂÏ CeÁ‡ ˙ÂÏ ‡�È˙‡¬≈»¿«»¿«≈»¿«

‡¯·‚ ‰‡Ó Úa¯‡Â C˙eÓc˜Ï È˙‡»≈¿«»»¿«¿«¿»«¿»

:dnÚח‡„ÁÏ ·˜ÚÈ ÏÈÁ„e ƒ≈¿ƒ«¬…«¬»

dnÚ È„ ‡nÚ ˙È ‚ÈlÙe dÏ ˙˜ÚÂ«¬«≈«ƒ»«»ƒƒ≈

ÔÈ¯˙Ï ‡iÏÓ‚Â È¯Bz ˙ÈÂ ‡�Ú ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿«¿«»ƒ¿≈

:ÔÈ¯ÈMÓטÂNÚ È˙ÈÈ Ì‡ ¯Ó‡Â «ƒ¿»«¬«ƒ≈≈≈»

) È‰ÈÂ dpÁÓÈÂ ‡„Á ‡˙È¯LÓÏנ"י ¿«¿ƒ»¬»¿ƒ¿ƒ≈ƒ≈

ּותהי „˙zL‡¯וימחנּה ‡˙È¯LÓ ( ְְְִִֵַ«¿ƒ»¿ƒ¿»«

é"ùø

(„)ÌÈÎ‡ÏÓ ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ.מּמׁש :(ב"ר)מלאכים «ƒ¿««¬…«¿»ƒְִַַָָ

¯ÈÚN לּמ"ד.‡¯ˆ‰ ׁשּצריכה ּתבה ּכל ׂשעיר, לארץ «¿»≈ƒְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּבסֹופּה: ה"א הּכתּוב לּה הטיל ְְִִִֵֵַָָָָָּבתחּלתּה,

(‰)Èz¯b.אינ ּגר, אּלא וחׁשּוב ׂשר נעׂשיתי לא «¿ƒְְֲִֵֵֵֶַַָָֹ

"הוה ׁשּברכני: אבי ּברכֹות על אֹותי לׂשנא ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָֹּכדאי

אחר: ּדבר ּבי. נתקּימה לא ׁשהרי ,"לאחי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹגביר

הרׁשע לבן עם ּכלֹומר: תרי"ג, ּבגימטרּיא ְְְְִִִִַַַָָָָָָ"ּגרּתי",

ׁשמרּתי, מצֹות ותרי"ג מּמעׂשיוּגרּתי למדּתי ולא ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָֹ

BÓÁÂ¯(Â)הרעים: ¯BL ÈÏŒÈ‰ÈÂ.:לי אמר אּבא ִָָ«¿ƒƒ«¬ִַַָָ

מן לא אינּה זֹו הארץ", ּומׁשמּני הּׁשמים ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ"מּטל

הארץ: מן ולא BÓÁÂ¯הּׁשמים ¯BL.ארץ ּדר ְִִֶַַָָָֹ«¬ֶֶֶֶ

לחברֹו: אֹומר אדם ׁשֹור. הרּבה: ׁשורים על ְְֲִֵֵֵַַַַָָָלֹומר

'קראּו אֹומר: ואינֹו הּתרנגֹול', קרא ְְְְְֵֵַַַַָָָָ'ּבּלילה

È�„‡Ïהּתרנגֹולים': „Èb‰Ï ‰ÁÏL‡Â.להֹודיע ְְִַַ»∆¿¿»¿«ƒ«…ƒְִַ

ּבא EÈ�ÈÚaאלי:ׁשאני ÔÁŒ‡ˆÓÏ.ׁשלם ׁשאני ֲִֵֶֶָƒ¿…≈¿≈∆ֲִֵֶָ

:אהבת ּומבּקׁש ,עּמ(Ê)ŒÏ‡ EÈÁ‡ŒÏ‡ e�‡a ְְְֲִֵַַָ»∆»ƒ∆
ÂNÚ.נֹוהג הּוא אבל הּוא', 'אחי אֹומר: ׁשהיית ≈»ֲִִֵֵֶָָָָ

הרׁשע, ּכעׂשו ּבׂשנאתֹועּמ ע"א)עֹודּנּו פ' :(ב"ר ְְְְִִֵֶָָָָָ

(Á)¯ˆiÂ ‡¯ÈiÂ.יהרג ׁשּמא (ב"ר"וּיירא", «ƒ»«≈∆ִֵֵֶַָָָ

הּואותנחומא) יהרג אם לֹו" "וּיצר אחרים:, את ֲֲִִֵֵֶֶַַֹ

(Ë)e‰k‰Â ˙Á‡‰ ‰�Án‰.לׁשֹון מׁשּמׁש מחנה ««¬∆»««¿ƒ»ְְֲֵֶַַ

נקבה. ּולׁשֹון כז)זכר עלי(תהלים ּתחנה "אם ְְֲִֵֶַַָָָָ

נקבה, לׁשֹון הרי לג)מחנה", הּזה",(לקמן "הּמחנה ְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַָ

זכר לׁשֹון מׁשּמׁשים ּדברים ׁשאר יׁש וכן זכר, ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָלׁשֹון

נקבה: יט)ּולׁשֹון הארץ",(לעיל על יצא "הּׁשמׁש ְְֵֶֶֶַַָָָָָ

יט) זכר,(תהלים לׁשֹון הרי מֹוצאֹו", הּׁשמים ְְֲִִֵֵַַָָָָ"מקצה

ג) ב לׁשֹון(מלכים הרי הּמים", על זרחה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ"והּׁשמׁש

רּוח וכן א)נקבה. ּבאה",(איוב ּגדֹולה רּוח "והּנה ְְְְִֵֵֵַַָָָָ

הרי הּבית", ּפּנֹות ּבארּבע "וּיּגע נקבה, לׁשֹון ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָהרי

זכר. יט)לׁשֹון א ּומפרק(מלכים וחזק ּגדֹולה "ורּוח ְְְְְֵַָָָָָָ

'אׁש' וכן ּונקבה. זכר לׁשֹון הרי טז)הרים", (במדבר ְְְֲִֵֵֵֵָָָָ

נקבה. לׁשֹון ה'", מאת יצאה קד)"ואׁש (תהלים ְְְְֵֵֵֵָָָ

זכר: לׁשֹון לֹוהט", ‰Lp‡¯"אׁש ‰�Án‰ ‰È‰Â ְֵֵָָ¿»»««¬∆«ƒ¿»
‰ËÈÏÙÏ.אּלחם ּכי ּכרחֹו, עצמֹועל התקין עּמֹו. ƒ¿≈»ְְְִִִִֵֶַַָָ

ּולמלחמה. לתפּלה לדֹורֹון, ּדברים: ְְְְְְִִִִִָָָָָֹלׁשלׁשה

"אלהי לתפּלה: ּפניו", על הּמנחה "וּתעבר ְְְֱֲִִִֵַַַַָָָָֹֹלדֹורֹון:
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ì íélîbäå ø÷aä-úàå ïàvä-úàåéðL §¤©¯Ÿ§¤©¨¨²§©§©¦−¦§¥¬

úBðçîi''yx:è-ìà åùr àBáé-íà øîàiå ©«£«©¾Ÿ¤¦¨¬¥¨²Ÿ¤

˜„È‰BÓד ÔÈcbÊ‡ ·˜ÚÈ ÁÏLe¿««¬…ƒ¿«ƒ√»ƒ

¯ÈÚN„ ‡Ú¯‡Ï È‰eÁ‡ ÂNÚ ˙ÂÏ¿«≈»¬ƒ¿«¿»¿≈ƒ

:ÌB„‡ Ï˜ÁÏהÔB‰˙È „ÈwÙe «¬«¡«ƒ»¿

È�Ba¯Ï Ôe¯ÓÈz ÔÈ„k ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿≈≈¿¿ƒƒ

ÌÚ ·˜ÚÈ Cc·Ú ¯Ó‡ Ô�„k ÂNÚÏ¿≈»ƒ¿«¬««¿»«¬…ƒ

:ÔÚk „Ú ˙È¯ÁB‡Â ˙È¯c Ô·Ï»»»ƒ¿»ƒ«¿»

ÔÚו ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯Bz ÈÏ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ«¬»ƒ»

‰‡eÁÏ ˙ÈÁÏLe Ô‰Ó‡Â ÔÈc·ÚÂ¿«¿ƒ¿«¿»¿»ƒ¿«»»

:CÈ�ÈÚa ÔÈÓÁ¯ ‡ÁkL‡Ï È�Ba¯Ï¿ƒƒ¿«¿»»«¬ƒ¿≈»

ÓÈÓÏ¯ז ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ‡icbÊ‡ e·˙Â¿»ƒ¿««»¿««¬…¿≈»

Û‡Â ÂNÚ ˙ÂÏ CeÁ‡ ˙ÂÏ ‡�È˙‡¬≈»¿«»¿«≈»¿«

‡¯·‚ ‰‡Ó Úa¯‡Â C˙eÓc˜Ï È˙‡»≈¿«»»¿«¿«¿»«¿»

:dnÚח‡„ÁÏ ·˜ÚÈ ÏÈÁ„e ƒ≈¿ƒ«¬…«¬»

dnÚ È„ ‡nÚ ˙È ‚ÈlÙe dÏ ˙˜ÚÂ«¬«≈«ƒ»«»ƒƒ≈

ÔÈ¯˙Ï ‡iÏÓ‚Â È¯Bz ˙ÈÂ ‡�Ú ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿«¿«»ƒ¿≈

:ÔÈ¯ÈMÓטÂNÚ È˙ÈÈ Ì‡ ¯Ó‡Â «ƒ¿»«¬«ƒ≈≈≈»

) È‰ÈÂ dpÁÓÈÂ ‡„Á ‡˙È¯LÓÏנ"י ¿«¿ƒ»¬»¿ƒ¿ƒ≈ƒ≈

ּותהי „˙zL‡¯וימחנּה ‡˙È¯LÓ ( ְְְִִֵַ«¿ƒ»¿ƒ¿»«

é"ùø

(„)ÌÈÎ‡ÏÓ ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ.מּמׁש :(ב"ר)מלאכים «ƒ¿««¬…«¿»ƒְִַַָָ

¯ÈÚN לּמ"ד.‡¯ˆ‰ ׁשּצריכה ּתבה ּכל ׂשעיר, לארץ «¿»≈ƒְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּבסֹופּה: ה"א הּכתּוב לּה הטיל ְְִִִֵֵַָָָָָּבתחּלתּה,

(‰)Èz¯b.אינ ּגר, אּלא וחׁשּוב ׂשר נעׂשיתי לא «¿ƒְְֲִֵֵֵֶַַָָֹ

"הוה ׁשּברכני: אבי ּברכֹות על אֹותי לׂשנא ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָֹּכדאי

אחר: ּדבר ּבי. נתקּימה לא ׁשהרי ,"לאחי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹגביר

הרׁשע לבן עם ּכלֹומר: תרי"ג, ּבגימטרּיא ְְְְִִִִַַַָָָָָָ"ּגרּתי",

ׁשמרּתי, מצֹות ותרי"ג מּמעׂשיוּגרּתי למדּתי ולא ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָֹ

BÓÁÂ¯(Â)הרעים: ¯BL ÈÏŒÈ‰ÈÂ.:לי אמר אּבא ִָָ«¿ƒƒ«¬ִַַָָ

מן לא אינּה זֹו הארץ", ּומׁשמּני הּׁשמים ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ"מּטל

הארץ: מן ולא BÓÁÂ¯הּׁשמים ¯BL.ארץ ּדר ְִִֶַַָָָֹ«¬ֶֶֶֶ

לחברֹו: אֹומר אדם ׁשֹור. הרּבה: ׁשורים על ְְֲִֵֵֵַַַַָָָלֹומר

'קראּו אֹומר: ואינֹו הּתרנגֹול', קרא ְְְְְֵֵַַַַָָָָ'ּבּלילה

È�„‡Ïהּתרנגֹולים': „Èb‰Ï ‰ÁÏL‡Â.להֹודיע ְְִַַ»∆¿¿»¿«ƒ«…ƒְִַ

ּבא EÈ�ÈÚaאלי:ׁשאני ÔÁŒ‡ˆÓÏ.ׁשלם ׁשאני ֲִֵֶֶָƒ¿…≈¿≈∆ֲִֵֶָ

:אהבת ּומבּקׁש ,עּמ(Ê)ŒÏ‡ EÈÁ‡ŒÏ‡ e�‡a ְְְֲִֵַַָ»∆»ƒ∆
ÂNÚ.נֹוהג הּוא אבל הּוא', 'אחי אֹומר: ׁשהיית ≈»ֲִִֵֵֶָָָָ

הרׁשע, ּכעׂשו ּבׂשנאתֹועּמ ע"א)עֹודּנּו פ' :(ב"ר ְְְְִִֵֶָָָָָ

(Á)¯ˆiÂ ‡¯ÈiÂ.יהרג ׁשּמא (ב"ר"וּיירא", «ƒ»«≈∆ִֵֵֶַָָָ

הּואותנחומא) יהרג אם לֹו" "וּיצר אחרים:, את ֲֲִִֵֵֶֶַַֹ

(Ë)e‰k‰Â ˙Á‡‰ ‰�Án‰.לׁשֹון מׁשּמׁש מחנה ««¬∆»««¿ƒ»ְְֲֵֶַַ

נקבה. ּולׁשֹון כז)זכר עלי(תהלים ּתחנה "אם ְְֲִֵֶַַָָָָ

נקבה, לׁשֹון הרי לג)מחנה", הּזה",(לקמן "הּמחנה ְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַָ

זכר לׁשֹון מׁשּמׁשים ּדברים ׁשאר יׁש וכן זכר, ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָלׁשֹון

נקבה: יט)ּולׁשֹון הארץ",(לעיל על יצא "הּׁשמׁש ְְֵֶֶֶַַָָָָָ

יט) זכר,(תהלים לׁשֹון הרי מֹוצאֹו", הּׁשמים ְְֲִִֵֵַַָָָָ"מקצה

ג) ב לׁשֹון(מלכים הרי הּמים", על זרחה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ"והּׁשמׁש

רּוח וכן א)נקבה. ּבאה",(איוב ּגדֹולה רּוח "והּנה ְְְְִֵֵֵַַָָָָ

הרי הּבית", ּפּנֹות ּבארּבע "וּיּגע נקבה, לׁשֹון ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָהרי

זכר. יט)לׁשֹון א ּומפרק(מלכים וחזק ּגדֹולה "ורּוח ְְְְְֵַָָָָָָ

'אׁש' וכן ּונקבה. זכר לׁשֹון הרי טז)הרים", (במדבר ְְְֲִֵֵֵֵָָָָ

נקבה. לׁשֹון ה'", מאת יצאה קד)"ואׁש (תהלים ְְְְֵֵֵֵָָָ

זכר: לׁשֹון לֹוהט", ‰Lp‡¯"אׁש ‰�Án‰ ‰È‰Â ְֵֵָָ¿»»««¬∆«ƒ¿»
‰ËÈÏÙÏ.אּלחם ּכי ּכרחֹו, עצמֹועל התקין עּמֹו. ƒ¿≈»ְְְִִִִֵֶַַָָ

ּולמלחמה. לתפּלה לדֹורֹון, ּדברים: ְְְְְְִִִִִָָָָָֹלׁשלׁשה

"אלהי לתפּלה: ּפניו", על הּמנחה "וּתעבר ְְְֱֲִִִֵַַַַָָָָֹֹלדֹורֹון:
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øàLpä äðçnä äéäå eäkäå úçàä äðçnä©©«£¤¬¨©©−§¦¨®§¨¨²©©«£¤¬©¦§−̈
äèéìôìi''yx:(ìàøùé)ééáà éýìû á÷ré øîàiå ¦§¥¨«©Ÿ»¤»©«£Ÿ¼¡Ÿ¥Æ¨¦´

éìà øîàä ýåýé ÷çöé éáà éýìûå íäøáà©§¨½̈¥«Ÿ¥−¨¦´¦§¨®§Ÿ̈º¨«Ÿ¥´¥©À
Cnr äáéèéàå EzãìBîìe Eöøàì áeLi''yx: ¯§©§§²§«©§§−§¥¦¬¨¦¨«

àéøLà úîàä-ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷̈¹Ÿ§¦¦³Ÿ©«£¨¦Æ¦¨¨´¡¤½£¤¬
-úà ézøár éì÷îá ék Ecár-úà úéùr̈¦−Ÿ¨¤©§¤®¦´§©§¦À¨©̧§¦Æ¤

iäì éúééä äzrå äfä ïcøúBðçî éðLi''yx: ©©§¥´©¤½§©¨¬¨¦−¦¦§¥¬©«£«
áééëðà àøé-ék åùr ãiî éçà ãiî àð éðìévä©¦¥¬¦¨²¦©¬¨¦−¦©´¥¨®Ÿ¦«¨¥³¨«Ÿ¦Æ

íéða-ìr íà éðkäå àBáé-ït Búài''yx:âéäzàå Ÿ½¤¨´§¦©½¦¥−©¨¦«§©¨´
Erøæ-úà ézîNå Cnr áéèéà áèéä zøîà̈©½§¨¥¥¬¥¦−¦¨®§©§¦³¤©§£Æ

áøî øôqé-àì øLà íiä ìBçki''yx:(ìåçá ë''ò)éðù §´©½̈£¤¬«Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ
ãéåéçà åùrì äçðî Bãéá àaä-ïî çwiå àeää äìéla íL ïìiåi''yx: ©¨¬¤−̈©©´§¨©®©¦©º¦©¨¯§¨²¦§−̈§¥¨¬Ÿ¨¦«

:‡·ÊÈLÏיd‰Ï‡ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â ¿≈»»«¬««¬…¡»≈

‡a‡c d‰Ï‡Â Ì‰¯·‡ ‡a‡c¿«»«¿»»≈»≈¿«»

CÚ¯‡Ï ·ez ÈÏ ¯Ó‡ Èc ÈÈ ˜ÁˆÈƒ¿»¿»ƒ¬«ƒ¿«¿»

:CnÚ ·ÈËB‡Â C˙e„lÈÏe¿«»»¿≈ƒ»

ÏkÓeיא ÔÈcÒÁ ÏkÓ È˙eÎÊ Ô¯ÈÚÊ¿ƒ»»«ƒ…ƒ¿ƒƒ»

È¯‡ Cc·Ú ÌÚ z„·Ú Èc ÔÂ·Ë«¿»ƒ¬«¿»ƒ«¿»¬≈

ÔÚÎe ÔÈ„‰ ‡�c¯È ˙È ˙È¯·Ú È„ÈÁÈ¿ƒƒ¬»ƒ»«¿¿»»≈¿«

) ÔÈ¯˙Ï È˙ÈÂ‰לתרּתיןנ"י:ÔÈ¯LÓ ( ¬≈ƒƒ¿≈ְְֵַ«ƒ¿»

ÈÓ„‡יב ÈÁ‡„ ‡„ÈÓ ÔÚÎ È�·ÊL≈«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒƒ»

‡ÓÏÈc dpÓ ‡�‡ ÏÁ„ È¯‡ ÂNÚ„¿≈»¬≈«≈¬»ƒ≈ƒ¿»

:‡i�a ÏÚ ‡n‡ È�pÁÓÈÂ È˙ÈÈ≈≈¿ƒ¿ƒ«ƒƒ»«¿«»

‡ÈËB·יג ‡·ËB‡ z¯Ó‡ z‡Â¿«¿¬«¿»»»≈

ÔÈ‡ÈbÒ CÈ�a ˙È ÈÂL‡Â CnÚƒ»∆¡«ƒ»¿»«ƒƒ

:ÈbqÓ Ôe�ÓzÈ ‡Ï Èc ‡nÈ„ ‡lÁk¿«»¿«»ƒ»ƒƒ¿ƒ«ƒ

ÈÒ�e·יד ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa Ônz ˙·e»«»¿≈¿»«¿ƒ

ÂNÚÏ ‡z·¯˜z d„È· È˙È‡c ÔÓƒ¿«¿ƒƒ≈ƒ¿À¿»¿≈»

é"ùø

הּנׁשאר הּמחנה "והיה למלחמה: אברהם", ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָאבי

ÁˆÈ˜(È)":לפליטה È·‡ È‰Ï‡Â.הּוא ּולהּלן ְִֵָ≈…≈»ƒƒ¿»ְַָ

ׁשם והזּכיר ׁשחזר מהּו ועֹוד, יצחק", "ּופחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָאֹומר:

לארצ ׁשּוב אלי האֹומר לכּתב לֹו היה ְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֻהּמיחד,

הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לפני יעקב אמר ּכ אּלא ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹוגֹו'?

אבי מּבית ּבצאתי אחת, הבטחּתני: הבטחֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָׁשּתי

אברהם אלהי ה' "אני לי: ׁשאמרּת ׁשבע, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמּבאר

ּוׁשמרּתי" לי: אמרּת וׁשם יצחק", ואלהי ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹאבי

אל "ׁשּוב לי: אמרּת לבן ּובבית ,"ּתל אׁשר ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹּבכל

,"עּמ ואהיה ּולמֹולדּת אבֹותי נגליתארץ וׁשם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

אל ה' "וּיאמר ׁשּנאמר: לבּדֹו, הּמיחד ּבּׁשם ְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻאלי

הבטחֹות ּבׁשּתי וגֹו'", אבֹותי ארץ אל ׁשּוב ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָֹיעקב

ּבא אני ‰ÌÈ„ÒÁ(È‡)לפני:האּלּו ÏkÓ Èz�Ë˜. ְֲִֵֶָָָ»…¿ƒƒ…«¬»ƒ
לג) והאמת(שבת החסדים ידי על זכּיֹותי ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָֻנתמעטּו

מּׁשהבטחּתני, ׁשּמא ירא אני לכ עּמי. ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעׂשית

עׂשו: ּביד להּמסר לי ויגרם ּבחטא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹנתלכלכּתי

˙Ó‡‰ŒÏkÓe.ּכל לי ׁשּׁשמרּת ,ּדברי אמּתת ƒ»»¡∆ְְֲִִֶֶַַָָָָ

ׁשהבטחּתני: ·ÈÏ˜Óההבטחֹות Èk.:עּמי היה לא ְְְִִֶַַַַָƒ¿«¿ƒִִָָֹ

לבּדֹו. מקלי אּלא מקנה, ולא זהב ולא ּכסף, ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלא

ּבּירּדן, מקלֹו נתן אּגדה: הּירּדן:ּומדרׁש ונבקע ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָ

(·È)ÂNÚ „iÓ ÈÁ‡ „iÓ.נֹוהג ׁשאין אחי, מּיד ƒ«»ƒƒ«≈»ִִֵֵֶַָ

הרׁשע: ּכעׂשו אּלא ּכאח, ‡ÈËÈ·(È‚)עּמי ·ËÈ‰. ְְִִֵֶָָָָָָ≈≈≈ƒ
ּבזכּות "איטיב" ,ּבזכּות :(ב"ר)אבֹותי"היטב" ְְְֲִִִֵֵֵֶ

Ìi‰ ÏBÁk EÚ¯ÊŒ˙‡ ÈzÓNÂ.?ּכן לֹו אמר והיכן ¿«¿ƒ∆«¿¬¿«»ְֵֵַָָ

אּלא לֹו אמר לא כח)והלא ּכעפר(לעיל זרע "והיה ְְֲֲֲֶַַַַַָָָָֹֹ

לֹו ׁשאמר אּלא, עד(שם)הארץ"? אעזב לא "ּכי ְֱִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּולאברהם ,"ל ּדּברּתי אׁשר את אםֿעׂשיתי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָאׁשר

כב)אמר: ּככֹוכבי(לעיל זרע את ארּבה "הרּבה ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָ

ׂשפתֿהּים על אׁשר וכחֹול ‰a‡(È„)":הּׁשמים ְְֲִֶַַַַַַָָ«»
B„È·.וכן כא)ּברׁשּותֹו, את(במדבר "וּיּקח ¿»ְְִִֵֶַַ
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מנחה: לקח והדר ,"ל ÌÈfÚ(ÂË)אעּׂשרּנּו ְְֲֲִֶַַַַָָָƒƒ
ÌÈ¯NÚ ÌÈLÈ˙e ÌÈ˙‡Ó.צריכֹות עּזים מאתים »«ƒ¿»ƒ∆¿ƒְִִִִַָ

הּנקבֹות. צר ּכדי הּזכרים ּכּלם וכן ּתיׁשים, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻעׂשרים

האמּורה לעֹונה מּכאן ּדֹורׁש רּבה' ְֲִִִֵֵַָָָָָָּוב'בראׁשית

ׁשּתים הּפֹועלים, יֹום. ּבכל הּטּילים, ְְֲִִִַַַַַָָָּבּתֹורה:

אחת הּגּמלים, ּבׁשּבת. אחת החּמרים, ְְִִַַַַַַַַַַָָָָּבׁשּבת.

ואיני חדׁשים. לׁשּׁשה אחת הּסּפנים, יֹום. ְְְֳִִִִִִֵַַַַָָָֹלׁשלׁשים

ּבעיני נראה א ּבכּוּון, הּזה הּמדרׁש לכּון ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָיֹודע

אּלא אדם, ּבכל ׁשוה העֹונה ׁשאין מּכאן, ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָׁשּלמדנּו

לכל ׁשּמסר ּכאן ׁשמצינּו עליו, הּמּטל טרח ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻלפי

ּפנּויים ׁשהם לפי איל, לכל וכן עּזים עׂשר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָּתיׁש

עׂשר לעּבר ּתׁשמיׁש להרּבֹות ּדרּכן ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָמּמלאכה

זכר,נקבֹות, מקּבלת אינּה מּׁשּנתעּברה ּובהמה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ד' אּלא לזכר מסר לא ּבמלאכה, ׁשעֹוסקין ְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹּופרים,

נקבֹות ׁשּתי רחֹוקה ּבדר ׁשהֹול ולחמֹור, ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָנקבֹות,

נקבה רחֹוקה, יֹותר ּדר ׁשהֹולכים ולּגמּלים, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָלזכר.

לזכר: Ì‰È�·e(ÊË)אחת ˙B˜È�ÈÓ ÌÈlÓb ְַַָָ¿«ƒ≈ƒ¿≈∆

ÌÈLÏL.אּגדה:ּובניהם ּומדרׁש עּמהם, ¿…ƒְְִִֵֶֶַַָָָ

ׁשּצנּוע לפי נקבה, ּכנגד זכר ּבּנאיהם, - ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּובניהם

הּכתּוב ּפרסמֹו לא חמֹורים.Ì¯ÈÚÂ:(ב"ר)ּבתׁשמיׁש ְְְְִִַַָֹ«¿»ƒֲִ

Bc·Ï(ÊÈ)זכרים: ¯„Ú ¯„Ú.ּומין מין ּכל ְִָ≈∆≈∆¿«ִִָ

È�ÙÏ:לעצמֹו e¯·Ú.,ּפחֹות אֹו יֹום, אבאּדר ואני ְְַƒ¿¿»«ֲִֶֶַָָֹ

eÓÈNzאחריכם: ÁÂ¯Â.חברֹו לפני עיןעדר מלא ֲֵֶַ¿∆«»ƒְְֲִִֵֵֵֶַֹ

רּבּוי על ּולתּוהֹו רׁשע, אֹותֹו ׁשל עינֹו להׂשּביע ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָּכדי

מי.z‡ŒÈÓÏ‰(ÁÈ)הּדֹורֹון: אּתה, מי ׁשל ַ¿ƒ«»ִִֶַָ

אּת': 'למן ותרּגּומֹו: ,ׁשֹולחEÈ�ÙÏ ‰l‡ ÈÓÏe. ְְְְְֲַַָ¿ƒ≈∆¿»∆
הּזאת הּמנחה למי הם, מי ׁשל ,ׁשּלפני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹואּלה

ׁשל,ׁשלּוחה? ּבמקֹום הּתבה ּבראׁש מׁשּמׁשת לּמ"ד ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

לא)ּכמֹו ׁשּלי(לעיל הּוא", לי רֹואה אּתה אׁשר "וכל ְְֲִִֶֶֶַָֹ

כד)הּוא, ה':(תהלים ׁשל ּומלֹואּה", הארץ ְֶֶַָָָ"לה'

(ËÈ)·˜ÚÈÏ Ec·ÚÏ z¯Ó‡Â.,ראׁשֹון ראׁשֹון, על ¿»«¿»¿«¿¿¿«¬…ִִַ

לעבּד אּתה'? 'למי ׁשּׁשאלּת: אחרֹון. אחרֹון, ְְְְְְֲֲִֶַַַַַַָָָועל

וׁשּׁשאלּת: ליעקב', לעבּד' ותרּגּומֹו: אני, ְְְְְְְְֲֲֲִֶַַַַַָָָֹֹליעקב

וגֹו': ׁשלּוחה היא מנחה ?'לפני אּלה p‰Â‰'ּולמי ְְְְְִִִֵֶֶָָָ¿ƒ≈
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ÌÈLÏL.אּגדה:ּובניהם ּומדרׁש עּמהם, ¿…ƒְְִִֵֶֶַַָָָ

ׁשּצנּוע לפי נקבה, ּכנגד זכר ּבּנאיהם, - ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּובניהם

הּכתּוב ּפרסמֹו לא חמֹורים.Ì¯ÈÚÂ:(ב"ר)ּבתׁשמיׁש ְְְְִִַַָֹ«¿»ƒֲִ

Bc·Ï(ÊÈ)זכרים: ¯„Ú ¯„Ú.ּומין מין ּכל ְִָ≈∆≈∆¿«ִִָ

È�ÙÏ:לעצמֹו e¯·Ú.,ּפחֹות אֹו יֹום, אבאּדר ואני ְְַƒ¿¿»«ֲִֶֶַָָֹ

eÓÈNzאחריכם: ÁÂ¯Â.חברֹו לפני עיןעדר מלא ֲֵֶַ¿∆«»ƒְְֲִִֵֵֵֶַֹ

רּבּוי על ּולתּוהֹו רׁשע, אֹותֹו ׁשל עינֹו להׂשּביע ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָּכדי

מי.z‡ŒÈÓÏ‰(ÁÈ)הּדֹורֹון: אּתה, מי ׁשל ַ¿ƒ«»ִִֶַָ

אּת': 'למן ותרּגּומֹו: ,ׁשֹולחEÈ�ÙÏ ‰l‡ ÈÓÏe. ְְְְְֲַַָ¿ƒ≈∆¿»∆
הּזאת הּמנחה למי הם, מי ׁשל ,ׁשּלפני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹואּלה

ׁשל,ׁשלּוחה? ּבמקֹום הּתבה ּבראׁש מׁשּמׁשת לּמ"ד ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

לא)ּכמֹו ׁשּלי(לעיל הּוא", לי רֹואה אּתה אׁשר "וכל ְְֲִִֶֶֶַָֹ

כד)הּוא, ה':(תהלים ׁשל ּומלֹואּה", הארץ ְֶֶַָָָ"לה'

(ËÈ)·˜ÚÈÏ Ec·ÚÏ z¯Ó‡Â.,ראׁשֹון ראׁשֹון, על ¿»«¿»¿«¿¿¿«¬…ִִַ

לעבּד אּתה'? 'למי ׁשּׁשאלּת: אחרֹון. אחרֹון, ְְְְְְֲֲִֶַַַַַַָָָועל

וׁשּׁשאלּת: ליעקב', לעבּד' ותרּגּומֹו: אני, ְְְְְְְְֲֲֲִֶַַַַַָָָֹֹליעקב

וגֹו': ׁשלּוחה היא מנחה ?'לפני אּלה p‰Â‰'ּולמי ְְְְְִִִֵֶֶָָָ¿ƒ≈



�glyiealipy meiqelwpe`

:Búà íëàöîaàëEcár äpä íb ízøîàå §Ÿ©«£¤−Ÿ«©«£©§¤¾©À¦¥²©§§¬
äçðna åéðô äøtëà øîà-ék eðéøçà á÷ré©«£−Ÿ©«£¥®¦«¨©º£©§¨´¨À̈©¦§¨Æ
àOé éìeà åéðô äàøà ïë-éøçàå éðôì úëìää©«Ÿ¤¤́§¨½̈§©«£¥¥Æ¤§¤´¨½̈©−¦¨¬

éðôi''yx:áëïì àeäå åéðt-ìr äçðnä øárzå ¨¨«©©«£¬Ÿ©¦§−̈©¨¨®§²¨¬
äðçna àeää-äìélai''yx:âëí÷iå|äìéla ©©«§¨©−©©«£¤«©¨´¨©©´§¨

åéúçôL ézL-úàå åéLð ézL-úà çwiå àeäÀ©¦©º¤§¥³¨¨Æ§¤§¥´¦§Ÿ½̈
øárî úà øáriå åéãìé øNr ãçà-úàå§¤©©¬¨−̈§¨¨®©©«£¾Ÿ¥−©«£©¬

÷aéi''yx:ãëøáriå ìçpä-úà íøáriå íçwiå ©«Ÿ©¦̧¨¥½©©«£¦¥−¤©¨®©©©«£¥−
Bì-øLà-úài''yx:äë÷áàiå Bcáì á÷ré øúeiå ¤£¤«©¦¨¥¬©«£−Ÿ§©®©¥«¨¥¬

øçMä úBìr ãr Bnr Léài''yx:åëàì ék àøiå ¦Æ¦½©−£¬©¨«©©©À§¦´³Ÿ
á÷ré Cøé-ók ò÷zå Bëøé-óëa òbiå Bì ìëé̈ŸÆ½©¦©−§©§¥®©¥̧©Æ©¤¤́©«£½Ÿ

Bnr B÷áàäai''yx:æëäìr ék éðçlL øîàiå §¥¨«§−¦«©´Ÿ¤©§¥½¦¦¬¨−̈
-íà ék EçlLà àì øîàiå øçMä©¨®©©¸Ÿ¤Æ´Ÿ£©¥«£½¦−¦

:d˙ÈכאCc·Ú ‡‰ Û‡ Ôe¯ÓÈ˙Â »≈¿≈¿«»«¿»

¯Ó‡ È¯‡ ‡�¯˙· È˙‡ ·˜ÚÈ«¬…»≈«¿»»¬≈¬«

˙ÏÊ‡c ‡z·¯˜˙a dÊ‚e¯Ï dpÁ�‡«¿ƒ≈¿¿≈¿ƒ¿À¿»¿»¿«

È‰Bt‡ ÈÊÁ‡ Ôk ¯˙·e ÈÓ„˜Ï»√»«»«≈∆¡≈«ƒ

:Èt‡ ·ÒÈ ÌÈ‡Óכב˙¯·ÚÂ »ƒƒ««»«¬»«

˙· ‡e‰Â È‰Bt‡ ÏÚ ‡z·¯˜zƒ¿À¿»««ƒ¿»

:‡˙È¯LÓa ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏaכג ¿≈¿»«¿«¿ƒ»

ÔÈz¯z ˙È ¯·„e ‡e‰ ‡ÈÏÈÏa Ì˜Â¿»¿≈¿»¿«»«¿≈

„Á ˙ÈÂ d˙�ÈÁÏ ÔÈz¯z ˙ÈÂ È‰BL�¿ƒ¿»«¿≈¿≈»≈¿»«

¯·ÚÓ ˙È ¯·ÚÂ È‰B�a ¯ÒÚ¬«¿ƒ«¬«»«¬«

:‡˜·eÈכד˙È Ôep¯aÚÂ Ôe�¯·„e ¿»¿»ƒ¿«»ƒ»

:dÏÈc ˙È ¯aÚ‡Â ‡ÏÁ�«¿»¿«¿«»ƒ≈

È‰B„BÁÏaכה ·˜ÚÈ ¯‡zL‡Â¿ƒ¿»««¬…ƒ¿ƒ

˜ÏÒc „Ú dnÚ ‡¯·b ÏczL‡Â¿ƒ¿«≈«¿»ƒ≈«ƒ¿≈

ˆ:‡¯ÙכוdÏ ÏÈÎÈ ‡Ï È¯‡ ‡ÊÁÂ «¿»«¬»¬≈»»ƒ≈

‡k¯È È˙t ÚÊÂ dk¯È È˙Ùa ·È¯˜e¿≈ƒ¿≈«¿≈¿»¿≈«¿»

:dnÚ d˙eÏczL‡a ·˜ÚÈ„¿«¬…¿ƒ¿«»≈ƒ≈

ˆÙ¯‡כז ˜ÈÏÒ È¯‡ È�ÁlL ¯Ó‡Â«¬««¿«ƒ¬≈¿ƒ«¿»

ÔÈ‰l‡ CpÁÏL‡ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¬«¿ƒ»∆»≈

é"ùø

‡e‰ŒÌ‚.:יעקב(‡Î)ÂÈ�Ù ‰¯tÎ‡.,רגזֹו אבּטל «ֲַֹ¬«¿»»»ְֲֵַֻ

כח)וכן מות",(ישעיה את ּבריתכם מז)"וכּפר (שם ְְְְִֵֶֶֶַָֻ

ׁשאצל ּכּפרה ׁשּכל ּבעיני ונראה כפרּה". ּתּוכלי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ"לא

הן והעברה קּנּוח לׁשֹון ּכּלן ּפנים, ואצל וחטא ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻעון

אר ּבעיולׁשֹון ידיּה, 'וכּפר ּבּגמרא: והרּבה הּוא, ּמי ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָ

הּמקרא ּבלׁשֹון וגם ּגברא', ּבההּוא ידיּה ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָלכּפּורי

ׁשם על זהב", "ּכפֹורי קדׁש: ׁשל הּמזרקים ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹנקראים

הּמזרק: ּבׂשפת ּבהן ידיו מקּנח ŒÏÚ(Î·)ׁשהּכהן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ«
ÂÈ�t.וכן לפניו, ו)ּכמֹו יּׁשמע(ירמיה וׁשד "חמס »»ְְְִֵַָָָָָָֹ

ּתמיד", עלּֿפני סה)וכןּבה "הּמכעסים(ישעיה ְְִִִֵַַַַָָָ

הּוא אף ּפניו", "על אּגדה: ּומדרׁש עלּֿפני", ְִִַַַַַַָָָָָאֹותי

ּבכעס, זהׁשרּוי לכל צרי Œ˙‡Â(Î‚):(ב"ר)ׁשהיה ְְִֶֶַַָָָָָ¿∆
ÂÈ„ÏÈ ¯NÚ „Á‡.(ב"ר)נתנּה היתה? היכן ודינה ««»»¿»»ְְְִֵָָָָָָ

ּולכ עיניו, עׂשו ּבּה יּתן ׁשּלא ּבפניה, ונעל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּבתבה

למּוטב, ּתחזירּנּו ׁשּמא מאחיו, ׁשּמנעּה יעקב ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנענׁש

ׁשכם: ּביד הּנהר:.aÈ˜ונפלה ‡˙Œ(Î„)ׁשם ְְְְֶַָָ«…ֵַָָ∆
BÏŒ¯L‡.ּכגׁשר עצמֹו עׂשה והּמּטלטלים, הּבהמה ¬∆ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

ּכאן: ּומּניח מּכאן ÚÈ˜·(Î‰)נֹוטל ¯˙eiÂ.ׁשכח ִִֵַַָָ«ƒ»≈«¬…ַָ

קטּנים עליהםּפּכים צא)וחזר ‡LÈ:(חולין ˜·‡iÂ. ְְֲִִֵֶַַַָ«≈»≈ƒ
ׁשהיּו אבק, מּלׁשֹון איׁש', 'וּיתעּפר ּפרׁש: ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָמנחם

ּברג עפר נראהמעלים ולי נענּועם. ידי על ליהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

'ּבתר הּוא: ארּמי ולׁשֹון 'וּיתקּׁשר', לׁשֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָׁשהּוא

ׁשּכן עניבה, לׁשֹון מיבק', ליּה 'ואבק ּביּה' ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָדאּביקּו

רעהּו, את איׁש להּפיל ׁשּמתעּצמים ׁשנים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַּדר

זכרֹונם רּבֹותינּו ּופרׁשּו ּבזרֹועֹותיו, ואֹובקֹו ְְְְְְִִֵֵֶַָָׁשחֹובקֹו

עׂשו ׁשל ׂשרֹו ׁשהּוא ÚbiÂ(ÂÎ):(ב"ר)לברכה, ְִֵֶֶָָָָ«ƒ«
BÎ¯ÈŒÛÎa.,ּכף קרּוי ּבּקלּבסת, הּתקּוע הּיר קּולית ¿«¿≈ְִִֵֶַַַַַָָָֹ

קדרה: ׁשל ּכף ּכמין ׁשעליה ׁשהּבׂשר ׁשם ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעל

Ú˜zÂ.לֹו ודֹומה חברּתּה, מּמקֹום (ירמיהנתקעקע «≈«ְְְְְֲִִֶֶַַָ

ּובּמׁשנה:ו) הסרה, לׁשֹון ,"מּמ נפׁשי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ"ּפןּֿתקע

ׁשרׁשיהן: לׁשרׁש ּביצתן', ÏÚ‰(ÊÎ)'לקעקע Èk ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָƒ»»
¯ÁM‰.ּבּיֹום ׁשירה לֹומר אני חוליןוצרי (ב"ר. «»«ְֲִִִַַָָ

אבי,.È�zÎ¯a:צא) ׁשּברכני הּברכֹות על לי הֹודה ≈«¿»ƒְְִִִֵֵֶַַַָָ

לרׁש"י: קׁשה (וכאן עליהן. מערער ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשעׂשו
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éðzëøai''yx:çëøîàiå EîM-äî åéìà øîàiå ¥«©§¨«¦©¬Ÿ¤¥−̈©§¤®©−Ÿ¤
:á÷réèëék EîL ãBò øîàé á÷ré àì øîàiå ©«£«Ÿ©ÀŸ¤³Ÿ©«£ŸÆ¥«¨¥¬Æ¦§½¦−

íéLðà-írå íéýìû-ír úéøN-ék ìûøNé-íà¦¦§¨¥®¦«¨¦¯¨¦¡Ÿ¦²§¦£¨¦−
ìëezåi''yx:ìàp-äãébä øîàiå á÷ré ìàLiå ©¨«©¦§©´©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©¦«¨¨´

f änì øîàiå EîLì ìàLz äCøáéå éîL §¤½©¾Ÿ¤¨¬¨¤−¦§©´¦§¦®©§¨¬¤
íL Búài''yx:éùéìùàìíB÷nä íL á÷ré àø÷iå Ÿ−¨«©¦§¨¯©«£²Ÿ¥¬©¨−

íéðt-ìà íéðt íéýìû éúéàø-ék ìûéðt§¦¥®¦«¨¦³¦¡Ÿ¦Æ¨¦´¤¨¦½
:éLôð ìöpzåáìøár øLàk LîMä Bì-çøæiå ©¦¨¥−©§¦«©¦§©´©¤½¤©«£¤¬¨©−

Bëøé-ìr rìö àeäå ìûeðt-úài''yx:âìïk-ìr ¤§¥®§¬Ÿ¥−©©§¥«©¥¿
øLà äLpä ãéb-úà ìûøNé-éðá eìëàé-àìŸ«Ÿ§¸§¥«¦§¨¥¹¤¦´©¨¤À£¤Æ
Cøé-óëa òâð ék äfä íBiä ãr Cøiä ók-ìr©©´©¨¥½©−©´©¤®¦³¨©Æ§©¤¤́

äLpä ãéâa á÷réi''yx:âìàá÷ré àOiå ©«£½Ÿ§¦−©¨¤«©¦¨̧©«£¹Ÿ
úBàî òaøà Bnrå àa åùr äpäå àøiå åéðér¥À̈©©§Æ§¦¥´¥¨Ÿ́½̈§¦¾©§©¬¥−
ìçø-ìrå äàì-ìr íéãìéä-úà õçiå Léà¦®©©´©¤©§¨¦À©¥¨Æ§©¨¥½

:È�zÎ¯aכחCÓL ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â ≈«¿»ƒ«¬«≈»¿»

:·˜ÚÈ ¯Ó‡Âכט·˜ÚÈ ‡Ï ¯Ó‡Â «¬««¬…«¬«»«¬…

Ï‡¯NÈ ÔÈ‰l‡ CÓL „BÚ ¯Ó‡˙Èƒ¿¬«¿»∆»≈ƒ¿»≈

‡i¯·e‚ ÌÚÂ ÈÈ Ì„˜ ˙·¯·¯ È¯‡¬≈«¿¿«√»¿»¿ƒ¿«»

:‡zÏÎÈÂל¯Ó‡Â ·˜ÚÈ Ï‡Le ƒ»¿»¿≈«¬…«¬«

z‡ Ô�„ ‰ÓÏ ¯Ó‡Â CÓL ÔÚÎ ÈeÁ«ƒ¿«¿»«¬«¿»¿««¿

:Ônz d˙È CÈ¯·e ÈÓLÏ Ï‡L»≈ƒ¿ƒ»ƒ»≈«»

„‡˙¯‡לא ‡ÓL ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…¿»¿«¿»

ÈÈ„ ‡iÎ‡ÏÓ È˙ÈÊÁ È¯‡ Ï‡È�t¿ƒ≈¬≈¬≈ƒ«¿»«»«¿»

:ÈLÙ� ˙·ÊzL‡Â ÔÈt‡a ÔÈt‡«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿»««¿ƒ

„Èלב ‡Ók ‡LÓL dÏ Á�„e¿«≈ƒ¿»¿»ƒ

ÏÚ ÚÏËÓ ‡e‰Â Ï‡e�t ˙È ¯·Ú¬«»¿≈¿«¿««

:dk¯ÈלגÈ�a ÔeÏÎÈÈ ‡Ï Ôk ÏÚ «¿≈«≈»≈¿¿≈

ÏÚ Èc ‡ÈL�„ ‡„Èb ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ»¿«¿»ƒ«

È¯‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡k¯È È˙t¿≈«¿»«»»≈¬≈

‡„È‚a ·˜ÚÈ„ ‡k¯È È˙Ùa ·È¯¿̃≈ƒ¿≈«¿»¿«¬…¿ƒ»

:‡ÈL�„אÈ‰B�ÈÚ ·˜ÚÈ Û˜Êe ¿«¿»¿««¬…≈ƒ

Úa¯‡ dnÚÂ ‡˙‡ ÂNÚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ«¬»¿»≈»¬»¿ƒ≈«¿«

ÏÚ ‡i�a ˙È ‚ÈlÙe ÔÈ¯·b ‰‡Ó¿»À¿ƒ«ƒ»¿«»«

ÔÈz¯z ÏÚÂ ÏÁ¯ ÏÚÂ ‰‡Ï≈»¿«»≈¿««¿≈

é"ùø

איתא וכן וכּו', הֹודה אּלא לֹומר, לֹו היה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ"ּתברכני"

ודֹוק): מ"ה, עּמּוד 'ּתזריע', ּפרׁשת ּבּזהר ְְְְִֶַַַַַַָָָֹּבהדיא

(ËÎ)·˜ÚÈ ‡Ï.ל ּבאּו ׁשהּברכֹות עֹוד יאמר לא …«¬…ְְֵֵֶַָָָֹ

וסֹופ ּפנים, וגּלּוי ּבׂשררה אם ּכי ּורמּיה, ְְְְְְְִִִִִִָָָָָָּבעקבה

ּומחליף ּבביתֿאל עלי נגלה הּוא ּברּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּקדֹוׁש

,ׁשמל ואֹודה אהיה ׁשם ואני ,מברכ הּוא וׁשם ְְְְְְְְֲִִֶֶֶַָָָ

ׁשּכתּוב: וזהּו יב)עליהן, מלא(הושע אל "וּיׂשר ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָ

לֹו. וּיתחּנן הּמלא ּבכה וּיתחּנןֿלֹו", ּבכה ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻוּיכל,

ידּבר וׁשם ימצאּנּו "ּביתֿאל לֹו? ּנתחּנן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָּומה

רצה ולא ׁשם. עּמנּו ׁשּידּבר עד לי המּתן ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹעּמנּו",

ויבר" וזהּו עליהן, לֹו הֹודה ּכרחֹו ועל ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָֹיעקב,

רצה ולא לֹו, להמּתין מתחּנן ׁשהיה ׁשם", :אֹותֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

ÌÈL�‡ŒÌÚÂ.ולבן nÏ‰(Ï)להם:.ÏÎezÂ:עׂשו ¿ƒ¬»ƒְֵָָָ«»ֶָ»»
Ï‡Lz ‰f.(ב"ר)מׁשּתּנין קבּוע, ׁשם לנּו אין ∆ƒ¿«ְִִֵֵַַָָ

ׁשאנּו הּׁשליחּות עבֹודת מצות לפי (הּכל) ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹׁשמֹותינּו,

‰LÓM(Ï·)מׁשּתּלחים: BÏŒÁ¯ÊiÂ.ּבני לׁשֹון ְְִִַ«ƒ¿««∆∆ְְֵ

לנּו האיר ּפלֹוני למקֹום 'ּכׁשהּגענּו הּוא: ְְְְִִִֵֶַָָָָאדם

לֹו", "וּיזרח אּגדה: ּומדרׁש ּפׁשּוטֹו, זהּו ְְְִִֶַַַַַַַָָהּׁשחר',

ּדתימא ּכמה צלעתֹו, את לרּפאֹות ג)לצרּכֹו, (מלאכי ְְְְְְְִֵֶַָָָָ

ׁשעֹות ואֹותן ּבכנפיה", ּומרּפא צדקה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָ"ׁשמׁש

מהרה ׁשבע, מּבאר ּכׁשּיצא ּבׁשבילֹו לׁשקע ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמהרה

ּבׁשבילֹו ˆÚÏB:לזרח ‡e‰Â.ּכׁשּזרחה צלע היה ְְִִִַֹ¿≈«ְְֵֶָָָָֹ

‰Lp‰(Ï‚)הּׁשמׁש: „Èb.ּגיד" ׁשמֹו נקרא ולּמה ֶֶַƒ«»∆ְְְִִָָָ

לׁשֹון והּוא ועלה, מּמקֹומֹו ׁשּנׁשה לפי ְְְְְִִֶֶַָָָָָהּנׁשה"?

וכן נא)קפיצה, וכן(ירמיה ּגבּורתם", (לקמן"נׁשתה ְְְְְִֵֵָָָָָ

(מא) אתּֿכלֿעמלי": אלהים נּׁשני ÛkŒÏÚ"ּכי ֱֲִִִִֶַַָָֹ««
C¯i‰.ועגל וחלּול ּגבּה ּבׂשר ּכל ּבלע"ז, פולפ"א «»≈ְְְַַַָָָָָָֹֹ

ּבסּמני הּכף ׁשּתתמר 'עד ּכמֹו: 'ּכף' ְְְִִֵֵֶַַַַָָָקרּוי:
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éðzëøai''yx:çëøîàiå EîM-äî åéìà øîàiå ¥«©§¨«¦©¬Ÿ¤¥−̈©§¤®©−Ÿ¤
:á÷réèëék EîL ãBò øîàé á÷ré àì øîàiå ©«£«Ÿ©ÀŸ¤³Ÿ©«£ŸÆ¥«¨¥¬Æ¦§½¦−

íéLðà-írå íéýìû-ír úéøN-ék ìûøNé-íà¦¦§¨¥®¦«¨¦¯¨¦¡Ÿ¦²§¦£¨¦−
ìëezåi''yx:ìàp-äãébä øîàiå á÷ré ìàLiå ©¨«©¦§©´©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©¦«¨¨´

f änì øîàiå EîLì ìàLz äCøáéå éîL §¤½©¾Ÿ¤¨¬¨¤−¦§©´¦§¦®©§¨¬¤
íL Búài''yx:éùéìùàìíB÷nä íL á÷ré àø÷iå Ÿ−¨«©¦§¨¯©«£²Ÿ¥¬©¨−

íéðt-ìà íéðt íéýìû éúéàø-ék ìûéðt§¦¥®¦«¨¦³¦¡Ÿ¦Æ¨¦´¤¨¦½
:éLôð ìöpzåáìøár øLàk LîMä Bì-çøæiå ©¦¨¥−©§¦«©¦§©´©¤½¤©«£¤¬¨©−

Bëøé-ìr rìö àeäå ìûeðt-úài''yx:âìïk-ìr ¤§¥®§¬Ÿ¥−©©§¥«©¥¿
øLà äLpä ãéb-úà ìûøNé-éðá eìëàé-àìŸ«Ÿ§¸§¥«¦§¨¥¹¤¦´©¨¤À£¤Æ
Cøé-óëa òâð ék äfä íBiä ãr Cøiä ók-ìr©©´©¨¥½©−©´©¤®¦³¨©Æ§©¤¤́

äLpä ãéâa á÷réi''yx:âìàá÷ré àOiå ©«£½Ÿ§¦−©¨¤«©¦¨̧©«£¹Ÿ
úBàî òaøà Bnrå àa åùr äpäå àøiå åéðér¥À̈©©§Æ§¦¥´¥¨Ÿ́½̈§¦¾©§©¬¥−
ìçø-ìrå äàì-ìr íéãìéä-úà õçiå Léà¦®©©´©¤©§¨¦À©¥¨Æ§©¨¥½

:È�zÎ¯aכחCÓL ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â ≈«¿»ƒ«¬«≈»¿»

:·˜ÚÈ ¯Ó‡Âכט·˜ÚÈ ‡Ï ¯Ó‡Â «¬««¬…«¬«»«¬…

Ï‡¯NÈ ÔÈ‰l‡ CÓL „BÚ ¯Ó‡˙Èƒ¿¬«¿»∆»≈ƒ¿»≈

‡i¯·e‚ ÌÚÂ ÈÈ Ì„˜ ˙·¯·¯ È¯‡¬≈«¿¿«√»¿»¿ƒ¿«»

:‡zÏÎÈÂל¯Ó‡Â ·˜ÚÈ Ï‡Le ƒ»¿»¿≈«¬…«¬«

z‡ Ô�„ ‰ÓÏ ¯Ó‡Â CÓL ÔÚÎ ÈeÁ«ƒ¿«¿»«¬«¿»¿««¿

:Ônz d˙È CÈ¯·e ÈÓLÏ Ï‡L»≈ƒ¿ƒ»ƒ»≈«»

„‡˙¯‡לא ‡ÓL ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…¿»¿«¿»

ÈÈ„ ‡iÎ‡ÏÓ È˙ÈÊÁ È¯‡ Ï‡È�t¿ƒ≈¬≈¬≈ƒ«¿»«»«¿»

:ÈLÙ� ˙·ÊzL‡Â ÔÈt‡a ÔÈt‡«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿»««¿ƒ

„Èלב ‡Ók ‡LÓL dÏ Á�„e¿«≈ƒ¿»¿»ƒ

ÏÚ ÚÏËÓ ‡e‰Â Ï‡e�t ˙È ¯·Ú¬«»¿≈¿«¿««

:dk¯ÈלגÈ�a ÔeÏÎÈÈ ‡Ï Ôk ÏÚ «¿≈«≈»≈¿¿≈

ÏÚ Èc ‡ÈL�„ ‡„Èb ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ»¿«¿»ƒ«

È¯‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡k¯È È˙t¿≈«¿»«»»≈¬≈

‡„È‚a ·˜ÚÈ„ ‡k¯È È˙Ùa ·È¯¿̃≈ƒ¿≈«¿»¿«¬…¿ƒ»

:‡ÈL�„אÈ‰B�ÈÚ ·˜ÚÈ Û˜Êe ¿«¿»¿««¬…≈ƒ

Úa¯‡ dnÚÂ ‡˙‡ ÂNÚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ«¬»¿»≈»¬»¿ƒ≈«¿«

ÏÚ ‡i�a ˙È ‚ÈlÙe ÔÈ¯·b ‰‡Ó¿»À¿ƒ«ƒ»¿«»«

ÔÈz¯z ÏÚÂ ÏÁ¯ ÏÚÂ ‰‡Ï≈»¿«»≈¿««¿≈

é"ùø

איתא וכן וכּו', הֹודה אּלא לֹומר, לֹו היה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ"ּתברכני"

ודֹוק): מ"ה, עּמּוד 'ּתזריע', ּפרׁשת ּבּזהר ְְְְִֶַַַַַַָָָֹּבהדיא

(ËÎ)·˜ÚÈ ‡Ï.ל ּבאּו ׁשהּברכֹות עֹוד יאמר לא …«¬…ְְֵֵֶַָָָֹ

וסֹופ ּפנים, וגּלּוי ּבׂשררה אם ּכי ּורמּיה, ְְְְְְְִִִִִִָָָָָָּבעקבה

ּומחליף ּבביתֿאל עלי נגלה הּוא ּברּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּקדֹוׁש

,ׁשמל ואֹודה אהיה ׁשם ואני ,מברכ הּוא וׁשם ְְְְְְְְֲִִֶֶֶַָָָ

ׁשּכתּוב: וזהּו יב)עליהן, מלא(הושע אל "וּיׂשר ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָ

לֹו. וּיתחּנן הּמלא ּבכה וּיתחּנןֿלֹו", ּבכה ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻוּיכל,

ידּבר וׁשם ימצאּנּו "ּביתֿאל לֹו? ּנתחּנן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָּומה

רצה ולא ׁשם. עּמנּו ׁשּידּבר עד לי המּתן ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹעּמנּו",

ויבר" וזהּו עליהן, לֹו הֹודה ּכרחֹו ועל ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָֹיעקב,

רצה ולא לֹו, להמּתין מתחּנן ׁשהיה ׁשם", :אֹותֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

ÌÈL�‡ŒÌÚÂ.ולבן nÏ‰(Ï)להם:.ÏÎezÂ:עׂשו ¿ƒ¬»ƒְֵָָָ«»ֶָ»»
Ï‡Lz ‰f.(ב"ר)מׁשּתּנין קבּוע, ׁשם לנּו אין ∆ƒ¿«ְִִֵֵַַָָ

ׁשאנּו הּׁשליחּות עבֹודת מצות לפי (הּכל) ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹׁשמֹותינּו,

‰LÓM(Ï·)מׁשּתּלחים: BÏŒÁ¯ÊiÂ.ּבני לׁשֹון ְְִִַ«ƒ¿««∆∆ְְֵ

לנּו האיר ּפלֹוני למקֹום 'ּכׁשהּגענּו הּוא: ְְְְִִִֵֶַָָָָאדם

לֹו", "וּיזרח אּגדה: ּומדרׁש ּפׁשּוטֹו, זהּו ְְְִִֶַַַַַַַָָהּׁשחר',

ּדתימא ּכמה צלעתֹו, את לרּפאֹות ג)לצרּכֹו, (מלאכי ְְְְְְְִֵֶַָָָָ

ׁשעֹות ואֹותן ּבכנפיה", ּומרּפא צדקה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָ"ׁשמׁש

מהרה ׁשבע, מּבאר ּכׁשּיצא ּבׁשבילֹו לׁשקע ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמהרה

ּבׁשבילֹו ˆÚÏB:לזרח ‡e‰Â.ּכׁשּזרחה צלע היה ְְִִִַֹ¿≈«ְְֵֶָָָָֹ

‰Lp‰(Ï‚)הּׁשמׁש: „Èb.ּגיד" ׁשמֹו נקרא ולּמה ֶֶַƒ«»∆ְְְִִָָָ

לׁשֹון והּוא ועלה, מּמקֹומֹו ׁשּנׁשה לפי ְְְְְִִֶֶַָָָָָהּנׁשה"?

וכן נא)קפיצה, וכן(ירמיה ּגבּורתם", (לקמן"נׁשתה ְְְְְִֵֵָָָָָ

(מא) אתּֿכלֿעמלי": אלהים נּׁשני ÛkŒÏÚ"ּכי ֱֲִִִִֶַַָָֹ««
C¯i‰.ועגל וחלּול ּגבּה ּבׂשר ּכל ּבלע"ז, פולפ"א «»≈ְְְַַַָָָָָָֹֹ

ּבסּמני הּכף ׁשּתתמר 'עד ּכמֹו: 'ּכף' ְְְִִֵֵֶַַַַָָָקרּוי:
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:úBçôMä ézL ìråáúBçôMä-úà íNiå §©−§¥¬©§¨«©¨¯¤¤©§¨²
äéãìéå äàì-úàå äðLàø ïäéãìé-úàå§¤©§¥¤−¦«Ÿ¨®§¤¥¨³¦«¨¤¸¨Æ

íéðøçà óñBé-úàå ìçø-úàå íéðøçài''yx: ©«£Ÿ¦½§¤¨¥¬§¤¥−©«£Ÿ¦«
âòáL äöøà eçzLiå íäéðôì øár àeäå§−¨©´¦§¥¤®©¦§©³©̧§¨Æ¤´©

åéçà-ãr BzLb-ãr íéîrti''yx:ãåùr õøiå §¨¦½©¦§−©¨¦«©¨̧¨¥¨³Ÿ
-ìr ìtiå eä÷açéå Búàø÷ìáéúëåøàeöéø÷åéøàeö ¦§¨Æ©§©§¥½©¦¬Ÿ©©¨−̈©¨−̈

ekáiå eä÷Léåi''yx:äàøiå åéðér-úà àOiå ©Ÿ¦ŸŸ̈¥ŸŸŸ©¦§«©¦¨´¤¥À̈©©³§
Cl älà-éî øîàiå íéãìéä-úàå íéLpä-úà¤©¨¦Æ§¤©§¨¦½©−Ÿ¤¦¥´¤¨®
-úà íéýìû ïðç-øLà íéãìéä øîàiå©Ÿ©¾©§¨¦¾£¤¨©¬¡Ÿ¦−¤

Ecári''yx:éòéáøåäpä úBçôMä ïLbzå ©§¤«©¦©¯§¨©§¨²¥¬¨
:ïéåçzLzå ïäéãìéåæäéãìéå äàì-íb Lbzå §©§¥¤−©¦§©«£¤«¨©¦©¯©¥¨²¦«¨¤−¨

eåçzLiå ìçøå óñBé Lbð øçàå eåçzLiåi''yx: ©¦§©«£®§©©À¦©¬¥²§¨¥−©¦§©«£«
çézLât øLà äfä äðçnä-ìk Eì éî øîàiå©¾Ÿ¤¦¬§²¨©©«£¤¬©¤−£¤´¨¨®§¦

éðãà éðéra ïç-àöîì øîàiåi''yx:èéäé éçà áø éì-Lé åùr øîàiå ©¾Ÿ¤¦§Ÿ¥−§¥¥¬£Ÿ¦«©¬Ÿ¤¥−̈Ÿ¤¦´¨®¨¦¾§¦¬
Cì-øLà Eìi''yx:ééðéra ïç éúàöî àð-íà àð-ìà á÷ré øîàiåE §−£¤¨«©´Ÿ¤©«£ÀŸ©¨Æ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½

:‡˙�ÈÁÏב˙ÈÂ ‡˙�ÈÁÏ ˙È ÈeLÂ ¿≈»»¿«ƒ»¿≈»»¿»

‡‰�·e ‰‡Ï ˙ÈÂ ÔÈ‡Ó„˜ Ô‰È�a¿≈≈«¿»ƒ¿»≈»¿»»

ÛÒBÈ ˙ÈÂ ÏÁ¯ ˙ÈÂ ÔÈ‡¯˙a«¿»ƒ¿»»≈¿»≈

:ÔÈ‡¯˙aגÔB‰ÈÓ„˜ ¯·Ú ‡e‰Â «¿»ƒ¿¬«√»≈

„Ú ÔÈ�ÓÊ Ú·L ‡Ú¯‡ ÏÚ „È‚Òe¿ƒ««¿»¿«ƒ¿ƒ«

) „Ú d·¯˜Óותלנ"י:È‰eÁ‡ ( ƒ¿¿≈«ְַ¬ƒ

dÙt‚Âד d˙eÓc˜Ï ÂNÚ Ë‰¯e¿«≈»¿«»≈¿«¿≈

:BÎ·e d˜L�Â d¯‡eˆ ÏÚ ÏÙ�e¿«««¿≈¿«¿≈¿

�ÈL‡ה ˙È ‡ÊÁÂ È‰B�ÈÚ ˙È Û˜Êe¿«»≈ƒ«¬»»¿«»

¯Ó‡Â CÏ ÔÈl‡ ÔÓ ¯Ó‡Â ‡i�a ˙ÈÂ¿»¿«»«¬«»ƒ≈»«¬«

:Cc·Ú ˙È ÈÈ ÒÁ Èc ‡i�a¿«»ƒ»¿»»«¿»

Ô‰È�·eו ÔÈp‡ ‡˙�ÈÁÏ ˙·È¯˜e¿ƒ«¿≈»»ƒƒ¿≈≈

:‡„È‚Òeז‰‡Ï Û‡ ‡·È¯˜e ¿ƒ»¿ƒ»«≈»

·È¯˜ Ôk ¯˙·e e„È‚Òe ‡‰�·e¿»»¿ƒ»«≈¿≈

:e„È‚Òe ÏÁ¯Â ÛÒBÈחÔÓ ¯Ó‡Â ≈¿»≈¿ƒ«¬«»

˙ÈÚ¯Ú Èc ÔÈ„‰ ‡˙È¯LÓ Ïk CÏ»»«¿ƒ»»≈ƒ¬»ƒ

È�ÈÚa ÔÈÓÁ¯ ‡ÁkL‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»»«¬ƒ¿≈≈

:È�Ba¯טÈbÒ ÈÏ ˙È‡ ÂNÚ ¯Ó‡Â ƒƒ«¬«≈»ƒƒ«ƒ

:CÏÈ„a ÁÏˆ‡ ÈÁ‡י¯Ó‡Â »ƒ«¿«¿ƒ»«¬«

é"ùø

‡ÌÈ�¯Á(·)ּבגרּות'): ‰È„ÏÈÂ ‰‡ÏŒ˙‡Â.אחרֹון ְַ¿∆≈»ƒ»∆»«¬…ƒֲַ

חביב: Ì‰È�ÙÏ(‚)אחרֹון ¯·Ú.יבא 'אם אמר: ֲִַָ»«ƒ¿≈∆ִַָָֹ

ּתחּלה': ּבי יּלחם להּלחם, רׁשע ְְִִִִֵֵָָָָָאֹותֹו

(„)e‰˜aÁÈÂ.מׁשּתחוה ׁשראהּו רחמיו נתּגלּגלּו «¿«¿≈ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָ

הּללּו: הׁשּתחואֹות ויׁש.e‰˜MiÂּכל עליו, נקּוד ְֲִַַָָָ«ƒ»≈ְֵָָָ

ׁשּדרׁשּו יׁש ּדספרי: ּבבריתא הּזה ּבּדבר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָחֹולקין

לּבֹו ּבכל נׁשקֹו ׁשּלא לֹומר זֹו, אמר(ב"ר)נקּדה . ְְְִֶַַָָָָֹֻ

ׁשעׂשו ּבידּוע היא, 'הלכה יֹוחאי: ּבן ׁשמעֹון ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָרּבי

ׁשעה ּבאֹותּה רחמיו ׁשּנכמרּו אּלא ליעקב, ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹׂשֹונא

לּבֹו ּבכל רבה)ּונׁשקֹו Cl(‰):(בראשית ‰l‡ŒÈÓ. ְְִָָƒ≈∆»
אּלה ׁשּל?:מי ÏÁ¯Â(Ê)להיֹות ÛÒBÈ Lb�. ְְִִֵֶֶƒ«≈¿»≈

ּברחל, אבל הּבנים, לפני נּגׁשֹות האּמהֹות ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָֻּבכּלן,

יתלה ׁשּמא ּתאר, יפת 'אּמי אמר: לפניה, נּגׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹיֹוסף

ואעּכבּנּו ּכנגּדּה אעמד רׁשע, אֹותֹו עיניו ְְְֱֲֵֶֶֶַַָָָָָֹּבּה

עין "עלי לברּכת יֹוסף זכה מּכאן ּבּה'. ":מּלהסּתּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָ

(Á)‰�Án‰ŒÏk EÏ ÈÓ.אׁשר הּמחנה ּכל מי ƒ¿»««¬∆ֲֲִֶֶַַָ

ל?.ּפגׁשּתי, הּוא לּמה ּכלֹומר: ,ׁשּל ׁשהּוא ְְְְִֶֶַַָָָ

ּומדרׁשֹו: הּמנחה. מֹוליכי על מקרא ׁשל ְְְְִִִִֵֶַַָָָּופׁשּוטֹו

ואת אֹותֹו ּדֹוחפין ׁשהיּו ּפגע, מלאכים ׁשל ְְֲִִִֶֶֶַַָָָּכּתֹות

אֹומרים והם אּתם'? מי 'ׁשל להם: ואֹומרים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָאנׁשיו

ואּלּו הּכּו', 'הּכּו, אֹומרים: והן עׂשו', 'ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָלהם:

היּו ולא הּוא', יצחק ׁשל ּבנֹו 'הּניחּו, ְְְְִִִֶַָָֹאֹומרים:

היּו ולא הּוא, אברהם ׁשל ּבנֹו 'ּבן עליו, ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹמׁשּגיחים

אֹומרים הּוא', יעקב ׁשל 'אחיו עליו, ְְֲִִִִֶַַָָָֹמׁשּגיחים

מּׁשּל ּכן, 'אם אּתם':להם: EÏ(Ë)נּו È‰È ִִֵֶֶֶַָָ¿ƒ¿
CÏŒ¯L‡.הּברכֹות על לֹו הֹודה :(ב"ר)ּכאן ¬∆»ְַַָָָ

(È)‡�ŒÏ‡.לי ּתאמר נא È˙‡ˆÓּכן:אל ‡�ŒÌ‡ «»ִֵַַָֹƒ»»»ƒ
È˙È‡¯ ÔkŒÏÚ Èk È„iÓ È˙Á�Ó zÁ˜ÏÂ EÈ�ÈÚa ÔÁ≈¿≈∆¿»«¿»ƒ¿»ƒƒ»ƒƒ«≈»ƒƒ
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'B‚Â EÈ�Ù.על מנחתי, ׁשּתקּבל ל והגּון ּכדאי ּכי »∆¿ְְְְְִִִֵֶַַַָָ

לי חׁשּובין והן ,ּפני ראיתי ּפניאׁשר ּכראּית ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָ

ׁשּנתרּצית על ועֹוד, ,ׁשּל ׂשר ׁשראיתי ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּמלא

ראּית לֹו הזּכיר ולּמה סרחני. על לי ְְְְְִִִִִִַַָָָֹֻלמחל

'ראה ויאמר: הימּנּו ׁשּיתירא ּכדי ?ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמלא

מעּתה': לֹו יכל איני ונּצֹול, .È�ˆ¯zÂהּמלאכים ְְִִִֵֵַַַָָָֹ«ƒ¿≈ƒ
לי, ּפּיּוס,נתּפּיסּת לׁשֹון ׁשּבּמקרא רצֹון ּכל וכן ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

ּבלע"ז. כב)אפיצומנ"ט יהיה(ויקרא לרצֹון לא "ּכי ְְְִִֶַַָֹ

וכןלכם", ּולרּצֹות, לפּיס ּבאֹות י)הּקרּבנֹות (משלי ְְְְֵֵֶַַַָָָָ

ּולרּצֹות: לפּיס יֹודעים רצֹון", ידעּון צּדיק ְְְְְִִִֵֵֵַַַָ"ׂשפתי

(‡È)È˙Î¯a.ראּית על הּבאה זֹו מנחה מנחתי, ƒ¿»ƒְְְִִִִַַַָָָָ

וכל ׁשלֹום, לׁשאלת אּלא ּבאה אינּה ולפרקים ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָּפנים,

ּכגֹון: ּפנים, לראּית ׁשהיא מז)ּברכה "ויבר(לקמן ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

אתּֿפרעה", יח)יעקב ב ּברכה"(מלכים אּתי "עׂשּו ְְֲִִֶַַָָָֹֹ

וכן ח)ּדסנחריב, ב לׁשלֹום"ל(שמואל לֹו ׁשאל ְְְְְִִֵֵַָֹ

ׁשלֹום ּברּכת לׁשֹון ּכּלם חמת, מל ּדתֹועי ְְְְְֲִִֶֶַָָָָֻּולברכֹו"

מו"ן ּברכתי. זֹו אף שלודא"ר, ּבלע"ז ׁשּקֹורין ְְִִִֵֶַַַָהן,

CÏשלו"ד: ˙‡·‰ ¯L‡.ואני ּבּה, טרחּת לא ¬∆À»»ְֲִַַָָָֹ

ליד ׁשּבאה עד להּגיעּה רבא)יגעּתי :(בראשית ְְְְִִֶַַַָָָָָ

È�pÁ.מׁשּמׁשת ׁשהיא לפי מדּגׁשת ראׁשֹונה נּו"ן ««ƒְְְִִִֶֶֶֶֶַָֻ

ׁשאין 'חננני', לֹומר: לֹו ׁשהיה נּוני"ן, ׁשּתי ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּבמקֹום

ּכמֹו: לׁשּמּוׁש, והּׁשליׁשית נּוני"ן, ׁשּתי ּבלא ְְְְְְִִִִֵַַָֹחנן

"זבדני": ÏÎŒÈÏ"עׂשני", LÈ.ועׂשו סּפּוקי, ּכל ְִִַַָָ∆ƒ…ְִִֵָָ

מּכדי ויֹותר יֹותר רב", לי "יׁש ּגאוה: ּבלׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָּדּבר

ׁשהּוא.�ÚÒ‰(È·)צרּכי: סלחה', 'ׁשמעה, ּכמֹו ְִָƒ¿»ְְְִִֶָָ

והּנּו"ן נּסע, ּכמֹו: נסעה ּכאן אף סלח, ׁשמע, ְְְְְְִִַַַַַָָּכמֹו:

,'וניה 'נטל אּונקלֹוס: ׁשל ותרּגּום ּבּתבה, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָיסֹוד

:'ונל מּכאן 'נּסע ליעקב: אמר ÎÏ‡Â‰עׂשו ְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹ¿≈¿»
Ec‚�Ï.ׁשאארי ,ל אעׂשה זֹו טֹובה ,ל ּבׁשוה ¿∆¿∆ְְְֱֲִֶֶֶֶַָָ

וזהּו ,צרי אּתה ּכאׁשר לאט ללכת מהלכּתי ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָימי

:ל ּבׁשוה ,"לנגּד"(‚È)ÈÏÚ ˙BÏÚ.הּצאן ְְְְֶֶֶָ»»»ַֹ

לאט: לנהלן עלי מּטלֹות עלֹות ׁשהן .BÏÚ˙והּבקר ְְְֲֵֶַַַַָָָָָָֻ»
לׁשֹון: עֹולליהן, ב)מגּדלֹות ויֹונק",(איכה "עֹולל ְְְְְֵֵֵֶַ

סה) ימים",(ישעיה ו)"עּול א ּפרֹות(שמואל "ׁשּתי ְִֵָָ

אנפיטי"ׁש: ּבלע"ז ‡Á„עלֹות", ÌBÈ Ìe˜Ù„e. ְַַָ¿»∆»
ּבמרּוצה( ּבּדר ליּגעם אחד) יֹום ידּפקּום ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָואם

הּצאן": ּכל ה)ּכמֹו:.Ìe˜Ù„e"ומתּו השירים (שיר ֵַָָֹ¿»ְ

ּבּדלת: נֹוקׁש ּדֹופק", ּדֹודי Œ¯·ÚÈ�‡(È„)"קֹול ִֵֵֶֶַ«¬»»
È�„‡.ואף ּדרּכ ּכפי עבר ,הליכת ימי ּתארי אל ¬…ƒְְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָֹ

ּתתרחק: ּכמֹו:.‡˙�‰Ï‰אם יתרה, ה"א אתנהל, ְִִֵַ∆¿«¬»ְְְֵֵֵֶַָ

אׁשמעה: נחת,.Èh‡Ïארדה, לׁשֹון ׁשּלי, לאט ְְְֵֶָָ¿ƒƒְְִֶַַַ

ח) לאט",(ישעיה יח)"ההֹולכים ב לי(שמואל "לאט ְְְִִַַַ
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ÈÏÚ ‡z˜�ÈÓ È¯B˙Â ‡�ÚÂ¿»»¿≈≈ƒ¿»»»
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é"ùø

'B‚Â EÈ�Ù.על מנחתי, ׁשּתקּבל ל והגּון ּכדאי ּכי »∆¿ְְְְְִִִֵֶַַַָָ

לי חׁשּובין והן ,ּפני ראיתי ּפניאׁשר ּכראּית ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָ

ׁשּנתרּצית על ועֹוד, ,ׁשּל ׂשר ׁשראיתי ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּמלא

ראּית לֹו הזּכיר ולּמה סרחני. על לי ְְְְְִִִִִִַַָָָֹֻלמחל

'ראה ויאמר: הימּנּו ׁשּיתירא ּכדי ?ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמלא

מעּתה': לֹו יכל איני ונּצֹול, .È�ˆ¯zÂהּמלאכים ְְִִִֵֵַַַָָָֹ«ƒ¿≈ƒ
לי, ּפּיּוס,נתּפּיסּת לׁשֹון ׁשּבּמקרא רצֹון ּכל וכן ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

ּבלע"ז. כב)אפיצומנ"ט יהיה(ויקרא לרצֹון לא "ּכי ְְְִִֶַַָֹ

וכןלכם", ּולרּצֹות, לפּיס ּבאֹות י)הּקרּבנֹות (משלי ְְְְֵֵֶַַַָָָָ

ּולרּצֹות: לפּיס יֹודעים רצֹון", ידעּון צּדיק ְְְְְִִִֵֵֵַַַָ"ׂשפתי

(‡È)È˙Î¯a.ראּית על הּבאה זֹו מנחה מנחתי, ƒ¿»ƒְְְִִִִַַַָָָָ

וכל ׁשלֹום, לׁשאלת אּלא ּבאה אינּה ולפרקים ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָּפנים,

ּכגֹון: ּפנים, לראּית ׁשהיא מז)ּברכה "ויבר(לקמן ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

אתּֿפרעה", יח)יעקב ב ּברכה"(מלכים אּתי "עׂשּו ְְֲִִֶַַָָָֹֹ

וכן ח)ּדסנחריב, ב לׁשלֹום"ל(שמואל לֹו ׁשאל ְְְְְִִֵֵַָֹ

ׁשלֹום ּברּכת לׁשֹון ּכּלם חמת, מל ּדתֹועי ְְְְְֲִִֶֶַָָָָֻּולברכֹו"

מו"ן ּברכתי. זֹו אף שלודא"ר, ּבלע"ז ׁשּקֹורין ְְִִִֵֶַַַָהן,

CÏשלו"ד: ˙‡·‰ ¯L‡.ואני ּבּה, טרחּת לא ¬∆À»»ְֲִַַָָָֹ

ליד ׁשּבאה עד להּגיעּה רבא)יגעּתי :(בראשית ְְְְִִֶַַַָָָָָ

È�pÁ.מׁשּמׁשת ׁשהיא לפי מדּגׁשת ראׁשֹונה נּו"ן ««ƒְְְִִִֶֶֶֶֶַָֻ

ׁשאין 'חננני', לֹומר: לֹו ׁשהיה נּוני"ן, ׁשּתי ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּבמקֹום

ּכמֹו: לׁשּמּוׁש, והּׁשליׁשית נּוני"ן, ׁשּתי ּבלא ְְְְְְִִִִֵַַָֹחנן

"זבדני": ÏÎŒÈÏ"עׂשני", LÈ.ועׂשו סּפּוקי, ּכל ְִִַַָָ∆ƒ…ְִִֵָָ

מּכדי ויֹותר יֹותר רב", לי "יׁש ּגאוה: ּבלׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָּדּבר

ׁשהּוא.�ÚÒ‰(È·)צרּכי: סלחה', 'ׁשמעה, ּכמֹו ְִָƒ¿»ְְְִִֶָָ

והּנּו"ן נּסע, ּכמֹו: נסעה ּכאן אף סלח, ׁשמע, ְְְְְְִִַַַַַָָּכמֹו:

,'וניה 'נטל אּונקלֹוס: ׁשל ותרּגּום ּבּתבה, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָיסֹוד

:'ונל מּכאן 'נּסע ליעקב: אמר ÎÏ‡Â‰עׂשו ְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹ¿≈¿»
Ec‚�Ï.ׁשאארי ,ל אעׂשה זֹו טֹובה ,ל ּבׁשוה ¿∆¿∆ְְְֱֲִֶֶֶֶַָָ

וזהּו ,צרי אּתה ּכאׁשר לאט ללכת מהלכּתי ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָימי

:ל ּבׁשוה ,"לנגּד"(‚È)ÈÏÚ ˙BÏÚ.הּצאן ְְְְֶֶֶָ»»»ַֹ

לאט: לנהלן עלי מּטלֹות עלֹות ׁשהן .BÏÚ˙והּבקר ְְְֲֵֶַַַַָָָָָָֻ»
לׁשֹון: עֹולליהן, ב)מגּדלֹות ויֹונק",(איכה "עֹולל ְְְְְֵֵֵֶַ

סה) ימים",(ישעיה ו)"עּול א ּפרֹות(שמואל "ׁשּתי ְִֵָָ

אנפיטי"ׁש: ּבלע"ז ‡Á„עלֹות", ÌBÈ Ìe˜Ù„e. ְַַָ¿»∆»
ּבמרּוצה( ּבּדר ליּגעם אחד) יֹום ידּפקּום ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָואם

הּצאן": ּכל ה)ּכמֹו:.Ìe˜Ù„e"ומתּו השירים (שיר ֵַָָֹ¿»ְ

ּבּדלת: נֹוקׁש ּדֹופק", ּדֹודי Œ¯·ÚÈ�‡(È„)"קֹול ִֵֵֶֶַ«¬»»
È�„‡.ואף ּדרּכ ּכפי עבר ,הליכת ימי ּתארי אל ¬…ƒְְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָֹ

ּתתרחק: ּכמֹו:.‡˙�‰Ï‰אם יתרה, ה"א אתנהל, ְִִֵַ∆¿«¬»ְְְֵֵֵֶַָ

אׁשמעה: נחת,.Èh‡Ïארדה, לׁשֹון ׁשּלי, לאט ְְְֵֶָָ¿ƒƒְְִֶַַַ

ח) לאט",(ישעיה יח)"ההֹולכים ב לי(שמואל "לאט ְְְִִַַַ
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é"ùø

מׁשּמׁשת: ואינּה היסֹוד מן הּלּמ"ד לאּטי, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלּנער",

ׁשּלי' נחת ‰Î‡Ïn‰:'אתנהל Ï‚¯Ï.צר לפי ְִֵֶֶַַַ¿∆∆«¿»»ְִֶֹ

:להֹולי עלי הּמּטלת הּמלאכה רגלי Ï‚¯Ïeהליכת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ¿∆∆
ÌÈ„ÏÈ‰.:ליל יכֹולים ׁשהם רגליהם, Ú„לפי «¿»ƒְְְִִֵֵֵֵֶֶַ«

‰¯ÈÚN È�„‡ŒÏ‡ ‡·‡Œ¯L‡.,הּדר לֹו הרחיב ¬∆»…∆¬…ƒ≈ƒ»ְִִֶֶַ

'אם אמר: סּכֹות, עד אּלא ללכת ּדעּתֹו היה ְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּלא

והּוא אצלֹו', ּבֹואי עד ימּתין רעה, לי לעׂשֹות ְְְְֲִִִֶַַַַָָּדעּתֹו

.הל ׁשּנאמר(ב"ר)לא הּמׁשיח, ּבימי ?יל ואימתי ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

כ"א) א לׁשּפט(עובדיה צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו :ְְְִִִִַָֹ

רּבים: זֹו לפרׁשה יׁש אּגדה ּומדרׁשי עׂשו". הר ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאת

(ÂË)‰f ‰nÏ ¯Ó‡iÂ.זֹו טֹובה לי ׁשאיניּתעׂשה «…∆»»∆ֲִִֵֶֶַָ

לּה?: צריÈ�„‡ È�ÈÚa ÔÁŒ‡ˆÓ‡.לי ּתׁשּלם ולא ִָָ∆¿»≈¿≈≈¬…ƒְְִֵַֹ

ּגמּול: ׁשּום ÂNÚ(ÊË)עּתה ‡e‰‰ ÌBia ·LiÂ ְַָ«»»««≈»
Bk¯„Ï.(ב"ר)איׁש מאֹות וארּבע לבּדֹו, עׂשו ¿«¿ְְְִֵֵַַַָ

ּפרע והיכן אחד. אחד מאצלֹו נׁשמטּו עּמֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהלכּו

ׁשּנאמר ּדוד, ּבימי הּוא? ּברּו הּקדֹוׁש (שמואללהם ֱִִֵֶֶֶַַָָָָ

ל) עלא רכבּו אׁשר נער איׁש מאֹות ארּבע אם ְְֲִִִֵֶַַַַַָ"ּכי

Èa˙(ÊÈ)":הּגמּלים BÏ Ô·iÂ.(יז ׁשם(מגילה ׁשהה ְִַַ«ƒ∆»ƒָָָ

וחרף קיץ, חדׁש: קיץ,י"ח - סּכֹות וקיץ, ְְִִִֶֶַַַֹֹֻ

קיץ: - סּכֹות חרף, - ׁשלם.ÌÏL(ÁÈ)ּבית ִִֶַַֹֻ»≈ֵָ

מּצלעתֹו, ׁשּנתרּפא לג)ּבגּופֹו, ּבממֹונֹו,(שבת ׁשלם ְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ּבתֹורתֹו, ׁשלם ּדֹורֹון, אֹותֹו מּכל ּכלּום חסר ְְִֵֶַָָָָֹׁשּלא

לבן: ּבבית ּתלמּודֹו ׁשכח ÌÎLׁשּלא ¯ÈÚ.ּכמֹו ְְֵֶַַָָָֹƒ¿∆ְ

וכמֹוהּו א)לעיר, לחם":(רות ּבית ּבֹואנה "עד ְְֲִֵֶַָָָ

Ì¯‡ ÔctÓ B‡·a.יצא' לחברֹו: האֹומר ּכאדם ¿…ƒ««¬»ְֲֵֵַָָָָָ

וּיבא ּכאן: אף ׁשלם', ּובא אריֹות ׁשּני מּבין ְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹּפלֹוני

:ּבּדר לֹו ׁשּנזּדּוגּו ּומעׂשו מּלבן ארם, מּפּדן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשלם

(ËÈ)‰ËÈN˜.ּכׁשהלכּתי' עקיבא: רּבי אמר מעה, ¿ƒ»ְְֲִִִֶַַַָָָָָ

(ותרּגּומֹו: קׂשיטה'. למעה, קֹורין היּו הּים ְְְְְִִִֵַַַָָָָָלכרּכי

טֹובים, "עֹובר'חּורפן', ּכגֹון: מקֹום, ּבכל חריפים ְְְֲִִִֵָָָ

Ï‡¯NÈ(Î)לּסֹוחר"): È‰Ï‡ Ï‡ BÏŒ‡¯˜iÂ.לא ֵַ«ƒ¿»≈¡…≈ƒ¿»≈ֹ
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íëì ìnäì eðîë eéäz íà íëì úBàð¥´¨¤®¦ µ¦«§´¨½Ÿ§¦¬Ÿ¨¤−

øëæ-ìki''yx:æè-úàå íëì eðéúða-úà epúðå ¨¨¨«§¨©³¤§Ÿ¥̧Æ¨¤½§¤
írì eðééäå íëzà eðáLéå eðì-çwð íëéúða§«Ÿ¥¤−¦©¨®§¨©´§¦§¤½§¨¦−§©¬

ãçài''yx:æéìBnäì eðéìà eòîLú àì-íàå ¤¨«§¦¯Ÿ¦§§²¥¥−§¦®
:eðëìäå eðza-úà eðç÷ìåçéíäéøáã eáèéiå §¨©¬§¤¦¥−§¨¨«§©¦«§¬¦§¥¤−

:øBîç-ïa íëL éðéráe øBîç éðéraèé-àìå §¥¥´£®§¥¥−§¤¬¤£«§«Ÿ
-úáa õôç ék øácä úBùrì ørpä øçà¥©³©©̧©Æ©£´Ÿ©¨½̈¦¬¨¥−§©

:åéáà úéa ìkî ãaëð àeäå á÷réëàáiå ©«£®Ÿ§´¦§½̈¦−Ÿ¥¬¨¦«©¨¬Ÿ
eøaãéå íøér ørL-ìà Bða íëLe øBîç£²§¤¬§−¤©´©¦¨®©§©§²

:da e�ÈÒÁ‡Â ‡˙¯BÁÒיא¯Ó‡Â ¿¿»¿«¬ƒ««¬«

ÁkL‡ ‡‰Á‡Ïe ‡‰e·‡Ï ÌÎL¿∆«¬»¿«»»«¿«

ÈÏ Ôe¯ÓÈ˙ È„Â ÔBÎÈ�ÈÚa ÔÈÓÁ«̄¬ƒ¿≈≈¿ƒ≈¿ƒ

:Ôz‡יב‡„ÁÏ ÈÏÚ BbÒ‡ ∆≈«¿¬««¬»

È„ ‡Ók Ôz‡Â Ô�zÓe ÔÈ¯‰BÓ¬ƒ«¿»¿∆≈¿»ƒ

‡zÓÏeÚ ˙È ÈÏ e·‰Â ÈÏ Ôe¯ÓÈ≈̇¿ƒ¿»ƒ»∆¿»

:ez�‡Ïיג˙È ·˜ÚÈ È�· e·È˙‡Â ¿ƒ¿«¬ƒ¿≈«¬…»

‡˙ÓÎÁa È‰e·‡ ¯BÓÁ ˙ÈÂ ÌÎL¿∆¿»¬¬ƒ¿»¿»»

‰�Èc ˙È ·‡Ò Èc eÏÈlÓe«ƒƒ»≈»ƒ»

:ÔB‰˙Á‡יד‡Ï ÔB‰Ï e¯Ó‡Â ¬»¿«¬»¿»

ÔzÓÏ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t „aÚÓÏ Ïek�ƒ¿∆¿«ƒ¿»»»≈¿ƒ«

‡˙Ï¯Ú dÈÏŒÈc ¯·‚Ï ‡�˙Á‡ ˙È»¬»»»ƒ¿«ƒ≈»¿¿»

:‡�Ï ‡È‰ ‡„eqÁ È¯‡טוÌ¯a ¬≈ƒ»ƒ»»¿«

‡�˙Âk ÔBÂ‰z Ì‡ ÔBÎÏ Òt˙� ‡„a¿»ƒ¿≈¿ƒ∆¡¿»»»

:‡¯eÎc Ïk ÔBÎÏ ¯Ê‚ÓÏטזÔz�Â ¿ƒ¿«¿»¿»¿ƒ≈

·q� ÔBÎÈ˙�a ˙ÈÂ ÔBÎÏ ‡�˙�a ˙È»¿»»»¿¿»¿»≈ƒ«

‡nÚÏ È‰�Â ÔBÎnÚ ·ez�Â ‡�Ï»»¿ƒƒ¿¿≈≈¿«»

:„Áיז‡�pÓ ÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡Â »¿ƒ»¿«¿ƒ»»

:ÏÈÊ�Â ‡�z¯a ˙È ¯a„�e ¯Ê‚ÓÏ¿ƒ¿»¿«≈»¿«»»¿≈≈

È�ÈÚaיח ÔB‰ÈÓb˙Ù e¯ÙLe¿»ƒ¿»≈¿≈≈

:¯BÓÁ ¯a ÌÎL È�ÈÚ·e ¯BÓÁ¬¿≈≈¿∆«¬

aÚÓÏ„יט ‡ÓÈÏeÚ ¯ÁB‡ ‡ÏÂ¿»«≈»¿∆¿«

·˜ÚÈ ˙·a ÈÚ¯˙‡ È¯‡ ‡Ó‚˙tƒ¿»»¬≈ƒ¿¿ƒ¿««¬…

:È‰e·‡ ˙Èa ÏkÓ ¯ÈwÈ ‡e‰Â¿«ƒƒ…≈¬ƒ

Ú¯˙Ïכ d¯a ÌÎLe ¯BÓÁ ‡˙‡Â«¬»¬¿∆¿≈ƒ¿«

ÈL�‡ ÌÚ eÏÈlÓe ÔB‰z¯«̃¿¿«ƒƒ¬»≈

é"ùø

(·È)¯‰Ó.רבה)ּכתּבה .Ó¯Óa‰(È‚):(בראשית …«ְָֻ¿ƒ¿»
nË‡ּבחכמה: ¯L‡.היתה ׁשּלא אֹומר הּכתּוב ְְָָ¬∆ƒ≈ְֵֶַָָָֹ

אחֹותם ּדינה את טּמא ׁשהרי :(ב"ר)רמּיה, ְֲֲִִִֵֵֶֶָָָ

(„È)‡Â‰ ‰t¯Á.הּבא אצלנּו, הּוא ּפסּול ׁשמץ ∆¿»ƒְְֵֶֶֶַָ

'ּבן אֹו אּתה', 'ערל לֹו: אֹומר הּוא חברֹו ְֲֵֵֵֵֵַָָָלחרף

ּגּדּוף: מקֹום, ּבכל "חרּפה", �‡B˙(ÂË)ערל'. ְְִֵֶָָָָ≈
ÌÎÏ.:לׁשֹון לכם, יב)נתרּצה ב "וּיאֹותּו(מלכים »∆ְְִֵֶֶַַָ

(ּביהֹוידע): אינֹו.ÏBn‰Ïהּכהנים" נּמֹול, להיֹות ֲִִַָָֹ¿ƒְִִֵ

לׁשֹון אּלא לפעל, נּו"ן.ep˙�Â(ÊË)להּפעל:לׁשֹון ְְְְִִֵֶָָֹ¿»«

ׁשּתי ּבמקֹום מׁשּמׁשת ׁשהיא לפי מדּגׁשת, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָֻׁשנּיה

'ונתננּו': �e�ÏŒÁwנּוני"ן: ÌÎÈ˙�aŒ˙‡Â.אּתה ְְִַָ¿∆¿…≈∆ƒ«»ַָ

ּבני ּובתׁשּובת ליעקב חמֹור ׁשאמר ּבּתנאי ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָֹמֹוצא

ליּקח יעקב ּבבני החׁשיבּות ׁשּתלּו לחמֹור, ְֲֲֲֲִִִֵֶַַַַַָֹֹיעקב

להם, יּתנּו ּובנֹותיהם להם, ׁשּיבחרּו את ׁשכם ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָּבנֹות

לפי ּבנֹותינּו", את "ונתּנּו ּדכתיב: ּדעּתם, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָלפי

נחּפץ. אׁשר ּככל לנּו", נּקח ּבנֹותיכם "ואת ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּדעּתנּו,

ּב ּוׁשכם חמֹור הפכּוּוכׁשּדּברּו עירם יֹוׁשבי אל נֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶָָ

ּבנֹותינּו ואת לנׁשים, לנּו נּקח ּבנֹותם "את ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהּדברים:

glyiecliying mei qelwpe`

:øîàì íøér éLðà-ìààëälàä íéLðàä ¤©§¥¬¦−̈¥«Ÿ¨«£¨¦̧¨¥¹¤
dúà eøçñéå õøàá eáLéå eðzà íä íéîìL§¥¦¯¥´¦À̈§¥«§³¨¨̧¤Æ§¦§£´Ÿ½̈
íúða-úà íäéðôì íéãé-úáçø äpä õøàäå§¨¨²¤¦¥¬©«£©¨©−¦¦§¥¤®¤§Ÿ¨Æ

íäì ïzð eðéúða-úàå íéLðì eðì-çwði''yx: ¦©¨´§¨¦½§¤§Ÿ¥−¦¥¬¨¤«
áëì íéLðàä eðì eúàé úàæa-Càeðzà úáL ©§ÂÂŸ¥¸Ÿ¨³¨«£¨¦Æ¨¤´¤¦½̈

øLàk øëæ-ìk eðì ìBnäa ãçà írì úBéäì¦«§−§©´¤¨®§¦¬¨̧Æ¨¨½̈©«£¤−
íéìnð íäi''yx:âëízîäa-ìëå íðéð÷å íäð÷î ¥¬¦Ÿ¦«¦§¥¤³§¦§¨¨Æ§¨§¤§½̈

eáLéå íäì äúBàð Cà íä eðì àBìä£¬−̈¥®©µ¥´¨¨¤½§¥«§−
eðzài''yx:ãëBða íëL-ìàå øBîç-ìà eòîLiå ¦¨«©¦§§³¤£Æ§¤§¤´§½

éàöé-ìk øëæ-ìk eìniå Bøér ørL éàöé-ìk̈«Ÿ§¥−©´©¦®©¦¸ŸÆ¨¨½̈¨«Ÿ§¥−
:Bøér ørLäëíúBéäa éLéìMä íBiá éäéå ©¬©¦«©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§¨´

éçà éåìå ïBòîL á÷ré-éðá-éðL eç÷iå íéáàk«Ÿ£¦À©¦§´§¥«§¥«Â©«£ÂŸ¦§¸§¥¦¹£¥³
eâøäiå çèa øérä-ìr eàáiå Baøç Léà äðéã¦¨Æ¦´©§½©¨¬Ÿ©¨¦−¤®©©©«©§−

øëæ-ìki''yx:åëeâøä Bða íëL-úàå øBîç-úàå ¨¨¨«§¤£Æ§¤§¤´§½¨«§−
:eàöiå íëL úéaî äðéc-úà eç÷iå áøç-éôì§¦¨®¤©¦§¯¤¦¨²¦¥¬§¤−©¥¥«

æëøérä efáiå íéììçä-ìr eàa á÷ré éða§¥´©«£ÀŸ¨µ©©´£¨¦½©¨−Ÿ¨¦®
íúBçà eànè øLài''yx:çë-úàå íðàö-úà £¤¬¦§−£¨«¤Ÿ¨¬§¤

-úàå øéra-øLà úàå íäéøîç-úàå íø÷a§¨−̈§¤£«Ÿ¥¤®§¥¯£¤¨¦²§¤
:eç÷ì äãOa øLàèë-úàå íìéç-ìk-úàå £¤¬©¨¤−¨¨«§¤¨¥¨³§¤

:¯ÓÈÓÏ ÔB‰z¯˜כא‡i¯·b «¿¿¿≈»À¿«»

Ôe·È˙ÈÂ ‡�nÚ Ôe�‡ ÔÈÓÏL ÔÈl‡‰»ƒ≈»¿ƒƒƒ»»ƒƒ

‡˙¯BÁÒ da Ôe„aÚÈÂ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿¿«¿¿»

ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÈ„È ˙eÈ˙Ù ‡‰ ‡Ú¯‡Â¿«¿»»¿»¿ƒ√»≈

˙ÈÂ ÔÈL�Ï ‡�Ï ·q� ÔB‰È˙�a ˙È»¿»≈ƒ«»»ƒ¿ƒ¿»

:ÔB‰Ï Ôz� ‡�˙�aכב‡„a Ì¯a ¿»»»ƒ≈¿¿«¿»

zÈ‡�nÚ ·zÓÏ ‡È¯·e‚ ‡�Ï ÔeÒÙ ƒ»¿»»¿«»¿ƒ«ƒ»»

Ïk ‡�Ï ¯Ê‚ÓÏ „Á ‡nÚÏ ÈÂ‰ÓÏ¿≈¬≈¿«»«¿ƒ¿«»»»

:ÔÈ¯ÈÊb Ôe�‡ Èc ‡Ók ‡¯eÎc¿»¿»ƒƒ¿ƒƒ

ÏÎÂכג ÔB‰�È�˜Â ÔB‰È˙Èb≈≈¿ƒ¿»¿¿»

Ì¯a Ôe�‡ ‡�ÏÈc ‡Ï‰ ÔB‰¯ÈÚa¿ƒ¿¬»ƒ»»ƒ¿«

:‡�ÓÚ Ôe·È˙ÈÂ ÔB‰Ï Òt˙�ƒ¿≈¿ƒƒƒ»»

ÌÎLכד ÔÓe ¯BÓÁ ÔÓ eÏÈa˜Â¿«ƒƒ¬ƒ¿∆

e¯Ê‚e dz¯˜ Ú¯z È˜Ù� Ïk d¯a¿≈»»¿≈¿««¿≈¿»

:dz¯˜ Ú¯z È˜Ù� Ïk ‡¯eÎc Ïk»¿»»»¿≈¿««¿≈

k„כה ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»«

e·ÈÒ�e ÔB‰È·‡k ÔB‰ÈÏÚ eÙÈ˜z¿ƒ¬≈≈≈¿ƒ

ÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ·˜ÚÈ È�a ÔÈ¯¿̇≈¿≈«¬…ƒ¿¿≈ƒ¬≈

‡z¯˜ ÏÚ elÚÂ da¯Á ¯·b ‰�È„ƒ»¿««¿≈¿«««¿»

:‡¯eÎc Ïk eÏË˜e ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙Èc¿»¿¿»¬»¿»»¿»

d¯aכו ÌÎL ˙ÈÂ ¯BÓÁ ˙ÈÂ¿»¬¿»¿∆¿≈

˙È e¯·„e ·¯Ác Ìb˙ÙÏ eÏË¿̃»¿ƒ¿«¿»∆¿»»

:e˜Ù�e ÌÎL ˙ÈaÓ ‰�ÈcכזÈ�a ƒ»ƒ≈¿∆¿»¿≈

BÊ·e ‡iÏÈË˜ ‡ˆlÁÏ eÏÚ ·˜ÚÈ«¬…«¿«»»»ƒ«»¿

:ÔB‰˙Á‡ e·È‡Ò Èc ‡z¯˜כח˙È «¿»ƒ»ƒ¬»¿»

ÔB‰È¯ÓÁ ˙ÈÂ ÔB‰¯Bz ˙ÈÂ ÔB‰�Ú»¿¿»¿¿»¬»≈

‡Ï˜Á· Èc ˙ÈÂ ‡z¯˜· Èc ˙ÈÂ¿»ƒ¿«¿»¿»ƒ¿«¿»

:BÊaכטÏk ˙ÈÂ ÔB‰ÈÒÎ� Ïk ˙ÈÂ ¿¿»»ƒ¿≈¿»»

é"ùø

להּמֹול: ׁשּיאֹותּו לרּצֹותם, ּכדי להם", ְְְִִֵֵֵֶֶַָָנּתן

(‡Î)ÌÈÓÏL.:ׁשלם ּובלב ‰p‰ּבׁשלֹום ı¯‡‰Â ¿≈ƒְְֵֵָָ¿»»∆ƒ≈
ÌÈ„ÈŒ˙·Á¯.:ּכלֹומר ּווּתרנית, רחבה ׁשּידֹו ּכאדם «¬«»«ƒְְְְִֶַַָָָָָָ

ואין לכאן ּבאה הרּבה ּפרקמטיא ּכלּום, ּתפסידּו ְְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָאל

קֹונים: נּמֹול:.ÏBn‰a(Î·)לּה ‡C(Î‚)ּבהיֹות ִָ¿ƒְִִ«
Ì‰Ï ‰˙B‡�.:אּתנּו יׁשבּו כן ידי ועל זה, לדבר ≈»»∆ְְְְִֵֵֵֶַָָָ

(‰Î)·˜ÚÈŒÈ�·ŒÈ�L.כן ּפי על ואף היּו, ּבניו ¿≈¿≈«¬…ְִֵַַָָָ

ׁשאינם אנׁשים ּכׁשאר ולוי ׁשמעֹון עצמן ּבניו,נהגּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָ

הימּנּו עצה נטלּו „È�‰:(ב"ר)ׁשּלא ÈÁ‡.לפי ְֵֵֶֶָָֹ¬≈ƒ»ְִ

עליה עצמן אחיה:ׁשּמסרּו ׁשהיּו.ÁËaנקראּו ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָ∆«ֶָ

ׁשל ּכחֹו על היּו ּבטּוחים אּגדה: ּומדרׁש ְְֲִִִֶַַַָָָֹּכֹואבים,

החללים,.ÌÈÏÏÁ‰ŒÏÚ(ÊÎ):(ב"ר)זקן לפּׁשט ֵָ««¬»ƒְֲִֵַַָ

קטילּיא': 'לחּלצא אּונקלֹוס: ּתרּגם ְְְְְִִֵֵַַָָָָוכן

(ËÎ)ÌÏÈÁ.:וכן ח)ממֹונם, את(דברים לי "עׂשה ≈»ְִֵֶָָָָ
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:øîàì íøér éLðà-ìààëälàä íéLðàä ¤©§¥¬¦−̈¥«Ÿ¨«£¨¦̧¨¥¹¤
dúà eøçñéå õøàá eáLéå eðzà íä íéîìL§¥¦¯¥´¦À̈§¥«§³¨¨̧¤Æ§¦§£´Ÿ½̈
íúða-úà íäéðôì íéãé-úáçø äpä õøàäå§¨¨²¤¦¥¬©«£©¨©−¦¦§¥¤®¤§Ÿ¨Æ

íäì ïzð eðéúða-úàå íéLðì eðì-çwði''yx: ¦©¨´§¨¦½§¤§Ÿ¥−¦¥¬¨¤«
áëì íéLðàä eðì eúàé úàæa-Càeðzà úáL ©§ÂÂŸ¥¸Ÿ¨³¨«£¨¦Æ¨¤´¤¦½̈

øLàk øëæ-ìk eðì ìBnäa ãçà írì úBéäì¦«§−§©´¤¨®§¦¬¨̧Æ¨¨½̈©«£¤−
íéìnð íäi''yx:âëízîäa-ìëå íðéð÷å íäð÷î ¥¬¦Ÿ¦«¦§¥¤³§¦§¨¨Æ§¨§¤§½̈

eáLéå íäì äúBàð Cà íä eðì àBìä£¬−̈¥®©µ¥´¨¨¤½§¥«§−
eðzài''yx:ãëBða íëL-ìàå øBîç-ìà eòîLiå ¦¨«©¦§§³¤£Æ§¤§¤´§½

éàöé-ìk øëæ-ìk eìniå Bøér ørL éàöé-ìk̈«Ÿ§¥−©´©¦®©¦¸ŸÆ¨¨½̈¨«Ÿ§¥−
:Bøér ørLäëíúBéäa éLéìMä íBiá éäéå ©¬©¦«©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§¨´

éçà éåìå ïBòîL á÷ré-éðá-éðL eç÷iå íéáàk«Ÿ£¦À©¦§´§¥«§¥«Â©«£ÂŸ¦§¸§¥¦¹£¥³
eâøäiå çèa øérä-ìr eàáiå Baøç Léà äðéã¦¨Æ¦´©§½©¨¬Ÿ©¨¦−¤®©©©«©§−

øëæ-ìki''yx:åëeâøä Bða íëL-úàå øBîç-úàå ¨¨¨«§¤£Æ§¤§¤´§½¨«§−
:eàöiå íëL úéaî äðéc-úà eç÷iå áøç-éôì§¦¨®¤©¦§¯¤¦¨²¦¥¬§¤−©¥¥«

æëøérä efáiå íéììçä-ìr eàa á÷ré éða§¥´©«£ÀŸ¨µ©©´£¨¦½©¨−Ÿ¨¦®
íúBçà eànè øLài''yx:çë-úàå íðàö-úà £¤¬¦§−£¨«¤Ÿ¨¬§¤

-úàå øéra-øLà úàå íäéøîç-úàå íø÷a§¨−̈§¤£«Ÿ¥¤®§¥¯£¤¨¦²§¤
:eç÷ì äãOa øLàèë-úàå íìéç-ìk-úàå £¤¬©¨¤−¨¨«§¤¨¥¨³§¤

:¯ÓÈÓÏ ÔB‰z¯˜כא‡i¯·b «¿¿¿≈»À¿«»

Ôe·È˙ÈÂ ‡�nÚ Ôe�‡ ÔÈÓÏL ÔÈl‡‰»ƒ≈»¿ƒƒƒ»»ƒƒ

‡˙¯BÁÒ da Ôe„aÚÈÂ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿¿«¿¿»

ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÈ„È ˙eÈ˙Ù ‡‰ ‡Ú¯‡Â¿«¿»»¿»¿ƒ√»≈

˙ÈÂ ÔÈL�Ï ‡�Ï ·q� ÔB‰È˙�a ˙È»¿»≈ƒ«»»ƒ¿ƒ¿»

:ÔB‰Ï Ôz� ‡�˙�aכב‡„a Ì¯a ¿»»»ƒ≈¿¿«¿»

zÈ‡�nÚ ·zÓÏ ‡È¯·e‚ ‡�Ï ÔeÒÙ ƒ»¿»»¿«»¿ƒ«ƒ»»

Ïk ‡�Ï ¯Ê‚ÓÏ „Á ‡nÚÏ ÈÂ‰ÓÏ¿≈¬≈¿«»«¿ƒ¿«»»»

:ÔÈ¯ÈÊb Ôe�‡ Èc ‡Ók ‡¯eÎc¿»¿»ƒƒ¿ƒƒ

ÏÎÂכג ÔB‰�È�˜Â ÔB‰È˙Èb≈≈¿ƒ¿»¿¿»

Ì¯a Ôe�‡ ‡�ÏÈc ‡Ï‰ ÔB‰¯ÈÚa¿ƒ¿¬»ƒ»»ƒ¿«

:‡�ÓÚ Ôe·È˙ÈÂ ÔB‰Ï Òt˙�ƒ¿≈¿ƒƒƒ»»

ÌÎLכד ÔÓe ¯BÓÁ ÔÓ eÏÈa˜Â¿«ƒƒ¬ƒ¿∆

e¯Ê‚e dz¯˜ Ú¯z È˜Ù� Ïk d¯a¿≈»»¿≈¿««¿≈¿»

:dz¯˜ Ú¯z È˜Ù� Ïk ‡¯eÎc Ïk»¿»»»¿≈¿««¿≈

k„כה ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»«

e·ÈÒ�e ÔB‰È·‡k ÔB‰ÈÏÚ eÙÈ˜z¿ƒ¬≈≈≈¿ƒ

ÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ·˜ÚÈ È�a ÔÈ¯¿̇≈¿≈«¬…ƒ¿¿≈ƒ¬≈

‡z¯˜ ÏÚ elÚÂ da¯Á ¯·b ‰�È„ƒ»¿««¿≈¿«««¿»

:‡¯eÎc Ïk eÏË˜e ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙Èc¿»¿¿»¬»¿»»¿»

d¯aכו ÌÎL ˙ÈÂ ¯BÓÁ ˙ÈÂ¿»¬¿»¿∆¿≈

˙È e¯·„e ·¯Ác Ìb˙ÙÏ eÏË¿̃»¿ƒ¿«¿»∆¿»»

:e˜Ù�e ÌÎL ˙ÈaÓ ‰�ÈcכזÈ�a ƒ»ƒ≈¿∆¿»¿≈

BÊ·e ‡iÏÈË˜ ‡ˆlÁÏ eÏÚ ·˜ÚÈ«¬…«¿«»»»ƒ«»¿

:ÔB‰˙Á‡ e·È‡Ò Èc ‡z¯˜כח˙È «¿»ƒ»ƒ¬»¿»

ÔB‰È¯ÓÁ ˙ÈÂ ÔB‰¯Bz ˙ÈÂ ÔB‰�Ú»¿¿»¿¿»¬»≈

‡Ï˜Á· Èc ˙ÈÂ ‡z¯˜· Èc ˙ÈÂ¿»ƒ¿«¿»¿»ƒ¿«¿»

:BÊaכטÏk ˙ÈÂ ÔB‰ÈÒÎ� Ïk ˙ÈÂ ¿¿»»ƒ¿≈¿»»

é"ùø

להּמֹול: ׁשּיאֹותּו לרּצֹותם, ּכדי להם", ְְְִִֵֵֵֶֶַָָנּתן

(‡Î)ÌÈÓÏL.:ׁשלם ּובלב ‰p‰ּבׁשלֹום ı¯‡‰Â ¿≈ƒְְֵֵָָ¿»»∆ƒ≈
ÌÈ„ÈŒ˙·Á¯.:ּכלֹומר ּווּתרנית, רחבה ׁשּידֹו ּכאדם «¬«»«ƒְְְְִֶַַָָָָָָ

ואין לכאן ּבאה הרּבה ּפרקמטיא ּכלּום, ּתפסידּו ְְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָאל

קֹונים: נּמֹול:.ÏBn‰a(Î·)לּה ‡C(Î‚)ּבהיֹות ִָ¿ƒְִִ«
Ì‰Ï ‰˙B‡�.:אּתנּו יׁשבּו כן ידי ועל זה, לדבר ≈»»∆ְְְְִֵֵֵֶַָָָ

(‰Î)·˜ÚÈŒÈ�·ŒÈ�L.כן ּפי על ואף היּו, ּבניו ¿≈¿≈«¬…ְִֵַַָָָ

ׁשאינם אנׁשים ּכׁשאר ולוי ׁשמעֹון עצמן ּבניו,נהגּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָ

הימּנּו עצה נטלּו „È�‰:(ב"ר)ׁשּלא ÈÁ‡.לפי ְֵֵֶֶָָֹ¬≈ƒ»ְִ

עליה עצמן אחיה:ׁשּמסרּו ׁשהיּו.ÁËaנקראּו ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָ∆«ֶָ

ׁשל ּכחֹו על היּו ּבטּוחים אּגדה: ּומדרׁש ְְֲִִִֶַַַָָָֹּכֹואבים,

החללים,.ÌÈÏÏÁ‰ŒÏÚ(ÊÎ):(ב"ר)זקן לפּׁשט ֵָ««¬»ƒְֲִֵַַָ

קטילּיא': 'לחּלצא אּונקלֹוס: ּתרּגם ְְְְְִִֵֵַַָָָָוכן

(ËÎ)ÌÏÈÁ.:וכן ח)ממֹונם, את(דברים לי "עׂשה ≈»ְִֵֶָָָָ



��glyiedliying meiqelwpe`

-ìk úàå efáiå eáL íäéLð-úàå ítè-ìk̈©¨Æ§¤§¥¤½¨−©¨®Ÿ§¥−¨
úéaa øLài''yx:ìïBòîL-ìà á÷ré øîàiå £¤¬©¨«¦©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¦§´

õøàä áLéa éðLéàáäì éúà ízøër éåì-ìàå§¤¥¦»£©§¤´Ÿ¦¼§©§¦¥̧¦Æ§¥´¨½̈¤
éìr eôñàðå øtñî éúî éðàå éføtáe éðrðka©§©«£¦−©§¦¦®©«£¦Æ§¥´¦§½̈§¤«¤§³¨©Æ

éúéáe éðà ézãîLðå éðekäåi''yx:àìeøîàiå §¦½¦§¦§©§¦−£¦¬¥¦«©«Ÿ§®
eðúBçà-úà äùré äðBæëäi''yx:ô ©«§¾̈©«£¤−Ÿ¤£¥«

äìàäìr íe÷ á÷ré-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©«£½Ÿ²£¥¬
ìàì çaæî íL-äNrå íL-áLå ìû-úéá¥«¥−§¤¨®©«£¥¨´¦§¥½©¨¥Æ

éìà äàøpäéçà åùr éðtî Eçøáa EEi''yx: ©¦§¤´¥¤½§¨̧§£½¦§¥−¥¨¬Ÿ¨¦«
áBnr øLà-ìk ìàå Búéa-ìà á÷ré øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½§¤−¨£¤´¦®

eøähäå íëëúa øLà øëpä éýìû-úà eøñä̈¦¹¤¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´§«Ÿ§¤½§¦©«£½
íëéúìîN eôéìçäåi''yx:âäìrðå äîe÷ðå §©«£¦−¦§«Ÿ¥¤«§¨¬¨§©«£¤−

éúà äðòä ìûì çaæî íM-äNràå ìû-úéa¥«¥®§¤«¡¤¨´¦§¥À©¨¥º¨«Ÿ¤³Ÿ¦Æ
:ézëìä øLà Cøca éãnr éäéå éúøö íBéa§´¨«¨¦½©«§¦Æ¦¨¦½©¤−¤£¤¬¨¨«§¦

ãøLà øëpä éýìû-ìk úà á÷ré-ìà eðziå©¦§´¤©«£ÀŸ¥´¨¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´
ïîèiå íäéðæàa øLà íéîæpä-úàå íãéa§¨½̈§¤©§¨¦−£¤´§¨§¥¤®©¦§³Ÿ

íëL-ír øLà äìàä úçz á÷ré íúài''yx: Ÿ¨Æ©«£½Ÿ©¬©¨«¥−̈£¤¬¦§¤«

BÊ·e B·L ÔB‰ÈL� ˙ÈÂ ÔB‰ÏÙË«¿¿¿»¿≈¿¿

:‡˙È·· Èc Ïk ˙ÈÂל·˜ÚÈ ¯Ó‡Â ¿»»ƒ¿≈»«¬««¬…

ÔzÓÏ È˙È Ôez¯ÎÚ ÈÂÏÏe ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿¿≈ƒ¬«¿»ƒ¿ƒ«

‡Ú¯‡ È·˙È ÔÈ·e ‡��Èa e··c¿»≈»»≈»¿≈«¿»

ÌÚ ‡�‡Â ‰‡f¯t·e ‰‡�Ú�Îaƒ¿«¬»»«¿ƒ»»«¬»«

È�epÁÓÈÂ ÈÏÚ ÔeLpk˙ÈÂ ÔÈ�Óc¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿ƒƒ

:È˙Èa L�‡Â ‡�‡ ÈˆzL‡Â¿∆¿≈≈¬»∆¡«≈ƒ

Ú˙È·„לא ‡¯a ˙˜Ù�Î‰ e¯Ó‡Â«¬»«¿»¿«»»ƒ¿¬≈

יתנ"י( Á‡Ï˙�‡:יעּבד ÈÈא) ¯Ó‡Â ְֵַָ«¬»»»«¬«¿»

·È˙Â Ï‡ ˙È·Ï ˜Ò Ìe˜ ·˜ÚÈÏ¿«¬…«¿≈≈¿ƒ

‡‰Ï‡Ï ‡Áa„Ó Ônz „·ÚÂ Ônz«»¿ƒ≈«»«¿¿»≈»»

Ïb˙‡cÌ„˜ ÔÓ C˜¯ÚÓa CÏ È ¿ƒ¿¿ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ√»

:CeÁ‡ ÂNÚבL�‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â ≈»»«¬««¬…∆¡«

˙È B„Ú‡ dnÚ Èc ÏÎÏe d˙Èa≈≈¿…ƒƒ≈«¿»

Bkc‡Â ÔBÎÈ�È· Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»ƒ≈≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÒk BpLÂג˜q�Â ÌB˜�Â ¿«¿¿¿≈¿ƒ«

‡Áa„Ó Ônz „aÚ‡Â Ï‡ ˙È·Ï¿≈≈¿∆¿≈«»«¿¿»

‡ÓBÈa È˙BÏˆ Ïa˜c ‡‰Ï‡Ï≈»»¿«≈¿ƒ¿»

ÈcÚÒa d¯ÓÈÓ ‰Â‰Â È˙˜Ú„¿«¿ƒ«¬»≈¿≈¿«¿ƒ

:˙ÈÏÊ‡ Èc ‡Á¯‡aדe·‰ÈÂ ¿»¿»ƒ¬»ƒƒ»

È„ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË Ïk ˙È ·˜ÚÈÏ¿«¬…»»«¬««¿«»ƒ

ÔB‰È�„‡· Èc ‡iL„˜ ˙ÈÂ ÔB‰È„È·ƒ≈¿»»»«»ƒ¿»¿≈

‡ÓËa ˙BÁz ·˜ÚÈ ÔB‰˙È ¯nËÂ¿««»¿«¬…¿»¿»

é"ùø

הּזה", כד)החיל חיל",(במדבר עׂשה "ויׂשראל ְְִִִֵֶֶַַַָָֹ

מט) חילם":(תהלים לאחרים לׁשֹון.e·L"ועזבּו ְְֲִֵֵַָָ»ְ

טעמֹו ,לפיכ לׁשֹון.Ìz¯ÎÚ(Ï)מּלרע:ׁשביה, ְְְְִִִַָָָ¬«¿∆ְ

ואּגדה: עכׁשו. צלּולה ּדעּתי אין עכּורים, ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָמים

אֹותּה ועכרּתם החבית, היתה .(תנחומא)צלּולה ְְְֲִֶֶַַָָָָָ

יעקב, ּבני ּביד ׁשּיּפלּו ּכנענים ּביד היתה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹמסרת

ּתפרה אׁשר 'עד אֹומרים: ׁשהיּו אתאּלא ונחלּת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשֹותקין: היּו ,לפיכ tÒÓ¯הארץ'. È˙Ó.אנׁשים ְְִִֶָָָָ¿≈ƒ¿»ֲִָ

ית.‡˙e�˙BÁ‡Œהפקר:.‰BÊÎ�‰(Ï‡)מּועטים: ִָ«¿»ְֵֶ∆¬≈ַ

נראהאחתנא שהוא אחותינו מלת על התרגום (הביא ֲָָָ

מלא אחותינו כאן מדכתיב רבים בלשון הפסוק מתוך

כן שאין מה יו"ד) חסר כתיב שלנו הספרים (ובכל ביו"ד

יו"ד חסר שם רבבה לאלפי היי את אחותינו רבקה גבי

ישראל נשי כל על וקאי רבים לשון הוא שכאן מפרש ולכן

שמתרגם התרגום רש"י מביא ולכן יעשה הכזונה אחותיהם

יחיד לשון שהוא להורות להלן כמו כאן אחתנא ית

ÏÚ‰(‡):ודו"ק) Ìe˜.(תנחומא)ׁשאחרּת לפי : ¬≈ְְִִֶַָ

נענׁשּת ,ּבּדר:מּבּת זאת ל .‰Îp¯(·)ּובא ְְְֱִִֶֶֶַַָָֹ«≈»
ׁשכם ׁשל מּׁשלל ּבידכם מעבֹודת.e¯‰h‰Â:ׁשּיׁש ְְְִֵֶֶֶֶֶָָ¿ƒ«¬ֲֵַ

ÌÎÈ˙ÏÓNּכֹוכבים: eÙÈÏÁ‰Â.ּבידכם יׁש ׁשּמא ִָ¿«¬ƒƒ¿…≈∆ְְֵֶֶֶָ

ּכֹוכבים: עבֹודת ׁשל אילן.‰‡Ï‰(„)ּכסּות מין ְֲִֶַָ»≈»ִִָ

ׁשכם:.ÌÎLŒÌÚסרק: אצל ְָƒ¿∆ְֵֶֶ

glyiedliying mei qelwpe`

äéäéå eòqiå|øLà íéørä-ìr íéýìû úzç ©¦¨®©§¦´¦©´¡Ÿ¦À©¤«¨¦Æ£¤Æ
á÷ré éða éøçà eôãø àìå íäéúBáéáñi''yx: §¦´¥¤½§´Ÿ¨«§½©«£¥−§¥¬©«£«Ÿ

åàåä ïrðk õøàa øLà äæeì á÷ré àáiå©¨¸Ÿ©«£¹ŸÀ¨£¤Æ§¤´¤§©½©¦−
:Bnr-øLà írä-ìëå àeä ìû-úéaæíL ïáiå ¥«¥®−§¨¨¨¬£¤¦«©¦³¤¨Æ

eìâð íL ék ìû-úéa ìû íB÷nì àø÷iå çaæî¦§¥½©©¦§¨Æ©¨½¥−¥«¥®¦´À̈¦§³
åéçà éðtî Bçøáa íéýìûä åéìài''yx:çúîzå ¥¨Æ¨«¡Ÿ¦½§¨§−¦§¥¬¨¦«©¨³¨

ìà-úéáì úçzî øáwzå ä÷áø ú÷ðéî äøác§Ÿ̈Æ¥¤¤́¦§½̈©¦¨¥²¦©¬©§¥«¥−
úeëa ïBlà BîL àø÷iå ïBlàä úçzi''yx:ô ©´©¨«©®©¦§¨¬§−©¬¨«

èïctî Bàáa ãBò á÷ré-ìà íéýìû àøiå©¥¨̧¡Ÿ¦³¤©«£ŸÆ½§Ÿ−¦©©´
Búà Cøáéå íøài''yx:éEîL íéýìû Bì-øîàiå £¨®©§−̈¤Ÿ«©«Ÿ¤¬¡Ÿ¦−¦§´

-íà ék á÷ré ãBò EîL àøwé-àì á÷ré©«£®Ÿ«Ÿ¦¨¥Á¦§¸¹©«£ÀŸ¦³¦
BîL-úà àø÷iå EîL äéäé ìàøNé¦§¨¥Æ¦«§¤´§¤½©¦§¨¬¤§−

ìàøNéi''yx:àéécL ìû éðà íéýìû Bì øîàiå ¦§¨¥«©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹£¦̧¥³©©Æ

:ÌÎL ÌÚ Ècה˙Â‰Â eÏË�e ƒƒ¿∆¿»«¬«

ÈÂ¯˜a Èc ‡ÈÓÓÚ ÏÚ ÈÈ„ ‡ÏÁc«¬»«¿»««¿«»ƒ¿ƒ¿≈

È�a ¯˙a eÙ„¯ ‡ÏÂ ÔB‰È�¯ÁÒ«¬»≈¿»¿»»«¿≈

:·˜ÚÈוÈc ÊeÏÏ ·˜ÚÈ ‡˙‡Â «¬…«¬»«¬…¿ƒ

‡e‰ Ï‡ ˙Èa ‡È‰ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿««ƒ≈≈

:dnÚ Èc ‡nÚ ÏÎÂזÔn˙ ‡�·e ¿»«»ƒƒ≈¿»«»

˙Èa Ï‡ ‡¯˙‡Ï ‡¯˜e ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿«¿»≈≈

ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ Ôn˙ È¯‡ Ï‡≈¬≈«»ƒ¿¿ƒ≈¿»

:È‰eÁ‡ Ì„˜ ÔÓ d˜¯ÚÓa¿≈ƒ¿≈ƒ√»»ƒ

„¯·˜‰ח ‡z˜�Ó ‰¯B·c ˙˙ÈÓeƒ«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿»

Ï‡ ˙È·Ï Ú¯lÓ ˙¯·˜˙‡Â¿ƒ¿¿»«ƒ¿«¿≈≈

dÓL ‡¯˜e ‡¯LÈÓ ÈÏBtLa¿ƒ≈≈¿»¿»¿≈

:‡˙ÈÎa ¯LÈÓטÈÈ ÈÏb˙‡Â ≈«»ƒ»¿ƒ¿¿ƒ¿»

Ì¯‡ ÔctÓ È‰B˙ÈÓa „BÚ ·˜ÚÈÏ¿«¬…¿≈ƒƒ««¬»

:d˙È CÈ¯·eיCÓL ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â »ƒ»≈«¬«≈¿»¿»

·˜ÚÈ „BÚ CÓL È¯˜˙È ‡Ï ·˜ÚÈ«¬…»ƒ¿¿≈¿»«¬…

‡¯˜e CÓL ‡‰È Ï‡¯NÈ ÔÈ‰l‡∆»≈ƒ¿»≈¿≈¿»¿»

:Ï‡¯NÈ dÓL ˙ÈיאÈÈ dÏ ¯Ó‡Â »¿≈ƒ¿»≈«¬«≈¿»

ÌÚ È‚Òe Let ÈcL Ï‡ ‡�‡¬»≈««¿≈«

é"ùø

(‰)˙zÁ.:ּפחד(Ê)Ï‡Œ˙Èa Ï‡.ּברּו הּקדֹוׁש ƒ«ַַ≈≈≈ַָָ

ּבביתֿאל, ּתבההּוא, יׁש אל. ּבבית ׁשכינתֹו ּגּלּוי ְְְִִֵֵֵֵֵֵָָ

ּכמֹו: ּבראׁשּה, הּמׁשּמׁשת ּבי"ת ט)חסרה, ב (שמואל ְְְֲֵֵֶֶַַָָֹ

מכיר, ּבבית ּכמֹו ּבןֿעּמיאל", מכיר ּבית ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ"הּנהֿהּוא

כד) אבי:(לעיל ּבבית ּכמֹו ,"אבי ‡ÂÈÏ"ּבית eÏ‚� ְְִִֵֵָָƒ¿≈»
ÌÈ‰Ï‡‰.ואדנּות אלהּות ׁשם יׁש הרּבה ּבמקֹומֹות »¡…ƒְְְְֱִֵֵֵַַָ

ּכמֹו: רּבים, לט)ּבלׁשֹון יֹוסף",(לקמן (שמות"אדני ְְֲִִֵֵַֹ

וכןכב) 'ּבעלֹו', נאמר: ולא עּמֹו", ּבעליו ְְְֱֲִִֵֶַַָָֹ"אם

ּבלׁשֹון נזּכר ּומרּות ׁשֹופט לׁשֹון ׁשהּוא ְְְֱִִֵֶָָָאלהּות

ּתמצא לא הּׁשמֹות ׁשאר מּכל אחד אבל ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹרּבים,

רּבים: c·¯‰(Á)ּבלׁשֹון ˙ÓzÂ.ּדבֹורה ענין מה ְִִַ«»»¿…»ְְִַָָ

ליעקב רבקה ׁשאמרה לפי אּלא יעקב? :ּבבית ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

אצלֹו ּדבֹורה ׁשלחה מּׁשם", ּולקחּתי ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָ"וׁשלחּתי

מּׁשם, לצאת ארם רּבילפּדן מּדברי .ּבּדר ּומתה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

למדּתיה הּדרׁשן Ï‡Œ˙È·Ï:מׁשה ˙ÁzÓ.העיר ְְְִֶַַַָָֹƒ««¿≈≈ִָ

ההר: ּברגלי ונקּברה ּבהר ‰‡ÔBlיֹוׁשבת ˙Áz. ְְְְְִֵֶֶַָָָָָ««»«

ּבׁשּפּוע מלמעלה מיׁשֹור ׁשהיה מיׁשרא, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבׁשּפּולי

היּו ּביתֿאל ׁשל ּומיׁשֹור מּלמּטה, והּקבּורה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָההר,

ׁשני, ּבאבל ׁשם נתּבּׂשר ואּגדה: "אּלֹון". לֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָקֹורין

ׁשּמתה אּמֹו על לֹו יוני.(ב"ר)ׁשהּגד ּבלׁשֹון ואּלֹון ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻ

ק"ט)אבל. תהלים ברש"י איתא וכן אחר. ּולפיכ,(צ"ל ְִֵֶָ

מֹותּה, יֹום את העלימּו ׁש) ּולפי אחרים: ְְֱֲִִִִֵֶֶֶָָ(ספרים

עׂשו, מּמּנּו ׁשּיצא הּכרס הּברּיֹות יקּללּו אףׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּפרסמּה: לא ּבּמקֹום.BÚ„(Ë)הּכתּוב ׁשני ּפעם ְְִִֵַַַַָָָֹ

ּבׁשּובֹו: ואחד ּבלכּתֹו אחד ‡˙Bהּזה, C¯·ÈÂ.ּברּכת ְְְְֶֶֶֶַָָ«¿»∆…ְִַ

ÚÈ˜·(È):(ב"ר)אבלים „BÚ EÓL ‡¯wÈŒ‡Ï. ֲִֵ…ƒ»≈ƒ¿«¬…
ׂשר לׁשֹון אּלא ועקבה, ּבמארב הּבא אדם ְְְְְֲֶַַַָָָָָָָלׁשֹון

ÈcL(È‡)ונגיד: Ï‡ È�‡.ּכדאי לבר,ׁשאני ְִָ¬ƒ≈««ְְֲִֵֶַָ

ׁשּלי: e¯·‰ׁשהּברכֹות ‰¯t.לא ׁשעדין ׁשם על ְִֶֶַָ¿≈¿≈ֲִֵֶַַֹ

מּמּנּו: נתעּברה ׁשּכבר ּפי על ואף ּבנימין, .ÈBbנֹולד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

ׁשעתידים(ב"ר).ÌÈBbּבנימין: ואפרים, מנּׁשה ְִִָƒְְְֲִִִֶֶֶַַ

הּׁשבטים ּבמנין והם מּיֹוסף (ב"ר).ÌÈÎÏÓe:לצאת ְְְְִִִֵֵֵַַָָ¿»ƒ
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äéäéå eòqiå|øLà íéørä-ìr íéýìû úzç ©¦¨®©§¦´¦©´¡Ÿ¦À©¤«¨¦Æ£¤Æ
á÷ré éða éøçà eôãø àìå íäéúBáéáñi''yx: §¦´¥¤½§´Ÿ¨«§½©«£¥−§¥¬©«£«Ÿ

åàåä ïrðk õøàa øLà äæeì á÷ré àáiå©¨¸Ÿ©«£¹ŸÀ¨£¤Æ§¤´¤§©½©¦−
:Bnr-øLà írä-ìëå àeä ìû-úéaæíL ïáiå ¥«¥®−§¨¨¨¬£¤¦«©¦³¤¨Æ

eìâð íL ék ìû-úéa ìû íB÷nì àø÷iå çaæî¦§¥½©©¦§¨Æ©¨½¥−¥«¥®¦´À̈¦§³
åéçà éðtî Bçøáa íéýìûä åéìài''yx:çúîzå ¥¨Æ¨«¡Ÿ¦½§¨§−¦§¥¬¨¦«©¨³¨

ìà-úéáì úçzî øáwzå ä÷áø ú÷ðéî äøác§Ÿ̈Æ¥¤¤́¦§½̈©¦¨¥²¦©¬©§¥«¥−
úeëa ïBlà BîL àø÷iå ïBlàä úçzi''yx:ô ©´©¨«©®©¦§¨¬§−©¬¨«

èïctî Bàáa ãBò á÷ré-ìà íéýìû àøiå©¥¨̧¡Ÿ¦³¤©«£ŸÆ½§Ÿ−¦©©´
Búà Cøáéå íøài''yx:éEîL íéýìû Bì-øîàiå £¨®©§−̈¤Ÿ«©«Ÿ¤¬¡Ÿ¦−¦§´

-íà ék á÷ré ãBò EîL àøwé-àì á÷ré©«£®Ÿ«Ÿ¦¨¥Á¦§¸¹©«£ÀŸ¦³¦
BîL-úà àø÷iå EîL äéäé ìàøNé¦§¨¥Æ¦«§¤´§¤½©¦§¨¬¤§−

ìàøNéi''yx:àéécL ìû éðà íéýìû Bì øîàiå ¦§¨¥«©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹£¦̧¥³©©Æ

:ÌÎL ÌÚ Ècה˙Â‰Â eÏË�e ƒƒ¿∆¿»«¬«

ÈÂ¯˜a Èc ‡ÈÓÓÚ ÏÚ ÈÈ„ ‡ÏÁc«¬»«¿»««¿«»ƒ¿ƒ¿≈

È�a ¯˙a eÙ„¯ ‡ÏÂ ÔB‰È�¯ÁÒ«¬»≈¿»¿»»«¿≈

:·˜ÚÈוÈc ÊeÏÏ ·˜ÚÈ ‡˙‡Â «¬…«¬»«¬…¿ƒ

‡e‰ Ï‡ ˙Èa ‡È‰ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿««ƒ≈≈

:dnÚ Èc ‡nÚ ÏÎÂזÔn˙ ‡�·e ¿»«»ƒƒ≈¿»«»

˙Èa Ï‡ ‡¯˙‡Ï ‡¯˜e ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿«¿»≈≈

ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ Ôn˙ È¯‡ Ï‡≈¬≈«»ƒ¿¿ƒ≈¿»

:È‰eÁ‡ Ì„˜ ÔÓ d˜¯ÚÓa¿≈ƒ¿≈ƒ√»»ƒ

„¯·˜‰ח ‡z˜�Ó ‰¯B·c ˙˙ÈÓeƒ«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿»

Ï‡ ˙È·Ï Ú¯lÓ ˙¯·˜˙‡Â¿ƒ¿¿»«ƒ¿«¿≈≈

dÓL ‡¯˜e ‡¯LÈÓ ÈÏBtLa¿ƒ≈≈¿»¿»¿≈

:‡˙ÈÎa ¯LÈÓטÈÈ ÈÏb˙‡Â ≈«»ƒ»¿ƒ¿¿ƒ¿»

Ì¯‡ ÔctÓ È‰B˙ÈÓa „BÚ ·˜ÚÈÏ¿«¬…¿≈ƒƒ««¬»

:d˙È CÈ¯·eיCÓL ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â »ƒ»≈«¬«≈¿»¿»

·˜ÚÈ „BÚ CÓL È¯˜˙È ‡Ï ·˜ÚÈ«¬…»ƒ¿¿≈¿»«¬…

‡¯˜e CÓL ‡‰È Ï‡¯NÈ ÔÈ‰l‡∆»≈ƒ¿»≈¿≈¿»¿»

:Ï‡¯NÈ dÓL ˙ÈיאÈÈ dÏ ¯Ó‡Â »¿≈ƒ¿»≈«¬«≈¿»

ÌÚ È‚Òe Let ÈcL Ï‡ ‡�‡¬»≈««¿≈«

é"ùø

(‰)˙zÁ.:ּפחד(Ê)Ï‡Œ˙Èa Ï‡.ּברּו הּקדֹוׁש ƒ«ַַ≈≈≈ַָָ

ּבביתֿאל, ּתבההּוא, יׁש אל. ּבבית ׁשכינתֹו ּגּלּוי ְְְִִֵֵֵֵֵֵָָ

ּכמֹו: ּבראׁשּה, הּמׁשּמׁשת ּבי"ת ט)חסרה, ב (שמואל ְְְֲֵֵֶֶַַָָֹ

מכיר, ּבבית ּכמֹו ּבןֿעּמיאל", מכיר ּבית ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ"הּנהֿהּוא

כד) אבי:(לעיל ּבבית ּכמֹו ,"אבי ‡ÂÈÏ"ּבית eÏ‚� ְְִִֵֵָָƒ¿≈»
ÌÈ‰Ï‡‰.ואדנּות אלהּות ׁשם יׁש הרּבה ּבמקֹומֹות »¡…ƒְְְְֱִֵֵֵַַָ

ּכמֹו: רּבים, לט)ּבלׁשֹון יֹוסף",(לקמן (שמות"אדני ְְֲִִֵֵַֹ

וכןכב) 'ּבעלֹו', נאמר: ולא עּמֹו", ּבעליו ְְְֱֲִִֵֶַַָָֹ"אם

ּבלׁשֹון נזּכר ּומרּות ׁשֹופט לׁשֹון ׁשהּוא ְְְֱִִֵֶָָָאלהּות

ּתמצא לא הּׁשמֹות ׁשאר מּכל אחד אבל ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹרּבים,

רּבים: c·¯‰(Á)ּבלׁשֹון ˙ÓzÂ.ּדבֹורה ענין מה ְִִַ«»»¿…»ְְִַָָ

ליעקב רבקה ׁשאמרה לפי אּלא יעקב? :ּבבית ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

אצלֹו ּדבֹורה ׁשלחה מּׁשם", ּולקחּתי ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָ"וׁשלחּתי

מּׁשם, לצאת ארם רּבילפּדן מּדברי .ּבּדר ּומתה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

למדּתיה הּדרׁשן Ï‡Œ˙È·Ï:מׁשה ˙ÁzÓ.העיר ְְְִֶַַַָָֹƒ««¿≈≈ִָ

ההר: ּברגלי ונקּברה ּבהר ‰‡ÔBlיֹוׁשבת ˙Áz. ְְְְְִֵֶֶַָָָָָ««»«

ּבׁשּפּוע מלמעלה מיׁשֹור ׁשהיה מיׁשרא, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבׁשּפּולי

היּו ּביתֿאל ׁשל ּומיׁשֹור מּלמּטה, והּקבּורה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָההר,

ׁשני, ּבאבל ׁשם נתּבּׂשר ואּגדה: "אּלֹון". לֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָקֹורין

ׁשּמתה אּמֹו על לֹו יוני.(ב"ר)ׁשהּגד ּבלׁשֹון ואּלֹון ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻ

ק"ט)אבל. תהלים ברש"י איתא וכן אחר. ּולפיכ,(צ"ל ְִֵֶָ

מֹותּה, יֹום את העלימּו ׁש) ּולפי אחרים: ְְֱֲִִִִֵֶֶֶָָ(ספרים

עׂשו, מּמּנּו ׁשּיצא הּכרס הּברּיֹות יקּללּו אףׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּפרסמּה: לא ּבּמקֹום.BÚ„(Ë)הּכתּוב ׁשני ּפעם ְְִִֵַַַַָָָֹ

ּבׁשּובֹו: ואחד ּבלכּתֹו אחד ‡˙Bהּזה, C¯·ÈÂ.ּברּכת ְְְְֶֶֶֶַָָ«¿»∆…ְִַ

ÚÈ˜·(È):(ב"ר)אבלים „BÚ EÓL ‡¯wÈŒ‡Ï. ֲִֵ…ƒ»≈ƒ¿«¬…
ׂשר לׁשֹון אּלא ועקבה, ּבמארב הּבא אדם ְְְְְֲֶַַַָָָָָָָלׁשֹון

ÈcL(È‡)ונגיד: Ï‡ È�‡.ּכדאי לבר,ׁשאני ְִָ¬ƒ≈««ְְֲִֵֶַָ

ׁשּלי: e¯·‰ׁשהּברכֹות ‰¯t.לא ׁשעדין ׁשם על ְִֶֶַָ¿≈¿≈ֲִֵֶַַֹ

מּמּנּו: נתעּברה ׁשּכבר ּפי על ואף ּבנימין, .ÈBbנֹולד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

ׁשעתידים(ב"ר).ÌÈBbּבנימין: ואפרים, מנּׁשה ְִִָƒְְְֲִִִֶֶֶַַ

הּׁשבטים ּבמנין והם מּיֹוסף (ב"ר).ÌÈÎÏÓe:לצאת ְְְְִִִֵֵֵַַָָ¿»ƒ
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íéëìîe jnî äéäé íéBb ìä÷e éBb äáøe äøt§¥´§¥½²§©¬¦−¦«§¤´¦¤®¨§¨¦−
éöìçîeàöé Ei''yx:éùùáéøLà õøàä-úàå ¥«£¨¤¬¥¥«§¤¨À̈¤£¤¬

Erøæìe äpðzà Eì ÷çöéìe íäøáàì ézúð̈©²¦§©§¨¨¬§¦§−̈§´¤§¤®¨§©§£¬
éøçà:õøàä-úà ïzà Eâéíéýìû åéìrî ìriå ©«£¤−¤¥¬¤¨¨«¤©©¬©¥«¨−̈¡Ÿ¦®

Bzà øac-øLà íB÷nai''yx:ãéá÷ré áviå ©¨−£¤¦¤¬¦«©©¥̧©«£¹Ÿ
ïáà úávî Bzà øac-øLà íB÷na äávî©¥À̈©¨²£¤¦¤¬¦−©¤´¤¨®¤

:ïîL äéìr ÷öiå Cñð äéìr Cqiååèàø÷iå ©©¥³¨¤̧¨Æ¤½¤©¦¬Ÿ¨¤−¨¨«¤©¦§¸̈
íL Bzà øac øLà íB÷nä íL-úà á÷ré©«£¹Ÿ¤¥´©¨À£¤Á¦¤̧¦¬¨²

:ìà-úéa íéýìûæèãBò-éäéå ìà úéaî eòñiå ¡Ÿ¦−¥«¥«©¦§Æ¦¥´¥½©«§¦¬
ìçø ãìzå äúøôà àBáì õøàä-úøák¦§©¨−̈¤¨´¤§¨®¨©¥¬¤¨¥−

dzãìa L÷zåi''yx:æédzãìa dúL÷äá éäéå ©§©¬§¦§¨«©§¦¬§©§Ÿ−̈§¦§¨®
Cì äæ-íâ-ék éàøéz-ìà úãléîä dì øîàzå©¸Ÿ¤¨³©«§©¤̧¤Æ©¦´§¦½¦«©¤¬−̈

ïai''yx:çéàø÷zå äúî ék dLôð úàöa éäéå ¥«©§¦º§¥³©§¨Æ¦´¥½¨©¦§¨¬
ïéîéðá Bì-àø÷ åéáàå éðBà-ïa BîLi''yx: §−¤¦®§¨¦−¨«¨¬¦§¨¦«

èéúéa àåä äúøôà Cøãa øáwzå ìçø úîzå©−̈¨¨¥®©¦¨¥Æ§¤´¤¤§½̈¨¦−¥¬

ÔÈÎÏÓe CpÓ ‡‰È ÔÈË·L ˙L�ÎÂ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ

:Ôe˜tÈ CpÓ ‡iÓÓÚa ÔÈËÈlLc¿«ƒƒ¿«¿«»ƒ»ƒ¿

Ì‰¯·‡Ïיב ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»»

C¯˙a CÈ�·ÏÂ d��z‡ CÏ ˜ÁˆÈÏe¿ƒ¿»»∆¿ƒ«¿ƒ¿»«¿»

:‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡יג˜lzÒ‡Â ∆≈»«¿»¿ƒ¿««

„ ‡¯˜È È‰BlÚÓÈc ‡¯˙‡a ÈÈ ≈ƒ»ƒ¿»»«¿»¿«¿»ƒ

:dnÚ ÏÈlÓיד·˜ÚÈ ÌÈ˜‡Â «ƒƒ≈«¬≈«¬…

dnÚ ÏÈlÓ Èc ‡¯˙‡a ‡˙Ó«̃¿»¿«¿»ƒ«ƒƒ≈

ÔÈÎeq� dÏÚ CÈq‡Â ‡�·‡ ˙Ó»̃««¿»¿«ƒ¬«ƒƒ

:‡ÁLÓ dÏÚ ˜È¯‡Âטו‡¯˜e «¬ƒ¬«ƒ¿»¿»

ÏÈlÓ Èc ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ·˜ÚÈ«¬…»¿»¿«¿»ƒ«ƒ

:Ï‡ ˙Èa ÈÈ Ônz dnÚטזeÏË�e ƒ≈«»¿»≈≈¿»
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לא ׁשעדין ּבנימין מּׁשבט ׁשהיּו ּבׁשת, ואיׁש ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשאּול

ּבׁשת(נֹולד. איׁש ּכׁשהמלי אבנר דרׁשֹו זה ּופסּוק ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹ

ּדכתיב: ּבנימין, וקרבּו ּדרׁשּוהּו הּׁשבטים ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָואף

כא) לבנימין(שופטים ּבּתֹו את יּתן לא מּמּנּו ְְִִִִִִֵֶֶָֹ"איׁש

מן עֹולה היה אלמלא ואמרּו: וחזרּו ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָלאּׁשה",

ליעקב: אֹומר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה לא ְְֲִֵַַַָָָָָֹֹהּׁשבטים,

יצאּו"): מחלצי ÌÈBb"ּומלכים Ï‰˜e ÈBb.ׁשּגֹוים ְֲִֵֵֵֶָָ¿«ƒִֶ

ׁשבעים ׁשהם הּגֹוים ּכמנין ליעׂשֹות ּבניו ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָעתידים

אחר: ּדבר ׁשבעים. הּסנהדרין ּכל וכן ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻאּמֹות,

ּכגֹוים הּבמֹות אּסּור ּבׁשעת להקריב ּבניו ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָׁשעתידים

אלּיהּו ּבימי ּכֹוכבים, ישן)עֹובדי :(ברש"י ְִִִֵֵֵָָ

(‚È)Bz‡ ¯acŒ¯L‡ ÌB˜na.יֹודע מהאיני «»¬∆ƒ∆ƒִֵֵַַ

לׁשֹון.ı¯‡‰Œ˙¯·k(ÊË)ּמלּמדנּו: ּפרׁש מנחם ְְֵַƒ¿«»»∆ְְֵֵַַ

ׁשהארץ ּבזמן ואּגדה: רב. מהל רּבּוי, ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָּכּביר,

ּככברה, ּומנּקבת מצּוי,(ב"ר)חלּולה הּסתוׁשהּניר ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֻ

ׁשל ּפׁשּוטֹו זה ואין ּבא, לא עדין והּׁשרב ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹעבר

מצינּו: ּבנעמן ׁשהרי ה)מקרא, ב "וּיל(מלכים ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ

מּדת ׁשם ׁשהּוא אני, ואֹומר ארץ". ּכברת ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָמאּתֹו

ׁשאּתה ּכמֹו יֹותר, אֹו ּפרסה מהל ּכמֹו ְְְְֲֵֶַַַַַַָָקרקע,

אדם ּבמהל ּכ ׂשדה', 'חלקת ּכרם', 'צמד ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹומר:

ּכברת מיל') מהל' ּכמֹו: (קרקע מּדה ׁשם ְְְֲִִִֵֵַַַַַָנֹותן

ורּבֹותינּו.ÊŒÌ‚ŒÈk‰(ÊÈ)ארץ: יֹוסף. על ל נֹוסף ֶָƒ«∆ְֵֵַַָָ

ּבנימין ועם ּתאֹומה, נֹולדה ׁשבט ּכל עם ְְְְְִִִִֵֶָָָָָּדרׁשּו:

יתרה: ּתאֹומה צערי.È�B‡ŒÔa(ÁÈ)נֹולדה :ּבן ְְְֵָָָ∆ƒֲִֶַ

ÔÈÓÈ�a.ּבארץ נֹולד לבּדֹו ׁשהּוא לפי ּבעיני, נראה ƒ¿»ƒְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ

ּכמֹו נהרים, מארם ּבא ּכׁשאדם ּבּנגב, ׁשהיא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכנען

ונסֹוע הלֹו" ּכנען", ּבארץ "ּבּנגב ְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:

לׁשֹון.ÔÈÓÈ�aהּנגּבה": ימין, פט)ּבן "צפֹון(תהלים ְֶַָƒ¿»ƒְִֶָָ
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אחר: (ּדבר מלא הּוא לפיכ ּבראתם", אּתה ְְְִִֵֵַַָָָָָָָָוימין

ּבנּו"ן, ונכּתב זקנתֹו, לעת ׁשּנֹולד ימים, ּבן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּבנימין,

יב)ּכמֹו: הּימין"):(דניאל ÔkLa(Î·)"לקץ ְְִֵַָƒ¿…
‡Â‰‰ ı¯‡a Ï‡¯NÈ.אצל לחברֹון ּבא ׁשּלא עד ƒ¿»≈»»∆«ƒְְֵֶֶֶַָֹ

אּלהיצחק ּכל נה).kLiÂ·:ארעּוהּו מּתֹו(שבת ְְִֵֵֶָָ«ƒ¿«ִ

ׁשכבּה. ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה מׁשּכבֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּבלּבל

נטל רחל, ׁשּכׁשּמתה יצּועיו? וחּלל ּבלּבל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָולּמה

ולא רחל ּבאהל ּתדיר נתּונה ׁשהיתה מּטתֹו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹיעקב

ראּובן ּבא ּבלהה. ּבאהל ּונתנּה אהלים, ְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹֹּבׁשאר

צרה היתה אּמי אחֹות 'אם אמר: אּמֹו, עלּבֹון ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָותבע

לכ לאּמי'? צרה ּתהא אּמי אחֹות ׁשפחת ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָלאּמי,

NÚ¯ּבלּבל: ÌÈ�L ·˜ÚÈŒÈ�· eÈ‰iÂ.לענין מתחיל ְִֵ«ƒ¿¿≈«¬…¿≈»»ְְְִִַָ

ּומעּתה הּמּטה, נׁשלמה ּבנימין מּׁשּנֹולד ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָראׁשֹון,

'ללּמדנּו ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּומנאן. להּמנֹות, ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָראּויים

ראּובן': חטא ׁשּלא צּדיקים, וכּלן ׁשוין ׁשּכּלן ְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻֻּבא,

(‚Î)·˜ÚÈ ¯BÎa.קראֹו הּקלקלה, ּבׁשעת אפּלּו ¿«¬…ְְְֲִִַַַָָָ

ÚÈ˜·:ּבכֹור ¯BÎa.,לעבֹודה ּבכֹור לנחלה, ּבכֹור ְ¿«¬…ְְְֲֲַַָָ

למנין, לעניןּבכֹור אּלא ליֹוסף ּבכֹורה נּתנה ולא ְְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹ

ׁשבטים: לׁשני ׁשּנעׂשה .ÓÓ¯‡(ÊÎ)הּׁשבטים, ְְְֲִִִֵֶַַָָָ«¿≈
‰‡¯Úaהּמיׁשֹור:ׁשם ˙È¯˜.:העיר ÓÓ¯‡ׁשם ִֵַƒ¿«»«¿«ִֵָ«¿≈

Úa¯‡‰ ˙È¯˜ואם ארּבע, קרית ׁשל מיׁשֹור איל , ƒ¿«»«¿«ְְְִִִֵֶַַַ

ּכן ארּבע', הּקרית ממרא לכּתב לֹו 'היה ְְְְִִֵֵַַַַַַָָֹֹּתאמר:

ּוכגֹון זה ּכגֹון ּכפּול, ׁשּׁשמֹו ּדבר ּבכל הּמקרא ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָּדר

ּבֹו להטיל הצר אם אל, ּבית עזרי, אבי לחם, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָֻּבית

הּׁשנּיה: הּתבה ּבראׁש נֹותנּה טז)ה"א, א (שמואל ְְְִֵֵַַָָָֹ

הּלחמי", ו)"ּבית העזרי",(שופטים אבי "ּבעפרת ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

טז) א האלי(מלכים ּבית חיאל ÚÂ‚iÂ(ËÎ)":"ּבנה ֱִִֵֵָָָ«ƒ¿«
˜ÁˆÈ.ׁשל מכירתֹו ּבּתֹורה: ּומאחר מקּדם אין ƒ¿»ְְְִֵֶַָָָָֻֻ
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¯‡Ô·eכג ·˜ÚÈ„ ‡¯Îea ‰‡Ï È�a¿≈≈»¿»¿«¬…¿≈

¯Î˘OÈÂ ‰„e‰ÈÂ ÈÂÏÂ ÔBÚÓLÂ¿ƒ¿¿≈ƒƒ»¿ƒ»»

:ÔeÏ·ÊeכדÛÒBÈ ÏÁ¯ È�a ¿À¿≈»≈≈

:ÔÓÈ�·eכה‡˙Ó‡ ‰‰Ï· È�·e ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»«¿»
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ÔÈÓBÈ Ú·Ne ·ÈÒ dnÚÏ LÈ�k˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿«≈ƒ¿«ƒ
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אחר: (ּדבר מלא הּוא לפיכ ּבראתם", אּתה ְְְִִֵֵַַָָָָָָָָוימין

ּבנּו"ן, ונכּתב זקנתֹו, לעת ׁשּנֹולד ימים, ּבן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּבנימין,

יב)ּכמֹו: הּימין"):(דניאל ÔkLa(Î·)"לקץ ְְִֵַָƒ¿…
‡Â‰‰ ı¯‡a Ï‡¯NÈ.אצל לחברֹון ּבא ׁשּלא עד ƒ¿»≈»»∆«ƒְְֵֶֶֶַָֹ

אּלהיצחק ּכל נה).kLiÂ·:ארעּוהּו מּתֹו(שבת ְְִֵֵֶָָ«ƒ¿«ִ

ׁשכבּה. ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה מׁשּכבֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּבלּבל

נטל רחל, ׁשּכׁשּמתה יצּועיו? וחּלל ּבלּבל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָולּמה

ולא רחל ּבאהל ּתדיר נתּונה ׁשהיתה מּטתֹו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹיעקב

ראּובן ּבא ּבלהה. ּבאהל ּונתנּה אהלים, ְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹֹּבׁשאר

צרה היתה אּמי אחֹות 'אם אמר: אּמֹו, עלּבֹון ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָותבע

לכ לאּמי'? צרה ּתהא אּמי אחֹות ׁשפחת ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָלאּמי,

NÚ¯ּבלּבל: ÌÈ�L ·˜ÚÈŒÈ�· eÈ‰iÂ.לענין מתחיל ְִֵ«ƒ¿¿≈«¬…¿≈»»ְְְִִַָ

ּומעּתה הּמּטה, נׁשלמה ּבנימין מּׁשּנֹולד ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָראׁשֹון,

'ללּמדנּו ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּומנאן. להּמנֹות, ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָראּויים

ראּובן': חטא ׁשּלא צּדיקים, וכּלן ׁשוין ׁשּכּלן ְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻֻּבא,

(‚Î)·˜ÚÈ ¯BÎa.קראֹו הּקלקלה, ּבׁשעת אפּלּו ¿«¬…ְְְֲִִַַַָָָ

ÚÈ˜·:ּבכֹור ¯BÎa.,לעבֹודה ּבכֹור לנחלה, ּבכֹור ְ¿«¬…ְְְֲֲַַָָ

למנין, לעניןּבכֹור אּלא ליֹוסף ּבכֹורה נּתנה ולא ְְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹ

ׁשבטים: לׁשני ׁשּנעׂשה .ÓÓ¯‡(ÊÎ)הּׁשבטים, ְְְֲִִִֵֶַַָָָ«¿≈
‰‡¯Úaהּמיׁשֹור:ׁשם ˙È¯˜.:העיר ÓÓ¯‡ׁשם ִֵַƒ¿«»«¿«ִֵָ«¿≈

Úa¯‡‰ ˙È¯˜ואם ארּבע, קרית ׁשל מיׁשֹור איל , ƒ¿«»«¿«ְְְִִִֵֶַַַ

ּכן ארּבע', הּקרית ממרא לכּתב לֹו 'היה ְְְְִִֵֵַַַַַַָָֹֹּתאמר:

ּוכגֹון זה ּכגֹון ּכפּול, ׁשּׁשמֹו ּדבר ּבכל הּמקרא ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָּדר

ּבֹו להטיל הצר אם אל, ּבית עזרי, אבי לחם, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָֻּבית

הּׁשנּיה: הּתבה ּבראׁש נֹותנּה טז)ה"א, א (שמואל ְְְִֵֵַַָָָֹ

הּלחמי", ו)"ּבית העזרי",(שופטים אבי "ּבעפרת ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

טז) א האלי(מלכים ּבית חיאל ÚÂ‚iÂ(ËÎ)":"ּבנה ֱִִֵֵָָָ«ƒ¿«
˜ÁˆÈ.ׁשל מכירתֹו ּבּתֹורה: ּומאחר מקּדם אין ƒ¿»ְְְִֵֶַָָָָֻֻ
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·˜ÚÈ Ì„˜ ÔÓ È¯Á‡ ‡Ú¯‡Ï ÏÊ‡Â«¬«¿«¿»»¬≈ƒ√»«¬…
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ׁשהרי ׁשנה, י"ב יצחק ׁשל למיתתֹו קדמה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָיֹוסף

ׁשּנאמר: ׁשנה, ס' ּבן יצחק היה יעקב (לעילּכׁשּנֹולד ְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבׁשנתכה) מת ויצחק וגֹו'", ׁשנה ׁשּׁשים ּבן ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ"ויצחק

נׁשארּו ׁשנה, מק"פ ׁשּׁשים ּתֹוציא אם ליעקב, ְְֲֲִִִִִִַָָֹק"כ

ׁשנת ׁשנה, ואֹותּה ׁשנה, י"ז ּבן נמּכר ויֹוסף ְְְְִֵֶַַָָָָָק"כ,

וׁשלׁש ׁשּׁשים ּבן ּכיצד? ליעקב, ּוׁשמנה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹמאה

הרי עבר, ּבבית נטמן ׁשנה עׂשרה וארּבע ,ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָנתּבר

ּובסֹוף ּבאּׁשה עבד עׂשרה וארּבע וׁשבע, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשבעים

יֹוסף, נֹולד עׂשרה ל)ׁשּנאמר:ארּבע "ויהי(לעיל ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַ

ּתׁשעים הרי וגֹו'", יֹוסף את רחל ילדה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָּכאׁשר

ּוׁשמנה. מאה הרי יֹוסף, נמּכר ׁשּלא עד וי"ז ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹואחת,

ׁשּבא עד יֹוסף מּׁשּנמּכר הּמקרא, מן מפרׁש ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹ(עֹוד

ׁשּנאמר: ׁשנה, כ"ב מצרימה מא)יעקב (לקמן ְְֱֲִֶֶַַַָָָֹ

ׂשבע ׁשנים וׁשבע וגֹו'", ׁשנה ׁשלׁשים ּבן ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ"ויֹוסף

מגּורי ׁשני "ימי ּוכתיב: כ"ב, הרי רעב, ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָּוׁשנתים

ׁשל ּבמכירתֹו יעקב נמצא, ׁשנה". ּומאת ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹׁשלׁשים

ק"ח): ÔBÏÈ‡Œ˙a(·)יֹוסף ‰„Ú.ּבת ּבׂשמת היא ֵ»»«≈ְִַַָ

ּבׂשמים מקּטרת ׁשהיתה על ּבׂשמת ונקראת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאילֹון,

ּכֹוכבים: והּוא.‡‰Ó·ÈÏ‰לעבֹודת יהּודית, היא ֲִַַָ»√ƒ»»ְְִִ

ּבעבֹודת ּכֹופרת ׁשהיא לֹומר יהּודית, ׁשמּה ְְֲִִִֶֶֶַַַָָּכּנה

אביו: את להטעֹות ּכדי Œ˙aּכֹוכבים, ‰�ÚŒ˙a ְְְִִֵֶַָָ«¬»«
ÔBÚ·ˆ.ענה ּבת ׁשלאם ּבנֹו ענה צבעֹון?! ּבת לא ƒ¿ְְֲֲִִֶַַָָֹ

וענה". ואּיה צבעֹון ּבני "ואּלה ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָצבעֹון,

ויצאת ענה אׁשת ּכּלתֹו על צבעֹון ׁשּבא ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָמלּמד

ּבני ׁשּכּלן הּכתּוב והֹודיע ׁשניהם, מּבין ְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻאהליבמה

היּו: Ï‡ÚÓLÈŒ˙a(‚)ממזרֹות ˙ÓNa.ּולהּלן ְֵַָ»¿««ƒ¿»≈ְַָ

ספר מדרׁש ּבאּגדת מצינּו מחלת, לּה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָקֹורא

ּגר עונֹותיהם: להן מֹוחלין ׁשלׁשה ְְֲֲִֵֵֵֶֶָָֹֹׁשמּואל:

ולמד אּׁשה, והּנֹוׂשא לגדּלה והעֹולה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּנתּגּיר,

ׁשּנמחלּו מחלת, נקראת לכ מּכאן, ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָהּטעם

�·BÈ˙עונֹותיו: ˙BÁ‡.לֹו הּׂשיאּה ׁשהּוא ׁשם על ֲָֹ¬¿»ִִֵֶַָ

ׁשמֹו: על נקראת יׁשמעאל, ְְְִִִֵֵֵֶַָמּׁשּמת

(‰)'B‚Â ‰„ÏÈ ‰Ó·ÈÏ‰‡Â.,היה ממזר זה, קרח ¿»√ƒ»»»¿»¿ְֵֶַַָָֹ

אליפז אהליבמהּובן אל אביו, אׁשת על ׁשּבא היה ֱֳִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבסֹוף אליפז אּלּופי עם מנּוי הּוא ׁשהרי עׂשו, ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָאׁשת

‡ı¯‡ŒÏ(Â):(ב"ר)הענין CÏiÂ.ּבאׁשר לגּור ְִָָ«≈∆∆∆∆ֲֶַָ
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Ì‰È¯e‚Ó(Ê)ימצא: ı¯‡ ‰ÏÎÈ ‡ÏÂ.להסּפיק ְִָ¿…»¿»∆∆¿≈∆ְְִַ

יעקב "מּפני אּגדה: ּומדרׁש ׁשּלהם, לּבהמֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמרעה

יהיה ּגר "ּכי ּגזרת: ׁשל חֹוב ׁשטר מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָאחיו",

לי אל' אמר: יצחק, ׁשל זרעֹו על הּמּטל ,"ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֻזרע

הארץ לֹו ׁשּנּתנה ּבּמּתנה, לא חלק לי אין ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמּכאן,

ׁשּמכר הּבּוׁשה ּומּפני הּׁשטר', ּבפרעֹון ולא ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹֹהּזאת,

ּבניו.l‡Â‰(Ë)ּבכֹורתֹו: ׁשהֹולידּו הּתֹולדֹות ְָ¿≈∆ִֶַָָָ

לׂשעיר: מּׁשהל(·È)L‚ÏÈt ‰˙È‰ Ú�Ó˙Â. ְִִֵֶַָ¿ƒ¿«»¿»ƒ∆∆
ליּדבק ּתאבים היּו ּכּמה אברהם ׁשל ּגדּלתֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻלהֹודיע

ׁשּנאמר: היתה, אּלּופים ּבת זֹו, ּתמנע ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָּבזרעֹו:

ׂשעיר יֹוׁשבי מאּלּופי ולֹוטן ּתמנע", לֹוטן ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָ"ואחֹות

'איני אמרה: לפנים. ּבּה ׁשּיׁשבּו החֹורים מן ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָהיה,

,ל להּנׂשא ּובדבריזֹוכה ּפילגׁש', ואהיה הלואי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשּבא מלּמד אליפז, ׁשל ּבבניו אֹותּה מֹונה ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּימים

ׂשעיר ׁשל אׁשּתֹו מּביניהם,על ּתמנע ויצאה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

לֹוטן "ואחֹות וזהּו: ּפילגׁשֹו, נעׂשית ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָּוכׁשּגדלה

ׁשהי ׂשעיר, ּבני עם מנאּה ולא אחֹותֹוּתמנע", תה ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֹ

האב: מן ולא האם ‡ÈÙel(ÂË)מן ‰l‡ ְִִֵָָָֹ≈∆«≈
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ÂNÚŒÈ�·.מׁשּפחֹות:ראׁשי(Î)ı¯‡‰ È·LÈ. ¿≈≈»ְִֵָָ…¿≈»»∆
לׁשם. עׂשו ׁשּבא קדם יֹוׁשביה ּדרׁשּוׁשהיּו ורּבֹותינּו ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

פה) מלא(שבת ארץ: ׁשל ּביּׁשּובּה ּבקיאין ְְְִִִֶֶֶֶָָֹׁשהיּו

ׁשהיּו לגפנים, זה קנה מלא לזיתים, זה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹקנה

לּה: ראּויה נטיעה זֹו אי ויֹודעין העפר ְְְְֲִִִֵֶָָָָָטֹועמין

(„Î)‰�ÚÂ ‰i‡Â.אּיה ּכמֹו והּוא יתרה, וי"ו ¿«»«¬»ְְְֵַָָָ

ּבּמקרא: יׁש והרּבה ח)וענה, וקדׁש(דניאל "ּתת ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹ

מרמס", עו)וצבא וסּוס":(תהלים ורכב ‰e‡"נרּדם ְְְְִִֶֶָָָָָ

‰�Ú.וכאן צבעֹון, ׁשל אחיו ׁשהּוא למעלה, האמּור ¬»ְְְְִִֶֶַָָָָָ

אּמֹו על צבעֹון ׁשּבא מלּמד ּבנֹו, אֹותֹו קֹורא ְְְִִֵֵֶַַָהּוא

ענה: את חמֹור.‡˙ÌÓi‰Œוהֹוליד הרּביע ּפרדים, ְֲִֶָ∆«≈ƒְְֲִִִַָ

והביא ממזר היה והּוא ּפרד, וילדה נקבה סּוס ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָעל

לעֹולם נד)ּפסּולין ׁשמם(פסחים נקרא ולּמה . ְְְְִִָָָָָָ

רּבי ּדאמר הּברּיֹות, על מּטלת ׁשאימתן ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ"ימם"?

לבנה ּפרּדה מּכת על אדם ׁשאלני לא מּימי ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָָֹחנינא:

ז)וחיה ּתקרי(חולין אל ּדחיה? חזינן קא (והא ְְְְֲִִֵַָָָָָָָ

לעֹולם, ּתתרּפא לא הּמּכה ּכי וחיתה, אּלא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹוחיה,

החֹורי, מׁשּפחֹות לנּו לכּתב הזקק ולא יׁשן). ְְְְְְִִִִַַַָָָֹֹֻּברׁש"י
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é"ùø

ּכמֹו אברהם, ּגדּלת ּולהֹודיע ּתמנע מּפני ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻאּלא

למעלה: B‚Â'(Ï‡)ׁשּפרׁשּתי ÌÈÎÏn‰ ‰l‡Â. ְְְִֵֶַַָ¿≈∆«¿»ƒ¿
עׂשו מלכּות ּובּטל יעקב העמיד ּוכנגּדן היּו, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשמנה

ּוׁשלמה,ּבימיהם, ּדוד ּבׁשת, ואיׁש ׁשאּול הן: ואּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹ

ּבנֹו יֹורם ּובימי יהֹוׁשפט, אסא, אבּיה, ְְְְֲִִֵַָָָָָָָרחבעם,

ח)ּכתיב: ב יד(מלכים מּתחת אדֹום ּפׁשע "ּבימיו ְְֱִִַַַַָָָ

ּכתיב: ׁשאּול ּובימי ,"מל עליהם וּימליכּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָיהּודה

מל נּצב ּבאדֹום מל Á¯ÊŒÔa(Ï‚)":"אין ··BÈ ֱִֵֶֶֶֶֶַ»∆∆«

‰¯ˆaÓ.:ׁשּנאמר היא, מֹואב מערי (ירמיהּבצרה ƒ»¿»ְֱֲִֵֵֶֶַָָָ

ׁשהעמידהמח) ּולפי וגֹו'". ועלּֿבצרה ְְְְְְֱִִִֶֶַַָָָ"ועלֿקרּיֹות

ׁשּנאמר: עּמהם, ללקֹות עתידה לאדֹום, ישעיהמל) ְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָ

ּבבצרהלד) לה' זבח ‡˙ÔÈ„ÓŒ(Ï‰)":"ּכי ‰kn‰ ְְִֶַַָָ««∆∆ƒ¿»
·‡BÓ ‰„Na.,למלחמה מֹואב על מדין ׁשּבא ƒ¿≈»ְְְִִֶַָָָָָ

אנּו ּומּכאן מֹואב, את לעזר אדֹום מל ְֱֲִֶֶֶַַָָָָֹוהל

ּובימי זה, עם זה מריבים ּומֹואב מדין ׁשהיּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָלמדים

יׂשראל: על להתקּׁשר ׁשלֹום עׂשּו a˙(ËÏ)ּבלעם ְְְְִִִֵֵַַָָָָ«
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ּכמֹו אברהם, ּגדּלת ּולהֹודיע ּתמנע מּפני ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻאּלא

למעלה: B‚Â'(Ï‡)ׁשּפרׁשּתי ÌÈÎÏn‰ ‰l‡Â. ְְְִֵֶַַָ¿≈∆«¿»ƒ¿
עׂשו מלכּות ּובּטל יעקב העמיד ּוכנגּדן היּו, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשמנה

ּוׁשלמה,ּבימיהם, ּדוד ּבׁשת, ואיׁש ׁשאּול הן: ואּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹ

ּבנֹו יֹורם ּובימי יהֹוׁשפט, אסא, אבּיה, ְְְְֲִִֵַָָָָָָָרחבעם,

ח)ּכתיב: ב יד(מלכים מּתחת אדֹום ּפׁשע "ּבימיו ְְֱִִַַַַָָָ

ּכתיב: ׁשאּול ּובימי ,"מל עליהם וּימליכּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָיהּודה

מל נּצב ּבאדֹום מל Á¯ÊŒÔa(Ï‚)":"אין ··BÈ ֱִֵֶֶֶֶֶַ»∆∆«

‰¯ˆaÓ.:ׁשּנאמר היא, מֹואב מערי (ירמיהּבצרה ƒ»¿»ְֱֲִֵֵֶֶַָָָ

ׁשהעמידהמח) ּולפי וגֹו'". ועלּֿבצרה ְְְְְְֱִִִֶֶַַָָָ"ועלֿקרּיֹות

ׁשּנאמר: עּמהם, ללקֹות עתידה לאדֹום, ישעיהמל) ְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָ

ּבבצרהלד) לה' זבח ‡˙ÔÈ„ÓŒ(Ï‰)":"ּכי ‰kn‰ ְְִֶַַָָ««∆∆ƒ¿»
·‡BÓ ‰„Na.,למלחמה מֹואב על מדין ׁשּבא ƒ¿≈»ְְְִִֶַָָָָָ

אנּו ּומּכאן מֹואב, את לעזר אדֹום מל ְֱֲִֶֶֶַַָָָָֹוהל

ּובימי זה, עם זה מריבים ּומֹואב מדין ׁשהיּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָלמדים

יׂשראל: על להתקּׁשר ׁשלֹום עׂשּו a˙(ËÏ)ּבלעם ְְְְִִִֵֵַַָָָָ«
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·‰Ê ÈÓ.חׁשּוב זהב ואין היה, עׁשיר זהב? מהּו ≈»»ְִֵַָָָָָָָָ

לכלּום: ÂNÚ(Ó)ּבעיניו ÈÙel‡ ˙BÓL ‰l‡Â. ְְִֵָ¿≈∆¿«≈≈»
מדינֹותיהם ׁשם על הדרׁשּנקראּו ׁשּמת לאחר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

למעלה, הּנזּכרים והראׁשֹונים, מלכּות, מהם ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּופסקה

הּימים: ּבדברי מפרׁש וכן ּתֹולדֹותם, ׁשמֹות ְְְְְְִִֵֵֵַָָָֹהם

וגֹו' ּתמנע אּלּוף אדֹום אּלּופי וּיהיּו הדר, ":"וּימת ְְְֱֲִִֵַַַַָָָָ

(‚Ó)Ï‡Èc‚Ó.:רֹומי היא «¿ƒ≈ִִ

וישלח 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¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

çìùéå úøèôäà ÷øô äéãáåòá

ààíéBba øéöå ýåýé úàî eðrîL äreîL íBãàì ýåýé éðãû øîà-äk äéãár ïBæç£−«Ÿ©§¨®«Ÿ¨©Á£Ÿ¨̧¡Ÿ¦¹¤«¡À§¨̧¨©¹§¥¥³§Ÿ̈Æ§¦Æ©¦´
:äîçìnì äéìr äîe÷ðå eîe÷ çlLáézúð ïè÷ äpä:ãàî äzà éeæa íéBba EâEaì ïBãæ ª½̈²§¨¬¨¨¤−¨©¦§¨¨«¦¥¬¨²Ÿ§©¦−©¦®¨¬©−̈§«Ÿ§³¦§Æ

:õøà éðãéøBé éî Baìa øîà BzáL íBøî òìñ-éåâçá éðëL EàéMäãøLpk déaâz-íà ¦¦¤½«Ÿ§¦¬§©§¥¤−©§´¦§®Ÿ¥´§¦½¦¬«¦¥−¦¨«¤¦©§¦´©©¤½¤
p÷ íéù íéáëBk ïéa-íàå:ýåýé-íàð EãéøBà íMî EäéããBL-íà Eì eàa íéápb-íà §¦¥¬«¨¦−¦Ÿ́¦¤®¦¨¬¦§−§ª§Ÿ̈«¦©¨¦³¨§Æ¦´§¥

éà äìéì:úBììr eøéàLé àBìä Cì eàa íéøöa-íà íic eáðâé àBìä äúéîãð CåéàC ©½§¨¥´¦§¥½¨£¬¦§§−©¨®¦«Ÿ§¦Æ¨´½̈£−©§¦¬«Ÿ¥«¥µ
:åéðtöî eòáð åùr eùtçðæéLðà Eì eìëé EeàéMä Eúéøá éLðà ìk EeçlL ìeábä-ãr ¤§§´Ÿ¥½̈Ÿ¦§−©§ª¨«©©§´¦§ÀµŸ©§¥´§¦¤½¦¦²¨§¬§−©§¥´

ézçz øBæî eîéùé Eîçì EîìL:Ba äðeáz ïéà Eçézãáàäå ýåýé-íàð àeää íBia àBìä §Ÿ¤®©§§À¨¦³Ÿ¨Æ©§¤½¥¬§−̈«£²©¬©−§ª§Ÿ̈®§©£©§¦³
:åNr øäî äðeáúe íBãàî íéîëçèéøBaâ ezçååùr øäî Léà-úøké ïrîì ïîéz E £¨¦Æ¥¡½§−̈¥©¬¥¨«§©¬¦¤−¥¨®§©¯©¦¨¤¦²¥©¬¥¨−Ÿ

:ìèwîééçà ñîçî:íìBòì zøëðå äLeá Eqëz á÷ré EàéúBáL íBéa ãâpî Eãîr íBéa ¦¨«¤¥£©²¨¦¬©£−Ÿ§©§´¨®§¦§©−¨§¨«§Æ£¨§´¦¤½¤§²§¬
:íäî ãçàk äzà-íb ìøBâ ecé íéìLeøé-ìrå åéørL eàa íéøëðå Bìéç íéøæáéàøz-ìàå ¨¦−¥®§¨§¦º¨´§¨À̈§©§«¨©̧¦Æ©´½̈©©−̈§©©¬¥¤«§©¥³¤
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âéäðçìLz-ìàå Bãéà íBéa Búrøa äzà-íâ àøz-ìà íãéà íBéa énr-ørLá àBáz-ìà©¨³§©©©¦Æ§´¥½̈©¥¯¤©©¨²§¨¨−§´¥®§©¦§©¬§¨

:Bãéà íBéa BìéçáãéíBéa åéãéøN øbñz-ìàå åéèéìt-úà úéøëäì ÷øtä-ìr ãîrz-ìàå §¥−§¬¥«§©©£ŸÆ©©¤½¤§©§¦−¤§¦¨®§©©§¥¬§¦−̈§¬
:äøöåè:ELàøa áeLé Eìîb Cl äNré úéùr øLàk íéBbä-ìk-ìr ýåýé-íBé áBø÷-ék ¨¨«¦¨¬«§Ÿ̈−©¨©¦®©£¤³¨¦̧Ÿ¨Æ¥¨´¤½̈§ª§−¨¬§Ÿ¤«

æè:eéä àBìk eéäå eòìå eúLå ãéîz íéBbä-ìë ezLé éLã÷ øä-ìr íúéúL øLàk ék¦À©£¤³§¦¤Æ©©´¨§¦½¦§¬¨©¦−¨¦®§¨´§¨½§¨−§¬¨«
æé:íäéLøBî úà á÷ré úéa eLøéå Lã÷ äéäå äèéìô äéäz ïBiö øäáeçéá÷ré-úéá äéäå §©¬¦²¦§¤¬§¥−̈§¨´¨®Ÿ¤§¨§Æ¥´©£½Ÿ¥−¨¥¤«§¨¨Á¥©£¸Ÿ

åùr úéáì ãéøN äéäé-àìå íeìëàå íäá e÷ìãå L÷ì åNr úéáe äáäì óñBé úéáe Là¥¹¥¯¥´¤«¨À̈¥³¥¨Æ§©½§¨§¬¨¤−©£¨®§Ÿ¦«§¤³¨¦Æ§¥´¥½̈Ÿ
:øac ýåýé ékèéìt-úà äìôMäå åùr øä-úà áâpä eLøéåíéøôà äãN-úà eLøéå íézL ¦¬§Ÿ̈−¦¥«§¨§¸©¤¹¤¤©´¥À̈Ÿ§©§¥¨Æ¤§¦§¦½§¨§Æ¤§¥´¤§©½¦
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ì:äëeìnä ýåýéì äúéäå åùr øä-úà ètL ¦§−Ÿ¤©´¥¨®Ÿ§¨«§¨¬©Ÿ̈−©§¨«
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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
זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .2

זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .3

לוח זמנים לשבוע פרשת וישלח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שישי

כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" )גם בישראל(, צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ.
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