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שבא  ליו"ד  במכתב  מה"מ  אד"ש  כ"ק  כ"ק  להוראת  בהתאם 
ה'תשי"א אודות הסדר ביום העשירי בשבט, הוא יום היארצייט 
של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, הננו מוציאים לאור "קובץ יו"ד 

שבט" לתועלת תלמידי התמימים ברחבי תבל, ובו:

א. מכתב כ"ק אד"ש לקראת יו"ד שבט ה'תשי"א — בו מפורט 
סדר ליום היארצייט.

ב. מאמר ד"ה "באתי לגני" ה'שי"ת — מאמר יום ההילולא דכ"ק 
אדמו"ר מהוריי"צ.

ג. פרקי משניות לפי אותיות השם של בעל ההילולא.

ד. אגרת הקודש סימן ז"ך ללימוד ביום ההילולא.

ה. שיעורי החת"ת ורמב"ם היומיים.

ויהי רצון, אשר תיכף ומי"ד נזכה לחזות בהתממשות בשורת 
הגאולה "איש צמח שמו ומתחתיו יצמח", ו"כאו"א מראה באצבעו 
ונזכה  בא!",  שכבר  בא",  המשיח(  )מלך  זה  "הנה   — ואומר 
להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א "מלך ביפיו תחזינה 

עיניך" תיכף ומי"ד ממ"ש, ממש, ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

איגוד תלמידי הישיבות המרכזי
תות"ל — בית משיח — 770

ימי ההכנה ליו"ד-י"א שבט ה'תשע"ט.
שנת השבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ברוקלין, ניו-יורק
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 מכתב כ"ק אד"ש
אודות מנהגי יום ההילולא

 ב"ה, ראש חדש שבט, ה'תשי"א.
ברוקלין, נ. י.

המקושרים אל  התמימים,  תלמידי  אנ"ש,   אל 
 או השייכים אל כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה

נבג"מ זי"ע הכ"מ ד' עליהם יחיו.

שלום וברכה!

במענה על שאלת רבים אודות סדר מפורט ביום העשירי בשבט הבע"ל, הוא 
יום היארצייט של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, הנני בזה להציע:

בשבת קדש שלפני היארצייט ישתדלו לעלות לתורה.

לא  אבל  שונים,  בחדרים  בתורה  יקראו   — מספיק  העליות  מספר  אין  אם 
להוסיף על מספר הקרואים.

ישתדלו שמפטיר יהי' הגדול שבחבורה — כריצוי רוב המנין — או על פי 
הגורל.

יבחרו וירימו מי שיתפלל לפני התיבה ביום היארצייט, ונכון לחלק שיתפלל 
אחד ערבית, שני — שחרית, שלישי — מנחה כדי לזכות בזה מספר יותר גדול של 

אנ"ש.

להדליק נר שידלק כל המעת לעת. אם אפשר בקל — נר של שעווה.

בשעת התפלות ידלקו חמשה נרות.

לפני  )יסיים( המתפלל  ילמוד  )בבקר — אחר אמירת תהלים(  אחר התפלה 
התיבה פכ"ד דכלים ופ"ז דמקואות. אח"כ יאמר המשנה ר' חנניא בן עקשיא כו' 

ויאדיר. בלחש — איזה שורות בתניא, קדיש דרבנן.

הנני בזה: ראה ג"כ מכ' כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ע"ד יארצייט הראשון של אביו. כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( 
נ"ע )חכמי ישראל בעש"ט, ע' לג(.

יקראו. . . אבל לא להוסיף: הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בשם אביו. ועיין שו"ת צ"צ חאו"ח סל"ה.

של שעוה: ר"ת ה'קיצו ו'רננו ש'וכני ע'פר.
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 מכתב כ"ק אד"ש
אודות מנהגי יום ההילולא

 ב"ה, ראש חדש שבט, ה'תשי"א.
ברוקלין, נ. י.

המקושרים אל  התמימים,  תלמידי  אנ"ש,   אל 
 או השייכים אל כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה

נבג"מ זי"ע הכ"מ ד' עליהם יחיו.

שלום וברכה!

במענה על שאלת רבים אודות סדר מפורט ביום העשירי בשבט הבע"ל, הוא 
יום היארצייט של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, הנני בזה להציע:

בשבת קדש שלפני היארצייט ישתדלו לעלות לתורה.

לא  אבל  שונים,  בחדרים  בתורה  יקראו   — מספיק  העליות  מספר  אין  אם 
להוסיף על מספר הקרואים.

ישתדלו שמפטיר יהי' הגדול שבחבורה — כריצוי רוב המנין — או על פי 
הגורל.

יבחרו וירימו מי שיתפלל לפני התיבה ביום היארצייט, ונכון לחלק שיתפלל 
אחד ערבית, שני — שחרית, שלישי — מנחה כדי לזכות בזה מספר יותר גדול של 

אנ"ש.

להדליק נר שידלק כל המעת לעת. אם אפשר בקל — נר של שעווה.

בשעת התפלות ידלקו חמשה נרות.

לפני  )יסיים( המתפלל  ילמוד  )בבקר — אחר אמירת תהלים(  אחר התפלה 
התיבה פכ"ד דכלים ופ"ז דמקואות. אח"כ יאמר המשנה ר' חנניא בן עקשיא כו' 

ויאדיר. בלחש — איזה שורות בתניא, קדיש דרבנן.

הנני בזה: ראה ג"כ מכ' כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ע"ד יארצייט הראשון של אביו. כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( 
נ"ע )חכמי ישראל בעש"ט, ע' לג(.

יקראו. . . אבל לא להוסיף: הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בשם אביו. ועיין שו"ת צ"צ חאו"ח סל"ה.

של שעוה: ר"ת ה'קיצו ו'רננו ש'וכני ע'פר.

מכתב הרבי
מנהגי י' שבט
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אחר תפלת ערבית — יחזרו חלק מהמאמר דיום ההסתלקות )ד"ה באתי לגני, 
אחר  וכן  בפנים.  ילמדוהו  בע"פ  שיחזור  מי  אין  ואם  בע"פ.  עד(  בקונטרס  נדפס 

תפלת הבוקר. ולסיימו אחר תפלת מנחה. 

בבוקר קודם התפלה — פרק תניא. וכן לאחר תפלת מנחה.

בבוקר קודם התפלה ירים כל אחד תרומה להענינים השייכים לנשיאנו, הוא 
כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ. בעד עצמו ובעד כל אחד מבני ביתו שיחיו, וכן קודם 

תפלת מנחה.

בחגירת  )כמובן  פ"נ  אחד  כל  יקרא  הדא"ח —  וחזרת  הבוקר  תפלת  לאחר 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  פני  את  לראות  עכ"פ  או  ליחידות,  להכנס  שזכו  אלו  אבנט(. 
הכ"מ — יצייר עצמו, בעת קריאת הפ"נ, כאלו עומד לפניו. להניח הפ"נ אח"כ בין 
דפי מאמר, קונטרס וכו' של תורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ. ולשלחו )אם באפשרי 

— בו ביום( על מנת לקראותו על ציון שלו.

במשך המעת לעת — ללמוד פרקי המשניות של אותיות השם, במשך המעת 
לעת — לעשות התועדות.

לקבוע שעה במשך המעת לעת — לבאר לבני ביתו שי' אודות כ"ק מו"ח 
אדמו"ר הכ"מ ועבודתו אשר עבד בה כל ימי חייו.

ובבהמ"ד  הכנסיות  בבתי  לזה(  הראוים  )אלו  לבקר   — לעת  המעת  במשך 
אשר בעיר לחזור שם מימרא או פתגם מתורתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, לבאר 
אודות אהבת כל ישראל שלו, להודיע ולהסביר תקנתו ע"ד אמירת תהלים, ללמוד 
חומש עם פירש"י — ובמקומות המתאימים — גם ע"ד לימוד התניא כפי שחלקו 

לימות השנה. — אם באפשרי לעשות כל הנ"ל מתוך התועדות.

במשך המעת לעת — לבקר )המוכשרים לזה( במקום כנוסי הנוער החרדי — 
ולהשתדל, ככל האפשרי בדרכי שלום, גם במקום כינוסי הנוער שלעת עתה עדיין 
מו"ח  כ"ק  מאת  תמיד  להם  נודעת  יתירה  שחבה  איך  להם  ולבאר   — חרדי  אינו 
אדמו"ר הכ"מ, לבאר להם את אשר תבע מהם והתקוה והבטחון אשר בטח בהם, 
אשר סוף סוף ימלאו את תפקידם בהחזקת היהדות והפצת התורה בכל המרץ החום 

והחיות שהם מסגולת הנוער.

* * *

בימים אשר  הנ"ל  בכל  ימשיכו  המקום,  לתנאי  זהו מתאים  אם  מובן אשר, 
אחרי היארצייט ובפרט ביום הש"ק שלאחריו.

* * *

מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א

חמשה נרות . . . )יסיים( : ראה קונטרס ב' ניסן ה'תש"ח, וה'תש"ט.

בלחש . . . בתניא : כך נהג כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

משופ ש"ח אדמת"ק שליט"א | 9

והוי' יחיש ביאת גואלנו והקיצו ורננו שוכני עפר ונשיאנו, הוא כ"ק מו"ח 
אדמו"ר הכ"מ, בעל ההילולא, בתוכם ישמיענו נפלאות וינהלנו בדרך העולה בית 

א-ל.

מנחם מענדל שניאורסאהן
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בבוקר קודם התפלה — פרק תניא. וכן לאחר תפלת מנחה.

בבוקר קודם התפלה ירים כל אחד תרומה להענינים השייכים לנשיאנו, הוא 
כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ. בעד עצמו ובעד כל אחד מבני ביתו שיחיו, וכן קודם 

תפלת מנחה.

בחגירת  )כמובן  פ"נ  אחד  כל  יקרא  הדא"ח —  וחזרת  הבוקר  תפלת  לאחר 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  פני  את  לראות  עכ"פ  או  ליחידות,  להכנס  שזכו  אלו  אבנט(. 
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מנחם מענדל שניאורסאהן
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בס"ד, ש"פ בא יו"ד שבט, ה'תש"י

יאצ"ט כבוד אמו זקנתו הרבנית הצדקנית מרת רבקה נ"ע זי"ע

באתי לגני אחותי כלה, ואיתא במדרש רבה )במקומו( לגן אין כתיב כאן 
שכינה  דעיקר  בתחלה,  עיקרי  שהי'  למקום  לגנוני,  לגני  אלא 
בתחתונים היתה, ועל ידי חטא עץ הדעת נסתלקה השכינה מארץ לרקיע, 
וג', ואח"כ בדור  וע"י חטא קין ואנוש נסתלקה השכינה מרקיע א' לב' 
המבול נסתלקה מרקיע ג' לד', וכדאיתא במד"ר ע"פ וישמע את קול הוי' 
אלקים מתהלך בגן א"ר אבא מהלך אין כתיב כאן אלא מתהלך, קפיץ 
השכינה  את  והורידו  צדיקים  שבעה  עמדו  ואח"כ  ואזיל,  קפיץ  ואזיל 
למטה, אברהם זכה והוריד את השכינה מרקיע ז' לו', ויצחק מו' לה', עד 
בארץ.  למטה  הורידו  חביבין(  השביעין*  )וכל  השביעי  שהוא  משה  כי 
ושכנתי  מקדש  לי  ועשו  דכתיב  המקדש,  בבית  הי'  אלקות  גילוי  ועיקר 
וזהו צדיקים  בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם בתוך כל אחד ואחד, 
יירשו ארץ וישכנו לעד עליה, דצדיקים יירשו ארץ שהוא ג"ע, מפני מה 
וקדוש,  מרום  עד*  שוכן  בחינת  ממשיכים(  )היינו  משכינים  שהם  לפי 
שיהי' בגילוי למטה. וזהו באתי לגני לגנוני למקום שהי' עיקרו בתחלה, 
דעיקר שכינה בתחתונים היתה. והענין הוא דהנה תכלית הכוונה בבריאת 
בתחתונים,  דירה  ית'  לו  להיות  הקב"ה  דנתאווה  העולמות,  והתהוות 
ואתהפכא,  אתכפיא  ע"י  האדם,  עבודת  ע"י  למטה  אלקות  גילוי  שיהי' 
ויסתירו על אור  והם יעלימו  ונה"ב,  דנשמה תרד למטה להתלבש בגוף 
חלקו  וגם  ונה"ב,  הגוף  וזיכוך  בירור  הנשמה  תפעול  ובכ"ז  הנשמה, 
ע"י  והוא  כאו"א,  בתוך  בתוכם,  ושכנתי  מקדש  לי  ועשו  וזהו  בעולם. 
כד*  וכמאמר  ואתהפכא,  אתכפיא  בבחינת  הבירורים  בעבודת  העבודה 
אתכפיא סט"א אסתלק יקרא דקוב"ה בכולהו עלמין. והנה מ"ש בכולהו 
עלמין, הכוונה על מדריגת האור דהוא בכולהו בשוה, והיינו אור הסובב 

וכל השביעין: ויקרא רבה פכ"ט, יא. – ראה ג"כ סד"ה החודש הזה ש"ת.
שוכן עד: להעיר בענין עד מזח"ב ר"פ וארא ובביאורי הזהר שם. לקו"ת ד"ה אלה פקודי פ"ו וביאורו פ"ד.

וכמאמר כד: ראה תניא פכ"ז. לקו"ת ר"פ פקודי. שם פ' חוקת ד"ה על כן יאמרו פ"ב.

ד"ה באתי לגני תש"י
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חילוקי  יש  הרי  דבעולמות  בשוה,  העולמות  בכל  שמאיר  עלמין  כל 
דבעולמות  תחתונים,  לעולמות  עליונים  עולמות  דומה  דאינו  מדריגות, 
מאיר  אינו  האור  התחתונים  ובעולמות  בגילוי,  האור  מאיר  העליונים 
חילוקי  בזה  ויש  והסתר,  העלם  בבחינת  בא  שהאור  ויש  כ"כ,  בגילוי 
מדריגות, וכמ"ש אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים, ואיתא במדרש* 
נטה ימינו וברא שמים ונטה שמאלו וברא ארץ, וידוע דיד ימין מורה על 
עולמות  הכוונה  דשמים  שמים,  טפחה  וימינו  וזהו  יותר,  והגילוי  האור 
הוא  עצמו  והאור  האור,  גילוי  שהוא  ימין  בבחינת  הגילוי  שם  העליונים 
בבחינת גילוי, וארץ הכוונה עולמות התחתונים הם מבחינת שמאל שאין 
כידוע  והסתר,  העלם  בבחינת  בא  עצמו  האור  וגם  כ"כ,  בגילוי  האור 
ההפרש בד' עולמות, דכתיב כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף 
עשיתיו שהם ד' עולמות אבי"ע, בזה האור אינו כמו שהוא באצילות, כמו 
מלשון  ואצילות  ההעלם,  גילוי  בבחינת  הוא*  דאצילות  בבי"ע,  שהוא 
ע"ה  דאצילות  והפרשה,  הצלה  מלשון  אצילות  פי'  וכן  וסמוך,  אצלו 
בחינת עולם, אבל בכללותו הוא בכלל עולמות האין סוף, משא"כ בריאה 
שהוא התחלת המציאות בבחינת יש מאין. וזהו כל הנקרא בשמי ולכבודי, 
דשמי וכבודי הוא המיוחד בי עדיין, שקאי על עולם האצילות שהוא עולם 
לכמו  כלל  דומה  דאינו  הגילוי,  בתכלית  שם  שהוא  וההתכללות,  היחוד 
שהוא בעולמות בי"ע, ובבי"ע עצמן יש חילוקי מדריגות בהגילוי אורות 
כמו"ש בעולם הבריאה, ועולם היצירה ועשי', אמנם כ"ז הוא בהאור שבא 
שהוא  בהאור  אבל  עלמין,  כל  ממלא  בבחינת  העולמות  את  להחיות 
למעלה משייכות אל העולמות, והוא בחינת אור הסוכ"ע, שבא בבחינת 
בכולהו  וזהו  בשוה.  העולמות  בכל  מאיר  הרי  לעולמות,  ומקיף  סובב 
בשוה.  העולמות  בכל  הוא  המשכתו  אופן  הנה  זה  שאור  והיינו  עלמין, 
בעבודת  העבודה  ע"י  הוא  עלמין,  בכולהו  זה  אור  להמשיך  בכדי  אמנם 
סט"א,  אתכפיא  כד  וזהו  דוקא,  ואתהפכא  אתכפיא  בבחינת  הבירורים 
כאשר פועל בעבודתו להיות אתכפיא סט"א ואתהפכא חשוכא לנהורא, 

ואיתא במדרש: ראה פדר"א פי"ח. זח"ב כ, א. לז, א. פה, ב.
דאצילות הוא: ראה בכ"ז תו"א פ' בראשית ביאור לד"ה כי כאשר השמים. שם ר"פ וירא. ביאור דואלה המשפטים ועוד.
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����� ����.indd   9 indd   9.הנכה תרבוח18:16:13   08/01/2015 31/12/2015   18:28:48



|| קובץ לימוד יום ההילולא י' שבט ה'תשע"ט 12
10 | קובב הכנה יו"ד י"א שבט ה'תשע"ה10 | קובב הכנה יו"ד י"א שבט ה'תשע"ו, שנת הקהל

הנה יתרון האור הוא מהחושך דוקא, והיינו דכאשר החושך נהפך לאור, 
הנה נעשה יתרון האור, שהאור מאיר בגילוי עד אשר יאיר למטה ממש, 
והיינו שנמשך האור באופן כזה, אשר אופן המשכתו הוא בכל העולמות 
עלמין,  בכולהו  דקוב"ה  יקרא  אסתלק  סט"א  אתכפיא  כד  וזהו  בשווה. 
בחינת האור, שנמשך* אור הסובב כל עלמין שאופן המשכתו בבחי' סובב 
ומקיף בכל העולמות בשוה, וא"כ מאיר גם למטה כמו"ש למעלה. וזהו 
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד ע"י העבודה דבחינת 
האור,  יתרון  עי"ז  נעשה  הנה  לנהורא,  חשוכא  ואתהפכא  אתכפיא 

דאסתלק יקרא דקוב"ה בכולהו עלמין שמאיר ומתגלה אור הסובב.

עיקר שכינה בתחתונים. יבאר דכוונת בריאת העולמות שיהי'  קיצור. 
דירה בתחתונים, ונעשה ע"י אתכפיא ואתהכפא שממשיך אור 

הסובב, שזהו בכולהו עלמין בשוה.

זאת היתה העבודה במשכן ומקדש בעבודת הבירורים דבחינת  ב( והנה 
לנהורא,  חשוכא  אתהפכא  לבחינת  ומעלה  המביא  אתכפיא 
שהוא  הקרבנות,  עבודת  ענין  הוא  במקדש  שהי'  העבודות  אחת  ולכן 
בעבודתם  והלוים  הכהנים  השתתפות  ענין  וזהו  שבנפש,  רוחני'  עבודה 
עבודת  וענין  רוחני'.  עבודה  שזהו  הקרבן,  הבאת  בעת  וזמרם  ושירם 
הקרבן בעבודה בנפש האדם הוא, דכתיב* אדם כי יקריב מכם קרבן להוי' 
מן הבהמה מן הבקר ומן כו', דלכאורה יוקשה דאם הי' כוונתו בזה רק 
לבאר משפטי הקרבן הול"ל אדם מכם כי יקריב קרבן להוי' הנה כך וכך 
יהי' משפט הובאת הקרבן והלכותיו ומפני מה אומר אדם כי יקריב מכם 
הקרבנות  ענין  כללות  לבאר  גם  שבא  הוא  בזה  הכוונה  ידוע  אלא  וכו', 
בעבודה בנפש האדם, וזהו אדם כי יקריב, האדם כאשר יתקרב לאלקות, 
להוי',  קרבן  להיות  הדבר  תלוי  ובכם  מכם  להוי',  קרבן  הוא  מכם  הנה 
הכחות  קירוב  ענין  הם  דקרבנות*  דידוע  הוי',  אל  קרוב  להיות  היינו 

אסתלק . . . שנמשך: נק' המשכה זו בזהר ל' אסתלק . . . שהוא בחי' גילוי אור הסוכ"ע כו' בבחי' רוממות )תו"א ס"פ 
ויקהל עיי"ש(.

דכתיב אדם: ראה קונטרס לימוד החסידות פי"ב. ד"ה טעמה תש"ט )קונטרס סב( פ"ב ואילך.
דידוע דקרבנות: ראה ד"ה טעמה הנ"ל, וש"נ.
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והחושים, ובא בזה לבאר, דכאשר בא להתקרב לאלקות, הוא מכם, והיינו 
שתלוי הדבר בכם, דאל יאמר אדם איך אתקרב אל אלקות, ובפרט כאשר 
טובים,  לא  ענינים  בכמה  ומלוכלך  בשפלות  שהוא  העצמי  מהותו  יודע 
הוא  וע"ז  לאלקות,  אתקרב  ואיך  מאלקות  הריחוק  בתכלית  הוא  וא"כ 
יגיעו  אומר מכם, בכם הדבר תלוי, דכאו"א מישראל יכול לאמר* מתי 
מעשיי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב, ואין בזה הגבלות כלל, ואין 
שום דבר המונע ומעכב חלילה, לעלות ולהגיע ולהתקרב לאלקות, ואין 
כחו  לפי  בכאו"א  ומאיר  ומתגלה  בריותיו,  עם  בטרוניא*  בא  הקב"ה 
ויכולתו. כדאיתא במד"ר* וכשאני מבקש איני מבקש לפי כחי אלא לפי 
ולהגיע  לעלות  כאו"א  בכח  הנה  דעי"ז  או"א,  כל  של  הכח  לפי  כוחן, 
יתקרב  שהאדם  דבכדי  יקריב,  כי  אדם  וזהו  נעלית.  היותר  למדריגה 
דמכם  להוי',  קרבן  מכם  והיינו  תלוי,  הדבר  שבכם  מכם,  הוא  לאלקות 
תקריבו את הקרבן להוי', דאין הכוונה רק הקרבן של הבהמה בלבד, כ"א 
מכם ממש, והוא מן הבהמה, הבהמה שבלבו של אדם, שהוא הנה"ב. מן 
הבקר ומן הצאן, הן המה הפרטי מדריגות דישנם בנה"ב, וכידוע הענינים 
בזה, דאינו דומה האופני הבירורים בכאו"א, דישנו שהנה"ב שלו הוא שור 
נגח ובעל מדות גסות ביותר, ויש שהוא צאן שהוא בהמה דקה, אף שגם 
זה בכלל בהמה, אבל הוא בדקות עכ"פ )וכמבואר באריכות* בקונטרס 
והנה בהקרבן  וזהו שאומר אשר תקריבו את קרבנכם.  התפלה, תר"ס(, 
הגשמי הוא שמביאין בהמה גשמי' על גבי המזבח, והי' האש שלמעלה, 
וכדאיתא ביומא )כא, ע"ב( רבוצה כארי )גחלת שנפלה מן השמים בימי 
שלמה והיתה על המזבח, רש"י(. ובזהר איתא* ארי' דאכיל קורבנין, הנה 
כמו"כ הוא בעבודה בנפש האדם, הרי יש אש שלמעלה, והוא הרשפי אש 
שבנפש האלקית, וכמאמר רשפיה רשפי אש שלהבת י-ה, ואיתא במד"ר 
)הובא בילקוט( כאש שלמעלה, שאין האש מכבה למים ואין המים מכבין 

יכול לומר: תנא דבי אלי' רבה פכ"ה.
ואין . . . בטרוניא: ע"ז ג, א. וראה ספר המאמרים אידיש בתחלתו.

כדאיתא במד"ר: במדבר רבה פי"ב, ג.
וכמבואר באריכות: ראה ג"כ שיחת שמח"ת תרס"א )בס' תורת שלום(, ד"ה משכני )השני( תש"א.

ובזהר איתא: ראה זח"א ו, ב. זח"ב רעח, א. זח"ג יז, א. ועוד.
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האהבה  אש  רשפי  בו  יש  הרי  האלקית  הנפש  שבטבע  והיינו  לאש, 
לאלקות, והוא בדוגמא אש שלמעלה שאין המים מכבין אותו, והמים הם 
בטרדות  שונים  ובלבולים  הפרנסה  בטרדת  הטרדות  בריבוי  רבים*  מים 
ישטפוה,  לא  הנהרות  גם  הנה  ובכ"ז  ועבודה.  בתורה  המבלבלים  שונות 
לפי דרשפי אש האהבה שבנה"א הוא בדוגמת אש שלמעלה דאין המים 
ובזה צריך להיות ההקרבה של הנפש הבהמית, שגם הוא  מכבין אותה, 
לבבך,  בכל  אלקיך  הוי'  את  ואהבת  וכמ"ש  לאלקות,  אהבה  לו  יהי' 
ע"י  בא  דזה  לאלקות,  אהבה  לו  יהי'  הנה"ב  דגם  יצריך,  בשני  וארז"ל 
התלבשות הנה"א בנה"ב, דתחלה הרי* הנה"ב אין לו שום ידיעה והרגש 
בהתבוננות  ומתבונן  הנה"א,  התלבשות  ע"י  אמנם  כלל,  אלקות  בעניני 
הנה"ב  התקרבות  נעשה  עי"ז  הנה  להשיגו,  יוכל  הנה"ב  דגם  אלקי 
דבר  ג"כ  הוא  דאלקות  בהנה"ב  כללית  חקיקה  שנעשה  במ"א  )וכמ"ש 
שמתהפך  שור,  בכח  תבואות  רב  הוא  אח"כ  הנה  גו'(,  והמושג  המובן 
וכמו  האלקית,  שבנפש  התשוקה  אש  ברשפי  ונכלל  ועולה  מבהמיותו 
שע"י קרבן הגשמי הרי מתברר הניצוצי דצ"ח, הנה כמו"כ ע"י ההקרבה 
לי  ועשו  וזהו  לנהורא.  דנה"ב  החשוכא  ומתהפך  מתברר  הרי  ברוחני' 
בבחינת  עבודתו  ע"י  הרי  ואחד  אחד  כל  דבתוך  בתוכם,  ושכנתי  מקדש 
סט"א  אתכפיא  כד  הנה  כו',  אתהפכא  לידי  המביא  והעיקר  אתכפיא, 
אסתלק יקרא דקוב"ה בכולהו עלמין, בחינת האור והגילוי, שהוא בחינת 

סוכ"ע כו'.

יבאר ענין הקרבנות בעבודה דאדם כי יקריב צ"ל מכם קרבן,  קיצור. 
אש שלמעלה ואש מלמטה אהבה דנה"א ודנה"ב. אהבה דנה"ב 

באה ע"י התלבשות נה"א בנה"ב.

שעיקר  דלהיות  דוקא,  שטים  מעצי  הי'  שהמשכן  מה  יובן  ובזה  ג( 
לנהורא,  חשוכא  לאתהפכא  הוא  ומקדש  במשכן  העבודה 
שזהו ענין עבודת הקרבנות כנ"ל )ובפרט* מעשה הקטרת(, וע"י העבו' 

מים רבים: בארוכה ראה תו"א ר"פ נח. המשך מים רבים תרל"ו. ועוד.
דתחלה הרי: להעיר מהמשך ר"ה ה'תש"י פי"ב, יג, כא ואילך.

ובפרט מעשה: ראה תו"א פ' וישב רד"ה בכ"ה בכסלו. אוה"ת פ' תולדות הגהה לרד"ה ראה ריח בני.
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שטים,  מעצי  הי'  ולכן  בעולם,  אלקות  גילוי  האיר  עי"ז  הנה  שבמקדש 
דהנה שטה* פי' נטי', דהיינו שיש דבר שהוא אמצעי, וההטי' לאיזה צד, 
למעלה או למטה נק' שטה, וכן פי' שטות, דשטות הוא ההטי' מהידיעה 
והחכמה, דידיעה והשגה הוא דרך המיצוע, וההטי' מזה נק' שטות. והנה 
מדרכי  תט  רש"י  ופי'  אשתו,  תשטה  כי  וכמ"ש  דלעו"ז,  שטות  יש 
דלעו"ז  השטות  ענין*  הוא  בשטים,  ישראל  וישב  וכתיב  הצניעות, 
הזה  ורוח  שטות,  רוח  בו  נכנס  אא"כ  עבירה  עובר  אדם  אין  וכמארז"ל 
מכסה על האמת, ורוח שטות הוא רוח הקליפה וסט"א, ונק' שטות ע"ד 
מלך זקן וכסיל, והם המכסים על האור והגילוי, דאלקות הוא אמת וחיים, 
וכמ"ש והוי' אלקים אמת הוא אלקים חיים, והרוח שטות מכסה על האמת 
והחיות אלקי', ולכן נק' בשם קליפה, וכמו הקליפה המכסה על הפרי, כן 
הרוח שטות מכסה מעלים ומסתיר על האור דגילוי אלקות. וזהו הסיבה 
איך  דלכאורה  עבירה,  עובר  ח"ו  להיות  יכול  האדם  אשר  שאפשר  מה 
אפשר הדבר אשר יבוא האדם לידי עבירה, והוא רק לפי שאינו מרגיש* 
יודע את  שבזה הוא נפרד מאלקות, ונדמה לו אשר עודנו ביהדותו, ואם 
הי'  לא  הרי  מאלקות  נפרד  נעשה  ועון  החטא  שע"י  שהוא  כמו  האמת 
עושה את דבר העבירה ר"ל בשו"א, לפי שבטבע כל ישראל שאינו רוצה 
לידי  בא  דכאשר  והראי'  מאלקות,  נפרד  להיות  כלל  יכול  ואינו  בשו"א 
נסיון וכופין אותו ח"ו על ענין של כפירה דאז א"א לטעות ולחשוב שאינו 
המיני  כל  עליו  ומקבל  מנגד,  חייו  משליך  ה"ה  מאלקות  נפרד  נעשה 
יסורין ח"ו ומוסר נפשו על קדושת שמו ית', וכן נראה במוחש ממש גם 
אפילו בדרגות הפחותות בקל שבקלים ופושעי ישראל דעלולים למסור 
נפשם על קדושת שמו ית', לפי דאז הרי יודע ומרגיש בנפשו, ואינו רוצה 
ח"ו להפרד מאלקי ישראל, דכזה להיות ח"ו וח"ו נפרד מאלקי ישראל 
עבירות  בשארי  היינו  דברים,  בשארי  אבל  ישראל,  בר  שום  ביכולת  אין 
ר"ל, הרי אינו יודע ואינו מרגיש שנעשה עי"ז נפרד מאחדותו ית', ונדמה 

דהנה שטה: ראה בכהנ"ל המשך וככה תרל"ז פט"ל ואילך. קונטרס ומעין.
בשטים . . . השטות: סנהדרין קו, א. ספרי במדב"ר ותנחומא ס"פ בלק.

שאינו מרגיש: ראה תניא פכ"ד כה. קונטרס ומעין מ"ב ואילך.
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לו כי הוא עוד ביהדותו כאשר הי', וזה בא מהרוח שטות דסט"א שמכסה 
על האור והגילוי שלא יורגש בו, פי' דהרוח שטות גורם לו להאדם העדר 
לו  גורם  דנה"ב  והחמימות  בתאוה  החמדה*  שתוקף  והיינו  ההרגש, 
און  צוגעבונדקייט  דיא  פי'  הרוחני',  בענינים  ההרגש  והעדר  הקרירות 
)דעם  זה מקרר ההרגש  ותאוה ברתיחה,  עניני חמדה  אין  צעקָאכטקייט 
איבערגעגעבען  פיל  אזוי  איז  ער  בענינים הרוחני',  געפיל(  און  דערהער 
בעניני תאוותיו ורצונותיו החומרי' והגשמי' אז דער רוחנית'דיקער הרגש 
איז בא אים בתכלית ההעלם וההסתר, והיינו שנעשה בלתי מרגיש כלל, 
אינו  וכן  בקיום המצות,  והעילוי  והטוב  והעריבות  ואינו מרגיש להנועם 
הוא  ובד"כ  ועון,  חטא  ע"י  שנעשה  מאלקות  בריחוקו  הפחיתות  מרגיש 
כיסוי הנה"ב שמכסה על הנה"א, דהנה הנה"א הוא אלקות בעצם מהותו, 
כו'(,  הפרטי  גופו  אל  השייך  פרטי  הניצוץ  )הוא  שבו*  הניצוץ  ובפרט 
שע"י הוא מרגיש בכל הענינים האלקי', ומרגיש מאד בדבר שהוא מנגד 
לאלקות, והיינו דדבר שאינו אלקות בגילוי אינו רוצה בו, ובפרט בדבר 
שהוא מנגד על אלקות, ובורח מזה כבורח מדבר המזיק, וכאדם הבורח 
ממות, דברור לו להנה"א דמיתה רוחני' ר"ל הוא קשה יותר מיתה גשמי' 
ח"ו, וכל תשוקתו וחפצו הוא באלקות, ולעשות כלים לאלקות, וכל גסות 
וחומרי' ישות ומציאות הנה"ב, ה"ה מכסה ומסתיר ומעלים על ההרגש 
דנה"א, ובפשיטות הוא אז דער געשמאק פון וועלט )עולם שהוא העלם( 
איז מכסה ומסתיר אויף דעם הרגש אלקי, שזהו היפך הכוונה ממש, ממה 
שהיתה כוונה העליונה בבריאת העולמות דנתאוה הקב"ה להיות לו ית' 
ונה"ב, ולהיות בעולם זה דוקא  דירה בתחתונים ע"י עבודת האדם בגוף 
אור  על  ח"ו, שהעולם מסתיר אצלו  להיפך  בא  ובפועל  ולזככו,  ולבררו 
האמת, ונתעבה ונתגשם כל כך עד שנחסר אצלו כל חוש מההרגש )הנק' 
ומושרש  קבוע  שהוא  הנה"ב,  בסיבת  בא  שזה  הרוחנים  בענינים  פילען( 
בחיות  וידבר  ויחשוב  יהגה  ובהם  וענינו,  מהותו  כל  וזהו  העולם,  בעניני 

שתוקף החמדה: להעיר מד"ה ויאמר משה תש"ט )קונטרס סג( פי"ב יג.
הניצוץ שבו: אולי הכוונה למ"ש בע"ח שער דרושי אבי"ע פ"א )הובא בלקו"ת ד"ה ושמתי כדכד השני פ"ב(: יש ניצוץ 
קטן מאד שהוא בחינת אלקות כו' וזה הניצוץ מתלבש בכח ניצוץ אחד נברא כו' הנק' יחידה עכ"ל. ויותר נ"ל שמכוון 

כאן לניצוץ נברא הנ"ל. ועייג"כ לקו"ת פ' אמור ד"ה ונקדשתי פ"ה. דרך חיים פ"ח. קונטרס העבודה פ"ה.
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ובפרט ענין  זה בכללותו  בהרגש, מיט א גרויסען גישמאק, אשר הרגש 
ברוחני',  ההרגש  את  שולל  הוא  בזה  לו  שיש  גישמאק(  )דער  הנועם 
אין  שלו  קַאלטקייט  עצם  די  הנה"ב,  של  הקרירות  מפני  הוא  והעיקר 
נפש  עליו  מוכיח  דשמו  מהותו,  בעצם  בהמי  שהוא  מפני  רוחני'  ענינים 
רואין  שאנו  וכמו  בהמי',  בענינים  רק  הוא  והרגשתו  חיותו  כל  הבהמי, 
במוחש דיש אנשים כאלו אשר לבד זאת שהם ריקים מחכמה תורה ומדות 
ר"ל  ומלעיגים  שדורסים  ממש,  בהמה  כמעשה  מעשיהם  הנה  ישרות 
ממש,  כבהמה  וה"ה  כלל,  מושג  שום  להם  אין  אשר  הרוחני'  מענינים 
ההולכת ודורסת מבלי הבחן כלל, אם הוא עפר ועץ או גוף אדם, שהוא 
מפני העדר ההרגש, דבהמה הרי אין לה דעת, כמו"כ ישנם אנשים כאלו 
להם  הבוחרים  )ומהם  ומצות  התורה  על  ולועגים  ממש,  כבהמה  שהם 
כו'(,  לקיימה  רוצים  אינם  ובזה  מקיימים,  הם  זו  מצוה  שונים  דרכים 
הסיבה  הוא  זה  אשר  דנה"ב  והקרירות  מהעזות  בא  הוא  דכ"ז  והדומה, 
והגורם מה שאדם בא לידי עבירה ר"ל שהוא רוח שטות דסט"א והכיסוי 
דנה"ב שהם מעלימים ומסתירים על אור האמת עד שנעשה היפך הכוונה 
כלי  ולעשותו  לבררו  בכדי  העולם  שנברא  העליונה  דכוונה  העליונה, 
לאלקות, וע"י כיסוי הנה"ב הנה בא ההיפך ממש, שהעולם לא די שאינו 
מתברר ומזדכך הנה עוד מעלים ומסתיר על אור האמת, וזהו הרוח שטות 

שמכסה על האמת.

על  מכסים  בכלל,  ונה"ב  התאוה  תוקף  שטות,  דרוח  יבאר  קיצור. 
האמת וגורמים העדר הרגש האלקות ועילוי המצות, ופחיתות 

הריחוק מהם.

זה שהנה"ב מכסה על הנה"א, והיינו הרוח שטות, שמכסה  ד( אמנם 
וועלט איז  ווָאס  והיינו דָאס  ומעלים על אור האמת והגילוי 
העצמות  על  לא  אבל  דנה"א  המדות  על  רק  הוא  אלקות,  אויף  מעלים 
דנה"א. דהנה כתיב יעקב חבל נחלתו, דהתקשרות הנשמה באלקות הוא 
חבל* השזור מתרי"ג נימין, דהחבל הוא הנשמה עצמה, דנשמתו של אדם 

הוא חבל: ראה אגרת התשובה פ"ה וא"ו.
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הוא החבל המקשרו באלקות, ולזאת הנשמה עצמה שזורה מתרי"ג נימין, 
וכדאיתא בסש"ב פנ"א, דהנשמה כלולה מתרי"ג כחות, וטעם הדבר הוא 
העולם,  נברא  בשבילי  לומר  אדם  חייב  מ"ה(  פ"ד  )סנהדרין  דארז"ל 
דעולם הוא מלשון העלם, דכל או"א חייב לומר דהעלם וצמצום הראשון 
אברים  רמ"ח  בציור  הוא  והאדם  ולזככו,  לבררו  בכדי  בשבילי,  נברא 
ושס"ה גידים שהם במספר תרי"ג, דלכן כל המדרי' בהשתל' הם במספר 
תלויים  שבהם  כחות,  תרי"ג  ג"כ  יש  הרי  בהנשמה  גם  הנה  ולכן  הזה, 
החבל  וכמו  באלקות,  מתקשר  הרי  דנשמה  זה  וחבל  מצות,  התרי"ג 
נעשה  עי"ז  הרי  למטה  קשור  השני  וראשו  למעלה  קשור  אחד  שראשו 
ההתקשרות להיות לאחדים, הנה כמו"כ הוא ג"כ בחבל דנשמה, שראשו 
האחד קשור למעלה, והוא התקשרות אות ה' תתאה בהג' אותיות יה"ו, 
בגוף האדם  והוא בהארת הנשמה המתלבשת  וראשו אחד קשור למטה, 
להחיותו, וזהו יעקב חבל נחלתו, דגם במדריגות הנמוכות שהם בבחינת 
שהם  וכביכול  בהעצמות,  קשורים  ה"ה  דנשמה  חבל  ע"י  הנה  עקביים 
)נש"י( נחלתו של מעלה, ועי"ז הם קשורים בתכלית ההתקשרות. והנה 
לעצם  נוגעים  הם  הלא  ח"ו  בכרת  שהיא  עבירה  או  ר"ל  הכפירה  ענין 
ההתקשרות, היינו בכללות ההתקשרות שהם עצם הנשמה ועצם הנפש, 
וע"ד דכתי' כי עוונתיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלקיכם, דאלקיכם 
נוגעים  ה"ה  אלו  וענינים  שבנשמה,  האלקות  והיינו  שלכם,  אלקה  פי' 
בכללות ההתקשרות, וידוע* דעל עצם הנשמה הרי אין שום דבר המעלים 
נפשו,  התקשרות  בכללות  הנוגע  דבר  איזה  בא  כאשר  ולזאת  ומסתיר, 
רוצה  אינו  ישראל  דאיש  וכנ"ל  ח"ו  מאלקות  עי"ז  נפרד  להיות  שיכול 
בשום אופן ואינו יכול ח"ו להפרד מאלקות ולכן נרגש אצלו דבר זה, אבל 
בשארי עבירות ח"ו שאינם בכרת ה"ה נימין פרטים, ולכן אינם נרגשים 
אצלו כ"כ. והגם דבעברו על אחת ממצות הוי' אשר ציוה לעשותן ואינו 
הוי' לבלתי לעשותן, הרי  ציוה  הוי' אשר  או עושה אחת ממצות  עושה, 
עי"ז נפסק הנימה פרטית )דבפרט זה ה"ה כל העצמות של הפרט הזה(, 
ועוד יותר שפועל חלישות בכללות החבל, ובכ"ז הנה להיותם רק נימין 

וידוע: ראה תניא פי"ט. קונטרס העבודה פ"ה.
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דנה"ב  המדות  הנה  שבזה  והיינו  כ"כ,  אצלו  נרגש  אינו  הרי  פרטים 
האור  נרגש אצלו  והיינו שאינו  דנה"א,  על המדות  ומסתירים  מעלימים 
שטות  הרוח  והיינו  ר"ל,  עבירה  לידי  שבא  הסיבה  וזהו  האלקי,  והחיות 
דסט"א שמכסה ומעלים על אור האמת, שאינו נרגש אצלו האור האלקי, 
וכה הנה יורד ר"ל מדחי אל דחי עד שבא לעשות דבר איסור ר"ל והוא 

מצד הרוח שטות כנ"ל.

קיצור. ימשיך דרוח שטות מכסה רק על מדות דנה"א ולא על עצמותה 
ועצם ההתקשרות.

שטות  בשם  נק'  שהוא  הדעת  מן  למטה  הטי'  שיש  כשם  והנה  ה( 
והוא  הדעת,  מן  למעלה  הטי'  ישנו  כמו"כ  הנה  דקליפה, 
שטות דקדושה. והענין הוא דהנה ארז"ל )כתובות יז ע"א( אמרו עליו על 
ר' יהודא בר' אילעאי שהי' נוטל בד של הדס ומרקד לפני הכלה וכו' רב 
שמואל בר רב יצחק מרקד אתלת )שלש בדין, זורק אחת ומקבל אחת, 
רש"י(, א"ר זירא קא מכסיף לן סבא )שמזלזל בכבוד ת"ח ונוהג קלות 
ראש בעצמו, רש"י(, כי נח נפשי' אפסיק עמודא דנורא בין דידי' לכולא 
עלמא וכו', א"ר זירא אהני לי' שוטי' לסבא )שוט של הדס שהי' מרקד 
בו, רש"י( ואמרי לי' שטותי' לסבא )שהי' מתנהג כשוטה, רש"י(, ואמרי 
מן  למעלה  ה"ה  זו  דשטות  רש"י(,  ומנהגו,  )שיטתו  לסבא  שיטתי'  לה 
הדעת, שהוא מדריגה גבוה ונפלאה במאד מאד, דאיש ואשה הרי זכו הרי 
שכינה שרוי' ביניהם, דאיש הוא אש י' ואשה הוא אש ה', וכאשר זכו אז 
ה"ה י"ה כו', )ובא בגילוי בנין עדי עד כו'(, א"כ ה"ז מדריגה גבוה, לכן 
בשביל זה זכה לגילויים נעלים ביותר דאפסיק עמודא דנורא כו', שזהו 
בחינת גילוי אור בגילוי ממש כו'. וביאור הענין הוא דהנה אוא"ס הרי לית 
מח' תפיסא בי' כלל, והוא למעלה מגדר השגה, דכל השגה הנה גם היותר 
נעלית הרי הוא בגדר השגה עכ"פ, אבל מה שאינו בגדר השגה הרי א"א 
שיותפס בהשגה כלל, וכדאיתא בסש"ב פי"ח ולגבי הקב"ה שהוא למעלה 
מן השכל והדעת ולית מחשבה תפיסא בי' כלל הכל כפתיים אצלו יתברך 
כדכתיב ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך ואני תמיד עמך וגו' כלומר 
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שבזה שאני בער ובהמות אני תמיד עמך, דבכדי להגיע לעצמותו ית' הוא 
ע"י ביטול הרצון שלמעלה מטעם ודעת, ולכן נק' בחינה ומדריגה זו בשם 
שטות, וזהו ג"כ מה שהנביא נק' בשם משוגע, וכמ"ש מדוע בא המשוגע 
והיינו  הגשמי'*,  בהפשטת  צ"ל  הי'  הנבואה  התגלות  בעת  דהנה  הזה, 
דזהו  מטו"ד,  שלמעלה  ביטול  בבחינת  ולהיות  והמדות  השכל  הפשטת 
ג"כ ענין הפשטת הלבושים בעת הנבואה, וכמ"ש בשאול ויפשט גם הוא 
ויתנבא, דהלבושים הם באים מצד חטא עה"ד דקודם החטא  את* בגדיו 
נתחדש  עה"ד  חטא  וע"י  יתבוששו,  ולא  כו'  ערומים  שניהם  ויהיו  כתיב 
וידוע דעיקר החטא הוא ההרגש המעורב בטו"ר, וכתיב  ענין הלבושים, 
וידעו כי עירומים הם שנתחדש בהם ההרגש המעורב בטו"ר, שזהו ג"כ 
השכל  הרגש  הוא  ובשרשו  בטו"ר,  המעורב  ההרגש  הלבושים,  ענין 
ולכן בעת הנבואה הי' צ"ל הפשטת הלבושים שהו"ע הפשטת  והמדות, 
והחושים,  הכחות  ביטול  בבחינת  להיות  והיינו  ומדות,  דשכל  ההרגש 
וכמבואר ברמב"ם בהלכות יסוה"ת, מיסודי הדת לידע שהא-ל ית' מנבא 
בנ"א, והנבואה חלה על חכם וגיבור המתגבר על יצרו, ואין יצרו מתגבר 
עליו בשום דבר, וכמבואר שם בארוכה, ולכן נק' בחינה זו שטות, שזהו 
ההטי' למעלה מן הדעת וההשגה, ולהיות שהעבודה במשכן ומקדש הוא 
לאהפכא חשוכא לנהורא דהחושך עצמו יאיר, והיינו דמהשטות דלעו"ז 
יהי' בבחינת שטות דקדושה. לכן הי' המשכן מעצי שטים דוקא, והיינו 
הלמעלה מן הדעת המתברר ונעשה מן הלמטה מן הדעת. וזהו ועשו לי 
בעבודת  האדם  עבודת  ע"י  בא  וזה  כאו"א,  בתוך  בתוכם  ושכנתי  מקדש 
את  להפוך  והיינו  לנהורא,  חשוכא  לאהפכא  שפועל  שלו,  הבירורים 
הדעת,  מן  למעלה  מזה  שיהי'  וועלט(,  )פון  דעולם  הדעת  מן  הלמטה 
דישנם כמה דברים באדם שהוא נוהג ועושה כן וויילע אזוי טוט וועלט, 
והדברים האלה הם כמו חוק שבלתי מזיזים אותו ממקומו לפי דכן הוא 
הנהגת העולם, וכמו בכמה עניני נימוס והדומה כו', הנה את זה צריכים 

בהפשטת הגשמי': תניא קו"א ד"ה להבין מ"ש בפע"ח בשם ר"מ פ' משפטים. וראה זח"ב קטז, ב. – ועייג"כ טוש"ע 
או"ח סצ"ח. שו"ע רבנו שם והל' ת"ת פ"ד ס"ה.

את: בכתוב )ש"א יט, כד( ליתא תיבת "את". אבל כבפנים הוא בגכי"ק דתרנ"ח, משא"כ בומעין )מאמר כו פרק א'(.
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וזמני  זמני האכילה  וכמו עד"מ  להפכו אל הלמעלה מן הדעת בעבודה, 
השינה, הנה מצד הרגש העולם הם קבועים בעתים וזמנים, וגם כשצריך 
ובלתי  ניזזים  בלתי  הרוב  ע"פ  האלו  זמנים  הנה  ומ"מ  במו"מ  להתעסק 
נידחים כלל ועיקר, וזמני הקביעות של תורה ותפלה הם נדחים ואין להם 
חשבון  איזה  נותן  אשר  האדם  הנה  לגמרי,  ח"ו  נדחים  שהם  ויש  קבע, 
וזמנו,  עתו  היודע  הוא  דמי  כזו,  בהנהגה  חכמה  איזה  יש  האם  לנפשו, 
וכדאיתא במד"ר* אין אדם שליט לומר המתינו לי עד שאעשה חשבונותי 
ועד שאצוה לביתי כו' ואיך יתן כל נפשו על דבר שאין בו ממש כלל, ועל 
העיקר מה שהיתה הכוונה בירידת נשמתו למטה הוא שוכח לגמרי, והוא 
רק מצד הרוח שטות שמכסה על האמת, הנה זאת תהי' עבודתו להפוך 
הנה  ואז  לתורה,  עתים  לו  ויקבע  נפשו  על  ויעמוד  דעולם,  זה  שטות 
אתכפיא  כד  וזהו  בנפשו,  אלקי  אור  גילוי  לו  שיאיר  בתוכם,  ושכנתי 
סט"א, שע"י שפועל להפוך את השטות דנה"ב און דעם קָאך פון וועלט 
בכולהו  דקוב"ה  יקרא  אסתלק  אז  והמצות,  התורה  בקיום  הקדושה  אל 

עלמין, שמאיר ומתגלה אור הסובב כל עלמין.

יבאר שטות והטי' למעלה מטעם ודעת דקדושה, וכמו הפשטת  קיצור. 
שטים,  מעצי  המשכן  הנבואה.  בעת  והמדות  השכל  הרגש 

אתהפכא דשטות דלעו"ז לשטות דקדושה. ועד"ז בעבודת כאו"א.

וכדאיתא במד"ר: דברים רבה פ"ט, ג.
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סאה:  לארבעים  משלימין   - מעלין  יש  א 
וכולהו  לוגין שאובין.  בשלשה   - פוסלין  ולא 
מפרש כיצד: הכפור - גשמים שיורדין נקפים: 
על  או  הארץ  פני  על  שקפאו  מים   - גליד 

טיט  המים:  פני 
רך  טיט   - הנרוק 
ורקיק שנעשה כמו 
הברד  אבן  רוק: 
כמים   - כמים 
דאמרינן  שאובים 
ולא  פוסלים  לקמן 
הלכה  ואין  מעלים. 
כרבי יוחנן בן נורי. 
של  כעדותן  והלכה 
אנשי מידבא שעושין 
השלג  מן  מקוה 
לכתחלה:  אפילו 
 - מעלין  נמצאו 
ולא  שהשלימוהו. 
בשלשה   - פוסלין 
לוגין שאובין. שהרי 
הרבה  היא  סאה 
יותר משלשה לוגין, 
המקוה  נפסל  ולא 
 - המים  ב  בכך: 
טמאין  בין  שאובין. 
מי  טהורים:  בין 
מים   - כבשים 
זיתים  בהן  שכבשו 
או מיני ירקות: ומי 

- מים ששלקו בהן שלקות: והתמד  שלקות 
- חרצנים וזגים או שמרים שנתן עליהן מים: 
נידון כמי  עד שלא החמיץ - דאם החמיץ 
פירות: קורטוב - אחד מששים וארבע בלוג: 
מעלין  פעמים 
כשיש  כדמפרש,   -
ארבעים  במקוה 
כשרים  מים  סאה 
מי  סאה  בו  ונתן 
ואח״כ  פירות, 
ממנו  סאה  נטל 
פירות  ומי  מים 
מעורבים יחד, הרי 
מי  של  הסאה  כל 
שנשארה  פירות 
משלימים  במקוה 
המקוה:  את 
פעמים אין מעלין 
במקוה  כדקתני   -
ארבעים  בו  שיש 
סאה חסר אחת: ג 
ושינו את מראיו 
דהדחת   - כשר 
חשיבא  לא  כלים 
ואין  מראה:  שינוי 
אותו  פוסלים 
 - מראה  בשינוי 
לית  דצבעא  משום 
ביה מששא: מוחל 
- מים היוצאים מן 

מסכת מקואות פרק ז
א ֵיׁש ַמֲעִלין ֶאת ַהִּמְקֶוה ְוא פֹוְסִלין, ּפֹוְסִלין 
ֵאּלּו  פֹוְסִלין.  ְוא  ַמֲעִלין  א  ַמֲעִלין,  ְוא 
ַמֲעִלין ְוא פֹוְסִלין, ַהֶּׁשֶלג, ְוַהָּבָרד, ְוַהְּכפֹור, 
ַרִּבי  ָאַמר  ַהָּנרֹוק.  ְוַהִּטיט  ְוַהֶּמַלח,  ְוַהְּגִליד, 
ְּכֶנְגִּדי לֹוַמר,  ִיְׁשָמֵעאל ָּדן  ֲעִקיָבא, ָהָיה ַרִּבי 
ַהֶּׁשֶלג ֵאינֹו ַמֲעֶלה ֶאת ַהִּמְקֶוה. ְוֵהִעידּו ַאְנֵׁשי 
ְוָהִביאּו  ְצאּו  ָלֶהם,  ֶׁשָאַמר  ִמְּׁשמֹו  ֵמיְדָבא 
ֶּבן  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ַּבְּתִחָּלה.  ִמְקֶוה  ַוֲעׂשּו  ֶׁשֶלג 
נּוִרי אֹוֵמר, ֶאֶבן ַהָּבָרד, ַּכַּמִים. ֵּכיַצד ַמֲעִלין 
ְסָאה  ַאְרָּבִעים  ּבֹו  ֶׁשֶּיׁש  ִמְקֶוה  פֹוְסִלין,  ְוא 
ָחֵסר ַאַחת, ָנַפל ֵמֶהם ְסָאה ְלתֹוכֹו ְוֶהֱעָלהּו, 
פֹוְסִלין  ֵאּלּו  ב  פֹוְסִלין:  ְוא  ַמֲעִלין  ִנְמְצאּו 
ְוא ַמֲעִלין, ַהַּמִים ֵּבין ְטֵמִאים ֵּבין ְטהֹוִרים, 

י

ּוֵמי ְכָבִׁשים ּוֵמי ְׁשָלקֹות, ְוַהֶּתֶמד ַעד ֶׁשֹּלא ֶהְחִמיץ, ֵּכיַצד ּפֹוְסִלין ְוא ַמֲעִלין, ִמְקֶוה 
ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ַאְרָּבִעים ְסָאה ָחֵסר קְֹרטֹוב ְוָנַפל ֵמֶהן קְֹרטֹוב ְלתֹוכֹו, א ֶהֱעָלהּו, ּפֹוְסלֹו 
ִּבְׁשלָׁשה ֻלִּגין. ֲאָבל ְׁשָאר ַהַּמְׁשִקין, ּוֵמי ֵפרֹות, ְוַהִּציר, ְוַהֻּמְרָיס, ְוַהֶּתֶמד ִמֶּׁשֶהְחִמיץ, 
ָחֵסר  ְסָאה  ַאְרָּבִעים  ּבֹו  ֶׁשֶּיׁש  ִמְקֶוה  ֵּכיַצד,  ַמֲעִלין.  ֶׁשֵאיָנן  ּוְפָעִמים  ַמֲעִלין  ְּפָעִמים 
ַאַחת, ָנַפל ְלתֹוכֹו ְסָאה ֵמֶהם, א ֶהֱעָלהּו. ָהיּו בֹו ַאְרָּבִעים ְסָאה, ָנַתן ְסָאה ְוָנַטל 
ְסָאה, ֲהֵרי ֶזה ָּכֵׁשר: ג ֵהִדיַח ּבֹו ַסֵּלי ֵזיִתים ְוַסֵּלי ֲעָנִבים, ְוִׁשּנּו ֶאת ַמְרָאיו, ָּכֵׁשר. ַרִּבי 
יֹוֵסי אֹוֵמר, ֵמי ַהֶּצַבע ּפֹוְסִלין אֹותֹו ִּבְׁשלָׁשה ֻלִּגין, ְוֵאיָנן ּפֹוְסִלין אֹותֹו ְּבִׁשּנּוי ַמְרֶאה. 
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הזיתים: ימתין עד שירדו גשמים - דלמלאות 
בכתף אי אפשר, דבחסר עסקינן, שהוא נפסל 
- דמקוה שלם  לוגין: ממלא בכתף  בשלשה 
אין  ד  לעולם:  אותו  פוסלים  השאובים  אין 

מים  מראה  בו 
סאה  ארבעים 
במקוה  אין  אם   -
ארבעים סאה שיש 
מים,  מראה  בהן 
באותו  יטבול  לא 
מקוה אפילו באותו 
מראה  בו  שיש  צד 
ואם טבל לא  מים, 
טבילה:  לו  עלתה 
למקוה  ונפלו  ה 
 - פסלוהו  לא 
נראין  והן  הואיל 
כיין, ומי פירות אין 
פוסלין בשלשה לוגין: 
אחר  הולך  כל 
אף   - המראה 
החלב  שאין  פי  על 
ואין  המקוה  פוסל 
במים שיעור שלשה 
מכל  לפסול,  לוגין 
מקום כיון שיש כאן 
שלשה לוגין שנראין 
להו  חשבינן  כמים, 
מים  כולן  כאילו 
ופוסלין. ואין הלכה 
כרבי יוחנן בן נורי:

 - טמא  והשני  ו 
שיעור  חסר  דודאי 
בטבילתו  המקוה 
אף  ראשון:  של 
 - טהור  השני 
דאמרינן גוד אחית, 
המים  כאילו  והוי 

שהעלה הראשון בגופו הן מחוברין למי מקוה 
בגמרא  ופירשו  כלום.  משיעורו  נחסר  ולא 

יהודה  רבי  טיהר  דלא  י״ט]  [דף  דחגיגה 
אלא במעלות דרבנן, כגון שהיה טהור לחולין 
טהור  שהיה  או  למעשר,  טהור  להיות  וטבל 
למעשר וטבל להיות טהור לתרומה. אבל לעלות 
גמורה  מטומאה 
לטהרה, דברי הכל 
הלכה  ואין  טמא. 
סגוס  יהודה:  כר׳ 
עב,  צמר  בגד   -
בערבי  לו  וקורין 
ובולע  אלבורנו״ס, 
מים הרבה: מקצתו 
נוגע במים טהור 
בו  שיש  ובמקוה   -
מ׳ סאה מצומצמות 
איירי וטבל בו אדם 
בו  שהטביל  לאחר 
טהור  הסגוס,  את 
האיש הטובל אע״פ 
שנחסר שיעור מקוה 
הסגוס,  בטבילת 
שמקצת  מאחר 
הסגוס נוגע במים. 
היא  יהודה  ור׳ 
דסבירא ליה אמרינן 
המים  אחית:  גוד 
שאובים  שבתוכן 
ופוסלים  וחוזרים   -
את המקוה בשלשה 
לוגים. שהרי לא היו 
ארבעים  אלא  בו 
מכוונות  סאה 
כשהגביה  ונתחסר 
מן  שפתותיהן 
ומעלה  המים: 
דרך  אותם 
שוליהם - כדי שלא 
יפלו המים שבתוכן 
למקוה ויפסלו כל מימיו: ז הטביל בו את 
המטה - שרגליה גבוהות, ואי אפשר להטבילה 

ָנַפל ְלתֹוכֹו ַיִין ּומַֹחל, ְוִׁשּנּו ֶאת ַמְרָאיו, ָּפסּול. 

ְגָׁשִמים  ֶׁשֵּיְרדּו  ַעד  לֹו  ַיְמִּתין  ַיֲעֶׂשה,  ֵּכיַצד 

בֹו  ָהיּו  ַהָּמִים.  ְלַמְרֵאה  ַמְרֵאיֶהן  ְוַיְחְזרּו 

ְלתֹוכֹו  ְונֹוֵתן  ַּבָּכֵתף  ְמַמֵּלא  ְסָאה,  ַאְרָּבִעים 

ַעד ֶׁשַּיְחְזרּו ַמְרֵאיֶהן ְלַמְרֵאה ַהָּמִים: ד ָנַפל 

ַיִין אֹו מַֹחל ְוִׁשּנּו ִמְקָצת ַמְרָאיו, ִאם  ְלתֹוכֹו 

ֵאין ּבֹוַמְרֵאה ַמִים ַאְרָּבִעים ְסָאה, ֲהֵרי ֶזה א 

ִיְטּבֹול ּבֹו: ה ְׁשלָׁשה ֻלִּגין ַמִים, ְוָנַפל ְלתֹוָכן 

קְֹרטֹוב ַיִין, ַוֲהֵרי ַמְרֵאיֶהן ְּכַמְרֵאה ַהַּיִין, ְוָנְפלּו 

ַלִּמְקֶוה, א ְפָסלּוהּו. ְׁשלָׁשה ֻלִּגין ַמִים ָחֵסר 

ַוֲהֵרי  ָחָלב,  קְֹרטֹוב  ְלתֹוָכן  ְוָנַפל  קְֹרטֹוב, 

א  ַלִּמְקֶוה,  ְוָנְפלּו  ַהַּמִים,  ְּכַמְרֵאה  ַמְרֵאיֶהן 

 ְפָסלּוהּו. ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי אֹוֵמר, ַהּכֹל הֹוֵל

ַאְרָּבִעים  ּבֹו  ֶׁשֶּיׁש  ִמְקֶוה  ו  ַהַּמְרֶאה:  ַאַחר 

ַאַחר  ֶזה  ְוָטְבלּו  ְׁשַנִים  ָיְרדּו  ְמֻכָּונֹות,  ְסָאה 

ֶזה, ָהִראׁשֹון ָטהֹור ְוַהֵּׁשִני ָטֵמא. ַרִּבי ְיהּוָדה 

נֹוְגעֹות  ִראׁשֹון  ֶׁשל  ַרְגָליו  ָהיּו  ִאם  אֹוֵמר, 

ַּבַּמִים, ַאף ַהֵּׁשִני ָטהֹור. ִהְטִּביל ּבֹו ֶאת ַהָּסגֹוס 

ַהַּכר  ָטהֹור.  ַּבַּמִים,  נֹוֵגַע  ִמְקָצתֹו  ְוֶהֱעָלהּו, 

ְוַהֶּכֶסת ֶׁשל עֹור, ֵּכיָון ֶׁשִהְגִּביַּה ִׂשְפתֹוֵתיֶהם 

ֵּכיַצד  ְׁשאּוִבין.  ֶׁשְּבתֹוָכן  ַהַּמִים  ַהַּמִים,  ִמן 

ַיֲעֶׂשה, ַמְטִּביָלן ּוַמֲעֶלה אֹוָתם ֶּדֶר ׁשּוֵליֶהם: 

ז ִהְטִּביל ּבֹו ֶאת ַהִּמָּטה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַרְגֶליָה 
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כולה כאחת במקוה קטן כזה ששיערו מצומצם 
אא״כ רגליה שוקעות בטיט: העבה - שאינו 
 - בו: שהמים מקדמין  ואין מטבילין  נרוק 
להטביל הרגלים קודם שישקעו בטיט, ובמים 

שמימיו  הוטבלו: 
שאין   - מרודדים 
עמוקים,  המים 
שהמקוה  מחמת 
והמים  רחב 
בכולו.  מתפשטים 
בו  שיש  ואע״פ 
אין  סאה  ארבעים 
מתכסה  גופו  כל 
אחת:  בבת  במים 
אחד  לצד   - כובש 
אפילו  מקוה:  של 
עצים  חבילי 
ואע״ג   - וקנים 
כמקוה  דנראה 
אפילו  שחלקו, 
והמים  הואיל  הכי 
לא  ביניהן  נכנסין 
וכובש  חלוק.  הוי 
מפני  דנקט, 
והקנים  שהעצים 
צפים על פני המים, 
וצריך לכבוש עליהם 
אבנים כדי שיכנסו 
היה  המים:  תחת 
ומביא  מוליך 
מנענע   - במים 

המים בידיו: כיון שעבר הגל - של מים על 
המעלה של מקוה שהמחט מונח בה וצפו מי 
ולפי שהמחט דקה  הגל על המחט, טהורה. 
להטבילה  דרך  במים,  תפול  פן  וירא  וקטנה 

כן:

פאה פרק ב'

ויהיו  לשדה  שדה  בין   - מפסיקין  אלו  א 
נחשבים כשתי שדות, לענין שאם הניח פאה 
באחת מהן על חברתה לא עלתה לו לפאה, 

דכתיב (ויקרא יט) פאת שדך שלא יניח פאה 
והשלולית  נהר:   - הנחל  לחברתה:  משדה 
- אמת המים שמחלקת שלל לאגפיה שאמות 
אחרות של מים שותות ממנה: ודרך היחיד 
ודרך  אמות:  ד׳   -
שש   - הרבים 
אמה,  עשרה 
נקט  סיפא  ומשום 
למתני  דבעי  לה 
סיפא שכל אלו אין 
באילן,  מפסיקין 
וקמ״ל דאפילו דרך 
הרבים שהיא רחבה 
אינה  אמה  ט״ז 
באילן:  מפסקת 
הרבים  שביל 
 - היחיד  ושביל 
טובא  זוטר  שביל 
דשקיל כרעא ומנח 
ואשמעינן  כרעא. 
שביל  דאפילו 
הוא  אם  דרבים 
קבוע לימות החמה 
הגשמים,  ולימות 
שמהלכין  כלומר 
בזמן  אפילו  בו 
זרועות  שהשדות 
הגשמים  בימות 
מפסיק בין השדות 
לא  ואי  הזרועות 
לא מפסיק: הבור 
תשם  לא  והאדמה  זרועה.  שאינה  שדה   -
תבור:  לא  וארעא  מתרגמינן  מז)  (בראשית 
והניר - חרישה. כמו נירו לכם ניר (ירמיה ד): 
וזרע אחר - כגון ששתי השדות זרועים חטים 
וביניהם קרקע זרוע מין אחר. ושיעור רוחב 
הבור והניר וזרע אחר כדי שלשה תלמים של 
מענית המחרישה: והקוצר לשחת מפסיק 
דלא  היא,  קצירה  לאו  לשחת  כל  דקסבר   -
תבואה  שחת  דקצירה.  אתחלתא  לה  חשבינן 

ׁשֹוְקעֹות ַּבִּטיט ֶהָעֶבה, ְטהֹוָרה, ִמְּפֵני ֶׁשַהַּמִים 
ְמַקְּדִמין. ִמְקֶוה ֶׁשֵּמיָמיו ְמֻרָּדִדין, ּכֹוֵבׁש ֲאִפּלּו 
ֲחִבֵלי ֵעִצים, ֲאִפּלּו ֲחִביֵלי ָקִנים, ְּכֵדי ֶׁשִּיְתְּפחּו 
ַהַּמִים, ְויֹוֵרד ְוטֹוֵבל. ַמַחט ֶׁשִהיא ְנתּוָנה ַעל 
ַּבַּמִים,  ּוֵמִביא   מֹוִלי ָהָיה  ַהְּמָעָרה,  ַמֲעלֹות 

ֵּכיָון ֶׁשָעַבר ָעֶליָה ַהַּגל, ְטהֹוָרה:

מסכת פאה פרק ב
א ְוֵאּלּו ַמְפִסיִקין ַלֵּפָאה. ַהַּנַחל, ְוַהְּׁשלּוִלית, 
ָהַרִּבים,  ּוְׁשִביל  ָהַרִּבים,   ְוֶדֶר ַהָּיִחיד,   ְוֶדֶר
ּוְׁשִביל ַהָּיִחיד ַהָּקבּוַע ִּבימֹות ַהַחָּמה ּוִבימֹות 
ַהְּגָׁשִמים, ְוַהּבּור, ְוַהִּניר, ְוֶזַרע ַאֵחר. ְוַהּקֹוֵצר 
ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ַמְפִסיק,  ְלַׁשַחת 

ו

137 משניות - יוסף יצחק

indd   126.הנכה תרבוח 31/12/2015   18:29:01



|| קובץ לימוד יום ההילולא י' שבט ה'תשע"ט משניות אותיות יוסף יצחק | 24127

הזיתים: ימתין עד שירדו גשמים - דלמלאות 
בכתף אי אפשר, דבחסר עסקינן, שהוא נפסל 
- דמקוה שלם  לוגין: ממלא בכתף  בשלשה 
אין  ד  לעולם:  אותו  פוסלים  השאובים  אין 

מים  מראה  בו 
סאה  ארבעים 
במקוה  אין  אם   -
ארבעים סאה שיש 
מים,  מראה  בהן 
באותו  יטבול  לא 
מקוה אפילו באותו 
מראה  בו  שיש  צד 
ואם טבל לא  מים, 
טבילה:  לו  עלתה 
למקוה  ונפלו  ה 
 - פסלוהו  לא 
נראין  והן  הואיל 
כיין, ומי פירות אין 
פוסלין בשלשה לוגין: 
אחר  הולך  כל 
אף   - המראה 
החלב  שאין  פי  על 
ואין  המקוה  פוסל 
במים שיעור שלשה 
מכל  לפסול,  לוגין 
מקום כיון שיש כאן 
שלשה לוגין שנראין 
להו  חשבינן  כמים, 
מים  כולן  כאילו 
ופוסלין. ואין הלכה 
כרבי יוחנן בן נורי:

 - טמא  והשני  ו 
שיעור  חסר  דודאי 
בטבילתו  המקוה 
אף  ראשון:  של 
 - טהור  השני 
דאמרינן גוד אחית, 
המים  כאילו  והוי 

שהעלה הראשון בגופו הן מחוברין למי מקוה 
בגמרא  ופירשו  כלום.  משיעורו  נחסר  ולא 

יהודה  רבי  טיהר  דלא  י״ט]  [דף  דחגיגה 
אלא במעלות דרבנן, כגון שהיה טהור לחולין 
טהור  שהיה  או  למעשר,  טהור  להיות  וטבל 
למעשר וטבל להיות טהור לתרומה. אבל לעלות 
גמורה  מטומאה 
לטהרה, דברי הכל 
הלכה  ואין  טמא. 
סגוס  יהודה:  כר׳ 
עב,  צמר  בגד   -
בערבי  לו  וקורין 
ובולע  אלבורנו״ס, 
מים הרבה: מקצתו 
נוגע במים טהור 
בו  שיש  ובמקוה   -
מ׳ סאה מצומצמות 
איירי וטבל בו אדם 
בו  שהטביל  לאחר 
טהור  הסגוס,  את 
האיש הטובל אע״פ 
שנחסר שיעור מקוה 
הסגוס,  בטבילת 
שמקצת  מאחר 
הסגוס נוגע במים. 
היא  יהודה  ור׳ 
דסבירא ליה אמרינן 
המים  אחית:  גוד 
שאובים  שבתוכן 
ופוסלים  וחוזרים   -
את המקוה בשלשה 
לוגים. שהרי לא היו 
ארבעים  אלא  בו 
מכוונות  סאה 
כשהגביה  ונתחסר 
מן  שפתותיהן 
ומעלה  המים: 
דרך  אותם 
שוליהם - כדי שלא 
יפלו המים שבתוכן 
למקוה ויפסלו כל מימיו: ז הטביל בו את 
המטה - שרגליה גבוהות, ואי אפשר להטבילה 

ָנַפל ְלתֹוכֹו ַיִין ּומַֹחל, ְוִׁשּנּו ֶאת ַמְרָאיו, ָּפסּול. 
ְגָׁשִמים  ֶׁשֵּיְרדּו  ַעד  לֹו  ַיְמִּתין  ַיֲעֶׂשה,  ֵּכיַצד 
בֹו  ָהיּו  ַהָּמִים.  ְלַמְרֵאה  ַמְרֵאיֶהן  ְוַיְחְזרּו 
ְלתֹוכֹו  ְונֹוֵתן  ַּבָּכֵתף  ְמַמֵּלא  ְסָאה,  ַאְרָּבִעים 
ַעד ֶׁשַּיְחְזרּו ַמְרֵאיֶהן ְלַמְרֵאה ַהָּמִים: ד ָנַפל 
ַיִין אֹו מַֹחל ְוִׁשּנּו ִמְקָצת ַמְרָאיו, ִאם  ְלתֹוכֹו 
ֵאין ּבֹוַמְרֵאה ַמִים ַאְרָּבִעים ְסָאה, ֲהֵרי ֶזה א 
ִיְטּבֹול ּבֹו: ה ְׁשלָׁשה ֻלִּגין ַמִים, ְוָנַפל ְלתֹוָכן 
קְֹרטֹוב ַיִין, ַוֲהֵרי ַמְרֵאיֶהן ְּכַמְרֵאה ַהַּיִין, ְוָנְפלּו 
ַלִּמְקֶוה, א ְפָסלּוהּו. ְׁשלָׁשה ֻלִּגין ַמִים ָחֵסר 
ַוֲהֵרי  ָחָלב,  קְֹרטֹוב  ְלתֹוָכן  ְוָנַפל  קְֹרטֹוב, 
א  ַלִּמְקֶוה,  ְוָנְפלּו  ַהַּמִים,  ְּכַמְרֵאה  ַמְרֵאיֶהן 
 ְפָסלּוהּו. ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי אֹוֵמר, ַהּכֹל הֹוֵל
ַאְרָּבִעים  ּבֹו  ֶׁשֶּיׁש  ִמְקֶוה  ו  ַהַּמְרֶאה:  ַאַחר 
ַאַחר  ֶזה  ְוָטְבלּו  ְׁשַנִים  ָיְרדּו  ְמֻכָּונֹות,  ְסָאה 
ֶזה, ָהִראׁשֹון ָטהֹור ְוַהֵּׁשִני ָטֵמא. ַרִּבי ְיהּוָדה 
נֹוְגעֹות  ִראׁשֹון  ֶׁשל  ַרְגָליו  ָהיּו  ִאם  אֹוֵמר, 
ַּבַּמִים, ַאף ַהֵּׁשִני ָטהֹור. ִהְטִּביל ּבֹו ֶאת ַהָּסגֹוס 
ַהַּכר  ָטהֹור.  ַּבַּמִים,  נֹוֵגַע  ִמְקָצתֹו  ְוֶהֱעָלהּו, 
ְוַהֶּכֶסת ֶׁשל עֹור, ֵּכיָון ֶׁשִהְגִּביַּה ִׂשְפתֹוֵתיֶהם 
ֵּכיַצד  ְׁשאּוִבין.  ֶׁשְּבתֹוָכן  ַהַּמִים  ַהַּמִים,  ִמן 
ַיֲעֶׂשה, ַמְטִּביָלן ּוַמֲעֶלה אֹוָתם ֶּדֶר ׁשּוֵליֶהם: 
ז ִהְטִּביל ּבֹו ֶאת ַהִּמָּטה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַרְגֶליָה 
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כולה כאחת במקוה קטן כזה ששיערו מצומצם 
אא״כ רגליה שוקעות בטיט: העבה - שאינו 
 - בו: שהמים מקדמין  ואין מטבילין  נרוק 
להטביל הרגלים קודם שישקעו בטיט, ובמים 

שמימיו  הוטבלו: 
שאין   - מרודדים 
עמוקים,  המים 
שהמקוה  מחמת 
והמים  רחב 
בכולו.  מתפשטים 
בו  שיש  ואע״פ 
אין  סאה  ארבעים 
מתכסה  גופו  כל 
אחת:  בבת  במים 
אחד  לצד   - כובש 
אפילו  מקוה:  של 
עצים  חבילי 
ואע״ג   - וקנים 
כמקוה  דנראה 
אפילו  שחלקו, 
והמים  הואיל  הכי 
לא  ביניהן  נכנסין 
וכובש  חלוק.  הוי 
מפני  דנקט, 
והקנים  שהעצים 
צפים על פני המים, 
וצריך לכבוש עליהם 
אבנים כדי שיכנסו 
היה  המים:  תחת 
ומביא  מוליך 
מנענע   - במים 

המים בידיו: כיון שעבר הגל - של מים על 
המעלה של מקוה שהמחט מונח בה וצפו מי 
ולפי שהמחט דקה  הגל על המחט, טהורה. 
להטבילה  דרך  במים,  תפול  פן  וירא  וקטנה 

כן:

פאה פרק ב'

ויהיו  לשדה  שדה  בין   - מפסיקין  אלו  א 
נחשבים כשתי שדות, לענין שאם הניח פאה 
באחת מהן על חברתה לא עלתה לו לפאה, 

דכתיב (ויקרא יט) פאת שדך שלא יניח פאה 
והשלולית  נהר:   - הנחל  לחברתה:  משדה 
- אמת המים שמחלקת שלל לאגפיה שאמות 
אחרות של מים שותות ממנה: ודרך היחיד 
ודרך  אמות:  ד׳   -
שש   - הרבים 
אמה,  עשרה 
נקט  סיפא  ומשום 
למתני  דבעי  לה 
סיפא שכל אלו אין 
באילן,  מפסיקין 
וקמ״ל דאפילו דרך 
הרבים שהיא רחבה 
אינה  אמה  ט״ז 
באילן:  מפסקת 
הרבים  שביל 
 - היחיד  ושביל 
טובא  זוטר  שביל 
דשקיל כרעא ומנח 
ואשמעינן  כרעא. 
שביל  דאפילו 
הוא  אם  דרבים 
קבוע לימות החמה 
הגשמים,  ולימות 
שמהלכין  כלומר 
בזמן  אפילו  בו 
זרועות  שהשדות 
הגשמים  בימות 
מפסיק בין השדות 
לא  ואי  הזרועות 
לא מפסיק: הבור 
תשם  לא  והאדמה  זרועה.  שאינה  שדה   -
תבור:  לא  וארעא  מתרגמינן  מז)  (בראשית 
והניר - חרישה. כמו נירו לכם ניר (ירמיה ד): 
וזרע אחר - כגון ששתי השדות זרועים חטים 
וביניהם קרקע זרוע מין אחר. ושיעור רוחב 
הבור והניר וזרע אחר כדי שלשה תלמים של 
מענית המחרישה: והקוצר לשחת מפסיק 
דלא  היא,  קצירה  לאו  לשחת  כל  דקסבר   -
תבואה  שחת  דקצירה.  אתחלתא  לה  חשבינן 

ׁשֹוְקעֹות ַּבִּטיט ֶהָעֶבה, ְטהֹוָרה, ִמְּפֵני ֶׁשַהַּמִים 
ְמַקְּדִמין. ִמְקֶוה ֶׁשֵּמיָמיו ְמֻרָּדִדין, ּכֹוֵבׁש ֲאִפּלּו 
ֲחִבֵלי ֵעִצים, ֲאִפּלּו ֲחִביֵלי ָקִנים, ְּכֵדי ֶׁשִּיְתְּפחּו 
ַהַּמִים, ְויֹוֵרד ְוטֹוֵבל. ַמַחט ֶׁשִהיא ְנתּוָנה ַעל 
ַּבַּמִים,  ּוֵמִביא   מֹוִלי ָהָיה  ַהְּמָעָרה,  ַמֲעלֹות 

ֵּכיָון ֶׁשָעַבר ָעֶליָה ַהַּגל, ְטהֹוָרה:

מסכת פאה פרק ב
א ְוֵאּלּו ַמְפִסיִקין ַלֵּפָאה. ַהַּנַחל, ְוַהְּׁשלּוִלית, 
ָהַרִּבים,  ּוְׁשִביל  ָהַרִּבים,   ְוֶדֶר ַהָּיִחיד,   ְוֶדֶר
ּוְׁשִביל ַהָּיִחיד ַהָּקבּוַע ִּבימֹות ַהַחָּמה ּוִבימֹות 
ַהְּגָׁשִמים, ְוַהּבּור, ְוַהִּניר, ְוֶזַרע ַאֵחר. ְוַהּקֹוֵצר 
ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ַמְפִסיק,  ְלַׁשַחת 

ו
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להאכיל  אותה  וקוצרים  שליש,  הביאה  שלא 
אמת  ב  מאיר:  כרבי  הלכה  ואין  לבהמות. 
 - כאחת  להקצר  יכולה  שאינה  המים 
שהיא רחבה כל כך עד שהעומד באמצע אינו 

מכאן  לקצור  יכול 
ומכאן: ר׳ יהודה 
מפסקת  אומר 
את״ק  ופליג   -
על  לעיל  דאמר 
שלולית דהיינו אמת 
ענין  דבכל  המים 
מפסיק, ור׳ יהודה 
יכולה  דאם  סבר 
להקצר כאחת אינה 
והלכה  מפסקת. 
וכל  יהודה:  כר׳ 
אשר  ההרים 
יעדרון  במעדר 
זקוף  שחודו  הר   -
בכליו  בקר  ואין 
שם,  לעבור  יכולין 
שתי  בין  ומפסיק 
השדות: הוא נותן 
פאה לכל - כלומר 
אחת  פאה  נותן 
השדות  שתי  לכל 
הפסק.  חשיב  ולא 
הואיל והם נעדרים 
במעדר, כלומר שבני 
אדם חופרים אותו 
שחופרים  בכלי  הר 
הקרקע,  את  בו 
הפסק.  זה  אין 
שהרואה אומר אין 
זה קרקע בור אלא 
למחר חופרים אותו 

במעדר וזורעים אותו ושתי השדות הם אחת: 
בגמרא  מפרש   - לזרעים  מפסיק  הכל  ג 
עובר  שהיה  סלע  לאתויי  דהכל  בירושלמי 
על פני כל השדה. אם צריך הוא לעקור את 

לצד זה,  המחרישה מצד זה כדי לתת אותה 
טפחים:  עשרה  גבוה   - גדר  מפסיק: אלא 
שער כותש - ענפי האילן קרויין שער. ופירוש 
שער כותש, שהנופות של אילנות מתערבין זה 
מן  למעלה  זה  עם 
זה  כעלי  הגדר 
במכתש:  התקוע 
הרואים  כל  ד 
כל   - זה  את  זה 
אצל  שהעומד  זמן 
מהאילנות  אחד 
האילן  לראות  יכול 
שיש  אע״פ  האחר, 
אינו  גדר,  ביניהן 
ולוקח  מפסיק, 
אחד  מאילן  פאה 
לזיתים  חבירו:  על 
בכל  להם  שהיו 
אחת  פאה   - רוח 
כל  על  נותנים  היו 
להם  שהיו  הזיתים 
של  מזרחה  לצד 
אחרת  ופאה  עיר, 
על כל הזיתים שהיו 
מערבה,  לצד  להם 
רוחות:  לארבע  וכן 
בכל  להם  שהיו 
העיר - אין נותנים 
אחת  פאה  אם  כי 
שאין  אע״פ  לכולן, 
זה,  את  זה  רואין 
כרבי  הלכה  ואין 
צדוק  בר׳  אליעזר 
משמו,  שאמר 
כר״ג:  הלכה  אבל 
מיני  שני  ה 
הלבלר  ו  ולבנה:  שחמתית  כגון   - חטין 
שנים  אותן  כל  הם   - הזוגות  הסופר:   -
שקבלו  אבות,  דמסכת  בפ״ק  הנזכרים  שנים 
הצדיק: שמעון  מפי  [עד]  שנים  מפי  שנים 

ָחָרׁש:  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ַמְפִסיק,  ֵאינֹו  אֹוְמִרים, 
ב ַאַּמת ַהַּמִים ֶׁשֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלִהָּקֵצר ְּכַאַחת, 
ֶהָהִרים  ְוכֹל  ַמְפֶסֶקת.  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ֲאֶׁשר ַּבַּמְעֵּדר ֵיָעֵדרּון, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ַהָּבָקר 
ַלּכֹל:  ֵּפָאה  נֹוֵתן  הּוא  ְּבֵכָליו,  ַלֲעבֹר  ָיכֹול 
ג ַהּכֹל ַמְפִסיק ִלְזָרִעים, ְוֵאינֹו ַמְפִסיק ְלִאיָלן 
ֵאינֹו  ּכֹוֵתׁש,  ֵׂשָער  ָהָיה  ְוִאם  ָגֵדר.  ֶאָּלא 
ְוֶלָחרּוִבין  ד  ַלּכֹל:  ֵּפָאה  נֹוֵתן  ֶאָּלא  ַמְפִסיק, 
ַּגְמִליֵאל,  ַרָּבן  ָאַמר  ֶזה.  ֶאת  ֶזה  ָהרֹוִאין  ָּכל 
ַאַחת  ֵּפָאה  נֹוְתִנין  ַאָּבא,  ֵבית  ָהיּו  נֹוֲהִגין 
ְוֶלָחרּוִבין ָּכל  ְּבָכל רּוַח,  ָלֶהם  ֶׁשָהיּו  ַלֵּזיִתים 
ָהרֹוִאין ֶזה ֶאת ֶזה. ַרִּבי ֶאִליֶעֶזר ְּבַרִּבי ָצדֹוק 
אֹוֵמר ִמְּׁשמֹו, ַאף ֶלָחרּוִבין ֶׁשָהיּו ָלֶהם ְּבָכל 
ַאף  ֶאָחד,  ִמין  ָׂשֵדהּו  ֶאת  ַהּזֹוֵרַע  ה  ָהִעיר: 
ַעל ִּפי ֶׁשהּוא עֹוֵׂשהּו ְׁשֵּתי ְגָרנֹות, נֹוֵתן ֵּפָאה 
ֶׁשֲעָׂשָאן  ִּפי  ַעל  ַאף  ִמיִנין,  ְׁשֵני  ְזָרָעּה  ֶאָחת. 
ֶאת  ַהּזֹוֵרַע  ֵפאֹות.  ְׁשֵּתי  נֹוֵתן  ַאַחת,  ּגֶֹרן 
ָׂשֵדהּו ְׁשֵני ִמיֵני ִחִּטין, ֲעָׂשָאן ּגֶֹרן ַאַחת, נֹוֵתן 
ֵפאֹות:  ְׁשֵּתי  נֹוֵתן  ְגָרנֹות,  ְׁשֵּתי  ַאַחת  ֵּפָאה 
ַהִּמְצָּפה  ִאיׁש  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶׁשָּזַרע  ַמֲעֶׂשה  ו 
ַהָּגִזית  ְלִלְׁשַּכת  ְוָעלּו  ַּגְמִליֵאל,  ַרָּבן  ִלְפֵני 
ְוָׁשָאלּו. ָאַמר ַנחּום ַהַּלְבָלר, ְמֻקָּבל ֲאִני ֵמַרִּבי 
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ולא  לעצמן.   - כותים  שקצרוה  שדה  ז 
שקצרוה פועלי כותים לישראל, דאז הוי כאילו 
דרך   - נמלים  קרסמוה  ישראל:  קצרוה 

הנמלה לחתוך קנה 
מלמטה.  השבולת 
ולזה קורים קרסום, 
לשון יכרסמנה חזיר 
פ):  (תהלים  מיער 
דכתיב   - פטורה 
גבי פאה ובקצרכם, 
אתם  שתהיו  עד 
שחובת  הקוצרים: 
 - בקמה  הקציר 
כלומר חובת הפאה 
הניחה  זה  של 
דאם  ונהי  בקמה. 
חזרה  שדה,  כלה 
לעומרים  פאה 
וחייב להפריש פאה 
ה״מ  העומרים,  מן 
הוא  דכלה  היכא 
אבל הכא הוא לא 
כלה:   ח הלוקח 
לכל  פאה  נותן 
הפאה  שחובת   -
נשאר  שקצר  ממה 
שקנה  החצי  בזה 
הלוקח, והוי כאילו 
אלא  לו  מכר  לא 
בשדה  שנשאר  מה 
אחר שיוציא ממנה 
שראוי  הפאה 
מאותה  להוציא 
הפודה  וכן  שדה. 
מיד הגזבר מוציא מן 
החצי שפדה הפאה 
הראויה לשדה כולה:

כריתות פרק ד'

 - אכל  לא  ספק  חלב  אכל  ספק  א 
ואכל את  לפניו  ושומן  חלב  כגון  והיכי דמי, 
כדתני  מהן,  אחד 
ופרושי  בסיפא. 
קמפרש, ספק אכל 
חלב ספק לא אכל 
שהיה  כגון  כיצד, 
לפניו  ושומן  חלב 
איסור  כאן  ויש 
אם  אבל  קבוע. 
היתה לפניו חתיכה 
שהיא  ספק  אחת, 
שהיא  ספק  חלב 
ואכלה,  שומן 
פטור, דלא איקבע 
ואפילו  איסורא: 
חלב,  ודאי   - אכל 
כזית.  בו  יש  ספק 
שבשעה  וכגון 
שומן  סבור  שאכלו 
נודע  ואח״כ  הוא 
חלב,  שהוא  לו 
כזית  בו  יש  וספק 
ספק אין בו: אכל 
מהן  אחד  את 
שומן  וכסבור   -
כך  ואחר  הוא, 
היה  שהאחד  נודע 
חלב, וזה אינו יודע 
מביא  אכל,  איזו 
אשם תלוי. אבל אם 
בשעת אכילה היתה 
והזיד  ספק  לו 
מספק,  ואכלה 
ופטור:  מזיד  הוי 
שגג באחת מהן 

ַהּזּוגֹות,  ִמן  ֶׁשִּקֵּבל  ֵמַאָּבא,  ֶׁשִּקֵּבל  ְמָיאָׁשא, 
ִמִּסיַני,  ְלמֶׁשה  ֲהָלָכה  ַהְּנִביִאים,  ִמן  ֶׁשִּקְּבלּו 
ְּבזֹוֵרַע ֶאת ָׂשֵדהּו ְׁשֵני ִמיֵני ִחִּטין, ִאם ֲעָׂשָאן 
ּגֶֹרן ַאַחת, נֹוֵתן ֵּפָאה ַאַחת ְׁשֵּתי ְגָרנֹות, נֹוֵתן 
ְקָצרּוָה  גֹוִים,  ז ָׂשֶדה ֶׁשְּקָצרּוָה  ְׁשֵּתי ֵפאֹות: 
ִלְסִטים, ִקְרְסמּוָה ְנָמִלים, ְׁשָבַרָּתּה ָהרּוַח אֹו 
ִלְסִטים  ְוָקְצרּו  ֶחְצָיּה  ָקַצר  ְּפטּוָרה.  ְבֵהָמה, 
ַּבָּקָמה:  ַהֵּפָאה  ֶׁשחֹוַבת  ְּפטּוָרה,  ֶחְצָיּה, 
ֶחְצָיּה,  הּוא  ְוָקַצר  ֶחְצָיּה  ִלְסִטים  ְקָצרּוָה  ח 
ּוָמַכר  ֶחְצָיּה  ָקַצר  ֶּׁשָּקַצר.  ִמַּמה  ֵּפָאה  נֹוֵתן 
ֶחְצָיּה  ָקַצר  ַלּכֹל.  ֵּפָאה  נֹוֵתן  ַהּלֹוֵקַח  ֶחְצָיּה, 
הּוא  ַהִּגְזָּבר,  ִמַּיד  ַהּפֹוֶדה  ֶחְצָיּה,  ְוִהְקִּדיׁש 

נֹוֵתן ֵּפָאה ַלּכֹל:

מסכת כרתות פרק ד
ַוֲאִפּלּו  ָאַכל,  א  ָסֵפק  ֵחֶלב  ָאַכל  ָסֵפק  א 
ּבֹו,  ֶׁשֵאין  ָסֵפק  ַכִּׁשיעּור,  ּבֹו  ֵיׁש  ָסֵפק  ָאַכל, 
ֵחֶלב ְוׁשּוָמן ְלָפָניו, ָאַכל ֶאת ֶאָחד ֵמֶהן ְוֵאין 
ִעּמֹו  ַוֲאחֹותֹו  ִאְׁשּתֹו  ָאַכל,  ֵמֶהן  ֵאיזֹו  ָידּוַע 

ס

ַבַּבִית, ָׁשַגג ְּבַאַחת ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע ְּבֵאיזֹו ֵמֶהן ָׁשַגג, ַׁשָּבת ְויֹום חֹל ְוָעָׂשה ְמָלאָכה 
ָאַכל  ֶׁשִאם  ְּכֵׁשם  ב  ָּתלּוי:  ָאָׁשם  ֵמִביא  ָעָׂשה,  ֵמֶהן  ְּבֵאיזֹו  ָידּוַע  ְוֵאין  ֵמֶהן  ְּבַאַחת 

139 משניות - יוסף יצחק

indd   128.הנכה תרבוח 31/12/2015   18:29:03



|| קובץ לימוד יום ההילולא י' שבט ה'תשע"ט משניות אותיות יוסף יצחק | 26129

להאכיל  אותה  וקוצרים  שליש,  הביאה  שלא 
אמת  ב  מאיר:  כרבי  הלכה  ואין  לבהמות. 
 - כאחת  להקצר  יכולה  שאינה  המים 
שהיא רחבה כל כך עד שהעומד באמצע אינו 

מכאן  לקצור  יכול 
ומכאן: ר׳ יהודה 
מפסקת  אומר 
את״ק  ופליג   -
על  לעיל  דאמר 
שלולית דהיינו אמת 
ענין  דבכל  המים 
מפסיק, ור׳ יהודה 
יכולה  דאם  סבר 
להקצר כאחת אינה 
והלכה  מפסקת. 
וכל  יהודה:  כר׳ 
אשר  ההרים 
יעדרון  במעדר 
זקוף  שחודו  הר   -
בכליו  בקר  ואין 
שם,  לעבור  יכולין 
שתי  בין  ומפסיק 
השדות: הוא נותן 
פאה לכל - כלומר 
אחת  פאה  נותן 
השדות  שתי  לכל 
הפסק.  חשיב  ולא 
הואיל והם נעדרים 
במעדר, כלומר שבני 
אדם חופרים אותו 
שחופרים  בכלי  הר 
הקרקע,  את  בו 
הפסק.  זה  אין 
שהרואה אומר אין 
זה קרקע בור אלא 
למחר חופרים אותו 

במעדר וזורעים אותו ושתי השדות הם אחת: 
בגמרא  מפרש   - לזרעים  מפסיק  הכל  ג 
עובר  שהיה  סלע  לאתויי  דהכל  בירושלמי 
על פני כל השדה. אם צריך הוא לעקור את 

לצד זה,  המחרישה מצד זה כדי לתת אותה 
טפחים:  עשרה  גבוה   - גדר  מפסיק: אלא 
שער כותש - ענפי האילן קרויין שער. ופירוש 
שער כותש, שהנופות של אילנות מתערבין זה 
מן  למעלה  זה  עם 
זה  כעלי  הגדר 
במכתש:  התקוע 
הרואים  כל  ד 
כל   - זה  את  זה 
אצל  שהעומד  זמן 
מהאילנות  אחד 
האילן  לראות  יכול 
שיש  אע״פ  האחר, 
אינו  גדר,  ביניהן 
ולוקח  מפסיק, 
אחד  מאילן  פאה 
לזיתים  חבירו:  על 
בכל  להם  שהיו 
אחת  פאה   - רוח 
כל  על  נותנים  היו 
להם  שהיו  הזיתים 
של  מזרחה  לצד 
אחרת  ופאה  עיר, 
על כל הזיתים שהיו 
מערבה,  לצד  להם 
רוחות:  לארבע  וכן 
בכל  להם  שהיו 
העיר - אין נותנים 
אחת  פאה  אם  כי 
שאין  אע״פ  לכולן, 
זה,  את  זה  רואין 
כרבי  הלכה  ואין 
צדוק  בר׳  אליעזר 
משמו,  שאמר 
כר״ג:  הלכה  אבל 
מיני  שני  ה 
הלבלר  ו  ולבנה:  שחמתית  כגון   - חטין 
שנים  אותן  כל  הם   - הזוגות  הסופר:   -
שקבלו  אבות,  דמסכת  בפ״ק  הנזכרים  שנים 
הצדיק: שמעון  מפי  [עד]  שנים  מפי  שנים 

ָחָרׁש:  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ַמְפִסיק,  ֵאינֹו  אֹוְמִרים, 
ב ַאַּמת ַהַּמִים ֶׁשֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלִהָּקֵצר ְּכַאַחת, 
ֶהָהִרים  ְוכֹל  ַמְפֶסֶקת.  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ֲאֶׁשר ַּבַּמְעֵּדר ֵיָעֵדרּון, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ַהָּבָקר 
ַלּכֹל:  ֵּפָאה  נֹוֵתן  הּוא  ְּבֵכָליו,  ַלֲעבֹר  ָיכֹול 
ג ַהּכֹל ַמְפִסיק ִלְזָרִעים, ְוֵאינֹו ַמְפִסיק ְלִאיָלן 
ֵאינֹו  ּכֹוֵתׁש,  ֵׂשָער  ָהָיה  ְוִאם  ָגֵדר.  ֶאָּלא 
ְוֶלָחרּוִבין  ד  ַלּכֹל:  ֵּפָאה  נֹוֵתן  ֶאָּלא  ַמְפִסיק, 
ַּגְמִליֵאל,  ַרָּבן  ָאַמר  ֶזה.  ֶאת  ֶזה  ָהרֹוִאין  ָּכל 
ַאַחת  ֵּפָאה  נֹוְתִנין  ַאָּבא,  ֵבית  ָהיּו  נֹוֲהִגין 
ְוֶלָחרּוִבין ָּכל  ְּבָכל רּוַח,  ָלֶהם  ַלֵּזיִתים ֶׁשָהיּו 
ָהרֹוִאין ֶזה ֶאת ֶזה. ַרִּבי ֶאִליֶעֶזר ְּבַרִּבי ָצדֹוק 
אֹוֵמר ִמְּׁשמֹו, ַאף ֶלָחרּוִבין ֶׁשָהיּו ָלֶהם ְּבָכל 
ַאף  ֶאָחד,  ִמין  ָׂשֵדהּו  ֶאת  ַהּזֹוֵרַע  ה  ָהִעיר: 
ַעל ִּפי ֶׁשהּוא עֹוֵׂשהּו ְׁשֵּתי ְגָרנֹות, נֹוֵתן ֵּפָאה 
ֶׁשֲעָׂשָאן  ִּפי  ַעל  ַאף  ִמיִנין,  ְׁשֵני  ְזָרָעּה  ֶאָחת. 
ֶאת  ַהּזֹוֵרַע  ֵפאֹות.  ְׁשֵּתי  נֹוֵתן  ַאַחת,  ּגֶֹרן 
ָׂשֵדהּו ְׁשֵני ִמיֵני ִחִּטין, ֲעָׂשָאן ּגֶֹרן ַאַחת, נֹוֵתן 
ֵפאֹות:  ְׁשֵּתי  נֹוֵתן  ְגָרנֹות,  ְׁשֵּתי  ַאַחת  ֵּפָאה 
ַהִּמְצָּפה  ִאיׁש  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶׁשָּזַרע  ַמֲעֶׂשה  ו 
ַהָּגִזית  ְלִלְׁשַּכת  ְוָעלּו  ַּגְמִליֵאל,  ַרָּבן  ִלְפֵני 
ְוָׁשָאלּו. ָאַמר ַנחּום ַהַּלְבָלר, ְמֻקָּבל ֲאִני ֵמַרִּבי 
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ולא  לעצמן.   - כותים  שקצרוה  שדה  ז 
שקצרוה פועלי כותים לישראל, דאז הוי כאילו 
דרך   - נמלים  קרסמוה  ישראל:  קצרוה 

הנמלה לחתוך קנה 
מלמטה.  השבולת 
ולזה קורים קרסום, 
לשון יכרסמנה חזיר 
פ):  (תהלים  מיער 
דכתיב   - פטורה 
גבי פאה ובקצרכם, 
אתם  שתהיו  עד 
שחובת  הקוצרים: 
 - בקמה  הקציר 
כלומר חובת הפאה 
הניחה  זה  של 
דאם  ונהי  בקמה. 
חזרה  שדה,  כלה 
לעומרים  פאה 
וחייב להפריש פאה 
ה״מ  העומרים,  מן 
הוא  דכלה  היכא 
אבל הכא הוא לא 
כלה:   ח הלוקח 
לכל  פאה  נותן 
הפאה  שחובת   -
נשאר  שקצר  ממה 
שקנה  החצי  בזה 
הלוקח, והוי כאילו 
אלא  לו  מכר  לא 
בשדה  שנשאר  מה 
אחר שיוציא ממנה 
שראוי  הפאה 
מאותה  להוציא 
הפודה  וכן  שדה. 
מיד הגזבר מוציא מן 
החצי שפדה הפאה 
הראויה לשדה כולה:

כריתות פרק ד'

 - אכל  לא  ספק  חלב  אכל  ספק  א 
ואכל את  לפניו  ושומן  חלב  כגון  והיכי דמי, 
כדתני  מהן,  אחד 
ופרושי  בסיפא. 
קמפרש, ספק אכל 
חלב ספק לא אכל 
שהיה  כגון  כיצד, 
לפניו  ושומן  חלב 
איסור  כאן  ויש 
אם  אבל  קבוע. 
היתה לפניו חתיכה 
שהיא  ספק  אחת, 
שהיא  ספק  חלב 
ואכלה,  שומן 
פטור, דלא איקבע 
ואפילו  איסורא: 
חלב,  ודאי   - אכל 
כזית.  בו  יש  ספק 
שבשעה  וכגון 
שומן  סבור  שאכלו 
נודע  ואח״כ  הוא 
חלב,  שהוא  לו 
כזית  בו  יש  וספק 
ספק אין בו: אכל 
מהן  אחד  את 
שומן  וכסבור   -
כך  ואחר  הוא, 
היה  שהאחד  נודע 
חלב, וזה אינו יודע 
מביא  אכל,  איזו 
אשם תלוי. אבל אם 
בשעת אכילה היתה 
והזיד  ספק  לו 
מספק,  ואכלה 
ופטור:  מזיד  הוי 
שגג באחת מהן 

ַהּזּוגֹות,  ִמן  ֶׁשִּקֵּבל  ֵמַאָּבא,  ֶׁשִּקֵּבל  ְמָיאָׁשא, 
ִמִּסיַני,  ְלמֶׁשה  ֲהָלָכה  ַהְּנִביִאים,  ִמן  ֶׁשִּקְּבלּו 
ְּבזֹוֵרַע ֶאת ָׂשֵדהּו ְׁשֵני ִמיֵני ִחִּטין, ִאם ֲעָׂשָאן 
ּגֶֹרן ַאַחת, נֹוֵתן ֵּפָאה ַאַחת ְׁשֵּתי ְגָרנֹות, נֹוֵתן 
ְקָצרּוָה  גֹוִים,  ז ָׂשֶדה ֶׁשְּקָצרּוָה  ְׁשֵּתי ֵפאֹות: 
ִלְסִטים, ִקְרְסמּוָה ְנָמִלים, ְׁשָבַרָּתּה ָהרּוַח אֹו 
ִלְסִטים  ְוָקְצרּו  ֶחְצָיּה  ָקַצר  ְּפטּוָרה.  ְבֵהָמה, 
ַּבָּקָמה:  ַהֵּפָאה  ֶׁשחֹוַבת  ְּפטּוָרה,  ֶחְצָיּה, 
ֶחְצָיּה,  הּוא  ְוָקַצר  ֶחְצָיּה  ִלְסִטים  ְקָצרּוָה  ח 
ּוָמַכר  ֶחְצָיּה  ָקַצר  ֶּׁשָּקַצר.  ִמַּמה  ֵּפָאה  נֹוֵתן 
ֶחְצָיּה  ָקַצר  ַלּכֹל.  ֵּפָאה  נֹוֵתן  ַהּלֹוֵקַח  ֶחְצָיּה, 
הּוא  ַהִּגְזָּבר,  ִמַּיד  ַהּפֹוֶדה  ֶחְצָיּה,  ְוִהְקִּדיׁש 

נֹוֵתן ֵּפָאה ַלּכֹל:

מסכת כרתות פרק ד
ַוֲאִפּלּו  ָאַכל,  א  ָסֵפק  ֵחֶלב  ָאַכל  ָסֵפק  א 
ּבֹו,  ֶׁשֵאין  ָסֵפק  ַכִּׁשיעּור,  ּבֹו  ֵיׁש  ָסֵפק  ָאַכל, 
ֵחֶלב ְוׁשּוָמן ְלָפָניו, ָאַכל ֶאת ֶאָחד ֵמֶהן ְוֵאין 
ִעּמֹו  ַוֲאחֹותֹו  ִאְׁשּתֹו  ָאַכל,  ֵמֶהן  ֵאיזֹו  ָידּוַע 

ס

ַבַּבִית, ָׁשַגג ְּבַאַחת ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע ְּבֵאיזֹו ֵמֶהן ָׁשַגג, ַׁשָּבת ְויֹום חֹל ְוָעָׂשה ְמָלאָכה 
ָאַכל  ֶׁשִאם  ְּכֵׁשם  ב  ָּתלּוי:  ָאָׁשם  ֵמִביא  ָעָׂשה,  ֵמֶהן  ְּבֵאיזֹו  ָידּוַע  ְוֵאין  ֵמֶהן  ְּבַאַחת 
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איזו  נתספק  כך  ואחר  אשתו,  זו  כסבור   -
מהן היתה, מביא אשם תלוי: ב כך על לא 
הודע שלהן - כגון אכל שתי חתיכות כסבור 
ששתיהן שומן הן ואחר כך נודע שכל אחת מהן 

מביא  אינו  ספק, 
תלוי  אשם  אלא 
ולא  הואיל  אחד, 
נודע לו בין אכילה 
לאכילה שספק חלב 
היתה  ואם  אכל: 
בינתים  ידיעה 
ספק:  ידיעת   -
שהוא  כשם 
מביא חטאת על 
ואחת  אחת  כל 
- אם היתה ידיעת 
כך  בינתיים,  ודאי 
בידיעת ספק מביא 
שני אשמות תלויין: 
חלב ונותר לפניו 
- וסבר דשניהן שומן 
אשתו  היתר:  של 
נדה ואחותו עמו 
על  בא   - בבית 
כסבור  מהן  אחת 
אשתו  על  לבוא 
ונמצא  טהורה, 
היתה  שאשתו 
ספק  ועוד  נדה, 
בא:  מהן  איזו  על 
מלאכה  ועשה 
 - השמשות  בין 
הוא:  חול  כסבור 
ר׳ אליעזר מחייב 
ממה   - חטאת 
חלב  אם  נפשך, 

אכל חייב, אם נותר אכל חייב, וכן כולם: רבי 
יהושע פוטר - דגבי חטאת כתיב (ויקרא ד) 
אשר חטא בה, עד שיוודע לו במה חטא. ור׳ 
אליעזר, האי אשר חטא בה מיבעי ליה פרט 

לחתוך  נתכוין  כגון  שבת,  במלאכת  למתעסק 
את התלוש וחתך את המחובר, שהוא פטור, 
ודוקא  דאיסורא.  לחתיכה  נתכוין  דלא  כיון 
מתעסק במלאכת שבת הוא דפטור, דמלאכת 
אסרה  מחשבת 
תורה. אבל מתעסק 
ובעריות,  בחלבים 
חלב  שאכל  כגון 
הערוה  על  בא  או 
שלא במתכוין, חייב 
לכולי עלמא, שהרי 
נחלקו  לא  נהנה: 
- ר׳ אליעזר דאמר 
לא בעינן שידע במה 
על  נחלק  לא  חטא 
רבי יהושע, ומודה 
מלאכה  בעושה  לו 
שבין  השמשות  בין 
שבת ויום הכפורים 
שהוא פטור: שאני 
אומר - חצי שיעור 
נעשית  המלאכה 
שיעור  וחצי  בשבת 
הכפורים,  ביום 
חיוב  כאן  ואין 
מעין  חטאת: 
מלאכה  איזו 
חרש  אם   - עשה 
פוטרו  זרע:  או 
היה רבי יהושע 
תלוי  מאשם  אף 
תלוי  אשם  דגבי   -
ה)  (ויקרא  כתיב 
ולא  תחטא  כי 
לזה  פרט  ידע, 
אלא  שחטא  שידע 
שאין החטא מסויים. וחטאת נמי לא מיחייב, 
שאע״פ שידע שחטא ממה נפשך, מכל מקום 
ההלכה,  ופסק  חטא.  במה  לו  הוברר  לא 
שהוא חייב באשם תלוי בין בחלב ונותר לפניו 

ֶאָּלא  ַחָּיב  ֵאינֹו  ֶאָחד  ְּבֶהְעֵלם  ְוֵחֶלב  ֵחֶלב 
ַחָּטאת ַאַחת, ָּכ ַעל א הֹוַדע ֶׁשָּלֶהן ֵאינֹו 
ְיִדיָעה  ָהְיָתה  ִאם  ֶאָחד.  ָאָׁשם  ֶאָּלא  ֵמִביא 
ָּכל  ַעל  ַחָּטאת  ֵמִביא  ֶׁשהּוא  ְּכֵׁשם  ֵּביְנַתִים, 
ַאַחת ְוַאַחת, ָּכ הּוא ֵמִביא ָאָׁשם ָּתלּוי ַעל 
ָּכל ַאַחת ְוֶאָחת. ְּכֵׁשם ֶׁשִאם ָאַכל ֵחֶלב ְוָדם 
נֹוָתר ּוִפּגּול ְּבֶהְעֵלם ֶאָחד ַחָּיב ַעל ָּכל ַאַחת 
ְוַאַחת, ָּכ ַעל א הֹוַדע ֶׁשָּלֶהן ֵמִביא ָאָׁשם 
ָּתלּוי ַעל ָּכל ַאַחת ְוֶאָחת. ֵחֶלב ְונֹוָתר ְלָפָניו, 
ָאַכל ֶאָחד ֵמֶהם ְוֵאין ָידּוַע ֵאיֶזה ֵמֶהם ָאַכל, 
ִאְׁשּתֹו ִנָּדה ַוֲאחֹותֹו ִעּמֹו ַבַּבִית, ָׁשַגג ְּבַאַחת 
ְויֹום  ַׁשָּבת  ָׁשַגג,  ֵמֶהן  ְּבֵאיזֹו  ָידּוַע  ְוֵאין  ֵמֶהן 
ַהְּׁשָמׁשֹות  ֵּבין  ְמָלאָכה  ְוָעָׂשה  ַהִּכּפּוִרים 
ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ָעָׂשה,  ֵמֶהן  ְּבֵאיֶזה  ָידּוַע  ְוֵאין 
ָאַמר  ּפֹוֵטר.  ְיהֹוֻׁשַע  ְוַרִּבי  ַחָּטאת,  ְמַחֵּיב 
ְמָלאָכה  ָהעֹוֶׂשה  ַעל  ֶנְחְלקּו  א  יֹוֵסי,  ַרִּבי 
אֹוֵמר,  ֶׁשֲאִני  ָפטּור,  ֶׁשהּוא  ַהְּׁשָמׁשֹות  ֵּבין 
ּוִמְקָצָתּה  ֵמַהּיֹום  ָעָׂשה  ְמָלאָכה  ִמְקָצת 
 ְּבתֹו ָהעֹוֶׂשה  ַעל  ֶּנְחָלקּו,  ַמה  ְוַעל  ְלָמָחר, 
ַהּיֹום ְוֵאין ָידּוַע ִאם ַּבַּׁשָּבת ָעָׂשה ְוִאם ְּביֹום 
ָידּוַע  ְוֵאין  ָהעֹוֶׂשה  ַעל  אֹו  ָעָׂשה,  ַהִּכּפּוִרים 
ֵמֵעין ֵאיזֹו ְמָלאָכה ָעָׂשה, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְמַחֵּיב 
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מלאכה  בעושה  בין  הדבר,  שיוברר  שאפשר 
אפשר  שאי  ויוה״כ  שבת  שבין  השמשות  בין 
שיוברר הדבר, וכן באשתו נדה ואחותו עמו 
בבית ושגג באחת מהן, בכל אלו מביא אשם 

תלוי: ג משום שם 
שתי  כגון   - אחד 
עמו  נדות  נשים 
באחת  ושגג  בבית 
מהן: שהוא חייב 
במה  ידע  שהרי   -
דבר  על  חטא: 
שהוא משום שני 
שמות - כגון ספק 
טחן:  ספק  קצר 
נתכוין  אפילו 
תאנים  ללקט 
ענבים  וליקט 
מפרש  בגמרא   -
יהודה  דר׳  מלתיה 
ללקט  במתכוין 
תחילה  תאנים 
ענבים,  ואח״כ 
על  ידו  והלכה 
וליקט  האחרונים 
תחילה  ענבים 
וכן  תאנים.  ואח״כ 
מתכוין  היה  אם 
שחורות  ללקוט 
לבנות  ואח״כ 
ונהפך הדבר וליקט 
תחילה  לבנות 
ואח״כ שחורות: ר׳ 
מחייב  אליעזר 
דהואיל   - חטאת 
נתכוין  ולשניהם 
לן  אכפת  לא 
ומאוחר:  במוקדם 
ור׳ יהושע פוטר 

לא  ואחד  אחד  כל  לקיטת  ובשעת  הואיל   -
לזה נתכוין, הוי ליה כמתעסק ופטור: הכי 

גרסינן, אמר ר׳ שמעון תמיהני אם פטר 
בזה ר׳ יהושע. אם כן למה נאמר אשר 
על  מתמה  קא  מתניתין  סתם   - בה  חטא 
תמיהתו של ר׳ שמעון, אם כן דלא פטר בזה 
למה  יהושע,  ר׳ 
חטא  אשר  נאמר 
פרט  ומשני,  בה. 
לאפוקי  למתעסק, 
היה  שלא  מי 
ללקוט  מתכוין 
שהיה  או  כלל, 
ללקוט  מתכוין 
וליקט  לבד  תאנים 
שלא  לבד,  ענבים 
מחשבתו  נעשית 
והלכה  עיקר.  כל 
וכמו  יהושע,  כרבי 
למלתיה  שפירשה 

רבי יהודה:

פרה פרק ד'

חטאת.  פרת  א 
לשמה  שלא 
דאמר   - פסולה 
היא,  חטאת  קרא 
רחמנא  ומדקרייה 
למדנו  חטאת 
טעונה  שהיא 
לשמה  שחיטה 
ורבי  כחטאת: 
מכשיר  אליעזר 
והיא  הואיל   -
ואין  בחוץ.  נשחטת 
הלכה כר׳ אליעזר: 
ושלא רחוץ ידים 
פסולה  ורגלים 
קרייה  דחטאת   -
רחמנא. ולהכי נקט 
רחוץ ידים ורגלים ולא תנא קידש, דלא שנא 
קידש בפנים או בחוץ, בין בכלי שרת בין בכלי 

ַחָּטאת, ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ּפֹוֵטר. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, 
ָּתלּוי:  ֵמָאָׁשם  ַאף  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ָהָיה  ּפֹוְטרֹו 
אֹוְמִרים,  ִׁשְמעֹון  ְוַרִּבי  ְׁשזּוִרי  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ג 
א ֶנְחְלקּו ַעל ָּדָבר ֶׁשהּוא ִמּׁשּום ֵׁשם ֶאָחד 
ֶׁשהּוא ַחָּיב, ְוַעל ַמה ֶּנְחָלקּו, ַעל ָּדָבר ֶׁשהּוא 
ְמַחֵּיב  ֱאִליֶעֶזר  ֶׁשַרִּבי  ֵׁשמֹות,  ְׁשֵני  ִמּׁשּום 
ַחָּטאת, ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ּפֹוֵטר. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה 
ֲעָנִבים,  ְוִלֵּקט  ְּתֵאִנים  ְלַלֵּקט  ִנְתַּכֵּון  ֲאִפּלּו 
ֲעָנִבים ְוִלֵּקט ְּתֵאִנים, ְׁשחֹורֹות ְוִלֵּקט ְלָבנֹות, 
ְמַחֵּיב  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ְׁשחֹורֹות,  ְוִלֵּקט  ְלָבנֹות 
ַחָּטאת, ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ּפֹוֵטר. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, 
ָּתֵמַּה ֲאִני ִאם ִיְפַטר ָּבּה ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע. ִאם ֵּכן, 
ָלָּמה ֶנֱאַמר (ויקרא ד), ֲאֶׁשר ָחָטא ָּבּה, ְּפָרט 

ַלִּמְתַעֵּסק:

מסכת פרה פרק ד
ִלְׁשָמּה,  ֶׁשֹּלא  ֶׁשְּׁשָחָטּה  ַחָּטאת  ָּפַרת  א 
ְוֶׁשֹּלא  ִלְׁשָמּה  אֹו  ִלְׁשָמּה,  ֶׁשֹּלא  ְוִהָּזה  ִקֵּבל 
ְּפסּוָלה.  ְוִלְׁשָמּה,  ִלְׁשָמּה  ֶׁשֹּלא  אֹו  ִלְׁשָמּה, 

פ
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איזו  נתספק  כך  ואחר  אשתו,  זו  כסבור   -
מהן היתה, מביא אשם תלוי: ב כך על לא 
הודע שלהן - כגון אכל שתי חתיכות כסבור 
ששתיהן שומן הן ואחר כך נודע שכל אחת מהן 

מביא  אינו  ספק, 
תלוי  אשם  אלא 
ולא  הואיל  אחד, 
נודע לו בין אכילה 
לאכילה שספק חלב 
היתה  ואם  אכל: 
בינתים  ידיעה 
ספק:  ידיעת   -
שהוא  כשם 
מביא חטאת על 
ואחת  אחת  כל 
- אם היתה ידיעת 
כך  בינתיים,  ודאי 
בידיעת ספק מביא 
שני אשמות תלויין: 
חלב ונותר לפניו 
- וסבר דשניהן שומן 
אשתו  היתר:  של 
נדה ואחותו עמו 
על  בא   - בבית 
כסבור  מהן  אחת 
אשתו  על  לבוא 
ונמצא  טהורה, 
היתה  שאשתו 
ספק  ועוד  נדה, 
בא:  מהן  איזו  על 
מלאכה  ועשה 
 - השמשות  בין 
הוא:  חול  כסבור 
ר׳ אליעזר מחייב 
ממה   - חטאת 
חלב  אם  נפשך, 

אכל חייב, אם נותר אכל חייב, וכן כולם: רבי 
יהושע פוטר - דגבי חטאת כתיב (ויקרא ד) 
אשר חטא בה, עד שיוודע לו במה חטא. ור׳ 
אליעזר, האי אשר חטא בה מיבעי ליה פרט 

לחתוך  נתכוין  כגון  שבת,  במלאכת  למתעסק 
את התלוש וחתך את המחובר, שהוא פטור, 
ודוקא  דאיסורא.  לחתיכה  נתכוין  דלא  כיון 
מתעסק במלאכת שבת הוא דפטור, דמלאכת 
אסרה  מחשבת 
תורה. אבל מתעסק 
ובעריות,  בחלבים 
חלב  שאכל  כגון 
הערוה  על  בא  או 
שלא במתכוין, חייב 
לכולי עלמא, שהרי 
נחלקו  לא  נהנה: 
- ר׳ אליעזר דאמר 
לא בעינן שידע במה 
על  נחלק  לא  חטא 
רבי יהושע, ומודה 
מלאכה  בעושה  לו 
שבין  השמשות  בין 
שבת ויום הכפורים 
שהוא פטור: שאני 
אומר - חצי שיעור 
נעשית  המלאכה 
שיעור  וחצי  בשבת 
הכפורים,  ביום 
חיוב  כאן  ואין 
מעין  חטאת: 
מלאכה  איזו 
חרש  אם   - עשה 
פוטרו  זרע:  או 
היה רבי יהושע 
תלוי  מאשם  אף 
תלוי  אשם  דגבי   -
ה)  (ויקרא  כתיב 
ולא  תחטא  כי 
לזה  פרט  ידע, 
אלא  שחטא  שידע 
שאין החטא מסויים. וחטאת נמי לא מיחייב, 
שאע״פ שידע שחטא ממה נפשך, מכל מקום 
ההלכה,  ופסק  חטא.  במה  לו  הוברר  לא 
שהוא חייב באשם תלוי בין בחלב ונותר לפניו 

ֶאָּלא  ַחָּיב  ֵאינֹו  ֶאָחד  ְּבֶהְעֵלם  ְוֵחֶלב  ֵחֶלב 
ַחָּטאת ַאַחת, ָּכ ַעל א הֹוַדע ֶׁשָּלֶהן ֵאינֹו 
ְיִדיָעה  ָהְיָתה  ִאם  ֶאָחד.  ָאָׁשם  ֶאָּלא  ֵמִביא 
ָּכל  ַעל  ַחָּטאת  ֵמִביא  ֶׁשהּוא  ְּכֵׁשם  ֵּביְנַתִים, 
ַאַחת ְוַאַחת, ָּכ הּוא ֵמִביא ָאָׁשם ָּתלּוי ַעל 
ָּכל ַאַחת ְוֶאָחת. ְּכֵׁשם ֶׁשִאם ָאַכל ֵחֶלב ְוָדם 
נֹוָתר ּוִפּגּול ְּבֶהְעֵלם ֶאָחד ַחָּיב ַעל ָּכל ַאַחת 
ְוַאַחת, ָּכ ַעל א הֹוַדע ֶׁשָּלֶהן ֵמִביא ָאָׁשם 
ָּתלּוי ַעל ָּכל ַאַחת ְוֶאָחת. ֵחֶלב ְונֹוָתר ְלָפָניו, 
ָאַכל ֶאָחד ֵמֶהם ְוֵאין ָידּוַע ֵאיֶזה ֵמֶהם ָאַכל, 
ִאְׁשּתֹו ִנָּדה ַוֲאחֹותֹו ִעּמֹו ַבַּבִית, ָׁשַגג ְּבַאַחת 
ְויֹום  ַׁשָּבת  ָׁשַגג,  ֵמֶהן  ְּבֵאיזֹו  ָידּוַע  ְוֵאין  ֵמֶהן 
ַהְּׁשָמׁשֹות  ֵּבין  ְמָלאָכה  ְוָעָׂשה  ַהִּכּפּוִרים 
ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ָעָׂשה,  ֵמֶהן  ְּבֵאיֶזה  ָידּוַע  ְוֵאין 
ָאַמר  ּפֹוֵטר.  ְיהֹוֻׁשַע  ְוַרִּבי  ַחָּטאת,  ְמַחֵּיב 
ְמָלאָכה  ָהעֹוֶׂשה  ַעל  ֶנְחְלקּו  א  יֹוֵסי,  ַרִּבי 
אֹוֵמר,  ֶׁשֲאִני  ָפטּור,  ֶׁשהּוא  ַהְּׁשָמׁשֹות  ֵּבין 
ּוִמְקָצָתּה  ֵמַהּיֹום  ָעָׂשה  ְמָלאָכה  ִמְקָצת 
 ְּבתֹו ָהעֹוֶׂשה  ַעל  ֶּנְחָלקּו,  ַמה  ְוַעל  ְלָמָחר, 
ַהּיֹום ְוֵאין ָידּוַע ִאם ַּבַּׁשָּבת ָעָׂשה ְוִאם ְּביֹום 
ָידּוַע  ְוֵאין  ָהעֹוֶׂשה  ַעל  אֹו  ָעָׂשה,  ַהִּכּפּוִרים 
ֵמֵעין ֵאיזֹו ְמָלאָכה ָעָׂשה, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְמַחֵּיב 
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מלאכה  בעושה  בין  הדבר,  שיוברר  שאפשר 
אפשר  שאי  ויוה״כ  שבת  שבין  השמשות  בין 
שיוברר הדבר, וכן באשתו נדה ואחותו עמו 
בבית ושגג באחת מהן, בכל אלו מביא אשם 

תלוי: ג משום שם 
שתי  כגון   - אחד 
עמו  נדות  נשים 
באחת  ושגג  בבית 
מהן: שהוא חייב 
במה  ידע  שהרי   -
דבר  על  חטא: 
שהוא משום שני 
שמות - כגון ספק 
טחן:  ספק  קצר 
נתכוין  אפילו 
תאנים  ללקט 
ענבים  וליקט 
מפרש  בגמרא   -
יהודה  דר׳  מלתיה 
ללקט  במתכוין 
תחילה  תאנים 
ענבים,  ואח״כ 
על  ידו  והלכה 
וליקט  האחרונים 
תחילה  ענבים 
וכן  תאנים.  ואח״כ 
מתכוין  היה  אם 
שחורות  ללקוט 
לבנות  ואח״כ 
ונהפך הדבר וליקט 
תחילה  לבנות 
ואח״כ שחורות: ר׳ 
מחייב  אליעזר 
דהואיל   - חטאת 
נתכוין  ולשניהם 
לן  אכפת  לא 
ומאוחר:  במוקדם 
ור׳ יהושע פוטר 

לא  ואחד  אחד  כל  לקיטת  ובשעת  הואיל   -
לזה נתכוין, הוי ליה כמתעסק ופטור: הכי 

גרסינן, אמר ר׳ שמעון תמיהני אם פטר 
בזה ר׳ יהושע. אם כן למה נאמר אשר 
על  מתמה  קא  מתניתין  סתם   - בה  חטא 
תמיהתו של ר׳ שמעון, אם כן דלא פטר בזה 
למה  יהושע,  ר׳ 
חטא  אשר  נאמר 
פרט  ומשני,  בה. 
לאפוקי  למתעסק, 
היה  שלא  מי 
ללקוט  מתכוין 
שהיה  או  כלל, 
ללקוט  מתכוין 
וליקט  לבד  תאנים 
שלא  לבד,  ענבים 
מחשבתו  נעשית 
והלכה  עיקר.  כל 
וכמו  יהושע,  כרבי 
למלתיה  שפירשה 

רבי יהודה:

פרה פרק ד'

חטאת.  פרת  א 
לשמה  שלא 
דאמר   - פסולה 
היא,  חטאת  קרא 
רחמנא  ומדקרייה 
למדנו  חטאת 
טעונה  שהיא 
לשמה  שחיטה 
ורבי  כחטאת: 
מכשיר  אליעזר 
והיא  הואיל   -
ואין  בחוץ.  נשחטת 
הלכה כר׳ אליעזר: 
ושלא רחוץ ידים 
פסולה  ורגלים 
קרייה  דחטאת   -
רחמנא. ולהכי נקט 
רחוץ ידים ורגלים ולא תנא קידש, דלא שנא 
קידש בפנים או בחוץ, בין בכלי שרת בין בכלי 

ַחָּטאת, ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ּפֹוֵטר. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, 
ָּתלּוי:  ֵמָאָׁשם  ַאף  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ָהָיה  ּפֹוְטרֹו 
אֹוְמִרים,  ִׁשְמעֹון  ְוַרִּבי  ְׁשזּוִרי  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ג 
א ֶנְחְלקּו ַעל ָּדָבר ֶׁשהּוא ִמּׁשּום ֵׁשם ֶאָחד 
ֶׁשהּוא ַחָּיב, ְוַעל ַמה ֶּנְחָלקּו, ַעל ָּדָבר ֶׁשהּוא 
ְמַחֵּיב  ֱאִליֶעֶזר  ֶׁשַרִּבי  ֵׁשמֹות,  ְׁשֵני  ִמּׁשּום 
ַחָּטאת, ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ּפֹוֵטר. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה 
ֲעָנִבים,  ְוִלֵּקט  ְּתֵאִנים  ְלַלֵּקט  ִנְתַּכֵּון  ֲאִפּלּו 
ֲעָנִבים ְוִלֵּקט ְּתֵאִנים, ְׁשחֹורֹות ְוִלֵּקט ְלָבנֹות, 
ְמַחֵּיב  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ְׁשחֹורֹות,  ְוִלֵּקט  ְלָבנֹות 
ַחָּטאת, ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ּפֹוֵטר. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, 
ָּתֵמַּה ֲאִני ִאם ִיְפַטר ָּבּה ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע. ִאם ֵּכן, 
ָלָּמה ֶנֱאַמר (ויקרא ד), ֲאֶׁשר ָחָטא ָּבּה, ְּפָרט 

ַלִּמְתַעֵּסק:

מסכת פרה פרק ד
ִלְׁשָמּה,  ֶׁשֹּלא  ֶׁשְּׁשָחָטּה  ַחָּטאת  ָּפַרת  א 
ְוֶׁשֹּלא  ִלְׁשָמּה  אֹו  ִלְׁשָמּה,  ֶׁשֹּלא  ְוִהָּזה  ִקֵּבל 
ְּפסּוָלה.  ְוִלְׁשָמּה,  ִלְׁשָמּה  ֶׁשֹּלא  אֹו  ִלְׁשָמּה, 

פ
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חול יוצא: ור׳ אליעזר מכשיר - דבבואם אל 
אהל מועד וגו׳ או בגשתם אל המזבח ירחצו 
גדול  בכהן  כר״א: שלא  ואין הלכה  כתיב. 
אלעזר,  אל  אותה  ונתתם  דכתיב   - פסולה 

אלעזר,  אל  אותה 
הפרות  שאר  ואין 
בכהן  אלא  נעשות. 
אליעזר  ור׳  גדול: 
דדריש,   - מכשיר 
ושאר  אותה בסגן, 
כל הפרות בין בכהן 
בכהן  בין  גדול 
כר׳  והלכה  הדיוט. 
ובבגדי  יהודה: 
נעשית  היא  לבן 
גבי פרה  דכתיב   -
והיתה לבני ישראל 
בתוכם  הגר  ולגר 
עולם,  לחוקת 
הכיפורים  וביום 
(ויקרא  כתיב 
זאת  והיתה  ט״ז) 
עולם,  לחוקת  לכם 
יום  עבודת  מה 
בבגדי  הכיפורים 
מעשה  אף  לבן, 

מקום   - מגיתה  חוץ  ב  לבן:  בבגדי  פרה 
היו עושים לשריפתה כמין גת כנגד פתחו של 
היכל, ואם שחטה שלא כנגד פתחו של היכל 
שחילקה  כגון   - גיתות  בשתי  או  פסולה: 
לשנים ושרף חציה בגת זה וחציה בגת זה: או 
ששרף שתים בגת אחת - אע״פ שהוציא 
כל אחת בפני עצמה מיפסלן מחמת מלאכה, 
שזו פוסלת את זו. אבל בזו אחר זו, כשרה: 
ולא כיון כנגד הפתח פסולה - דאל נוכח 
שביעית  מששית  כתיב:  מועד  אהל  פני 
מנה  והוא  כסדרן,  כתיב  פעמים  דשבעה   -
שביעית,  והזה  וחזר  ששית,  קודם  שביעית 
פסולה, דבעינן שיקרא לששית ששית ולשביעית 
שביעית. אבל משביעית שמינית, כשרה, דאין 

בדבור  טעה  וזה  פרה  של  בהזאות  שמינית 
בעלמא: וחזר והזה שמינית - לאו דוקא, 
דבכל ענין כשרה, בין חזר והזה בין לא חזר 
והזה. ואגב רישא נקטיה. אי נמי הא קמשמע 
דהוסיף  דאע״ג  לן 
פסל,  לא  בהזאות 
גמרינהו  דמכי 
הזאות  לשבע 
מצותה,  נגמרה 
חיישינן  לא  ותו 
למה שהוא מוסיף: 
שלא  שרפה  ג 
שהצית   - בעצים 
של  בגופה  האור 
פרה: כשרה - שלא 
נכתב בתורה עצים, 
סתם:  ושרף  אלא 
העצים  בכל  או 
שרפה  שלא   -
ארונים  בארזים 
וברושים ועצי תאנה 
בפרקין  השנויים 
הפשיטה  דלעיל: 
כשרה  ונתחה 
ואת  עורה  דאת   -
בין  כתיב,  בשרה 
בהפשט וניתוח בין במחובר: על מנת לאכול 
מבשרה או לשתות מדמה כשרה - דוקא 
לאכול ולשתות הוא דמכשיר תנא קמא, דבכל 
הקרבנות נמי כי האי גוונא כשר, כדתנן בפרק 
כל הפסולים [דף ל״ה] חשב לאכול דבר שאין 
דרכו לאכול, כשר, כגון מאכילת מזבח לאדם. 
אבל חשב על מנת להזות מדמה למחר, פסל 
תנא קמא, דחטאת קרייה רחמנא. ור׳ אליעזר 
סבר דאין מחשבה פוסלת בפרה כלל, אפילו 
בהזאות. ואזדא לטעמיה דבשלא לשמה מכשיר 
קדשים,  מדיני  דין  לה  שאין  פירקין,  בריש 
כרבי  הלכה  ואין  בחוץ.  נעשית  והיא  הואיל 
אליעזר: ד כל העסוקין בפרה - אדומה, 
באחת מכל עבודותיה, בין בתחילה בין באמצע 

ָיַדִים  ְרחּוץ  ְוֶׁשֹּלא  ַמְכִׁשיר.  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי 
ְוַרְגַלִים, ְּפסּוָלה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַמְכִׁשיר. ְוֶׁשֹּלא 
ַמְכִׁשיר.  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ְּפסּוָלה.  ָּגדֹול,  ְבכֵֹהן 
ָהְיָתה  ָלָבן  ּוִבְכֵלי  ְּפסּוָלה.  ְּבָגִדים,  וִבְמֻחַּסר 
ִבְׁשֵּתי  אֹו  ִמִּגָּתּה,  חּוץ  ְׂשָרָפּה  ב  ַנֲעֵׂשית: 
ִגּתֹות, אֹו ֶׁשָּׂשַרף ְׁשַּתִים ְּבַגת ַאַחת, ְּפסּוָלה. 
ִהָּזה  ְּפסּוָלה.  ַהֶּפַתח,  ְּכֶנֶגד  ִכֵּון  ְוא  ִהָּזה 
ְׁשִביִעית,  ְוִהָּזה  ָחַזר  ְׁשִביִעית,  ִמִּׁשִּׁשית 
ְוִהָּזה  ְוָחַזר  ְׁשִמיִנית  ִמְּׁשִביִעית  ְּפסּוָלה. 
ְׁשִמיִנית, ְכֵׁשָרה: ג ְׂשָרָפּה ֶׁשֹּלא ָבֵעִצים, אֹו 
ְבָכל ֵעִצים, ֲאִפּלּו ְבַקׁש אֹו ִבְגָבָבה, ְּכֵׁשָרה. 
ְמָנת  ַעל  ְׁשָחָטּה  ְּכֵׁשָרה.  ּוְנָתָחּה,  ִהְפִׁשיָטּה 
ֶלֱאכֹול ִמְּבָׂשָרּה ְוִלְׁשּתֹות ִמָּדָמּה, ְּכֵׁשָרה. ַרִּבי 
ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֵאין ַמֲחָׁשָבה ּפֹוֶסֶלת ַבָּפָרה: 
סֹוף,  ְוַעד  ִמְּתִחָּלה  ַּבָּפָרה  ָהֲעסּוִקין  ָּכל  ד 
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בין בסוף: מטמאין בגדים - דכתיב והשליך 
אל תוך שריפת הפרה וסמוך ליה וכיבס בגדיו 
הכהן, ובשריפתה כתיב והשורף אותה יכבס 
בגדיו, ואם המשליך את האזוב מטמא בגדים, 
השורף לא כל שכן, אלא בא הכתוב ולימדך 
סוף  ועד  מתחילה  בפרה  העוסקים  כל  על 

שיהיו טעונים כבוס 
ופוסלים  בגדים: 
במלאכה  אותה 
ושחט  דכתיב   -
אותה, ולא שיעשה 
מלאכה אחרת עמה 
שחיטתה.  בשעת 
בשריפתה  וכן 
את  [ושרף  כתיב 
הפרה] ולא שיעשה 
עם  אחרת  מלאכה 
למדנו  שריפתה, 
פוסלת  שמלאכה 
בה משעת שחיטתה 
עד שתיעשה אפר: 
פסול  בה  אירע 
לא   - בשחיטתה 
שנתנבלה בשחיטה, 
מטמאה  דא״כ 
בגדים משום נבילה. 
מחמת  פסול  אלא 
דומיא  מלאכה, 
פסול  בה  דאירע 
אינה  בהזאתה: 
מטמאה בגדים - 

דכיון דשחיטתה בפסול, אם כן לא נעשה בה 
עדיין לשם פרה כלום בכשרות. אבל אירע בה 
פסול בהזאה, כבר נעשית השחיטה בהכשר: 
לעולם מועלין בה - הנהנה ממנה בין לפני 
שריפתה בין לאחר שריפתה, חייב קרבן מעילה, 
עד שתיעשה אפר. אבל לאחר שנעשית אפר, 
אין באפר משום מעילה, דכתיב חטאת היא. 
חטאת, מלמד שמועלין בה. היא, בה מועלין, 
באפרה אין מועלין: ומרבין לה עצים - נמי 

דוקא עד שתיעשה אפר: ומעשיה ביום - 
בתוספתא מפרש, חוץ מאסיפת אפרה והמילוי 
והקידוש. שיכולים לאסוף אפר הפרה בלילה, 
ולשאוב המים מן הבאר והוא הנקרא מילוי, 
קידוש,  הנקרא  והוא  האפר  בתוכה  ולשים 
כל זה מותר לעשות בלילה. וכל מעשה פרה, 
בכהן, חוץ מאסיפת 
והמילוי  אפרה 
וההזאה,  והקידוש 
בזר.  כשרים  שהם 
אפרה,  אסיפת 
ואסף  דכתיב 
מלמד  טהור,  איש 
האפר  שאסיפת 
אדם.  בכל  כשרה 
ובהזאה הוא אומר 
על  הטהור  והזה 
שהוא  בין  הטמא, 
שאינו  בין  כהן 
והמלאכה  כהן: 
במים  פוסלת 
והיתה  דכתיב   -
ישראל  בני  לעדת 
נדה  למי  למשמרת 
היא],  [חטאת 
נפסלת  חטאת  מה 
כדכתבינן  במלאכה 
מים  כך  לעיל, 
במלאכה  נפסלים 
המילוי:  משעת 
את  שיטילו  עד 
האפר - שמטילים במים מאפר הפרה כשיעור 
שתיראה האפר במים ומהם מזין על הטמא, 
ואם לאחר שהטילו האפר במים עשה מלאכה 

אחרת עמה בשעת הזאתה, לא פסל:

יומא פרק ח'

א יום הכפורים אסור באכילה ובשתיה 
משום  כרת  ענוש  ושתיה  דבאכילה  אע״ג   -
כרת  בהו  דלית  ענויין  שאר  למתני  דבעי 

ִּבְמָלאָכה.  אֹוָתּה  ּופֹוְסִלים  ְּבָגִדים,  ְמַטְּמִאין 
ְמַטְּמָאה  ֵאיָנּה  ִּבְׁשִחיָטָתּה,  ְּפסּול  ָּבּה  ֵאַרע 
ָּבּה  ָהעֹוֵסק  ָּכל  ְּבַהָּזָיָתּה,  ָּבּה  ֵאַרע  ְבָגִדים. 
ִלְפֵני ְפסּוָלּה, ְמַטְּמָאה ְבָגִדים. ְלַאַחר ְּפסּוָלּה, 
ֵאיָנּה ְמַטְּמָאה ְבָגִדים. ִנְמְצָאה ֻחְמָרּה ֻקָּלּה. 
ֵעִצים,  ָלּה  ּוַמְרִּבין  ָּבּה,  מֹוֲעִלין  ְלעֹוָלם 
ּפֹוֶסֶלת  ַהְּמָלאָכה  ּוַבּכֵֹהן,  ַּבּיֹום,  ּוַמֲעֶׂשיָה 
ּפֹוֶסֶלת  ְוַהְּמָלאָכה  ֵאֶפר.  ֶׁשֵּתָעֶׂשה  ַעד  ָּבּה, 

ַּבַּמִים, ַעד ֶׁשַּיִּטילּו ֶאת ָהֵאֶפר:

מסכת יומא פרק ח
ּוִבְׁשִתָּיה  ַּבֲאִכיָלה  ָאסּור  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  א 
ַהַּסְנָּדל  ּוִבְנִעיַלת  ּוְבִסיָכה  ּוִבְרִחיָצה 

י
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חול יוצא: ור׳ אליעזר מכשיר - דבבואם אל 
אהל מועד וגו׳ או בגשתם אל המזבח ירחצו 
גדול  בכהן  כר״א: שלא  ואין הלכה  כתיב. 
אלעזר,  אל  אותה  ונתתם  דכתיב   - פסולה 

אלעזר,  אל  אותה 
הפרות  שאר  ואין 
בכהן  אלא  נעשות. 
אליעזר  ור׳  גדול: 
דדריש,   - מכשיר 
ושאר  אותה בסגן, 
כל הפרות בין בכהן 
בכהן  בין  גדול 
כר׳  והלכה  הדיוט. 
ובבגדי  יהודה: 
נעשית  היא  לבן 
גבי פרה  דכתיב   -
והיתה לבני ישראל 
בתוכם  הגר  ולגר 
עולם,  לחוקת 
הכיפורים  וביום 
(ויקרא  כתיב 
זאת  והיתה  ט״ז) 
עולם,  לחוקת  לכם 
יום  עבודת  מה 
בבגדי  הכיפורים 
מעשה  אף  לבן, 

מקום   - מגיתה  חוץ  ב  לבן:  בבגדי  פרה 
היו עושים לשריפתה כמין גת כנגד פתחו של 
היכל, ואם שחטה שלא כנגד פתחו של היכל 
שחילקה  כגון   - גיתות  בשתי  או  פסולה: 
לשנים ושרף חציה בגת זה וחציה בגת זה: או 
ששרף שתים בגת אחת - אע״פ שהוציא 
כל אחת בפני עצמה מיפסלן מחמת מלאכה, 
שזו פוסלת את זו. אבל בזו אחר זו, כשרה: 
ולא כיון כנגד הפתח פסולה - דאל נוכח 
שביעית  מששית  כתיב:  מועד  אהל  פני 
מנה  והוא  כסדרן,  כתיב  פעמים  דשבעה   -
שביעית,  והזה  וחזר  ששית,  קודם  שביעית 
פסולה, דבעינן שיקרא לששית ששית ולשביעית 
שביעית. אבל משביעית שמינית, כשרה, דאין 

בדבור  טעה  וזה  פרה  של  בהזאות  שמינית 
בעלמא: וחזר והזה שמינית - לאו דוקא, 
דבכל ענין כשרה, בין חזר והזה בין לא חזר 
והזה. ואגב רישא נקטיה. אי נמי הא קמשמע 
דהוסיף  דאע״ג  לן 
פסל,  לא  בהזאות 
גמרינהו  דמכי 
הזאות  לשבע 
מצותה,  נגמרה 
חיישינן  לא  ותו 
למה שהוא מוסיף: 
שלא  שרפה  ג 
שהצית   - בעצים 
של  בגופה  האור 
פרה: כשרה - שלא 
נכתב בתורה עצים, 
סתם:  ושרף  אלא 
העצים  בכל  או 
שרפה  שלא   -
ארונים  בארזים 
וברושים ועצי תאנה 
בפרקין  השנויים 
הפשיטה  דלעיל: 
כשרה  ונתחה 
ואת  עורה  דאת   -
בין  כתיב,  בשרה 
בהפשט וניתוח בין במחובר: על מנת לאכול 
מבשרה או לשתות מדמה כשרה - דוקא 
לאכול ולשתות הוא דמכשיר תנא קמא, דבכל 
הקרבנות נמי כי האי גוונא כשר, כדתנן בפרק 
כל הפסולים [דף ל״ה] חשב לאכול דבר שאין 
דרכו לאכול, כשר, כגון מאכילת מזבח לאדם. 
אבל חשב על מנת להזות מדמה למחר, פסל 
תנא קמא, דחטאת קרייה רחמנא. ור׳ אליעזר 
סבר דאין מחשבה פוסלת בפרה כלל, אפילו 
בהזאות. ואזדא לטעמיה דבשלא לשמה מכשיר 
קדשים,  מדיני  דין  לה  שאין  פירקין,  בריש 
כרבי  הלכה  ואין  בחוץ.  נעשית  והיא  הואיל 
אליעזר: ד כל העסוקין בפרה - אדומה, 
באחת מכל עבודותיה, בין בתחילה בין באמצע 

ָיַדִים  ְרחּוץ  ְוֶׁשֹּלא  ַמְכִׁשיר.  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי 
ְוַרְגַלִים, ְּפסּוָלה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַמְכִׁשיר. ְוֶׁשֹּלא 
ַמְכִׁשיר.  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ְּפסּוָלה.  ָּגדֹול,  ְבכֵֹהן 
ָהְיָתה  ָלָבן  ּוִבְכֵלי  ְּפסּוָלה.  ְּבָגִדים,  וִבְמֻחַּסר 
ִבְׁשֵּתי  אֹו  ִמִּגָּתּה,  חּוץ  ְׂשָרָפּה  ב  ַנֲעֵׂשית: 
ִגּתֹות, אֹו ֶׁשָּׂשַרף ְׁשַּתִים ְּבַגת ַאַחת, ְּפסּוָלה. 
ִהָּזה  ְּפסּוָלה.  ַהֶּפַתח,  ְּכֶנֶגד  ִכֵּון  ְוא  ִהָּזה 
ְׁשִביִעית,  ְוִהָּזה  ָחַזר  ְׁשִביִעית,  ִמִּׁשִּׁשית 
ְוִהָּזה  ְוָחַזר  ְׁשִמיִנית  ִמְּׁשִביִעית  ְּפסּוָלה. 
ְׁשִמיִנית, ְכֵׁשָרה: ג ְׂשָרָפּה ֶׁשֹּלא ָבֵעִצים, אֹו 
ְבָכל ֵעִצים, ֲאִפּלּו ְבַקׁש אֹו ִבְגָבָבה, ְּכֵׁשָרה. 
ְמָנת  ַעל  ְׁשָחָטּה  ְּכֵׁשָרה.  ּוְנָתָחּה,  ִהְפִׁשיָטּה 
ֶלֱאכֹול ִמְּבָׂשָרּה ְוִלְׁשּתֹות ִמָּדָמּה, ְּכֵׁשָרה. ַרִּבי 
ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֵאין ַמֲחָׁשָבה ּפֹוֶסֶלת ַבָּפָרה: 
סֹוף,  ְוַעד  ִמְּתִחָּלה  ַּבָּפָרה  ָהֲעסּוִקין  ָּכל  ד 
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בין בסוף: מטמאין בגדים - דכתיב והשליך 
אל תוך שריפת הפרה וסמוך ליה וכיבס בגדיו 
הכהן, ובשריפתה כתיב והשורף אותה יכבס 
בגדיו, ואם המשליך את האזוב מטמא בגדים, 
השורף לא כל שכן, אלא בא הכתוב ולימדך 
סוף  ועד  מתחילה  בפרה  העוסקים  כל  על 

שיהיו טעונים כבוס 
ופוסלים  בגדים: 
במלאכה  אותה 
ושחט  דכתיב   -
אותה, ולא שיעשה 
מלאכה אחרת עמה 
שחיטתה.  בשעת 
בשריפתה  וכן 
את  [ושרף  כתיב 
הפרה] ולא שיעשה 
עם  אחרת  מלאכה 
למדנו  שריפתה, 
פוסלת  שמלאכה 
בה משעת שחיטתה 
עד שתיעשה אפר: 
פסול  בה  אירע 
לא   - בשחיטתה 
שנתנבלה בשחיטה, 
מטמאה  דא״כ 
בגדים משום נבילה. 
מחמת  פסול  אלא 
דומיא  מלאכה, 
פסול  בה  דאירע 
אינה  בהזאתה: 
מטמאה בגדים - 

דכיון דשחיטתה בפסול, אם כן לא נעשה בה 
עדיין לשם פרה כלום בכשרות. אבל אירע בה 
פסול בהזאה, כבר נעשית השחיטה בהכשר: 
לעולם מועלין בה - הנהנה ממנה בין לפני 
שריפתה בין לאחר שריפתה, חייב קרבן מעילה, 
עד שתיעשה אפר. אבל לאחר שנעשית אפר, 
אין באפר משום מעילה, דכתיב חטאת היא. 
חטאת, מלמד שמועלין בה. היא, בה מועלין, 
באפרה אין מועלין: ומרבין לה עצים - נמי 

דוקא עד שתיעשה אפר: ומעשיה ביום - 
בתוספתא מפרש, חוץ מאסיפת אפרה והמילוי 
והקידוש. שיכולים לאסוף אפר הפרה בלילה, 
ולשאוב המים מן הבאר והוא הנקרא מילוי, 
קידוש,  הנקרא  והוא  האפר  בתוכה  ולשים 
כל זה מותר לעשות בלילה. וכל מעשה פרה, 
בכהן, חוץ מאסיפת 
והמילוי  אפרה 
וההזאה,  והקידוש 
בזר.  כשרים  שהם 
אפרה,  אסיפת 
ואסף  דכתיב 
מלמד  טהור,  איש 
האפר  שאסיפת 
אדם.  בכל  כשרה 
ובהזאה הוא אומר 
על  הטהור  והזה 
שהוא  בין  הטמא, 
שאינו  בין  כהן 
והמלאכה  כהן: 
במים  פוסלת 
והיתה  דכתיב   -
ישראל  בני  לעדת 
נדה  למי  למשמרת 
היא],  [חטאת 
נפסלת  חטאת  מה 
כדכתבינן  במלאכה 
מים  כך  לעיל, 
במלאכה  נפסלים 
המילוי:  משעת 
את  שיטילו  עד 
האפר - שמטילים במים מאפר הפרה כשיעור 
שתיראה האפר במים ומהם מזין על הטמא, 
ואם לאחר שהטילו האפר במים עשה מלאכה 

אחרת עמה בשעת הזאתה, לא פסל:

יומא פרק ח'

א יום הכפורים אסור באכילה ובשתיה 
משום  כרת  ענוש  ושתיה  דבאכילה  אע״ג   -
כרת  בהו  דלית  ענויין  שאר  למתני  דבעי 

ִּבְמָלאָכה.  אֹוָתּה  ּופֹוְסִלים  ְּבָגִדים,  ְמַטְּמִאין 
ְמַטְּמָאה  ֵאיָנּה  ִּבְׁשִחיָטָתּה,  ְּפסּול  ָּבּה  ֵאַרע 
ָּבּה  ָהעֹוֵסק  ָּכל  ְּבַהָּזָיָתּה,  ָּבּה  ֵאַרע  ְבָגִדים. 
ִלְפֵני ְפסּוָלּה, ְמַטְּמָאה ְבָגִדים. ְלַאַחר ְּפסּוָלּה, 
ֵאיָנּה ְמַטְּמָאה ְבָגִדים. ִנְמְצָאה ֻחְמָרּה ֻקָּלּה. 
ֵעִצים,  ָלּה  ּוַמְרִּבין  ָּבּה,  מֹוֲעִלין  ְלעֹוָלם 
ּפֹוֶסֶלת  ַהְּמָלאָכה  ּוַבּכֵֹהן,  ַּבּיֹום,  ּוַמֲעֶׂשיָה 
ּפֹוֶסֶלת  ְוַהְּמָלאָכה  ֵאֶפר.  ֶׁשֵּתָעֶׂשה  ַעד  ָּבּה, 

ַּבַּמִים, ַעד ֶׁשַּיִּטילּו ֶאת ָהֵאֶפר:

מסכת יומא פרק ח
ּוִבְׁשִתָּיה  ַּבֲאִכיָלה  ָאסּור  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  א 
ַהַּסְנָּדל  ּוִבְנִעיַלת  ּוְבִסיָכה  ּוִבְרִחיָצה 

י
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ענויין  ה׳  כנגד  ענויין  ה׳  והני  אסור.  תנא 
אל  דאמור  שבתון  דשבת  בתורה,  הכתובים 
ובעשור  מות  דאחרי  שבתון  ושבת  הכהנים 
לחודש  בעשור  ואך  הפקודים  דחומש  לחודש 

דאמור אל הכהנים 
לכם  זאת  והיתה 
לחקת עולם דאחרי 
כתיב  בכולהו  מות 
והני  ועניתם.  תענו 
נמי  דמתניתין 
חמשה ענויין נינהו, 
ואכילה  דשתיה 
המלך  הן:  אחת 
שיתראה  צריך   -
דכתיב  נאה 
מלך  ל״ג)  (ישעיה 
ביפיו תחזנה עיניך: 
צריכה   - והכלה 
נוי כדי לחבבה על 
שלשים  וכל  בעלה. 
כלה:  קרויה  יום 
יולדת:   - והחיה 
מפני   - תנעול 
ר״א  דברי  הצנה: 
קאי,  אכלהו   -
וחיה.  וכלה  אמלך 
ב  כר״א:  והלכה 
תמרה   - ככותבת 
פחות  והיא  גסה. 
ע״ג  ואף  מכביצה. 
אכילה  שעורי  דכל 
משום  היינו  בכזית 

דכתיב בהו אכילה אבל הכא דלא כתיב אלא 
אשר לא תעונה גמירי דבבציר מככותבת לא 
מיתבא דעתיה והוי מעונה. ומיהו קיי״ל דחצי 
שעור אסור מן התורה אלא שאין חייבין כרת 
לוגמיו  כמלא  כשיעור:  על  אלא  לוקין  ולא 
- כל שאילו יסלקנו לצד אחד יהיה אותו הצד 
זה  ושעור  לוגמיו.  מלא  נקרא  ונראה  בולט 
אינו  ג  מרביעית:  פחות  הוא  בינוני  באדם 

חייב אלא חטאת אחד - דמחד קרא נפקי 
אכילה ושתיה וחד שמא הוא: אכל ועשה 
מלאכה - מתרי קראי נפקי ותרי שמות נינהו: 
ד אין מענין אותם - אין חייבין למנוע מהן 
מחנכין  מאכל: 
לשעות.   - אותן 
לאכול  רגיל  היה 
שעות  בארבע 
אותו  מאכילין 
כפי  בו׳  או  בחמש 
קודם  הבן:  כח 
לשנה - שנה אחת 
אם  לפרקו,  קודם 
ותש  חולה  התינוק 
יכול  ואינו  כחו 
וקודם  לסבול: 
שתי  או   - לשתים 
פרקו  קודם  שנים 
בריא.  התינוק  אם 
ופרקן הוי התינוקת 
ויום  שנה  י״ב  בת 
דרכה  שאין  אחד 
עד  סימנים  להביא 
היא  ואז  זה  זמן 
ופרקו  עונשין.  בת 
בן  הוי  תנוק  של 
ויום אחד  י״ג שנה 
וקודם זה אינו בר 
עונשין: ה עוברה 
שהריחה - העובר 
מריח ריח התבשיל 
מתאוה  והיא 
על  מסוכנים:  שניהם  אוכלת  אינה  ואם  לו, 
באומנותן:  מומחין  רופאים   - בקיאים  פי 
פי  על  אותו  מאכילין  בקיאין  שם  אין 
עצמו - הכי מפרשה מתניתין בגמרא, בד״א 
שהחולה  בזמן  בקיאין,  דברי  על  דסומכין 
צריך,  אמר  אבל  שותק  או  צריך  איני  אומר 
בקיאותן  אין  כלומר  כלל  בקיאין  שם  אין 
חשובה לכלום אבל מאכילין אותו ע״פ עצמו.

ִיְרֲחצּו  ְוַהַּכָּלה   ְוַהֶּמֶל ַהִּמָּטה.  ּוְבַתְׁשִמיׁש 

ַהַּסְנָּדל,  ֶאת  ִתְנעֹול  ְוֶהָחָיה  ְּפֵניֶהם.  ֶאת 

אֹוְסִרין:  ַוֲחָכִמים  ֱאִליֶעֶזר,  ַרִּבי  ִּדְבֵרי 

ב ָהאֹוֵכל ְּככֹוֶתֶבת ַהַּגָּסה ָּכמֹוָה ּוְכַגְרִעיָנָתּה, 
ָהֳאָכִלין  ְוָכל  ַחָּיב.  ֻלְגָמיו,  ְמא  ְוַהּׁשֹוֶתה 

ִמְצָטְרִפין  ַהַּמְׁשִקין  ְלַכּכֹוֶתֶבת. ָּכל  ִמְצָטְרִפין 

ִלְמא ֻלְגָמיו. ָהאֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ֵאין ִמְצָטְרִפים: 

ג ָאַכל ְוָׁשָתה ְּבֶהְעֵלם ֶאָחד, ֵאינֹו ַחָּיב ֶאָּלא 
ַחָּטאת ֶאָחת. ָאַכל ְוָעָׂשה ְמָלאָכה, ַחָּיב ְׁשֵּתי 

ַחָּטאֹות. ָאַכל ֳאָכִלין ֶׁשֵאיָנן ְראּוִיין ַלֲאִכיָלה, 

ְוָׁשָתה ַמְׁשִקין ֶׁשֵאיָנן ְראּוִיין ִלְׁשִתָּיה, ְוָׁשָתה 

ִציר אֹו ֻמְרָיס, ָּפטּור: ד ַהִּתינֹוקֹות, ֵאין ְמַעִּנין 

אֹוָתם  ְמַחְּנִכין  ֲאָבל  ַהִּכּפּוִרים,  ְּביֹום  אֹוָתן 

ֶׁשִּיְהיּו  ִּבְׁשִביל  ְׁשָנַתִים,  ְוִלְפֵני  ָׁשָנה  ִלְפֵני 

ְרִגיִלין ַּבִּמְצֹות: ה ֻעְּבָרה ֶׁשֵהִריָחה, ַמֲאִכיִלין 

ַמֲאִכיִלין  חֹוֶלה  ַנְפָׁשּה.  ֶׁשָּתִׁשיב  ַעד  אֹוָתּה 

ְּבִקיִאין,  ָׁשם  ֵאין  ְוִאם  ְּבִקיִאין.  ִּפי  ַעל  אֹותֹו 

ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ַעל ִּפי ַעְצמֹו, ַעד ֶׁשּיֹאַמר ַּדי: 
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צריך:  אינו  אומרים  שהבקיאין  פי  על  אף 
ו בולמוס - חולי האוחז מחמת רעבון ומסוכן 
שנתרפא:  בידוע  חוזרת  וכשמראיתו  למות, 
כלב שוטה - רוח רעה שורה עליו. וסימנים 

שלו, פיו פתוח רירו 
נוטף אזניו סרוחות 
וזנבו מונחת לו בין 
על  ומהלך  ירכותיו 
הרבים,  רשות  צדי 
אומרים  ויש 
ואין  נובח  אף 
אין  נשמע:  קולו 
אותו  מאכילין 
שלו  כבד  מחצר 
שנהגו  ואע״פ   -
ברפואה  הרופאים 
רפואה  אינה  זו 
להתיר  גמורה 
בהמה  איסור  לו 
טמאה על כך: ור׳ 
חרש  בן  מתיא 
קסבר   - מתיר 
גמורה  רפואה 
הלכה  ואין  היא. 
כר׳ מתיא בן חרש: 
בשניו  החושש 
בשר  שמתחיל   -

ולגרון:  לחיך  הולך  ומשם  להתאכל  החניכים 
מטילין לו סם - שורש עשב לרפואה: וכל 
כל,   - השבת  את  דוחה  נפשות  ספק 
לאתויי כגון דפשיטא לן דבשבת זו לא ימות, 
אלא ספק שאם לא יעשו לו היום, שמא ימות 
לשבת הבאה. וכגון דאמדוהו לשתות סם זה 
לתמניא יומי, ויומא קמא שבתא, מהו דתימא 
ניחול  דלא  היכי  כי  לאורתא  עד  לעכבינהו 
עליו  מפקחין  ז  קמ״ל:  שבתא,  תרי  עליה 
- חופרין את הגל ומחפשין אחריו. ואם בדקו 
בין מלמטה  למטה,  בין מלמעלה  חוטמו,  עד 
למעלה, ולא מצאו בו נשמה, בידוע שהוא מת 
ז׳)  ושוב אין מפקחין עליו, דכתיב (בראשית 

כל אשר נשמת רוח חיים באפיו: מצאוהו חי 
בו  שראו  אלא  נצרכה  לא   - עליו  מפקחין 
שא״א שיחיה אלא חיי שעה ומיד הוא מת, 
חיי שעה:  עליו בשביל אותו  קמ״ל דמפקחין 
מת אין מפקחין 
קמ״ל,  הא   - עליו 
לדברי  דאפילו 
מצילין  האומר 
מפני  המת  את 
בהא  הדליקה, 
מודה דאין מפקחין. 
דגבי דליקה התירו 
המת  לטלטל 
דאי  ולהוציאו, 
ליה  שרית  לא 
מתוך  לכבויי  אתי 
על  בהול  שאדם 
הכא  אבל  מתו. 
ליה  שרית  לא  אי 
לפקח את הגל מאי 
למעבד  ליה  אית 
אסורא  דתהוי 
דנשרי  דאורייתא 
הא:  מקמי  הא 
ואשם  חטאת  ח 
מכפרים   - ודאי 
ולא  התשובה.  עם 
חש התנא להזכירה, דמסתמא כשהוא מביא 
לא  ואשמו כבר עשה תשובה, שאם  חטאתו 
אשם  קרבן:  מביא  היה  לא  מתחרט  היה 
מעילות:  ואשם  גזילות  אשם  כגון   - ודאי 
על עשה ועל לא תעשה - הניתק לעשה, 
בה  שיש  תעשה  לא  אבל  מכפרת.  תשובה 
מכפר.  הכפורים  ויום  תולה  תשובה  מלקות, 
בעשה  הזיד  שאם  בגמרא,  דמלתא  ומסקנא 
ובלאו הניתק לעשה, או שגג בלא תעשה שיש 
עד  משם  זז  אינו  תשובה,  ועשה  מלקות  בו 
שמוחלין לו. ואם הזיד בלאו שיש בו מלקות, 
תשובה תולה ויוה״כ מכפר. ואם שגג בחייבי 
כריתות ומיתות בית דין, החטאת מכפרת עם 

ֲאִפּלּו  אֹותֹו  ַמֲאִכיִלין  ֻבְלמֹוס,  ֶׁשֲאָחזֹו  ִמי  ו 
ְדָבִרים ְטֵמִאים ַעד ֶׁשֵּיאֹורּו ֵעיָניו. ִמי ֶׁשְנָׁשכֹו 
ֶכֶלב ׁשֹוֶטה, ֵאין ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ֵמֲחַצר ָּכֵבד 
ֶׁשלֹו, ְוַרִּבי ַמְתָיא ֶבן ָחָרׁש ַמִּתיר. ְועֹוד ָאַמר 
ַרִּבי ַמְתָיא ֶבן ָחָרׁש, ַהחֹוֵׁשׁש ִּבְגרֹונֹו, ִמִּטיִלין 
לֹו ַסם ְּבתֹו ִּפיו ַּבַּׁשָּבת, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְסֵפק 
ְנָפׁשֹות, ְוָכל ְסֵפק ְנָפׁשֹות ּדֹוֶחה ֶאת ַהַּׁשָּבת: 
ז ִמי ֶׁשָּנְפָלה ָעָליו ַמּפֶֹלת, ָסֵפק הּוא ָׁשם ָסֵפק 
ֵאינֹו ָׁשם, ָסֵפק ַחי ָסֵפק ֵמת, ָסֵפק ָנְכִרי ָסֵפק 
ִיְׂשָרֵאל, ְמַפְקִחין ָעָליו ֶאת ַהָּגל. ְמָצאּוהּו ַחי, 
ְמַפְּקִחין ָעָליו. ְוִאם ֵמת, ַיִּניחּוהּו: ח ַחָּטאת 
ַהִּכּפּוִרים  ְויֹום  ִמיָתה  ְמַכְּפִרין.  ַוַּדאי  ְוָאָׁשם 
ְמַכֶּפֶרת  ַהְּתׁשּוָבה  ַהְּתׁשּוָבה.  ִעם  ְמַכְּפִרין 
ַעל ֲעֵברֹות ַקּלֹות ַעל ֲעֵׂשה ְוַעל א ַתֲעֶׂשה. 
יֹום  ֶׁשָּיבֹוא  ַעד  תֹוָלה  ִהיא  ַהֲחמּורֹות  ְוַעל 
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ענויין  ה׳  כנגד  ענויין  ה׳  והני  אסור.  תנא 
אל  דאמור  שבתון  דשבת  בתורה,  הכתובים 
ובעשור  מות  דאחרי  שבתון  ושבת  הכהנים 
לחודש  בעשור  ואך  הפקודים  דחומש  לחודש 

דאמור אל הכהנים 
לכם  זאת  והיתה 
לחקת עולם דאחרי 
כתיב  בכולהו  מות 
והני  ועניתם.  תענו 
נמי  דמתניתין 
חמשה ענויין נינהו, 
ואכילה  דשתיה 
המלך  הן:  אחת 
שיתראה  צריך   -
דכתיב  נאה 
מלך  ל״ג)  (ישעיה 
ביפיו תחזנה עיניך: 
צריכה   - והכלה 
נוי כדי לחבבה על 
שלשים  וכל  בעלה. 
כלה:  קרויה  יום 
יולדת:   - והחיה 
מפני   - תנעול 
ר״א  דברי  הצנה: 
קאי,  אכלהו   -
וחיה.  וכלה  אמלך 
ב  כר״א:  והלכה 
תמרה   - ככותבת 
פחות  והיא  גסה. 
ע״ג  ואף  מכביצה. 
אכילה  שעורי  דכל 
משום  היינו  בכזית 

דכתיב בהו אכילה אבל הכא דלא כתיב אלא 
אשר לא תעונה גמירי דבבציר מככותבת לא 
מיתבא דעתיה והוי מעונה. ומיהו קיי״ל דחצי 
שעור אסור מן התורה אלא שאין חייבין כרת 
לוגמיו  כמלא  כשיעור:  על  אלא  לוקין  ולא 
- כל שאילו יסלקנו לצד אחד יהיה אותו הצד 
זה  ושעור  לוגמיו.  מלא  נקרא  ונראה  בולט 
אינו  ג  מרביעית:  פחות  הוא  בינוני  באדם 

חייב אלא חטאת אחד - דמחד קרא נפקי 
אכילה ושתיה וחד שמא הוא: אכל ועשה 
מלאכה - מתרי קראי נפקי ותרי שמות נינהו: 
ד אין מענין אותם - אין חייבין למנוע מהן 
מחנכין  מאכל: 
לשעות.   - אותן 
לאכול  רגיל  היה 
שעות  בארבע 
אותו  מאכילין 
כפי  בו׳  או  בחמש 
קודם  הבן:  כח 
לשנה - שנה אחת 
אם  לפרקו,  קודם 
ותש  חולה  התינוק 
יכול  ואינו  כחו 
וקודם  לסבול: 
שתי  או   - לשתים 
פרקו  קודם  שנים 
בריא.  התינוק  אם 
ופרקן הוי התינוקת 
ויום  שנה  י״ב  בת 
דרכה  שאין  אחד 
עד  סימנים  להביא 
היא  ואז  זה  זמן 
ופרקו  עונשין.  בת 
בן  הוי  תנוק  של 
ויום אחד  י״ג שנה 
וקודם זה אינו בר 
עונשין: ה עוברה 
שהריחה - העובר 
מריח ריח התבשיל 
מתאוה  והיא 
על  מסוכנים:  שניהם  אוכלת  אינה  ואם  לו, 
באומנותן:  מומחין  רופאים   - בקיאים  פי 
פי  על  אותו  מאכילין  בקיאין  שם  אין 
עצמו - הכי מפרשה מתניתין בגמרא, בד״א 
שהחולה  בזמן  בקיאין,  דברי  על  דסומכין 
צריך,  אמר  אבל  שותק  או  צריך  איני  אומר 
בקיאותן  אין  כלומר  כלל  בקיאין  שם  אין 
חשובה לכלום אבל מאכילין אותו ע״פ עצמו.

ִיְרֲחצּו  ְוַהַּכָּלה   ְוַהֶּמֶל ַהִּמָּטה.  ּוְבַתְׁשִמיׁש 

ַהַּסְנָּדל,  ֶאת  ִתְנעֹול  ְוֶהָחָיה  ְּפֵניֶהם.  ֶאת 

אֹוְסִרין:  ַוֲחָכִמים  ֱאִליֶעֶזר,  ַרִּבי  ִּדְבֵרי 

ב ָהאֹוֵכל ְּככֹוֶתֶבת ַהַּגָּסה ָּכמֹוָה ּוְכַגְרִעיָנָתּה, 
ָהֳאָכִלין  ְוָכל  ַחָּיב.  ֻלְגָמיו,  ְמא  ְוַהּׁשֹוֶתה 

ִמְצָטְרִפין  ַהַּמְׁשִקין  ְלַכּכֹוֶתֶבת. ָּכל  ִמְצָטְרִפין 

ִלְמא ֻלְגָמיו. ָהאֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ֵאין ִמְצָטְרִפים: 

ג ָאַכל ְוָׁשָתה ְּבֶהְעֵלם ֶאָחד, ֵאינֹו ַחָּיב ֶאָּלא 
ַחָּטאת ֶאָחת. ָאַכל ְוָעָׂשה ְמָלאָכה, ַחָּיב ְׁשֵּתי 

ַחָּטאֹות. ָאַכל ֳאָכִלין ֶׁשֵאיָנן ְראּוִיין ַלֲאִכיָלה, 

ְוָׁשָתה ַמְׁשִקין ֶׁשֵאיָנן ְראּוִיין ִלְׁשִתָּיה, ְוָׁשָתה 

ִציר אֹו ֻמְרָיס, ָּפטּור: ד ַהִּתינֹוקֹות, ֵאין ְמַעִּנין 

אֹוָתם  ְמַחְּנִכין  ֲאָבל  ַהִּכּפּוִרים,  ְּביֹום  אֹוָתן 

ֶׁשִּיְהיּו  ִּבְׁשִביל  ְׁשָנַתִים,  ְוִלְפֵני  ָׁשָנה  ִלְפֵני 

ְרִגיִלין ַּבִּמְצֹות: ה ֻעְּבָרה ֶׁשֵהִריָחה, ַמֲאִכיִלין 

ַמֲאִכיִלין  חֹוֶלה  ַנְפָׁשּה.  ֶׁשָּתִׁשיב  ַעד  אֹוָתּה 

ְּבִקיִאין,  ָׁשם  ֵאין  ְוִאם  ְּבִקיִאין.  ִּפי  ַעל  אֹותֹו 

ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ַעל ִּפי ַעְצמֹו, ַעד ֶׁשּיֹאַמר ַּדי: 
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צריך:  אינו  אומרים  שהבקיאין  פי  על  אף 
ו בולמוס - חולי האוחז מחמת רעבון ומסוכן 
שנתרפא:  בידוע  חוזרת  וכשמראיתו  למות, 
כלב שוטה - רוח רעה שורה עליו. וסימנים 

שלו, פיו פתוח רירו 
נוטף אזניו סרוחות 
וזנבו מונחת לו בין 
על  ומהלך  ירכותיו 
הרבים,  רשות  צדי 
אומרים  ויש 
ואין  נובח  אף 
אין  נשמע:  קולו 
אותו  מאכילין 
שלו  כבד  מחצר 
שנהגו  ואע״פ   -
ברפואה  הרופאים 
רפואה  אינה  זו 
להתיר  גמורה 
בהמה  איסור  לו 
טמאה על כך: ור׳ 
חרש  בן  מתיא 
קסבר   - מתיר 
גמורה  רפואה 
הלכה  ואין  היא. 
כר׳ מתיא בן חרש: 
בשניו  החושש 
בשר  שמתחיל   -

ולגרון:  לחיך  הולך  ומשם  להתאכל  החניכים 
מטילין לו סם - שורש עשב לרפואה: וכל 
כל,   - השבת  את  דוחה  נפשות  ספק 
לאתויי כגון דפשיטא לן דבשבת זו לא ימות, 
אלא ספק שאם לא יעשו לו היום, שמא ימות 
לשבת הבאה. וכגון דאמדוהו לשתות סם זה 
לתמניא יומי, ויומא קמא שבתא, מהו דתימא 
ניחול  דלא  היכי  כי  לאורתא  עד  לעכבינהו 
עליו  מפקחין  ז  קמ״ל:  שבתא,  תרי  עליה 
- חופרין את הגל ומחפשין אחריו. ואם בדקו 
בין מלמטה  למטה,  בין מלמעלה  חוטמו,  עד 
למעלה, ולא מצאו בו נשמה, בידוע שהוא מת 
ז׳)  ושוב אין מפקחין עליו, דכתיב (בראשית 

כל אשר נשמת רוח חיים באפיו: מצאוהו חי 
בו  שראו  אלא  נצרכה  לא   - עליו  מפקחין 
שא״א שיחיה אלא חיי שעה ומיד הוא מת, 
חיי שעה:  עליו בשביל אותו  קמ״ל דמפקחין 
מת אין מפקחין 
קמ״ל,  הא   - עליו 
לדברי  דאפילו 
מצילין  האומר 
מפני  המת  את 
בהא  הדליקה, 
מודה דאין מפקחין. 
דגבי דליקה התירו 
המת  לטלטל 
דאי  ולהוציאו, 
ליה  שרית  לא 
מתוך  לכבויי  אתי 
על  בהול  שאדם 
הכא  אבל  מתו. 
ליה  שרית  לא  אי 
לפקח את הגל מאי 
למעבד  ליה  אית 
אסורא  דתהוי 
דנשרי  דאורייתא 
הא:  מקמי  הא 
ואשם  חטאת  ח 
מכפרים   - ודאי 
ולא  התשובה.  עם 
חש התנא להזכירה, דמסתמא כשהוא מביא 
לא  ואשמו כבר עשה תשובה, שאם  חטאתו 
אשם  קרבן:  מביא  היה  לא  מתחרט  היה 
מעילות:  ואשם  גזילות  אשם  כגון   - ודאי 
על עשה ועל לא תעשה - הניתק לעשה, 
בה  שיש  תעשה  לא  אבל  מכפרת.  תשובה 
מכפר.  הכפורים  ויום  תולה  תשובה  מלקות, 
בעשה  הזיד  שאם  בגמרא,  דמלתא  ומסקנא 
ובלאו הניתק לעשה, או שגג בלא תעשה שיש 
עד  משם  זז  אינו  תשובה,  ועשה  מלקות  בו 
שמוחלין לו. ואם הזיד בלאו שיש בו מלקות, 
תשובה תולה ויוה״כ מכפר. ואם שגג בחייבי 
כריתות ומיתות בית דין, החטאת מכפרת עם 

ֲאִפּלּו  אֹותֹו  ַמֲאִכיִלין  ֻבְלמֹוס,  ֶׁשֲאָחזֹו  ִמי  ו 
ְדָבִרים ְטֵמִאים ַעד ֶׁשֵּיאֹורּו ֵעיָניו. ִמי ֶׁשְנָׁשכֹו 
ֶכֶלב ׁשֹוֶטה, ֵאין ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ֵמֲחַצר ָּכֵבד 
ֶׁשלֹו, ְוַרִּבי ַמְתָיא ֶבן ָחָרׁש ַמִּתיר. ְועֹוד ָאַמר 
ַרִּבי ַמְתָיא ֶבן ָחָרׁש, ַהחֹוֵׁשׁש ִּבְגרֹונֹו, ִמִּטיִלין 
לֹו ַסם ְּבתֹו ִּפיו ַּבַּׁשָּבת, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְסֵפק 
ְנָפׁשֹות, ְוָכל ְסֵפק ְנָפׁשֹות ּדֹוֶחה ֶאת ַהַּׁשָּבת: 
ז ִמי ֶׁשָּנְפָלה ָעָליו ַמּפֶֹלת, ָסֵפק הּוא ָׁשם ָסֵפק 
ֵאינֹו ָׁשם, ָסֵפק ַחי ָסֵפק ֵמת, ָסֵפק ָנְכִרי ָסֵפק 
ִיְׂשָרֵאל, ְמַפְקִחין ָעָליו ֶאת ַהָּגל. ְמָצאּוהּו ַחי, 
ְמַפְּקִחין ָעָליו. ְוִאם ֵמת, ַיִּניחּוהּו: ח ַחָּטאת 
ַהִּכּפּוִרים  ְויֹום  ִמיָתה  ְמַכְּפִרין.  ַוַּדאי  ְוָאָׁשם 
ְמַכֶּפֶרת  ַהְּתׁשּוָבה  ַהְּתׁשּוָבה.  ִעם  ְמַכְּפִרין 
ַעל ֲעֵברֹות ַקּלֹות ַעל ֲעֵׂשה ְוַעל א ַתֲעֶׂשה. 
יֹום  ֶׁשָּיבֹוא  ַעד  תֹוָלה  ִהיא  ַהֲחמּורֹות  ְוַעל 
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התשובה. ואם הזיד בהם, תשובה ויום כפורים 
חלל  כשלא  מילי  והני  ויסורין ממרקין.  תולין, 
את השם, כלומר שלא חטא והחטיא אחרים, 
אבל אם חלל את השם אין כפרתו נגמרת עד 

שימות. וכל זה בזמן 
שעיר  שם  שאין 
המשתלח, אבל בזמן 
שיש שעיר המשתלח 
כל  על  מכפר  הוא 
קלות  העבירות 
חוץ  וחמורות, 
מעבירות שבין אדם 
לחברו שאין מתכפר 
את  שירצה  עד  לו 
אחטא  ט  חברו: 
אחטא  ואשוב 
ואשוב - תרי זימני 
מספיקין  אין 
שכיון   - וכו׳  בידו 
שעבר עבירה ושנה 
בה שוב אינו פורש 
ממנה, לפי שדומה 
כתב  כהיתר:  עליו 
הקדים  הרמב״ם, 
קודם  סוכה  מצות 
המצות  לרוב  ביצה, 
רוצה  בסוכה,  שיש 
לומה סוכה ונטילת 
מינים  הארבעה 

וניסוך המים:

פרה פרק ט'

כלי   - צלוחית  א 
המים  בו  שנותנים 
לאחר  המקודשים 
האפר  שהשליך 
לתוכן קרוי צלוחית, 
שנותנים  והכלי 
כדי  המים  בו 

לקדשן קודם שיתנו בה האפר, קרוי שוקת: 
מים כל שהן - שאינן כשרים להזאה: יזה 
שתים - שאם מזה אחת, שמא אין כאן מן 
הכשרים, אבל כי מזה שתים, אי אפשר דליכא 
מן  מנייהו  בחדא 
והזאה  הכשרים. 
אינה צריכה שיעור: 
פוסלים  וחכמים 
הזאה  קסברי   -
ואין  שיעור  צריכה 
ההזאות.  מצטרפין 
כחכמים.  והלכה 
יזה  פירש,  ורמב״ם 
שתי הזאות וישליכם 
וישאר  לכלי  חוץ 
חטאת  מי  השאר 
ופליאה  כשרים. 
היא בעיני, דבפרק 
כל הזבחים בגמרא 
[דף פ׳] משמע כמו 
יניחנה  שפירשתי: 
והטל  בחמה 
שדרך   - עולה 
כנגד  לעלות  הטל 
הוא  וכן  החמה. 
ט״ז)  (שמות  אומר 
ותעל  בבוקר  ויהי 
ואין  הטל.  שכבת 
הלכה כר׳ אליעזר: 
יערה וכו׳ - מריק 
הכלי,  שבתוך  מה 
להניח  כשר  ואינו 
עד  חטאת  מי  בו 
שינגב מן המשקים 
יערה  פירות:  ומי 
לנגב  צריך  ואינו 
איתא  דאם   -
בכלי  ממנו  דנשאר 
ניכר:    רישומו  היה 

ַהִּכּפּוִרים ִויַכֵּפר: ט ָהאֹוֵמר, ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב, 
ַלֲעׂשֹות  ְּבָידֹו  ַמְסִּפיִקין  ֵאין  ְוָאׁשּוב,  ֶאֱחָטא 
ֵאין  ְמַכֵּפר,  ַהִּכּפּוִרים  ְויֹום  ֶאֱחָטא  ְּתׁשּוָבה. 
ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ֲעֵברֹות  ְמַכֵּפר.  ַהִּכּפּוִרים  יֹום 
ֶׁשֵּבין  ֲעֵברֹות  ְמַכֵּפר.  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ַלָּמקֹום, 
ַעד  ְמַכֵּפר,  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ֵאין  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם 
ַרִּביֶאְלָעָזר  ָּדַרׁש  זֹו  ֶאת  ֲחֵברֹו.  ֶאת  ֶׁשְּיַרֶּצה 
ֶּבן ֲעַזְרָיה, (ויקרא טז) ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני 
יֹום  ַלָּמקֹום,  ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ֲעֵברֹות  ִּתְטָהרּו,  ְיָי 
ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר. ֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, 
ֶאת  ֶׁשְּיַרֶּצה  ַעד  ְמַכֵּפר,  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ֵאין 
ִיְׂשָרֵאל,  ַאְׁשֵריֶכם  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי  ָאַמר  ֲחֵברֹו. 
ֶאְתֶכם,  ְמַטֵהר  ּוִמי  ִמַּטֲהִרין,  ַאֶּתם  ִמי  ִלְפֵני 
לו)  (יחזקאל  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ֶׁשַּבָּׁשַמִים,  ֲאִביֶכם 
ּוְטַהְרֶּתם.  ְטהֹוִרים  ַמִים  ֲעֵליֶכם  ְוָזַרְקִּתי 
ַמה  ְיָי,  ִיְׂשָרֵאל  ִמְקֵוה  יז)  (ירמיה  ְואֹוֵמר, 
ַהָּקדֹוׁש  ַאף  ַהְּטֵמִאים,  ֶאת  ְמַטֵהר  ִּמְקֶוה 

ָּברּו הּוא ְמַטֵהר ֶאת ִיְׂשָרֵאל:

מסכת פרה פרק ט
ֶׁשֵהן,  ָּכל  ַמִים  ְלתֹוָכּה  ֶׁשָּנַפל  ְצלֹוִחית  א 

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַיֶּזה ְׁשֵּתי ַהָּזיֹות. ַוֲחָכִמים ּפֹוְסִלין. ָיַרד ְלתֹוָכּה ַטל, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 

צ
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ב נתבקעו - שנשתהו בתוך המים זמן מרובה 
אלא  נתבקעו  לא  אפילו  או  שנתבקעו,  עד 
שנשתנו מראה המים, פסולין: חפושית - תולעת 
שחורה: בין כך ובין כך - בין נתבקעה בין 

לא נתבקעה: מפני 
שהיא כשפופרת 
חלולה  קנה  של   -
והמים נכנסים מצד 
זה ויוצאים מצד זה 
עמהם  ומתערב 
שבקרבה:  הלחות 
תולעת   - דירה 
שבחטין: כנה - מין 
הגדל  נמי  תולעת 
כשרים  בתבואה: 
נתבקעו.  אפילו   -
הלכה:  כן  ואין 
מהן  שתתה  ג 
חיה  או  בהמה 
משום   - פסולים 
שבפיהן  משקה 
והמים  החוזר, 
שבפיהן  והרוק 
מוצצת  מתערבין: 
המשקה  ואין   -
שבפיה חוזר למים: 
לוקקת   - מלקת 
ומתערב  בלשונה 
הרוק שבלשונה עם 
המים: אף הנחש 
שהיא  מפני 
וכן   - מקיאה 
הלכה  ואין  הלכה 
ד  אליעזר:    כר׳ 
מי  על  החושב 
לשתות  חטאת 
פוסל  אליעזר  ר׳ 
להו  דאפסלו   -
במחשבה: כשיטה 

- החבית לשתות או ליקח ממנה מים לשתות. 

אבל במחשבה גרידא לא פסיל: במים שאינן 
מקודשין - שמילאן כדי ליתן בהן את האפר 
ועדיין לא נתן: רבי אליעזר אומר כשיטה 
- והכא לא פסיל להו במחשבה, דכיון דמים 
קדושין הן, אמלוכי 
בו  וחוזר  ממליך 
הילכך  ממחשבתו. 
לא פסיל ר׳ אליעזר 
רבי  שיטה:  עד 
אומר  יהושע 
מפני   - כשישתה 
שבפיו  משקה 
ומתערב  שחוזר 
ופסיל  המים  עם 
גרגר  ואם  להו: 
גרגרת.  לשון   -
שתה  שלא  כלומר 
כדרך השותים אלא 
שפך המים בגרונו: 
דליכא   - כשר 
פיו בחבית.  משקה 
והלכה כרבי יהושע 
בתרוייהו: ה שלא 
תקלה  יעשם 
שיגעו   - לאחרים 
במי  ויטמאו  בטיט 
ר׳  שבו:  חטאת 
אומר  יהודה 
בטלו - בטיט, ותו 
מאחר  מטמא  לא 
מעת  שגבלן: 
- אם שחטה  לעת 
לעת  מעת  בתוך 
אבל  שתייה.  של 
שהתה טפי מהכי, 
במעיה: נתעכלו 

רבי יהודה אומר 
 - במעיה  בטלו 
ואפילו שחטה בתוך 
מעת לעת בשרה טהור. ואין הלכה כר׳ יהודה 

ַוֲחָכִמים  ְוַהַּטל עֹוֶלה.  ַיִּניֶחָּנה ַּבַחָּמה  אֹוֵמר, 
ּפֹוְסִלין. ָנַפל ְלתֹוָכּה ַמְׁשִקין ּוֵמי ֵפרֹות, ְיָעֶרה 
ְוָכל  ְוַקְנַקְנּתֹום,  קֹומֹוס,  ְּדיֹו,  ְלַנֵּגב.   ְוָצִרי
ָּדָבר ֶׁשהּוא רֹוֵׁשם, ְיָעֶרה ְוֵאינֹו ָצִרי ְלַנֵּגב: 
ְוִנְתַּבְּקעּו,  ּוְרָמִׂשים  ְׁשָקִצים  ְלתֹוָכּה  ָנַפל  ב 
אֹו ֶׁשִּנְׁשַּתּנּו ַמְרֵאיֶהם, ְּפסּוִלין. ִחּפּוִׁשית, ֵּבין 
ָּכ ּוֵבין ָּכ ּפֹוֶסֶלת, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ִכְׁשפֹוֶפֶרת. 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעקֹב אֹוְמִרים, 
ִמְּפֵני  ְּכֵׁשִרים,  ֶׁשַּבְּתבּוָאה,  ְוַהִּכָּנה  ַהִּדיָרה 
אֹו  ְּבֵהָמה  ֵמֶהן  ָׁשָתת  ג  ֵלָחה:  ָּבֶהם  ֶׁשֵאין 
ִמן  חּוץ  ּפֹוְסִלין,  ָהעֹופֹות  ָּכל  ְּפסּוִלין.  ַחָּיה, 
ַהְּׁשָרִצים  ָּכל  מֹוֶצֶצת.  ֶׁשִהיא  ִמְּפֵני  ַהּיֹוָנה, 
ֵאיָנם ּפֹוְסִלין, חּוץ ִמן ַהֻחְלָּדה, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא 
ַהָּנָחׁש,  ַאף  אֹוֵמר,  ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן  ַמֶּלֶקת. 
ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ְמִקיָאה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַאף 
ָהַעְכָּבר: ד ַהחֹוֵׁשב ַעל ֵמי ַחָּטאת ִלְׁשּתֹות, 
ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ָּפסּול.  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי 
אֹוֵמר, ְּכֶׁשַּיֶּטה. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ַּבֶּמה ְדָבִרים 
ֲאמּוִרים, ְּבַמִים ֶׁשֵאיָנם ְמֻקָּדִׁשים. ֲאָבל ְּבַמִים 
ַהְמֻקָּדִׁשין, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ְּכֶׁשַּיֶּטה. ַרִּבי 
ָּכֵׁשר:  ִּגְרֵּגר,  ְוִאם  ְּכֶׁשִּיְׁשֶּתה.  ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, 
ְּבִטיט,  ְיַגְּבֵלם  א  ֶׁשִּנְפְסלּו,  ַחָּטאת  ֵמי  ה 
ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַלֲאֵחִרים.  ַּתָּקָלה  ַיֲעֵׂשם  ֶׁשֹּלא 
ַחָּטאת,  ֵמי  ֶׁשָּׁשָתת  ָּפָרה  ָּבְטלּו.  אֹוֵמר, 
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התשובה. ואם הזיד בהם, תשובה ויום כפורים 
חלל  כשלא  מילי  והני  ויסורין ממרקין.  תולין, 
את השם, כלומר שלא חטא והחטיא אחרים, 
אבל אם חלל את השם אין כפרתו נגמרת עד 

שימות. וכל זה בזמן 
שעיר  שם  שאין 
המשתלח, אבל בזמן 
שיש שעיר המשתלח 
כל  על  מכפר  הוא 
קלות  העבירות 
חוץ  וחמורות, 
מעבירות שבין אדם 
לחברו שאין מתכפר 
את  שירצה  עד  לו 
אחטא  ט  חברו: 
אחטא  ואשוב 
ואשוב - תרי זימני 
מספיקין  אין 
שכיון   - וכו׳  בידו 
שעבר עבירה ושנה 
בה שוב אינו פורש 
ממנה, לפי שדומה 
כתב  כהיתר:  עליו 
הקדים  הרמב״ם, 
קודם  סוכה  מצות 
המצות  לרוב  ביצה, 
רוצה  בסוכה,  שיש 
לומה סוכה ונטילת 
מינים  הארבעה 

וניסוך המים:

פרה פרק ט'

כלי   - צלוחית  א 
המים  בו  שנותנים 
לאחר  המקודשים 
האפר  שהשליך 
לתוכן קרוי צלוחית, 
שנותנים  והכלי 
כדי  המים  בו 

לקדשן קודם שיתנו בה האפר, קרוי שוקת: 
מים כל שהן - שאינן כשרים להזאה: יזה 
שתים - שאם מזה אחת, שמא אין כאן מן 
הכשרים, אבל כי מזה שתים, אי אפשר דליכא 
מן  מנייהו  בחדא 
והזאה  הכשרים. 
אינה צריכה שיעור: 
פוסלים  וחכמים 
הזאה  קסברי   -
ואין  שיעור  צריכה 
ההזאות.  מצטרפין 
כחכמים.  והלכה 
יזה  פירש,  ורמב״ם 
שתי הזאות וישליכם 
וישאר  לכלי  חוץ 
חטאת  מי  השאר 
ופליאה  כשרים. 
היא בעיני, דבפרק 
כל הזבחים בגמרא 
[דף פ׳] משמע כמו 
יניחנה  שפירשתי: 
והטל  בחמה 
שדרך   - עולה 
כנגד  לעלות  הטל 
הוא  וכן  החמה. 
ט״ז)  (שמות  אומר 
ותעל  בבוקר  ויהי 
ואין  הטל.  שכבת 
הלכה כר׳ אליעזר: 
יערה וכו׳ - מריק 
הכלי,  שבתוך  מה 
להניח  כשר  ואינו 
עד  חטאת  מי  בו 
שינגב מן המשקים 
יערה  פירות:  ומי 
לנגב  צריך  ואינו 
איתא  דאם   -
בכלי  ממנו  דנשאר 
ניכר:    רישומו  היה 

ַהִּכּפּוִרים ִויַכֵּפר: ט ָהאֹוֵמר, ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב, 
ַלֲעׂשֹות  ְּבָידֹו  ַמְסִּפיִקין  ֵאין  ְוָאׁשּוב,  ֶאֱחָטא 
ֵאין  ְמַכֵּפר,  ַהִּכּפּוִרים  ְויֹום  ֶאֱחָטא  ְּתׁשּוָבה. 
ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ֲעֵברֹות  ְמַכֵּפר.  ַהִּכּפּוִרים  יֹום 
ֶׁשֵּבין  ֲעֵברֹות  ְמַכֵּפר.  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ַלָּמקֹום, 
ַעד  ְמַכֵּפר,  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ֵאין  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם 
ַרִּביֶאְלָעָזר  ָּדַרׁש  זֹו  ֶאת  ֲחֵברֹו.  ֶאת  ֶׁשְּיַרֶּצה 
ֶּבן ֲעַזְרָיה, (ויקרא טז) ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני 
יֹום  ַלָּמקֹום,  ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ֲעֵברֹות  ִּתְטָהרּו,  ְיָי 
ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר. ֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, 
ֶאת  ֶׁשְּיַרֶּצה  ַעד  ְמַכֵּפר,  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ֵאין 
ִיְׂשָרֵאל,  ַאְׁשֵריֶכם  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי  ָאַמר  ֲחֵברֹו. 
ֶאְתֶכם,  ְמַטֵהר  ּוִמי  ִמַּטֲהִרין,  ַאֶּתם  ִמי  ִלְפֵני 
לו)  (יחזקאל  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ֶׁשַּבָּׁשַמִים,  ֲאִביֶכם 
ּוְטַהְרֶּתם.  ְטהֹוִרים  ַמִים  ֲעֵליֶכם  ְוָזַרְקִּתי 
ַמה  ְיָי,  ִיְׂשָרֵאל  ִמְקֵוה  יז)  (ירמיה  ְואֹוֵמר, 
ַהָּקדֹוׁש  ַאף  ַהְּטֵמִאים,  ֶאת  ְמַטֵהר  ִּמְקֶוה 

ָּברּו הּוא ְמַטֵהר ֶאת ִיְׂשָרֵאל:

מסכת פרה פרק ט
ֶׁשֵהן,  ָּכל  ַמִים  ְלתֹוָכּה  ֶׁשָּנַפל  ְצלֹוִחית  א 

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַיֶּזה ְׁשֵּתי ַהָּזיֹות. ַוֲחָכִמים ּפֹוְסִלין. ָיַרד ְלתֹוָכּה ַטל, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 
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ב נתבקעו - שנשתהו בתוך המים זמן מרובה 
אלא  נתבקעו  לא  אפילו  או  שנתבקעו,  עד 
שנשתנו מראה המים, פסולין: חפושית - תולעת 
שחורה: בין כך ובין כך - בין נתבקעה בין 

לא נתבקעה: מפני 
שהיא כשפופרת 
חלולה  קנה  של   -
והמים נכנסים מצד 
זה ויוצאים מצד זה 
עמהם  ומתערב 
שבקרבה:  הלחות 
תולעת   - דירה 
שבחטין: כנה - מין 
הגדל  נמי  תולעת 
כשרים  בתבואה: 
נתבקעו.  אפילו   -
הלכה:  כן  ואין 
מהן  שתתה  ג 
חיה  או  בהמה 
משום   - פסולים 
שבפיהן  משקה 
והמים  החוזר, 
שבפיהן  והרוק 
מוצצת  מתערבין: 
המשקה  ואין   -
שבפיה חוזר למים: 
לוקקת   - מלקת 
ומתערב  בלשונה 
הרוק שבלשונה עם 
המים: אף הנחש 
שהיא  מפני 
וכן   - מקיאה 
הלכה  ואין  הלכה 
ד  אליעזר:    כר׳ 
מי  על  החושב 
לשתות  חטאת 
פוסל  אליעזר  ר׳ 
להו  דאפסלו   -
במחשבה: כשיטה 

- החבית לשתות או ליקח ממנה מים לשתות. 

אבל במחשבה גרידא לא פסיל: במים שאינן 
מקודשין - שמילאן כדי ליתן בהן את האפר 
ועדיין לא נתן: רבי אליעזר אומר כשיטה 
- והכא לא פסיל להו במחשבה, דכיון דמים 
קדושין הן, אמלוכי 
בו  וחוזר  ממליך 
הילכך  ממחשבתו. 
לא פסיל ר׳ אליעזר 
רבי  שיטה:  עד 
אומר  יהושע 
מפני   - כשישתה 
שבפיו  משקה 
ומתערב  שחוזר 
ופסיל  המים  עם 
גרגר  ואם  להו: 
גרגרת.  לשון   -
שתה  שלא  כלומר 
כדרך השותים אלא 
שפך המים בגרונו: 
דליכא   - כשר 
פיו בחבית.  משקה 
והלכה כרבי יהושע 
בתרוייהו: ה שלא 
תקלה  יעשם 
שיגעו   - לאחרים 
במי  ויטמאו  בטיט 
ר׳  שבו:  חטאת 
אומר  יהודה 
בטלו - בטיט, ותו 
מאחר  מטמא  לא 
מעת  שגבלן: 
- אם שחטה  לעת 
לעת  מעת  בתוך 
אבל  שתייה.  של 
שהתה טפי מהכי, 
במעיה: נתעכלו 

רבי יהודה אומר 
 - במעיה  בטלו 
ואפילו שחטה בתוך 
מעת לעת בשרה טהור. ואין הלכה כר׳ יהודה 

ַוֲחָכִמים  ְוַהַּטל עֹוֶלה.  ַיִּניֶחָּנה ַּבַחָּמה  אֹוֵמר, 
ּפֹוְסִלין. ָנַפל ְלתֹוָכּה ַמְׁשִקין ּוֵמי ֵפרֹות, ְיָעֶרה 
ְוָכל  ְוַקְנַקְנּתֹום,  קֹומֹוס,  ְּדיֹו,  ְלַנֵּגב.   ְוָצִרי
ָּדָבר ֶׁשהּוא רֹוֵׁשם, ְיָעֶרה ְוֵאינֹו ָצִרי ְלַנֵּגב: 
ְוִנְתַּבְּקעּו,  ּוְרָמִׂשים  ְׁשָקִצים  ְלתֹוָכּה  ָנַפל  ב 
אֹו ֶׁשִּנְׁשַּתּנּו ַמְרֵאיֶהם, ְּפסּוִלין. ִחּפּוִׁשית, ֵּבין 
ָּכ ּוֵבין ָּכ ּפֹוֶסֶלת, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ִכְׁשפֹוֶפֶרת. 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעקֹב אֹוְמִרים, 
ִמְּפֵני  ְּכֵׁשִרים,  ֶׁשַּבְּתבּוָאה,  ְוַהִּכָּנה  ַהִּדיָרה 
אֹו  ְּבֵהָמה  ֵמֶהן  ָׁשָתת  ג  ֵלָחה:  ָּבֶהם  ֶׁשֵאין 
ִמן  חּוץ  ּפֹוְסִלין,  ָהעֹופֹות  ָּכל  ְּפסּוִלין.  ַחָּיה, 
ַהְּׁשָרִצים  ָּכל  מֹוֶצֶצת.  ֶׁשִהיא  ִמְּפֵני  ַהּיֹוָנה, 
ֵאיָנם ּפֹוְסִלין, חּוץ ִמן ַהֻחְלָּדה, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא 
ַהָּנָחׁש,  ַאף  אֹוֵמר,  ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן  ַמֶּלֶקת. 
ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ְמִקיָאה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַאף 
ָהַעְכָּבר: ד ַהחֹוֵׁשב ַעל ֵמי ַחָּטאת ִלְׁשּתֹות, 
ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ָּפסּול.  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי 
אֹוֵמר, ְּכֶׁשַּיֶּטה. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ַּבֶּמה ְדָבִרים 
ֲאמּוִרים, ְּבַמִים ֶׁשֵאיָנם ְמֻקָּדִׁשים. ֲאָבל ְּבַמִים 
ַהְמֻקָּדִׁשין, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ְּכֶׁשַּיֶּטה. ַרִּבי 
ָּכֵׁשר:  ִּגְרֵּגר,  ְוִאם  ְּכֶׁשִּיְׁשֶּתה.  ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, 
ְּבִטיט,  ְיַגְּבֵלם  א  ֶׁשִּנְפְסלּו,  ַחָּטאת  ֵמי  ה 
ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַלֲאֵחִרים.  ַּתָּקָלה  ַיֲעֵׂשם  ֶׁשֹּלא 
ַחָּטאת,  ֵמי  ֶׁשָּׁשָתת  ָּפָרה  ָּבְטלּו.  אֹוֵמר, 
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איירי.  - במקודשין  מי חטאת  ו  בתרוייהו: 
אבל מים שאינן מקודשין שרי, כדקתני סיפא: 
ואפר חטאת - אפילו אפר עצמו בלא מים: 
לא יעבירם בנהר ובספינה - דגזור משום 

מעשה באדם אחד 
מי  מעביר  שהיה 
חטאת ואפר חטאת 
בירדן  בספינה 
מת  כזית  ונמצא 
בקרקעיתה  תחוב 
ולא  ספינה:  של 
פני  על  ישיטם 
דדמי   - המים 
לא  וכן  לספינה. 
זה  בצד  יעמוד 
ויזרקם  נהר  של 
זה  דגם  שני,  לצד 
לספינה:  קצת  דמי 
הוא  עובר  אבל 
במים  ברגליו:   -
חטאת  מי  עם   -
שבידו: עובר הוא 
לחטאת  הטהור 
בין  בספינה  בין   -
שט על פני המים, 
וכן  חושש.  ואינו 
נושא בידו או משיט 
כלי  המים  פני  על 

שהוא טהור לתת בו מי חטאת כשהוא ריקם, 
באפר  נתקדשו  לא  שעדיין  מים  בו  שיש  או 
פרה. שלא גזרו אלא על המים המקודשים ועל 
האפר בלבד, לא על האדם והכלים הטהורים 
(ומים שאינן מקודשין): ז אפר כשר - אפר 
פרה הכשר להזאה: שנתערב באפר מקלה 
- באפר כירה: הולכים אחר הרוב לטמא 
- אם רוב אפר פרה, מטמא. אם רוב אפר 
 - בו  מקדשין  ואין  מטמא:  אינו  מקלה, 
ואפילו רוב אפר חטאת, אין מקדשין בו, הואיל 
ונתערב בו אפר כירה ואפילו כל שהוא: ר׳ 
אליעזר אומר מקדשין בכולן - דסבר ר׳ 

אליעזר לא בעינן שיעורא בהזאה, ואי אפשר 
דליכא פורתא מאפר חטאת. ואין הלכה כר׳ 
כגון   - שנפסלו  חטאת  מי  ח  אליעזר:   
וכיוצא  עצמן,  מחמת  שלא  מראיהן  שנשתנו 
הדברים  מן  בזה 
מי  שפוסלים 
מטמאין  חטאת: 
האדם  את 
לתרומה  הטהור 
בהן  שנגע  בין   -
בידיו בין שנגע בהן 
בגופו, דכמי חטאת 
חשיבי.  כשרים 
דרבנן  זו  וטומאה 
דמדאורייתא  היא, 
כיון שנפסלו פרחה 
טומאתן  מהן 
ומשום  החמורה. 
מטמאין  תני  הכי 
את האדם הטהור 
דמשמע  לתרומה, 
דוקא לתרומה אבל 
ואת  לחולין:  לא 
לחטאת  הטהור 
לא בידיו - כלומר 
אין מטמאין הטהור 
נגע  בין  לחטאת 
נגע  בין  בידיו  בהן 
בהן בגופו, דכמי חטאת כשרים חשיבי, והני 
או  הזייה  כדי  בהן  שיש  מי חטאת  דהנושא 
נוגע בהן, טמא לכל מילי, לחטאת מיהא טהור: 
נטמאו מטמאים את הטהור לתרומה - 
כמי חטאת כשרים. אבל את הטהור לחטאת 
מטמאים אותו אם נגע בידיו, דכיון דנטמאו 
טמאים  ומשקים  אוכלים  משאר  גריעי  לא 
דבטהרת  לן  וקיימא  הידים,  את  דמטמאים 
ט  גופו:  נטמא  ידיו  שנטמאו  מי  מי חטאת 
אפר כשר שנתנו על גבי המים שאינם 
חטאת  מי  כדין  דינם  הוי   - לקדש  ראוים 
לתרומה  הטהור  את  מטמאין  שנפסלו: 

ְּבָׂשָרּה ָטֵמא ֵמֵעת ְלֵעת. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, 

ָּבְטלּו ְבֵמֶעיָה: ו ֵמי ַחָּטאת ְוֵאֶפר ַחָּטאת, א 

ַיֲעִביֵרם ְּבָנָהר ּוִבְסִפיָנה, ְוא ְיִׁשיֵטם ַעל ְּפֵני 

ַהַּמִים, ְוא ַיֲעמֹוד ְּבַצד ֶזה ְוִיְזְרֵקם ְלַצד ֶזה. 

ֲאָבל עֹוֵבר הּוא ַּבַּמִים ַעד ַצָּוארֹו. עֹוֵבר הּוא 

ַהָּטהֹור  ֵריָקם  ְּכִלי  ּוְבָיָדיו  ְלַחָּטאת  ַהָּטהֹור 

ֵאֶפר  ז  ְמֻקָּדִׁשין:  ֶׁשֵאיָנם  ּוְבַמִים  ְלַחָּטאת, 

ַאַחר  הֹוְלִכין  ִמְקֶלה,  ְּבֵאֶפר  ֶׁשִּנְתָעֵרב  ָּכֵׁשר 

ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ּבֹו.  ְמַקְּדִׁשין  ְוֵאין  ִלַּטֵּמא,  ָהרֹב 

אֹוֵמר, ְמַקְּדִׁשין ְּבֻכָּלן: ח ֵמי ַחָּטאת ֶׁשִּנְפְסלּו, 

ְמַטְּמִאין ֶאת ַהָּטהֹור ִלְתרּוָמה, ְּבָיָדיו ּוְבגּופֹו. 

ְוֶאת ַהָּטהֹור ְלַחָּטאת, א ְבָיָדיו ְוא ְבגּופֹו. 

ִנְטְמאּו, ְמַטְּמִאים ֶאת ַהָּטהֹור ִלְתרּוָמה ְּבָיָדיו 

ֲאָבל  ְּבָיָדיו,  ְלַחָּטאת,  ַהָּטהֹור  ְוֶאת  ּוְבגּופֹו. 

א ְבגּופֹו: ט ֵאֶפר ָּכֵׁשר ֶׁשְּנָתנֹו ַעל ַּגֵּבי ַהַּמִים 

ַהָּטהֹור  ֶאת  ְמַטְּמִאין  ְלַקֵּדׁש,  ְראּוִיין  ֶׁשֵאיָנן 
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חטאת  מי  שאר  כל  כדין   - ובגופו  בידיו 
הכשרים. ואין מטמאים הטהור לחטאת, שאין 
מי חטאת מטמאין הנושאן והנוגע בהן אלא 

לשאר טומאות, לא לטהרת מי חטאת:

שבת פרק כב

ג׳  א מצילין מזון 
ואפילו   - סעודות 
הרבה,  בכלים 
אחד  בכלי  דאילו 
כל  בפרק  אמרו 
דכמה  כתבי 
לכם  מציל:  דבעי 
ג׳  מזון  אחד  כל   -
ובלבד  סעודות: 
 - יספוג  שלא 
ספוג  ישים  שלא 
ולחזור  היין  לשאוב 
על  ואף  ולהטיף, 
פי שיש לספוג בית 
אחיזה דליכא חשש 
סחיטה, שלא יעשה 
עושה  כדרך שהוא 
ליקח  ואפילו  בחול. 
ודבש  שמן  בידו 
שהן עבים ונדבקים 
בשפת  ידו  ולקנח 
שלא  אסור,  הכלי 
יעשה כמעשה חול: 
את  סוחטין  אין 
דה״ל   - הפירות 
תולדה  מפרק 
אסורין  דדש: 
שמא  גזירה   -
לכתחלה:  יסחוט 
אם  אומר  ר״י 
לאוכלין - היו אותן 
מכונסים,  פירות 

היוצא מהן מותר, דלא ניחא ליה במה שזבו 
וליכא למגזר בהו שמא יסחוט: ואם למשקין 

- היו מכונסין דניחא ליה במאי דנפק מנייהו, 
יסחוט.  שמא  גזירה  אסור,  מהן  היוצא 
דאע״ג  לחכמים  ר״י  מודה  וענבים  ובזיתים 
דכנסן לאוכלים היוצא מהן אסור, כיון דדרכן 
כי  קיימי  לסחיטה 
משקה  לידי  אתו 
יהיב דעתיה בהכי. 
ובשאר מיני פירות 
חכמים  מודים 
דלאו  כיון  לר״י, 
לסחיטה.  דרכן 
אלא  נחלקו  לא 
ורמונים,  בתותים 
יהודה  דרבי 
לשאר  להו  מדמה 
וחכמים  פירות 
לזיתים  להו  מדמו 
והלכה  וענבים. 
דבש  חלות  כר״י: 
מרוסקים  כשהן   -
מעצמו  הדבש  זב 
השעוה  מתוך 
לסחטו,  דרך  ואין 
מתיר,  ר״א  הילכך 
אוסרים  וחכמים 
שאין  אטו  גזרו 
והלכה  מרוסקין. 
כר״א: ב כל שבא 
שנתבשל:   - בחמין 
מדיחין - דהדחתו 
אבל  בשולו  אינה 
חוץ  שורין:  לא 
הישן  המליח  מן 
- דג מליח שעברה 
עליו שנה משנמלח: 
וקוליס האספנין 
- דג שקליפתו דקה 
והדחתו בחמין הוא 
 - שובר אדם את החבית  ג  בשולו:  גמר 
יתכוין  שלא  ובלבד  מקלקל:  שהוא  מפני 

ִלְתרּוָמה,ְּבָיָדיו ּוְבגּופֹו. ֶאת ַהָּטהֹור ְלַחָּטאת, 
א ְבָיָדיו ְוא ְבגּופֹו:

מסכת שבת פרק כב
ְמזֹון  ֵהיֶמָּנה  ַמִּציִלין  ֶׁשִּנְׁשְּבָרה,  ָחִבית  א 
ָׁשלׁש ְסֻעּדֹות, ְואֹוֵמר ַלֲאֵחִרים, ּבֹואּו ְוַהִּצילּו 
ֶאת  סֹוֲחִטין  ֵאין  ִיְסּפֹג.  ֶׁשֹּלא  ּוִבְלַבד  ָלֶכם, 
ָיְצאּו  ְוִאם  ַמְׁשִקין,  ֵמֶהן  ְלהֹוִציא  ַהֵּפרֹות 
ִאם  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֲאסּוִרין.  ֵמַעְצָמן, 
ְלַמְׁשִקין,  ְוִאם  ֻמָּתר,  ֵמֶהן  ַהּיֹוֵצא  ָלֳאָכִלין, 
ֶׁשִרְּסָקן  ְּדַבׁש  ַחּלֹות  ָאסּור.  ֵמֶהן  ַהּיֹוֵצא 
ְוַרִּבי  ֲאסּוִרים.  ֵמַעְצָמן,  ְוָיְצאּו  ַׁשָּבת  ֵמֶעֶרב 
ֵמֶעֶרב  ְבַחִּמין  ֶׁשָּבא  ָּכל  ב  ַמִּתיר:  ֶאִליֶעֶזר 
ְוָכל  ַּבַּׁשָּבת,  ְבַחִּמין  אֹותֹו  ׁשֹוִרין  ַׁשָּבת, 
ֶׁשֹּלא ָבא ְבַחִּמין ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת, ְמִדיִחין אֹותֹו 
ְבַחִּמין ַּבַּׁשָּבת, חּוץ ִמן ַהָּמִליַח ַהָּיָׁשן (ְוָדִגים 
ְמלּוִחים ְקַטִּנים) ְוקֹוְלַיס ָהִאְסָּפִנין, ֶׁשֲהָדָחָתן 
ֶאת  ָאָדם  ׁשֹוֵבר  ג  ְמַלאְכָּתן:  ְגַמר  ִהיא  זֹו 
ֶהָחִבית ֶלֱאכֹל ֵהיֶמָּנה ְגרֹוָגרֹות, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא 
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איירי.  - במקודשין  מי חטאת  ו  בתרוייהו: 
אבל מים שאינן מקודשין שרי, כדקתני סיפא: 
ואפר חטאת - אפילו אפר עצמו בלא מים: 
לא יעבירם בנהר ובספינה - דגזור משום 

מעשה באדם אחד 
מי  מעביר  שהיה 
חטאת ואפר חטאת 
בירדן  בספינה 
מת  כזית  ונמצא 
בקרקעיתה  תחוב 
ולא  ספינה:  של 
פני  על  ישיטם 
דדמי   - המים 
לא  וכן  לספינה. 
זה  בצד  יעמוד 
ויזרקם  נהר  של 
זה  דגם  שני,  לצד 
לספינה:  קצת  דמי 
הוא  עובר  אבל 
במים  ברגליו:   -
חטאת  מי  עם   -
שבידו: עובר הוא 
לחטאת  הטהור 
בין  בספינה  בין   -
שט על פני המים, 
וכן  חושש.  ואינו 
נושא בידו או משיט 
כלי  המים  פני  על 

שהוא טהור לתת בו מי חטאת כשהוא ריקם, 
באפר  נתקדשו  לא  שעדיין  מים  בו  שיש  או 
פרה. שלא גזרו אלא על המים המקודשים ועל 
האפר בלבד, לא על האדם והכלים הטהורים 
(ומים שאינן מקודשין): ז אפר כשר - אפר 
פרה הכשר להזאה: שנתערב באפר מקלה 
- באפר כירה: הולכים אחר הרוב לטמא 
- אם רוב אפר פרה, מטמא. אם רוב אפר 
 - בו  מקדשין  ואין  מטמא:  אינו  מקלה, 
ואפילו רוב אפר חטאת, אין מקדשין בו, הואיל 
ונתערב בו אפר כירה ואפילו כל שהוא: ר׳ 
אליעזר אומר מקדשין בכולן - דסבר ר׳ 

אליעזר לא בעינן שיעורא בהזאה, ואי אפשר 
דליכא פורתא מאפר חטאת. ואין הלכה כר׳ 
כגון   - שנפסלו  חטאת  מי  ח  אליעזר:   
וכיוצא  עצמן,  מחמת  שלא  מראיהן  שנשתנו 
הדברים  מן  בזה 
מי  שפוסלים 
מטמאין  חטאת: 
האדם  את 
לתרומה  הטהור 
בהן  שנגע  בין   -
בידיו בין שנגע בהן 
בגופו, דכמי חטאת 
חשיבי.  כשרים 
דרבנן  זו  וטומאה 
דמדאורייתא  היא, 
כיון שנפסלו פרחה 
טומאתן  מהן 
ומשום  החמורה. 
מטמאין  תני  הכי 
את האדם הטהור 
דמשמע  לתרומה, 
דוקא לתרומה אבל 
ואת  לחולין:  לא 
לחטאת  הטהור 
לא בידיו - כלומר 
אין מטמאין הטהור 
נגע  בין  לחטאת 
נגע  בין  בידיו  בהן 
בהן בגופו, דכמי חטאת כשרים חשיבי, והני 
או  הזייה  כדי  בהן  שיש  מי חטאת  דהנושא 
נוגע בהן, טמא לכל מילי, לחטאת מיהא טהור: 
נטמאו מטמאים את הטהור לתרומה - 
כמי חטאת כשרים. אבל את הטהור לחטאת 
מטמאים אותו אם נגע בידיו, דכיון דנטמאו 
טמאים  ומשקים  אוכלים  משאר  גריעי  לא 
דבטהרת  לן  וקיימא  הידים,  את  דמטמאים 
ט  גופו:  נטמא  ידיו  שנטמאו  מי  מי חטאת 
אפר כשר שנתנו על גבי המים שאינם 
חטאת  מי  כדין  דינם  הוי   - לקדש  ראוים 
לתרומה  הטהור  את  מטמאין  שנפסלו: 

ְּבָׂשָרּה ָטֵמא ֵמֵעת ְלֵעת. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, 

ָּבְטלּו ְבֵמֶעיָה: ו ֵמי ַחָּטאת ְוֵאֶפר ַחָּטאת, א 

ַיֲעִביֵרם ְּבָנָהר ּוִבְסִפיָנה, ְוא ְיִׁשיֵטם ַעל ְּפֵני 

ַהַּמִים, ְוא ַיֲעמֹוד ְּבַצד ֶזה ְוִיְזְרֵקם ְלַצד ֶזה. 

ֲאָבל עֹוֵבר הּוא ַּבַּמִים ַעד ַצָּוארֹו. עֹוֵבר הּוא 

ַהָּטהֹור  ֵריָקם  ְּכִלי  ּוְבָיָדיו  ְלַחָּטאת  ַהָּטהֹור 

ֵאֶפר  ז  ְמֻקָּדִׁשין:  ֶׁשֵאיָנם  ּוְבַמִים  ְלַחָּטאת, 

ַאַחר  הֹוְלִכין  ִמְקֶלה,  ְּבֵאֶפר  ֶׁשִּנְתָעֵרב  ָּכֵׁשר 

ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ּבֹו.  ְמַקְּדִׁשין  ְוֵאין  ִלַּטֵּמא,  ָהרֹב 

אֹוֵמר, ְמַקְּדִׁשין ְּבֻכָּלן: ח ֵמי ַחָּטאת ֶׁשִּנְפְסלּו, 

ְמַטְּמִאין ֶאת ַהָּטהֹור ִלְתרּוָמה, ְּבָיָדיו ּוְבגּופֹו. 

ְוֶאת ַהָּטהֹור ְלַחָּטאת, א ְבָיָדיו ְוא ְבגּופֹו. 

ִנְטְמאּו, ְמַטְּמִאים ֶאת ַהָּטהֹור ִלְתרּוָמה ְּבָיָדיו 

ֲאָבל  ְּבָיָדיו,  ְלַחָּטאת,  ַהָּטהֹור  ְוֶאת  ּוְבגּופֹו. 

א ְבגּופֹו: ט ֵאֶפר ָּכֵׁשר ֶׁשְּנָתנֹו ַעל ַּגֵּבי ַהַּמִים 

ַהָּטהֹור  ֶאת  ְמַטְּמִאין  ְלַקֵּדׁש,  ְראּוִיין  ֶׁשֵאיָנן 
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חטאת  מי  שאר  כל  כדין   - ובגופו  בידיו 
הכשרים. ואין מטמאים הטהור לחטאת, שאין 
מי חטאת מטמאין הנושאן והנוגע בהן אלא 

לשאר טומאות, לא לטהרת מי חטאת:

שבת פרק כב

ג׳  א מצילין מזון 
ואפילו   - סעודות 
הרבה,  בכלים 
אחד  בכלי  דאילו 
כל  בפרק  אמרו 
דכמה  כתבי 
לכם  מציל:  דבעי 
ג׳  מזון  אחד  כל   -
ובלבד  סעודות: 
 - יספוג  שלא 
ספוג  ישים  שלא 
ולחזור  היין  לשאוב 
על  ואף  ולהטיף, 
פי שיש לספוג בית 
אחיזה דליכא חשש 
סחיטה, שלא יעשה 
עושה  כדרך שהוא 
ליקח  ואפילו  בחול. 
ודבש  שמן  בידו 
שהן עבים ונדבקים 
בשפת  ידו  ולקנח 
שלא  אסור,  הכלי 
יעשה כמעשה חול: 
את  סוחטין  אין 
דה״ל   - הפירות 
תולדה  מפרק 
אסורין  דדש: 
שמא  גזירה   -
לכתחלה:  יסחוט 
אם  אומר  ר״י 
לאוכלין - היו אותן 
מכונסים,  פירות 

היוצא מהן מותר, דלא ניחא ליה במה שזבו 
וליכא למגזר בהו שמא יסחוט: ואם למשקין 

- היו מכונסין דניחא ליה במאי דנפק מנייהו, 
יסחוט.  שמא  גזירה  אסור,  מהן  היוצא 
דאע״ג  לחכמים  ר״י  מודה  וענבים  ובזיתים 
דכנסן לאוכלים היוצא מהן אסור, כיון דדרכן 
כי  קיימי  לסחיטה 
משקה  לידי  אתו 
יהיב דעתיה בהכי. 
ובשאר מיני פירות 
חכמים  מודים 
דלאו  כיון  לר״י, 
לסחיטה.  דרכן 
אלא  נחלקו  לא 
ורמונים,  בתותים 
יהודה  דרבי 
לשאר  להו  מדמה 
וחכמים  פירות 
לזיתים  להו  מדמו 
והלכה  וענבים. 
דבש  חלות  כר״י: 
מרוסקים  כשהן   -
מעצמו  הדבש  זב 
השעוה  מתוך 
לסחטו,  דרך  ואין 
מתיר,  ר״א  הילכך 
אוסרים  וחכמים 
שאין  אטו  גזרו 
והלכה  מרוסקין. 
כר״א: ב כל שבא 
שנתבשל:   - בחמין 
מדיחין - דהדחתו 
אבל  בשולו  אינה 
חוץ  שורין:  לא 
הישן  המליח  מן 
- דג מליח שעברה 
עליו שנה משנמלח: 
וקוליס האספנין 
- דג שקליפתו דקה 
והדחתו בחמין הוא 
 - שובר אדם את החבית  ג  בשולו:  גמר 
יתכוין  שלא  ובלבד  מקלקל:  שהוא  מפני 

ִלְתרּוָמה,ְּבָיָדיו ּוְבגּופֹו. ֶאת ַהָּטהֹור ְלַחָּטאת, 
א ְבָיָדיו ְוא ְבגּופֹו:

מסכת שבת פרק כב
ְמזֹון  ֵהיֶמָּנה  ַמִּציִלין  ֶׁשִּנְׁשְּבָרה,  ָחִבית  א 
ָׁשלׁש ְסֻעּדֹות, ְואֹוֵמר ַלֲאֵחִרים, ּבֹואּו ְוַהִּצילּו 
ֶאת  סֹוֲחִטין  ֵאין  ִיְסּפֹג.  ֶׁשֹּלא  ּוִבְלַבד  ָלֶכם, 
ָיְצאּו  ְוִאם  ַמְׁשִקין,  ֵמֶהן  ְלהֹוִציא  ַהֵּפרֹות 
ִאם  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֲאסּוִרין.  ֵמַעְצָמן, 
ְלַמְׁשִקין,  ְוִאם  ֻמָּתר,  ֵמֶהן  ַהּיֹוֵצא  ָלֳאָכִלין, 
ֶׁשִרְּסָקן  ְּדַבׁש  ַחּלֹות  ָאסּור.  ֵמֶהן  ַהּיֹוֵצא 
ְוַרִּבי  ֲאסּוִרים.  ֵמַעְצָמן,  ְוָיְצאּו  ַׁשָּבת  ֵמֶעֶרב 
ֵמֶעֶרב  ְבַחִּמין  ֶׁשָּבא  ָּכל  ב  ַמִּתיר:  ֶאִליֶעֶזר 
ְוָכל  ַּבַּׁשָּבת,  ְבַחִּמין  אֹותֹו  ׁשֹוִרין  ַׁשָּבת, 
ֶׁשֹּלא ָבא ְבַחִּמין ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת, ְמִדיִחין אֹותֹו 
ְבַחִּמין ַּבַּׁשָּבת, חּוץ ִמן ַהָּמִליַח ַהָּיָׁשן (ְוָדִגים 
ְמלּוִחים ְקַטִּנים) ְוקֹוְלַיס ָהִאְסָּפִנין, ֶׁשֲהָדָחָתן 
ֶאת  ָאָדם  ׁשֹוֵבר  ג  ְמַלאְכָּתן:  ְגַמר  ִהיא  זֹו 
ֶהָחִבית ֶלֱאכֹל ֵהיֶמָּנה ְגרֹוָגרֹות, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא 
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אין  נאה:  פה  לה  לעשות   - כלי  לעשותה 
נוקבים מגופה - הדבוקה בפי חבית אלא 
נוטל את כולה דכי נקיב לה מתקן פתחא הוא: 
ר׳ יוסי מתיר - דאין דרך פתח חבית בכך. 

יוסי:  כר׳  והלכה 
יקבנה  ולא 
כלומר   - מצדה 
יוסי  ר׳  דשרי  הא 
את  נוקב  להיות 
שרי  לא  המגופה, 
אלא למעלה בראש 
דלאו  המגופה 
למעבד  אורחא 
אלא  התם  פתחא 
המגופה.  כל  נוטל 
זימנין  מצדה,  אבל 
לנקב  ליה  דעביד 
בצד המגופה משום 
רוצה  ואינו  פתחא 
לפתחה למעלה שלא 
או  צרורות  יפלו 
ממרח  ביין:  עפר 
משום  כאן  ויש   -
 - בערב  ממחק: 
שם מקום: חוששני 
לו מחטאת - אם 
השעוה  מירח 
בדופני  לדבקה 
הנקב:  סביב  הכלי 

ד לתוך הבור - שאין בו מים: שיהא שמור 
- שלא יסריח מחמת החום. והא קמ״ל דלא 
חיישינן דלמא אתי לאשוויי גומות שבקרקעית 
הקדרה:  שם  להושיב  שוה  שיהא  כדי  הבור 
לשתיה:  הראויים   - היפים  המים  ואת 
ברעים - בתוך מקוה מים רעים שאינן ראויין 
סיפא  ומשום  היא  דפשיטא  ומילתא  לשתיה. 
[בחמה] בשביל  הצוננים  ואת  לה, דתנן  נקט 
שיחמו, מהו דתימא נגזור דלמא אתי לאטמוני 
ברמץ, קמ״ל: מי שנשרו כליו - שנפלו במים 
בשבת: מהלך עמהן ואינו חושש - שמא 

יחשדו אותו שכבסן: הגיע לחצר החיצונה - 
הסמוכה למבוא העיר שהוא מקום המשתמר: 
שוטחן בחמה - ליבשן: אבל לא כנגד העם 
היא,  דחויה  זו  ומשנה  שכבסן.  שיחשדוהו   -
כל  בידינו  שהלכה 
דבר שאסרו חכמים 
העין  מראית  מפני 
בחדרי  אפילו 
אסור,  חדרים 
הילכך אסור לשטחן 
כנגד  שלא  אפילו 
ונסתפג  ה  העם: 
אפילו  וקנח:   -
אלונטיות  בעשר 
- סדינים שמקנחים 
בהן  ונסתפג  בהן, 
אע״ג  זה  אחר  זה 
דלא נפישי מיא בכל 
לא  אפ״ה  וחד  חד 
לתוך  בידו  יביאם 
ע״י  אפילו  ביתו, 
כאן  שאין  עירוב, 
איסור הוצאה, אלא 
ישכח  שמא  גזרה 
בבואו:  ויסחטם 
בני  עשרה  אבל 
הואיל   - אדם 
ומרובין הם מדכרי 
אהדדי. ואפילו חדא 
אלונטית לעשרה בני אדם דהשתא נפישי בה 
מיא אפילו הכי מביאין אותה בידם ולא גזרינן 
פניהם  הן:  ומרובים  הואיל  יסחטוה,  שמא 
ידיהם ורגליהם - אורחא דמלתא נקט וה״ה 
זו אלא אפילו  ואין הלכה כמשנה  גופן.  לכל 
ולא  בה  שנסתפג  אלונטית  בידו  מביא  אחד 
חיישינן שמא יסחוט: ו סכין - שמן בשבת: 
וממשמשין - ביד על כל הגוף להנאה: אבל 
לא מתעמלין - לשפשף בכח: ולא מתגרדין 
- במגרדת, ודומה לו (איוב ב) ויקח לו חרש 
להתגרד בו, משום דהוי כעובדא דחול: אין 

ִיְתַּכֵּון ַלֲעׂשֹות ֶּכִלי. ְוֵאין נֹוְקִבים ְמגּוָפה ֶׁשל 
ַמִּתיִרין.  ַוֲחָכִמים  ְיהּוָדה.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ָחִבית, 
א  ְנקּוָבה,  ָהְיָתה  ְוִאם  ִמִּצָּדּה.  ִיְּקֶבָּנה  ְוא 
ִיֵּתן ָעֶליָה ַׁשֲעָוה, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְמָמֵרַח. ָאַמר 
ֶּבן  יֹוָחָנן  ַרָּבן  ִלְפֵני  ָבא  ַמֲעֶׂשה  ְיהּוָדה,  ַרִּבי 
ֵמַחָּטאת:  לֹו  חֹוְׁשַׁשִני  ְוָאַמר,  ַּבֲעָרב,  ַזַּכאי 
ד נֹוְתִנין ַּתְבִׁשיל ְלתֹו ַהּבֹור ִּבְׁשִביל ֶׁשְּיֵהא 
ִּבְׁשִביל  ָּבָרִעים  ַהָּיִפים  ַהַּמִים  ְוֶאת  ָׁשמּור, 
ֶׁשֵּיַחּמּו.  ִּבְׁשִביל  ַּבַחָמה  ַהּצֹוֵנן  ְוֶאת  ֶׁשִּיַּצּנּו, 
ָּבֶהן   ְמַהֵּל ַּבַּמִים,   ַּבֶּדֶר ֵכָליו  ֶׁשָּנְׁשרּו  ִמי 
ְוֵאינֹו חֹוֵׁשׁש. ִהִּגיַע ֶלָחֵצר ַהִחיצֹוָנה, ׁשֹוְטָחן 
ַּבַחָּמה, ֲאָבל א ְכֶנֶגד ָהָעם: ה ָהרֹוֵחץ ְּבֵמי 
ְבֶעֶׂשר  ֲאִפּלּו  ְוִנְסַּתֵּפג,  ְטֶבְרָיא  ּוְבֵמי  ְמָעָרה 
ֲעָׂשָרה  ֲאָבל  ְּבָידֹו,  ְיִביֵאם  א  ֲאֻלְנִטיאֹות, 
ְּפֵניֶהם  ַאַחת  ַּבֲאֻלְנִטית  ִמְסַּתְּפִגין  ָאָדם  ְבֵני 
ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם, ּוְמִביִאין אֹוָתּה ְּבָיָדן: ו ָסִכין 
ּוְמַמְׁשְמִׁשין (ִּבְבֵני ֵמַעִים), ֲאָבל א ִמְתַעְּמִלין 
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יורדין לפולימא - בקעה מלאה מים ותחתיה 
טיט כמו דבק, ויש בה מקומות שיטבע הרוחץ 
לעלות  יכול  ואינו  בו  וידבק  טיט  באותו  שם 
גדול  בקושי  ויעלוהו  אדם  בני  שיתקבצו  עד 

פ״א  ובדוחק. 
שלה  שטיט  בקעה 
והרוחץ  מחליק 
ובגדיו  נופל  שם 
במים  נשורים 
ואתי לידי סחיטה: 
 - אפיקטויזין 
ופירושו  להקיא. 
זיין,  טוי  אפיק 
להוציא  כלומר 
המזון ממקום בשולו 
האצטומכה.  שהיא 
אפיק, מוציא. טוי, 
אש  צלי  מתבשל. 
נור.  טוי  מתרגמינן 
ודוקא  מזון.  זיין, 
משקה  לשתות 
להקיא  שמביאו 
הוא שאסור בשבת 
אבל להכניס אצבעו 
לתוך פיו כדי להקיא 
מותר. והיכא דאית 
ואם  צערא  ליה 
יקיא יתרפא מותר 
משקה:  ע״י  אפילו 
ואין מעצבין את 
לתקנו   - הקטן 

ולישב עצמותיו וחוליות שדרתו משום דמיחזי 
ולא אמרן אלא לאחר זמן אבל ביום  כבונה. 
לידה שרי. מעצבין, לשון ידיך עצבוני ויעשוני 
י׳): ואין מחזירין את השבר - עצם  (שם 
הלכה  אלא  זו,  כמשנה  הלכה  ואין  שנשבר. 
מחזירין את השבר בשבת: שנפרקה ידו - 
שיצא העצם מן הפרק שלו: לא יטרפם - לשון 
ביצים טרופות בקערה, שמשתטף [בצונן] על 

מקום השבר, דמיחזי דלרפואה קעביד:

מעילה פרק א'

א קדשי קדשים ששחטן בדרום - אע״פ 
שדינן להשחט בצפון, לא תימא כמאן דחנקינהו 
כקדשים  והוו  דמו 
ידי  שיצאו  שמתו 
מעילה דבר תורה, 
קמשמע לן דקדשים 
שמתו לא חזו כלל, 
נהי  דרום  אבל 
לקדשי  ראוי  דאינו 
ראוי  אבל  קדשים 
הוא לקדשים קלים 
בהן,  מועלין  הלכך 
מהם  שנהנה  ומי 
מביא  פרוטה  שוה 
ולא  מעילה.  קרבן 
נשחטו  כי  בלבד 
דמן  וקבל  בדרום 
בצפון הוא דמועלין 
דעיקר  משום  בהן 
הוי  בצפון  עבודה 
דמקבלה  [כדין], 
ואילך מצות כהונה, 
שחטן  אפילו  אלא 
דמן  וקבל  בצפון 
על  אף  בדרום, 
עבודה  דעיקר  גב 
שלא  בדרום  הויא 
הכי  אפילו  כדין, 
וזרק  בהן:  מועלין 
דמן בלילה - אע״ג דלילה לאו זמן הקרבה, 
מועלין בהן: בלילה וזרק דמן ביום - האי 
כל שכן הוא דמועלין, דהא זרק ביום דעיקר 
עבודה הוא. אלא זו ואין צריך לומר זו קתני: 
או ששחטן - בצפון, וחשב עליהן לאכלן חוץ 
לזמנן שהוא פגול שיש בו כרת, או חוץ למקומן 
שהוא פסול שאין בו כרת, מועלים בהן: כלל 
אמר ר׳ יהושע כל שהיה לה שעת היתר 
רשאים  ואין  נפסלה  דשוב  אע״ג   - לכהנים 
שלנה  בהן:  מועלין  אין  הכי  אפילו  לאכלן, 

ְוֵאין  ְלקֹוְרִּדיָמא,  יֹוְרִדין  ֵאין  ִמְתָּגְרִדין.  ְוא 
ַהָּקָטן,  ֶאת  ְמַעְּצִבין  ְוֵאין  ַאִּפְקְטִויִזין,  עֹוִׂשין 
ָידֹו  ֶׁשִּנְפְרָקה  ִמי  ַהֶּׁשֶבר.  ֶאת  ַמֲחִזיִרין  ְוֵאין 
הּוא  רֹוֵחץ  ֲאָבל  ְּבצֹוֵנן,  ִיְטְרֵפם  א  ְוַרְגלֹו, 

ְכַדְרּכֹו, ְוִאם ִנְתַרָּפא ִנְתַרָּפא:

מסכת מעילה פרק א'
מֹוֲעִלין  ַּבָּדרֹום,  ֶׁשְּׁשָחָטן  ָקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  א 
ָּבֶהן. ְׁשָחָטן ַּבָּדרֹום ְוִקֵּבל ָּדָמן ַּבָּצפֹון, ַּבָּצפֹון 
ְוִקֵּבל ָּדָמן ַּבָּדרֹום, ְׁשָחָטן ַּבּיֹום ְוָזַרק ַּבַּלְיָלה, 
ִלְזַמָּנן  חּוץ  ֶׁשְּׁשָחָטן  אֹו  ַּבּיֹום,  ְוָזַרק  ַּבַּלְיָלה 
ַרִּבי  ָאַמר  ְּכָלל  ָּבֶהן.  מֹוֲעִלין  ִלְמקֹוָמן,  ְוחּוץ 
ְיהֹוֻׁשַע, ּכֹל ֶׁשָהָיה ָלּה ְׁשַעת ֶהֵּתר ַלּכֲֹהִנים, 
ֵאין מֹוֲעִלין ָּבּה. ְוֶׁשֹּלא ָהָיה ָלּה ְׁשַעת ֶהֵּתר 

ק
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אין  נאה:  פה  לה  לעשות   - כלי  לעשותה 
נוקבים מגופה - הדבוקה בפי חבית אלא 
נוטל את כולה דכי נקיב לה מתקן פתחא הוא: 
ר׳ יוסי מתיר - דאין דרך פתח חבית בכך. 

יוסי:  כר׳  והלכה 
יקבנה  ולא 
כלומר   - מצדה 
יוסי  ר׳  דשרי  הא 
את  נוקב  להיות 
שרי  לא  המגופה, 
אלא למעלה בראש 
דלאו  המגופה 
למעבד  אורחא 
אלא  התם  פתחא 
המגופה.  כל  נוטל 
זימנין  מצדה,  אבל 
לנקב  ליה  דעביד 
בצד המגופה משום 
רוצה  ואינו  פתחא 
לפתחה למעלה שלא 
או  צרורות  יפלו 
ממרח  ביין:  עפר 
משום  כאן  ויש   -
 - בערב  ממחק: 
שם מקום: חוששני 
לו מחטאת - אם 
השעוה  מירח 
בדופני  לדבקה 
הנקב:  סביב  הכלי 

ד לתוך הבור - שאין בו מים: שיהא שמור 
- שלא יסריח מחמת החום. והא קמ״ל דלא 
חיישינן דלמא אתי לאשוויי גומות שבקרקעית 
הקדרה:  שם  להושיב  שוה  שיהא  כדי  הבור 
לשתיה:  הראויים   - היפים  המים  ואת 
ברעים - בתוך מקוה מים רעים שאינן ראויין 
סיפא  ומשום  היא  דפשיטא  ומילתא  לשתיה. 
[בחמה] בשביל  הצוננים  ואת  לה, דתנן  נקט 
שיחמו, מהו דתימא נגזור דלמא אתי לאטמוני 
ברמץ, קמ״ל: מי שנשרו כליו - שנפלו במים 
בשבת: מהלך עמהן ואינו חושש - שמא 

יחשדו אותו שכבסן: הגיע לחצר החיצונה - 
הסמוכה למבוא העיר שהוא מקום המשתמר: 
שוטחן בחמה - ליבשן: אבל לא כנגד העם 
היא,  דחויה  זו  ומשנה  שכבסן.  שיחשדוהו   -
כל  בידינו  שהלכה 
דבר שאסרו חכמים 
העין  מראית  מפני 
בחדרי  אפילו 
אסור,  חדרים 
הילכך אסור לשטחן 
כנגד  שלא  אפילו 
ונסתפג  ה  העם: 
אפילו  וקנח:   -
אלונטיות  בעשר 
- סדינים שמקנחים 
בהן  ונסתפג  בהן, 
אע״ג  זה  אחר  זה 
דלא נפישי מיא בכל 
לא  אפ״ה  וחד  חד 
לתוך  בידו  יביאם 
ע״י  אפילו  ביתו, 
כאן  שאין  עירוב, 
איסור הוצאה, אלא 
ישכח  שמא  גזרה 
בבואו:  ויסחטם 
בני  עשרה  אבל 
הואיל   - אדם 
ומרובין הם מדכרי 
אהדדי. ואפילו חדא 
אלונטית לעשרה בני אדם דהשתא נפישי בה 
מיא אפילו הכי מביאין אותה בידם ולא גזרינן 
פניהם  הן:  ומרובים  הואיל  יסחטוה,  שמא 
ידיהם ורגליהם - אורחא דמלתא נקט וה״ה 
זו אלא אפילו  ואין הלכה כמשנה  גופן.  לכל 
ולא  בה  שנסתפג  אלונטית  בידו  מביא  אחד 
חיישינן שמא יסחוט: ו סכין - שמן בשבת: 
וממשמשין - ביד על כל הגוף להנאה: אבל 
לא מתעמלין - לשפשף בכח: ולא מתגרדין 
- במגרדת, ודומה לו (איוב ב) ויקח לו חרש 
להתגרד בו, משום דהוי כעובדא דחול: אין 

ִיְתַּכֵּון ַלֲעׂשֹות ֶּכִלי. ְוֵאין נֹוְקִבים ְמגּוָפה ֶׁשל 
ַמִּתיִרין.  ַוֲחָכִמים  ְיהּוָדה.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ָחִבית, 
א  ְנקּוָבה,  ָהְיָתה  ְוִאם  ִמִּצָּדּה.  ִיְּקֶבָּנה  ְוא 
ִיֵּתן ָעֶליָה ַׁשֲעָוה, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְמָמֵרַח. ָאַמר 
ֶּבן  יֹוָחָנן  ַרָּבן  ִלְפֵני  ָבא  ַמֲעֶׂשה  ְיהּוָדה,  ַרִּבי 
ֵמַחָּטאת:  לֹו  חֹוְׁשַׁשִני  ְוָאַמר,  ַּבֲעָרב,  ַזַּכאי 
ד נֹוְתִנין ַּתְבִׁשיל ְלתֹו ַהּבֹור ִּבְׁשִביל ֶׁשְּיֵהא 
ִּבְׁשִביל  ָּבָרִעים  ַהָּיִפים  ַהַּמִים  ְוֶאת  ָׁשמּור, 
ֶׁשֵּיַחּמּו.  ִּבְׁשִביל  ַּבַחָמה  ַהּצֹוֵנן  ְוֶאת  ֶׁשִּיַּצּנּו, 
ָּבֶהן   ְמַהֵּל ַּבַּמִים,   ַּבֶּדֶר ֵכָליו  ֶׁשָּנְׁשרּו  ִמי 
ְוֵאינֹו חֹוֵׁשׁש. ִהִּגיַע ֶלָחֵצר ַהִחיצֹוָנה, ׁשֹוְטָחן 
ַּבַחָּמה, ֲאָבל א ְכֶנֶגד ָהָעם: ה ָהרֹוֵחץ ְּבֵמי 
ְבֶעֶׂשר  ֲאִפּלּו  ְוִנְסַּתֵּפג,  ְטֶבְרָיא  ּוְבֵמי  ְמָעָרה 
ֲעָׂשָרה  ֲאָבל  ְּבָידֹו,  ְיִביֵאם  א  ֲאֻלְנִטיאֹות, 
ְּפֵניֶהם  ַאַחת  ַּבֲאֻלְנִטית  ִמְסַּתְּפִגין  ָאָדם  ְבֵני 
ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם, ּוְמִביִאין אֹוָתּה ְּבָיָדן: ו ָסִכין 
ּוְמַמְׁשְמִׁשין (ִּבְבֵני ֵמַעִים), ֲאָבל א ִמְתַעְּמִלין 
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יורדין לפולימא - בקעה מלאה מים ותחתיה 
טיט כמו דבק, ויש בה מקומות שיטבע הרוחץ 
לעלות  יכול  ואינו  בו  וידבק  טיט  באותו  שם 
גדול  בקושי  ויעלוהו  אדם  בני  שיתקבצו  עד 

פ״א  ובדוחק. 
שלה  שטיט  בקעה 
והרוחץ  מחליק 
ובגדיו  נופל  שם 
במים  נשורים 
ואתי לידי סחיטה: 
 - אפיקטויזין 
ופירושו  להקיא. 
זיין,  טוי  אפיק 
להוציא  כלומר 
המזון ממקום בשולו 
האצטומכה.  שהיא 
אפיק, מוציא. טוי, 
אש  צלי  מתבשל. 
נור.  טוי  מתרגמינן 
ודוקא  מזון.  זיין, 
משקה  לשתות 
להקיא  שמביאו 
הוא שאסור בשבת 
אבל להכניס אצבעו 
לתוך פיו כדי להקיא 
מותר. והיכא דאית 
ואם  צערא  ליה 
יקיא יתרפא מותר 
משקה:  ע״י  אפילו 
ואין מעצבין את 
לתקנו   - הקטן 

ולישב עצמותיו וחוליות שדרתו משום דמיחזי 
ולא אמרן אלא לאחר זמן אבל ביום  כבונה. 
לידה שרי. מעצבין, לשון ידיך עצבוני ויעשוני 
י׳): ואין מחזירין את השבר - עצם  (שם 
הלכה  אלא  זו,  כמשנה  הלכה  ואין  שנשבר. 
מחזירין את השבר בשבת: שנפרקה ידו - 
שיצא העצם מן הפרק שלו: לא יטרפם - לשון 
ביצים טרופות בקערה, שמשתטף [בצונן] על 

מקום השבר, דמיחזי דלרפואה קעביד:

מעילה פרק א'

א קדשי קדשים ששחטן בדרום - אע״פ 
שדינן להשחט בצפון, לא תימא כמאן דחנקינהו 
כקדשים  והוו  דמו 
ידי  שיצאו  שמתו 
מעילה דבר תורה, 
קמשמע לן דקדשים 
שמתו לא חזו כלל, 
נהי  דרום  אבל 
לקדשי  ראוי  דאינו 
ראוי  אבל  קדשים 
הוא לקדשים קלים 
בהן,  מועלין  הלכך 
מהם  שנהנה  ומי 
מביא  פרוטה  שוה 
ולא  מעילה.  קרבן 
נשחטו  כי  בלבד 
דמן  וקבל  בדרום 
בצפון הוא דמועלין 
דעיקר  משום  בהן 
הוי  בצפון  עבודה 
דמקבלה  [כדין], 
ואילך מצות כהונה, 
שחטן  אפילו  אלא 
דמן  וקבל  בצפון 
על  אף  בדרום, 
עבודה  דעיקר  גב 
שלא  בדרום  הויא 
הכי  אפילו  כדין, 
וזרק  בהן:  מועלין 
דמן בלילה - אע״ג דלילה לאו זמן הקרבה, 
מועלין בהן: בלילה וזרק דמן ביום - האי 
כל שכן הוא דמועלין, דהא זרק ביום דעיקר 
עבודה הוא. אלא זו ואין צריך לומר זו קתני: 
או ששחטן - בצפון, וחשב עליהן לאכלן חוץ 
לזמנן שהוא פגול שיש בו כרת, או חוץ למקומן 
שהוא פסול שאין בו כרת, מועלים בהן: כלל 
אמר ר׳ יהושע כל שהיה לה שעת היתר 
רשאים  ואין  נפסלה  דשוב  אע״ג   - לכהנים 
שלנה  בהן:  מועלין  אין  הכי  אפילו  לאכלן, 

ְוֵאין  ְלקֹוְרִּדיָמא,  יֹוְרִדין  ֵאין  ִמְתָּגְרִדין.  ְוא 
ַהָּקָטן,  ֶאת  ְמַעְּצִבין  ְוֵאין  ַאִּפְקְטִויִזין,  עֹוִׂשין 
ָידֹו  ֶׁשִּנְפְרָקה  ִמי  ַהֶּׁשֶבר.  ֶאת  ַמֲחִזיִרין  ְוֵאין 
הּוא  רֹוֵחץ  ֲאָבל  ְּבצֹוֵנן,  ִיְטְרֵפם  א  ְוַרְגלֹו, 

ְכַדְרּכֹו, ְוִאם ִנְתַרָּפא ִנְתַרָּפא:

מסכת מעילה פרק א'
מֹוֲעִלין  ַּבָּדרֹום,  ֶׁשְּׁשָחָטן  ָקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  א 
ָּבֶהן. ְׁשָחָטן ַּבָּדרֹום ְוִקֵּבל ָּדָמן ַּבָּצפֹון, ַּבָּצפֹון 
ְוִקֵּבל ָּדָמן ַּבָּדרֹום, ְׁשָחָטן ַּבּיֹום ְוָזַרק ַּבַּלְיָלה, 
ִלְזַמָּנן  חּוץ  ֶׁשְּׁשָחָטן  אֹו  ַּבּיֹום,  ְוָזַרק  ַּבַּלְיָלה 
ַרִּבי  ָאַמר  ְּכָלל  ָּבֶהן.  מֹוֲעִלין  ִלְמקֹוָמן,  ְוחּוץ 
ְיהֹוֻׁשַע, ּכֹל ֶׁשָהָיה ָלּה ְׁשַעת ֶהֵּתר ַלּכֲֹהִנים, 
ֵאין מֹוֲעִלין ָּבּה. ְוֶׁשֹּלא ָהָיה ָלּה ְׁשַעת ֶהֵּתר 

ק
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- לאחר זריקה, או שנטמאה או שיצאה חוץ 
ראויה  דאינה  אע״ג  זריקה.  לאחר  לעזרה 
היתר  אחת  שעה  לה  דהיה  כיון  לכהנים, 
קודם שלנה, אין מועלים בה, דלאו קדשי ה׳ 

קרינן בה, דהא חזו 
ושקבלו  לכהנים: 
וזרקו  פסולים 
קבלו   - דמה  את 
דמה  את  פסולים 
שזרקוהו  אע״פ 
או  כשרים, 
פסולים  שזרקוהו 
שקבלוהו  אע״פ 
לאחר  ואם  כשרים. 
שקבלו פסולים את 
הדם וזרקוהו, חזרו 
כשרים וקבלו שאר 
דם הנפש וזרקוהו, 
הרי זריקת הכשרים 
ומתרת  מועלת 
הבשר לכהנים ואין 
מעילה.  משום  בו 
שאר  מילי  והני 
מן  חוץ  פסולים 
טמא  אבל  הטמא, 
הדם  את  שקבל 
וזרקו, אע״פ שחזרו 
כשרים וקבלו שאר 
דם הנפש וזרקוהו, 

בו, שהטמא  ומועלים  היתר  שעת  לבשר  אין 
הואיל וראוי לעבודת צבור, שקרבן צבור דוחה 
את הטומאה, כשזרק הדם נעשה שאר הדם 
שיריים ושוב אין זריקת הכשרים מועלת להתיר 
הדם  שעושה  מי  בפסולים  לך  ואין  הבשר, 
קדשי  בשר  ב  בלבד:  הטמא  אלא  שיריים 
קרשים שיצא לפני זריקת דמים - ואחר 
כך נכנס ואחר כך זרק את הדם: ר׳ אליעזר 
אומר מועלים בו - אע״פ שזרק את הדם. 
דסבירא ליה לרבי אליעזר דזריקה לא מהני 
ליוצא לאפוקי מידי מעילה: ואין חייבין עליו 

ויצא.  הואיל   - וטמא  נותר  פגול  משום 
דזריקה כשרה קא קבעה לפגול, ולא פסולה: 
רבי עקיבא - סבר אין מועלים בו. דקסבר 
ממעילה:  לאפוקי  ליוצא  מהניא  דזריקה 
כו׳  חייבין  אבל 
ברם,  לשון  אבל,   -
וכי  באמת.  כמו 
עקיבא  רבי  אמר 
מהני  דזריקה 
שיצא  כגון  ליוצא, 
ולא  הבשר  מקצת 
כולו, דמגו דמהניא 
מקצת  לההוא 
מהניא  שבפנים, 
מקצת  לההוא  נמי 
והלכה  חוץ.  שיצא 
אמר  עקיבא:  כר׳ 
והרי  עקינא  ר׳ 
המפריש חטאתו 
השתא   - ואבדה 
למאי  ראיה  מייתי 
דזריקה  דקאמר 
ליוצא:  מועלת 
שתיהן  והרי 
עומדות - שחוטות 
בשתי  דמן  ונתקבל 
דמה  וזרק  כוסות 
לא  מהן:  אחת  של 
כשם שדמה - של 
אותה: פוטר את בשרה - מן המעילה: כך 
הוא פוטר את בשר חברתה - שלא נזרק 
לזרוק  יכול  והיה  הואיל  המעילה,  מן  דמה, 
דמה של איזו שירצה: ואם פוטר דמה את 
בשר חברתה מן המעילה - אע״ג דפסולה 
שיפטר  דין  אינו  היא.  חטאת  דמותר  היא, 
בשרה של עצמה, אע״פ שנפסלה ביוצא. ולא 
אמר ר׳ עקיבא כשם שדמה פוטר את בשרה 
כך הוא פוטר את בשר חברתה, אלא כששחט 
שתי החטאות כאחת, לפי שאם רצה מזה זורק 
רצה מזה זורק, אבל בזה אחר זה לא אמר 

ָלּה  ֶׁשָהָיה  ִהיא  ֵאיזֹו  ָּבּה.  מֹוֲעִלין  ַלּכֲֹהִנים, 

ְוֶׁשִּנְטְמָאה,  ֶׁשָּלָנה,  ַלּכֲֹהִנים,  ֶהֵּתר  ְׁשַעת 

ְׁשַעת  ָלּה  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ִהיא  ֵאיזֹו  ְוֶׁשָּיְצָאה. 

חּוץ  ִלְזַמָּנּה,  חּוץ  ֶׁשִּנְׁשֲחָטה  ַלּכֲֹהִנים,  ֶהֵּתר 

ָּדָמּה: ֶאת  ְוָזְרקּו  ְפסּוִלין  ְוֶׁשִּקְּבלּו  ִלְמקֹוָמּה, 

ְזִריַקת  ִלְפֵני  ֶׁשָּיָצא  ָקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ְּבַׂשר  ב 
ְוֵאין  ּבֹו,  מֹוֲעִלין  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ָּדִמים, 

ַרִּבי  ְוָטֵמא.  נֹוָתר  ִּפּגּול  ִמּׁשּום  ָעָליו  ַחָּיִבין 

ַחָּיִבין  ֲאָבל  ּבֹו,  מֹוֲעִלין  ֵאין  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא 

ַרִּבי  ָאַמר  ְוָטֵמא.  נֹוָתר  ִּפּגּול  ִמּׁשּום  ָעָליו 

ְוָאְבָדה  ַחָּטאתֹו  ַהַּמְפִריׁש  ַוֲהֵרי  ֲעִקיָבא, 

ִנְמֵצאת   ָּכ ְוַאַחר  ַּתְחֶּתיָה,  ַאֶחֶרת  ְוִהְפִריׁש 

ְכֵׁשם  עֹוְמדֹות, א  ְׁשֵּתיֶהן  ַוֲהֵרי  ָהִראׁשֹוָנה 

פֹוֵטר  הּוא   ָּכ ְּבָׂשָרּה,  ֶאת  ּפֹוֵטר  ֶׁשָּדָמּה 

ֶאת ְּבַׂשר ֲחֶבְרָּתּה. ְוִאם ָּפַטר ָּדָמּה ֶאת ְּבַׂשר 

ֲחֶבְרָּתּה ִמן ַהְּמִעיָלה, ִּדין הּוא ֶׁשִּיְפטֹור ֶאת 
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ר׳ עקיבא שיהיה דמה פוטר בשר חברתה: 
מועלים  אין   - קלים  קדשים  אימורי  ג 
זריקת  לאחר  אלא  קלים  קדשים  באימורי 
דמים, כדאמרינן בשלהי פרקין. ואם יצאו לפני 
זריקת דמים: ר׳ אליעזר אומר אין מועלין 
בהן - דכי היכי דאית ליה לר׳ אליעזר דאין 

זריקה מועלת ליוצא 
לאפוקי בשר קדשי 
ממעילה,  קדשים 
הכי נמי אין מועלת 
להביא  ליוצא 
קדשים  אימורי 
מעילה.  לידי  קלים 
דאית  היכי  וכי 
עקיבא  לר׳  ליה 
מועלת  דזריקה 
ליוצא לאפוקי בשר 
קדשי קדשים מידי 
מועלת  מעילה, 
להביא  ליוצא  נמי 
קדשים  אימורי 
מעילה:  לידי  קלים 
דמים  מעשה  ד 
הדם:  זריקת  זו   -

דמים  זריקת  לאחר   - בבשר  מועלין  ואין 
היתר  שעת  בו  יש  דכבר  בבשר,  מועלין  אין 
דמים  זריקת  דמשום  להקל,  והיינו  לכהנים. 
אתיא ליה קולא דאין מועלין בו: ועל זה ועל 
- בין על האימורין בין על הבשר לאחר  זה 
זריקה: חייבין משום פגול - אם פיגל באחת 
עבודות.  מארבע 
קובעת  דזריקה 
וקבעה  בפגול 
וטמא.  לנותר  נמי 
להחמיר:  והיינו 
ובקדשים קלים - 
לאחר זריקה: כולו 
להחמיר - דמועלין 
דכבר  באימורים, 
וקדשים  לגבוה  חזו 
ממון  ולא  נינהו 
זה  ועל  בעלים: 
על  בין   - זה  ועל 
על  בין  האימורים 
עליו  חייבין  הבשר 
נותר  פגול  משום 
כולו  והיינו  וטמא. 

להחמיר:

ְּבָׂשָרּה: ג ֵאמּוֵרי ָקָדִׁשים ַקִּלים ֶׁשָּיְצאּו ִלְפֵני 
ְזִריַקת ָּדִמים, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֵאין מֹוֲעִלין 
נֹוָתר  ִּפּגּול  ִמּׁשּום  ֲעֵליֶהן  ַחָּיִבין  ְוֵאין  ָּבֶהן, 
ְוָטֵמא. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, מֹוֲעִלין ָּבֶהן, ְוַחָּיִבין 
(ֲעֵליֶהן) ִמּׁשּום ִּפּגּול נֹוָתר ְוָטֵמא: ד ַמֲעֵׂשה 
ּוְלַהְחִמיר.  ְלָהֵקל  ָקָדִׁשים,  ְּבָקְדֵׁשי  ָדִמים 
ּוְבָקָדִׁשים ַקִּלים, ֻּכָּלן ְלַהְחִמיר. ֵּכיַצד, ָקְדֵׁשי 
ָקָדִׁשים ִלְפֵני ְזִריַקת ָּדִמים, מֹוֲעִלין ָּבֵאמּוִרין 
מֹוֲעִלים  ָּדִמים,  ְזִריַקת  ְלַאַחר  ּוַבָּבָׂשר. 
ָּבֵאמּוִרים ְוֵאין מֹוֲעִלין ַּבָּבָׂשר. ַעל ֶזה ְוַעל ֶזה, 
ּוְבָקָדִׁשים  ְוָטֵמא.  נֹוָתר  ִּפּגּול  ִמּׁשּום  ַחָּיִבין 
(ַקִּלים)  ָקָדִׁשים  ֵּכיַצד,  ְלַהְחִמיר  ֻּכָּלן  ַקִּלים 
ִלְפֵני ְזִריַקת ָּדִמים, ֵאין מֹוֲעִלין א ָבֵאמּוִרין 

ְוא ַבָּבָׂשר. ְלַאַחר ְזִריַקת ָּדִמים, מֹוֲעִלין ָּבֵאמּוִרין ְוֵאין מֹוֲעִלין ַּבָּבָׂשר. ַעל ֶזה ְוַעל 
ְלָהֵקל  ָקָדִׁשים,  ְּבָקְדֵׁשי  ָדִמים  ַמֲעֵׂשה  ִנְמָצא,  ְוָטֵמא.  נֹוָתר  ִּפּגּול  ִמּׁשּום  ַחָּיִבין  ֶזה, 

ּוְלַהְחִמיר. ּוְבָקָדִׁשים ַקִּלים, ֻּכּלֹו ְלַהְחִמיר:
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- לאחר זריקה, או שנטמאה או שיצאה חוץ 
ראויה  דאינה  אע״ג  זריקה.  לאחר  לעזרה 
היתר  אחת  שעה  לה  דהיה  כיון  לכהנים, 
קודם שלנה, אין מועלים בה, דלאו קדשי ה׳ 

קרינן בה, דהא חזו 
ושקבלו  לכהנים: 
וזרקו  פסולים 
קבלו   - דמה  את 
דמה  את  פסולים 
שזרקוהו  אע״פ 
או  כשרים, 
פסולים  שזרקוהו 
שקבלוהו  אע״פ 
לאחר  ואם  כשרים. 
שקבלו פסולים את 
הדם וזרקוהו, חזרו 
כשרים וקבלו שאר 
דם הנפש וזרקוהו, 
הרי זריקת הכשרים 
ומתרת  מועלת 
הבשר לכהנים ואין 
מעילה.  משום  בו 
שאר  מילי  והני 
מן  חוץ  פסולים 
טמא  אבל  הטמא, 
הדם  את  שקבל 
וזרקו, אע״פ שחזרו 
כשרים וקבלו שאר 
דם הנפש וזרקוהו, 

בו, שהטמא  ומועלים  היתר  שעת  לבשר  אין 
הואיל וראוי לעבודת צבור, שקרבן צבור דוחה 
את הטומאה, כשזרק הדם נעשה שאר הדם 
שיריים ושוב אין זריקת הכשרים מועלת להתיר 
הדם  שעושה  מי  בפסולים  לך  ואין  הבשר, 
קדשי  בשר  ב  בלבד:  הטמא  אלא  שיריים 
קרשים שיצא לפני זריקת דמים - ואחר 
כך נכנס ואחר כך זרק את הדם: ר׳ אליעזר 
אומר מועלים בו - אע״פ שזרק את הדם. 
דסבירא ליה לרבי אליעזר דזריקה לא מהני 
ליוצא לאפוקי מידי מעילה: ואין חייבין עליו 

ויצא.  הואיל   - וטמא  נותר  פגול  משום 
דזריקה כשרה קא קבעה לפגול, ולא פסולה: 
רבי עקיבא - סבר אין מועלים בו. דקסבר 
ממעילה:  לאפוקי  ליוצא  מהניא  דזריקה 
כו׳  חייבין  אבל 
ברם,  לשון  אבל,   -
וכי  באמת.  כמו 
עקיבא  רבי  אמר 
מהני  דזריקה 
שיצא  כגון  ליוצא, 
ולא  הבשר  מקצת 
כולו, דמגו דמהניא 
מקצת  לההוא 
מהניא  שבפנים, 
מקצת  לההוא  נמי 
והלכה  חוץ.  שיצא 
אמר  עקיבא:  כר׳ 
והרי  עקינא  ר׳ 
המפריש חטאתו 
השתא   - ואבדה 
למאי  ראיה  מייתי 
דזריקה  דקאמר 
ליוצא:  מועלת 
שתיהן  והרי 
עומדות - שחוטות 
בשתי  דמן  ונתקבל 
דמה  וזרק  כוסות 
לא  מהן:  אחת  של 
כשם שדמה - של 
אותה: פוטר את בשרה - מן המעילה: כך 
הוא פוטר את בשר חברתה - שלא נזרק 
לזרוק  יכול  והיה  הואיל  המעילה,  מן  דמה, 
דמה של איזו שירצה: ואם פוטר דמה את 
בשר חברתה מן המעילה - אע״ג דפסולה 
שיפטר  דין  אינו  היא.  חטאת  דמותר  היא, 
בשרה של עצמה, אע״פ שנפסלה ביוצא. ולא 
אמר ר׳ עקיבא כשם שדמה פוטר את בשרה 
כך הוא פוטר את בשר חברתה, אלא כששחט 
שתי החטאות כאחת, לפי שאם רצה מזה זורק 
רצה מזה זורק, אבל בזה אחר זה לא אמר 

ָלּה  ֶׁשָהָיה  ִהיא  ֵאיזֹו  ָּבּה.  מֹוֲעִלין  ַלּכֲֹהִנים, 

ְוֶׁשִּנְטְמָאה,  ֶׁשָּלָנה,  ַלּכֲֹהִנים,  ֶהֵּתר  ְׁשַעת 

ְׁשַעת  ָלּה  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ִהיא  ֵאיזֹו  ְוֶׁשָּיְצָאה. 

חּוץ  ִלְזַמָּנּה,  חּוץ  ֶׁשִּנְׁשֲחָטה  ַלּכֲֹהִנים,  ֶהֵּתר 

ָּדָמּה: ֶאת  ְוָזְרקּו  ְפסּוִלין  ְוֶׁשִּקְּבלּו  ִלְמקֹוָמּה, 

ְזִריַקת  ִלְפֵני  ֶׁשָּיָצא  ָקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ְּבַׂשר  ב 
ְוֵאין  ּבֹו,  מֹוֲעִלין  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ָּדִמים, 

ַרִּבי  ְוָטֵמא.  נֹוָתר  ִּפּגּול  ִמּׁשּום  ָעָליו  ַחָּיִבין 

ַחָּיִבין  ֲאָבל  ּבֹו,  מֹוֲעִלין  ֵאין  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא 

ַרִּבי  ָאַמר  ְוָטֵמא.  נֹוָתר  ִּפּגּול  ִמּׁשּום  ָעָליו 

ְוָאְבָדה  ַחָּטאתֹו  ַהַּמְפִריׁש  ַוֲהֵרי  ֲעִקיָבא, 

ִנְמֵצאת   ָּכ ְוַאַחר  ַּתְחֶּתיָה,  ַאֶחֶרת  ְוִהְפִריׁש 

ְכֵׁשם  עֹוְמדֹות, א  ְׁשֵּתיֶהן  ַוֲהֵרי  ָהִראׁשֹוָנה 

פֹוֵטר  הּוא   ָּכ ְּבָׂשָרּה,  ֶאת  ּפֹוֵטר  ֶׁשָּדָמּה 

ֶאת ְּבַׂשר ֲחֶבְרָּתּה. ְוִאם ָּפַטר ָּדָמּה ֶאת ְּבַׂשר 

ֲחֶבְרָּתּה ִמן ַהְּמִעיָלה, ִּדין הּוא ֶׁשִּיְפטֹור ֶאת 
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ר׳ עקיבא שיהיה דמה פוטר בשר חברתה: 
מועלים  אין   - קלים  קדשים  אימורי  ג 
זריקת  לאחר  אלא  קלים  קדשים  באימורי 
דמים, כדאמרינן בשלהי פרקין. ואם יצאו לפני 
זריקת דמים: ר׳ אליעזר אומר אין מועלין 
בהן - דכי היכי דאית ליה לר׳ אליעזר דאין 

זריקה מועלת ליוצא 
לאפוקי בשר קדשי 
ממעילה,  קדשים 
הכי נמי אין מועלת 
להביא  ליוצא 
קדשים  אימורי 
מעילה.  לידי  קלים 
דאית  היכי  וכי 
עקיבא  לר׳  ליה 
מועלת  דזריקה 
ליוצא לאפוקי בשר 
קדשי קדשים מידי 
מועלת  מעילה, 
להביא  ליוצא  נמי 
קדשים  אימורי 
מעילה:  לידי  קלים 
דמים  מעשה  ד 
הדם:  זריקת  זו   -

דמים  זריקת  לאחר   - בבשר  מועלין  ואין 
היתר  שעת  בו  יש  דכבר  בבשר,  מועלין  אין 
דמים  זריקת  דמשום  להקל,  והיינו  לכהנים. 
אתיא ליה קולא דאין מועלין בו: ועל זה ועל 
- בין על האימורין בין על הבשר לאחר  זה 
זריקה: חייבין משום פגול - אם פיגל באחת 
עבודות.  מארבע 
קובעת  דזריקה 
וקבעה  בפגול 
וטמא.  לנותר  נמי 
להחמיר:  והיינו 
ובקדשים קלים - 
לאחר זריקה: כולו 
להחמיר - דמועלין 
דכבר  באימורים, 
וקדשים  לגבוה  חזו 
ממון  ולא  נינהו 
זה  ועל  בעלים: 
על  בין   - זה  ועל 
על  בין  האימורים 
עליו  חייבין  הבשר 
נותר  פגול  משום 
כולו  והיינו  וטמא. 

להחמיר:

ְּבָׂשָרּה: ג ֵאמּוֵרי ָקָדִׁשים ַקִּלים ֶׁשָּיְצאּו ִלְפֵני 
ְזִריַקת ָּדִמים, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֵאין מֹוֲעִלין 
נֹוָתר  ִּפּגּול  ִמּׁשּום  ֲעֵליֶהן  ַחָּיִבין  ְוֵאין  ָּבֶהן, 
ְוָטֵמא. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, מֹוֲעִלין ָּבֶהן, ְוַחָּיִבין 
(ֲעֵליֶהן) ִמּׁשּום ִּפּגּול נֹוָתר ְוָטֵמא: ד ַמֲעֵׂשה 
ּוְלַהְחִמיר.  ְלָהֵקל  ָקָדִׁשים,  ְּבָקְדֵׁשי  ָדִמים 
ּוְבָקָדִׁשים ַקִּלים, ֻּכָּלן ְלַהְחִמיר. ֵּכיַצד, ָקְדֵׁשי 
ָקָדִׁשים ִלְפֵני ְזִריַקת ָּדִמים, מֹוֲעִלין ָּבֵאמּוִרין 
מֹוֲעִלים  ָּדִמים,  ְזִריַקת  ְלַאַחר  ּוַבָּבָׂשר. 
ָּבֵאמּוִרים ְוֵאין מֹוֲעִלין ַּבָּבָׂשר. ַעל ֶזה ְוַעל ֶזה, 
ּוְבָקָדִׁשים  ְוָטֵמא.  נֹוָתר  ִּפּגּול  ִמּׁשּום  ַחָּיִבין 
(ַקִּלים)  ָקָדִׁשים  ֵּכיַצד,  ְלַהְחִמיר  ֻּכָּלן  ַקִּלים 
ִלְפֵני ְזִריַקת ָּדִמים, ֵאין מֹוֲעִלין א ָבֵאמּוִרין 

ְוא ַבָּבָׂשר. ְלַאַחר ְזִריַקת ָּדִמים, מֹוֲעִלין ָּבֵאמּוִרין ְוֵאין מֹוֲעִלין ַּבָּבָׂשר. ַעל ֶזה ְוַעל 
ְלָהֵקל  ָקָדִׁשים,  ְּבָקְדֵׁשי  ָדִמים  ַמֲעֵׂשה  ִנְמָצא,  ְוָטֵמא.  נֹוָתר  ִּפּגּול  ִמּׁשּום  ַחָּיִבין  ֶזה, 

ּוְלַהְחִמיר. ּוְבָקָדִׁשים ַקִּלים, ֻּכּלֹו ְלַהְחִמיר:
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49חומש ||

חומש ט' שבט
פרשת בשלח - יום שלישי

ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ר ֶאל  ּבֵ ּדַ ְצַעק ֵאָלי  ה ַמה ּתִ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ֹמשֶׁ )טו( 

עּו:  ְוִיּסָ
מה תצעק אלי. למדנו שהיה משה עומד ומתפלל, אמר לו הקדוש ברוך הוא לא עת 
עתה להאריך בתפלה שישראל נתונין בצרה. דבר אחר מה תצעק אלי עלי הדבר תלוי 
ולא עליך, כמו שנאמר להלן )ישעיה מה יא( על בני ועל פעל ידי תצוני: דבר אל בני ישראל 
ויסעו. אין להם אלא לסע שאין הים עומד בפניהם, כדאי זכות אבותיהם והם והאמונה 

שהאמינו בי ויצאו, לקרוע להם הים: 

ם ּוְבָקֵעהּו ְוָיֹבאּו  ָך ּוְנֵטה ֶאת ָיְדָך ַעל ַהּיָ ה ָהֵרם ֶאת ַמּטְ )טז( ְוַאּתָ

ק ֶאת ֵלב ִמְצַרִים  ה: )יז( ַוֲאִני ִהְנִני ְמַחּזֵ ׁשָ ּבָ ּיַ ם ּבַ תֹוְך ַהּיָ ָרֵאל ּבְ ְבֵני ִיׂשְ
יו: )יח(  ִרְכּבֹו ּוְבָפָרׁשָ ַפְרעֹה ּוְבָכל ֵחילֹו ּבְ ְבָדה ּבְ ְוָיֹבאּו ַאֲחֵריֶהם ְוִאּכָ
יו: )יט(  ִרְכּבֹו ּוְבָפָרׁשָ ַפְרעֹה ּבְ ְבִדי ּבְ ִהּכָ י ֲאִני ְיהָוה ּבְ ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ּכִ
ֶלְך ֵמַאֲחֵריֶהם  ָרֵאל ַוּיֵ ע ַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים ַהֹהֵלְך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיׂשְ ּסַ ַוּיִ

ֲעֹמד ֵמַאֲחֵריֶהם:  ֵניֶהם ַוּיַ ע ַעּמּוד ֶהָעָנן ִמּפְ ּסַ ַוּיִ
חצים  ולקבל  ישראל,  מחנה  ובין  מצרים  מחנה  בין  להבדיל  מאחריהם.  וילך 
אין  וכאן מלאך האלהים,  ה',  אומר מלאך  הוא  בכל מקום  ובליסטראות של מצרים. 
אלהים בכל מקום אלא דין, מלמד שהיו ישראל נתונין בדין באותה שעה אם להנצל 
ויסע עמוד הענן. כשחשכה והשלים עמוד הענן את המחנה  אם להאבד עם מצרים: 
לעמוד האש, לא נסתלק הענן כמו שהיה רגיל להסתלק ערבית לגמרי, אלא נסע והלך 

לו מאחריהם להחשיך למצרים: 

ְך  ָרֵאל ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהחֹשֶׁ ין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּוֵבין ַמֲחֵנה ִיׂשְ ֹבא ּבֵ )כ( ַוּיָ

ְיָלה:  ל ַהּלָ ְיָלה ְולֹא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ּכָ ֶאר ֶאת ַהּלָ ַוּיָ
לשבותו,  לסטים  באו  לפניו.  מהלך  ובנו  בדרך  למהלך  משל  מצרים.  מחנה  בין  ויבא 
נטלו מלפניו ונתנו לאחריו, באו זאבים מאחריו, נתנו לפניו, באו לסטים לפניו וזאבים 
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על  קחם  לאפרים  תרגלתי  ואנכי  ג(  יא  )הושע  כך  בהם,  ונלחם  זרועו  על  נתנו  מאחריו, 
והולך  לישראל,  הלילה  את  האש  עמוד  ויאר.  למצרים:  והחשך.  הענן  ויהי  זרועותיו: 
זה.  זה אל  ולא קרב  לפניהם כדרכו ללכת כל הלילה, והחשך של ערפל לצד מצרים: 

מחנה אל מחנה:

רּוַח ָקִדים  ם ּבְ ם ַוּיֹוֶלְך ְיהָוה ֶאת ַהּיָ ה ֶאת ָידֹו ַעל ַהּיָ ט ֹמשֶׁ )כא( ַוּיֵ

ִים:  ְקעּו ַהּמָ ּבָ ם ֶלָחָרָבה ַוּיִ ם ֶאת ַהּיָ ׂשֶ ְיָלה ַוּיָ ל ַהּלַ ה ּכָ ַעּזָ
הוא  ברוך  שהקדוש  הרוח  היא  שברוחות,  עזה  שהיא  קדים  ברוח  עזה.  קדים  ברוח 
נפרע בה מן הרשעים, שנאמר )ירמיה יח יז( ברוח קדים אפיצם, )הושע יג טו( יבא קדים רוח 
ה', )יחזקאל כז כו( רוח הקדים שברך בלב ימים, )ישעיה כז ח( הגה ברוחו הקשה ביום 

קדים: ויבקעו המים. כל מים שבעולם:  

חָֹמה  ָלֶהם  ִים  ְוַהּמַ ה  ׁשָ ּבָ ּיַ ּבַ ם  ַהּיָ תֹוְך  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ֹבאּו  ַוּיָ )כב( 

ּכֹל סּוס  ַאֲחֵריֶהם  ֹבאּו  ַוּיָ ִמְצַרִים  פּו  ְרּדְ ַוּיִ )כג(  ֹמאָלם:  ְ ּוִמׂשּ ִמיִמיָנם 
ם:  יו ֶאל ּתֹוְך ַהּיָ ְרעֹה ִרְכּבֹו ּוָפָרׁשָ ּפַ

וכי סוס אחד היה אלא מגיד שאין כלם חשובין לפני המקום אלא  כל סוס פרעה. 
כסוס אחד: 

ַעּמּוד  ֵקף ְיהָוה ֶאל ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּבְ ׁשְ ֹמֶרת ַהּבֶֹקר ַוּיַ ַאׁשְ )כד( ַוְיִהי ּבְ

ָהם ֵאת ַמֲחֵנה ִמְצָרִים:  ֵאׁש ְוָעָנן ַוּיָ
באשמרת הבקר. שלשת חלקי הלילה קרויין אשמורות, ואותה שלפני הבקר קורא 
אשמורת הבקר. ואומר אני לפי שהלילה חלוק למשמרות שיר של מלאכי השרת, כת 
וישקף.  אחר כת לשלשה חלקים, לכך קרוי אשמורת, וזהו שתרגם אנקלוס במטרת: 
ויבט, כלומר פנה אליהם להשחיתם, ותרגומו ואסתכי, אף הוא לשון הבטה, כמו )במדבר 
כטיט  אותו  ועושה  יורד  ענן  עמוד  וענן.  אש  בעמוד  סכותא:  חקל  צופים.  יד( שדה  כג 

לשון מהומה, אישטורדישו''ן  ויהם.  וטלפי סוסיהם משתמטות:  ועמוד אש מרתיחו, 
בלעז ערבבם, נטל סגניות שלהם. ושנינו בפרקי רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי 
כל מקום שנאמר בו מהומה, הרעמת קול הוא, וזה אב לכלן )שמואל א' ז י( וירעם ה' בקול 

גדול וגו' על פלשתים ויהמם: 

ִמְצַרִים  ַוּיֹאֶמר  ְכֵבֻדת  ּבִ ַוְיַנֲהֵגהּו  ֹבָתיו  ַמְרּכְ אַֹפן  ֵאת  ַסר  ַוּיָ )כה( 

ִמְצָרִים  י ְיהָוה ִנְלָחם ָלֶהם ּבְ ָרֵאל ּכִ ֵני ִיׂשְ ָאנּוָסה ִמּפְ
והיושבים  נגררות,  והמרכבות  הגלגלים  נשרפו  האש  מכח  מרכבתיו.  אפן  את  ויסר 
בהם נעים ואיבריהן מתפרקין:וינהגהו בכבדת. בהנהגה שהיא כבדה וקשה להם, במדה 
שמדדו )שמות ט לד( ויכבד לבו הוא ועבדיו, אף כאן וינהגהו בכבדות: נלחם להם במצרים. 
במצרים. דבר אחר במצרים, בארץ מצרים, שכשם שאלו לוקים על הים, כך לוקים 

אותם שנשארו במצרים: 
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ֵעיָניו  ר ּבְ ׁשָ ַמע ְלקֹול ְי־ֹהָו־ה ֱאלֶֹהיָך ְוַהּיָ ׁשְ מֹוַע ּתִ )כו( ַוּיֹאֶמר ִאם ׁשָ

ר  ֲאׁשֶ ֲחָלה  ַהּמַ ל  ּכָ יו  ֻחּקָ ל  ּכָ ַמְרּתָ  ְוׁשָ ְלִמְצֹוָתיו  ְוַהֲאַזְנּתָ  ה  ֲעׂשֶ ּתַ
י ֲאִני ְי־ֹהָו־ה רְֹפֶאָך: ים ָעֶליָך ּכִ י ְבִמְצַרִים לֹא ָאׂשִ ְמּתִ ׂשַ

אם שמוע תשמע. זו קבלה שיקבלו עליהם: תעשה. היא עשייה: והאזנת. תטה אזנים 
לדקדק בהם: כל חקיו. דברים שאינן אלא גזירת מלך בלא שום טעם, ויצר הרע מקנטר 
עליהם מה איסור באלו, למה נאסרו, כגון לבישת כלאים ואכילת חזיר ופרה אדומה 
וכיוצא בהם: לא אשים עליך. ואם אשים הרי היא כלא הושמה, כי אני ה' רופאך, זהו 
מדרשו. ולפי פשוטו כי אני ה' רופאך ומלמדך תורה ומצות למען תנצל מהם, כרופא 
הזה האומר לאדם אל תאכל ]דבר זה פן יביאך לידי חולי זה[ וכן הוא אומר )משלי ג 

ח( רפאות תהי לשרך:

ָמִרים  ְבִעים ּתְ ֵרה ֵעיֹנת ַמִים ְוׁשִ ים ֶעׂשְ ּתֵ ם ׁשְ ֹבאּו ֵאיִלָמה ְוׁשָ )כז( ַוּיָ

ִים: ם ַעל ַהּמָ ֲחנּו ׁשָ ַוּיַ
שתים עשרה עינות מים. כנגד י"ב שבטים נזדמנו להם: ושבעים תמרים. כנגד שבעים 

זקנים:

ר  ָרֵאל ֶאל ִמְדּבַ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ֹבאּו ּכָ ְסעּו ֵמֵאיִלם ַוּיָ פרק טז )א( ַוּיִ
ִני  ֵ ַהּשׁ ַלחֶֹדׁש  יֹום  ר  ָעׂשָ ה  ָ ֲחִמּשׁ ּבַ ִסיָני  ּוֵבין  ֵאיִלם  ין  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ִסין 

ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:
בחמשה עשר יום. נתפרש היום של חנייה זו, לפי שבו ביום כלתה החררה שהוציאו 
ואחת  ששים  המצה[  ]משירי  הבצק  משירי  שאכלו  למדנו  למן,  והוצרכו  ממצרים 
ויום ראשון בשבת היה, כדאיתא במסכת  וירד להם מן בששה עשר באייר  סעודות, 

שבת )דף פז ב(:

ַאֲהרֹן  ְוַעל  ה  ֹמשֶׁ ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֲעַדת  ל  ּכָ ּלֹונּו  ַוּיִ ]וילינו[  )ב( 

חומש י' שבט
פרשת בשלח - יום רביעי
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ר: ְדּבָ ּמִ ּבַ
)ב( וילונו. לפי שכלה הלחם:

ֶאֶרץ  ּבְ ן מּוֵתנּו ְבַיד ְי־ֹהָו־ה  ִיּתֵ ָרֵאל ִמי  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם  )ג( 
י הֹוֵצאֶתם  ָאְכֵלנּו ֶלֶחם ָלׂשַֹבע ּכִ ר ּבְ ׂשָ נּו ַעל ִסיר ַהּבָ ְבּתֵ ׁשִ ִמְצַרִים ּבְ

ָרָעב: ה ּבָ ָהל ַהּזֶ ל ַהּקָ ה ְלָהִמית ֶאת ּכָ ר ַהּזֶ ְדּבָ אָֹתנּו ֶאל ַהּמִ
ואינו שם דבר כמו מותנו אלא כמו עשותנו, חנותנו, שובנו,  שנמות,  יתן מותנו.  מי 
לו  ב(  יד  )במדבר  כמו  דמיתנא,  לוי  ותרגומו  אנחנו.  למות  אנחנו,  לחנות  אנחנו,  לעשות 

מתנו, הלואי והיינו מתים:

ָמִים  ָ ה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּשׁ )ד( ַוּיֹאֶמר ְי־ֹהָו־ה ֶאל ֹמשֶׁ

תֹוָרִתי ִאם  ּנּו ֲהֵיֵלְך ּבְ יֹומֹו ְלַמַען ֲאַנּסֶ ַבר יֹום ּבְ ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ּדְ
לֹא:

דבר יום ביומו. צורך אכילת יום ילקטו ביומו, ולא ילקטו היום לצורך מחר: למען אנסנו 
הילך בתורתי. אם ישמרו מצות התלויות בו, שלא יותירו ממנו ולא יצאו בשבת ללקוט:

ַעל  ֶנה  ִמׁשְ ְוָהָיה  ָיִביאּו  ר  ֲאׁשֶ ֵאת  ְוֵהִכינּו  י  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ְוָהָיה  )ה( 

ר ִיְלְקטּו יֹום יֹום: ֲאׁשֶ
יום של שאר ימות  יום  משנה. על שהיו רגילים ללקוט  ליום ולמחרת:  והיה משנה. 
השבוע. ואומר אני אשר יביאו והיה משנה, לאחר שיביאו ימצאו משנה במדידה על 
אשר ילקטו וימודו יום יום וזהו )להלן פסוק כב( לקטו לחם משנה, בלקיטתו היה נמצא 
לחם משנה. וזהו )להלן פסוק כט( על כן הוא נותן לכם ביום הששי לחם יומים, נותן לכם 

ברכה פוישו"ן ]שפע[ בבית למלאות העומר פעמים ללחם יומים:

י ְיֹהָו־ה  ם ּכִ ָרֵאל ֶעֶרב ִויַדְעּתֶ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ה ְוַאֲהרֹן ֶאל ּכָ )ו( ַוּיֹאֶמר ֹמשֶׁ
הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

כי  לנו  שאמרתם  לפי  מצרים.  מארץ  אתכם  הוציא  ה'  כי  וידעתם  לערב:  כמו  ערב. 
הוצאתם אותנו, תדעו כי לא אנחנו המוציאים אלא ה' הוציא אתכם, שיגיז לכם את 

השליו:

ַעל  ֻלּנֵֹתיֶכם  ּתְ ֶאת  ְמעֹו  ׁשָ ּבְ ְי־ֹהָו־ה  בֹוד  ּכְ ֶאת  ּוְרִאיֶתם  ּוֹבֶקר  )ז( 

ינּו ָעֵלינּו: י ]תלונו[ ַתּלִ ְיֹהָו־ה ְוַנְחנּו ָמה ּכִ
נאמר,  בענן,  נראה  ה'  כבוד  והנה  י(  פסוק  )להלן  שנאמר  הכבוד  על  לא  וראיתם.  ובקר 
אלא כך אמר להם ערב וידעתם כי היכולת בידו ליתן תאותכם ובשר יתן, אך לא בפנים 
והלחם ששאלתם  ומכרס מלאה,  אותו  כהוגן שאלתם  כי שלא  לכם,  יתננה  מאירות 
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לצורך, בירידתו לבקר תראו את כבוד אור פניו שיורידהו לכם דרך חיבה בבקר, שיש 
ה'. כמו  את תלנתיכם על  וטל מלמטה כמונח בקופסא:  וטל מלמעלה  שהות להכינו 
שתרעימו עלינו את הכל,  עלינו.  תלינו  כי  מה אנחנו חשובין:  מה.  ונחנו  ה':  אשר על 
את בניכם ונשיכם ובנותיכם וערב רב, ועל כרחי אני זקוק לפרש תלינו בלשון תפעילו 
מפני דגשותו וקרייתו, שאלו היה רפה הייתי מפרשו בלשון תפעלו, כמו )שמות יז ג( וילן 
העם על משה, או אם היה דגוש ואין בו יו"ד ונקרא תלונו, הייתי מפרשו לשון תתלוננו, 
כל  את  עליו  וילינו  לו(  יד  )במדבר  במרגלים  כמו  אחרים,  את  תלינו  משמע  הוא  עכשיו 

העדה:

ּבֶֹקר  ר ֶלֱאֹכל ְוֶלֶחם ּבַ ׂשָ ֶעֶרב ּבָ ֵתת ְי־ֹהָו־ה ָלֶכם ּבָ ה ּבְ )ח( ַוּיֹאֶמר ֹמשֶׁ

יִנם ָעָליו ְוַנְחנּו  ם ַמּלִ ר ַאּתֶ ֻלּנֵֹתיֶכם ֲאׁשֶ ֹמַע ְי־ֹהָו־ה ֶאת ּתְ ׁשְ ּבַֹע ּבִ ִלׂשְ
י ַעל ְי־ֹהָו־ה: ָמה לֹא ָעֵלינּו ְתֻלּנֵֹתיֶכם ּכִ

בשר לאכל. ולא לשובע, למדה תורה דרך ארץ שאין אוכלין בשר לשובע. ומה ראה 
להוריד לחם בבקר ובשר בערב, לפי שהלחם שאלו כהוגן, שאי אפשר לו לאדם בלא 
לחם, אבל בשר שאלו שלא כהוגן, שהרבה בהמות היו להם. ועוד, שהיה אפשר להם 
את  עליו.  מלינם  אתם  אשר  כהוגן:  שלא  טורח,  בשעת  להם  נתן  לפיכך  בשר,  בלא 

האחרים השומעים אתכם מתלוננים:

ָרֵאל ִקְרבּו  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ל ֲעַדת  ּכָ ה ֶאל ַאֲהרֹן ֱאֹמר ֶאל  ַוּיֹאֶמר ֹמשֶׁ )ט( 

ֻלּנֵֹתיֶכם: ַמע ֵאת ּתְ י ׁשָ ִלְפֵני ְי־ֹהָו־ה ּכִ
קרבו. למקום שהענן ירד:

ר  ְדּבָ ְפנּו ֶאל ַהּמִ ַוּיִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ל ֲעַדת  ר ַאֲהרֹן ֶאל ּכָ ַדּבֵ ּכְ ַוְיִהי  )י( 
ָעָנן: בֹוד ְי־ֹהָו־ה ִנְרָאה ּבֶ ה ּכְ ְוִהּנֵ
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מהבינה  למעלה  והיא  וההבנה  השכל  מקור  היא  החכמה  הנה 
שהוא הבנת השכל והשגתו והחכמה היא למעלה מההבנה וההשגה 
והיא מקור להן וזהו לשון חכמה כ"ח מ"ה שהוא מה שאינו מושג 
ומובן ואינו נתפס בהשגה עדיין ולכן מתלבש בה אור א"ס ב"ה 
הנשים  אפילו  ישראל  כל  ולכן  כלל  ביה  תפיסא  מחשבה  דלית 
הדעת  מן  למעלה  היא  שהאמונה  בה'  מאמינים  הם  הארץ  ועמי 
הקב"ה  ולגבי  וגו'  יבין  וערום  דבר  לכל  יאמין  פתי  כי  וההשג' 
כלל  ביה  תפיסא  מחשבה  ולית  והדעת  השכל  מן  למעלה  שהוא 
הכל כפתיים אצלו ית' כדכתיב ואני בער ולא אדע בהמות הייתי 
וגו' כלומר שבזה שאני בער ובהמות אני  ואני תמיד עמך  עמך 
תמיד עמך ולכן אפי' קל שבקלים ופושעי ישראל מוסרים נפשם 
על קדושת ה' על הרוב וסובלים עינוים קשים שלא לכפור בה' 
אחד ואף אם הם בורים ועמי הארץ ואין יודעים גדולת ה'. וגם 
במעט שיודעים אין מתבונני' כלל ואין מוסרי' נפשם מחמת דעת 
והתבוננות בה' כלל. אלא בלי שום דעת והתבוננות רק כאלו הוא 
דבר שאי אפשר כלל לכפור בה' אחד בלי שום טעם וטענה ומענה 
כלל והיינו משום שה' אחד מאיר ומחיה כל הנפש ע"י התלבשותו 

בבחי' חכמה שבה שהיא למעלה מן הדעת והשכל המושג ומובן:

פרק יט ולתוספת ביאור צריך לבאר היטב מ"ש נר ה' נשמת 
הנר  כאור  למשל  היא  נשמתם  אדם  הקרוים  שישראל  פי'  אדם 

תניא | יום שלישי ט' שבט

תניא | יום רביעי י' שבט
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בטבע  חפץ  האש  שאור  מפני  בטבעו  למעלה  תמיד  שמתנענע 
הכללי  האש  ביסוד  למעלה  בשרשו  ולידבק  מהפתילה  ליפרד 
שתחת גלגל הירח כמ"ש בע"ח ואף שע"י זה יכבה ולא יאיר כלום 
למטה וגם למעלה בשרשו יתבטל אורו במציאות בשרשו אעפ"כ 
בכך הוא חפץ בטבעו. כך נשמת האדם וכן בחי' רוח ונפש חפצה 
וחשקה בטבעה ליפרד ולצאת מן הגוף ולידבק בשרשה ומקורה 
בה' חיי החיים ב"ה הגם שתהיה אין ואפס ותתבטל שם במציאות 
לגמרי ולא ישאר ממנה מאומה ממהותה ועצמותה הראשון אעפ"כ 
דבר  לכל  המושאל  שם  הוא  זה  וטבע  בטבעה  וחפצה  רצונה  זה 
שאינו בבחי' טעם ודעת וגם כאן הכוונה שרצון וחפץ זה בנפש 
מהדעת  למעלה  אלא  ומובן  מושג  ושכל  ודעת  טעם  בבחי'  אינו 
ושכל המושג והמובן והיא בחי' חכמה שבנפש שבה אור א"ס ב"ה. 
מחכמה  שנמשך  מה  אלא  שאינו  דקדושה  סטרא  בכל  כלל  וזהו 
המלובש  ב"ה  א"ס  באור  במציאות  הבטל  העליון  קודש  שנק' 
והוא הפך  ולכן נקרא כ"ח מ"ה  ואינו דבר בפני עצמו כנ"ל  בו 
ממש מבחי' הקליפה וס"א שממנה נפשות אומות העולם דעבדין 
ודבר בפני עצמו  יש  להיות  והלעיטני  הב  ואמרין הב  לגרמייהו 
תחיה  החכמה  כי  מתים  נקראים  ולכן  החכמה  בחי'  הפך  כנ"ל 
קודם  ישראל  ופושעי  הרשעים  וכן  בחכמה.  ולא  ימותו  וכתיב 
שבאו לידי נסיון לקדש השם כי בחי' החכמה שבנפש האלהית עם 
ניצוץ אלהות מאור א"ס ב"ה המלובש בה הם בבחי' גלות בגופם 
המולכת  שבלב  השמאלי  שבחלל  הקליפה  מצד  הבהמית  בנפש 
ומושלת בגופם בסוד גלות השכינה כנ"ל. ולכן נקראת אהבה זו 
בנפש האלהית שרצונה וחפצה לדבק בה' חיי החיים ברוך הוא 
בשם אהבה מסותרת כי היא מסותרת ומכוסה בלבוש שק דקליפה 
כמאמר  לחטוא  שטות  רוח  בהם  נכנס  וממנה  ישראל  בפושעי 
רז"ל אין אדם חוטא כו' אלא שגלות הזה לבחי' חכמה אינו אלא 
לבחי' המתפשטת ממנה בנפש כולה להחיותה אבל שרש ועיקר 
מתלבשת  ואינה  במוחין  הוא  האלהית  שבנפש  חכמה  בחי'  של 
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בלבוש שק דקליפה שבלב בחלל השמאלי בבחי' גלות ממש. רק 
שהיא בבחי' שינה ברשעים ואינה פועלת פעולתה בהם כל זמן 
שעסוקים בדעתם ובינתם בתאות העולם. אך כשבאים לידי נסיון 
בדבר אמונה שהיא למעלה מהדעת ונגעה עד הנפש לבחי' חכמה 
שבה אזי היא ניעורה משנתה ופועלת פעולתה בכח ה' המלובש 
שום  בלי  ה'  באמונת  בנסיון  לעמוד  ה'  כישן  ויקץ  וכמ"ש  בה. 
טעם ודעת ושכל מושג לו להתגבר על הקליפות ותאוות עוה"ז 
בהיתר ובאיסור שהורגל בהם ולמאוס בהם ולבחור לו ה' לחלקו 
ולגורלו למסור לו נפשו על קדושת שמו ואף כי הקליפות גברו 
עליו כל ימיו ולא יכול להם כמארז"ל שהרשעים הם ברשות לבם 
נסיון בדבר אמונה בה' אחד שיסודתה בהררי  לידי  מ"מ כשבא 
קודש היא בחי' חכמה שבנפש האלהית שבה מלובש אור א"ס ב"ה 
הרי כל הקליפות בטלים ומבוטלים והיו כלא היו ממש לפני ה' 
כדכתיב כל הגוים כאין נגדו וגו' וכתיב כי הנה אויביך ה' כי הנה 
אויביך יאבדו יתפרדו וגו' וכתיב כהמס דונג מפני אש יאבדו וגו' 
וכתיב הרים כדונג נמסו. והנה אור ה' א"ס ב"ה המלובש בחכמה 
שבנפש גדול ועצום כל כך לגרש ולדחות הס"א והקליפות שלא 
יוכלו יגעו אפי' בלבושיו שהם מחשבה דבור ומעשה של אמונת 
ה' אחד דהיינו לעמוד בנסיון למסור נפשו אפי' שלא לעשות רק 
לעבודה  להשתחות  כגון  אחד  ה'  אמונת  נגד  לבד  מעשה  איזה 
ח"ו  תועה  לדבר  וכן שלא  בלבו  כלל  בה  אף שאינו מאמין  זרה 
על אחדות ה' אף שאין פיו ולבו שוין רק לבו שלם באמונת ה' 
שבנפש  הטבעית  אהבה  שהיא  ברחימו  הנכלל  דחילו  נקרא  וזה 
האלהית שבכללות ישראל שחפצה ורצונה בטבעה לידבק בשרשה 
ומקורה אור א"ס ב"ה שמפני אהבה זו ורצון זה היא יראה ומפחדת 
בטבעה מנגוע בקצה טומאת ע"ז ח"ו שהיא נגד אמונת ה' אחד 
אפילו בלבושיה החיצונים שהם דבור או מעשה בלי אמונה בלב 

כלל:
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רמב"ם ג' פרקים
יום שלישי ט' שבט

- ִהְלּכֹות ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְוֶנַטע ְרָבִעי ֵּפֶרק ה' -

א  ַהּפֹוֶדה ַמַעְׂשרֹו ְלַעְצמֹו--ֵּבין ְׁשהּוא ֶׁשּלֹו, ֵּבין ֶׁשָּנַפל לֹו ִּביֻרָּׁשה, 
ֵּבין ֶׁשִּנַּתן לֹו ְּבִטְבלֹו ַמָּתָנה ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו--ֲהֵרי ֶזה מֹוִסיף ָעָליו ֹחֶמׁש; 
ִאם ָהָיה ׁשֹוֶוה ַאְרָּבָעה, נֹוֵתן ֲחִמָּׁשה:  ֶׁשֶּנֱאָמר "ְוִאם-ָּגֹאל ִיְגַאל ִאיׁש, 
ֶׁשָּפָדת  ְוִאָּׁשה  ]ב[  כז,לא(.   )ויקרא  ָעָליו"  ֹיֵסף  ִמַּמַעְׂשרֹו--ֲחִמִׁשיתֹו, 
ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ֶׁשָּלּה ְלַעְצָמּה, ֵאיָנּה מֹוִסיָפה ֹחֶמׁש--ִמִּפי ַהְּׁשמּוָעה ָלְמדּו 

"ִאיׁש, ִמַּמַעְׂשרֹו", "ִאיׁש" ְוֹלא ִאָּׁשה.

ב  ְוֵכן ִאם ָּפָדה ִּפְדיֹון ֵּפרֹות ַהַּמֲעֵׂשר ְלַעְצמֹו, מֹוִסיף ֹחֶמׁש.  ]ג[ 
ָּפָדה ֵּפרֹות ַמַעְׂשרֹו, ְוהֹוִסיף ֹחֶמׁש, ְוָחַזר ּוָפָדה ַהִּפְדיֹון ְלַעְצמֹו ַּפַעם 
ַעל  ֹחֶמׁש  ְוֵאינּו מֹוִסיף  ִּבְלָבד,  ַהֶּקֶרן  ַעל  ֵׁשִני  ֹחֶמׁש  ְׁשִנָּיה--מֹוִסיף 

ַהֹחֶמׁש.

ג  ]ד[ ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְׁשֵאין ְּבֻחְמׁשֹו ְּפרּוָטה, ֵאינּו מֹוִסיף ָעָליו ֹחֶמׁש; 
ַעל  ְמֻחָּלל  ְוֻחְמׁשֹו  ֶׁשֹּיאַמר הּוא  ַּדּיֹו  ְידּוִעין,  ָּדָמיו  ְׁשֵאין  ַמֲעֵׂשר  ְוֵכן 
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מֹוִסיף  ֵאינּו  ִמֶּׁשּלֹו,  ּוִפְדיֹונֹו  הּוא  ְׁשֵאינּו  ַמֲעֵׂשר  ְוָכל  ַהּזֹו.   ַהֶּסַלע 
ֹחֶמׁש; ּוַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ֶׁשִּלְדַמאי, ֵאינּו מֹוִסיף ָעָליו ֹחֶמׁש.

ד  ]ה[ ַהּפֹוֶדה ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני, ְוָהָיה לֹו ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ַאֵחר ֶׁשֹּלא ִנְפָּדה-
-ִאם ֵאין ְּבֻחְמׁשֹו ׁשֹוֶוה ְּפרּוָטה--ַּדּיֹו ֶׁשֹּיאַמר הּוא ְוֻחְמׁשֹו ְמֻחָּלל ַעל 
ָמעֹות ָהִראׁשֹונֹות, ְלִפי ְׁשֵאי ִאְפָׁשר ָלָאָדם ְלַצְמַצם ֶאת ָמעֹוָתיו.  ]ו[ 

ְוַהּפֹוֶדה ַמֲעֵׂשר ְּביֹוֵתר ַעל ָּדָמיו, ֹלא ִנְתְּפָסה ַהּתֹוֶסֶפת ַלַּמֲעֵׂשר.

ה  ]ז[ ַּבַעל ַהַּבִית אֹוֵמר ְּבֶסַלע, ְוֶאָחד אֹוֵמר ְּבֶסַלע--ַּבַעל ַהַּבִית 
ְוֶאָחד  ְּבֶסַלע,  ַהַּבִית אֹוֵמר  ַּבַעל  ִמְּפֵני ְׁשהּוא מֹוִסיף ֹחֶמׁש.   קֹוֵדם, 

אֹוֵמר ְּבֶסַלע ּוְפרּוָטה--ָהַאֵחר קֹוֵדם, ִמְּפֵני ֶׁשהֹוִסיף ַעל ַהֶּקֶרן.

ו  ]ח[ ֻמָּתר ְלַהְעִרים ַעל ִּפְדיֹון ַמַעְׂשרֹו.  ֵּכיַצד:  אֹוֵמר ָאָדם ִלְבנֹו 
ּוִבּתֹו ַהְּגדֹוִלים, ְלַעְבדֹו ָהִעְבִרי, ֵהא ָלְך ֶאת ַהָּמעֹות ָהֵאּלּו ּוְפֵדה ָלְך 
ִלי  ְּפֵדה  ֹיאַמר לֹו,  ֲאָבל ֹלא  ֹחֶמׁש;  יֹוִסיף  ַהַּמֲעֵׂשר--ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  ָּבֶהן 

ָּבֶהן.  ְוֵכן ִאם ָאַמר לֹו, ְּפֵדה ָלְך ִמֶּׁשָּלְך--ֵאינּו מֹוִסיף ֹחֶמׁש.

ז  ]ט[ ֲאָבל ֹלא ִיֵּתן ַהָּמעֹות ִלְפּדֹות ִלְבנֹו ּוִבּתֹו ַהְּקַטִּנים, ְלַעְבדֹו 
ְוִׁשְפָחתֹו ַהְּכַנֲעִנִּיים--ִמְּפֵני ֶׁשָּיָדן ְּכָידֹו.  ָנַתן ְלִׁשְפָחתֹו ָהִעְבִרָּיה--ִאם 
ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ֶזה ִמִּדְבֵריֶהם, ְּכגֹון ֶׁשָהָיה ֵמֲעִציץ ְׁשֵאינּו ָנקּוב--ְּדָבָריו 
ַקָּיִמין:  ֶׁשָאָמה ִעְבִרָּיה ְקַטָּנה ִהיא, ְוַהָּקָטן ֵאינּו זֹוֶכה ַלֲאֵחִרים ֵאָלא 

ְּבָדָבר ְׁשהּוא ִמִּדְבֵריֶהם.

ח  ]י[ ְוֵכן ַמְעִרים, ְונֹוֵתן ַהַּמֲעֵׂשר ַמָּתָנה ִּכְׁשהּוא ְּבִטְבלֹו; ְואֹוֵמר 
ְׁשֵני  ]יא[  ֶׁשְּבֵביִתי.   ָמעֹות  ַעל  ְמֻחָּלִלין  ָהֵאּלּו  ַהֵּפרֹות  ֲהֵרי  ַהּנֹוֵתן, 
ַאִחים, ֵׁשִני ֻׁשָּתִפין, ָאב ּוְבנֹו--ּפֹוִדין ֶזה ְלֶזה ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 

יֹוִסיפּו ֹחֶמׁש.

ט  ִאָּׁשה ֶׁשִהְכִניָסה ְלַבְעָלּה ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני--הֹוִאיל ְוהּוא ְממֹון ָּגבֹוַּה 
מֹוִסיף  ֵאינּו  אֹותֹו,  ָּפָדה  ִאם  ְלִפיָּכְך  ַּבַעל;  ָקָנה  ֹלא  ֶׁשֵּבַאְרנּו,  ְּכמֹו 

ֹחֶמׁש.
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י  ]יב[ ַהּפֹוֶדה ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְלַעְצמֹו, ְוָנַתן ֶאת ַהֶּקֶרן ְוֹלא ָנַתן ֶאת 
ַהֹחֶמׁש--ַאף ַעל ִּפי ְׁשֵאין ַהֹחֶמׁש ְמַעֵּכב, ַוֲהֵרי ִנְתַחַּלל--ֹלא ֵיָאֵכל ַעד 

ֶׁשִּיֵּתן ַהֹחֶמׁש, ְוַאִפּלּו ַּבַּׁשָּבת:  ְּגֵזָרה ֶׁשֶּמא ִיְפַׁשע, ְוֹלא ִיֵּתן.

יא  ]יג[ ְמעֹות ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני--ִאם ָרָצה ְלָצַרף אֹוָתן ְּבֵדיָנֵרי ָזָהב ְּכֵדי 
ְלָהֶקל ַמָּׂשָאן, ְמָצֵרף; ְוִאם ֵצְרָפן ְלַעְצמֹו--ֵאינּו מֹוִסיף ֹחֶמׁש, ְׁשֵאין 

ֶזה ֶּדֶרְך ְּפִדָּיה.

ֵּבין  ִּבירּוָׁשַלִים  ֵּבין  ֵׁשִני,  ַמֲעֵׂשר  ִמְּמעֹות  ֶסַלע  ַהּפֹוֵרט  ]יד[  יב  
חּוץ ִלירּוָׁשַלִים--ֹלא ְיָצַרף אֹוָתּה ֻּכָּלּה ִּבְמעֹות ַהְּנֹחֶׁשת, ֵאָלא ְּבֶׁשֶקל 

ְמעֹות ֶּכֶסף ּוְבֶׁשֶקל ְמעֹות ְנֹחֶׁשת.

יג  ]טו[ ֻמָּתר ְלַחַּלל ֶּכֶסף ַמֲעֵׂשר ִעם ֵּפרֹות ַהַּמֲעֵׂשר, ַעל ַהֶּכֶסף--
ְוהּוא ֶׁשִּיְהֶיה ַּבֵּפרֹות, ָּפחּות ִמּׁשֹוֶוה ֵּדיָנר; ֲאָבל ִאם ָהָיה ׁשֹוֶוה ֵּדיָנר-

-ֹלא ְיַחַּלל אֹוָתן ִעם ַהֶּכֶסף, ֵאָלא ִּבְפֵני ַעְצָמן.

יד  ֵּכיַצד:  ָהיּו לֹו ֵּפרֹות ׁשֹוֶוה ֵּדיָנר, ּוְׁשלֹוָׁשה ֵּדיָנִרין ֶׁשְּלַמֲעֵׂשר 
ֵׁשִני--ֵאינּו ְמַחֵּלל ַהֹּכל ַעל ֶסַלע ַאַחת; ֲאָבל ִאם ָהָיה לֹו ֲחִצי ֵּדיָנר 

ֵּפרֹות, ַוֲחִצי ֵּדיָנר ָמעֹות--ְמַחֵּלל ְׁשֵניֶהם ַעל ֵּדיָנר ֶאָחד. 

 

- ִהְלּכֹות ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְוֶנַטע ְרָבִעי ֵּפֶרק ו' -

א  ְמעֹות ֻחִּלין ּוְמעֹות ַמֲעֵׂשר ֶׁשִּנְתַּפְּזרּו, ְוִלַּקט ִמָּכאן ּוִמָּכאן--ַמה 
ֶׁשִּלַּקט, ִלַּקט ְלַמֲעֵׂשר ַעד ֶׁשַּיְׁשִלים; ְוַהְּׁשָאר ֻחִּלין.  ְוִאם ָּבַלל ְוָחַפן, 

אֹו ֶׁשִּלַּקט ִמַּצד ֶאָחד, ּוָמָצא ָחֵסר--ֲהֵרי ֶזה ְלִפי ֶחְׁשּבֹון.

ּוְבָלָלן  ִנְתַּפְּזרּו  ֻחִּלין,  ּוֵמָאה  ֵׁשִני,  ַמֲעֵׂשר  ָמאַתִים  ָהיּו  ֵּכיַצד:   ב  
ְוָחַפן ַהֹּכל, ִנְמְצאּו ָמאַתִים ְוִׁשְבִעים--ֲהֵרי ֵמָאה ּוְׁשמֹוִנים ֵמֶהן ַמֲעֵׂשר, 
ְוַהִּנְבָלִלין,  ֵׁשִני;  ְלַמֲעֵׂשר  ַהְּכָלל--ַהִּמְתַלְּקִטין,  ֶזה  ֻחִּלין.   ְוִתְׁשִעים 
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ְלִפי ֶחְׁשּבֹון.  ּוַמְתֶנה ְואֹוֵמר:  ִאם ֵאּלּו ֶׁשְּבָיִדי ֶהן ַהַּמֲעֵׂשר, ַהְּׁשָאר 
ְמֻחָּלִלין  ְׁשֶהן  ְּבָכל ָמקֹום  ַהַּמֲעֵׂשר  ֲהֵרי ְמעֹות  ֻחִּלין,  ֶהן  ְוִאם  ֻחִּלין; 

ֲעֵליֶהם.

ְּבֶסַלע  ֶׁשִּנְתָעְרבּו--ֵמִביא  ְוֶׁשְּלֻחִּלין  ֵׁשִני  ֶׁשְּלַמֲעֵׂשר  ֶסַלע  ]ב[  ג  
ָמעֹות, ְוַאִפּלּו ְמעֹות ְנֹחֶׁשת, ְואֹוֵמר ֶסַלע ֶׁשְּלַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְּבָכל ָמקֹום 
ְׁשהּוא, ְמֻחֶּלֶלת ַעל ַהָּמעֹות ָהֵאּלּו; ְוַאַחר ָּכְך ּבֹוֵרר ֶאת ַהָּיָפה ֶׁשִּבְׁשֵּתיֶהן 

ּוְמַחֵּלל ַהָּמעֹות ֶׁשִּלְנֹחֶׁשת ָעֶליָה, ְוַתְחֹזר ַהֶּסַלע ַהָּיָפה ְלַמֲעֵׂשר.

ד  ]ג[ ָהאֹוֵמר ִלְבנֹו ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְּבָזִוית זֹו, ְוִנְמֵצאת ְּבָזִוית ַאֶחֶרת--
ֲהֵרי ֵאּלּו ֻחִּלין; ָאַמר לֹו ֲהֵרי ָׁשם ָמֶנה, ּוָמָצא ָמאַתִים--ַהְּׁשָאר ֻחִּלין; 
ַמֲעֵׂשר  ָמֶנה  ִהִּניַח  ֻחִּלין.   ִהיא  ָמֶנה--ֲהֵרי  ּוָמָצא  ָמאַתִים,  ָׁשם  ֲהֵרי 
ַהֹּכל  ִּכיִסין,  ִּבְׁשֵני  ָהיּו  ָמֶנה--ַאִפּלּו  ּוָמָצא  ָמאַתִים  ָמאַתִים,  ּוָמָצא 

ֻחִּלין.

ה  ]ד[ ָאַמר לֹו ָאִביו, ִּכיס ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ִלי ַּבַּבִית, ָהַלְך ּוָמָצא ָׁשם 
ְׁשלֹוָׁשה ִּכיִסים--ַהָּגדֹול ֶׁשְּבֻכָּלן ַמֲעֵׂשר, ְוַהְּׁשָאר ֻחִּלין; ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן 

ֹלא יֹאַכל ִמן ַהְּקַטִּנים, ַעד ֶׁשְּיַחְּלֵלם ַעל ַהָּגדֹול.

ו  ]ה[ ִמי ֶׁשִּנְׁשַּתַּתק ְוָאְמרּו לֹו, ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ֶׁשָּלְך ְּבָמקֹום ְּפלֹוִני, 
ֶׁשּבֹוְדִקין  ְּכֶדֶרְך  ְּפָעִמים  ְׁשלֹוָׁשה  אֹותֹו  ְּברֹאׁשֹו--ּבֹוְדִקין  ְוִהְרִּכין 

ְלִגִּטין, ְוִיְהיּו ְּדָבָריו ַקָּיִמין.

ז  ]ו[ ָאְמרּו לֹו ַּבֲחלֹום, ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ֶׁשְּלָאִביָך ֶׁשַאָּתה ְמַבֵּקׁש, ֲהֵרי 
ֵאינּו  לֹו,  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַמה  ָׁשם  ֶׁשָּמָצא  ִּפי  ַעל  ְּפלֹוִני--ַאף  ְּבָמקֹום  הּוא 

ַמֲעֵׂשר:  ִּדְבֵרי ֲחלֹומֹות, ֹלא ַמֲעִלין ְוֹלא מֹוִריִדין.

זֹו,  ְּבָזִוית  ִּתְּגעּו  ַאל  ֵמִתים,  ַאֶּתם  ַאִפּלּו  ְלָבָניו,  ָהאֹוֵמר  ]ז[  ח  
ּוָמְצאּו ָׁשם ָמעֹות--ֲהֵרי ֵאּלּו ֻחִּלין; ָטַמן ָמעֹות ִּבְפֵניֶהם, ְוָאַמר ָלֶהם 
חֹוְׁשִׁשין  ֵאין  ְּכַמְעִרים,  ֶהן--ִאם  ֵׁשִני  ֶׁשְּלַמֲעֵׂשר  אֹו  ֶהן,  ֶׁשִּלְפלֹוִני 

ִלְדָבָריו; ְוִאם ְּכִמְתַּכֵּון, ְּדָבָריו ַקָּיִמין.
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ט  ]ח[ ַהּמֹוֶצא ְּכִלי, ְוָכתּוב ָעָליו ִמים--ֲהֵרי ַמה ֶׁשְּבתֹוכֹו ַמֲעֵׂשר 
ֵׁשִני; ֶּדֶלת, ֳּדַמאי; ֵטית, ֶטֶבל; ָּתו, ְּתרּוָמה; קֹוף, ָקְרָּבן; ְוִאם ָהָיה 
ֶׁשְּלַמֶּתֶכת, הּוא ּוַמה ֶׁשְּבתֹוכֹו ָקְרָּבן:  ֶׁשֵּכן ָהיּו ּכֹוְתִבין אֹות ַאַחת ִמן 

ַהֵּׁשם, ְּבָׁשַעת ַהַּסָּכָנה.

י  ]ט[ ָמעֹות ַהִּנְמָצאֹות ִּבירּוָׁשַלִים--ַאִפּלּו ֵּדיָנֵרי ָזָהב ִעם ַהֶּכֶסף 
ְוִעם ַהָּמעֹות--ֲהֵרי ֵאּלּו ֻחִּלין, הֹוִאיל ְוׁשּוֵקי ְירּוָׁשַלִים ִמְתַּכְּבִדין ְּבָכל 
ְוָכתּוב ּבֹו ַמֲעֵׂשר--ֲהֵרי ֵאּלּו ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני.   יֹום.  ָמָצא ְּבתֹוָכן ֶחֶרס, 
ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים, ִּבְׁשָאר ְימֹות ַהָּׁשָנה; ֲאָבל ְּבָׁשַעת ָהֶרֶגל, ַהֹּכל 

ַמֲעֵׂשר.

ְלעֹוָלם  ִּבירּוָׁשַלִים,  ְּבֵהָמה  ִלְפֵני סֹוֲחֵרי  ַהִּנְמָצאֹות  ]י[ ָמעֹות  יא  
ּבֹו  ְוקֹוִנין  ֵׁשִני,  ַמֲעֵׂשר  ְמעֹות  ְמִביִאין  ָהָעם  רֹב  ַמֲעֵׂשר--ֶׁשֶחְזַקת 
ִמְּתרּוַמת  ֻחִּלין--ֶׁשֶחְזָקָתן  ְלעֹוָלם  ַהַּבִית,  ְּבַהר  ְוַהִּנְמָצאֹות  ְּבֵהמֹות; 

ַהִּלְׁשָּכה, ֶׁשִחְּללּום ַהִּגְזָּבִרין ַעל ַהְּבֵהָמה.

ְּבתֹוָכּה  ּוָמָצא  ֵׁשִני,  ּוַמֲעֵׂשר  ֻחִּלין  ָּבּה  ֶׁשִּנְׁשַּתַּמׁש  ֵּתָבה  ]יא[  יב  
ָמעֹות--ִאם רֹב ַמִּניֵחי ַמֲעֵׂשר, ֲהֵרי ַהָּמעֹות ַמֲעֵׂשר; ְוִאם רֹב ַמִּניֵחי 
ֻחִּלין, ֻחִּלין; ֶמְחָצה ְלֶמְחָצה, ֻחִּלין.  ]יב[ ָמָצא ֵּפרֹות ֵּבין ֵּפרֹות ַמֲעֵׂשר 
ְלֵפרֹות ְּתרּוָמה, ִיְּפלּו ַלָּקרֹוב.  ֶמְחָצה ְלֶמְחָצה, ֵיָאְכלּו ְּכֻחְמֵרי ְׁשֵניֶהן-

ִּכְתרּוָמה;  ֶׁשֶמׁש,  ְוַהְעֵרב  ָיַדִים  ְרִחיַצת  ּוְטעּוִנין  ַלָּזִרים  -ֲאסּוִרין 
ַּבָּמעֹות  ְוֵכן  ְּכַמֲעֵׂשר.   ָמקֹום,  ֲהָבַאת  ּוְטעּוִנים  ְלאֹוֵנן  ַוֲאסּוִרים 

ַהִּנְמָצאֹות ֵּבין ֻחִּלין ְלַמֲעֵׂשר.

יג  ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ֶׁשִּלְדַמאי ְוֶׁשְּלַוַּדאי ֶׁשִּנְתָעְרבּו, ֵיָאְכלּו ְּכֹחֶמר ֶׁשָּלֶהן.  
ְּבַטְהָרה  ַהֹּכל  ֻחִּלין--ֵיָאֵכל  ְּבֵפרֹות  ֶׁשִּנְתָעְרבּו  ַמֲעֵׂשר  ֵּפרֹות  ]יד[ 
ִּבירּוָׁשַלִים,  ִנְתָעְרבּו  ִאם  ְלִפיָּכְך  ַהַּמֲעֵׂשר.   ֶאת  ִיְפֶּדה  אֹו  ַּבָּמקֹום, 
אֹוְסִרין ְּבָכל ְׁשֶהן ְּבִמיָנן--הֹוִאיל ְוהּוא ִּבירּוָׁשַלִים, ֲהֵרי הּוא ְּכָדָבר 

ֶׁשֵּיׁש לֹו ַמִּתיִרין; ְוֵיָאֵכל ַהֹּכל ְּבַטְהָרה.



|| קובץ לימוד יום ההילולא י' שבט ה'תשע"ט 62

ַהִּגּדּוִלין  ִלירּוָׁשַלִים,  ֶׁשִּנְכַנס  ַאַחר  ֵׁשִני  ַמֲעֵׂשר  ַהּזֹוֵרַע  ]טו[  יד  
ְוַאִפּלּו  ֻחִּלין,  ֶׁשִּיָּכֵנס--ַהִּגּדּוִלין  ֹקֶדם  ְזָרעֹו  ִאם  ֲאָבל  ֵׁשִני.   ַמֲעֵׂשר 

ְּבָדָבר ְׁשֵאין ַזְרעֹו ּכֹוֶלה; ּופֹוִדין אֹותֹו ְּבָׁשַעת ְזִריָעתֹו.

טו  ]טז[ ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני, ָּבֵטל ְּברֹב.  ְּבֵאיֶזה ַמֲעֵׂשר ָאְמרּו:  ְּבַמֲעֵׂשר 
ְמִחּצֹות  ָׁשם  ֵאין  ְמִחּצֹות--ֶׁשֲהֵרי  ְוָנְפלּו  ְוָיָצא,  ִלירּוָׁשַלִים  ֶׁשִּנְכַנס 
ְלַהְחִזירֹו ְלָׁשם, ְוֵאי ִאְפָׁשר ִלְפּדֹותֹו ֵמַאַחר ֶׁשִּנְכַנס, ְוַאף ַעל ִּפי ְׁשֵאין 
ְּכמֹו  ְּברֹב  ּוָבֵטל  ַמִּתיִרין,  לֹו  ְׁשֵאין  ָּדָבר  ְוִנְמָצא  ְּפרּוָטה;  ׁשֹוֶוה  ּבֹו 

ֶׁשֵּבַאְרנּו ַּבִהְלּכֹות ִאּסּוֵרי ַמֲאָכלֹות. 

- ִהְלּכֹות ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְוֶנַטע ְרָבִעי ֵּפֶרק ז' -

א  ֵּפרֹות ַהִּנְלָקחֹות ְּבֶכֶסף ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני--ֵאיָנן ִנְפִּדין ְּבִרחּוק ָמקֹום, 
ְוֵיָאְכלּו  ַעְצָמן,  ֶהן  ַיֲעלּו  ֵאָלא  ַהֻּטְמָאה;  ְּבָאב  ִנְטְמאּו  ֵּכן  ִאם  ֵאָלא 
ַמֲעֵׂשר  ִמֵּפרֹות  ַמֲעֵׂשר,  ְּבֶכֶסף  ַּבָּלקּוַח  ֹחֶמר  ֶזה  ]ב[  ִּבירּוָׁשַלִים:  

ַעְצָמן.  ְוִאם ִנְטְמאּו ְּבֶוֶלד ַהֻּטְמָאה, ִיָּפדּו ְוֵיָאְכלּו ִּבירּוָׁשַלִים.

ב  ]ג[ ֵאין ִנְלַקח ְּבֶכֶסף ַמֲעֵׂשר ֵאָלא ַמֲאַכל ָאָדם ֶׁשִּגּדּוָליו ִמן ָהָאֶרץ, 
"ַּבָּבָקר  ַּבּתֹוָרה  ַהְּמֹפָרׁש  ַהְּפָרט  ָהָאֶרץ--ְּכגֹון  ִמן  ִּגּדּוָליו  ִּגּדּוֵלי  אֹו 

ּוַבּצֹאן, ּוַבַּיִין ּוַבֵּׁשָכר" )דברים יד,כו(.

ג  ]ד[ ְלִפיָּכְך ֵאין לֹוְקִחין ְּבֶכֶסף ַמֲעֵׂשר ַמִים ּוֶמַלח, ְּכֵמִהין ּוַפְטָריֹות-
ְוֹלא  ַלַּקְרָקע,  ְמֻחָּבִרין  ֵּפרֹות  ְוֹלא  ָהָאֶרץ;  ִמן  ִּגּדּוֵליֶהם  ְׁשֵאין  -ְלִפי 
ְלָבָקר  ּדֹוִמין  ְׁשֵאיָנן  ִלירּוָׁשַלִים--ְלִפי  ְלַהִּגיַע  ְיכּוִלים  ְׁשֵאיָנן  ֵּפרֹות 
ְוצֹאן.  ]ה[ ַהְּדַבׁש ְוֶהָחָלב ְוַהֵּביִצים, ֲהֵרי ֶהן ְּכָבָקר ְוצֹאן--ֶׁשַאף ַעל 

ִּפי ְׁשֵאיָנן ִּגּדּוֵלי ַקְרָקע, ֶהן ִּגּדּוֵלי ִּגּדּוֶליָה.

ד  ]ו[ ַהֶּתֶמד--ַעד ֶׁשֹּלא ִהְחִמיץ--ֵאינּו ִנְלָקח ְּבֶכֶסף ַמֲעֵׂשר, ִמְּפֵני 
ֶׁשֹּלא  ַעד  ְלָקחֹו  ּוְכֵׁשָכר.   ְּכַיִין  ִנְלָקח  ּוִמֶּׁשִהְחִמיץ,  ְּכַמִים;  ְׁשהּוא 
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ִהְחִמיץ, ְוִהְחִמיץ--ָקָנה ַמֲעֵׂשר.  ]ז[ ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים, ְּבֶׁשָּנַתן 
ְׁשלֹוָׁשה ַמִים ּוָמָצא ָּפחּות ֵמַאְרָּבָעה; ֲאָבל ִאם ָנַתן ְׁשלֹוָׁשה, ְוהֹוִציא 

ַאְרָּבָעה--ֲהֵרי ֶזה ְּכַיִין ָמזּוג, ְוִנְלָקח ְּבֶכֶסף ַמֲעֵׂשר.

ִנְלָקִחין;  ֵאין  ַיְמִּתיקּו,  ְוַהַחּרּוִבין--ַעד ֶׁשֹּלא  ְזָרִדין  ה  ]ח[ לֹוַלֵּבי 
ְוַאַחר ֶׁשַּיְמִּתיקּו, ִנְלָקִחין.  ֲאָבל ַהּלּוף ְוַהַחְרָּדל ְוַהֻּתְרמֹוִסין ּוְׁשָאר ָּכל 
ַהִּנְכָּבִׁשים, ֵּבין ִמֶּׁשַּיְמִּתיקּו ֵּבין ַעד ֶׁשֹּלא ַיְמִּתיקּו--ִנְלָקִחין.  ְוַהּקּור 

ִנְלָקח ְּבֶכֶסף ַמֲעֵׂשר.

ו  ]ט[ ַהַּכְרּכֹם ֵאינּו ִנְלָקח ְּבֶכֶסף ַמֲעֵׂשר, ְׁשֵאינּו ֵאָלא ְלַמְרֶאה; ְוֵכן 
ָּכל ַּכּיֹוֶצא ּבֹו ִמּנֹוְתֵני ֵריַח ּוַמְרֶאה ְוַטַעם--הֹוִאיל ְוֵאיָנן ַלֲאִכיַלת ּגּוָפן 

ֵאָלא ְלַטַעם ֶׁשּנֹוְתִנין, ֵאין ִנְלָקִחין ְּבֶכֶסף ַמֲעֵׂשר.

ז  ְלִפיָּכְך ָראֵׁשי ְּבָׂשִמים, ְוַהַּפְלְּפִלין, ְוַהּקֹוְׁשט, ְוַהִחְלִּתית, ְוַחּלֹות 
ָחִריַע, ְוָכל ַּכּיֹוֶצא ְּבֵאּלּו--ֵאין ִנְלָקִחין ְּבֶכֶסף ַמֲעֵׂשר.  ]י[ ַהֶּׁשֶבת--

ִאם ִלֵּתן ַטַעם ַּבְּקֵדָרה, ֵאיָנּה ִנְלַקַחת; ְוִאם ְלָכָמְך ְוַכּיֹוֶצא ּבֹו ְׁשהּוא 
אֹוֵכל ּגּוָפּה, ִנְלַקַחת ְּבֶכֶסף ַמֲעֵׂשר.

ח  ֵעַרב ַמִים ּוֶמַלח--ִאם ָנַתן ְלתֹוָכן ֶׁשֶמן--ֲהֵרי ֶהן ְּכֻמְרָיס, ְולֹוֵקַח 
ֵמֶהן ְּבֶכֶסף ַמֲעֵׂשר; ּוַמְבִליַע ְּדֵמי ַהַּמִים ְוַהֶּמַלח, ִּבְדֵמי ַהֶּׁשֶמן.

ט  ]יא[ ֵאין לֹוְקִחין ְּתרּומֹות ְּבֶכֶסף ַמֲעֵׂשר--ִמְּפֵני ְׁשהּוא ְמַמֵעט 
ֲאִכיָלתֹו, ַוֲאִכיָלָתּה:  ְׁשֵאין אֹוְכִלין אֹוָתּה ֵאָלא ּכֹוֲהִנים ְמֹעָרֵבי ֶׁשֶמׁש, 
ּוֻמֶּתֶרת ְלאֹוֵנן, ְוֶנֱאֶכֶלת ְּבָכל ָמקֹום; ְוַהַּמֲעֵׂשר ֻמָּתר ַלָּזִרים, ְוִלְטבּול 
ְמַמֵעט  ִנְמָצא  ִּבירּוָׁשַלִים.   ֵאָלא  ֶנֱאָכל  ְוֵאינּו  ְלאֹוֵנן,  ְוָאסּור  יֹום, 

ֲאִכיַלת ַהַּמֲעֵׂשר, ַוֲאִכיַלת ַהְּתרּוָמה.

ִמְּפֵני  ַהַּמֲעֵׂשר,  ִמֶּכֶסף  ְׁשָלִמים  ְלִזְבֵחי  ְּבֵהָמה  לֹוְקִחין  ]יב[  י  
ֶׁשַהְּׁשָלִמים ֶנֱאָכִלים ַלָּזִרים.  ָּבִראׁשֹוָנה ָהיּו לֹוְקִחין ְּבֵהמֹות ְלָאְכָלן 
ֻחִּלין ִמֶּכֶסף ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני, ְּכֵדי ְלַהְבִריָחּה ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח; ָּגְזרּו ֵּבית ִּדין 
ְׁשֵאין לֹוְקִחין ְּבֵהָמה ִמְּמעֹות ַמֲעֵׂשר ֵאָלא ִלְׁשָלִמים ִּבְלָבד.  ֲאָבל ַחָּיה 



|| קובץ לימוד יום ההילולא י' שבט ה'תשע"ט 64

ְוֵאין לֹוְקִחין ֵּפרֹות  ִלְׁשָלִמים.  ]יג[  ָועֹוף--לֹוְקִחין, ְׁשֵאיָנן ְראּוִיים 
ְׁשִביִעית ִמֶּכֶסף ַמֲעֵׂשר--ְלִפי ְׁשהּוא ַחָּיב ְלַבַער, ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר.

יא  ]יד[ ַהּלֹוֵקַח ַמִים ּוֶמַלח, אֹו ֵּפרֹות ְמֻחָּבִרין, אֹו ֵּפרֹות ְׁשֵאיָנן 
ֶׁשָּיְצאּו  ִּפי  ַעל  ַאף  ַהַּמֲעֵׂשר,  ָקָנה  ִלירּוָׁשַלִים--ֹלא  ְלַהִּגיַע  ְיכּוִלין 

ַהָּמעֹות ְלֻחִּלין.

ַמֲעֵׂשר--ְּבׁשֹוֵגג,  ְּבֶכֶסף  ִלירּוָׁשַלִים  חּוץ  ֵּפרֹות  ַהּלֹוֵקַח  ]טו[  יב  
ּכֹוִפין ֶאת ַהּמֹוֵכר ְלַהְחִזיר ַהָּדִמים ַלְּבָעִלים; ְוֶהן ַמֲעֵׂשר, ְּכמֹות ֶׁשָהיּו.  
ַיִּניֵחם  ִמְקָּדׁש,  ֵאין  ְוִאם  ִּבירּוָׁשַלִים.   ְוֵיָאְכלּו  ַהֵּפרֹות  ַיֲעלּו  ְּבֵמִזיד, 

ַעד ֶׁשִּיְרְקבּו.

ִלירּוָׁשַלִים.   חּוץ  ַמֲעֵׂשר,  ְּבֶכֶסף  ְּבֵהָמה  לֹוְקִחין  ֵאין  ְוֵכן  ]טז[  יג  
ְוֵתָאֵכל  ַּתֲעֶלה  ְּבֵמִזיד,  ִלְמקֹוָמן;  ַהָּדִמים  ַיְחְזרּו  ָלַקח--ְּבׁשֹוֵגג,  ְוִאם 

ִּבירּוָׁשַלִים.  ְוִאם ֵאין ִמְקָּדׁש, ִּתָּקֵבר ִהיא ְועֹוָרּה.

ְּבֵמִזיד  ֵּבין  ְטֵמָאה,  ּוְבֵהָמה  ְוַקְרָקעֹות  ֲעָבִדים  ָלַקח  ]יז[  יד  
ַהָּמעֹות  אֹוָתן  ְּכֶנֶגד  יֹאַכל  ֶזה  ֲהֵרי  ַהּמֹוֵכר,  ָּבַרח  ְּבׁשֹוֵגג--ִאם  ֵּבין 
ַלֲאִכיָלה  ֶׁשהֹוִציא חּוץ  ָּכל  ַהְּכָלל:   ֶזה  ַמֲעֵׂשר.   ְּבתֹוַרת  ִּבירּוָׁשַלִים 
ְּכֶנְגּדֹו;  ֵמת--יֹאַכל  אֹו  ַהּמֹוֵכר  ּוָבַרח  ַמֲעֵׂשר,  ִמְּדֵמי  ְוִסיָכה  ּוְׁשִתָּיה 
ְוִאם ָהָיה ַהּמֹוֵכר ַקָּים, ַיְחְזרּו ָּדִמים ִלְמקֹוָמן.  ְוֵכן ִאם ֵהִביא עֹולֹות 

ְוַחָּטאֹות ַוֲאָׁשמֹות ִמְּדֵמי ַמֲעֵׂשר, יֹאַכל ְּכֶנְגָּדן.

טו  ]יח[ ָלַקח ַחָּיה ְלִזְבֵחי ְׁשָלִמים, ּוְבֵהָמה ִלְבַׂשר ַּתֲאָוה--ֲהֵרי ֶזה 
ְּכִמי ֶׁשָּקָנה ׁשֹור ַלֲחִריָׁשה, ְוֹלא ָקנּו ְׁשָלִמים.  ָלַקח ְּבֵהָמה ִלְׁשָלִמים, 
ְוֵאין  אֹוָתּה;  ּופֹוֶדה  ַמֲעֵׂשר,  ְקֻדַּׁשת  ִמֶּמָּנה  מּום--ָּפְקָעה  ָּבּה  ְוָנַפל 

ַהָּדִמים ַמֲעֵׂשר.  ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן, ִאם ְּפָדָיּה ְלַעְצמֹו--מֹוִסיף ֹחֶמׁש.

ְׁשָלִמים-- ָקנּו  ֹלא  ִלְׁשָלִמים,  ַמֲעֵׂשר  ְמעֹות  ַהַּמְתִּפיס  ]יט[  טז  
ֶׁשְּקֻדַּׁשת ְׁשָלִמים ֵאיָנּה ָחָלה ַעל ְקֻדַּׁשת ַמֲעֵׂשר, ֶׁשַהַּמֲעֵׂשר ְממֹון ָּגבֹוַּה 
הּוא.  ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ִאם ִהְתִּפיס ֵּפרֹות ַהַּמֲעֵׂשר ַעְצָמן ִלְׁשָלִמים, 
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ֶׁשֹּלא ָקנּו ְׁשָלִמים.

ְּבֵמִזיד--ִאם  ַאִפּלּו  ֻחִּלין,  ְּבתֹוַרת  ֵׁשִני  ַמֲעֵׂשר  ָהאֹוֵכל  ]כ[  יז  
ֵּפרֹות ַהַּמֲעֵׂשר ַעְצָמן ָאַכל, ִיְצַעק ַלָּׁשַמִים.  ְוִאם ֶּכֶסף ַמֲעֵׂשר ָאַכל-

ְּכֶנְגָּדן  יֹאַכל  ְוֵיָאְכלּו ִּבירּוָׁשַלִים; אֹו  ְוַיֲעלּו  -ַיְחְזרּו ָּדִמים ִלְמקֹוָמם, 
ִּבירּוָׁשַלִים, ִאם ֵאינּו ָיכֹול ְלַהְחִזיר ֶאת ַהָּדִמים. 
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רמב"ם ג' פרקים
יום רביעי י' שבט

- ִהְלּכֹות ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְוֶנַטע ְרָבִעי ֵּפֶרק ח' -

א  ַהּלֹוֵקַח ְּבֵהָמה ְלִזְבֵחי ְׁשָלִמים, ְוַחָּיה ִלְבַׂשר ַּתֲאָוה, ִמִּמי ְׁשֵאינּו 
ַּתָּגר, ְוֵאינּו ְמַדְקֵּדק--ָיָצא ָהעֹור ְלֻחִּלין, ַאִפּלּו ָהיּו ְּדֵמי ָהעֹור ְמֻרִּבין 

ַעל ְּדֵמי ַהָּבָׂשר; ֲאָבל ַהּלֹוֵקַח ִמן ַהַּתָּגר, ֹלא ָיָצא ָהעֹור ְלֻחִּלין.

ב  ְוֵכן ַהּלֹוֵקַח ַּכֵּדי ַיִין ְסתּומֹות, ְמקֹום ֶׁשַּדְרָּכם ְלִהָּמֵכר ְסתּומֹות, 
ְלֻחִּלין; ְלִפיָּכְך ָצִריְך ַהּמֹוֵכר ִלְפּתַֹח  ַהַּקְנַקן  ִמִּמי ְׁשֵאינּו ַּתָּגר--ָיָצא 
ָראֵׁשי ַהַּכִּדים, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֵיֵצא ַהַּקְנַקן ְלֻחִּלין.  ְוִאם ָרָצה ְלַהְחִמיר ַעל 

ַעְצמֹו, ְוִלְמֹּכר ְּבִמָּדה--ָיָצא ַהַּקְנַקן ְלֻחִּלין.

ג  ְלָקָחן ְּפתּוחֹות אֹו ְסתּומֹות, ִּבְמקֹום ֶׁשַּדְרָּכן ְלִהָּמֵכר ְּפתּוחֹות, 
אֹו ֶׁשָּלַקח ִמן ַהַּתָּגר ֶׁשְּמַדְקֵּדק ִּבְמִכיָרתֹו--ֹלא ָיָצא ַהַּקְנַקן ְלֻחִּלין.

ד  ָלַקח ַסֵּלי ְּתֵאִנים ַוֲעָנִבים ִעם ַהְּכִלי, ֹלא ָיְצאּו ְּדֵמי ַהְּכִלי ְלֻחִּלין.  
]ד[ ָלַקח ֱאגֹוִזים ּוְׁשֵקִדים ְוַכּיֹוֶצא ָּבֶהן, ָיְצאּו ְקִלֵּפיֶהן ְלֻחִּלין.  ָלַקח 
חֹוַתל ְּתָמִרים, ָיָצא ַהחֹוָתל ְלֻחִּלין.  ֻקָּפה ֶׁשִּלְתָמִרים--ִאם ְּדרּוסֹות, 
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ָיְצאּו ַהֻּקּפֹות ְלֻחִּלין; ְוִאם ֵאיָנן ְּדרּוסֹות, ֹלא ָיְצאּו ַהֻּקּפֹות ְלֻחִּלין.

ה  ִמי ֶׁשָהָיה לֹו ַיִין ֶׁשְּלַמֲעֵׂשר ֵׁשִני, ְוִהְׁשִאיל ַקְנַקָּניו ְלאֹותֹו ַמֲעֵׂשר-
-ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּסַתם ֶאת ִּפיֶהם, ֹלא ָקָנה ַהַּמֲעֵׂשר ֶאת ַהַּקְנַקִּנים.  ָּכַנס 
ֶאת ַהַּיִין ַלּתֹוָכן ְסָתם--ִאם ָקָרא ֵׁשם ְוָעָׂשהּו ַמֲעֵׂשר ַעד ֶׁשֹּלא ָסַתם 
ֶאת ִּפיֶהם, ֹלא ָקָנה ַמֲעֵׂשר; ְוִאם ִמֶּׁשָּסַתם, ָקָרא ֵׁשם ְוָעָׂשהּו ַמֲעֵׂשר-

-ָקָנה ַמֲעֵׂשר ֶאת ַהַּקְנַקן.

ו  ִהְפִקיד ְלתֹוְך ַהַּקְנַקן ְרִביִעית ֻחִּלין, אֹו ֶׁשָּכַנס ְלתֹוָכן ֶׁשֶמן אֹו 
ֹחֶמץ אֹו ִציר ּוְדַבׁש ֶׁשְּלַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְסָתם--ֵּבין ִמֶּׁשָּסַתם ֵּבין ַעד ֶׁשֹּלא 

ָסַתם, ֹלא ָקָנה ַמֲעֵׂשר ֶאת ַהַּקְנַקִּנים.

ז  ]ו[ ְצִבי ֶׁשְּלָקחֹו ְּבֶכֶסף ַמֲעֵׂשר, ּוֵמת--ִיָּקֵבר ְּבעֹורֹו; ְלָקחֹו ַחי, 
ּוְׁשָחטֹו, ְוִנְטָמא--ֲהֵרי ֶזה ִיָּפֶדה ִּכְׁשָאר ֵּפרֹות ַמֲעֵׂשר ֶׁשִּנְטְמאּו.

ֶׁשֵּיֵצא  ַעד  ְּכֶנְגּדֹו  אֹוֵכל  ִלְהיֹות  ֵׁשִני,  ֶׁשְּלַמֲעֵׂשר  ֵּדיָנר  ַהַּמִּניַח  ח  
ָמִעין,  ְּבֶעֶׂשר  ָעָליו  ָאַכל  ָמָעה,  ְּבֶעְׂשִרים  יֹוֶצא  ַהֵּדיָנר  ְוָהָיה  ְלֻחִּלין, 
ְוהּוְזלּו ַהָּמעֹות ְלַאַחר ְזָמן, ַוֲהֵרי ַהֵּדיָנר יֹוֶצא ְּבַאְרָּבִעים ָמָעה--ָצִריְך 
ַהָּמעֹות,  ְלֻחִּלין; הּוְקרּו  ֵיֵצא  ָּכְך  ְוַאַחר  ָמָעה,  ְּבֶעְׂשִרים  ָעָליו  ֶלֱאֹכל 
ַוֲהֵרי ַהֵּדיָנר יֹוֶצא ְּבֶעֶׂשר ָמִעין--אֹוֵכל ָעָליו ְּבָחֵמׁש ָמִעין, ְוַאַחר ָּכְך 

ֵיֵצא ְלֻחִּלין.

ְוֹלא  ַהֵּפרֹות,  ַמֲעֵׂשר, ּוָמַׁשְך  ֶׁשְּלֶכֶסף  ְּבֶסַלע  ט  ]ז[ ַהּלֹוֵקַח ֵּפרֹות 
ֶזה  ִּבְׁשַּתִים--ֲהֵרי  ְוָעְמדּו  ַהֵּפרֹות  ֶׁשהּוְקרּו  ַעד  ַהֶּסַלע,  ִלֵּתן  ִהְסִּפיק 
לֹו"  ְוָקם  ֶאת-ַהֶּכֶסף,  "ְוָנַתן  ֶׁשֶּנֱאָמר  ִּבְלָבד:   ֶסַלע  ֲעֵליֶהן  ַמְפִריׁש 
ְוַהָּׂשָכר  ַהֶּכֶסף קֹוֵנה;  ִּבְנִתיַנת  )ראה ויקרא כז,יט; ויקרא כז,כג(, 

ַלַּמֲעֵׂשר.

ִלֵּתן ַהָּמעֹות, ַעד  ִהְסִּפיק  ְסָלִעים, ְוֹלא  ִּבְׁשֵּתי  י  ]ח[ ָמַׁשְך ֵּפרֹות 
ֶׁשהּוְזלּו ַהֵּפרֹות ְוָעְמדּו ְּבֶסַלע--ֵאינּו ַמְפִריׁש ֲעֵליֶהן ִמְּמעֹות ַמֲעֵׂשר 
ְונֹוֵתן  ַהֻחִּלין,  ִמן  ְׁשִנָּיה  ֶסַלע  ָעֶליָה  ּומֹוִסיף  ַאַחת;  ֶסַלע  ֵאָלא  ֵׁשִני 
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ַלּמֹוֵכר.  ְוִאם ָהָיה ַהּמֹוֵכר ַעם ָהָאֶרץ, ֲהֵרי ֶזה ֻמָּתר ִלֵּתן לֹו ֶסַלע ְׁשִנָּיה 
ִמְּמעֹות ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ֶׁשִּלְדַמאי.

יא  ָנַתן לֹו ֶסַלע ֶׁשְּלַמֲעֵׂשר, ְוֹלא ִהְסִּפיק ִלְמֹׁשְך ֶאת ַהֵּפרֹות, ַעד 
ֶׁשָעְמדּו ִּבְׁשַּתִים--ַמה ֶׁשָּפָדה ָּפָדה, ְוַהִּדין ֵּביֵניֶהן; ]ט[ ָנַתן לֹו ְׁשֵּתי 
ְסָלִעים ֶׁשְּלַמֲעֵׂשר, ְוֹלא ִהְסִּפיק ִלְמֹׁשְך ֶאת ַהֵּפרֹות, ַעד ֶׁשָחְזרּו ִלְהיֹות 
ְּבֶסַלע--ַמה ֶׁשָּפָדה ָּפָדה, ּוִמַּדת ַהִּדין ֵּביֵניֶהם:  ֶׁשַּמֲעֵׂשר ֵׁשִני, ְּפִדָּיתֹו 

ִהיא ְמִׁשיָכתֹו.

יב  ]י[ ִמי ֶׁשָהיּו לֹו ֵּפרֹות ֻחִּלין ִּבירּוָׁשַלִים, ְוָהיּו לֹו ְמעֹות ַמֲעֵׂשר 
ְמֻחָּלִלין ַעל ַהֵּפרֹות  ֲהֵרי ַהָּמעֹות ָהֶהם  ֵׁשִני חּוץ ִלירּוָׁשַלִים--אֹוֵמר 
ְלֻחִּלין  ַהָּמעֹות  אֹוָתן  ְוֵיְצאּו  ְּבַטְהָרה;  ָׁשם  ַהֵּפרֹות  ְויֹאַכל  ָהֵאּלּו, 

ִּבְמקֹוָמן.

חּוץ  ֵּפרֹות  לֹו  ְוֵיׁש  ִּבירּוָׁשַלִים,  ַמֲעֵׂשר  ְמעֹות  לֹו  ָהיּו  ]יא[  יג  
ָהֶהם,  ַהֵּפרֹות  ַעל  ְמֻחָּלִלין  ָהֵאּלּו  ַהָּמעֹות  ֲהֵרי  ִלירּוָׁשַלִים--אֹוֵמר 
ְׁשֵאינּו  ִּבירּוָׁשַלִים:   ְוֵיָאְכלּו  ַהֵּפרֹות,  ְוַיֲעלּו  ְלֻחִּלין;  ַהָּמעֹות  ְוֵיְצאּו 

ָצִריְך ִלְהיֹות ַהָּמעֹות ְוַהֵּפרֹות ְּבָמקֹום ֶאָחד, ְּבָׁשַעת ַהִחּלּול.

ְוֵיׁש  ָלֶהם,  ְוָצַרְך  ִּבירּוָׁשַלִים,  ַמֲעֵׂשר  ֶׁשָהיּו לֹו ְמעֹות  ִמי  יד  ]יב[ 
ַלֲחֵברֹו ֵּפרֹות ֻחִּלין ֶׁשרֹוֶצה ְלָאְכָלן--אֹוֵמר ַלֲחֵברֹו, ֲהֵרי ַהָּמעֹות ָהֵאּלּו 
ְמֻחָּלִלין ַעל ֵּפרֹוֶתיָך:  ְוִנְמְצאּו אֹוָתם ַהֵּפרֹות ְלקּוִחין ְּבֶכֶסף ַמֲעֵׂשר, 
ְויֹאַכל אֹוָתם ֲחֵברֹו ְּבַטְהָרה; ְוֹלא ִהְפִסיד ְּכלּום, ְוֵיְצאּו ַהָּמעֹות ְלֻחִּלין.

טו  ]יג[ ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים, ְּבֶׁשָהָיה ֲחֵברֹו ַּבַעל ַהֵּפרֹות ָחֵבר-
ְלִפיָּכְך ִאם  -ְׁשֵאין מֹוְסִרין ֵּפרֹות ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ֶׁשְּלַוַּדאי ֵאָלא ְלָחֵבר; 
ָהיּו ַהָּמעֹות ֶׁשִּלְדַמאי, אֹוֵמר ֵּכן ַאף ְלַעם ָהָאֶרץ.  ּוֻמָּתר ְלַחַּלל ַמֲעֵׂשר 
ֶׁשֶּמא  ָלֶהם  חֹוְׁשִׁשין  ְוֵאין  ָמעֹוָתיו;  ְוַעל  ָהָאֶרץ,  ַעם  ֵּפרֹות  ַעל  ֵׁשִני 

ֶׁשְּלַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ֶהם.

טז  ]יד[ ַהַּמִּניַח ֵּדיָנר ֶׁשְּלַמֲעֵׂשר ִלְהיֹות אֹוֵכל ְּכֶנְגּדֹו ְוהֹוֵלְך--ֵּכיָון 
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ֶׁשָאַכל ָעָליו ַעד ֶׁשֹּלא ִנְׁשַאר ִמֶּמּנּו ֵאָלא ָּפחּות ִמְּפרּוָטה, ָיָצא ְלֻחִּלין.  
ְלֻחִּלין  ָיָצא  ְּבֶׁשְּלַוַּדאי--ֹלא  ֲאָבל  ְּבֶׁשִּלְדַמאי;  ְּדָבִרים ֲאמּוִרים,  ַּבֶּמה 
ַעד ֶׁשִּיָּׁשֵאר ִמֶּמּנּו ָּפחּות ִמּׁשֹוֶוה ְּפרּוָטה ַאַחר ֶׁשּמֹוִסיִפין ֶאת ַהֹחֶמׁש, 

ְּכגֹון ֶׁשִּנְׁשַאר ִמֶּמּנּו ָּפחּות ֵמַאְרָּבָעה ֻחְמֵׁשי ְּפרּוָטה.

יז  ]טו[ ְטֵמִאים ּוְטהֹוִרים ֶׁשָהיּו אֹוְכִלין אֹו ׁשֹוִתין ְּכֶאָחד ִּבירּוָׁשַלִים, 
ֶסַלע  ֶׁשָּלֶהם--ַמִּניִחין  ֵׁשִני  ַמֲעֵׂשר  אֹוְכִלין  ִלְהיֹוָתן  ַהְּטהֹוִרים  ְוָרצּו 
זֹו  ֶסַלע  ְוׁשֹוִתין,  אֹוְכִלין  ֶׁשַהְּטהֹוִרין  ָּכל  ְואֹוְמִרין,  ֵׁשִני,  ֶׁשְּלַמֲעֵׂשר 
ְּבָׁשְוָיּה  ְוָׁשתּו  ָאְכלּו  ֶׁשֲהֵרי  ְלֻחִּלין:   ַהֶּסַלע  ְוֵתֵצא  ָעָליו;  ְמֻחֶּלֶלת 

ְּבַטְהָרה--ּוִבְלָבד ֶׁשֹּלא ִיְּגעּו ַהְּטֵמִאים ַּבַּמֲאָכל, ֶׁשֹּלא ְיַטְּמאּוהּו. 

 - ִהְלּכֹות ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְוֶנַטע ְרָבִעי ֵּפֶרק ט' -

א  ֶנַטע ְרָבִעי--ֲהֵרי הּוא ֹקֶדׁש, ֶׁשֶּנֱאָמר "ּוַבָּׁשָנה, ָהְרִביִעת, ִיְהֶיה, 
ְלֵהָאֵכל  ְוִדינֹו  יט,כד(;  )ויקרא  ַלה'"  ִהּלּוִלים,  ָּכל-ִּפְריֹו--ֹקֶדׁש 
ִלְבָעָליו ִּבירּוָׁשַלִים, ְּכַמֲעֵׂשר ֵׁשִני.  ּוְכֵׁשם ְׁשֵאין ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְּבסּוְרָיה, 
ָּכְך ֵאין ֶנַטע ְרָבִעי ְּבסּוְרָיה.  ּוַבֶּנַטע ְרָבִעי הּוא אֹוֵמר "ְוִאיׁש ֶאת-

ֳקָדָׁשיו, לֹו ִיְהיּו" )במדבר ה,י(--ְׁשֵאין ָלְך ֹקֶדׁש ֶׁשֹּלא ִנְתָּפַרׁש ִּדינֹו 
ַּבּתֹוָרה ְלִמי הּוא, חּוץ ִמֶּנַטע ְרָבִעי.

ָּפָדהּו  ְוִאם  ֵׁשִני;  ְּכַמֲעֵׂשר  ּפֹוֶדה  ְרָבִעי,  ֶנַטע  ִלְפּדֹות  ָהרֹוֶצה  ב  
ְלעֹוַנת  ֶׁשַּיִּגיַע  ַעד  אֹותֹו,  ּפֹוִדין  ְוֵאין  ֹחֶמׁש.   מֹוִסיף  ְלַעְצמֹו, 
ַהַּמַעְׂשרֹות--ֶׁשֶּנֱאָמר "ְלהֹוִסיף ָלֶכם, ְּתבּוָאתֹו" )ויקרא יט,כה(, ַעד 
ַוֲהֵרי  ֵׁשִני.   ְּכַמֲעֵׂשר  ַּבְּמֻחָּבר,  אֹותֹו  ּפֹוִדין  ְוֵאין  ְּתבּוָאתֹו;  ֶׁשַּיֲעֶׂשה 
הּוא ְממֹון ָּגבֹוַּה, ַּכַּמֲעֵׂשר; ְלִפיָּכְך ֵאינּו ִנְקֶנה ְּבַמָּתָנה, ֵאָלא ִאם ְנָתנֹו 
ֹּבֶסר.  ְוִדינֹו ִּבְׁשָאר ַהְּדָבִרים, ְלִעְנַין ֲאִכיָלה ּוְפִדָּיה--ַּכַּמֲעֵׂשר.  ]ג[ 
ְוֵכן  ַיִין;  ּפֹוֵדהּו  ָרָצה,  ֲעָנִבים,  ּפֹוֵדהּו  ְרָבִעי--ָרָצה,  ֶּכֶרם  ְוַהּפֹוֶדה 

ַהֵּזיִתים.  ֲאָבל ְׁשָאר ֵּפרֹות, ֵאין ְמַׁשִּנין אֹוָתן ִמְּבִרָּיָתן.
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ְוֹלא  ֶּפֶרט,  ְוֹלא  ֵּפָאה,  ְוֹלא  ִׁשְכָחה,  לֹו  ְרָבִעי--ֵאין  ֶּכֶרם  ]ד[  ג  
ְׁשֵאין  ְּכֵׁשם  ּוַמַעְׂשרֹות,  ְּתרּוָמה  ִמֶּמּנּו  ַמְפִריִׁשין  ְוֵאין  עֹוֵללֹות; 
ַמְפִריִׁשין ִמַּמֲעֵׂשר ֵׁשִני:  ֵאָלא ֻּכּלֹו עֹוֶלה ִלירּוָׁשַלִים, אֹו ִנְפֶּדה ְוַיֲעלּו 

ַהָּדִמים ְוֵיָאְכלּו ִּבירּוָׁשַלִים--ַּכַּמֲעֵׂשר.

עֹוִלין  ֶׁשִּיְהיּו  ִּדין  ֵּבית  ְרָבִעי--ִהְתִקינּו  ֶׁשְּלֶכֶרם  ֲעָנִבים  ]ה[  ד  
ִלירּוָׁשַלִים ַמְהַלְך יֹום ְלָכל ַצד, ְּכֵדי ְלַעַּטר ׁשּוֵקי ְירּוָׁשַלִים ַּבֵּפרֹות; 
ָּכל  ּוְׁשָאר  ַלחֹוָמה.   ָסמּוְך  ַאִפּלּו  ִנְפֶּדה  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ּוִמֶּׁשָחַרב 

ַהֵּפרֹות, ַאִפּלּו ִּבְזָמן ַהִּמְקָּדׁש ִנְפִּדין ָסמּוְך ַלחֹוָמה.

ִּפי ְׁשלֹוָׁשה,  ַהַּסל ַעל  ַמִּניַח ֶאת  ְרָבִעי:   ֶנַטע  ִּפְדיֹון  ֵּכיַצד  ה  ]ו[ 
ְואֹוֵמר ַּכָּמה ָאָדם רֹוֶצה ִלְפּדֹות לֹו ְּבֶסַלע ַעל ְמַנת ֶׁשּיֹוִציא ְיִציאֹות 
ַהּׁשֹוְמִרים ִמֵּביתֹו, ְוַהַחָּמִרים ְוַהּפֹוֲעִלים ִמֵּביתֹו; ְוַאַחר ֶׁשּקֹוְצִבין ֶאת 
ַהַּׁשַער, ַמִּניַח ֶאת ַהָּמעֹות, ְואֹוֵמר ָּכל ַהִּנְלָקט ִמֶּזה ְמֻחָּלל ַעל ַהָּמעֹות 

ָהֵאּלּו, ִמַּׁשַער ָּכְך ְוָּכְך ַסִּלים ְּבֶסַלע.

ו  ּוַבְּׁשִביִעית, ּפֹוֵדהּו ְּבָׁשְויֹו:  ְׁשֵאין ָׁשם ֹלא ׁשֹוְמִרים, ְוֹלא ּפֹוֲעִלים; 
ְוִאם ָהָיה ֶהְפֵקר, ֵאין לֹו ֵאָלא ָׂשַכר ְלִקיָטה ִּבְלָבד.

ז  ִמי ֶׁשָהָיה לֹו ֶנַטע ְרָבִעי ִּבְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה, ֶׁשַּיד ַהֹּכל ׁשֹוָוה--ָצִריְך 
ְלַצְּינֹו ְּבקֹוְזזֹות ֲאָדָמה, ְּכֵדי ֶׁשַּיִּכירּו ּבֹו, ְוֹלא יֹאְכלּו ִמֶּמּנּו, ַעד ֶׁשִּיְפּדּו.  
ֶׁשִּיְפְרׁשּו  ְּכֵדי  ַּבֲחְרִסית,  ָעְרָלה--ְמַצְּיִנין אֹותֹו  ְׁשֵני  ְּבתֹוְך  ָהָיה  ְוִאם 
ָעְרָלה  ִיְתָּפְרדּו--ֶׁשִאּסּור  ֶׁשֶּמא  ֲאָדָמה  ְּבקֹוְזזֹות  ִצְּינֹו  ְׁשִאם  ִמֶּמּנּו:  
ֲחמֹור הּוא, ְׁשִהיא ֲאסּוָרה ַּבֲהָנָיה.  ְוַהְּצנּוִעין ָהיּו ַמִּניִחין ֶאת ַהָּמעֹות 
ְמֻחָּלל ַעל  ְרָבִעי ֵאּלּו  ַהִּנְלָקט ִמֵּפרֹות  ְואֹוְמִרין, ָּכל  ִּבְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה 

ַהָּמעֹות ָהֵאּלּו--ֶׁשֲהֵרי ֵאי ִאְפָׁשר ִלְפּדֹותֹו ַּבְּמֻחָּבר, ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו.

ְוִלְרָבִעי; ּוֵמֵאיָמַתי מֹוִנין  ח  ְּבֶאָחד ְּבִתְׁשִרי, ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְלָעְרָלה 
ְלֹראׁש  ַהָּׁשָנה  ֵמֹראׁש  מֹוֶנה  ְוֵאינּו  ְנִטיָעה.   ִמָּׁשַעת  ּוְרָבִעי,  ְלָעְרָלה 
ֶׁשִּתְקֹלט  ָׁשָנה--ְוהּוא  ֲחׁשּוִבין  ַּבָּׁשָנה  יֹום  ְׁשלֹוִׁשים  ֵאָלא  ַהָּׁשָנה, 
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ְלָכל  ְקִליָטה,  ְסָתם  הּוא  ְוַכָּמה  יֹום;  ַהְּׁשלֹוִׁשים  ֹקֶדם  ַהְּנִטיָעה, 
ָהִאיָלנֹות ְׁשֵּתי ַׁשָּבתֹות.

ט  ִנְמֵצאָת ָלֵמד, ֶׁשַהּנֹוֵטַע ַאְרָּבָעה ְוַאְרָּבִעים יֹום ֹקֶדם ֹראׁש ַהָּׁשָנה, 
ֻמָּתִרין  ַהּזֹאת  ַהְּנִטיָעה  ֵּפרֹות  ֵאין  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ָׁשָנה;  לֹו  ָעְלָתה 
ֶּבָעְרָלה אֹו ָּבְרָבִעי, ַעד ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ִּבְּׁשָבט--ְׁשהּוא ֹראׁש ַהָּׁשָנה 

ָלִאיָלן.

י  ֵּכיַצד:  ַהּנֹוֵטַע ִאיָלן ַמֲאָכל ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְּבָאב ִמָּׁשָנה ֲעִׂשיִרית 
ַּבּיֹוֵבל--ֲהֵרי הּוא ְּבתֹוְך ְׁשֵני ָעְרָלה, ַעד ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ִּבְׁשָבט ִמְּׁשַנת 
הּוא  ֶזה--ֲהֵרי  ְזָמן  ְּבתֹוְך  ָהִאיָלן  ֶׁשּיֹוִציא  ַמה  ְוָכל  ֶעְׂשֵרה;  ְׁשלֹוׁש 

ָעְרָלה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְגְמרּו ְלַאַחר ַּכָּמה ָיִמים.

יא  ּוֵמֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ִּבְׁשָבט ִמְּׁשַנת ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ַּבּיֹוֵבל, ַעד ֲחִמָּׁשה 
ָעָׂשר ִּבְׁשָבט ִמְּׁשַנת ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה--הּוא ֶנַטע ְרָבִעי; ְוָכל ַמה ֶׁשּיֹוִציא 
ְּבתֹוְך ְזָמן ֶזה--ֲהֵרי הּוא ְרָבִעי, ְוָצִריְך ִּפְדיֹון.  ְוִאם ִנְתַעְּבָרה ַהָּׁשָנה, 

ִנְתַעְּבָרה ִלְרָבִעי אֹו ְלָעְרָלה.

לֹו  ָעְלָתה  ֶעֶׂשר--ֹלא  ִמְּׁשַנת  ְּבָאב  ָעָׂשר  ְּבִׁשָּׁשה  ְנָטעֹו  ]יא[  יב  
ְׁשֵּתים  ּוְׁשַנת  ֶעְׂשֵרה  ַאַחת  ְׁשַנת  ָעְרָלה  הּוא  ֲהֵרי  ֵאָלא  ֶעֶׂשר,  ְׁשַנת 
ֶעְׂשֵרה ּוְׁשַנת ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ֻּכָּלּה; ַוֲהֵרי הּוא ֶנַטע ְרָבִעי ֵמֹראׁש ַהָּׁשָנה 

ֶׁשִּלְׁשַנת ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה, ַעד סֹוָפּה.

יג  ]יב[ ָנַטע ַהְּנִטיָעה ֵמֹראׁש ֹחֶדׁש ַעד ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ִּבְׁשָבט-
ִלְרָבִעי.   ְליֹום  ּוִמּיֹום  ְלָעְרָלה,  ְליֹום  ִמּיֹום  ָׁשִנים  ָׁשלֹוׁש  ָלּה  -מֹוֶנה 
ְוָרִאיִתי ַלְּגאֹוִנים ְּדָבִרים ְּבֶחְׁשּבֹון ָעְרָלה ּוְרָבִעי--ֵאין ָראּוי ְלַהֲאִריְך 
ֵּבַאְרנּו  ְּכָבר  ְוָהֱאֶמת  ֶהם;  סֹוְפִרים  ְטעּות  ּוַוַּדאי  ֲעֵליֶהן,  ּוְלָהִׁשיב 

ַּדְרָּכּה.

יד  ]יג[ ָהַעִּלין, ְוַהּלֹוַלִּבין, ּוֵמי ְּגָפִנים, ְוַהְּסָמַדר--ֻמָּתִרין ֶּבָעְרָלה, 
ְוַהּזֹוִגין  ְוַהַחְרַצִּנים  ְוִהְפִסיָדן,  ַהָּקִדים  ֶׁשְּׁשָדָפן  ְוָהֲעָנִבים  ּוָבְרָבִעי.  
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ְוַהֶּתֶמד ֶׁשָּלֶהן, ּוְקִלֵּפי ִרּמֹון ְוַהֵּנץ ֶׁשּלֹו, ּוְקִלֵּפי ֱאגֹוִזים, ְוַהַּגְרִעִּנים--
ֲאסּוִרין ֶּבָעְרָלה, ּוֻמָּתִרין ָּבְרָבִעי; ְוַהּנֹוְבלֹות, ֻּכָּלן ֲאסּורֹות. 

- ִהְלּכֹות ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְוֶנַטע ְרָבִעי ֵּפֶרק י' -

א  ָּכל ְׁשהּוא ַחָּיב ֶּבָעְרָלה, ֵיׁש לֹו ְרָבִעי, ְוָכל ֶׁשָּפטּור ִמן ֶהָעְרָלה, 
ֲעֵרִלים--ֹלא  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ָׁשִנים,  "ָׁשֹלׁש  ָּבְרָבִעי--ֶׁשֶּנֱאָמר  ַחָּיב  ֵאינּו 
ַלה'"  ִהּלּוִלים,  ָּכל-ִּפְריֹו--ֹקֶדׁש  ִיְהֶיה,  ָהְרִביִעת,  ּוַבָּׁשָנה,  ֵיָאֵכל.  

)ויקרא יט,כג-כד(.

ב  ַהּנֹוֵטַע ִאיָלן ַמֲאָכל, ְוַדְעּתֹו ָעָליו ֶׁשִּיְהֶיה ְסָיג ַלִּגָּנה, אֹו ֶׁשְּנָטעֹו 
ְנָטעֹו  ֶהָעְרָלה;  ִמן  ָּפטּור  ֶזה  ְלֵפרֹוָתיו--ֲהֵרי  ֹלא  ָהִאיָלן,  ְלקֹורֹות 
ְוִחַּׁשב  ְוָחַזר  ְלַמֲאָכל,  ֶׁשְּנָטעֹו  אֹו  ְלַמֲאָכל,  ָעָליו  ְוִחַּׁשב  ְוָחַזר  ִלְסָיג, 
ָעָליו ִלְסָיג--ֵּכיָון ֶׁשֵעַרב ּבֹו ַמְחֶׁשֶבת ִחּיּוב, ַחָּיב.  ְנָטעֹו ָׁשלֹוׁש ָׁשִנים 
ִלְסָיג, ּוִמָּכאן ְוִאַּלְך ְלַמֲאָכל--ֵאין לֹו ְרָבִעי:  ֶׁשָּכל ְׁשֵאין לֹו ָעְרָלה, 

ֵאין לֹו ְרָבִעי.

ְוַהִחיצֹון  ְלַמֲאָכל  ֶׁשּלֹו  ַהְּפִניִמי  ַהַּצד  ֶׁשִּיְהֶיה  ְוִחַּׁשב  ִאיָלן  ָנַטע  ג  
ְוָהֶעְליֹון ִלְסָיג--ֶזה ֶׁשִחַּׁשב  ִלְסָיג, אֹו ֶׁשִּיְהֶיה ַהַּצד ַהַּתְחּתֹון ְלַמֲאָכל 
ָעָליו ְלַמֲאָכל, ַחָּיב ֶּבָעְרָלה; ְוֶזה ֶׁשִחַּׁשב ָעָליו ִלְסָיג אֹו ְלֵעִצים, ָּפטּור:  
ָהֲאִבּיֹונֹות  ֶּבָעְרָלה,  ַחָּיב  ְוַהֶּצֶלף  ֶׁשַּלּנֹוֵטַע.   ְּבַדְעּתֹו  ָּתלּוי  ֶׁשַהָּדָבר 

ִּבְלָבד; ֲאָבל ַהַּקְפִריִסין, ֻמָּתרֹות.

ד  ַהּנֹוֵטַע ָלַרִּבים ְּבתֹוְך ָׂשֵדהּו, ַחָּיב ֶּבָעְרָלה--ֶׁשֶּנֱאָמר "ּוְנַטְעֶּתם" 
)ויקרא יט,כג(, ַאִפּלּו ָלַרִּבים.  ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים, ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל; 

ֲאָבל ְּבחּוָצה ָלָאֶרץ, ָּפטּור.

ֵמֵאָליו  ְוָהעֹוֶלה  ִּבְסִפיָנה,  ְוַהּנֹוֵטַע  ָהַרִּבים,  ִּבְרׁשּות  ַהּנֹוֵטַע  ה  
ְוַהַּגְזָלן  ְלַעְצמֹו,  ֵּבין  ְלִיְׂשָרֵאל  ֵּבין  ֶׁשָּנַטע  ְוַהָּנְכִרי  ַהָּיִחיד,  ִּבְרׁשּות 
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ֶׁשָּנַטע--ַחָּיִבין ֶּבָעְרָלה ּוָבְרָבִעי.

ו  ָהעֹוֶלה ֵמֵאָליו ִּבְמקֹום ְּפָכִׁשין, ָּפטּור; ַאִפּלּו ַהּנֹוֵטַע ִּבְמקֹום ְׁשֵאינּו 
ִיּׁשּוב, ָּפטּור:  ְוהּוא ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה עֹוֶׂשה, ְּכֵדי ִטּפּול ֶׁשִּמַּטֵּפל ְּבֵפרֹוָתיו 
ַעד ֶׁשְּמִביָאן ְלִיּׁשּוב.  ֲאָבל ִאם ָהָיה עֹוֶׂשה ְּכֵדי ִטּפּולֹו, ַחָּיב ֶּבָעְרָלה.

ז  ַהּנֹוֵטַע ְלִמְצָוה--ְּכגֹון ֶׁשָּנַטע ֶאְתרֹוג ַלּלֹוָלב, אֹו ַזִית ַלְּמנֹוָרה--
ַחָּיב ֶּבָעְרָלה.  ִהְקִּדיׁש ְוַאַחר ָּכְך ָנַטע, ָּפטּור ִמן ֶהָעְרָלה; ָנַטע ְוַאַחר 

ָּכְך ִהְקִּדיׁש, ַחָּיב ֶּבָעְרָלה.

ח  ַהּנֹוֵטַע ַּבֲעִציץ ְׁשֵאינּו ָנקּוב, ַחָּיב ֶּבָעְרָלה--ַאף ַעל ִּפי ְׁשֵאינּו 
ָּכָאֶרץ ִלְזָרִעים, ֲהֵרי הּוא ָּכָאֶרץ ְלִאיָלנֹות.  ]ט[ ְוִאיָלן ֶׁשְּנָטעֹו ְּבתֹוְך 

ַהַּבִית, ַחָּיב ֶּבָעְרָלה.

ֲאָבל  ָלָאֶרץ, ָּפטּור;  ֶׁשָּנְטעּו ּגֹוִיים ַעד ֶׁשֹּלא ָבאּו ֲאבֹוֵתינּו  ֶזה  ט  
ִמֶּׁשָּבאּו ָלָאֶרץ, ַאף ַמה ֶׁשָּנְטעּו ּגֹוִיים ַחָּיב--ֶׁשֶּנֱאָמר "ִּכי-ָתבֹאּו ֶאל-

ָהָאֶרץ, ּוְנַטְעֶּתם" )ויקרא יט,כג(, ִמָּׁשַעת ִּביָאה.  ]י[ ְוגֹוי ֶׁשִהְרִּכיב 
ִאיָלן ַמֲאָכל ַעל ַּגֵּבי ִאיָלן ְסָרק, ַחָּיב ֶּבָעְרָלה.  ְוֵיׁש ְלָנְכִרי ֶנַטע ְרָבִעי-
-ְׁשִאם ָּבא ִלְנֹהג ְּבִמְצָוה זֹו, ֲהֵרי הּוא ֹקֶדׁש ְּכֶנַטע ְרָבִעי ֶׁשְּלִיְׂשָרֵאל.

י  ]יא[ ֶאָחד ַהּנֹוֵטַע ַּגְרִעָּנה, אֹו ֵיחּור ִמן ָהִאיָלן, אֹו ֶׁשָעַקר ֶאת ָּכל 
ּומֹוֶנה  ֶּבָעְרָלה,  ַחָּיב  ֶזה  ַאֵחר--ֲהֵרי  ְּבָמקֹום  ּוְנָטעֹו  ִמָּמקֹום  ָהִאיָלן 

ִמָּׁשַעת ְנִטיָעתֹו.

יא  ִזְעַזע ֶאת ָהִאיָלן ְוֹלא ֲעָקרֹו, ְוַאַחר ָּכְך ִמָּלא ְסִביבֹוָתיו ֶּבָעָפר-
-ִאם ָיכֹול ִלְחיֹות ִאּלּו ֹלא ִמָּלא ְסִביבֹוָתיו, ֲהֵרי ֶזה ָּפטּור; ְוִאם ָלאו-

-ֲהֵרי ֶזה ְּכִמי ֶׁשָעַקר ְוָנַטע, ְוַחָּיב.

יב  ְוֵכן ִאיָלן ֶׁשֶּנְעַקר, ְוִנְׁשַאר ִמֶּמּנּו ָּבָאֶרץ ֹׁשֶרׁש ֶאָחד, ַאִפּלּו ְּכַמַחט 
ּוְנָטעֹו-- ִלְמקֹומֹו  ְוִהְחִזירֹו  ַהָּׁשִני,  ֶאת  ָהרֹוְקִמין  ָעֶליָה  ֶׁשְּמַלְּפִפין 

ָּפטּור, ִמְּפֵני ֶׁשָּיכֹול ִלְחיֹות.
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ּוְנָטעֹו  ְוָחַזר  ִעּמֹו,  ָּבּה  ֶׁשָּׁשָרָׁשיו  ַהֶּסַלע  ְוֶנְעְקָרה  ֻּכּלֹו,  ֶנְעַקר  יג  
ְּכַמה ְׁשהּוא, ְּבָכל ָהֲאָדָמה ֶׁשְּסִביבֹות ָׁשָרָׁשיו--ִאם ִיְהֶיה ָיכֹול ִלְחיֹות 
ֵמאֹוָתּה ֲאָדָמה ִאּלּו ֹלא ְנָטעֹו, ֲהֵרי הּוא ְּכִמי ֶׁשֹּלא ֶנְעַקר; ְוִאם ָלאו, 
ַחָּיב.  ]יג[ ִאיָלן ֶׁשְּקָצצֹו ֵמִעם ָהָאֶרץ, ְוִהְחִליף--ַחָּיב ֶּבָעְרָלה, ּומֹוִנין 

לֹו ִמָּׁשַעת ְקִציָצה.

ַּבֶּמה  ַהַּמְרִּכיב--ַחָּיב.   ְוֶאָחד  ַהַּמְבִריְך,  ְוֶאָחד  ַהּנֹוֵטַע,  ֶאָחד  יד  
ָּבָאֶרץ,  ְוִהְבִריכֹו  ָהִאיָלן  ִמן  ֶאָחד  ַּבד  ְּבֶׁשָחַתְך  ֲאמּוִרים,  ְּדָבִרים 
ַהָּזֵקן  ָהִאיָלן  ִמן  ֶאָחד  ַּבד  ָמַתח  ִאם  ֲאָבל  ַאֵחר;  ְּבִאיָלן  ִהְרִּכיבֹו  אֹו 
ְוִהְבִריכֹו ָּבָאֶרץ, אֹו ִהְרִּכיבֹו ְּבִאיָלן ַאֵחר ְוִעיַקר ַהַּבד ְמֻעֶּרה ָּבִאיָלן 

ַהָּזֵקן--ֲהֵרי ֶזה ָּפטּור.

טו  ָּגַדל ֶזה ַהֶּיֶלד ֶׁשִהְבִריְך ְוָעָׂשה ֵּפרֹות, ְוַאַחר ָּכְך ִנְפַסק ִעיָקרֹו 
ַהֵּפרֹות  ְואֹוָתן  ֶׁשִּנְפַסק.   ִמָּׁשָעה  ַהָּזֵקן--מֹוֵנה  ָּבִאיָלן  ְמֻעֶּרה  ֶׁשָהָיה 
ֻמָּתִרין, ִמְּפֵני ֶׁשָּגְדלּו ְּבֶהֵּתר; ְוִאם ִהִּניָחן ַאַחר ֶׁשִּנְפַסק ָהִעיָקר, ַעד 

ֶׁשהֹוִסיפּו ְּבָמאַתִים--ֲהֵרי ֵאּלּו ֲאסּוִרין.

הֹוִסיפּו  ַּבַּיְלָּדה--ַאִפּלּו  ֵּפרֹות  ְוָהיּו  ַּבְּזֵקָנה,  ֶׁשִּסְּבָכּה  ַיְלָּדה  טז  
ֶהֵּתר  ִּגּדּוֵלי  ְׁשֵאין  ֲאסּוִרין,  ֶׁשַּלַּיְלָּדה  ַהֵּפרֹות  ֵאּלּו  ָמאַתִים--ֲהֵרי 

ַמֲעִלין ֶאת ָהִעיָקר ָהָאסּור.

ְוַאַחר ָּכְך ֶנְעַקר ָהִאיָלן ֻּכּלֹו,  יז  ִאיָלן ֶׁשִהְבִריְך ִמֶּמּנּו ַּבד ָּבָאֶרץ, 
ְּכִאּלּו  ִאיָלן  אֹותֹו  ָּבָאֶרץ--ַנֲעָׂשה  ֶׁשֻהְבָרְך  ַהַּבד  ִמן  חֹוֶיה  הּוא  ַוֲהֵרי 
ַעָּתה ֻנַּטע, ְוַחָּיב ֶּבָעְרָלה; ּומֹוֶנה ָלִאיָלן ּוְלַמה ֶׁשָּצַמח ִמן ַהַהְבָרָכה, 

ִמָּׁשָעה ֶׁשֶּנְעַקר.

יח  ֲהֵרי ֶׁשִהְבִריְך ַּבד ָּבָאֶרץ, ְוָצַמח, ְוִהְבִריְך ַּבד ַאֵחר ִמַּמה ֶׁשָּצַמח 
ָּבָאֶרץ, ְוָצַמח, ְוָחַזר ְוִהְבִריְך ִמן ַהְּׁשִליִׁשי, ַאִפּלּו ֶהן ֵמָאה ְמֻעִּרין ֶזה 
ְּבֶזה--הֹוִאיל ְוֹלא ִנְפְסקּו ִמן ָהִעיָקר ָהִראׁשֹון, ַהֹּכל ֻמָּתר; ְוִאם ִנְפַסק 
ְוִאיָלן ַהּיֹוֶצא ִמן  ִעיָקר ָהִראׁשֹון, מֹוֶנה ַלֹּכל ִמָּׁשָעה ֶׁשִּנְפַסק.  ]יט[ 
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ַהֶּגַזע, ָּפטּור ִמן ֶהָעְרָלה; ִמן ַהָּׁשָרִׁשים, ַחָּיב ֶּבָעְרָלה.

יט  ַיְלָּדה ָּפחּות ִמֶּטַפח, ַחֶּיֶבת ֶּבָעְרָלה ָּכל ְׁשנֹוֶתיָה--ִמְּפֵני ְׁשִהיא 
ִנְרֵאית ִּכְנִטיָעה ַּבת ְׁשָנָתּה.  ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים, ִּבְנִטיָעה ַאַחת, 
אֹו ְׁשַּתִים ְּכֶנֶגד ְׁשַּתִים ְוַאַחת יֹוְצָאה ָזָנב; ֲאָבל ִאם ָהָיה ַהֶּכֶרם ֻּכּלֹו 
ָּפחּות ִמֶּטַפח--ֲהֵרי ֶזה ֵיׁש לֹו קֹול, ּומֹוִנין לֹו ְּכֶדֶרְך ֶׁשּמֹוִנין ִלְׁשָאר 

ָהִאיָלנֹות.

ֶׁשְּלָעְרָלה--ִמְּפֵני  ֱאגֹוז  נֹוְטִעין  ְוֵאין  ֶׁשְּלָעְרָלה;  ֵיחּור  נֹוְטִעין  כ  
ְּבִהְלּכֹות  ֶׁשֵּבַאְרנּו  ְּכמֹו  ַּבֲהָנָיה  ֲאסּוִרין  ָעְרָלה  ּוֵפרֹות  ְּפִרי,  ְׁשהּוא 
ִאּסּוֵרי ַמֲאָכלֹות.  ְוִאם ָעַבר ְוָנַטע ֱאגֹוז ֶׁשְּלָעְרָלה, ֲהֵרי ַהּצֹוֵמַח ֻמָּתר 

ִּכְׁשָאר ָהִאיָלנֹות.

כא  ְוֵכן ֵאין ַמְרִּכיִבין ַּכְפָניֹות ֶׁשְּלָעְרָלה ִּבְדָקִלים, ִמְּפֵני ֶׁשַהַּכְפָניֹות 
ַּכְּפִרי.  ָעַבר ְוִהְרִּכיב, ֻמָּתר:  ֶׁשָּכל ָּדָבר ֶׁשֵּיׁש לֹו ְׁשֵני גֹוְרִמין, ֶאָחד 
ָאסּור ְוֶאָחד ֻמָּתר--ֲהֵרי ֶזה ַהִּנְגָרם ִמְּׁשֵניֶהם ֻמָּתר.  ְלִפיָּכְך ַהּצֹוֵמַח 
ְוָהָאֶרץ  ָהָאסּור,  ַהְּפִרי  ִלְצמַֹח  לֹו  ָּגַרם  ֻמָּתר--ֶׁשֲהֵרי  ָעְרָלה  ִמֵּפרֹות 

ַהֻּמֶּתֶרת. 
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לזכות

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
לרגל התחלת 'שנת השבעים' לנשיאותו

ולזירוז התגלותו בפועל ממש

יה"ר שיראה רוב נחת מבניו תלמידי התמימים,
ומשלוחיו, חסידיו ומקושריו, וכלל ישראל

ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו
וישמיענו תורה חדשה מפיו
בגאולה האמיתית והשלימה

תיכף ומי"ד ממ"ש!
וכדבריו הק' אשר 'שבעים שנה'

הם 'שלימות הנשיאות', כן תהיה לנו
בפועל ממש, שלימות

נשיאותו בהתגלותו המיידית
והמושלמת תיכף ומיד ממש!


