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 ים זרעספר 
 

וזה הוא סידורן הלכות    הלכותיו שבע 
עניים  כלאים מתנות  לכות  ה  הלכות 

מעשרות  תרומות הלכות    הלכות 
 בכוריםהלכות    מעשר שני ונטע רבעי

הלכות   ושאר מתנות כהונה שבגבולין
 שמיטה ויובל 

שהקדים    צ"ב להל'  מה  הל' כלאים 
סידר כלאים ה שבמשנ, דלא כמתנות עניים

פאה   בכתובואחר  יט(  כסדרם  ט.  יט,  .  )קדושים 
א(    ץותיר פ"ח    ערכין וחרמין)הל'  לעיל  הרדב"ז: 

נפנין לחפש  בט"ו באדר ב"ד  "הזכיר ש  ה"א(
דין זה    מקורהרי  ו  ."ציבור  ולבדוק על צרכי

א(  בשקלים  הוא ו)ב,  כלאים ,  הוזכר  שם 
הרמב"ם הלכות סידר    וכמו"כבהמשך לזה,  

אבל מלבד    .כלאים בהמשך לערכין וחרמין
הנה  ן, מה ענין סדר המשנה לכא דאינו מובן 

שלפנ"ז,   להלכות  ההמשך  משום  יותר אי 
להקדים   השייכים  הל'  הו"ל  עניים,  מתנות 

בסוף  )גם   להמדובר  ערכין בתוכן(  הל' 
)וגם    פיזור,  ןוחרמי קדושה  לעניני  ממון 

באמצע הפרק כתב ע"ד מתנות כהונה שהם  
כלאים  הל'  דומיא דמתנות עניים(. ב( הקדים  

תנות  מהל'  גם  . וקשה, דשכולל כמה מינים
 . עניים כולל כל המתנות

כל  סידר  דהרמב"ם  בזה,  והביאור 
  לראשונה   לפי זמן חיובם:  ההלכות בספר זה 

הל הזריעה   'כתב  בעת  השייכות  כלאים 
כלאים(,   מיני  כל  סידר  לזה  )ובהמשך 

הל בעת   'ואחריהם  השייכות  עניים  מתנות 
)ואגב גררא כלל   שאר מתנות  בזה  הקצירה 

הל'עניים( סידר  אח"כ  תרומות,    .  הלכות 
, שכולם  בכוריםמעשר, מע"ש ונטע רבעי ו

 בכורים ניתנות לאחר מירוח התבואה )וסידר  
פירות   דהם  שנה,  בכל  שחיובם  אף  לבסוף 

זרעים וולא  רבעי  .  נטע  שחיובו  אף  הקדים 
עית, אגב גררא דהל' מע"ש,  רק בשנה הרבי

ולכן באו יחד. ובזה יבואר גם מה שהקדים 
כלל    בכוריםף הל'  נטע רבעי לערלה(, ובסו

כבר  שהיא  חלה    'הל נעשית כשהתבואה 
זה   ואגב  כהונה.  נקט  עיסה,  מתנות  שאר 

ויובל,   שמיטה  הלכות  כתב  הספר  ובסוף 
שהם לאחרי "שש שנים תזרע גו'" ובאים רק 

 שים שנה.אחת לשבוע או לחמ

וע"פ פנימיות הענינים י"ל עוד, בהקדים 
שקלים(  משנהבהביאור   באדר   )ריש  "באחד 

הכלאים" ועל  השקלים  על  . משמיעין 
איסור כלאים הוא על הכל והוא   ,דלכאורה

וגם   עקר,  ולא  ביושב  גם  והוא  תמידי 
ולהבא,   מכאן  רק  מועלת  משא"כ העקירה 

, ונשים פטורות ותורמין  מ"עשקלים הוא רק  
וגם מי שלא נתן יש לו    , גבותיעל העתיד ל

בקרבנות שקלים   .חלק  הקדים  ואמאי 
 לכלאים. 

ד הווהביאור,  שלילת   ושניהם 
ועץ,  ד  –כלאים  :  התערובת דשא  מיני 
אסתכל "  והנה.  שקלי שנה בשנהד  –ושקלים  

עלמא וברא  שהנהגת  "באורייתא  וכדי   ,
, ה"ז ע"י  "כלאים"העולם יהיה כדבעי בלי  

ב"ד   פעולת ולכן  תחילה,  זה  בענין  התורה 
על  תחילה  משמיעין  תורה(  )שענינם 
בשנה  שנה  של  יתערבו  שלא  השקלים, 
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)ובעומק יותר, ממשיכים ומגלים כל הכחות  
ושלא  השנה  למשך  ה'  לעבודת  הדרושים 

תלשל ומזה נש  ,זמנים(היהיה בלבול ועירוב  
 שיושלל כלאים כפי שהוא בעולם.

ההלכה תוכן  גם  ד  וזהו  "בט"ו  הנ"ל 
 ,באדר ב"ד נפנין כו'", דכמו שהוא בשקלים

 . תכ"ה בכל צרכי ציבור והקדשו

וכמו שהוא בעולם ושנה, כ"ה גם בנפש, 
שכל אחד יש לו בירורים השייכים רק אליו. 

שבסיום   והיוז בהלכה  הפנימית  ההסברה 
שהנכס ערכין,  מאת  הל'  לו  שניתנו  ים 

חלקם   מסויים,  בסדר  לנצלם  עליו  הקב"ה 
ולהקדש,  לעני  לינתן  פקדון  בתורת  הם 
וחלקם לפרנסתו ולפרנסת בני ביתו, ואסור  

 לפזר יותר מדי שלא יערבב הבירורים.

פרק האחרון   בריש  סדר ההלכות:  וזהו 
כלאים )עירוב הכחות(  מבהירים ה  –דערכין  

פרק הא בסיום  )נעוץ  ברוחניות, שנה.  חרון 

כלאים בנפש. מבהירים ה  –תחלתן בסופן(  
 לענין הכלאים בעולם כפשוטו.באים  ומזה  

הטעות שממונו ונכסיו הם רק לשלול  כדי  ו
  מתנות   בהלכות  ז"לאח   ממשיךבשבילו,  

 . לו המגיע את לעני ליתן  החיוב, עניים

 ם "הרמב בסדר  השינוי  טעם  ז"לפי  ויובן
 עיקר   ,ובמשנה  בכתוב:  והמשנה  מהכתוב
  לעני   ניתן   חלק  שרק  מה   הוא   בפאה  ההדגשה

 הכלאים  שלילת  ע"שהו,  ב "לבעה  והשאר
יש  ו,  ברוחניות  כ"אח  להמשיך  מקום לכן 

הב ברמב"ם  ענין  משא"כ  כפשוטו.  כלאים 
זה בסוף ענין  ערכין, סידר   הל'   שכבר כתב 

)והדגיש  כלאים בהמשך לזה, ואח"כ סידר 
ת עניים,  מתנו  '( הלולא שלילה  בשמם, חיוב

הטענה  )לשלול  לעני  ליתן  מה שמחוייבים 
 הנ"ל(.

,  12, 11 ותואילך והער 225לקו"ש חי"ז ע' )
13 ,18) 

 כלאיםהלכות 

 פרק א 

 הלכה א, ג 

בארץ   כאחד  זרעים  מיני  שני  הזורע 
ישראל . . ומותר לישראל לזרוע כלאי 
זרעים בידו בחוצה לארץ ואפילו לערב 
הזרעים לכתחלה ולזורען בחוצה לארץ 

 מותר

עד  בא"י,  בעיקר  קשור  כלאים  איסור 
בא"י.  רק  השייכות  הלכות  כמה  שישנם 
ובפנימיות הענין, הנה ע"פ ההבטחה ונתינת  

"מאך דא  )אג"ק אדהריי"צ ח"א ע' תפה( כח דהצ"צ
לעשות   הריא"י",   יהודי  כל  של  בכחו 

ממקומו מקום ששייך בו ענין הכלאים, עד 
שנעש הכלאים,  ענין  חלק   הלאמיתית 

עשהממ כהונה  ציצית  ד  צות  "י  )שעובגדי 
ככולו  הציצית רובו  המקיף  לבוש    ,נעשה 

 . ועי"ז "וזכרתם את כל מצותי"(

וע"פ סרט  ] 507-508תו"מ תשמ"ז ח"ג ע' )
 ([ההקלטה 

 ג פרק 

 הלכה ה 

וכן אם יש שם זרעים ואילנות אחרות 
הואיל  בטבען  מינין  שני  שהן  אע"פ 

פרי  ועלין של זה דומין לעלין של זה או  
גדול  דמיון  זה  לפרי של  דומה  זה  של 
לא   אחד  ממין  גוונין  כשני  שיראו  עד 

 שאין   זה    עם    זה    לכלאים    להן    חששו  
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 הולכין בכלאים אלא אחר מראית העין

אין מבטלין  ", שאף שהוא  החידוש בזה
)לעיל הל' מאכלות אסורות פט"ו "  איסור לכתחילה

באופן הכ"ה( דאי"ז  לכתחילה,  מותר  כאן   ,
של איסור שמבטלים אותו,  שישנו מציאות  

כיון   כלל  איסור  של  ענין  כאן  שאין  אלא 
מראית   אחר  אלא  בכלאים  הולכין  "שאין 

 העין".

וההוראה בעבודה, עד כמה נוגע )לא רק 
הענין   גם(  אלא  האסור,  ודיבור  מעשה 

ד העין,  חומד"דמראית  והלב  רואה  " העין 
לט( טו,  במדבר  עצמה )רש"י  הראי'  לזה  ונוסף   ,

רושם   הרי  עושה  מזה  וכשנזהר  בנפשו, 
של מלכתחילה לא קיימת בעולמו מציאות  

 איסור.

 (495-496תו"מ תשמ"ז ח"ג ע' )

 טז הלכה  

מותר   חטים  זרועה  שדהו  היתה  אם 
שנאמר  שעורים  בצדה  לזרוע  לחבירו 
שדך לא תזרע כלאים אין האיסור אלא  
שיזרע שדהו כלאים שלא נאמר הארץ 

 ולא עוד אלא אפילו  לא תזרע כלאים
זרע בתוך שדהו שעורים סמוך לחטים 
ומשך זרע השעורים עד שסמכו לשדה  
זה   הרי  שעורים  זרועה  שהיא  חבירו 

שבתוך    רמות השעורים  שנראו  מפני 
 שדהו שהן סוף שדה חבירו 

בשביעית אסור לזרוע שדה חבירו,  הנה  
, "שדך אף שגם שם כתיב "שש שנים תזרע  

"ושבתה  שנאמר  משום  הוא  ובפשטות 
החילוק  הארץ והסברת  שביעית ".  בין 

בטעמי  וכלאים   דאיסור  התלוי  מצוות, 
שירבה  "כדי  הוא  בשביעית  הארץ  עבודת 

בהברתה"   ותתחזק  האדמה  ח"ג יבול  )מו"נ 

, היינו דגדרו שייך לארץ עצמה, ולכן  פל"ט(

 
הוא בסגנון אחר, שהכחות ומזלות  שם  ( בשיחו"ק  1

)שגם  חבירו  לשדה  שדהו  בין  נפק"מ  אין 
 עליו נצטווה ואהבת לרעך כמוך(.

הוא  כלאים  איסור  משום    אמנם 
ש"מערבב הכחות העליונים הנותנים . . כח  
הצמיחה . . אין לך כל עשב ועשב מלמטה 
שאין לו מזל מלמעלה מכה אותו ואומר לו  

, "שדך". וזהו רק ב)רבנו בחיי קדושים יט, יט(גדל"  
בכחות הרוחניים השייכים אליו, אבל שדה 

וגם אם יזרע שם   ,חבירו הרי יש לו מזל אחר
יתערב לא  בשמים  כלאים  המזלות  עי"ז  ו 

 .1שאינם שייכים זל"ז

גם המשך ההלכה יבואר  שמותר   , ובזה 
לזרוע כלאים גם בשדהו אם זה נראה כשדה  
ערבוב   מחמת  שאיסורו  דמכיון  חבירו, 
המזלות, נוגע כיצד נראה הדבר לעינים, כי 
המלאכים מכירים רק חיצוניות הדברים כפי 

 שנראה לעיני בשר. 

זרי הדעות":  שיכולה וב"לתקן  עה 
אסור  השדה,  הכחשת  גשמי,  נזק  לגרום 
בא   אם  אבל  חבירו,  בשדה  גם  לעשות 

מנע מהשפעה לחבירו מפני חשש רוחני, ילה
שהרוחניות של הזולת הוא  ע"ז אומרים לו  

יעשה את שלו בהשפעה בינו להקב"ה, והוא  
"נראים"  ולזולת שרק  בענינים  גם  וכ"ה   .

 .כשייכים לחבירו אף שבאמת שייכים אליו

. 671-672. ע' 664-665)תו"מ תשמ"ו ח"ג ע' 
 (929-931. ע' 920שיחו"ק תשמ"ו ע' 

 פרק ו

 הלכה ה 

שתי גנות זו על גב זו התחתונה עשויה 
 כרם . . ואם העליונה עשויה כרם כו' 

קאי על ב'    "גנות  "שתיבפנימיות הענין,  
דרגות בענין התענוג. ומצד גדרי האדם הוי  

ונחת )שלימות  הכרם  בעליונה,    ענין  כו'( 

 דהזולת אינם שייכים אליו, ולא חל שם האיסור. 
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יפה שעה אחת של קורת "לע"ל ובעוה"ב,  
כו' הוא    ".רוח  הכרם  עיקר  באמת  אבל 

דירה  לו  להיות  הקב"ה  דנתאוה  בתחתונה, 
כל   נעשה  ועי"ז  סדר  בתחתונים, 

מזה   שלמעלה  מה  וגם  ההשתלשלות 
והמשכות ) צמצומים  ענינים  כו"כ  ולאחרי 

 . '(שתי גינות וכו ,וכו' בא מ"ת

מקדים שהוא  והרמב"ם,   לאדם,  פס"ד 
שצ"ל "התחתונה עשויה כרם", כי שלימות 

מתענוג  היא  העבודה   הוא  הנברא  שתענוג 
ומע"ט  "בורא,   בתשובה  אחת  שעה  יפה 
, ורק לאח"ז ממשיך שאם לא הגיע  "בעוה"ז

העליונה   "ואם  הנה  העבודה,  לשלימות 
 עשויה כרם כו'". 

 ( 51הערה  461סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' )

 ח  פרק

 יד -הלכה יג 

בחוצה לארץ מותר לזרוע בצד הגפנים  
פי  על  ואף   .  . לכתחלה  הכרם  בתוך 
שמותר לזרוע הירק בצד הכרם בחוצה 
לארץ הרי אותו הירק הזרוע שם אסור  

 באכילה ואפילו בחוצה לארץ

ענין   מכל  והרחקה  הזהירות  גודל  ידוע 
שאיסורו הוא רק איסור  אף  של תקלה, ולכן  

היה צ"ל   ,הוסיף במאתים אכילה, ועדיין לא 
לידי  להביא  שיכולה  פעולה  לעשות  אסור 
לזרוע   מותר  שכאן  הוא  ופלא  תקלה. 

 לכתחילה בצד הגפנים.

 (361תו"מ תשמ"ח ח"ג ע' )

 פרק ט 

 ג - הלכה א 

כמכחול   בידו  שיכניס  עד  לוקה  ואינו 
. מותר להכניס שני מינין    . בשפופרת 

לסהר אחד ואם ראה אותם רובעים זה  
נו זקוק להפרישן . . מי שעבר את זה אי

והרכיב בהמתו כלאים הרי הנולד מהם  
 מותר בהנאה . . באכילה

משמע דגדר איסור כלאים דהרבעה אינו  
מהם  שנולדים  התולדות  מצד    ,בגלל  אלא 

כלאים   ולפי"ז,  ההרבעה.  מעשה  עצם 
גדרו,   ומעין  הסוג  באותו  הוא  דחרישה 

שהואדנאסר   פעולת    מכיון  התחלת  כעין 
)וכ  החיבור המינים  )ח"ג  במו"נ  מ"ש  דשני 

ירכיב ,  פמ"ט( פעמים  שניהם  בין  יקבץ  "אם 
כדעת   כוונתו  דאין  חבירו".  על  מהם  אחד 

יט( הרמב"ן   יט,  מעשה   )קדושים  דבפועל 
דהוי   אלא  להרבעה,  יביא  יחדיו  החרישה 

 התחלת הרבעה(.

הוא   חרישה  כלאי  שאיסור  והיינו, 
בפעולת החיבור, אבל לא מפני שחיבור זה 
כלאים  בגדר  שהם  לפי  אלא  מצ"ע,  אסור 

האיסור   עיקר  וזהו  פ"י )דהרבעה,  לקמן  וראה 

 .(ה"ב

 (125-126לקו"ש חל"ד ע' )

 הלכה ח 

מינין  שני  כל  ואחד  וחמור  שור  אחד 
מן   לוקה   .  . טהור  ואחד  טמא  שאחד 
שני   סופרים  מדברי  אבל   .  . התורה 
אסורים   בהרבעה  כלאים  שהן  מינין 

 לחרוש בהן כאחד 

פליג עליה   )הל' קטנות הל' כלאים ס"ה(הרא"ש  
שניהם  או  טהורים  בששניהם  דגם  ופסק 
מחלוקתם   ויסוד  התורה.  מן  לוקה  טמאים 

המשנה   מ"אבפירוש  פ"ח  "כלאי   ב(-)כלאים 
בהמה מותרים לגדל ולקיים ואינם אסורים 
אלא מלהרביע . . בהמה עם בהמה וחיה עם  
טהורה   עם  וטהורה  טמאה  עם  טמאה  חיה 

אה עם טהורה וטהורה עם טמאה אסורין  טמ
לדעת הרא"ש כוללת המשנה   .לחרוש כו'"

הרמב"ם  ולדעת  המינים,  כל  את  דחרישה 
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שייכות הבבות הראשונות לדין הרבעה, ורק 
טמאה"  עם  וטהורה  טהורה  עם  "טמאה 
דברים  "במה  גרס  )ואכן  לחרישה  שייכות 

 אמורים"(.

א(   היה אפ"ל: סיבת מחלוקתםבביאור ו
)ב"ק נד,  "דיבר הכתוב בהווה"  בכלל דו  דנחלק

ס"ל  ב( דהרא"ש  ממה  ,  כלום  ללמוד  שאין 
"בשור ובחמור", והרמב"ם   שפירטה התורה

יש   וחמור,  נתפרטו שור  ס"ל דמזה שסו"ס 
דצ" מזה  אינו,    ללדייק  אבל  וטמא.  טהור 

ד"דיבר    דה"ז הפשוטה  המשמעות  היפך 
בהווה" ממה   הכתוב  לדייק  שאפשר  לומר 

פירש מה    שנתפרט. בעצמו  שהרמב"ם  גם 
ספ"ה( ב"ק  סוגי    )פיה"מ  בכל  קאי  דהמשנה 

טהורה עם הבע"ח, אלא שמה"ת אסורים רק  
 הטמאה.

כלאי בהמה הוי  האיסור  ב( דנחלקו אם  
משום הרבעה, דאז שייך הוא בכל המינים, 
או שהוא משום צער בע"ח, ואז הוא בעיקר 

וטמאה והשני    ,בטהורה  גרה  מעלה  שאחד 
יגר זמ"ז או ש  ,לא  רחוק  אינו, טבעם  וג"ז   .  

דהרי בכתוב ובמשנה הובא דין כלאי חרישה 
הרבעה כלאי  עם  מחתא  ובחדא  , סמוך 

כתבו בעצמו  שהוא    ם()שבמו"נ    הרמב"ם 
 .מטעם הרבעה

אין הכרח שיתאים הטעם במו"נ  )ואף ש
  מפורשבמו"נ  עם שיטתו להלכה, ובפרט ש

באם דעתו   מ"מדהאיסור הוא בכל המינים,  
האיסור בטעם  מיוסדת  מסתבר   ,להלכה 

עם   א( במו"  מ"ששיתאים  לומר  ודוחק  נ. 
שהוא   כפי  והדין  הטעם  כתב  שבמו"נ 

כאן   שמ"ש  ב(  סופרים" מדרבנן.  "מדברי 
מדות מי"ג  הנלמד  לדבר  ואכן    ,כוונתו 

המינים חייבין   כל  שאינו    על  אלא  מה"ת 
 לוקה(.

בסבראי"ל  ו היא  דלדעת דמחלוקתם   ,
עם   אחד  ענין  דחרישה  כלאים  הוי  הרא"ש 
מינים,   ב'  חיבור  פעולת  דהרבעה,  כלאים 
דעת   אבל  המינים.  בכל  איסורו  גם  ולכן 

ולא )דשני עניני תערובת הם  היא,  הרמב"ם  

תערובת   הוא  דהרבעה  שכלאים  משום 
ע"י ההרבעה, אבל מין חדש  נולד  שגלויה,  

לויה וניכרת בפעולת ג  הכלאים דחרישה אינ
  , משמע  ג(-לעיל ה"א)דהרי מלשונו    –החרישה  

עצם   מצד  הוא  דחרישה  כלאים  דאיסור 
מעשה ההרבעה ולא מצד התולדות, ועפ"ז  
גם  וכדמשמע  אחד,  משם  הכלאים  ב'  הוו 

 : (אלא החילוק הוא  .בפרק אחד  דכללםמהא  

דהנה החפצא דכלאים נוצר ע"י פעולת 
המנוגד דברים  ב'  המחבר  אבל  האדם  ים, 

החיבור,   באופן  תלוי  העירוב  אופן 
בתכלית,   הוא  החיבור  והיו  "דבהרבעה 

, ומכיון שמצד קביעות הקב"ה "לבשר אחד 
חפצא    "למינהו"צ"ל   נוצר  הרי  מין,  בכל 

 דכלאים )תערובות( בכל חיבור ב' מינים. 

בחרישה בענין    ,אולם  רק  הוא  החיבור 
שמחוץ להם, ולכן הוו כלאים רק כשעושה 

בע"ח שהפכי  המלאכה סוגי  גם  הם  ם  יבב' 
בענינים שמחוץ להם )בנוגע לאכילת האדם  

ו הדעות  לפי"ז  וכו'(.  טעם  יבואר 
כיון   וחיה,  בבהמה  גם  לוקה  שלהרמב"ם 

 . )וראה לקמן הי"א(שהם שני שמות, ב' סוגים 

ובפנימיות הענינים, מתאימים ב' הדעות 
לב' הביאורים באיסור דלא תחרוש, אם הוא  

הרחקת הקליפה שלא תינק מקדושה משום  
הרמב"ם וטהור    ,)כדעת  בטמא  רק  שהוא 

מק נוגהששרשו  לקדושה(,   ליפת  המתעלה 
וגבורות   חסדים  לערב  שאסור  משום  או 

הרא"ש בכל    ,)כדעת  מדות  ב'  שהוא 
 הפכיות(.

 29 ותואילך והער 146לקו"ש חכ"ד ע' )
 ( 40ושוה"ג הא' שם, 

 הלכה יא 

עש  .  . המוקדשין  פסולי  אה בהמת 
הכתוב כשני גופין מפני שהיתה קדש 
ונעשית כקדש וכחול מעורבין זה בזה  
עם   טמאה  כבהמה  זו  בהמה  ונמצאת 

 הטהורה המעורבין כאחד 
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ולשונו יובנו ע"פ המבואר   הרמב"ם  דעת
דחרישה   )ה"ח(לעיל   בכלאים  דהתערובות 

בענינים  יסוגים הפכהב'    כאשרא  יה ים הם 
 שמחוץ להם.

 (42הערה  150לקו"ש חכ"ד ע' )

 פרק י 

 הלכה ב 

צד   הפשתן  עם  הצמר  שנתחבר  כיון 
  חיבור בעולם הרי זה כלאים מן התורה 
זה   עם  זה  ופשתים שטרפן  כיצד צמר 
אלו  הרי  לבדין  מהן  ועשה  אותן  ושע 

וארג    כלאים כאחד  אותן  וטוה  טרפן 
 בגד מטווי זה הרי זה כלאים 

ור"ת רש"י  בין  ממוצעת  שיטה    נקט 
ב( ה,  ד"שוע  )יבמות  החפצא  ,  הוא  ונוז"  טווי 

דשעטנז )כרש"י( אבל לא צ"ל חיבורם בכל  
ג' הדברים )כר"ת( אלא מספיק "צד חיבור 

 בעולם" וכל אחד לבדו הוי כלאים.

בא   שעטנז"  תלבש  ד"לא  הכתוב  והנה 
בהמשך ל"לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו"  

לעצמ שאיסור ו)ובפרשה  משמע  שמזה   ,)
דח דכלאים  הגדר  הוא באותו  רישה שעטנז 

והרי לדעת הרמב"ם   לעיל  ונלמד ממנו.  )ראה 

ישנם בכלאים דחרישה ב' הקצוות,    ג(-פ"ט ה"א
דצ"ל חיבור אבל לא באופן שנעשים חפצא 

 כ"א דיו שיהיה כעין התחלת הרבעה(.  ,אחת

דגדר   בשעטנז,  אזיל  לשיטתו  וא"כ 
חיבור  שצ"ל  כ"א  צירוף,  רק  אינו  האיסור 

שנעשי באופן  לא  אבל  ופשתים,  ם צמר 
ופשתים  הוייתן דצמר  חפצא אחת מתחלת 
חלוקתן,  ניכר  שלא  אחד  לבגד  שנעשו  עד 
שנקט   ומה  חיבור.  צד  שיהיה  דיו  אלא 

ד הענין  הראשונה  )וכן   "שוע"לדוגמא 
דרק   בכתוב,   נמצא"שוע"  תיבת  מודגש 

 
 ( עיי"ש בארוכה. 2

רמז דתיבת שעטנז(, אף דשם הוי  הבפירוש ב
כללות עשיית הבגד מתחילתו ע"י תערובת, 

כלאי  כי  כלאי    הוא  בדוגמת  הם  בגדים 
כלאים   הוא  גדרם  עיקר  הרי  ושם  בהמה, 

ומעי זה דהרבעה,  בגדים    ן  בכלאי  הוא 
 דעיקרו הוא כאשר יש חיבור פנימי.

 (26,  17 ותוהער 125-127לקו"ש חל"ד ע' )

 הלכה יב 

ולמוכרם   לעשותם  מותר  בגדים  כלאי 
או  בלבד  ללובשן  אלא  אסור  ואין 
תלבש  לא  שנאמר  בהן  להתכסות 

 נזשעט

כחות   הדעות":  ב"לתקן  הענין  ביאור 
לדצח"מ נחלקים  הן    "צומח"  .האדם 

משלימות    "חי"ו  ,המדות והרי  השכל.  הוא 
זמ"ז    ,האדם כלולים  יהיו  ומדותיו  ששכלו 

)ורק כשמתבטלים הגדרים המיוחדים ונוצר  
(,  (ראה לקמן הל"ב)  מין חדש אסורה התערובת

ולכן לא נאסרה עשיית השטענז. אבל לבוש  
המקיפים,    הו"ע בכחות  עבודה  מקיף,  של 

הפועלת שכל עניני האדם מוקפים בענין זה,  
אחד   באופן  ונתפס  עסוק  להיות  א"א  והרי 
הציווי   וע"ז  גם באופן שני,  ובשעת מעשה 

 "לא תלבש שעטנז". 

 ( 128לקו"ש חל"ד ע' )

 הלכה כה 

מותר לעשות מן הכלאים תכריכין למת 
 שאין על המתים מצוה

המבפשטות   שלאחר  בזמן  ות  ומדובר 
במתים   דכתיב  "מאי  הסוגיא  )כהמשך 
מן   חפשי  נעשה  אדם  שמת  כיון  חפשי, 
המצוות"( ולא נחית לזמן התחי'. אבל ע"פ  

מאחז"ל  2המבואר בטלות    בפי'  ש"מצוות 
שלא יהיו בגדר ציווים להאדם, אבל   ,לע"ל"
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י"ל  לעולם,  קיים  הקב"ה  של  רצונו  עצם 
שלאחרי   הזמן  על  גם  וכוונת דקאי    התחי', 

אז    הרמב"ם יהיה  דאיסור   הציווישלא 
אף שבודאי לאחרי רגע התחי' לא  )כלאים  

ממילא,   האדם  ישאר בדרך  בכלאים  לבוש 
הקב"ה   של  רצונו  כי  כלאים,    השוללמצד 

ההלכה   גם  )כולל  תורה  של  "הלכות 
לעולם" בטלים  אינן   ומסתבר   .דכלאים( 

 לבוש  יהיה  לא'  התחי  ברגע  שגםלומר  
 . (נסי באופן בכלאים

 31. ע' 25והערה  29סה"ש תשנ"ב ח"א ע' )
 (45, 43 ותוהער

 הלכה לב 

כהנים שלבשו בגדי כהונה שלא בשעת  
מפני   לוקין  במקדש  אפילו  עבודה 
בו   הותרו  ולא  כלאים  שהוא  האבנט 
אלא בשעת עבודה שהיא מצות עשה 
שהרי   בזה  טעה  ]ובראב"ד:  כציצית 

כהן   לו  בא  בפרק  ביומא  גדול  אמרו 
עבודה  בשעת  שלא  אפילו  במקדש 
מותר ומאי דקאמר )נמי( מפני האבנט  
ואפוד  חושן  דאטו  אינו  כלאים  שהוא 

 מי לית בהו כלאים[ 

דלדעת  הב',  ההשגה  תירץ  ברדב"ז 
ואפשר  היו  ארוגים  ואפוד  "חשן  הרמב"ם 
י"ל  ולפי"ז  כלאים".  ואינם  קשים  שהיו 
דפליגי בגדר היתר כלאים בבגדי כהונה, וב'  

היא,  לוגתות תלויות זב"ז: דעת הרמב"ם  הפ
דהיתר כלאים בבגדי כהונה הוא "כציצית", 
מצוה   במקום  היתר(  )או  דיחוי  שהוא 
)דעבודה, או דבגדי כהונה(. ולפי"ז מסתבר 
למעט הדיחוי )וההיתר( ככל האפשרי, ולכן  

 ס"ל דשאר בגדים אינם כלאים.

ס"ל הראב"ד  כהונה    ,אבל  דבבגדי 
הא נאמר  לא  דכלאים, מעיקרא  יסור 

ולכן  ומלכתחילה כ"ה אופן קיום לבישתן. 
כבציצית,   לזה  מיוחד  לימוד  שאין  כן  כ"א 

ציוותה התורה לעשות האבנט מצמר ופשתן 

לבישת  מקום  במקדש,  רק  שזהו  )אלא 
ללובשם  שאסור  במדינה  משא"כ  הבגדים, 

לא בטל שם האיסור(. ולפי"ז  ,  וליהנות מהם
בבגד כלאים  לרבות  מסתבר  י  אדרבה, 

 להדגיש דכך ציוותה תורה. , כדיכהונה

מחמת  שועפ"ז   הוא    מצותההיתר 
מאי  ,  עבודהה הרמב"ם(  )לדעת  גם  יבואר 

כל עיקר ענין האבנט  הרי  דדוקא,    שנא אבנט
לא  , הכנה לעבודה )וגו'"הכון  "היא משום  

ה אמה דא"כ  הידוק,  רק  ל"ב  צ"ל  היה  לא 
הי"ט) פ"ח  המקדש  כלי  הל'  לקמן  וכפשטות  ( ראה   ,)

הבגדים  ע לבישת  גמר  על  שמורה  נינו 
מצנפת שלבש לאחרי השמוכנים לעבודה )ו

ראה  )אינה שייכת לבגדים שעל הגוף    ,האבנט

שאר    משא"כ  .((ב, ד-לקמן הל' כלי המקדש פ"י ה"א
ענינם  בגדים  ה או  את  לכסות  עיקר  האדם 

לתפקיד מיוחד, אלא שנעשו באופן דכבוד  
 ותפארת.

בעומק   בכ"ז  י"ל  הענינים  ובפנימיות 
בסוד    )קדושים יט, יט(מ"ש רבנו בחיי  יותר, ע"פ  

לב'  עטאיסור ש מרמז  לשונו  דבאריכות  נז, 
 אופנים בביאור האיסור: 

הבל(  )צמר,  קדושה  ערבוב  משום  א( 
קין(,   )פשתים,  שיש שוקליפה  מה  לפי"ז 

התכללות בצד הקדושה הוא משום דהוי מין  
ם ההיתר דכלאים בציצית במינו. ולפי"ז טע

ובמקדש לפי ש"הקדושה כ"כ גדולה שם עד 
כי   שבפשתים,  לסט"א"  כלל  כח  שאין 
מין   הוא  שם  בשרשו  שהוא  מעין  "הפשתן 
במינו". וזהו דעת הראב"ד דהותרו גם שלא  
מצד   הוא  שההיתר  כיון  עבודה  בשעת 

 .)וראה לעיל הל' ציצית פ"ג ה"ט(קדושת המקדש 

כחות העליונים  ב( עצם ערבוב ב' סוגי  
ההתכללות  ולפי"ז  הרצון,  היפך  הוא 
בקדושה הוא משום שאינה מבטלת פעולת  
מורכבת   מדה  אלא שכל  מהמדות  אחת  כל 
גם מהפכו, וכמשל המלך שרוצה שכל שריו  
לשאר   לסייע  גם  אבל  בתחומם  יתעסקו 
דכלאים   ההיתר  טעם  ולפי"ז  השרים. 

לפי שבקדושה גופא    , בציצית ובמקדש הוא
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ענין   יוכלו  הם  גבוה  ו"במקום  מאד,  גבוה 
שלום  עושה  ע"ד  ההפכיים  ב'  להתחבר 
וגבריאל   מיכאל  לא מצד  במרומיו", שהוא 
עצמם אלא בכחו של הקב"ה, עצמותו ית',  
וכדוגמת השרים העומדים לפני המלך. וזהו  
דעת הרמב"ם שהותרו רק בשעת העבודה, 
ית'   אלקותו  גילוי  גודל  מאיר  אז  דרק 

ההפ יתחברו  ישנו  שמחמתו  )ועד"ז  כים 
מצוה  שהיא  ציצית  מצות  בקיום  זה  גילוי 

 כללית ועל ידה נזכרים בכל המצוות(.

בעבודה   ,ועפ"ז שיש  ס"ל  הרמב"ם  גם 
תוכן מיוחד המחייב שיהיה בו בגד כלאים 
שהעבודה  תורה  שאמרה  מה  )ומיושב 
דכהונה  ובפרט  כלאים,  ע"י  דוקא  תתבצע 
בגדר  שהוא  שכתב  ומה  בבגדים(.  תלויה 

הכלאים,   ,ותר""ה גדר  בטל  שלא  דמשמע 
כליל  מתבטל  לא  זה  גילוי  ע"י  גם  כי  הוא 
שמצד  אלא  עצמם,  מצד  המדות  של  גדרם 
עוצם הגילוי דפשיטות הא"ס המאירה בהם  

 ואדרבה הם באחדות.,  אינם בניגוד

ענינו  כי  שענין זה היה רק באבנט,    הטעם
הכללית  ההכנה  בעת  הכללי  הביטול 

המ לפני  לעמוד  כשאר לעבודה  )דלא  לך 
ע"פ  ובפרט  פרטית(,  עבודה  שהם  בגדים 

הוא   האבנט  שענין  יחידה "חסידות 
שנעשה חד עם קוב"ה. ולכן דוקא    ",לייחדך

ד הענין  ישנו  זה  שלום "בבגד  עושה 
, היתר כלאים )והוא גופא הטעם  "במרומיו

ועד"ז   כלאים(.  משל  דוקא  שהיה  מה 
כללית    ,בציצית ונתינה  מסירה  שענינו 

מ ממשיך להקב"ה  ועי"ז  נפשו,  עצם  צד 
 (. "מצוותי"עצמות אוא"ס )

,  12, 11* ותואילך והער 153לקו"ש חל"ו ע' )
17 ,31 ,32 ,62 ,69 ) 

ואפוד  חושן  הרמב"ם  שהשמיט  מה 
בדעת יומתק ע"פ המבואר  )ראה בנו"כ כאן(  

יא.  -לקמן הל' כלי המקדש פ"ט ה"א. ה"טראה  )הרמב"ם  

 דס"ל שהם בגדר תכשיט. פ"י ה"ג(

 (44והערה  196לקו"ש חכ"ו ע' )

לכאורה כוונתו לסיים בדבר טוב, בהיתר 
"ה"ז  לפנ"ז  ההלכה  שסיום  )אף  כלאים 
בלשון   הענין  הוציא  לא  כאן  וגם  פטור", 
שלילה  בלשון  אלא  ההיתר,  להדגיש  חיוב 

צ"ל כו'"(. אבל  אלא  בו  הותרו  מהו  ב  "לא 
ים בענין שסי  הביאור ב"לתקן הדעות" בזה

ההלכות   תוכן  היפך  שהוא  ובפרט  ההיתר, 
שלא  גם  הוא  ולכאורה  כלאים,  באיסור 
במקומו, דפרטי דיני בגדי כהונה הם בהל'  

 כלי המקדש, ודציצית בהל' ציצית.

האיסור  בטעם  המבואר  ע"פ  צ"ב  גם 
דכלאים ש"מערבב הכחות העליונים", למה 
במקדש  שהעבודה  וציוותה  התורה  התירה 

של כלאים )שהרי מחוסר בגדים  צ"ל באבנט  
דבר  שהוא  מאבנט(,  ונלמד  פסול  ששימש 
האסור שהותר רק לעת העבודה ואח"כ חוזר  
כן,   גופא דוקא האבנט צ"ל  ובזה  לאיסורו, 
על ההכנה   המורה  ועיקרי  כללי  הו"ע  והרי 
לשרת את קונו )גם בחול(. ועד"ז )ואדרבה  
כל   זכירת  שהיא  בציצית  צ"ב  ביותר( 

י ואיך  כלאים המצוות  של  שיהיה  תכן 
 שהותר ורק בזמן החיוב 

בחיי ד"בבית מ"ש רבנו  ]ואין לתרץ ע"פ  
כלולין   הכחות  כל  עבודה  בשעת  המקדש 
דקדושה  בדא"ח שהתכללות  וכמ"ש  שם", 
כי מדיוק לשון  במינו",  מין  "תערובת  הוא 

האיסור שהדגיש  שגם   ,הרמב"ם  משמע 
מין  תערובת  כלאים,  בגדר  הוי  במקדש 

מינו, עבודה.   בשאינו  בשעת  שהותר 
)משא"כ להראב"ד דאכן י"ל שמצד קדושת 

הכלאים   ענין  בטל  לעיל)ראהמקדש  מלקו"ש    ה 

 ((חל"ו

והביאור בפנימיות הענינים, דהאפשרות 
להכחשת ושינוי מעשה בראשית היפך רצון  
ה' )תוכן איסור כלאים(, הוא מצד הצמצום  

כל מה שברא הקב"ה "דשם אלקים. אלא ד 
ברא לא  לכבודובעולמו  אלא  פ"ו  "  ו  )אבות 

וכמי"א( כא"צ,  אופנים   .ןל  בב'  אפשר  וזה 
)המתאימים לב' האופנים בכוונת הצמצום(:  
כזה   בעולם  וביטול, להראות שגם  דחי'  א( 
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בירור  ב(  בראשית.  מעשה  משנה  אינו 
וזה   מצוה.  נעשה  עצמו  שההעלם  והעלאה 
בהיתר  כלאים  הל'  בסיום  הרמב"ם  מרמז 

ושלימו שגמר  דכלאים  העירוב,  הבירור  ת 
בציצית,  ההיתר  ע"י  אותו  כשמעלים  הוא 
שנשאר  כהונה,  בבגדי  הוא  בזה  והעיקר 
באיסורו לפני ולאחרי העבודה ורק שבשעת  

 עבודה מצוה ללבשו.

גופא   בהצמצום  הכוונה  התגלות  והנה 
שהוא מתגלה    ,אפשרית רק מצד עצמותו ית'

וזה    .ע"י שלימות העבודה מצד עצם הנשמה
ט וציצית דוקא, דמודגשת בהם מרומז באבנ

מקיפו כרך ע"ג "שלימות העבודה: אבנט ש
ה,  "כרך בתכלית,  הו"ע  ונתינה  מסירה 

ובאופן   המצוות  כל  כולל  וציצית 
זאת,   ועוד  ית'.  עצמותו  ד"מצוותי", 
קישור   אלא  פרטי  מקיף  אינו  שהאבנט 

שהחיבור ד ציצית  ועד"ז  ופנימי,  מקיף 
ופנימי שבו הוא ע"י ענין של מעלה דמקיף 

 משניהם, עצמות.

ג"כ   שענינה  לגאולה,  דכ"ז  והקשר 
תחתון   שאין  תחתון  שמציאות  ההתגלות 
זה   ומצד  ית',  לו  דירה  הוא  ממנו  למטה 

 הגלות מצ"ע מתהפך לגאולה. 

, 38 ותוהער 368-376סה"ש תש"נ ח"א ע' )
39 ,45 ,53 ,57 ) 

ולא הותרו אלא בשעת העבודה שהיא 
 מצות עשה

הוא   כדי והרי שעטנז  )עד  חמור  איסור 
מעליו(,   קורעו  חבירו  על  שהרואהו  כך 
והוא  ללבשו.  מוכרח  כהונה  בגדי  ולצורך 
דוגמא לזה שגם ענין גרוע ושפל יש בו ג"כ  

 אופן למעליותא.

 (38והערה  145לקו"ש ח"ל ע' )

שרק כלאי בגדים הותרו במקום    הטעם
חרישה כלאי  ולא  הואמצוה  בכח  כי  ,  , 
בין  שלום  לעשות  בצד   המצוה  הפכים  ב' 

)כשעטנז היתר  ,הקדושה  הם  המינים   שב' 
חל"ד) מלקו"ש  לעיל  ראה  להכשיר  (אבל  לא  אבל   )

הענין דקבלה בקליפה )שהו"ע האיסור דלא 
 (.(ראה לעיל פ"ט ה"ח) תחרוש לדעת הרמב"ם

 ( 151לקו"ש חכ"ד ע' )

ביאור הטעם שרק בכלאי בגדים מצינו  
מיני  בשאר  ולא  ובמקדש,  במצוה  היתר 

)גם לא בקס"דכלא וחלב(, אף    ,ים  כבבשר 
כי    –   שתוכן כולם אחד, תערובות ב' מינים

שבכלאי  התערובות  ביניהם:  עיקרי  חילוק 
ה וקרקע  כח  יבהמה  מציאותם,  בעצם  א 

התולדה, והוא בניגוד ממש לסדרי בראשית,  
אבל כלאי בגדים הוא עירוב חיצוני, דנשארו 
צמר ופשתים ועד שיכולים להפרידם )ובשר 

לב ממוצע ביניהם, עירוב גמור למציאות  בח
 אחת, אבל לא בכח התולדה לדורות(.

וכחילוק זה למטה, כ"ה למעלה בערבוב 
תערובות   שע"י  חו"ג,  העליונים,  הכחות 
ענין   הוי  בקדושה  דרק  ובהקדים,  אלו: 
מין   נפלאה, כי הכל  ההתכללות מעלה הכי 

עושה שלום "אחד, ענין הביטול, ומצד זה  
שהם דנר  "במרומיו ההפכים  בשני  גש 

העולם,   בעניני  אבל  המלך.  של  שלוחיו 
הוי התערובת מין בשאינו   דגדרם מציאות, 
וקרקע  בהמה  בכלאי  גם  והנה,  מינו. 
מתבטלים שני המינים במין החדש המשונה, 
הקב"ה   כי  רצוי,  בלתי  ביטול  שהוא  אלא 
בגדים   בכלאי  אבל  נפרדים.  שישארו  רצה 

ומכיון במציאותם,  נשארים  שהם   הרי 
פירוד  וערבובם  מחיבורם  נעשה  הפכים 

 ומחלוקת.

למצוות   הכלאים  בהיתר  יובן  ועפ"ז 
ולקדושה, דבכח המצוה להסיר רק החסרון  
ומחלוקת   פירוד  שבמקום  בגדים,  שבכלאי 
וקדושה.   המצוה  ע"י  ואחדות  שלום  יהיה 
אבל כשמדובר בביטול סדרי הבריאה, סו"ס 

שר  א"א לבטל גבולות שעשה הקב"ה )ובב
בגדים,    חלבב לכלאי  דדומה  להתירו  ס"ד 

מציאות   נוצר  דלפועל  אסור  למסקנא  אבל 
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 חדשה ע"ד כלאי בהמה וקרקע(.

לקו"ש  . וראה ואילך 122לקו"ש חכ"ט ע' )
 (29הערה  313חכ"ו ע' 

 מתנות עניים   ' כלאים והל   ' דהל  ההמשך 
והל  'הל נסמכו    'כלאים  עניים  מתנות 

זל"ז מצד הקשר והשייכות שביניהם, שהוא 
בהדגשה יתירה כשלומדים שניהם בשיעור 

אם    ,בכתוב  שנסמכו ולהעיר גם  )דיום אחד  
 (. (בתחילת ספר זרעים)וראה לעיל כי בסדר הפוך 

הם    בזה  והענין ששניהם  מה  )מלבד 
בארץ התלויות  בשלימות   ,מצוות  וקיומם 

הגאולה(,   בזמן  קשורים  יהיה  דשניהם 
ע"י   שנבראו  דענינים  התערובת  לשלילת 

ולהוסיף,    .)ראה לעיל שם(הקב"ה בהבדלה זמ"ז  
בהיתר   הוא  כלאים  הלכות  שסיום  דמכיון 
בין   שהקשר  מסתבר  כהונה,  בבגדי  כלאים 

)ראה הלכות אלו הוא גם בענין דהיתר עירוב  

 .לקמן הל' מתנות עניים פ"א הט"ו(. לעיל מסה"ש תש"נ

 (32והערה   367-368ש"נ ח"א ע' סה"ש ת )

 הלכות מתנות עניים 

 המצוות 

 להניח פאה

כתב   ד  ."לעני"לא  הנתינה  איונראה  ן 
המצוה   טובת  ש)באופן  מגדר  לבעלים  אין 

פאה" "להניח  ורק  לשונו הנאה(,  וראה   .
"אלא יניח מעט קמה    (פ"א ה"א)בגוף ההלכות  

 .ה, ח(-)וראה לקמן פ"א ה"בלעניים" 

 ( 71והערה  265חי"ז ע' לקו"ש )

 פרק א 

 ה, ח - הלכה ב 

עבר וקצר את כל השדה . . לוקח מעט 
ממה שקצר . . ונותנו לעניים שנתינתו 
תעזוב   ולגר  לעני  שנאמר  עשה  מצות 
או   שקצר  הקציר  כל  אבד   .  . אותם 
נשרף קודם שנתן הפאה הרי זה לוקה 
ואינו  לא תעשה  על מצות  שהרי עבר 

שבה   עשה  לקיים  וכן  יכול  לו  שניתק 
בלקט . . וכן בפרט . . הא למדת שכולן  
מצות לא תעשה הניתק לעשה הן ואם 
לא קיים עשה שבהן לוקה . . כל מתנות  

  ם עניים אלו אין בהן טובת הנייה לבעלי

על   אותן  ונוטלין  באין  העניים  אלא 
 כרחן של בעלים 

הרמב"ם  דלדעת  מורה  הלשון  פשטות 
לא עניים(  מתנות  )ושאר  פאה  הניתק  הוי  ו 

לעשה, וגדר המצוה הוא עצם הוצאת הפאה  
, ומה שאין בהן טובת הנאה  (במצוות  )ראה לעיל

 . הוא פרט )צדדי ו(נוסף

 (264-265לקו"ש חי"ז ע' )

 הלכה יד 

כל מתנות העניים האלו אינן נוהגות מן 
 התורה אלא בארץ ישראל

הרמ"א   סשל"ב( כתב  אין    )יו"ד  "והאידנא 
נוהגין בהם לפי שהרוב עכו"ם, ואם יניחום  

ויטלום".   עכו"ם  כיום  ולפי"זיבואו   ,
צ"ב   ישראל,  רוב  וישנם  המצב  שנשתנה 
ופאה שכחה  לקט  מצוות  יקיימו  לא    מדוע 

שדה,    בא"י לו  יש  אחד  שכל  משום  )ואי 
  )שם סק"א( יביאו עני ממק"א(. ובאמת בש"ך  

בלקט   מחוייבים  בזה"ז  דגם  בא"י  משמע 
וכבר   בחת"ס  העירכו',  סו"ס   בזה  יו"ד    )שו"ת 

 .רמ"ד(

 ( 2698-2699תו"מ תשמ"ה ח"ה ע' )
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 הלכה טו 

הפאה שיעור  הוא  .   כמה  מדבריהם   . 
מששים   מאחד  פחות  . אין  וכל    . 

 המוסיף על הפאה מוסיפין לו שכר

והפצת מזה  הוראה  ה היהדות  בהפצת 
בשיעור  בזה  לעסוק  דצריך  המעינות, 

 וסיף ה"ז משובח.מסויים, וכל המ

 ( שיחו"ק ש"פ ואתחנן תשמ"ה ע' מט)

וכל המוסיף על הפאה מוסיפין לו שכר  
 ואין לתוספת הזאת שיעור 

כולל גם שיכול לעשות כל שדהו   דין זה
"העושה כל  )ריש פאה(  פאה )ומ"ש בתוספתא

לפני   רק  הוא  פאה",  אינה  פאה  שדהו 
החיוב עליו  חל  דלא  לקצור  ראה  )  שהתחיל 

. אבל לכאורה רק "סוף השדה (לקמן פ"ב הי"א(
ואיך יעשה כל   ,פ"א ה"א(לעיל  ). . נקרא פאה"  

שדהו פאה דהוי דבר והיפוכו. גם, הרי יערב 
שלילי  שהו"ע  העני  לחלק  חלקו  בין  עי"ז 

 .(פ"י הל"ב  . הל' כלאיםספר זרעיםבתחילת )ראה לעיל 

הענינים  בזה  והביאור   בפנימיות 
הדעות":   בגימטריא    "פאה"וב"לתקן 

הוא  גבורה וצמצום )ולכן שענינו , "אלקים"
לעניים הוא  ,שייך  עניותם  משם   שמצד 

ב'  אלקים  דשם  הצמצום  ובכוונת  אלקים(. 
שם  שלפי"ז  הגילוי,  בשביל  א(  ענינים: 

רתק( לשם הוי'. ב(  טפל )מגן ונהוא  אלקים  
בשביל המעלה שבצמצום גופא, ולפי"ז הוי  

מצד ענין הא',  הנה  שם אלקים שם בפ"ע. ו
צ"ל פאה רק מעט בסוף השדה, אבל מצד  
שיכול  עד  בפ"ע  ענין  פאה  הוי  הב'  ענין 

 לעשות כל שדהו פאה. 

ובעבודה: מצד ההכרה בענין הא', עובד  
  , , ובמילא נותן רק מעט"לשם שמים"  האדם

היותו חדור בכוונה    י ערךלך ומוסיף לפוהו
ה'  את  עובד    ,אבל מצד ההכרה בענין הב'  .זו

, ובמילא עושה "בכל דרכיך דעהובאופן ד"
כל שדהו פאה. ובזה יובן מה שאי"ז עירוב 

מעשה  כש"מכחיש  רק  דזהו  הכחות, 
הכוונה    ,בראשית" עי"ז  כשמגלה  ולא 

 הפנימית דמעשה בראשית גופא.

קדים דהנה עצם הענין  ועוד ענין בזה, בה
כרצונו,   לאדם  שיש בנכסיו  לעשות  בעלות 

מההעלם   חלק  הוא  הקב"ה,  היפך  גם 
עושה (יכול ו)דהצמצום דשם אלקים. וזה ש

מצד   פאה  שדהו  שמציאות   ההרגשכל 
ה האמיתי,  יהנברא  היש  מציאות    ה”זא 

חידוש   )והוא  גופא  זה  ענין  והעלאת  בירור 
דשם  וצמצום  ההעלם  כוונת  גילוי  בפאה, 

 (.(אבל ראה בקטע הבא) אלקים, משא"כ בצדקה

 79והערה   370-373סה"ש תש"נ ח"א ע' )
 ( ושוה"ג שם

 הואשייך    ,נאמר גבי פאהענין זה  אף ש
יותר   ליתן  שיכול  באופנים  בצדקה  גם 

ז שישנו מחומש מצד חסידות, ובפרט בזה"
חיוב להרבות מאד מאד בצדקה לתקן נפשו  

 . )ראה לעיל הל' ערכין וחרמין פ"ח הי"ג(

 ( 109הערה  376סה"ש תש"נ ח"א ע' )

 ב פרק 

 יא הלכה  

בעל הבית שקצר כל שדהו ולא הניח  
פאה   פאה השבלים  מן  נותן  זה  הרי 

ואם נתן להם    לעניים ואינו צריך לעשר
פטור מן  רוב הקציר משום פאה הרי זה  

 המעשרות 

"רוב" כל   ,נקט  עושה  דאינו  דמשמע 
שדהו פאה, מכיון שבהלכה זו מדובר בשלא 
הניח פאה, ואז "כיון שחזרה פאה לעומרין  
כל   ליתן  יכול  ואינו  מקמה  עדיף  יהא  לא 

)מים חיים    העומרים משום פאה דומיא דקמה"

כאן( הרמב"ם  על  וקצר  )להפר"ח(  דמאחר  היינו   ,
הכל א"א לו ליתן "משום פאה" )ולא משום 

, דאל"כ לא אא"כ ישייר קצת לעצמומתנה(  
פאה" "משום  שנותן  בקמה  ניכר  אבל   .
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)וראה לעיל לעולם יכול לעשות כל שדהו פאה 

 .ט"ו(פ"א ה

 ( 60הערה  371סה"ש תש"נ ח"א ע' )

 הלכה יד 

שיפרישנה   עד  כלום  בה  לעניים  ואין 
מדעתו הבית  שראה   בעל  עני  לפיכך 

פאה בסוף שדה אסור ליגע בה משום  
שיו עד  בעל גזל  מדעת  שהיא  לו  דע 

 הבית 

קודם   מהפאה  אוכל  דהעני  נמצא 
לאחרי  דהרי  מתבואתו,  יאכל  שהבעה"ב 
הבעה"ב  יצטרך  מהפאה,  אחד  עני  שלקח 
לעניים   מדעתו  להפריש  בשדה  להישאר 

 –  (לעיל פ"א ה"ט)  גם העכו"ם  –אחרים שיבואו  
השבלים  לאכול  א"א  הרי  בשדה  ובהיותו 

ד הענין  בגודל  הוראה  ומזה  אהבת  וכו'. 
והמעינות   היהדות  בהפצת  שצ"ל  ישראל 

ברוחניות(, עד כדי להקדים   "מתנות עניים")
 טובת המקבל לטובת עצמו. 

 (נ -שיחו"ק ש"פ ואתחנן תשמ"ה ע' מט)

 הלכה יז 

את הפאה   ביום מחלקין  בשלש עתות 
כדי שיהיה עת קבוע לעניים   . .לעניים  

 שיתקבצו בו כולן ליטול

שחיוב מצות צדקה הוא    אע"פתיקנו כן  
ע"י  אבל  העניים.  על  להקל  כדי  תמידי, 
פעולה  לזה  יש  תמידי  באופן  כן  שעושין 

 .3תמידית על כל המעת לעת כולו 

 ( 195סה"ש תנש"א ח"א ע' )

ולמה לא קבעו לה עת אחת ביום מפני  
מניק עניות  שם  שצריכות  שיש  ות 

עניים  שם  ויש  היום  בתחלת  לאכול 

 
 לזה. ( עיי"ש עוד דוגמאות  3

יגיעו   ולא  בבקר  נעורין  שאין  קטנים 
היו חצי  עד  זקנים    םלשדה  שם  ויש 

 שאינם מגיעין עד המנחה

בפאה   מ"ה(מקורו  אבעיות    )פ"ד  "שלש 
ביום, בשחר ובחצות ובמנחה". ובירושלמי: 
מפני   ובחצות  המניקות,  מפני  "בשחר 

הנמוש מפני  ובמנחה  ואף )  ות"התינוקות, 
שישנם חילוקים בגדרים אלו עצמם, מוכרח  
בו  "שיתקבצו  ומסויים  קבוע  זמן  לקבוע 

 (.4כולן ליטול", ולכן קבעו זמן בינוני 

פירש דמחלקים פאה   )שם(  והנה ברא"ש
לי   קשה  "דהוה  אלו,  אבעיות  מג'  בא' 
לפרושי בכל אלו הג' זמנים, משום דבפעם 

יח  אחת )ובפשטות הוא בסוף היום( אדם מנ
נוטלים   העניים  ומיד  שדהו,  בתוך  פאה 
פוחתין   אם  תנאים  שנחלקו  ומה  הכל". 

  , לקט  רק בנוגע ומוסיפין על זמנים אלו הוא  
שאין העניים רשאים ליטלו אם אין בעה"ב  
בשדה. ולאידך, יש שפירשו דקאי על כולם,  
לקט שכחה ופאה. אמנם הרמב"ם מזכיר רק  
פעמים   ג'  מחלקים  דהיו  מפרש  אבל  פאה 

עוד    יום. וצ"ע מה יענה לקושיית הרא"ש.ב
סוגי העניים היא   צריך להבין מה שחלוקת 

 וצ"ע. באופן משונה שלא מצינו דוגמתה.

 ( 2697-2698תו"מ תשמ"ה ח"ה ע' )

 פרק ו

 הלכה ד 

על הסדר הזה מפרישין בשנה ראשונה 
וברביעית   ובשניה  השבוע  מן 
ובחמישית אבל בשלישית ובששית מן 

אין בשתי שנים אלו מעשר . .  השבוע  
שני אלא מעשר עני ועליו נאמר מקצה 
מעשר   כל  את  תוציא  שנים  שלש 
תבואתך בשנה ההיא והנחת בשעריך  

 ( שיחו"ק ש"פ ואתחנן תשמ"ה ע' מה. 4
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 ובא הלוי ועליו נאמר כי תכלה לעשר 

ש שצ"לאף  גם    הדין  אחד  מעשר  רק 
והששית   השלישית  הרמב"ם למדו  בשנה 

גזה"כ   לזה )ואינומהכתובים, י"ל דיש טעם  
כדי שלא יצטרך ובפשטות הוא  ,  (בלי טעם

 כל המעשרות. את לתת בשנה אחת

 ( 24והערה  288לקו"ש חי"ז ע' )

 ז פרק 

 הלכה א 

מצות עשה ליתן צדקה לעניים כפי מה  
שראוי לעני אם היתה יד הנותן משגת 

 שנאמר פתוח תפתח את ידך לו

מכאן שגדר מצות צדקה הוא שהנתינה 
מחסור העני.    ותהיא לצורך המקבל, למלא
אין הקפדה ד יותר  "ולכן בצדקה  יבזבז  אל 

א("  מחומש נ,  יכול  ד  ,)כתובות  ממדת חסידות 
 . )ראה לעיל הל' ערכין וחרמין פ"ח הי"ג(ליתן יותר 

יעבץ   בשאילת  כתב  מזה    )סוס"ג( ויותר 
כאן   הרמב"ם  לשון  כתב )דמפשטות  שלא 

ומעשר   דחומש  כמה ההגבלות  לאחרי  עד 
דבידו משגת צריך ליתן   ,מובן(  (ה"ה)  5הלכות

מחומש   יותר  הוא  אם  גם  צרכו  כדי  להעני 
 . (וראה לקמן הי"ב. הל' נחלות פי"א ה"י)

 (30והערה  219לקו"ש חכ"ז ע' )

דכל גדר המצוה הוא  היא  דעת הרמב"ם  
ו בפועל,  הנתינה  ליתן מעשה  שצריך  זה 

 בסבר פנים יפות הוא מעלה נוספת בצדקה
המזה    גם   וכח)כדמ פנים  שהביא  סבר  ענין 

  (ראה שם  –  )פ"י ה"ד  יפות רק לאחרי כמה פרקים
הצדק מעלות  שאר  דעת    אבל.  ה(בתוככי 

י(   רש"י שעיקר גדר המצוה הוא    )דברים טו, ח. 
 .6זה שנותנו בסבר פנים יפות 

 
 . 112ראה לקו"ש חל"ח ע'  ( 5

אם טוב ליתן כראוי גם    ביניהם,  ונפק"מ
פחות   ליתן  טוב  או  יפות  פנים  בסבר  לא 

בסגנון אחר י"ל ו)  מהראוי בסבר פנים יפות
מצד   הוא  צדקה  מצות  עיקר  אם  החקירה, 

ונפק"מ אם    לפועל  הנותן או מצד המקבל. 
 .(בלקיים המצוה כשהעני לא רצה לק

לב' הכתובים   ותוהנה ב' הדיעות מתאימ
חפץ לב, בהמשך הענין דד"פתוח תפתח" )

ו"נתון   גו'"(  תאמץ  "לא  לפנ"ז  להנאמר 
הנתינה(,   )מעשה  הביא   ואףתתן"  שלא 

"פתוח  ורק  תתן"  ד"נתון  קרא  הרמב"ם 
בהמשך  שבא  מפרש  אינו  הרי  תפתח", 

דג"ז  להקודמו וי"ל  פנים   קאי,  סבר  בענין 
 הלב.יפות והרגש 

 (39, 32, 24 ותוהער 84-85לקו"ש חל"ד ע' )

שנאמר פתוח תפתח את ידך לו ונאמר 
והחזקת בו גר ותושב וחי עמך ונאמר 

 ךוחי אחיך עמ

במנל המצוות  עיל  קין  הביא    ה(צ)מ"ע 
מקור המצוה רק הכתוב ד"פתוח תפתח",  ל

)ועד"ז    שון שמביאראוק הוגם כאן זהו הפס
המצוות  בהל"ת,   במנין  רלב(הן  והן    )מל"ת 

ההלכות ה"ב(  בגוף  הכתוב    )לקמן  רק  הביא 
שלדעת הרמב"ם זהו כאן  . ומתאמץ"(ד"לא  

 .י למצות צדקהעיקרהמקור ה

 (2הערה  89)לקו"ש חל"ד ע' 

 הלכה ג 

לפי מה שחסר העני אתה מצווה ליתן 
. . כלי בית . . אשה . . אפילו  ת  לו . . כסו

היה דרכו של זה העני לרכוב על הסוס  
ועבד רץ לפניו והעני וירד מנכסיו קונין  
לפניו   לרוץ  ועבד  עליו  לרכוב  סוס  לו 

 לו שנאמר די מחסורו אשר יחסר

דילפינן   ענינים  מקרא  כוונתו  ב'  דישנם 

 ( עיי"ש ארוכה ההסברה בזה. 6
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לספק   היינו  מחסורו"  "די  החסרון,  במילוי 
לו כל הדברים הנצרכים לכל אחד, ולאח"ז 
מוסיף "אשר יחסר לו", שצריך לספק לו גם 

 .7זה אשר יחסר לו מצד זה שדרכו בכך

 (סה"מ מלוקט ח"ד ע' לח )

 הלכה ה 

יד   ואין  מחסורו  די  ושאל  העני  בא 
ידו  השגת  כפי  לו  נותן  משגת  הנותן 
מן   מצוה  נכסיו  חמישית  עד  וכמה 

 המובחר 

חיובכאן   בלשון  בלשון   ,כתב  ולא 
הל'  ראה לעיל  )  "אל יפזר יותר מחומש" שלילה  

מתנות    ', כי מצד גדר הלערכין וחרמין פ"ח הי"ג(
יותר  להוסיף  יכול  העני,  צורך  עניים, 

 .(ה"אלעיל וראה  )מחומש מצד מדת חסידות  

 ( 220לקו"ש חכ"ז ע' )

ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב  
 ליתן צדקה לאחר

מזה מובן גם בנוגע לצדקה רוחנית, שכל 
 אחד יכול להשפיע על זולתו.

 ( 288סה"ש תשמ"ז ח"א ע' )

 הלכה ו 

היו   ואם   .  . כסוני  ואמר  ערום  היה 
 מכירין אותו מכסין אותו לפי כבודו

פ"ז  )לקמן   מזבח  איסורי  שם  –   הי"אהל'    (ראה 
ש שבכסותו". הוסיף  היפה  מן  "יכסה 

הל'  ,)המלוקט ע"פ מ"ש בצפע"נ ,בזה והביאור

דישנם ב' גדרים בצדקה, גדר   איסורי מזבח שם(
גדר  מצד  מדובר  וכאן  כפרה,  וגדר  מצוה 
מן   ליתן  להדר  צריך  אין  ולכן  צדקה  מצות 
היפה שבכסותו, משא"כ כשבא ליתן צדקה 

 
 . 402( וראה לקו"ש ח"ב ע'  7

 . מצד כפרה

 (43והערה  14לקו"ש חכ"ז ע' )

 הלכה יא 

לגבאים   ונותן  לעצמו  שמיצר   .  . אדם 
כדי שלא יתבייש אסור לתובעו ולגבות 

צדקה  ושואל    ממנו  שמכלימו  וגבאי 
שנאמר  ממנו  להפרע  עתיד  ממנו 

 ופקדתי על כל לוחציו

מדין   זה  איסור  דאין  "כשתובעו",  דייק 
גם   לו כנושה" שהוא  דאורייתא "לא תהיה 

קבלה מדברי  איסור  אלא  לו,   –  להיראות 
ועיי"ש )  לקרא ד"ופקדתי וגו'"  ךולכן הוצר

ו לדינא  מזה  דברי ביאור  בהמסתעף 
 .(יותהורבירושלמי ה

 ]אג"ק ח"א ע' רח[(  305לקו"ש חי"א ע' )

 הלכה יב 

ואפילו  יתומים  על  צדקה  פוסקין  אין 
לפדיון שבויים ואע"פ שיש להם ממון 

כדי    הרבה עליהם  הדיין  פסק  ואם 
 לשום להן שם מותר 

כתב בסתם "אין פוסקין כו'", משמע  מד
צדקה  עליהם  פוסקין  אין  שלעולם  שיטתו 

ו בקצבה.  שם"כדי  רק  אפילו  להם   לשום 
וראה לקמן הל'  )הוא צורך היתומים  אז  , דמותר"

 . (נחלות פי"א ה"י

 (9והערה  111לקו"ש חל"ח ע' )

ה"י)לקמן  גם   פי"א  נחלות  "  ( הל'  אין  פסק 
". ון שבויםפוסקין עליהן צדקה ואפילו לפדי

הוסיף  אבל   ד")הי"א(שם  או  ,  שנשתטה  מי 
אם   צדקה  עליו  פוסקין  דין  בית  שנתחרש 

ראוי בדיני  היה  מקומו  אין  ולכאורה   ."
ולפועל  עניים,  מתנות  בהל'  אלא  ירושה 
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חרש  והשמיט  דקטנים  הדין  רק  כאן  הביא 
 ושוטה.

והביאור, דשם מדובר בחיוב חינוך של 
דהא יתומים ע"י אפוטרופוס, וצריך ללמדנו  

משום   )לא  הוא  הצדקה  על  פוסקין  דאין 
לכילוי  שחוששים  או  חיובא  בני  שאינם 
ענין   בזה  שייך  שלא  משום  אלא(  נכסיהם, 

 . )ראה לקמן שם( 8החינוך

 ( 41, 40 ותוהער 115ע'  לקו"ש חל"ח )

 פרק ח 

 הלכה ח 

אין   הבית  לבדק  שהתנדב  עכו"ם 
מקבלין ממנו לכתחלה ואם לקחו ממנו 

 אין מחזירין לו

)שקלים פ"א  בנו"כ ציינו מקורו בירושלמי  

, "א"ר יוחנן, בתחילה אין מקבלין מהן .  ה"ג(
דמפרש   מהן",  מקבלין  בסוף  אבל   .
לכתחילה  דהיינו  בסוף"   .  . "בתחילה 

שפי' תחילת   )ערכין ו, א(, דלא כרש"י  ובדיעבד
 . הבנין וסוף הבנין

דקשה  וה אפרים,  הר  בהמשך הנה  בס' 
"מתניתא פליגא על ר"י,    ,הסוגיא שם אמרו

מהן נדבה להקדש בדק  דתניא אין מקבלין  
הבית", ופי' הר"ש סיריליאו דמהך ברייתא 
אין   הבנין  שנשלם  לאחר  דגם  משמע, 
משמע   הבית  דבדק  דסתמא  מהן,  מקבלין 

וק הבנין,  שנשלם  דאמר  אחר  לר"י  שיא 
לרש"י  והניחא  מהן".  מקבלין  "בסוף 
מותבינן,   שפיר  הבנין,  סוף  היינו  ד"בסוף" 
אבל להרמב"ם ש"בסוף" היינו בדיעבד מאי 
לכתחילה.  הוא  מקבלין"  "אין  הא  מותיב, 

 
לכאורה  8 במקומו,  כאן  גם  הדין  הביא  שלא  ומה   )

פעם אחת ולא  כל דין רק  להביא  ב"ם  מך הר הוא כי דר 
בכל מקום )ואדרבה כשמביא דין אחד פעמיים טעמא  

גירושין פ"י הכ"א. הל' איסורי    –בעי   ראה לעיל הל' 
ועביאה פכ"א הכ"ח במקום  סומך  אף  (, ולפעמים  וד. 

דין נוגע יותר  , כי שם העל מה שיכתוב לקמןם  המוקד

 והניח בצ"ע.

"אין   דע"כ  קשיא,  לא  באמת  אבל 
בדיעבד,  פי'  הנ"ל  שבברייתא  מקבלין" 

"ואדברייתא  דבסיפא   הקדישו  שנינו  ם 
הקדש",   קאמר  והקדשן  מינה  ד לא  עדיפא 

מקבלין" הקדישו  מוכח  ד"אם  ומזה   ,
מקבלין   אין  בדיעבד  גם  הברייתא  שלדעת 

 .9)ורק ד"הקדשן הקדש"( 

 ב( "ו ע' ש)אג"ק חט

אבן  או  קורה  כגון  מסויים  הדבר  היה 
דבר  להן  יהא  שלא  כדי  לו  מחזירין 
ולנו   לכם  לא  שנאמר  במקדש  מסויים 

 וגו'

נאמ לא  דקרא  דאיסורא  בכל נמצא  ר 
ואיכא למידק כיון " ,ברדב"ז )ראה האופנים

דבר  לי  מה  לבנות  ולנו  לכם  לא  דכתיב 
מסויים   שאינו  דבר  לי  מה  .מסויים  וי"ל    . 

דהא דכתיב לא לכם היינו דבר הניכר שהוא  
מקרי   לא  מסויים  שאינו  דבר  אבל  לכם 

דמלך בבל ישתתף   ,שייך לומרוא"כ  .  "(לכם
 .10בבנין ירושלים לע"ל 

 ( 101והערה  472חכ"ה ע'  לקו"ש)

מקור   עוד  וחרמין  מכאן  ערכין  הל'  לעיל  )ראה 

ביהמ"ק שייך רק לבנ"י,  הכללות  ד  פ"א הי"א(
ועשו לי מקדש ושכנתי "  )שמות כה, ח(כמ"ש  
דשייך גם לעכו"ם    מזבח)משא"כ ה  "בתוכם

 (.ב(-ה"א לקמן הל' בית הבחירה פ"ב)ראה 

 (29והערה  72לקו"ש ח"ל ע' )

 

גז הל'  לקמן  י"ל  )ראה  וכן  הי"ג(.  פי"ד  ואבידה  ילה 
 . בעניננו שסמך כאן על מ"ש בהל' נחלות

שנדחקו  9 למה  א"צ  שלפי"ז  ועיי"ש    המפרשים ( 
 ב ל' הגמ' בערכין שם. ו, וגם ישבשקלים שם

 ( כ"ה לכאורה הכוונה. 10
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 הלכה ט 

דקה מן העכו״ם  אסור לישראל ליטול צ
בפרהסיא ואם אינו יכול לחיות בצדקה 
מן   ליטלה  יכול  ואינו  ישראל  של 

 העכו״ם בצנעא הרי זה מותר

משמע קצת דבצנעא מותר אף בשיכול 
ישראל.   לדייק אבל  לחיות מצדקה של  אין 

הגמ׳   מלשון  ב( )סנהדרין  כן  דבר   כו,  "אוכלי 
בפרהסיא אבל   הני מילילעדות,    אחר פסולין

אמרן,  לאבצינעה   לא  נמי  אלא    ובפרהסיא 
מבזי   וקא  בצינעה  לאיתזוני  ליה  דאפשר 
נפשיה בפרהסיא אבל לא אפשר ליה חיותיה  

נקטו פרהסיא לענין פסול י"ל דשם  ד",  הוא
גם בצנעא אסור ליקח מן  לעולם  עדות, אבל  

 העכו״ם. 

 ( רשימות חוברת קנט ס״ז)

 פרק י 

 הלכה א 

 ודת האמת עומדת 

דת   היינו  האמת"  ד"דת  מוכח  כאן 
ה"א.  ישראל   פי"ב  לקמן  ומצה  )וראה  הל' חמץ  לעיל 

 .(פ"ז ה"ד

 (76הערה  179)לקו"ש חכ"ג ע' 

 ואין ישראל נגאלין אלא בצדקה

בש"ס    בנו"כ מקורו  א. ציינו  קלט,  )שבת 

. ואף ששם איתא "אין ירושלים  סנהדרין צח, א(
כוונתם   אין  הנה  בצדקה",  אלא    –נפדה 

מקומות   בדיוק  –כבכו"כ  כ"א   ,להלשון 
שהרמב"ם  לומר  ואין  וכמפורסם.  להתוכן, 
במסורת   גם  שהרי  בש"ס,  "נגאלין"  גרס 
בש"ס  גרס  שהרמב"ם  שכתב  הש"ס 
שהוא  )וכפי  "ירושלים"  במקום  "ישראל" 

 
ב(  11 שנמצא  חי "ולהעיר  כל  לנוסח    "נשמת 

( כן בנוגע ל"נגאלין"  אכן  ובע"י(, לא כתב 
וקשה  מקום(.  בשום  כזו  גירסא  נמצא  לא 

ש לומר  היהרמב ליותר  שלא ת"ם  גירסא  ה 
מלומר   אצלנו,  מקום  בשום  נמצאת 
מבש"ס   יותר  הענין  מפרש  שהרמב"ם 

 –)ואדרבה    ושלכן כתב "נגאלין"   ,)כדרכו(
 . כצ"ל(

הערה ד"ה כמ"ש  594לקו"ש חט"ז ע' )
שיעורים בס' התניא  . רז"ל . . בצדקה 

 ( 10אגה"ק ס"ט הערה 

 הלכה ב 

 לעולם אין אדם מעני מן הצדקה

ע"ד מארז" ג( ל  הוא  מי    )שמו"ר פל"ו,  "כל 
שיתן למצוה אינו מחסר את נכסיו", והדיוק  
הוא  לצדקה  שנותן  מה  כי  בזה,  וההסברה 

לו מלכתחילה בתורת פקדון   ,החלק שניתן 
בתחילת ספר  )וראה לעיל  שיתנהו לעני או להקדש  

 .(זרעים

 ( 34והערה  230לקו"ש חי"ז ע' )

יש   מרחם  ואינו  אכזרי  שהוא  מי  וכל 
 ו לחוש ליחס

 ,ההסברה בזה)ו  לא הזכיר שאר הסימנים
ע"ד א(   שבגמ' מה    י"ל  עט,    מו הקדי  )יבמות 

הגבעונים   של  העוול  עיקר  כי  רחמנים, 
אכזריותם היתה   , צע"קאבל  (.  שריחקום, 

חוששין רק בשחסרים הרמב"ם    דהרי לדעת
 . )ראה לעיל הל' איסורי ביאה פי"ט הי"ז( כל הסימנים

הערה  66ע' . 33הערה  63לקו"ש ח"ל ע' )
48) 

 הלכה ג 

שנאמר  עניים  לשועת  קרוב  והקב"ה 
 שועת עניים אתה תשמע

המקרא בכל  זה  פסוק  והוכיח  .  11אין 

העתיק,  הספרדים לא  שהרמב"ם  תפילות  אף  בסדר  ה 
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מלאכי ביד  לשמור   ,מכאן  הפוסקים  שדרך 
הענינים ולא המילות, וכאן "נקט משמעות 

אחר פסוק  פי"א )  12"איזה  מלכים  הל'  לקמן  וראה 

 .(ה"ד

 (79הערה  103לקו"ש חכ"ג ע' )

 ה ד הלכ 

כל הנותן צדקה לעני בסבר פנים רעות 
. . אפילו נתן לו אלף זהובים אבד זכותו 

 והפסידה

הוא,   לזה  העני  הטעם  שרואה  ע"י  כי 
מדת  בשחסר   דהנותן,  ומסירה  התעניינות 

  . רגיש העני בזיון מזהי  הריהחסד שבפעולה,  
לתתו בסבר   אלא דסו"ס אי"ז עיקר המצוה

וראה לעיל  .  )ראה לקמן הל' אבל פי"ד ה"ב  פנים יפות

"הנותן צדקה לעניים ולא ידע   דהרי, (פ"ז ה"א
נעלה  ואלמי נתן ולא ידע העני ממי לקח" ה

 .)לקמן ה"ח(יותר מנתינה בסבר פנים יפות 

הוא  גדולה  הכי  דהמעלה  לדחות  ואין 
כדי    .  . לו  ונותן  שמך  ישראל  יד  "מחזק 
לבריות"  יצטרך  שלא  עד  ידו  את  שיחזיק 

ב)ה"ז( היא  זו  מעלה  כי  שתועלת ,  הנפעל, 
מבשאר  בזה  גדולה  היא  בפועל  העני 
המעלות, אבל לא כ"כ מצד מדת חסדו של 

 הנותן שמתבטאת בזה. 

ושוה"ג  53והערה * 76-77לקו"ש חכ"ה ע' )
 ( שם

שהמאבד סלע ומצאה    )ב"ב ט, ב( אמחז"ל  
  . ואףמעלה עליו הכתוב כאילו זכה וכו',  עני

צדקה,   מצות  לקיים  מכוון   ועודשאינו 
, ה"ה מקיים המצוה כי מצטער מאבידתוש

יקבל. שהעני  הוא  דצדקה  ואין    המכוון 
פנים  דסבר  כאן  הרמב"ם  ממ"ש  להקשות 

היפך תכלית   באופן זה ה"הכי  רעות מעכב,  
, משא"כ וכוונת הצדקה להחיות נפש העני

או שהנותן    יודע כוונת הנותן   אם העני אינו
 

 . שלו 

לשון  (  12 לשינויי  בנוגע  מזה  המסתעף  ועיי"ש 

 .כוון למצות הצדקהאינו מ

 (55והערה  203לקו"ש חי"ט ע' )

הוי   הנתינה  ואופן  "איכות"  שגם  מכאן 
 .(וראה לעיל פ"ז ה"א) עיקר בצדקה

 ( 100לקו"ש חכ"ד ע' )

 [ראה לקמן הי"דו]

כל הנותן צדקה לעני בסבר פנים רעות 
יפות  פנים  בסבר  לו  נותן  אלא   .  .

 ובשמחה 

בפרק זה גופא העוסק במעלות הצדקה, 
עוד   ומכאן  החיוב,  לפני  השלילה  הקדים 
ראיה שסבר פנים יפות הו"ע נוסף על עיקר  

 .(ראה לעיל פ"ז ה"א. לקמן הי"ד)גדר המצוה 

 (34והערה  85לקו"ש חל"ד ע' )

ממחז"ל  נלמד"  זה  ד"כל  כתב  ברדב"ז 
"והמפייסו". והוא דלא כפי' התוס'   )ב"ב ט, ב(

 דלא איירי בנותן צדקה.  )שם(

 (24והערה  202לקו"ש חל"ד ע' )

 הלכה ז 

 שמנה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו 

הם  הכוונה   אלה  נתינה  מעלות  שאופני 
הצדקה  במצות  הוא    נוספות  גדרה  )שכל 

. אבל  מעשה הנתינה בפועל לפי צורך העני(
ספר   שבקרית  "שמונה   ,כתב  )כאן(להעיר 

זו למע לה מזו וכולן מן  מעלות יש בצדקה 
 התורה". 

 (33והערה  85לקו"ש חל"ד ע' )

זה   ממנה  למעלה  שאין  גדולה  מעלה 

וגמ' בכ"מ  הכתובים   הכוונה    ,ברמב"ם  להסביר  שהם 
 וכו'. 



19 

 המחזיק ביד ישראל שמך וכו'

כפשוטה צדקה  אינה  זו  כי  13מעלה   ,
ע"י   או  הלואה  ע"י  בא  כאשר  הוא  בעיקרו 
שותפות, והמעלה הנעלית בצדקה כפשוטה 

מ"ש   מצוה  (ה"ח)לקמן  היא  זו  "שהרי   ,
 .(לעיל ה"ד ראהו)לשמה" 

ושוה"ג הא'   40הערה  86לקו"ש חל"ד ע' )
 ( שם

 הלכה ח 

פחות מזה הנותן צדקה לעניים ולא ידע 
 למי נתן ולא ידע העני ממי לקח

 ה"ז[. ]ראה לעיל ה"ד

 כגון לשכת חשאין שהיתה במקדש 

זהו ענין הצדקה וגמ"ח כפשוטו שהיתה 
לי   .בביהמ"ק ב"ועשו  גם  צ"ל  וכנגדו 

 בכל מקום.מקדש" שבבית פרטי 

 ( 129-130לקו"ש חל"ו ע' )

 הלכה יד 

 פחות מזה שיתן לו בעצב

בעצב   נתינה  שגם  מצות  הוי  מפורש 
הרמב"ם   .צדקה שדעת  ראיה  עוד  ומכאן 

גדר  מעיקר  יפות  פנים  בסבר  הנתינה  דאין 
 . )ראה לעיל פ"ז ה"א(המצוה 

 ( 85לקו"ש חל"ד ע' )

דהיינו שצר לו   'פי  )יו"ד סרמ"ט סק"ט(הש"ך  
פנים   לו  מראה  אינו  עכ"פ  אבל  בנתינתו 

. ומשמע )לעיל ה"ד(זועפות דבזה הפסיד זכותו  
דס"ל דבשנתן לו בסבר פנים רעות לא קיים 
מצות צדקה. והוא צע"ג דהרי בפועל החיה 

 
 ( אבל ראה אג"ק חכ"ו ע' צו והערה ד"ה בצדקה. 13

חי"ט,  14 בלקו"ש  הלשון  ה"ד  לעיל  ראה  אבל   )
וכוונת   תכלית  "היפך  הוי  רעות  פנים  בסבר  שנתינה 

 .14נפש העני

 ( 35הערה  85-86לקו"ש חל"ד ע' )

 הלכה טו 

גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני  
מתפללין   כך  ואחר  תפלה  כל  קודם 

 שנאמר אני בצדק אחזה פניך

לתפלה הכנה  הוא  זו  צדקה  ולא    ,ענין 
 .15ענין העבודה דגמ"ח מצ"ע 

 (סה"מ מלוקט ח"ב ע' קכח )

 הלכה יט 

וכל מי שצריך ליטול וציער ודחק את  
השעה וחיה חיי צער כדי שלא יטריח 
עד   הזקנה  מן  מת  אינו  הצבור  על 

משלו אחרים  כל  שיפרנס  ועל  ועליו   .
אשר   הגבר  ברוך  נאמר  בזה  כיוצא 

 יבטח בה'

"כל מי שצריך   ,(בסופו  פאה)משנה  מקורו ב
עד   הזקנה  מן  מת  אינו  נוטל  ואינו  ליטול 
אומר   הכתוב  ועליו  משלו  אחרים  שיפרנס 

ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה    )ירמיה יז, ז(
ה' מבטחו". וידועה שאלת האחרונים, דמנא  
ומה  משלו.  אחרים  דיפרנס  קרא  מהאי  לן 

"והיה   שם, יח(ירמיה  )  תירצו דסמיך אלאחריוש
, צ"עכעץ שתול . . ולא ימיש מעשות פרי",  

"וגו'"ד מופיע  לא  במשנה  זו  הרי  וקושיא   .
השמיט כאן שהרמב"ם  מתחזקת ע"פ דברי  

לא   הוא  גם  הגירסאות  )ולרוב  הכתוב  סיום 
כל   טמונה  דלדעתו  היינו  "וגו'"(,  כתב 

 ההוכחה ברישא דקרא. 

מדייק "ברוך"   דבכתוב זה,  בזה  והביאור
כבתהלים)ו ע"ד  י(  לא  בה'    )לב,  "והבוטח 

דמדובר  מובן  שמזה  יסובבנהו"(,  חסד 

 להחיות נפש העני". הצדקה  

במאחז"ל  (  15 מזה  המסתעף  א(  עיי"ש  ח,  )ברכות 
 . בגמ"ח וכו'". . "כל העוסק 
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באופן  )שהוא  בברכה נוספת על עיקר השכר  
, שלא יצטרך ליקח צדקה דמדה כנגד מדה

 צ"ל   הברכה    הוספת      גםד  ובן  ומ  .  מאחרים(

הצדקה,   אחרים והוא  בענין  לפרנס  שיזכה 
 משלו. 

 ( 55-57שיחו"ק תשל"ח ח"א ע' )

 הלכות תרומות 
 ההלכות תוכן  

דתרו הואהתוכן  ומעשרות  ,  מות 
שלוקחים פרי שהיה תחילה טבל, וכל הכרי, 

אוי שעל ידו יחיה  ר  –   ועושים אותו קדושה
הלכות תרומות,  מההוראה הכללית  ו  האדם.

חולין שלו כל עניניו  מלעשות    ריךשיהודי צ
  קדושה. –

 ( 435סה"ש תשמ"ז ח"ב ע' )

 פרק א 

 הלכה א 

מן  התרומות   נוהגין  אינן  והמעשרות 
 התורה אלא בארץ ישראל

עוד   נראה  ההלכות"לעיל    ראה)מכאן   (ב"תוכן 
שהענין דתרומות ומעשרות שייך להעבודה 

 דא"י, קדושה. 

 (65והערה  435סה"ש תשמ"ז ח"ב ע' )

 הלכה ב 

יחיד מישראל . . שהלכו וכבשו לעצמן 
כל  בו  שינהגו  כדי  א"י  נקרא  אינו   .  .

ה חלק יהושע ובית דינו  ומפני ז  המצות
נכבשה  שלא  אע"פ  לשבטים  א"י  כל 
כדי שלא יהיה כיבוש יחיד כשיעלה כל  

 שבט ושבט ויכבוש חלקו 

בגדר   כאן  שמדובר  מכיון  לזה  הוצרך 
חיוב המצוות  ו א"י "שינהגו בו כל המצוות",  

המקום  שנכבש  לאחר  מקום  בכל  נעשה 
י"ד    הווחלקו לאחרי  נתחייבו  איך  )דאל"כ 

ו קודם שנכבשה לגמרי בסוף  שכבשו וחלק
ימי דוד(. אבל ענין הקדושה נעשה בכל ארץ  

לקמן ה"ה. הל'  ראה  )ישראל תיכף בכיבוש יריחו  

 .(בית הבחירה פ"ו הט"ז

רפ"ו(ובאחרונים   שביעית  הביאו    )לירושלמי 
גופא זו  מהלכה  "שקנו ,  ראי'  כבר  שנקרא 

בצפע"נ כתב  כולה" בסוף י"ד שנה. ועד"ז  
לק יהושע את הארץ כדי שיהיה  ישח,  )כאן ג, ד(

 בגדר "ירשו הכל". 

 (51והערה  105לקו"ש חט"ו ע' )

 הלכה ג 

לגבולותיה  כנען  ארץ  כל  תפס  ואילו 
ואח"כ כבש ארצות אחרות הי' כיבושו  

 כולו כארץ ישראל לכל דבר

אף בזה,  ההקפדה  א"י   טעם  שקדושת 
כנען  לארץ  שמחוץ  בארצות  גם  היא 
מלך  וכיבוש  ישראל,  כל  לצורך  כשכבשום 

אינה   –  הוי כיבוש רבים כי הקדושה דא"י 
מפני   ובעיקר  כ"א  לבד,  הכיבוש  מצד 

הנכבש לאחרי  רק  שהקב"ה נתנה לנו, ולכן  
יהיה"  "לכם  בכלל  ה"ה  א"י  כל  כיבוש 

ו נתתיו"  לכל  "ו"לכם  יהושע  שכבש  כא"י 
שנקנו    ,"דבר אף  לפנ"ז,  הנכבש  משא"כ 

הנה   מלחמה,  דכיבוש  הקנין  מצד  לישראל 
בכלל   אינם  כתורה"  "שלא  שהוא  מכיון 

 "נתנה לנו".

 (37הערה  9לקו"ש ח"ה ע' )

בייחודיות פרט  עוד  א"י  הזהו  לא   :של 
שנבחרה הארצות  רק  שכולה מכל  אלא   ,
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מציאות אחת, דרק אחר כיבוש כולה אפשר 
 .דשאר ארצות להיות כיבוש עם ישראל

הערה ד"ה ארץ  495לקו"ש חכ"ה ע' )
 ( המיוחדה 

 זולת הקדימההרי  במדבר, שהיה  עד"ז  
דין   להםהיה   בזמן דכיבוש ארץ סיחון ועוג, 

 .16א"י לכל דבר 

 ( 68הערה  546סה"ש תש"נ ח"ב ע' )

 הלכה ה 

ונתקדש   מצרים  עולי  שהחזיקו  כל 
בטלו  שגלו  כיון  ראשונה  קדושה 

ראשונה לפי שהיתה קדושתן שקדושה  
לשעתה   קדשה  בלבד  הכיבוש  מפני 
ולא קדשה לעתיד לבוא כיון שעלו בני  
הגולה והחזיקו במקצת הארץ קדשוה  
קדושה שנייה העומדת לעולם לשעתה  

 ולעתיד לבוא

לשונו   ההלכה  מפשטות  בכללות 
נראה דחיוב  )שמשתמש בסגנון ד"קדושה"(  

מצד   ולא  הארץ  קדושת  מצד  הוא  תרו"מ 
ונתנה    בה  הבחירה בא"י  שבחר  )היינו 

ומכיון   בפועל,  גם  ארצם  וזהו  לישראל 
צריך   לכן  בארץ  חלק  נטלו  לא  לוי  ששבט 

תרו"מ( להם  לעבר  ליתן  בנוגע  ונפק"מ   .
שכבשום  ארצות  ושאר  לקמן  )  17הירדן  וראה 

הבחירה (הכ"ו מעלת  גילוי  גם  ובאמת,   .
א"ישיי לקדושת  לקמן    כת  פ"ה )ראה  מלכים  הל' 

 . . ועפ"ז יומתק הענין יותר(הי"ב

  410. ע' 40הערה  403לקו"ש חי"ח ע' )
 (73הערה 

ראשונה  ש מפני קדושה  שהיתה  לפי 
קדשה   בלבד  ולא הכיבוש  לשעתה 

 
וראובן  (  16 גד  בני  בתיקון  לפי"ז  הביאור  ועיי"ש 

 . בהתיישבות הארצות ההם 

 קדשה לעתיד לבוא

שכתבמ היתה    מה  ראשונה  דקדושה 
בתרו"מ  כאן  דקאי  אף  הכיבוש,  מפני 
שחיובם הוא רק אחר כיבוש וחילוק, מוכח  
גם  א"י  קדושת  כבר  נעשה  הכיבוש  שע"י 

 .(לקמן הל' בית הבחירה פ"ו הט"זראה  )בנוגע לתרו"מ  

 (49והערה  105לקו"ש חט"ו ע' )

הנה כל זמן שביהמ״ק היה    , גם לדיעה זו
התוקף, גם בשעה    קיים היתה קדושתו בכל

שלא הקריבו בו קרבנות )כמו בלילה שאינו 
להיותו   הקרבה(,  יבחר זמן  אשר  המקום 

 .18ה׳

 (47הערה  238תו״מ חנ״ז ע׳ )

 הלכה כו 

אינה מן התורה    . .  התרומה בזמן הזה
 אלא מדבריהן 

שספיקו  מובן  דרבנן  שהוא  מכיון 
השמשות.  בין  גם  לאכלה  ומותר  לקולא, 

שת הוכחה  עוד  "בתרומתן" ומכאן  יבת 
לא קאי על תרומה אלא על    )במשנה ריש ברכות(

 .ג(-פ"ב ה"ב בכורים)וראה לקמן הל'  בכורים

 (253-254תו"מ חכ"ט ע' )

רץ  שאין לך תרומה של תורה אלא בא
שם   ישראל ישראל  שכל  ובזמן  בלבד 

שנאמר כי תבואו ביאת כולכם כשהיו 
ראשונ עתידין   הבירושה  שהן  וכמו 

כשהיו  לא  שלישית  בירושה  לחזור 
עזרא   בימי  שהיתה  שנייה  בירושה 
לא  ולפיכך  מקצתן  ביאת  שהיתה 

 חייבה אותן מן התורה

ביאת    .  . שם  ישראל  "שכל  מלשונו 

 ועיי"ש המסתעף מב' אופנים אלה בכו"כ ענינים. (  17

 . אליהו בהר הכרמל עיי״ש( כ"ז בניגוד ל 18
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כולכם" היה אפשר להעמיס שכוונתו שחיוב  
תרו"מ הוא )גם( מצד בחירת הקב"ה בא"י 

צם גם  ומה שנתנה לישראל, שעי"ז נעשה אר
ו שיהבמילא  בפועל  שם    יוצריך  כדי כולם 

. אבל בצפע"נ )ראה לעיל ה"ה(לחייבם בתרו"מ  
א'   (כאן) דברים,  ב'  כתב דהרמב"ם "מצריך 

שיהיה א"י וזה לענין קדושת מקום, והשני  
חל   לא  זה  ובלי  ישראל  כל  שם  שיבואו 

 .הדין"

 ( ושוה"ג שם 40הערה  403לקו"ש חי"ח ע' )

 פרק ג 

 הלכה א 

  תרומה גדולה אין לה שיעור מן התורה 
שנאמר ראשית דגנך כל שהוא אפילו 

 חטה אחת פוטרת הכרי 

הירושלמי לשון  ע"ד  פ"ד    כתב  )תרומות 

"לית כאן שיעורא, דכתיב ראשית דגנך   סה"ג(
אבל   שהוא",  כל  ואפילו  ויצהרך  תירושך 

הבבלי לשון  ב  הוסיף  עג,  ע"ז  "אפילו    ( )ראה 
ומשמע   אחת",  לפרחטה  גם    שדיש  כן 

 .(פ"ה ה"ב בכוריםוראה לקמן הל' ) בירושלמי

 (21והערה  182לקו"ש חי"ח ע' )

 הלכה ה 

מקצת   ושייר  הואיל  בתרומה  המרבה 
חולין הרי זו תרומה אבל אם אמר כל  

 הפירות האלו תרומה לא אמר כלום 

שיש  לזה  הענינים  בפנימיות  הטעם 
בתרומה   למעלה  כהונה  ) שיעור  ובמתנות 

כתיקון  (בכלל נאמרו  כהונה  מתנות  כי   ,
)כמבואר   היתה  שטענתו  קורח,  למחלוקת 
הם   במציאותם  תחתונים  שדברים  בדא"ח( 
א"א להיות כלים לאלקות, וע"ז בא הציווי  

מרכושו לכהן    יתןדמתנות כהונה, שהאדם  
דשיאכלנו    ,לגדולה"  –"למשחה  באופן 

וכמה מהם נשארו חולין, ובזה ניכר ומודגש 

שייכים   דחולין  במצבם  דלמטה  שהענינים 
 הם לאלקות.

אלא דבזה גופא, מכיון שמקיים מצוות  
אלו מפני שהם מצוות ה', אין לזה ראי' דגם  
דברים הגשמיים בגדרם וציורם הם דלמטה  

כש אולם  לאלקות.  כלים  ע"י   מדגישהוו 
לצורך  תינתו שמשתמש בהנשאר  הפרשתו ונ

, רכורק בגלל שהקב"ה נתנם אליו לצעצמו  
ממש  גשמיים  דברים  שגם  מגלה  בזה  הרי 
נקשרים  תחתונים,  בבחי'  שברכושו 
בשלימות באלקות בפנימיותם, בכל דרכיך 

שלימות   והוא  ית'  הדעהו,  לו  דירה 
 בתחתונים.

קצוב  שיעור  שישנו  הטעם  גופא  וזה 
אלו   דנכסים  דהקשר  כהונה,  למתנות 

הקשר  קולאל מאשר  אחר  באופן  צ"ל  ת 
ולתת לכהן, וחסה   דהכנסים שצריך להפריש

שיתבררו  ישראל  של  ממונם  על  התורה 
 .(פ"ב הי"ז  בכוריםוראה לקמן הל' )  באופן הנכון

 (221-225לקו"ש חי"ח ע' )

 הלכה יב 

וליתנה   אותה  להפריש  לישראל  ויש 
 לכהן 

ו מדעת.  שלא  תורם  נקרא  יומתק  ולא 
בין טבל לתרומה  שע"פ החילוק    , הטעם בזה

מע  גדולה לתרומת  הטבול  שר, למעשר 
לתרומה שמצד   דבטבל  לומר  מסתבר  לא 

בפועל  ישנו  תרומה  להפריש  החיוב  עצם 
התרומה,   חלק  בטבל בהטבל  משא"כ 

, שמכיון שכבר היתה פעולת לתרומת מעשר
גם   זו  בהפרשה  נכללת  כבר  הרי  הפרשה, 

מעשר התרומת  שהיא   ,הפרשת  אלא 
 מעורבת במעשר והלוי רק מבררו.

 (39והערה  69לקו"ש חל"ח ע' )
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 כה כג הל

 מפריש בכורים תחילה לכל 

ה מעלת  מודגשת  על   בכוריםכאן 
התרומה, ועצם שמם מורה על היותם בבחי'  

  ר שני הל' מעשבההמשך דראה לקמן  )דימה וראשית  ק

 .(בכוריםהל' וונטע רבעי 

 (425סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' )

 פרק ד 

 הלכה א 

עושה אדם שליח להפריש לו תרומות  
כן    ומעשרות אתם  שנאמר  גם  תרימו 

 לרבות שלוחכם

חשובה   מצוה  דגם  מזה,  ההוראה 
הכרי,   כל  את  ומרימה  המתירה  כתרומה, 
יהודי   ע"י  להיעשות  שיכול  תורה  אמרה 
בני   היא,  שוה  שניהם  כיון שמציאות  אחר, 

 ברית, והוי כמותו דהמשלח ממש. 

 (2741תו"מ תשמ"ה ח"ה ע' )

ואחדות   אהבת  בענין  מזה  ההוראה 
ש אף  שעל  שוות"ישראל,  דיעותיהם   "אין 

ב(  נח,  ברכות  נשמות,    )ראה  ריבוא  לששים  ועד 
ה"ה גוי אחד, ובכח יהודי א' לעשות עבור  
חבירו לא רק פעולה סתם אלא ציווי הקב"ה,  

ידו,   על  נעשית  המצוה  שפעולת  ה"ז  שאף 
זו בעצמו   נחשב כאילו משלחו קיים מצוה 

 ומקבל שכר כמי שקיים המצוה.

 (435-436סה"ש תשמ"ז ח"ב ע' )

ג שנאמר  עכו"ם  שליח  עושין  ם ואין 
ברית אף שלוחכם  בני  אתם מה אתם 

 בני ברית 

 
אלו  (  19 ביאור  דברים  ובתוככי  בהרחבה  הוגהו 

הדרגות   וג'  לעכו"ם  דשליחות  הסוגיא  כללות 

אינו אלא   אף שלכאורה ענין השליחות 
שכללות  נוגע  ומה  ועשיה,  לפעולה  ביחס 
מזה   הרי  ברית,  בן  אינו  השליח  מציאות 
מוכח שגם כאשר הצורך בשליחות הוא רק  
השליחות  קשורה  מ"מ  לפעולה,  ביחס 
השליח  שיהיה  ומוכרח  המשלח  במציאות 

 .19כמותו דהמשלחבן ברית 

 (2739תו"מ תשמ"ה ח"ה ע' )

 פרק ה 

 הלכה א 

שנאמר  היפה  מן  אלא  תורמין  אין 
 בהרימכם את חלבו ממנו

"כל  )תרומות פ"ב מ"ד( שינה מלשון המשנה
וכוונתו   היפה",  מן  תורם  כהן  שיש  מקום 
הידור,   רק  אינו  היפה  מן  לתרום  שהחיוב 
המובחר.   מן  שלא  לתרום  שאסור  אלא 

"שלא יהו תורמים    )במדבר יח, ל(רי  ומקורו בספ
כ דלא  והוא  המובחר".  מן  אלא  מ"ש  אותו 

העשין  )הרמב"ן   היא    ט(  צוהמשכחת  דהמצוה 
"שנפריש אותה מן היפה או מן השוה, לא  
מן הרע על היפה", דהאיסור הוא רק מן הרע 
הם   והשיריים  התרומה  אם  אבל  היפה,  על 
בשוה )"מן השוה", גם אם שניהם יפים או  

זהרעי על  מזה  לתרום  מותר  ומקורו  20ם(   .
  , שכתב בסגנון זה  )יבמות פט, ב(  בלשון הש"ס

 .שרק מן הרע על היפה הוא דאסור

מפורש) שלפעמים  מ"ו(   ואף  פ"ב    )תרומות 
דיתרום מן היפה על הרע, דמשמע אבל לא  
מן הרע על הרע, היינו משום שיש חילוק בין  
החיוב, דהוא ההידור לתרום תמיד מן היפה,  
על   הרע  מן  כשתורם  רק  שהוא  והאיסור, 
היפה. והוא תלוי בלשונות הכתובים, דגבי  
האיסור כתיב "את חלבו ממנו", היינו שמה 

מר "מכל שנשאר אינו חלבו, וגבי החיוב נא

 .ואילך   113לקו״ש חל״ג ע׳  , ב בשליחות 

 . 254ראה תו"מ חכ"ט ע'  ( 20
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 .(חלבו" סתם

המצוות,   במנין  אזלי  ולשיטתייהו 
דהרמב"ם ס"ל ד"לא תשאו עליו חטא" אינו  
ובמילא   החיוב",  "שלילת  אלא  בפ"ע  לאו 
אין חילוק בין זה להחיוב להרים מן היפה,  
ס"ל  בפ"ע,  לאו  דהוי  להרמב"ן  משא"כ 

 שהעשה והלאו איירי בגוונים שונים.

בחקיר תלויים  האופנים  דב'  אי  וי"ל  ה 
הכללי   מהחיוב  פרט  הוי  היפה  מן  תרומה 
)והוא דעת הש"ס והרמב"ן(   דכל חלב לה' 
דעת   )והוא  בתרומה  מיוחד  דין  שהוא  או 
בגדר   תלויה  גופא  זו  ופלוגתא  הרמב"ם(. 

, דלשיטת הש"ס הוא משום  "כל חלב לה'"ד
החיוב דהידור מצוה )"התנאה לפניו"( בכל 

בל  המצוות ובמילא גם זה הו"ל פרט בזה, א
 )ראה לקמן הל' איסורי מזבח פ"ז הי"א(לדעת הרמב"ם  

ד לה' "הדין  חלב  שהחפצא   "כל  כדי  הוא 
דההקרבה לה' יהיה יותר בשלימות, משא"כ 
הדין דאין תורמים מן היפה הוא דין בנתינה  
לכהן )כדמוכח מזה שתורם מן היפה רק אם 

 . 21הוא מתקיים( ולכן ס"ל דהוי דין מיוחד 

 (32, 27 ותואילך והער 120לקו"ש חל"ג ע' )

ההוראה מזה, שהשעות הכי יפות במשך 
תפילה  תורה  לעניני  להקדיש  יש  היום 
וצדקה, ושאר השעות לעניני הרשות )שגם 
דומים   אינם  אבל  ית'  לעבודתו  נעשים  הם 

ל והקשר  ממש(.  דאחדות  לקדושה  הענין 
, דשלימות האחדות ניכרת בזה גופא  ישראל

י קדושה הם מן  שיש התחלקות ושינוי, וענינ
הרגיל   ע"ד  הם  הרשות  ועניני  דוקא  היפה 

 ומאחדים את כולם לכוונה ותכלית אחת.

 ( 436סה"ש תשמ"ז ח"ב ע' )

ואם אין שם כהן תורם מן המתקיים . . 

 
הוראה מזה    ,2737וראה תו"מ תשמ"ה ח"ה ע'  (  21

יותר   שיהיה  מה  לכהן  שנותנים  ישראל,  אהבת  בענין 
 . טוב בשבילו. וכ"ה בכל עניני תומ"צ

 גרוגרות על התאנים 

, שבכל פעולה דתומ"צ הוא  הלימוד מזה
אף שנראה חד פעמי, הנה מכיון שהיא ציווי  

חילוק  הודגש בהקב"ה יש לה קיום נצחי, ומ 
בהם   אין  דגרוגרות  ותאנים,  דגרוגרות 
העילוי דדבר חדש להיותם יבשים, ועכ"ז יש  
כל   סוף  ועד  המתקיים,  דדבר  התוקף  בהם 

 הדורות.

 ( 2738-2739תו"מ תשמ"ה ח"ה ע' )

 פרק ו

 הלכה א 

תרומה ותרומת מעשר נאכלת לכהנים  
בין   זכרים  בין  קטנים  בין  גדולים  בין 

הכנענים ובהמתן נקבות הם ועבדיהם  
כספו  קנין  נפש  יקנה  כי  וכהן  שנאמר 
שמרדה  כהן  ואשת  שברח  כהן  עבד 

 הרי אלו אוכלין

בזה הרגיל הוא  החידוש  שע"ד  דאף   ,
לעבד  היא  מותרת  לזרים,  אסורה  תרומה 
באינו   השייך  )באופן  הכהן  את  המשמש 
עבודת   את  כדי שיוכל הכהן לעבוד  יהודי( 

 .22הכהונה

)שבד"כ   "כהןעבד  "והנה כל יהודי הוא  
עצם  בהקב"ה  ועאכו"כ  החסד,  איש  הוא 
הטוב שטבעו להיטיב(. אמנם יתכן שתקפו  
יצרו ונמצא במעמד ומצב שנדמה לו שאינו 
תחת אדונו, עבד שברח. אבל גם הם אוכלין,  
בודאי   לאח"ז  כי  משלו,  הקב"ה  לו  שנותן 
ניצוצי  ואדרבה,  האמיתי.  למצבו  יחזור 

יעוררוהו   הקב"ה  שבאוכל  בזה  הקדושה 
ל'  דתשלומין  באופן  גם  העבר  את  ויתקן 
האחדות   ענין  מודגשת  בזה  וגם  שלימות. 

  , שהוא גם לטובת העבד   הוסיף,הקלטה  בסרט ה(  22
 . שיהיה בריא ויעבוד כדבעי
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 דכל ישראל עם הקב"ה. 

]וע"פ סרט   436-437סה"ש תשמ"ז ח"ב ע' )
 (ההקלטה[

 פרק ז 

 הלכה ב 

עד  בתרומה  אוכלין  הטמאים  אין 
כוכבים  שלשה  ויצאו  שמשן  שיעריב 
ובא   שנאמר  החמה  שקיעת  אחר 

עד   וטהר  מן  השמש  הרקיע  שיטהר 
 האור ואחר יאכל מן הקדשים

בזה "טהר   ,החידוש  פירושו  ד"טהר" 
גברא"   "טהר  ולא  ב  ברכותראה  )יומא"  .  (ב, 

איתא   הדעות":  ב"לתקן  זו  הלכה  ותוכן 
שתרומה אותיות    )ח"ג קעט, א. תקו"ז תי"ז(   הרובז

אכילת  וענין  יום(.  למ'  )שניתנה  מ'  תורה 
שהתורה היינו  הכהנים  ע"י  נעשית   תרומה 

הנפש(  מאכלו   ומזון  כאו"א )לחם  של 
 מישראל, ממלכת כהנים.

בנ"י   על  קאי  כוכבים  )ראה לקמן הל' והנה 

וג' כוכבים קאי על בחי' דג' ,  ה"א(  מלכים פי"א
ו"בינונים"  )  האבות שישנם בכאו"א בירושה

.  (י"ל דמרמז לדרגת הבינוני בעבודת האדם
בכחו   ומצב  מעמד  שבכל  ההוראה,  ותוכן 
של יהודי ללמוד תורה באופן שנעשית דם  
ובשר כבשרו, דמכיון שיש אצלו ג' כוכבים  

לעבודה   (,בינונים) להמתין  צריך  אינו 
תיכף  לאכול  יכול  אלא  )טהרה(  מיוחדת 

 ומיד.

 (396-398תו"מ תשמ"ח ח"ג ע' )

 הלכה ט 

והמצורע הרי הוא כמי שטומאה יוצאה  
כהן  עלי אותו  שיטמא  והוא  מגופו  ו 

 
עיי"ש בנוגע לחקירה הידועה אם זה הוי עיקר  (  23

 . מצות מילה

 מיוחס 

לטמא  בגדר  אינו  דחלל  ראיה  מכאן 
 .(ראה לקמן הל' טומאת צרעת פ"ט ה"ה)ולטהר 

 (34והערה  88לקו"ש חל"ב ע' )

 הלכה י 

ואע"פ  בתרומה  לאכול  מותר  משוך 
ומד כערל  סופריםשנראה  שימול   ברי 

 פעם שנייה עד שיראה מהול

המילה,  דין פעולת  גודל  על  מראה    זה 
אח"כששוב   ערל  נקרא  שנראה  ,  לא  אע"פ 
בתרומהשהוא  כערל   לאכול  ומה  23אסור   .

עד   שני'  פעם  שימול  "ומד"ס  שמסיים 
מהול" פירשו    ,שיראה  שהוא   בנו"כהרי 

)ערוך לנר   למצוה ולא לעכב )אף שלכמה דעות
ה"י( פ"ז  תרומות  לירושלמי  הפנים  מראה  א.  עב,    יבמות 

שימול(.  עד  לאכול  דאסור  הרמב"ם  דעת 
ד"בריתי  בגדר  אינו  מד"ס  שגם  ונמצא 

 .24הפר" 

  47. חל"ה ע' 40והערה  243לקו"ש חי"ח ע' )
 ( 28והערה 

הוא מחמת הענין דלא יהיה  ההיתר בזה  
שיהיה   פועל  שהוא  שבמילה,  האדם  ערל 

מום בלי  מלאכול    ,שלם  מתירו  גופא  וזה 
 בתרומה.

 ( 47לקו"ש ח"ל ע' )

 פרק י 

 הלכה י 

חותה  אדם  של  נפשו  האסור  שדבר 
 ממנו

ומחמת זה אין אכילת הגוף אכילה, אף  

 . עיי"ש המסתעף מזה ב' גדרים בברית מילה( 24
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אם אכל בלא הודע. ומכאן נראה שבמאכל 
באדם   המוליד  טבעי  ענין  גם  יש  אסור 

 האוכלו תכונות מיוחדות. 

 )אג"ק ח"א ע' רלח(

 יד פרק 

 הלכה א 

חמשים תאנות שחורות וחמשים לבנות  
  אחת של תרומה שנפלה לתוכן תאנה  

מותרות   השחורות  לבנה  היתה 
שחורה  היתה  מדומעות  והלבנות 
מותרות  והלבנות  מדומעות    השחורות 

ואם  היתה  שחורה  אם  ידוע  אין  ואם 
הכל מן  ומאה  באחד  עולה  ידע    לבנה 

מה היתה אחר שנפלה ושכח הרי כולן 
 מדומעות 

פסק כר"ע, ודלא כר"י המתיר בכל אופן  
.  )תרומות פ"ד מ"ח(  ןודלא כר"א האוסר בכל אופ

בפשטות מובן  ר"א  טעם  דבמציאות    ,והנה 
לא נתערבה אלא בחמשים, ובטעם ר"י כתבו  

שם( דורסן   )רע"ב  רצה  שאם  משום  דהוא 
כתבו   ר"ע  ובטעם  רע"ב  ומערבן.  רא"ש.  )ר"ש. 

דבידוע, הנה כיון שיכול לאכול האחרות   שם(
ידוע   מסייעות לבטל, משא"כ כשאינו  אינן 

סור. ולכאורה צ"ע דספק זה דכולן בספק אי
ו האדם,  בדעת  הרי  א"כ  הוא  בכך,  מה 

צ"ע  )ועד"ז  במאה  נתערבה  לא  במציאות 
 בדעת ר"י כשלא דרסן(.

יבש   תערובת  בגדר  דפליגי  והביאור, 
בהחפצא,   גם  צ"ל  דהיא  ס"ל  דר"א  ביבש, 
ההיתר   בין  להכיר  אפשרי  בלתי  שיהיה 
והאיסור, וכאן שניכר הוא, אסור. ור"י ס"ל 

מצד    דדיו המאה  בכל  תערובת  שיהיה 
וברצונו   שרגיל  דמכיון  ס"ל  )ולכן  הגברא 
במחשבתו  נתערבו  הרי  התאנים,  לדרוס 

 
וההוראה  (  25 יותר,  בעומק  בזה  הביאור  ועיי"ש 

 .מעכשיו גם קודם שדרסן(

בהקדים מה שהרמב"ם יובן    ודעת ר"ע
)תרומות פסק בסיום ההלכה כמ"ד בירושלמי  

ה"ז(  מעלות,    פ"ד  אינן  בידוע  ר"י  לדעת  דגם 
לר"י נחשב  ומחלוקתם הוא בשידע ושכח, ד

כאינו ידוע, ולר"ע הוי כידוע. והסברת הענין 
דכבר   נאסרו,  דנאסרו  דכיון  לומר  ]דא"א 

לעיל   ה"י(פסק  שנפלה   )פי"ג  תרומה  "סאה 
לפחות ממאה חולין ונפלו חולין אחרים עד  
זו עולה   שהוסיפו על מאה, אם בשוגג הרי 
מהאי[,   שכח  שנא  ומאי  ואחד",  במאה 

יב תערובת  יסוד  הוי  מצד  דלר"ע  ביבש  ש 
הידיעה דידיעת האדם, אבל חידשה התורה  

פועלת במציאות החפצא שיהיה כאילו הם  
 מעורבים ממש.

ולכן, חלות דין תערובות היא רק כשלא 
הוי כאילו נפלה במאה, דידע בעת הנפילה  

השכחה  אין  נפילה,  בשעת  ידע  אם  אבל 
שלאח"ז יכולה לעקור א( המציאות שאינם  

האד ידיעת  ב(  בסגנון  מעורבות  ם שלפנ"ז. 
השינוי   עם  ביחד  רק  פועלת  הידיעה  אחר: 

 .בתאנים עצמם שהוא ע"י הנפילה

ומה שמפורש חידוש זה בתרומה דוקא,  
יסוד הדין דמחשבה פועלת הוא בתרומה  כי 

תרומתכם" "במחשבה בלבד   לכם  "ונחשב 
 . )לעיל פ"ד הט"ז( 25תהיה תרומה"

 (ואילך 60לקו"ש חל"ח ע' )

מזה   יהודי,  בגודההוראה  של  מעלתו  ל 
נעלים, אלא בצבעה )  ושידיעת לא בענינים 

לא מצד מקורה ושרשה  ,  של תאנה כפשוטו
הלכה   לשנות  כדי  עד  פועלת  הרוחני( 

בהלכות תרומה שהיא במיתה  עוד  בתורה, ו
הכי   מבקי  לכאו"א,  שייך  זה  וענין  ביד"ש. 
שיהיה  ובלבד  גדול,  הכי  לטיפש  עד  גדול 

 ע"פ תורה. הבעלים דתאנים אלו

 (2790תו"מ תשמ"ה ח"ה ע' )

 בגודל ערך ידיעת ומחשבת האדם. 
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 פרק טו 

 הלכה כב 

אותו   ברכת  מברך  תרומה  האוכל  כל 
קדשנו  אשר  מברך  ואח"כ  מאכל 
לאכול  וצונו  אהרן  של  בקדושתו 

וכך קבלנו וראינו אותם מברכין   תרומה
 אפילו בחלת חוצה לארץ 

נוספת  ברכה  שמברכים  כי  הוא  הטעם   ,
 ענין של קדושה.  נפעלאכילתן עצם ע"י 

]וע"פ סרט   242-243תו"מ ח"י ע' )
 (ההקלטה[

כאן   דרגות  לל  כוברמב"ם    – ריבוי 
דרבנן   חיובי  ספק  ועד  דאורייתא  מחיובי 

חו"ל  ) בחלת  בזה, ששייכים  הדיעות  מצד 
יש לחקור בספיקות אלה אם  . והשיעור וכו'(

ע"י שמצטרף בשמיעה מזה שחיובו  תיקונם 

ועליו להשתדל בזה, או שנאמר שספק ,  ודאי
נתחייב   לא  ומתחילה  להקל  ברכות 

 . להשתדל

ה ברכה על תרומה  והנפק"מ מזה, באם 
אפשר להוציא שאוכל אדם אחד,    דאורייתא

  )או להפקיע( חיוב ברכה על תרומה דרבנן
שאוכל השני )כי כשאדם אחד אוכל שניהם 
מובן שמברך ברכה אחת על שניהם וכלפי 
שמיא גליא שהברכה קאי על כל אחד מהם  

 לפי ענינו(. 

כשישנו  האחרונים,  מחקירת  ולהעיר 
)בדבר אחד( הן מצוה דאורייתא והן מצוה  
על  מוסיף  דרבנן  המצוה  אם  מדרבנן, 
 הדאורייתא או שהמצוה דרבנן נכלל )ובטל(

רק  ולא  מנה",  מאתים  "בכלל  בדאורייתא, 
בכמות אלא גם באיכות. ועפ"ז יש לחקור גם  
ספק   תרומה  על  ברכה  ע"י  באם  בנדו"ד, 

 .26אפשר להוציא גם ברכה על תרומה ודאי 

קונטרס  . 511-512)תוכן קצר תשמ"ט ע' 
 ( 207צדיק למלך ח"ו ע' 

 הלכות מעשר 

 פרק א 

 הלכה א 

אחר שמפרישין תרומה גדולה מפריש 
הנקרא   וזהו  הנשאר  מן  מעשרה  אחד 

 מעשר ראשון

מפורש שצדקה יש   )יו"ד סרמ"ז ס"א(בשו"ע  
ענינים לשאר  קדימה  העני    ,לה  ימות  שלא 

וא"כ צ"ב איך יפריש תרומה שהיא    .המבקש
מתנה לה' קודם למעשר שהיא לצורך הלוי 

 
ע"י ברכה על  ( כ"ה בכתי"ק. ולכאורה צ"ל "באם 26

תרומה ודאי אפשר להוציא גם ברכה על תרומה ספק".  
. ואולי הכוונה  512ע'    שםובאמת כן כתבו בתוכן קצר  

 על תרומת ספק יוציא  הברכה אם  חקירה,    עוד   להוסיף  

קודם   ועד"ז  נחלה,  לו  שאין  כעני  )שהוא 
מעשר עני שהיא לעני ממש( לאכול ולשבוע 

צדקה    מה  )וע"ד נתינת  שיקדים  שפשוט 
לביהמ"ק(.   השקל  מחצית  לנתינת  לעניים 
קודם  מעשר  להפריש  אופן  שישנו  ובפרט 

 לתרומה.

דע"י   בזה   והביאור הדעות"(,  )ב"לתקן 
הכרי  בכל  הרמה  נפעלת  התרומה  הפרשת 

ונעשה   )נוסף למה שיוצא מגדר טבל, טב לא
לאכ )ולעני(  ילהראוי  ללוי  שיתן  ומוטב   ,)

". ואין  היפהתבואה ופירות כאלו דהוו "מן  

ודאי, שזה תלוי בחקירה   יד"ח ברכה דהאוכל תרומה 
אם חיובי דרבנן הוו גדר חדש אם לאו. ועצ"ע. וראה  

 . 72-74"ג ע' תו"מ תשמ"ט ח
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מעלה זו על חשבון הלוי )והעני( שנחשוש 
הכרי   את  פוטרת  אחת  חטה  דהרי  למיתה, 
ויכול להפרישו ברגע כמימרא. ואף שצריך 
לברך על ההפרשה )שלוקח זמן(, הרי בין כך  
והרי  המעשרות,  הפרשת  על  לברך  יצטרך 

ל אחת  יכול  בברכה  כולם  הט"ז( כלול    )לקמן 
 ולהפריש הכל מיד זה אחר זה. 

  שיחו"ק. 557-558תו"מ תשמ"ז ח"ג ע' )
 ( מו-ש"פ שלח תשמ"ז ע' מה 

 הלכה ב 

לישראל מותר באכילה   מעשר ראשון 
ומותר לאכלו בטומאה שאין בו קדושה 

 כלל 

 "לה' הארץ ומלואה"כאן מודגש הענין ד
ב כי  מעשר,  מבתרומת  יותר  ה זבמעשר 

שמותר לזרים ואין בו קדושה כלל מתבטא 
שייכים  האדם  של  הרשות  עניני  גם  אשר 
מעשר  שתרומת  מה  ואדרבה,  לגבוה. 

יותר   "לה' הארץ ומלואה"מבטאת הענין ד
משאר מתנות כהונה הוא מצד היותו בגדר  

 . "מן המעשר"ו, מעשר

 (35והערה  71לקו"ש ח"ה ע' )

מ מתרומה)ודגש  בזה  יותר  ,  (עוד 
שמציאות שהיא חול גמור, תחתונים ממש,  

וראה לעיל הל'  )  קשור באלקות ע"י שניתן ללוי

 .(תרומות פ"ג ה"ה

 ( 224לקו"ש חי"ח ע' )

 הלכה יג 

 אין מעשרין אלא מן המובחר

הוא   מעשר  דמצות  לה' "שההוראה 
ולכן צריך להפריש תחילה   ,"הארץ ומלואה

מעשר ללוי שה' הוא נחלתו ורק לאחרי כן 
להשתמש בו לצרכיו. וזה מודגש יותר בזה 
ע"ד   )והוא  המובחר  מן  זה  מעשר  שצ"ל 

מזבח  )לקמן  מ"ש   איסורי  הי"א(הל'  בנוגע    פ"ז 

אחד   הבינוני  שיעורה  שם  שגם  לצדקה, 
 . )וראה לעיל ה"ב. לקמן הי"ד( מעשרה(

 ( 70לקו"ש ח"ה ע' )

  ( ראה שם  –  ה ה"א)הל' תרומות פ"לעיל בכגון דא  
 )תרומות פ"ב מ"ד(  מלשון המשנה  הרמב"םשינה  

  מן היפה". וכוונתואלא  וכתב "אין תורמין  
  רק   אינו  המובחר  מן   לתרום  שהחיוב  להדגיש

כוונתו    ז"ועד.  ה"בלא  סגי  דלא  אלא  הידור
 במ"ש "אין . . אלא". כאן

 (32והערה  123לקו"ש חל"ג ע' )

 הלכה יד 

או   במדה  אלא  באומד  מעשרין  אין 
 במשקל או במנין 

כבר  מכאן מעשר,  שהפריש  לפני  דגם   ,
)דלא   ללוי  דנכסיו  מסויים  סכום  נקבע 
כתרומה שאין לה שיעור, וגם מדרבנן תלוי  
נקבעו  לא  ולאידך,  הבעלים(.  בעין  הוא 
פירות מסויימות שצ"ל מעשר )דלא כבשאר  

נ נתינתם  קודם  שגם  כהונה  קבעו  מתנות 
מתנות מסויימות, ואלו שאינם קבועות אין  

 לבעלים להם שיעור(, והיינו שכל פרי שייך  
הענין   .לחלוטין במעשר  מודגש  ולפי"ז 

יותר מתרומה ושאר   "לה' הארץ ומלואה"ד
, שבעלות הקב"ה )ראה לעיל הי"ג(  מתנות כהונה

קבוע   אלא(  כללית,  בעלות  רק  )לא  הוא 
שייך לאדם  ומדוד, וגם על הרכוש שלכאורה  

 .)וראה לעיל ה"ב( לחלוטין ובשעה ששייך אליו

 (31והערה  71לקו"ש ח"ה ע' )

הענין   לעצם  בנוסף  היא  זו  הקפדה 
מעשרה   אחד  דוקא  להפריש  )לעיל שצריך 

. והוא דוגמא לזה שגילוי הענינים שהם  ה"א(
( בערך  ושלא  יהיה "בהבדלה  העשירי 

( הוא דוקא ע"י מנין  "מלה בגרמיה",  "קודש
 .(ה"א זוראה לקמן הל' בכורות פ"))עבודת( האדם 

 ( 480סה"ש תנש"א ח"ב ע' )
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 הלכה טז 

על מעשר שני    . .וכן    . .המפריש מעשר  
ועל מעשר עני ועל מעשר מן המעשר  
ואם  עצמו  בפני  אחד  כל  על  מברך 
סח   ולא  מיד  זה  אחר  זה  הכל  הפריש 
ומברך   אחת  בברכה  כוללן  ביניהן 

 ריש תרומות ומעשרות להפ

כמה  כולל  שלפעמים  לזה  דוגמא  הוא 
כללית   אחת  בברכה  הל' אופנים  לקמן  )ראה 

 .פ"א ה"ב( בכורים

 (104תו"מ תשמ"ט ח"ג ע' )

 יב פרק 

 ב - הלכה א 

על   נאמן  שאינו  ממי  פירות  הלוקח 
המעשרות ושכח לעשרן ונכנסה שבת 
זה  יכול לעשר הרי  יום טוב שאינו  או 

לו מעושרין הן אוכל שואלו ואם אמר  
אחד  לו  אמר  אם  וכן  בשבת  פיו  על 
שאינו נאמן מעושרין הן אוכל על פיו  
פירות  לו  היו  ואפילו  שבת  באותה 
מפני  המין  מאותו  מתוקנין  אחרות 
שאימת שבת על עמי הארץ ואינו עובר 

אע"פ שהוא אוכל על פיו .  בה עבירה
בשבת הרי זה לא יאכל מאותן הפירות 

יעשר דמאי על הכל  למוצאי שבת עד ש
שלא   הנשאר  ועל  בשבת  שאכל  על 
אותה   לצורך  אלא  והאמינוהו  הקלו 

 שבת 

 
גם  27 ס"ל  שהרמב"ם  בשיחה  מ"ש  ביאור:  ליתר   )

דע כוונתו  שבת,  כבוד  הוא  האכילה    היתריקר  מטעם 
שה הע"ה  לדברי  שהאמינו  מפני    פירות מפני  מתוקנין 

שאימת שבת עליו. ואם כי קולא הוא להאמינו, דהרי  
יש אחד שמשקר גם בשבת, מ"מ מפני כבוד שבת לא  

זה למיעוט  לכתחילה  הובאו    חששו  הרא"ש  )ודברי 
ל'   מפשטות  כי  ממש,  הכי  דס"ל  לא  אבל  כדוגמא, 
לכבוד   סעד  שבת  אימת  דעשו  להיפך,  עולה  הרא"ש 

הובאו ב' טעמים    )דמאי פ"ד ה"א(בירושלמי  
שבת   כבוד  "מפני  בשבת  האכילה  להיתר 
התירו . . אימת שבת עליו". ובפשטות פסק 
הרמב"ם כטעם הב'. אבל באמת י"ל דס"ל 
תמהו  שם  בירושלמי  דהנה  הדיעות.    כב' 
למ"ד דההיתר מפני אימת שבת, דאמאי לא  
דהוא   ותירצו  שיעשר.  עד  למוצ"ש  יאכל 
ופי'   עליו",  שבת  אימת  שאין  אחד  "מפני 

ד"בשבת עצמו לא גזרו מפני    )שם(י משה  בפנ
 האחד והלכו אחר הרוב".

למ"ד  צורך  יש  דבזה  הענין,  והסברת 
חששו  לא  הכבוד  שמפני  שבת,  דכבוד 

ע" והוא  דמיעוט.  רחוק  מ"ש לחשש  ד 
"לא רצו לסמוך על אימת שבת  )שם(הרא"ש 

אלא ביום השבת, לפי שיש שאין עליו אימת  
כבוד  עם  סעד  זה  טעם  עשו  ולכן  שבת, 

וידוייק לפי"ז לשון הרמב"ם שכתב    .שבת"
אלא   והאמינוהו  הקלו  "שלא  הענינים  ב' 
לצורך אותה שבת", דעיקר הדין הוא משום  

דח שבת"  אותה  ו"לצורך  ו  ש"האמינוהו", 
 החשש דאחד שאין אימת שבת עליו.

דבמוצ"ש שלא שייך הטעם    , ועפ"ז יובן
וצריך   למיעוט  חיישינן  שוב  שבת,  דכבוד 
לעשר על מה שרוצה לאכול. אלא, דזה שייך 
רק במה שרוצה לאכול עתה, והטעם שצריך 
מדין   הוא  בשבת  שאכל  מה  על  גם  לעשר 
החשש  נתעורר  שכבר  מאחר  גלגול, 

לפ ויבואר  דיוק לשונו דכתב דמיעוטא.  י"ז 
"ועל הנשאר" דמשמע דאם אכל הכל בשבת  
אינו   אכן  במוצ"ש  לאכול  רוצה  שאינו  או 
צריך לעשר. והוא ע"פ הנ"ל, דבשבת לעולם 

 .27לא חיישינן למיעוטא ומותר לכתחילה

. שיחו"ק 62-63. ע' 57)תו"מ תשמ"ו ח"ד ע' 
 ( לז-כז. ע' לה -ש"פ חו"ב תשמ"ו ע' כו

שושבת(.   לפי"ז  הדין  )   תחילהבידוייק  עצם  כשמציע 
כתב רק הטעם ד"אימת שבת על עמי  (  דאוכל על פיו

הסבירו הא דלמוצ"ש  לאח"ז )בו .  כי זהו העיקר",  הארץ
תב: "שלא הקלו והאמינהו אלא לצורך  ( כצריך לעשר 

  היא בגדר "הקלו" גופא  , שהנאמנות  היינואותה שבת".  
עליהם ) שבת  אימת  שאין  ישנם  "צורך    (,דהלא  ומצד 

זה  מוו ".  שבת גם במוצ"ש אין טעם לעשר  בן, שמצד 
ולכן כשאינו רוצה  (,  שהרי האמינוהולמפרע )  הפירות
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ל עמי הארץ ואינו  מפני שאימת שבת ע
 עובר בה עבירה

ה"א(  בירושלמי פ"ד  "אימת    )דמאי  הלשון 
)ובפנ אמת"  אומר  והוא  עליו  משהשבת    י 

השבת  שאימת  ומשמע  מלשקר"(,  "וירא 

הוא רק בפרט דהגדת אמת, משא"כ מלשון  
הוא   השבת  אימת  דפעולת  נראה  הרמב"ם 
בנוגע לכל העבירות. והוא נפק"מ מן הקצה  

 אל הקצה.

. שיחו"ק ש"פ 57שמ"ו ח"ד ע' )תו"מ ת
 ( כו חו"ב תשמ"ו ע' 

 הלכות מעשר שני ונטע רבעי 

 תוכן ההלכות 
דב'   החיבור  מודגש  שני  במעשר 
המצוה   מהטבע:  ולמעלה  טבע  הקצוות, 
שעל  היא  מהטבע(  למעלה  הקב"ה,  )מאת 
ויצהר  תירוש  מדגן  מעשר  להפריש  האדם 
המקדש,   מקום  לירושלים,  ולהעלותו 
ולאכלו שם. אבל אם היה לו שפע בגשמיות  
ובמילא מעשר שני בשפע, הנה מתחשבים  

להחליפ היה  וצריך  הטבע  בכסף בלבושי  ו 
 ולהביאם לירושלים ושם לקנות צרכיו.

ב' קצוות  )מעין(  וירושלים גופא יש בה  
אלו, שכל אחד הביא פירותיו משדהו וגינתו  
ואכלו   בא"י,  הפרטי  במקומו  הפרטי 
ענין   לשבטים,  נתחלקה  שלא  בירושלים 
בפשטות   שאכל  נקודה,  ועוד  האחדות. 

 ובגשמיות במקום שהוא כולו רוחניות. 

וע"פ סרט  ]  72ו ח"ד ע' תו"מ תשמ")
 ([ההקלטה 

 פרק א 

 הלכה א 

בכל  ראשון  מעשר  שמפרישין  אחר 
שנה מפרישין מעשר שני שנאמר עשר 

זרעך תבואת  כל  את  ובשנה   תעשר 
 

.  לאכול עוד או שלא נשארו, אכן אין צריך לעשר כלום
שכעת  להיות  לאכול,  רוצה  אם  כעת(    אבל  רק  )אבל 

 הרי אימת שבת עליו",  ןאחד שאי"חשש של ה  נתעורר

עני  מעשר  מפרישין  וששית  שלישית 
 חלף מעשר שני כמו שביארנו

שרק  מורה  "מפרישין"  לשונו  דיוק 
ההפרשה צ"ל בסדר זה, אבל הנתינה בפועל  

אחראפ בסדר  הל'  )  שר  לקמן  פ"ה    בכורים ראה 

 .(ה"א

י"ל  מעשרות  בשאר  בשלמא  והנה 
התבואה   מתקן  שבזה  עיקר,  דהפרשה 
מטבלו )ובפרט במעשר שני שאין בו נתינה  
צדקה  בגדר  עני שהוא  במעשר  אבל  כלל(. 
כתב  ואעפ"כ  עיקר,  הנתינה  לכאורה  הרי 
ומכאן  עיקר.  הפרשה  בזה  דגם  הרמב"ם 

לפו ונפק"מ  שאין  לימוד  במקום  שגם  על, 
להפריש   צריך  צדקה(  גבאי  )ולא  עניים 

 מעשר עני וצדקה.

רוחנית,   בצדקה  נפלאה  הוראה  וכ"ה 
שגם במקום שאין עניים בדעת, הנה בהיות  
)כשולחני תגר(,   הפצת המעינות "אומנתו" 
צריך להפריש מכחותיו להתכונן ולשער איך  
יוקר  יסבירם  ואיך  נוספים,  ליהודים  יעזור 

הראשונה התומ" בהזדמנות  שמיד  כך  צ, 
חל   זאת  הפרשה  ועל  בפועל.  להביאו  יוכל 
ענין הזריזות שצ"ל בצדקה בפועל. וכמובן  
העני   בחיפוש  להשתדל  צריך  שאח"כ 
הקב"ה   טובה  מחשבה  וגם  לו,  ולעזור 
מעשה  כשישנה  וכ"ש  למעשה,  מצרפה 

ו הנאמנות  לעשרבטלה  )ומ   צריך  שיאכל.  דין  ממה 
 . גלגול יעשר על הכל כנ"ל( 
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 .28ההפרשה בפועל 

 (474-476סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' )

 הלכה ב 

בשבט הוא ראש השנה למעשר ובט"ו  
 האילנות

כרש"י   )דלא  מה"ת  שהוא  על )משמע 

ר"ה  הרי"ף אלא ((ריש  ידעינן  לא  ואף דמקרא   .
לשנים ר"ה  לאחר  ד"ה   שהוא  א  י,  ר"ה  )תוס' 

יופירות( זה דוקא  ש לבאר  ,  זמן  ב' בקביעות 
שהן  שיעורין  שאר  בכלל  שהוא  אופנים: 
מסרה  שהתורה  או  מסיני,  למשה  הלכה 

ל )מתי  לחכמים  לאילנות  ר"ה  זמן  קבוע 
מסכים  והטבע  חדשה,  שנה  פירות  יחנטו 

עלי-לא"לתורה,   גומר  ובקביעותם  "ל   )
הב' דלאופן  ונפק"מ,  מה"ת.  אם  נעשה   ,

גדול  יעמוד ר"ה    ו לוכי  ,ב"ד  יום  לשנות 
 לאילנות לזמן אחר. 

כל    )ר"ה בתחילתו(והנה מדהושוו במשנה  
אבל   הא',  כאופן  משמע  להדדי,  ר"ה  ד' 

בקביעות ר"ה זה   טו, א()ר"ה מדשקו"ט בש"ס 
( דאמרובסברות  מעוברת,  לשנה    בנוגע 

שנים" רוב  אחר  והלשון"הלך  משמע    , 
סימן( נראה יותר כאופן  רק  טעם ולא    שנותן

 הב'.

)לעתים, הענין  ו האדם  כי  הדרוש,  ע"ד 
התורה  בכח  וחכמים  השדה,  עץ  רק(  הוא 
יכולים לקבוע ולפעול בו זמן שיחנוט פירות  

)חדשו מעשיכם(,  דח)דא מצוות( שנה   שה 
הוא   באשר  לאדם  ר"ה  אחרי  שיהי'  ובלבד 

 אדם.

-]אג"ק ח"ב ע' רצד  421לקו"ש חכ"ו ע' )
 צה[(ר

 

 
ע'  (  28 חל"ד  לקו"ש    בנוגע   35והערה    79וראה 

 כאן.   להדגשת הענין דהפרשה

 פרק ב 

 הלכה ה 

בשעריך   לאכול  תוכל  לא  שנאמר 
מעשר דגנך תירושך ויצהרך וגו' ולוקה  

 על כל אחד ואחד בפני עצמו

בזה אף    ההסברה  לאוין,  לג'  דנמנו 
אחת פעם  רק  "לא"  נאמר  כי    ,שבקרא 

דאכילת   הפעולה  כללות  על  אינו  האיסור 
מע"ש חוץ לחומה, אלא על אכילת מעשר 

ויצהר תירוש  שמפרט )  דגן  מזה  וכדמוכח 
כללם   ולא  ויצהרך"  תירושך  "דגנך  בקרא 

 . (ביחד "לא תוכל לאכלם"

)ואכן  לומר  מקום  דלפי"ז  ולהעיר, 
הסתפק בזה( שהלאו הוא   תמד(  )מצוהבמנ"ח  

מינים אלו   ולוה פ"ד רק בג'  )וראה לקמן הל' מלוה 

 .ה"א(

 ( 31והערה  184-182)לקו"ש ח"ו ע' 

 הלכה ח 

אפילו  בחוץ  ומשאו  בפנים  הוא  היה 
היה אוחז אותו בקנה הואיל ולא נכנס  
בצד   שם  לפדותו  מותר  ה"ז  המעשר 

 החומה

ולא   לפדותו  לכתחילה  דמותר  מהא 
שצ ולקיים  אמרינן  בפנים  להכניסו  ריך 

פירות   פדיון  דגדר  מוכח  בשלימות,  מצותו 
מע"ש אינו היתר, אלא דמלכתחילה קבעה  
מע"ש,  מצות  בקיום  אופנים  ב'  התורה 
והבאת   או בפדיונם  בהבאת הפירות עצמם 

ולאכול   לקנות  ע"מ  לירושלים  ראה )הכסף 

 .(לקמן פ"ז ה"א

 (15והערה  76לקו"ש חל"ד ע' )
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 פרק ג 

 ז - הלכה ה 

מע שניהאוכל  תורה    שר  של  באנינות 
. .    לוקה שנאמר לא אכלתי באוני ממנו
התורה   מן  אונן  הוא  המיתה  . וביום   .  

הייטב   היום  חטאת  ואכלתי  שנאמר 
בלבד אלא    ר שניולא מעשה' . .  בעיני  

כל הקדשים כולן אם אכלן באנינות של 
 תורה לוקה 

-ראה לקמן הל' ביאת המקדש פ"ב ה"ז]
 [.ט

 הלכה כ 

אין שוקלין    שר שניהאחים שחלקו מע
מע  מעות  וכן  זה  כנגד  שניזה  אין    שר 

 שוקלים כנגדן

בקרית ספר כתב כאן דטעמא הוי משום  
מצוה מדאורייתא    , ביזוי  דהוי  ו"אפשר 

ו דם". והוא ראיה להמבואר  ואבוהון דכולה
דלדעת הרמב"ם פי'   )הל' שחיטה פי"ד הט"ז(לעיל  

הגמ' "אבוהון דכולהו דם" הוא, דכל כוונת 
הכתוב ד"ושפך וכסה" הוא רק לאסור ביזוי  

 מצוה.

 (15והערה  49לקו"ש חל"ז ע' )

 פרק ד 

 הלכה א 

פודה   שר שניהרוצה לפדות פירות מע
לו  אותן בדמיהן ואומר הרי המעות הא

האלו  הפירות  או  האלו  הפירות  תחת 
האלו המעות  על  לא   מחוללות  ואם 

 
  ש"פ ראה תשמ"ה ע' לג   "ק שיחו( להעיר אשר ב29

נכתב כעי"ז, אבל לא בנוגע להלכה זו, כ"א לקמן פ"ז  

כנגד   בלבד  מעות  הפריש  אלא  פירש 
ויצאו   לפרש  צריך  ואינו  דיו  הפירות 

 הפירות לחולין

בדעת  המבואר  ע"פ  יובן  זה  דין  ביאור 
, שדין לקמן פ"ז ה"א(לעיל פ"ב ה"ח.  )ראה  הרמב"ם  

עצמן,   דהפירות  בחפצא  הוא  ונמצא  פדיון 
שתלוי  אלא  ליפדות,  "עומדים"  שהפירות 
לקיים   רוצה  ואופן  דין  איזה  הגברא  ברצון 
בהם, להעלותם או לפדותם )משא"כ אי הוה 
לפרש   דצריך  י"ל  לגברא,  היתר  משום 

 מעשיו(.

ועפ"ז יש לבאר גם מה שהתחיל "הרוצה 
אם לא יוכל " לפדות" )ולא ע"ד ל' הכתוב ד

אינו"שאתו א(  פדיון  דין  כי  בשמוכרח   (, 
 דוקא ב( הוי דין בגוף הפירות.

 (24והערה  78לקו"ש חל"ד ע' )

מכאן דוגמא לעילוי הנפעל ע"י ירידה, 
המעות  וחילול  הפירות  פדיון  ע"י  דהרי 
לאידך  אבל  מקדושתם,  אותם  מפקיעים 
מקיים   עי"ז  כי  ע"ז,  מיוחדת  ברכה  מברך 

 .29הציווי הקב"

 ( 2827-2828תו"מ תשמ"ה ח"ה ע' )

 הלכה ג 

הפודה מעשר שני מברך אשר קדשנו  
 במצותיו וצונו על פדיון מעשר שני 

מזה שקבעו ברכה מיוחדת על הפדיון,  
משמע דפדיית מע"ש אינה רק הכשר למצות  
מצוה   אלא  בירושלים,  ואכילתו  הבאתו 

ל )ראה  בפ"ע   ה"ח.  פ"ב  ה"א.  ה"א(לעיל  פ"ז  . קמן 
" ומפרט  שמוסיף  מה  גם  אשר )ויומתק 

ו  (קדשנו שבירושלמי צונובמצותיו  אף   ,"
ה"ד( פ"א  קיום    )דמאי  שהוא  להדגיש  ליתא, 
 .(פי"אבתחילת וראה לעיל הל' ברכות )מצוה בפ"ע 

 (23והערה  78. ע' 16והערה  77לקו"ש חל"ד ע' )

 ראה שם.  –ב -ה"א
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 הלכה ט 

אלא  מטבע  שאינו  בכסף  פודין  ואין 
בכסף מפותח שיש עליו צורה או כתב 

 שנאמר וצרת הכסף

למה  כתב"  או  "צורה  מ"ש  לקשר  יש 
הן על  שאפשר  שמצינו   לפרש שורש "צר" 

 . צורות והן על כתב

.  ושוה"ג שם 11הערה  140לקו"ש חי"א ע' )
 (142-143ע' שם וראה 

 פרק ז 

 ב - הלכה א 

פירות הנלקחות בכסף מעשר שני אינן  
נטמאו  א"כ  אלא  מקום  בריחוק  נפדין 
עצמן  הן  יעלו  אלא  הטומאה  באב 

ביר בלקוח  ויאכלו  חומר  זה  ושלים. 
 בכסף מעשר מפירות מעשר עצמן

במשנה   דמקורו  הרדב"ז  פ"ג  כתב  )מע"ש 

יפדה,    ,מ"י( שנטמא  מע"ש  בכסף  "הלקוח 
אם   ומה  לר"י  לו  אמרו  יקבר,  אומר  ר"י 

הלקוח מ נפדה,  ה"ה  שנטמא  עצמו  ע"ש 
בכסף מע"ש שנטמא אינו דין שיפדה, א"ל  
לא אם אמרתם במע"ש עצמו שכן הוא נפדה  
בטהור בריחוק מקום, תאמרו בלקוח בכסף 

 מעשר שאינו נפדה בטהור בריחוק מקום".

מע"ש  בכסף  שהלקוח  "למדנו,  ומזה 
וזהו   לדברי הכל,  בריחוק מקום  נפדה  אינו 
בכמה   ואשכחנא   .  . חומר  זה  רבינו  שכתב 
וכוונתו  העיקר".  מן  חמור  דטפל  דוכתי 

"מצינו טפל חמור מן העיקר   )מח, ב(לזבחים  
לקוח   ואילו  נפדה,  דהוא  מעשר  והרי   .  .

 בכסף מעשר אינו נפדה דתנן וכו'".

פירות   בפדיית  כאן  מדקאי  והנה, 
כדעת  להרמב"ם  דס"ל  מוכח  טהורים, 

שהראי' היא מדעת    (ד"ה והרי מעשר  שם )התוס'  
  , איה   )שם ד"ה והרי מעשר(רבנן. אבל דעת רש"י  

ר" מדעת  היא  שנטמא, דהראי'  במעשר  י 
ד הדין  אינו  "ולדידיה  מעשר  בכסף  הלקוח 

העיקר,    "נפדה מן  חמור  טפל  מיקרי  לא 
לדעת  בתוס'  )כמ"ש  בו  יש  אחר  וטעם 
רש"י(, "דמעשר עצמו טהור נפדה בריחוק 
. אבל    . בירושלים  ליקח בדמים  כדי  מקום 
כדי  לירושלים  חוץ  בו  פירות  לקח  אם 

היה  לאוכלם בירושלים, לא יפדה כמו שלא  
 פודה מה שהיה לוקח בירושלים".

 עוד מצינו טעם שלישי בשיטה מקובצת
א( אות  א  מט,  מע)שם  שפודים  דמה  חוץ "ש  , 

לירושלים "היינו בשביל טורח הדרך שחס  
וזה שלקח מן , רחמנא על טרחו כדכתיב כו'

לאכלו   כדי  מקום  בריחוק  פירות  הכסף 
על   חס  דאינו  דעתו  גילה  ג"כ  בירושלים 

 ך אינו נפדה כשהוא טהור".טרחו, לפיכ

בגדר  בו דנחלקו  י"ל  הפלוגתא  הסברת 
מע א(  "שפדיון  אופנים:  בג'  לבארו  דיש   ,

הכתובים(,   )וכפשטות  להגברא  היתר  דהוי 
עצמם   הפירות  אכילת  היא  מע"ש  דמצות 
עליה   חס  טורח  כשיש  אבל  בירושלים, 

. ומובן,  וכו'  בכסף והותר לו לפדותורחמנא 
ואינ דעתו  שגילה  טרחו,  שהאדם  על  חס  ו 

זה   מהיתר  עצמו  את  דעת    – הוציא  והוא 
 השיטה מקובצת.

ב( אינו היתר לגברא, כ"א דמעיקר הדין  
קבעה תורה ב' אופנים לקיים מצות מע"ש, 
וכו'.   בהעלאתם או בפדייתם והבאת הכסף 

בדין  שאלא   פרט  הפדיון  הוי  גופא  בזה 
בירושלים, דהמצוה   דאכילת מע"ש  הכללי 

פירויה שייאכלו  בירושלים. א  מע"ש  ת 
ורק   אך  הוא  זה  פדיה  שדין  א"כ,  ומובן 
ולאחרי  זה,  בכסף  פירות  לקיחת  בשביל 
נתקיימה   לירושלים(  חוץ  )אף  שקנאם 
ונגמרה מצות פדיה ושוב אין הפירות נפדים  

ספר,וכ"ה  ) אלא    בקרית  מצותו".  "נגמר 
דשם אפשר לפרש דקאי במצות פדי' וכאופן 

 והוא דעת רש"י.  – (הג' דלקמן

אופן  ע"ד  ג(   הוא  שהפדיון  הב',  אופן 
המצוה  עיקר  בקיום  אבל  מלכתחילה  שני   ,
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אכילת  )רק( הכשר למצות  אינו  גופא,  בזה 
דין   )גם(  אלא  בירושלים,  מע"ש  פירות 

בפ"ע   ה"ג(ו)ומצוה  פ"ד  לעיל  והיינו  ראה   .
מע"ש שאינם   ישנם  שבפירות  דינים  ב' 

לפירות  פדיה  ודין  דין הבאה  זב"ז,  תלויים 
וחובת    תאים בריחוק מקום. והרי מצוהנמצ

מיד  )שהרי  בפדייתם  מיד  נגמרת  זו  פדיון 
הפירות  וקניית  בכ"מ(,  באכילה  מותרים 

אינ וה  כתשיי  השאח"כ  חלק    יאלזה, 
פירות   דהבאת  הכללית  וחובה  מהמצוה 
עליו   שחל  שם  ואכילתם  לירושלים  מע"ש 
לאחרי  עד  נגמרת  ואינה  הפדיון,  לאחר 
אכילת הפירות בירושלים. ומה שאעפ"כ אין 
הפירות נפדים, הוא משום שטפל חמור מן  

 והוא דעת הרמב"ם. –העיקר 

במ"ש מו הרמב"ם  כוונת  לפי"ז  בואר 
וכו'"   חומר  בזה  דלכאו)"זה  מוסיף  מה  רה 

הדין עצם  החידוש ש  (,על  להדגיש  בא 
שבדין זה, שהוא רק משום שטפל חמור מן  

 העיקר, ובזה מגדיר הדין דפדיון מע"ש.

להביא  שאין  מסיק  דבזבחים  איברא, 
העיקר,   מן  חמור  טפל  דיש  זה  מדין  ראי' 
קדושתיה  אלימא  לא  "התם  ואדרבה 
א(   י"ל  בפשטות  אבל  פדיוניה".  למיתפס 

טעם   דאי"ז ע"ד(  )רק  אלא  הלכה  פסק 
יותר ה הפשוט  טעם  הרמב"ם  ונקט  הלכה, 

כדרכו. ב( דהרמב"ם ס"ל דלמסקנא נקטינן  
 באמת דהוי בכלל טפל חמור מן העיקר.

י"לו יותר  הדגיש  הרמב"ם  ד  ,להסביר 
ענין זה כאן כי תוכן מצות מע"ש קשור עם  
כלל זה. ובהקדים, דמצינו ג' דרגות בחלות  

בכור   משמיא. היא  ש  –קדושה:  קדושה 
הרגיל   באופן  ומעשרות  בהמה    – מעשר 

האדם שהיא   מעשה  ע"י  הנעשית  קדושה 
)המנין וההפרשה(, אבל בפרטיות אין חלות  
באה   היא  אלא  האדם  מעשה  ע"י  הקדושה 

שני   מעשר  פדיון  שחלות   –לאחריו. 

 
מוגה  (  30 בלתי  ע'    –בהנחה  ח"ה  תשמ"ה  תו"מ 
שי2847 סא  "קחו .  ע'  תשמ"ה  ראה  הוא   –סב  -ש"פ 

בסגנון אחר, דכיון שהעילוי בעבודת התחתון הוא מפני  

פעולת  עצמה,  הפדי'  ע"י  באה  הקדושה 
 האדם, וכפי שנמצא בריחוק מקום.

שבפשטו משמיא  ואף  קדושה  הוי  ת 
מעשה שקדושה  המ  וגדולה"עיקר",   ע"י 

שנקרא  )ויומתק  "טפל"  בגדר  דהוי  האדם 
קדש ה"ז  יכול  , כי זה שמעשה האדם  "טפל"

אבל  גופא   משמיא(,  ידיך "בא  למעשה 
העיקר" "תכסוף מן  חמור  "טפל  ובמילא   ,

)בנוסף על החומר שבעצם הוספת הקדושה 
על "שנה  בגדר  הו"ל  דעכשיו  יו  דהאדם, 

אבל לעכב"(.  מרומז    לאידך,  הכתוב  בזה 
אלא  מצ"ע,  האדם  במעשה  חומר  שאי"ז 

 שבא "מן העיקר". 

רש"י סברת  הובא  ברדב"ז   הנ"ל  והנה, 
)"הרי זה כאילו קנאם בירושלים"( כפירוש 

לשלב בזה  שני בדעת הרמב"ם. וי"ל שמרמז  
ב דהשני  האדםהעילוי  ע"י  הבאה  :  קדושה 

ה ומעלתו  טפל  שהוא  רק  בילא  זה  א 
, אלא אדרבה, יש  "למעשה ידיך תכסוף "ש

מע"ש,  קדושת  ושלימות  דגמר  העילוי  בו 
מעלת   ישנו  גופא  האדם  קב "שבמעשה 

מעלת    "שלו קבין "וגם    , דהקב"ה  "תשעה 
ונעשות קדושה אחת. כי זה גופא שלמעשה 
וקוב"ה  שישראל  מפני  הוא  תכסוף  ידיך 
כולא חד, ולכן גם פעולת האדם התלויה בו 
קנאם   "כאילו  הוי  מקום  ובריחוק  לגמרי 

. 30בירושלים", יראה שלם, תכלית הקדושה
בכלל,   שבמע"ש  הקצוות  בב'  כ"ז  ונרמז 

עצמן  שהוא   הבעלים  אבל  גבוה  ממון 
 .ו, איחוד ב' הקדושותאוכלים אות

 (25,  22 ותואילך והער 75לקו"ש חל"ד ע' )

זו   דירידה מצינו  בהלכה  לענין  דוגמא 
דפדיון מע"ש הוא ירידה, לקחת ,  צורך עליה

בירושלים  לאכלם  צריכים  שבעצם  פירות 
ולעשותם   ,והוו בדרגת ירושלים עיר הקודש
חול פירות  בדרגת  הפדיון  עי"ז    .ע"י  אבל 

שבו הוא רצון הקב"ה, הרי שבנתינת כח מלמעלה ע"ז  
 . נכלל גם זה שהעבודה תגיע בבחי' נעלית יותר
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בפ עילוי  בכסף  ניתוסף  הנלקחות  ירות 
בקדושת   קודש  לעולם  שיישארו  הפדיון, 

 .(פ"ד ה"גלעיל  )ראה )אא"כ נטמאו(ירושלים 

 ( ש"פ ראה תשמ"ה ע' לג "קשיחו)

צ"ל  ענין  שכל  שאף  מזה,  ההוראה 
לו מעשר   )ולכן כשיש  בדרכי טבע  מלובש 
בכסף   ש"ונתתה  ומצוה  צריך  בריבוי,  שני 

פעם   כן  כשעשה  הנה  אסור וגו'"(,  אחת, 
להוסיף ולמושכו בדרך הטבע בעומק יותר,  
הטבע   לירושלים  להעלות  צריך  אלא 

 המקודש כמו שהוא.

הוא  ו  ובעבודה אמת  הדעות":  "לתקן 
לא יבין   ,אשר אם יהיה רעב וצמא ולא יישן

ה'   ויעבוד  תומ"צ  יקיים  ולא  כראוי  בתורה 
דגופו   ויבשלימות,  צריך  במילא  בלבל, 

יהיה   שלו  מזוני  שגם  יכולתו  כפי  לעשות 
דבר   הוא  שלכאורה  )ואף  דרויחא  באופן 

דבר טפל של יהודי    זה"טפל ומאי נפק"מ,  
דרכיך  "בכל  השלימות,  בתכלית  וצ"ל 
אבל  שמים"(.  לשם  מעשיך  ו"כל  דעהו" 

ר כבר עשה בזה ע"ד הטבע, לא יערבב  כאש
ישאיר  אלא  יותר,  ובעומק  נוסף  טבע  בזה 

  ואף הטבע בקדושה המלאה שהכניס בהם.  
אע"פ  לירושלים  שיביאם  תורה  שאמרה 
ש"ירחק ממך הדרך", הרי אדרבה מזה ראיה  
שניתנו לו כחות מיוחדים להתגבר גם על זה,  
הגוף   להנאת  עד  ויהנה  לירושלים  ויגיע 

 ו.מפירות אל

]וע"פ סרט   72-73תו"מ תשמ"ו ח"ד ע' )
 (ההקלטה[

 פרק י 

 הלכה ג 

הפנימי  הצד  שיהיה  וחשב  אילן  נטע 
שיהיה   או  לסייג  והחיצון  למאכל  שלו 
הצד התחתון למאכל והעליון לסייג זה 

בערלה חייב  למאכל  עליו  וזה   שחשב 

פטור לעצים  או  לסייג  עליו   שחשב 
 שהדבר תלוי בדעתו של נוטע

מזה,  ועיכובים   ההוראה  המניעות  שכל 
בנוגע להנאה מעוה"ז, אי"ז שאינם שייכים  

ושומע   רואה  היה  לא  )דא"כ    בהםליהודי 
שצריך  ענינים  דיש  אלא,  מלכתחילה(, 
ועל  למאכל,  ולא  לקורות  עליהם  לחשוב 
היינו,  למאכל.  לחשוב  עליו  אחרים  ענינים 
"את   אלא  האדם,  לייסר  הקב"ה  שרצה  לא 

במחשבת האדם:  העולם נתן בלבם" ותלוי  
נעשה  הקב"ה,  כרצון  לקורות  יחשוב  אם 
הדבר שלו מיד, ואם יחשוב מחשבה שאינה 
רצויה, דוחים אותו לג' שנים )אלא שסוכ"ס 

דהרי זהו ניצוץ שלו לבררו ובל    ,יהיה שלו
ידח ממנו נדח(. וידוע פתגם כ"ק אדהריי"צ 

ועושה היום מה שבלא"ה   , דחסיד פיקח הוא
 יצטרך לעשות סוכ"ס. 

]וע"פ סרט   234-235תו"מ חמ"ד ע' )
 (ההקלטה[

 פרק יא 

 הלכה יד 

בלבד   שני  מעשר  אלא  לו  שאין  מי 
. .    מתודה שעיקר הוידוי במעשר הוא

מי בפני   אבל  תרומה  אלא  לו  שאין 
התרומה   שאין  מתודה  אינו  עצמה 

 טעונה וידוי אלא בכלל שאר המתנות 

נראה ד"מעשר שני" שבתחילת ההלכה 
כן, דמאי  לאו דוקא,   ובכל המעשרות הדין 

"שעיקר  מהטעם  ג"כ  משמע  וכן  שנא. 
הוידוי במעשר הוא", וכן מסוף דבריו בנוגע  
לתרומה, "שאין התרומה טעונה וידוי אלא  
שרק  להדיא  משמע  המתנות",  שאר  בכלל 
מריבוי  שנתרבה  מעשר(  )ותרומת  תרומה 
ד"וגם נתתיו" אינו מתודה, ולא מעשר עני 

 תודה עליהם.או מעשר ראשון שמ

והא דקאמר "מעשר שני", אפ"ל משום  
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קאי במעשר שני   )בכורים פ"ב מ"ב(דבמקור הדין  
אלא  שאינם  דברים  עוד  דנקט  )משום 
במע"ש(, לכן העתיק כן גם הרמב"ם, כדרכו  

 .31להביא דין המפורש להדיא

 )רשימות חוברת קסח( 

 הלכה טו 

עשיתי ככל אשר צויתני ששמח ושימח  
 ושמחת בכל הטובבו שנאמר 

ממזה   הדין  הנאמר  שהוכיח  קרא 
מובן  בביכורים צ"ל ,  בביכורים  שגם 

 .32"שמחתי ושימחתי )גם אחרים( בו"

  (3הערה  392)לקו"ש ח"ב ע' 

 הלכה טז 

השקיפה ממעון קדשך מן השמים עד  
כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב  

 ודבש זו בקשה שיתן טעם בפירות

בפ"ע  בהלכה  זה  ענין  שכתב  מה  צ"ב 
גופא   הענין  )ובזה  דלא חילק  הלכות,  ב' 

משניות)  כבמשנה )ד'  כבקרא  ודלא  ג'  ( 
כו'",   (,פסוקים( "זו בקשה  מה שסיים  וגם 

בעת  שצ"ל  הכוונה  לפרש  כוונתו  דאם 
 האמירה, למה השמיט כוונת שאר הפסוק. 

ובפנימיות   הרמז  )ע"ד  והביאור 
שה" בהקדים  טעם  הענינים(,  שיתן  בקשה 

על   להוספה  בפשטות  כוונתה  בפירות" 
שיש וידוי  דהרי  בלא"ה,    בפירות  הטעם 

, שבודאי יש בהם טעם בכוריםמעשר כולל ה
"להוסיף  ע״ד הענין ד  "הטוב מכבר. וא"כ ה
שב תבואתו"  החמישית  לכם  לקמן  שנה  )ראה 

 .(בכוריםהל' בההמשך דהל' מעשר שני ונטע רבעי 

הרמב"ם,   גמר  ומבאר  לאחרי  שמיד 
ד רבעי   'הל"העבודה  הרביעית"נטע  שנה   , 

 
לאחרי  31 שנדפס  ז"ל  הרלוי"צ  במכתב  ועיי"ש   )

 הרשימה. 
  ( י"ב נה )מע"ש פ"ה מוראששבמשנה    ,( ויש להעיר32

מתח)השתלשלות( דשנה   לת,  העבודה 
בענין   )עכ"פ(  הבקשה  ע"י  החמישית 
"להוסיף לכם תבואתו". וביחד עם זה הוא  
בהלכה בפ״ע, כי אפילו בקשה שכזו הו"ע 
נעלה שבא בתור ענין בפ״ע לאחרי העבודה  

רבעי   הי  )ובאמת, דנטע  זו  עבודה  א  עיקר 
שלאח"ז. ומה שאומר בקשה   בכורים  'בהל

על   כשמתודה  גם  י"ל   בכוריםזו  לבד, 
שהבקשה היא על הוספה של בל"ג למעלה 

 .(מבל"ג

ע״פ הדיוק  הוא    ,עוד יותרזה  ולהמתיק  
"השקיפה" צער    ,בל'  בל'  באה  שהברכה 

מגילוי   מכיון שהיא מבחי׳ סתים שלמעלה 
העולם, וגדרי  לכם  "  והתלבשות  להוסיף 

ומאידך,  תבואתו הנ"ל.   הברכה   נמשכת" 
  ,למטה מטה במקום שיש קס"ד לענין הפכי

השקיפה  ל"אין  ועד  לברכה  אותו  והופכים 
ברכה" לשון  דהלכות )  אלא  בההמשך  לקמן  וראה 

 . (בכוריםוהל'   שר שני ונטע רבעימע

  ותוהער 426-428סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' )
112 ,115) 

 הלכה יז 

גרים  ישראל וממזרים מתודים אבל לא 
להם  שאין  מפני  משוחררים  ועבדים 
ואת  אומר  הוא  והרי  בארץ  חלק 

 האדמה אשר נתת לנו 

נשים  שגם  משמע  לשונו  מסתימת 
מקרא  )מתוודות   )הל'  דפסק    בכוריםושאני 

ה"ב(  בכורים כי  ד  פ"ד  קוראה,  אינה  שם אשה 
ה'",   לי  נתתה  "אשר  יחיד  בל'  גם  נאמר 
 ולאשה לא נתן, אבל בוידוי מעשר נאמר בל' 

 . (רבים "אשר נתתה לנו", שקאי על אבותינו

שהזמ"ג אמנם   מ"ע  חשיב  אם  עצ"ע 
בגלל ש"מתוודין במנחה ביום טוב האחרון  

  . )לעיל ה"ג(של פסח של רביעית ושל שביעית"  

, שעיקר דברי המשנה  ן פ דברי הרמב"ם כאכתב עוד ע"
חתי ושימחתי בו", קאי  , ששמ עשיתי ככל אשר צויתני "

 עיי"ש. , על ביכוריםרק 
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הזמן   הגבלת  אא"כ  זמ"ג  מיקרי  דלא  וי"ל 
היא מצ"ע, משא"כ בוידוי מעשר שהגבלת  
הזמן היא מצד דבר אחר הגורם, כי הוידוי  
המעשרות  שכלו  לאחרי  להיות  מוכרח 

שגם היא לא נחשבת    בכורים)ועד"ז הוא ב
כי הזמן מצד עצמו הוא בר   מ"ע שהזמ"ג, 

  אלא שאין הפירות מצויין בשדות(.  ,הבאה
דגם   לומר  זמ"ג  אין  ש"אין חשיב  משום 

קרבנות  ש, כמו  )לעיל ה"ד(מתוודין אלא ביום"  
נחשבים   מקריבין  אינם  ש"אין  אף  זמ"ג 

ביום"  אלא  פ"ד    אותם  הקרבנות  מעשה  הל'  )לקמן 

כראי'  ה"א( ביו"ט,  הוא  שחיובם  אלו  ורק   ,
 וחגיגה. 

  87הערה  424סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' )
 ( ושוה"ג שם

שלא   שאע"פ  מתודים  ולויים  כהנים 
 נטלו חלק בארץ יש להם ערי מגרש 

יוסי כרבי  ה"ט(   פסק  פ"ה  מע"ש   )ירושלמי 
ניתנו", היינו שערי הם    הלוים  ד"למחלוקת 

חלקם בארץ. ומ"מ כתיב שהם "ערים )רק( 
ב(  לשבת" לה,  ללוי  )במדבר  אין  כי  פרטי  ה, 

בעלות  היא  אלא  הפרטי,  ביתו  על  בעלות 
שאר   מאחוזת  להם  הניתן  דהשבט  כללית 

וראה לקמן הל' שמיטה ויובל פי"ג ה"א. הל'  )השבטים  

 . (רוצח ושמירת נפש פ"ח ה"י

 ( 96, 93לקו"ש חכ"ה ע' )

 
הרי בוידוי  ו צ"ע מה ענין בכורים לכאן, ( לכאורה 33

)ואכן בתו"מ שם נשמט פרט זה, וא"כ    מעשר עסקינן
אין כאן קושיא ותירוץ כ"א הערה, שלע"ל לא יצטרכו  
להטעם דערי מגרש כי יקבלו חלק בארץ, ורק שאין זה  
בפ"ע.   זמן  בהיותו  בזה"ז,  זה  מחמת  שיתוודו  מועיל 

 ההקלטה(. סרט ובפנים כתבנו ע"פ 

ר, אשר א( כלשון הזה ממש כתב הרמב"ם  להעייש  ו
לשון בהקלטה הוא  הב(    . לקמן בהל' בכורים )פ"ד ה"ג(

  .  . בכורים  הלכות  "בסיום  הוא  היומי  שהרמב"ם 
היה   ולפי"ז  כהונה".  מתנות  בדיני  מתחיל  ולאח"ז 

בכורים   להל'  )גם(  שכוונתו  לדחוק  כתבו  )אפשר  וכן 
זו משיחה  באידיש  בהנחה  בפרק  ( בפשטות  שאכן   ,

  שלאחריו )פ"ה( מתחיל לבאר דיני שאר מתנות כהונה. 
אבל לכאורה אינו, כי א( הרמב"ם היומי דיום אמירת  

)במדבר דכתיב  מלא יתוודו הוא  הקס"ד ש

יהיה לך    יח, כ( וחלק לא  "בארצם לא תנחל 
בתוכם", ובמילא הרי הם בכלל אלו ש"אין 
בתחילת   )כלשונו  בארץ"  חלק  להם 
מה   רק  הם  הערים  מ"ח  וגם  ההלכה(. 
ערים   אחוזתם  מנחלת  ללויים  ש"ונתנו 

, שבעצם הם נחלת בנ"י. )במדבר לה, ב(  לשבת"
קמ"ל ש  ,וע"ז  להם דלהיות  הערים  "והיו 

וגו'" ומגרשיהם  ג(  לשבת  נחשב    ז"ה,  )שם, 
אלא    כשלהם, ומזה הדין שגם הם מתוודים.

דלכאורה לא צריך לזה, דהרי בסיום נבואת  
לא(  יחזקאל לחלוקת   )מח,  בנוגע  מפורש 

הארץ לע"ל "שער לוי אחד", שיקבלו חלק 
לא   ולמה  השבטים,  כשאר  בארץ  ונחלה 

לה יוכלו  זה  סמך  שעל  גם    תוודותנאמר 
 . עכשיו

ה"ה   בכוריםובדוחק יש לתרץ, שמצות  
בה"  וישבת  ש"וירשתה  א(  בתנאי  כו,  ,  )דברים 

היינו שניתנה רק לאלו שהלכו לכבוש הארץ 
מועיל   אינו  ובמילא  בשעתו,  נחלה  וקיבלו 
זמן   שהוא  )ובפרט  זמן  לאחר  שיקבלו  מה 

וכו'(.    ,בפ"ע ורעב  מחלוקת  אז  יהיה  שלא 
לארץ   שנכנסו  שבזמן  זה  רק  הוא  והמועיל 
"יש להם ערי מגרש", ובמילא גם הם בכלל  

 .33והוידוי שעמו  בכוריםמצות 

שיחת שבעה עשר בתמוז תשמ"ו ]ע"פ סרט  )
-126ע'  ח"ד . וראה תו"מ תשמ"ו [ההקלטה 

 (25-26הנחה באידיש משיחה זו ע' ה . 127

בהקלטה  השיחה היה בסיום הל' מע"ש ונטע רבעי. ב( 
שאינם היא  ההלכה    שתחילתבפירוש    נזכר   באלו 

כל   בכורים  בהל'  כי  מע"ש,  בהל'  רק  וזהו  מתוודים, 
וקור מביאים  הנ"ל  בהלכה  ג(  הנזכרים  בהקלטה  ים. 

א ה"סיום והחותם", וגם זה  יבפירוש שהלכה זו ה  נזכר
 צ"ע. עהוא רק בהל' מע"ש. ו

לוידוי   גם  בודאי  שייכת  שבשיחה  הקושיא  ועכ"פ 
,  דשייך גם לוידוי מעשר  תירוץ אפ"ל יסוד המעשר. וגם  

נראה  וכן  )בא בקרא בהמשך לפרשת בכורים  מכיון ש
וודין גם על  . ובפרט שמת( הנחה באידיש משיחה זומה

הבכורים, ואפילו "אם לא היה לו אלא בכורים בלבד  
בההמשך דהל'  בזה וראה לקמן    –מתודה" )לעיל הי"ד  
 מע"ש והל' בכורים(. 
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ונטע רבעי והל'    שר שני מע ההמשך דהל'  
 בכורים 

הל׳   הרמב״ם  שסמך   בכוריםבטעם 
)ולא תפס סדר המשנה  למע״ש ונטע רבעי 

וסידר   בחלה  כתב  בכוריםשפתח   לבסוף(, 
מקום    שהםלפי  "הרדב"ז,   הבאת  טעונים 

כ ולטמא  לאונן  . "מע״שמו  ואסורים 
ד מע״ש, זה  ולהוסיף,  הל׳  לסיום  גם  שייך 

ומע״ש שכל    יםבכורוידוי מעשר, שבו שוים  
 . )פי״א הי״ד(אחד לבדו יכול להתוודות עליהם  

הענינים פנימיות  ע״פ  י"ל    ולהמתיק 
דד'  היינו העבודה  רבעי  ונטע  מע"ש  דהל' 
שנים, גילוי אלקות שבערך העולמות, והל'  

הו"ע "להוסיף לכם תבואתו" שבנה  בכורים
ממדוה"ג   שלמעלה  אלקות  החמישית, 

 :34דעולם

, הפירות המשובחים ביותר "הה בכורים
"משבעת המינים האמורים בשבח הארץ", 

המובחר"   "מן  גופא  ה"ב)ובהם  פ"ב  , ג(-לקמן 
ועוד זאת שיש בהם עילוי גם לגבי תרומה,  

( ההפרשה  בסדר  לענין וכמודגש  נפק"מ 
לעיל הי"ג( שקודמין לתרומה    –עשר  וידוי מ

הכ״ג(לעיל  ) פ״ג  תרומות  אין    הל'  נטמאו  ואם 
כתרומה   התנור  את  בהן  הל'  לקמן  )מסיקין 

, ושמם מורה על היותם בבחי'  פ"ב הי"ט(  בכורים
על   קאי  זו  בחי'  והרי  וראשית.  קדימה 

למעלה מהשתלשלות שהוא  עולמות הא"ס,  
 )נטע רבעי, ד' עולמות אבי"ע(. 

הכ״ד   ויומתק כל  שכולל  מה  לפי״ז 
הענין    הוא  בכורים, כי  בכורים  ל'מתנות בה

יותר,  ובפרטיות  כולם.  שכולל  נעלה  הכי 
הראשוןפה הוא    רק  המתנות(  כל  )שמפרט 

מהשתלשלות  דהבחי'   השייך  למעלה 

השניפהו  ,להשתלשלות  )וכוללת(  רק 
( הוא הבחי׳ שלמעלה בכורים)העוסק רק ב

 . מהשתלשלות לגמרי

בבחי'   הם  ישראל    בכוריםובעבודה: 
מתרומה  גם  למעלה  ולאידך (תורה)  שהם   ,

באופן    תניכר גם  הדרגות,  )בב'  זו  מעלה 
גם   לגמרי(  מהשתלשלות  למעלה  שהם 

 בעוה"ז למטה מטה. 

לעיל   המבואר  שם  –  )הט"זוע"פ  יש   (ראה 
להוסיף עוד בזה, שההכנה )ומעין ודוגמא(  

החמישית,   דשנה  נעשבכוריםלהגילוי  ית , 
דשנה  העבודה  ושלימות  גמר  לאחרי  כבר 

 הרביעית, נטע רבעי.

  ותוהער 424-426סה״ש תשמ״ט ח״ב ע׳ )
85 ,93 ,94 ,98 ,107 ) 

וגאולה:   דגלות  בסגנון  כהנ"ל  ולבאר 
לסיום   רומז  רבעי  ונטע  מע"ש  הל'  סיום 
מעשינו ועבודתינו )הן בשלילת ענינים בלתי  

צי רצויים, ג' שנות ערלה, והן בהעלאת ניצו
גופא   בזה  והסיום  רבעי(,  נטע  הקדושה, 

ד הט"ז("  השקיפה"בענין  לעיל  רומז    )ראה 
ש אלא  לטוב.  הגלות  שלימות  זהו  להפיכת 

 שבגדרי העולם. 

להל'   באים  חדש בכוריםומזה  סדר   ,
מגדרי  שלמעלה  שלימות  דלע"ל,  דגאולה 

דהשקיפה שהעולם,   להענין  גם  א"צ 
עוסקים  ואילך  מכאן  כי  שבזה,  וההפיכה 

גופא,   בכוריםובהל'    .עצמה  לי' בקדושהבע
ב' הפרקים הראשונים רומזים לב' התקופות  

 בגאולה העתידה.

  "ק. שיחו104-105תו"מ תשמ"ט ח"ג ע' )
 ( 19-20ש"פ קדושים תשמ"ט ע' 

 

 
 ( ענין זה נתבאר בשיחה שם בארוכה עיי"ש. 34
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 בכוריםהלכות 

 פרק א 

 הלכה ב 

קדושה  בה  שיש  מתנה  האוכל  וכל 
מברך אשר קדשנו בקדושתו של אהרן 

 וכך וצונו לאכול כך 

הו"ע  וברכה פרטית על כל דבר בפ"ע,  
גם   וישנו  דוקא.  פרטית  והתבוננות  עבודה 

)לעיל  אופן שכולל כמה ענינים בברכה אחת  

 .הל' מעשר פ"א הט"ז. הל' ברכות פ"ח הי"ג(

העבודה  דתחילת  בעבודה,  בזה  והרמז 
צ"ל בפרטיות, ובסיום העבודה מגיעים לסך  

הפרטים   דכל  חמש  )הכל  בו  שיש  ולהעיר 
החמישית מעשרות דשנה  לענין  בהתאם   ,  

לעיל  ) מעראה  דהל'  רבעיבההמשך  ונטע  שני  והל'    שר 

, והרי בסך הכל ב' דרגות: שלימות ((בכורים
הפרטים  כל  והתאחדות  מצ"ע,  פרט  דכל 

 בסך הכל. 

. שיחות 103-104תו"מ תשמ"ט ח"ג ע' )
 ( 20קודש ש"פ קדושים תשמ"ט ע' 

 הלכה ז, י 

הכהנים בכל מקום החמש שזוכין בהן  
כו'  ופטר חמור   . לזכרי .  .  ופטר חמור 

 כהונה 

)דלא כבש"ס    הלשון "פטר חמור"דיוק  
כי  ,  "פדיון פטר חמור"(  )ב"ב קי, ב. חולין קלג, ב(

חמור  הפטר  על  חל  כהונה  דמתנות  הגדר 
הכהן,   מיד  לפדותו  שחייבים  )אלא  עצמו 
מן   אותו  שפודין  הוא  הגדר  עכ"פ  אבל 

 (.הכהן

שוה"ג  וראה . 39והערה   63לקו"ש חל"ו ע' )
 (40הערה שם. 

 

 פרק ב 

 הלכה א 

 ואינם נוהגים אלא בפני הבית

הוא התנאי היחידי, ואינן תלויים בביאת  
 .(וראה לעיל הל' תרומות פ"א הכ"ו)כולכם כתרומה 

. סה״ש תשמ״ט ח״ב ע׳  254תו"מ חכ"ט ע' )
 (92והערה  732

 ובארץ ישראל בלבד 

והשלימות בזה   המעלה  תכלית  מודגש 
שנוהגים  בכוריםשב וברוחניות,  בכללות   ,

וראה  )רק בארץ אשר תמיד עיני ה' אלקיך בה  

 .(ג-לקמן ה"ב

 (150לקו"ש חכ"ט ע' )

 ג - הלכה ב 

מביאין   משבעת    בכוריםאין  אלא 
 .  . הארץ  בשבח  האמורים  המינין 
מתמרים שבעמקים ומפירות שבהרים 

ואם הב  מן המובחר  יא שלא  לפי שהן 
 מן המובחר . . לא נתקדשו

והשלימות  המעלה  תכלית  מודגש  בזה 
, בפשטות בגשמיות בהם עצמם  בכוריםשב

שר שני ונטע ראה לעיל בההמשך דהל' מע)
 .(. וראה לעיל ה"אבכוריםוהל'  רבעי

 (150לקו"ש חכ"ט ע' )

היותם מן המובחר הוא לעיכובא. והוא  
"אין   בתרומה  שגם  שאף  מבתרומה,  יותר 

היפה"תו מן  אלא  פ"ה   רמין  תרומות  הל'  )לעיל 

, אי"ז באופן שבלא"ה גם בדיעבד אינו ה"א(
גם   הוא  דתרו"מ  החיוב  ואדרבה  תרומה, 

 .הבשדה כחושה כמו בשדה שמינ 

 (254-255תו"מ חכ"ט ע' )
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 הלכה י 

כל  שיהיו  עד  אדמתך  בכורי  שנאמר 
 הגידולין מאדמתך

עצמה לאדמה  והן  לפירות  הן  ,  הכוונה 
,  הוא  ה לזכמבואר בהלכות הבאות. והטעם  

עצם    בכוריםדמצות   על  הודאה  רק  אינה 
גם   כ"א  לבנ"י,  מהקב"ה  הארץ  נתינת 
הנחלה   אל  שבאו  זה  עבור  )ובעיקר( 
הטוב   מביאה  אז  דרק  קבועה,  בהתיישבות 

 ובכורי פירותיה מביאים לה'. –ששמח בו 

 (17והערה  95-96לקו"ש חי"ד ע' )

 הלכה יז 

 להם שיעור מן התורה הבכורים אין 

דבנ"י הם   35דין זה יומתק ע"פ המבואר
, וכל פרט ופרט דחיי יהודי, כל  בכוריםבגדר  

בזמן   רגע  בכל  מעשה,  או  דיבור  מחשבה 
ובכל נקודה במקום, אפילו אחד ויחידי וקטן  

העומדים לפני ה' בבית   בכוריםהערך, ה"ה  
 המקדש, כולא חד עם הקב"ה.

 64והערה  815סה"ש תנש"א ח"ב ע' )
 ( ושוה"ג שם

בכורים  שדהו  כל  לעשות  והרוצה 
 עושהו

 .36דאין שיעור למעלהפסק בבכורים 

 (38והערה  222לקו"ש חי"ח ע' )

ב שרק  מזה  כל   בכוריםההוראה  עושה 
וחלה,    בכוריםשדהו   בתרומה  משא"כ 

מעניני   לגמרי  לפרוש  רוצה  יהודי  דכאשר 
העולם, אומרים לו שלא זו הדרך, כי )עכ"פ(  
אבל   ארץ",  דרך  "מנהג  צ"ל  החול  בימות 

 
 ( עיי"ש בארוכה. 35

שיחה  המשך הצע"ק להתאים זה עם המבואר ב(  36
. ואולי  (תרומות פ"ג ה"הראה לעיל הל'  )   שם בארוכה

שייך כאן המבואר לעיל הל' מתנות עניים פ"א הט"ו.  

אודות   עניניו    בכוריםכשמדובר  שלו, 
שפיר   יכול  ביותר,  והמובחרים  המשובחים 

 )"געזונטערהייט"( ליתן את כולם לה'.

 (324-325תו"מ חמ"ז ע' )

 הלכה יח 

או  עליהן  והוסיף  וחזר  בכוריו  הפריש 
 עטרן הרי התוספת כבכורים

 בכורים ד"יש ב  )מהד"ת ח, ד(בצפע"נ  כתב  
שני גדרים, א' בגדר הקרבה ולאחר קריאה 
גדר   יש  ועוד   .  . לכהן  שייכים  הם  והנחה 

דהוי רק גדר מתנה לכהן וכמו עיטור    בכורים
ה  בכוריםה להם(   בכוריםותוספת  )דאין   .  .  

יש    בכורים, אך מ"מ שם  בכוריםגדר קדושת  
שאינם   ומה  לכהן".  מתנה  לגבי  עליהם 

לגמרי ואז יהיה עליהם   בכוריםבטלים אגב  
קדושת   גדר  הרמב"ם   ,37בכוריםגם  וכדעת 

לכלי   ה"ז)בנוגע  פ"ג  לקמן  דשאני (ח-ראה  י"ל   ,
חשיבותם  ד  בכוריםעיטור   לומר  מצד  אין 

 .(וראה לקמן פ"ג ה"ט)דבטלים 

 ( 23והערה  148לקו"ש חכ"ט ע' )

 פרק ג 

 הלכה ו 

הטוב  בכל  ושמחת  בהן  נאמר  שהרי 
 מכלל שהוא חייב לאוכלן בשמחה

בחי'   שמקשרים  הוא  הענין,  בפנימיות 
הנשמהבכורים ומקור  שורש  אכילה   , ,  עם 

לזה   ביטוי  והוא  בשמחה.  ואכילה  גשמית, 
צריך לקשר  הנשמה  ענין שמצד עצם  שכל 

 גם בכחות פרטיים. 

 ( 234קו"ש חי"ט ע' ל)

, בהא דעושה כל שדהו  בפנים   וראה תו"מ חמ"ז דלקמן
"מדובר פעם  נרשם שבכורים משא"כ בתרומה וחלה,  

 . בארוכה פרטי הענינים בזה". ולע"ע לא מצאו מקומו 

 ( כ"ה לכאורה הכוונה. 37
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 ח - הלכה ז 

בכלי   הביאם   .  . כלי  טעונין  הבכורים 
וחוזר   הבכורים  הכהן  נוטל  מתכות 
הכלי לבעליו ואם הביאם בכלי ערבה 
וחלף וכיוצא בהן הרי הבכורים והסלים 
אין   הבכורים  נטמאו  ואם  לכהנים 

 הסלים לכהנים 

ב "העשירים ,  ח(מ"ג  פ")  בכוריםמקורו 
בקלתות ביכוריהם  ושל    מביאים  כסף  של 

זהב, והעניים מביאים אותם בסלי נצרים של  
וה והסלים  קלופה  ניתנין    בכוריםערבה 

ובב"ק   א(לכהנים",  "בתר   )צב,  מכאן  דייקו 
אלא   עניותא".  אזלי  כוונת שעניא  פשטות 

)דעשירים  הנותן  בדעת  תלוי  דהכל  הש"ס 
לכהנים   נתנום  לא  יקרים  בכלים  שהביאו 

לבעלים,   שייכים  ידם  הענייוולכן  שאין  ם 
התכוונו   פחותים,  בכלים  והביאו  משגת 

וזהו   לכהנים,  ינתנו  אזלי  "שהכלים 
(, אמנם מלשון הרמב"ם, שהדגיש "עניותא

נראה שהחילוק הוא בסוג   סוגי הכלים,  רק 
הכלי ולא בדעת הנותן, ובפרט שכלי מתכות 

זול מזה    יםאפ"ל  נלמד  עניותא"  )ו"אזלי 
ערבה של  סל  בד"כ  העני  מביא  ,  שבפו"מ 

 שמצ"ע שייך לכהן(. 

בספרי   ד(והנה  כו,  "ולקח   )דברים  איתא, 
העשירים  אמרו  מכאן  מידך,  הטנא  הכהן 

בקלתות של כסף ושל זהב   בכוריםמביאים  
ועניים בסלי נצרים של ערבה קלופה וסלים  

לכהנים   כשהוא  )ניתנים  מ"הטנא,  ודיוקו 
והטעם בעלמא".  סל  מתנה    (,טנא,  לזכות 

כאן בזה  כוונה  )הלכהנים"   שיש  כפשוטו, 
)בכורים    זכות נוסף לעני, או כביאור התויו"ט

, דבהיות פירות העני מועטים הנה "עם שם(
דלא  הוא  . אבל ג"ז  (הסל יהיה נחשב מתנה"

 כהרמב"ם, כי כאן תלוי הכל בכמות הפירות. 

בגדר   אופנים  ג'  די"ל  הענין,  וביאור 
שהוא  החיוב   א(  לכהנים:  הסלים  דנתינת 

הסלים  ושייכות  בפ"ע,  נתינה  חיוב 
בהבאתם    בכוריםוה רק  דעת    – הוא  והוא 

)ומוכח   הנ"ל  כפשוטו  מובנה  לפי  הספרי 
מיוחד   דין  מ"הטנא",  הדין  דנלמד  מהא 
בסיום  "הסלים"  רק  הזכיר  וגם  בטנא, 

ה נתינת  חיוב  ב(  גם    בכוריםהענין(.  גורר 
הסלים  זל  נתינת  בנתינתםושייכים  גם  ,  "ז 

  –אבל מעשי נתינה אלו אינם שוים בגדרם  
הסלים   נתינת  הוי  דמחד  הש"ס,  דעת  והוא 
דהעניים  "העניה"  לנתינה  ונוסף  שייכת 
הוכחה   אין  לאידך  אבל  עניא"(,  )"בתר 
זהו   )ואדרבה  דנתינה  אחד  מעשה  שצ"ל 
הדגשת "אזלי", שהוא נגרר בנפרד(. ג( גם  

ליתן אותם  במעשה הנתינה שוים הם, וצריך  
נתינה אחת   ובמעשה  והוא    – בחדא מחתא 

שהסלים  הנ"ל,  התויו"ט  לפי'  הספרי  דעת 
ה מתנה,    בכוריםמשלימים  להיחשב  עצמם 

אחת   תהיה במתנה  שנתינתם  א"כ  ומסתבר 
 שיהיו בהם כדי נתינה. 

ונפק"מ בין ג' אופנים אלו, דלאופן הא'  
כהן לכל  הסלים  לתת  דוקא    , אפשר  ולאו 

ולאו משמר.  שינתנו  לאנשי  מסתבר  הב'  פן 
כ משמר  דוקא  בכוריםלאנשי  לאו  אבל   ,

לאותו כהן. ולאופן הג' פשוט שניתן לאותו  
 .ט(")וראה לקמן ה בכוריםכהן ביחד עם ה

רביעי  באופן  י"ל  הרמב"ם  דעת  אמנם 
  בכוריםובחידוש נוסף, דנעשה הסל חד עם ה

ה דשלימות  וקיום    בכורים)והבאתם(, 
הוא כשמובאים בכלי ה נעשה חלק  מצותם 

והקליפות    בכוריםמה בקדושתם,  לא  )אבל 
בפועל  רק  לא  היא  השייכות  יוכיחו(. 
במה   זה  ומבהיר  בנפעל.  גם  אלא  ופעולה, 

ד" להא  בהמשך  זו  הלכה   בכוריםהשכתב 
 כלי". טעונין

חילוק   אין  זה  בענין  אדרבה,  ולפי"ז 
בסוגי הכלים, דגם כלי מתכות נעשים חד עם 

המצ  בכוריםה נפעל  עי"ז  ד"להביא ורק  וה 
האופנים  )למקדש"    בכורים לשאר  משא"כ 

אין בכלי מתכות דין נתינה מלכתחילה, ולכן 
, אלא שדין מיוחד  (לא נזכר מה יעשה אתם

" נעשה    חוזרשאח"כ  ואינו  לבעליו"  הכלי 
ערבה   כלי  משא"כ  כהן,  וטעם  )ממון 
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שייכות  להם  אין  מתכות  כלי  כי  ההפרש, 
לקיום   בנוגע  ורק  מצ"ע  המצוה,  לפירות 

משא"כ כלי ערבה ששייכים גם במציאותם  
הטבעית ועכ"פ בחשיבותם ושווים, אהני זה  
עם   לגמרי  חד  שנעשה  שבהם  הכלי  לגדר 

 .(, ע"ד קליפת הפירות עצמםבכוריםה

הזכיר  דלא  א(  לפי"ז:  ויומתק  ויוסבר 
מ(ל )והשמיט  דשינה  ב(  המשנה    'הגברא. 

לכהנים",    .  . "הרי  וכתב  לכהנים"  "נותנין 
והלה הסלים  ששייכות  אינה    בכוריםדגיש 

מוגבלת בנתינתם, אלא הוא בעצם ענינם. ג(  
"ה להדגיש   בכוריםדכתב  והסלים", 

ה אחרי  וכרוכים  נמשכים   בכוריםשהסלים 
מל'  בהיפך  בסלים(,  הוא  שהחידוש  )אף 

וה "הסלים  מקום  בכוריםהמשנה  הנותן   "
ברדב"ז העתיק ל' המשנה כמ"ש )להפרידם 

אין אבל  שבפשטות   הרמב"ם.  בזה,  לדייק 
כתב אגב שיגרא דלישנא דהרמב"ם, ובפרט 
דבריו   בסיום  וגם  כזו,  גירסא  מצינו  דלא 

. ד( דמסיים "ואם  (העתיק הרדב"ז כגירסתנו
ה לכהנים",   בכוריםנטמאו  הסלים  אין 
ה הסלים,   בכוריםשמצב  את  ומכריע  נוגע 

זה   בדין  מהחידוש  וכתוצאה  בהתאם 
כגירס) הכריע  גופא  זה  ולא  ומטעם  זו,  א 

ש"ניתנין לכהנים", דהם ס"ל כאופן הא' או  
 .(הב' הנ"ל

הענינים בפנימיות  יותר  איך  ,  ולבאר 
ה ששלימות  )כשמם,    בכוריםאפשר 

מובחרים ומשובחים( המובאים "בית" ועד  
והגבלה,   בכלי  תלויה  ה"א",  מזבח  "לפני 

 : לוי יותר בכלי ערבה וחלףיובג

ד בשרשן   בכוריםידוע  נש"י  על  קאי 
לכל דבר גם לתורה )שמזה    וקדמשלה,  למע

ש לתרומה(.   בכוריםמשתלשל  קודמים 
המגביל   בגוף  יורדת  הנשמה  ואעפ"כ 
ומעלים גילוי קשר ודביקות זה עם הקב"ה, 
שהיתה  ממה  יתירה  עליה,  צורך  דירידה 

"  בכוריםבשרשה, ומתגלה עי"ז אמיתית ה"
חד כולא  וקוב"ה  ישראל  ועד"ז  )  שבה, 

היא    ,בעבודה מצות  שהכוונה  בקיום 

מעשיות הנעשים בכח הכי תחתון דהגוף, כי  
וחלק   כלי  הגוף  מציאות  כל  נעשה  עי"ז 
העלי'  שלימות  ונפעלת  הנשמה  דקדושת 
הוא   העצמות  שגילוי  ובאופן  דהנשמה, 
התחתון  שעושים  ע"י  כי  בגופים,  לנשמות 
העולמות   גם  מתעלים  לעצמותו,  לדירה 

 . וכשם שהוא בתוכן(והענינים הכי עליונים
, עד"ז הוא במצוה  בכוריםהרוחני והפנימי ד

כפשוטה, ששלימות קדושתם היא ע"י כלי, 
הכי  בכלי  דוקא  הוא  לתמיד  וההתאחדות 

 פחות, אין תחתון למטה הימנו. ופשוט 

,  21 ותואילך והער 145לקו"ש חכ"ט ע' )
*25 ,30 ,32) 

ה ע"פ  יומתק  זה  הם  ידוע  דין  שישראל 
. ומבאר כאן ששלימות הגילוי  בכוריםבחי'  

בתור   ישראל  של  הוא  בכוריםדמעלתן   ,
נשמה  בכלי,  שהם  כפי  )"טעונין"(  דוקא 

( עני  וכלי  מוגבל,  אלא  "בגוף  עני  אין 
(. ואדרבה, דוקא כלי כזה מתאחד עם  "בדעת

לדרגת   בכוריםה מתעלה  לכהנים,  וניתן 
"לפני ה' אלקיך". ועוד זאת, שעי"ז "ושמת 

ר"ת   אותיותטעמי"בטנא"  נקודות  ,  "ם 
ד"ושמת"  שתהיה   ובאופן  התורה  שלימות 

 )"ליגט בפנימיות" בתורה(. 

 ( 820סה"ש תנש"א ח"ב ע' )

 בכלי ערבה וחלף 

  )דברים כו, ד( וספרי    )בכורים פ"ג מ"ח(במשנה  
, וליתא תיבת "חלף" )ואולי ""ערבה קלופה

במשנה הרמב"ם  גרס  ל'  ,  כן  נמצא  והרי 
וצאת קאפח "חלף" בכ"מ ברמב"ם. אבל בה 

מהמשך  וכ"מ  כלפנינו,  הגירסא  כתב 
כזו   גירסא  הובא  ולא  בפיה"מ,  הדברים 

 (.נוסחאבשום 

דבאמת אפ"ל  ברמב"ם  ואולי  צ"ל   גם 
דבכת"י    ."קלופה" הרמב"ם ולהעיר 
"קלופה" ו"חלף"  תיבות  החילוק    ,בחיבורו

מהוא   אחרים  בדפוסשקטן  בכת"י    ,או 
אשכנזים דזה ובפרט  דיתכן  ולהוסיף,   .
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גרם שבהל נמצא לשון "חלף"  כה הקודמת 
 לטעות המעתיק.

 ( ושוה"ג הא' שם  3הערה  145לקו"ש חכ"ט ע' )

 הלכה ט 

כשהיו מביאין את הבכורים היו מביאין  
תולין  היו  וכן  יונה  ובני  תורין  בידם 
כדי  יונה  ובני  תורין  הסלים  מצידי 
הסלים   שעם  אלו  הבכורים  את  לעטר 
היו   שבידיהן  ואלו  עולות  קרבים  היו 

 ניתנין לכהנים

אף שניתנים לכהנים, אין נתינה זו שייכת 
ה המבואר   בכוריםלנתינת  )וע"ד  לכהנים 

בשייכות נתינת הסלים לנתינת    (ח-ה"ז)  לעיל
(. ולכאורה לפי"ז אין חיוב ליתנם  בכוריםה

 לאנשי אותו משמר.

 ( 17והערה  147לקו"ש חכ"ט ע' )

 הלכה יב 

הטוב  בכל  ושמחת  בהן  שנאמר 
מה   בחגך  ושמחת  אומר  וברגלים 
שמחת החג בשלמים אף כאן בשלמים 

 ואין הקרבן מעכבת

נראה  מ זו  הרמב"םגז"ש  דמדעת  ה  , 
היינו "בקרבנך  –  "ושמחת בחגך  שמפרש  ,

 .38ולא באכילתוהבאת הקרבן בעצם 

 ( 42והערה   67לקו"ש חל"ג ע' )

 פרק ד 

 הלכה ג 

 וכו'  הגר מביא וקורא

גם   שייך  אבל  הבית,  בזמן  מדובר  כאן 
 

 ( כ"ה לכאורה הכוונה. 38

וראה לקמן )ה"ב( דגם בהפרשה צ"ל חשיבות,  (  39
 ואולי זהו ההוספה כאן "אפילו הפריש כשעורה". וראה 

כדמוכח   גמורים,  גרים  דהם  בזה"ז  לגרים 
זה בתשובתו  זה שהרמב"ם  מ בדין  הסתייע 

לעיל הל' איסורי    ראהו)הידועה לר' עובדיה הגר  

 .(ד-ביאה פי"ג הלכה א

 (291. חכ"ח ע' 161-162לקו"ש חכ"ו ע' )

כולו שנכנסין  הרי הוא אב כל העולם 
 תחת כנפי שכינה

בטעם  המבואר  ע"פ  יומתק  בזה  הענין 
בתורה אברהם  מעלות  נכתבו    ,שלא 

דקב" בענין  הוא  "לך וההתחלה  ואמונה,  ע 
כפי  לאלקות  אברהם  שקירוב  דהיינו  לך", 
חדשה  כמציאות  הוא  בתושב"כ,  שמסופר 
שבא  גר  וכמו  לפנ"ז,  הקדמה  שום  בלי 

 להתגייר.

 (46והערה  51לקו"ש חכ"ה ע' )

גר קורא הוא לא  הההדגשה בזה, דמה ש
)כבנ"י  ישראל  מכלל  חלק  היותו  מצד 
מאברהם  כללית  הבעלות  ישנה  שאצלם 

הא מאב  כראש  היורש  בן  בגדר  כ"א  ומה(, 
 שלו, אברהם. 

וראה שוה"ג . 57והערה  87לקו"ש ח"ל ע' )
 ( שם

 פרק ה 

 הלכה א 

התורה   מן  שיעור  לה  אין  זו  וראשית 
את  פטר  כשעורה  הפריש  אפילו 

 העיסה

דין  זהו   חלההפרשה  המצד  ,  שבמצות 
שיעור   אבל צריך  לכהן  הנתינה  . 39מצד 

חלה   דהפרשת  החילוק,  פועלת וביאור 

  222לעיל הל' תרומות פ"ג ה"א. וראה לקו"ש חי"ח ע' 
 . 39הערה 
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ולזה די בכל ,  סילוק האיסור מעל השיריים
אבל המשכת קדושה על שאר העיסה   .שהוא

נפעלת רק באכילת הכהן, וע"ז צריך שיעור  
דברכה  ) הנהנין,  מברכות  לזה  והדוגמא 

ראשונה אין לה שיעור כי ענינו הוא להתיר  
ברכה  משא"כ  מהקב"ה(,  )גזילה  האיסור 

צ כן  ועל  אור  המשכת  דענינה  ריך אחרונה 
 (. שיעור

דלעו"ז  מענין  להיפטר  כדי  ובעבודה: 
מעט אור דוחה  כי  אין צורך בעבודה רבה,  

אלקי,   אור  להמשיך  אבל  חושך,  הרבה 
גם   למעלה  )שזהו  בהדירה  ידור  שהקב"ה 
ראויה  שתהיה  הדירה  דלייפות  מהענין 
למלך(, ע"ז צריך להתייגע במלוא השיעור 

 בכל כחות נפשו ובאופן תמידי. 

 ( 23-25ע'  תו"מ חי"ז)

והעושה כל עיסתו חלה לא עשה כלום 
 עד שישייר מקצתו

 ]ראה לעיל הל' תרומות פ"ג ה"ה[

 הלכה ב 

אחד  שמפרישין  סופרים  ומדברי 
כדי  העיסה  מן  ועשרים  מארבעה 
שנאמר  לכהן  מתנה  כדי  בה  שיהיה 

 תתן לו תן לו דבר הראוי ליתנו מתנה 

זה  דוקא  הביא   ד( כתוב  יח,  אף    )דברים 
כי   בתרומה,  שם  קאי   רקשמדובר  שם 

הכהנים"(,  משפט  יהיה  )"וזה  בכהנים 
משא"כ הכתובים בחלה "תרימו תרומה לה'  

תרומה" לה'  תתנו   . כא(  .  יט.  טו,    קאי   )במדבר 
ולא בפעולת   ,בפשטות בעצם ההפרשה לה'

והכפל ד"תתנו" הוא הוספת  )הנתינה לכהן  
ראה )ו(  דין בהפרשה גופא שצ"ל בו חשיבות

 . (הל' תרומות פ"ג ה"א ה"א. לעיל

 (24והערה  182לקו"ש חי"ח ע' )

 ח פרק 

 ד -הלכה ב 

אימתי מפרישין חלה כשיתן את המים 
מאימתי   .  . במים  הקמח  ויתערב 
משתגלגל  בחלה  העיסה  תתחייב 
או   במים  הקמח  ויתערב  בחטים 
שתטמטם בשעורים ותעשה כולה גוף  

 אחד

בזה   לן )הביאור  איכפת  מאי  דלכאורה 
קודם   היא  חלה  מצות  הרי  נילושה,  שלא 

לפעול   (,האפיה היא  המצוה  שמטרת  לפי 
הגשמיים   הרשות  דדברי  והתאחדות  עלי' 

באלקות ה"ח(  הנפרדים  לקמן  ע"י  והוא  ,  )ראה 
התורה שנמשלה למים, דוגמת העיסה שהיא 

 פירורין הדבוקין במים.

גמורה  מובןבמילא  ו עיסה  כי ,  שצ"ל 
ו פינה, ואפילו  אפילו אם פעל האחדות באיז

בכל  דצ"ל  יד"ח,  יצא  לא  המקומות,  ברוב 
 מקום.

 (86-88תו"מ חכ"ג ע' )

 הלכה ח 

לו   לעשות  לישראל  שנתן  עכו"ם  וכן 
עיסה ונתנה לו במתנה עד שלא גלגלה  

 חייבת ומשגלגלה פטורה

אם   אף  החלה  מן  פוטר  עכו"ם  גלגול 
על   הוא  החיוב  עיקר  כי  ישראל,  ע"י  נאפה 

רק   זהו  אבל  חלה.    הדין העיסה.  דמצות 
הרמה   מטרת  אמנם שתפעל  היא  המצוה 

הב תכליתו  עיסה ששאר  ממנה  להיות  יוכל 
ל הלחם,  פעולתהשל  את    פעול  להחיות 

 . האדם בגשמיות וברוחניות

 ( 85תו"מ חכ"ג ע' )
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 פרק י 

 הלכה ח 

 האומר כל גיזותי ראשית דבריו קיימין 

למעלה שיעור  דאין  הגז    פסק  בראשית 
 . (הי"זפ"ב לעיל )וראה 

 (38והערה  222לקו"ש חי"ח ע' )

 פרק יא 

 הלכה א 

מישראל  איש  כל  לפדות  עשה  מצות 
הישראלית לאמו  בכור  שהוא   בנו 

אך  ונאמר  לי  רחם  פטר  כל  שנאמר 
 פדה תפדה את בכור האדם 

להאב   ציווי  בו  הנאמר  פסוק  הביא  לא 
תפדה"  בניך  "בכור  )לא  בנו  את  לפדות 

"בכור אדם בבניך  ולא    )קדושין כט, א(  שבבבלי
שבירושלמי ה"ז(  תפדה"  פ"א  (.  )קדושין 

)שו"ת סי'  ע"פ מ"ש הריב"ש    בזה י"ל  והביאור

לקמן    קלא( הרמב"ם  ש(ה"ה)בדעת  הטעם , 
הפודה בנו מברך "על" ופודה עצמו מברך ש

אלא   ,בעצמוהוא  מצוה  העיקר  , כי  "לפדות"
א"א על   שיקיימו  שבקטנותו  הטילוה  ולכן 

 . ועד"ז בעניננו האב.

 (18והערה  44לקו"ש חי"א ע' )

 פרק יב 

 הלכה א 

עשה  מצות  לפדותו  רצה  לא  ואם 
לעורפו . . ומצות פדיה קודמת למצות  

 עריפה

 
,  לבאר בדעת הרמב"ם   הנמעןודלא כמו שרצה  (  40

 עיי"ש.  שמצות עריפה היא על ב"ד לדון בה 

לערוף היא  דהמצוה  לדון.    ,סתם  ולא 
ועאכו"כ  הרי  ו קנסות,  ב"ד  ב"ד,  דיני  הדן 

 .40מאן דכר שמיה

 ( ]אג"ק חט"ו ע' קפא[ 497לקו"ש חט"ז ע' )

 הלכה ו 

ועד מאימתי   משיולד  לפדותו  חייב 
שלשים יום ומאחר שלשים יום אם רצה  

פודה  ולע לפדותו  רצה  עורפו אם  רפו 
 ואין כאן אלא מצות עיכוב בלבד 

קורקוסהקשה   פסק   ,במהר"י    דאי 
י  כרב ששת  הרמב"ם ב  ת, האיך כ( ג, א)בכורות 

שהקשו ממנו    )בכורות פ"א ה"ו( לשון התוספתא 
ששת מיבעי    ,לרב  עליו  עובר  ליה". ד"או 

דא"א לפרש "מצות עיכוב"   ,והוא לשיטתו
שהכוונה ל"עובר עליו". אולם בכס"מ כתב 
וא"כ  עליו",  "עובר  היינו  עיכוב"  ד"מצות 

 .41קושיא )על הרמב"ם( מעיקרא ליתא

מצות  )אף ש  מה שהקדים עריפה לפדיהו
אי אין  ודב, הנה  ((ה"א)פדיה קודמת כדלעיל  

קוד עריפה  ל'  דלאחר  , לפדי'  מתהכוונה 
נאמר יג(  דהרי  יג,  תפדה   )שמות  לא  "אם 

הרצון   אי  הוא  לעריפה  שתנאי  וערפתו", 
ותלפדו א(  .  רק  ס"ל דעריפה מתחלת  די"ל 

מאחר ל' יום, ולכן פתח בעריפה שהוא כולו 
מחודש לאחר ל' )ומקורו מהתוספתא הנ"ל 
דרק "מכאן ואילך או פודהו או עורפו". ואף 
דפסק   ששת  לרב  זו  מברייתא  שהקשו 

התוספתא  כו ידחו  זה  משום  לא  הרי  ותיה, 
ב(  ברמב"ם(.  כזה  נמצא  וכמ"פ  מהלכתא. 

בא הדין ד"לא רצה   )ה"ז(כיון דתיכף לאח"ז  ד
ובמי לפדי',  לו  ענין  סמכו  א  ללפדותו", 

של   דייקנותו  וידועה  עריפה.  הוקדמה 
הענינים   בסידור  גם  לקמן גם  ראה  ו)הרמב"ם 

 .(הט"ז

]אג"ק חט"ו ע'   497-498לקו"ש חט"ז ע' )
 קפב[( -קפ

  הנמען צה  ועיי"ש המסתעף מזה בדחיית מה שר (  41
 . שלא התכוון הרמב"ם לברייתא   ,לתרץ באופן מחודש
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 הלכה טז 

שלא   עד  אם  ידוע  ואין  שנתגייר  גר 
שנתגייר   אחר  או  חמורו  ילדה  נתגייר 
הרי זה חייב לערוף או לפדות ואם פדה  

 מחבירו   שהמוציא    גר    של    השה    בשה  

 עליו הראיה

עריפה  שהקדים  לפרש  מוכרח  כאן 
ענין הפדיה להדין הבא    לפדיה כדי לסמוך 

 )וראהובמילא הוקדמה עריפה  ,בסוף ההלכה

 .(לעיל ה"ו

 ]אג"ק חט"ו ע' קפב[( 498לקו"ש חט"ז ע' )

 הלכות שמיטה ויובל

 המצוות 

  . ממלאכתה  שתשבות הארץ בשביעית
 שלא יעבוד עבודת הארץ בשנה זו

 [א]ראה לקמן פ"א ה"

 שישמט מה שתוציא הארץ

 ]ראה לקמן פ"ד הכ"ד[

 
 פרק א 

 הלכה א 

הארץ   מעבודת  לשבות  עשה  מצות 
ועבודת האילן בשנה שביעית שנאמר 

' ונאמר בחריש  הושבתה הארץ שבת ל
 ובקציר תשבות 

פערלא החקירה    הידוע רי"פ  קיב.  מצוה  )מנ"ח 

סא( למ  מ"ע  עשהבנוגע  אם   ,דשביעית  צות 
)ויקרא   כפשטות הכתוב)היא שהארץ תשבות 

או שהאדם   ()במצוות(לעיל  וכדמשמע    ,ה(-כה, ד
הארץ   מעבודת  הרמב"ם  )ישבות  כלשון 

כא(   ובכתוב   ,כאן לד,  ובקציר   )שמות  "בחריש 

 
 . 47, 46, 45 ות והער 202וראה לקו"ש חכ"ד ע' ( 42

 תשבות". 

ש להעיר  יש  הקדים הרמב"ם  אבל 
הארץ"   הכתוב אם  (42ד"ושבתה  ונפק"מ   .

 אחר, ואפי' גוי.   ה ע"ישללנהשביתה דארצו  

שמיטה למצות  בהטעמים  שתלוי   וי"ל 
, אם הוא כדי  )מו"נ ח"ג פל"ט. חינוך מצוה פד. שכח(

שתתחזק הארץ או לקבוע בלבנו ענין חידוש  
ראה לקמן פ"ד ו)  העולם ושהכל ברשות הקב"ה

 .(הכ"ד. פ"ט ה"א. הכ"ח

פשוט    ,במל"תאמנם כ"ז הוא במ"ע, כי  
וב, ולכן  כדמוכח בכת  שהוא רק על הגברא

 כתבו בלשון השייך לגברא.  )במצוות(גם לעיל  

 ( 9, 8 ותוהער 286-293לקו"ש חי"ז ע' )

 פרק ג 

 הלכה יא 

אילנות נוטעין  אין  הזה  בזמן  .    אף   .
 כו' יום קודם ר"ה שלשים

לימוד התורה  בהוספה  נוגע לבהוא  עד"ז  
השמיטה,   בשנת  להתחיל ששצ"ל  צריך 

 . שלפניה בחודש אלול

 ( 314חכ"ד ע' לקו"ש )
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 פרק ד 

 הלכה כד 

שתוציא  מה  כל  להשמיט  עשה  מצות 
והשביעית   שנאמר  בשביעית  הארץ 

וכל הנועל כרמו או   תשמטנה ונטשתה
.   סג שדהו בשביעית ביטל מצות עשה

בכ  . שוין  הכל  ויד  הכל  יפקיר  ל  אלא 
 מקום

הוא   אם  הפירות,  בשמיטת  לחקור  יש 
ם  ולהפקירפירותיו  שעל הבעה"ב להשמיט  

דיבור  אם) א"צ  או    ,כי  מוכיחה,  דהנהגתו 
כלשונו (,  אוקמי בחזקת כשרות שעשה כןד

שתוציא    )במצוות(ולעיל  כאן   מה  "שישמט 
 או שהוא אפקעתא דמלכא. ",הארץ

כרמו  ונוטל  שדהו  בגודר  ונפק"מ 
מ"ע"ד) חידושו  –  "ביטל  גופא    הוא,   זה 

אם    (,דבסתם היה אפ"ל דהוי הפקר ממילא
ואם הם   גזילה,  יש בלקיחת פירותיו משום 

במעשרות.   אפ"ל    שבמעשר  אלאחייבים 
מועיל   הפירות  להפקיר  החיוב  דעצם 
הפקירם  בשלא  גם  המעשרות  מן  לפוטרם 
דיתן   לומר  אישתמיט  שלא  וכמו  בפועל, 

שני מעשר  נתן  לא  אם  עני  בשנים    מעשר 
 .הראויות לו

יש  לכאורו אפקעתא ה  דהוי  להוכיח 
"רואה  ,  )ר"פ ויקרא(תנחומא  לשון בהדמלכא מ

. ששדהו מופקרת ואילנותיו מופקרים וכו'"
אינו,   הפקירו,    כיאבל  דהוא  אפשר  לעולם 

ע"ד"רואה"  ו שמיעה  "  הוא  דומה  אינו 
המצב כמו  ", שחידוש בעיניו לראות  לראיה

למה   נוסף  שהפקירו.  לאחרי  בפועל  שהוא 
לפי"ז כאלה קראו  נלמה    ,שצע"ק  אנשים 

"שומרי שביעית" העושים מצוה ע"י העדר  
אינו  אם הוא אפקעתא דמלכא, דיבורם, הרי 

 שייך לפעולת האדם כלל. 

 
 .17'  ע  א"ח  ג"תשל קודש  שיחות  ( וראה43

עוד יש להוכיח לכאורה דהוי אפקעתא 
ספיחים  לשומרי  שהוצרכו  מזה  דמלכא, 

ולמה   הלחם,  ושתי  לעומר  לא  בשביעית 
דלאו בני   לחש"ולפני שביעית  הקנו שדות  

המצוות  כי לא ניתנו    וה נינהו. אבל אינו, מצ
לקיימם רק ע"י ערמה, ופשיטא    באופן שיהא

 לא באופן שיהיו מחוייבים בערמה.

כספים משמיטת  להוכיח  דשם   ,ונראה 
, (ראה לקמן פ"ט ה"א. הכ"ח)הוי חובת גברא  ודאי ד

עד"ז הוא בשמיטת קרקעות, דהרי  ובמילא  
דב הםשמיטה"גדר  שוים  לקמן  )  "  ,  (הכ"הראה 

בובפרט   שניהם  ב( מ"ש  שנכללו  טו,    )דברים 
פירושו  שכפשוטו  השמיטה",  דבר  "וזה 
ל"דבר"  הגברא  על  היא  שמיטה  שמצות 

"אלא    כאן גם בפה, כלשונו  )ולהפקיר שדהו  
ראה לקמן פ"ט  )  וכבשמיטת כספים   ,יפקיר הכל"

בזה רק  השמיטה היא  . אלא דבכספים  ((הכ"ח
ראה  )מדת  החוב במקומו עואבל  "לא יגוש"  ש

קרקעשם(  לקמן בשמיטת  אמנם   צ"ל   , 
 .43לגמרי  הפקר", ונטשתה"

, 21, 13* ותוהער 287-293לקו"ש חי"ז ע' )
27 ,30 ,61) 

 הלכה כה 

בפני   שלא  בין  הבית  בפני  בין  ונוהגת 
 הבית 

קרקעותפי'  בכס"מ   לשמיטת   , דכוונתו 
כספים כי  מדאורייתא,הוי  ו שמיטת  רק 

במל"מ   אבל  ביובל.  דגם  תלויה  הוכיח 
ביובל תלויה  קרקעות  הוי    שמיטת  ובמילא 

)יו"ד  . ולהעיר דבטור  מדרבנן שלא בפני הבית

כתב "ובא"י האידנא מדרבנן", וכתב   סי' שלא(
בהל'   ,בב"יע"ז   הרמב"ם  דברי  הם  "וכך 

 .ופ"י"שמיטה פ"ט 

וראה לקו"ש  . 9והערה  170לקו"ש ח"ז ע' )
 ( 60הערה  292חי"ז ע' 
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 ז פרק 

 הלכה א 

ל ות שביעית אין אוכלין מהן אלא כפיר
שנאמר   זמן בשדה  מצוי  המין  שאותו 

תהיה  בארצך  אשר  ולחיה  ולבהמתך 
כ  לאכול  תבואתה  זמן  כל  שחיה  ל 

זה מן השדה אתה אוכל  אוכלת ממין 
ממה שבבית כלה לחיה מן השדה חייב  

 לבער אותו המין מן הבית 

ש שוין  הטעם  ובהמה  מפני    ,הואאדם 
ש האלקות  גילוי  למטה גודל  גם    בשביעית 

 .44בעוה"ז

 (45והערה  114לקו"ש חי"ב ע' )

 פרק ט 

 הלכה א 

מצות עשה להשמיט המלוה בשביעית  
 שנאמר שמוט כל בעל משה ידו

לשון זה שייך רק אם נאמר ששמיטה זו  
ראה )היא חובת גברא ולא אפקעתא דמלכא  

. ודוחק לומר שהמצוה (לעיל פ"ד הכ"ד. לקמן הכ"ח
להשמיט   אפקעתא   ,בדיבורהיא  אבל 

כי   מעצמה,  הוי  לפרש אז  דמלכא  הו"ל 
מצינו    .כוונתו במחזיר  שרק  לזה  נוסף 

משמ מילתא ישיאמר  פסיקא  ולא  אני,  ט 
 שיבוא לכך בכל מלוה.

 ( 43והערה  290לקו"ש חי"ז ע' )

שביעית   עליו  שעברה  חוב  והתובע 
 עבר על לא תעשה

לא כתב "ואסור לתבוע", כי "לא יגוש" 

 
ב (  44 הכוונה  דרק  מ"ש  ולכאורה  בהערה,  "ראה" 

 משא"כ בקרא מפורש דביעור שייך גם לאדם,    ברמב"ם

כספים,  בשמיטת  בפ"ע  ואיסור  לאו  אינו 
חיוב השמיטה  האלא   קיום  גם  ראה לקמן  )וא 

 . (הכ"ח

 ( 45והערה  290לקו"ש חי"ז ע' )

 הלכה ד 

וכשתשקע חמה בלילי ראש השנה של  
 מוצאי שביעית אבד החוב

או נפקע,  עצמו  אין פירושו שבטל החוב  
לו   שא"א  וכ"א  עוד,  "אבד" לתובעו  נקט 

ההלכה לתחילת  שבהמשך  "בשביעית , 
עתה "אבד" בענין א"כ  עצמה גובה חובו", ו

 .(ראה לעיל ה"א. לקמן הכ"ח)הגבייה 

 ( 51והערה  291לקו"ש חי"ז ע' )

 הלכה טז 

כשראה הלל הזקן שנמנעו מלהלוות זה  
בתורה  הכתוב  על  ועוברין  זה  את 
התקין  וגו'  דבר  יהיה  פן  לך  השמר 

עד  פ החוב  ישמט  שלא  כדי  רוזבול 
 שילוו זה את זה

ד להענין  דוגמא  הוא  ועשו "הפרוזבול 
, שאף שמצד התורה אין חשש  "סייג לתורה

העבודה   )מצד שלימות  הציווי  על  שיעברו 
ודו מ"ת  תורה  רדזמן  נתנה  הראשונים(,  ות 

בדורות האחרונים כדי  כח ביד חכמים לתקן  
יעברו   בתורה,שלא  שכתוב  מה   ולחזקעל 

ואדרבה,   תתן.  דנתון  שגם    עי"זהמצוה 
במצב דמיעוט הלבבות יקיימו בנ"י המצוה  

בדוגמת שטר שיצא    ניתוסף בזה עליההנ"ל,  
, שוב  שרד בכל מצב, שמאחר ועליו ערעור

עליו   מערערין  הי"ג)אין  פי"ג  לקמן  בביאור    וראה 

, שנתגלה עי"ז בזה  ועוד מעלה  .(כללות ההלכה
ובנוגע לפועל הענין דכל ישראל יש לו חלק  

הי"ט(בקרקע   דעות  )לקמן  ולכמה  אפשר גם  , 

בבהמהקאי בפשטות   ולחיה"  רק  וכמו  (,  )"ולבהמתך 
 . שהאריכו בנו"כ
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לסמוך על החלק שיש לכל יהודי בכל זמן 
, שהוא )ראה לקמן הל' שלוחין ושותפין פ"ג ה"ז( בא"י

 גילוי מעין ודוגמת הגאולה העתידה.

 (440-442סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' )

 הלכה כח 

וב שעברה עליו שביעית  כל המחזיר ח
רוח חכמים נוחה הימנו וצריך המלוה  
לומר למחזיר משמיט אני וכבר נפטרת  
שתקבל   רצוני  אעפ"כ  לו  אמר  ממני 
לא   והרי  יגוש  לא  שנאמר  ממנו  יקבל 

 נגש

מכאן דשמיטת כספים חובת גברא היא,  
משוםאד בלשון   י  צ"ב  דמלכא,  אפקעתא 
המחזיר)" משמ  חוב  (כל   .   הריו",  אניט  י. 

ואדרבה לגמרי.  החוב  ונתבטל  היה   ,נפקע 
חוב בתורת  להחזירו  אסור  היפך    צ"ל 

מנו".  הי, ואיך "רוח חכמים נוחה  האפקעתא
אלא משמע דבאמת אין החוב נפקע לגמרי, 

ב(   ,א רק א( חובת גברא לשמטשמיטה היוה
יגוש"הוא בזה ש  הוגדר )היינו    "לא  ויתבע 
בפ"ע  "זשאי חיוב    ,לאו  קיום  הוא  אלא 

ומה שצריך  טה וכמשמעות הכתובים.השמי
, י"ל דס"ל דהוי מצוה  "ט אניימשמ"לומר  

 שיאמר בפה(.

אי  ומאחר מחייב  יגוש"  נגישת  -ש"לא 
שעבוד    נפלהמלוה,   ממילא  וחובת  בדרך 

דה תליא(,    לוהגברא  בהא  )דהא  לפרוע 
" ממני  נפטרתוכבר    אני  (שמיטמ)וכלשונו "

שנפטר"וכבר",    ונקט) ע"י   לא  להדגיש 
אבל זהו רק  . "משמיט אני"(  אמירתו עכשיו

והלוהביחס   המלוה  שעבוד שבין  אולם   ,
הלוה   בעלות  )נכסי  מעין  חל  חלקם  שעל 

לא    (מלוהד החוב  עצם  כי  הוא,  במקומו 
ה"ד)נפקע   לעיל  רוב  .  (ראה  דעת  בזה  ויבואר 

על    הפוסקים מצוה  גדר  אין  אחד  שמצד 
)גם בשלא אמר המלוה משמט   הלוה לפרוע

 אידך נקרא "מחזיר חוב"., ומאני(

פריעת בע"ח מצוה,  הא דואין שייך כאן  )

  לרוב דעות אין חיוב על הלוה להחזיר הרי  ד
, הרי יש הוא  מצוה  באמת, ולאידך אם  וכנ"ל

ולא רק נייחא דרוחא. ואין לומר    , כאן חיוב
ד"רוח חכמים נוחה" היינו כשהחזיר לאחרי  
הקדים   דהרי  אני,  משמט  המלוה  שאמר 

הימנו    האהרמב"ם   נוחה  חכמים  דרוח 
 . (כו'" למחזירואח"כ "וצריך המלוה לומר 

 (59, 49, 47 ותוהער 289-292לקו"ש חי"ז ע' )

 הלכה ל 

ולצוות  להזהיר  הכתוב  הוסיף  והרי 
 שלא ימנע אלא יתן שנאמר נתן תתן לו

 .[אה לעיל הל' מתנות עניים פ"ז ה"אר] 

 פרק י 

 הלכה ו 

שהיא שנת ולפי חשבון זה תהי שנה זו  
מוצאי   לחרבן  ואלף  ומאה  שבע 

 שביעית

פ"ט  החודש  קידוש  הל'  לעיל  ]ראה 
 ה"ה[

 הלכה ח 

וקראתם דרור בארץ לכל יושביה בזמן  
יהיו   שלא  והוא  עליה  יושביה  שכל 
כולם   אלא  בשבט  שבט  מעורבבין 

 יושבים כתקנן

כמקום היינו   הארץ  ישוב  ששלימות 
הוא   ישראל  לכל  רק  דירה  שכולם כלא 

גם  נמצאים   אלא  חלוקין  צ"ל  בא"י, 
שהוא  מתבטא זה בגילוי  ורק אז  בשבטיהן.  

דרור לכל יושביה, חירות לכל ישראל.    זמן
דדוקא   בהלכה  דוגמא  אופני  מוהוא 

נעשה דירה   ,העבודות השונות דכל ישראל
 שלימה להקב"ה. 

 (43-44לקו"ש חכ"ה ע' )
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 הלכה יד 

מר"ה עד יום הכפורים לא היו עבדים  
לבתיהן   משתעבדין  נפטרים  ולא 

. . כיון שהגיע יום הכפורים   לאדוניהן 
עבדים  נפטרו  בשופר  ב"ד  תקעו 

 לבתיהן 

ישנם  יציאה מעבדות  נראה שבכל  מזה 
)מלאכה(   משעבוד  יציאה  הענינים,  שני 
אלא שביובל  בכל.  ורשותו  למקומו  וחזרה 
חלוקים ענינים אלו גם בזמן, ובשאר גאולת  

רור  בב"א. וי"ל שבכל שח  הם באיםעבדות  
תדבר(, גם  כ"ה   הרוב  על  )דהתורה  בפועל 

יל הל'  לעוראה  )אלא שאינו דין, משא"כ ביובל  

 .(חמץ ומצה פ"ז ה"ו

 ( 47לקו"ש חי"ב ע' )

ויוה"כ  הוא   שר"ה  לזה  בהלכה  דוגמא 
הוא  שיוה"כ  אלא  אחד,  והמשך  ענין  הם 
היא   לחירות  היציאה  כי  והעיקר.  הגמר 

לב'   שנחלקת  אלא  אחת,  זמנים,  נקודה 
התחלת היציאה )לא משתעבדין( היא בר"ה, 
שהיא  לבתיהן(  )נפטרים  היציאה  וגמר 

 העיקר, היא ביום הכיפורים.

 (299-300לקו"ש חי"ט ע' )

שהם   מוכח  זמנים  בב'  שנעשו  מזה 
 ענינים חלוקים לגמרי. 

 (72-73לקו"ש חכ"א ע' )

 פרק יג 

 הלכה א 

שבט לוי אעפ"י שאין להם חלק בארץ  
נצטוו   ערים כבר  להם  ליתן  ישראל 

לשבת ומגרשיהם והערים הם שש ערי  
עיר   וארבעים  שתים  ועליהן  מקלט 
בימי   אחרות  מקלט  ערי  וכשמוסיפין 

 המשיח הכל ללוים

מ"ב ערים אלה ותשעת ערי המקלט ה"ה 
כבענתות   )וכהנים,  ללוים  ודוקא  "לשבת", 

ביחזקאל    והנה וכיו"ב(.   לא( כתוב    )מח, 
לק שלם בארץ,  שלע"ל יקבל שבט לוי גם ח

שם   שגם  ופשוט  ומובן  אחד".  לוי  "שער 
ד"לשבת" הענין  חלק    ,יהיה  אי"ז  לא  דאם 

וא"כ   השבטים.  שאר  יהיה  צ"ע  כחלק  מה 
יגור בהערים  החילוק בין מקומות אלו ומי 

 .ומי ב"שער לוי", ואיך יחלקו ויבחרו בזה

]וע"פ סרט   126-127תו"מ תשמ"ו ח"ד ע' )
 (ההקלטה[

מ ערי  אחרותוכשמוסיפין  בימי    קלט 
 המשיח כו'

תח(  במנ"חכתב   שמפורש    ,)מצוה  דמזה 
הרמב"ם   ללוים, ערים  יתנו  לע"ל  ש דעת 

הלוים    דס"לנראה   יטלו  לא  לע"ל  שגם 
מזה, כי לא פסיקא כן  נחלה. אבל לא הכריח  

יקבלו   לא  חלק  נוטלים  דאם  מילתא  ליה 
ארצותבכ)וערים   הי"א)  שאר  ועוד  ((לקמן   .

חלקם    ,זאת תחת  הם  שעריהם  כתב  דלא 
"אע"פ שאין להם חלק  אדרבה  בארץ, אלא  

ובן גם בערים יבארץ כבר נצטוו וכו'", ומזה  
 . (לקמן ה"י )וראהשמוסיפין לימוה"מ 

 (20והערה  104לקו"ש חל"ח ע' )

 הכל ללוים 

הערים   דכל  משמע  בגדר הם  מלשונו 
קמ"ל   מאי  דאל"כ  ללוים,  בשייכותם  אחת 

קמן ה"י. הל' רוצח ושמירת נפש  לאה )רבתיבת "הכל" 

 .(פ"ח ה"י

 (43והערה  94לקו"ש חכ"ה ע' )

מקור המבואר  יומתק  ע"פ  בזה  לקמן  ו 
ערי    )ה"י( היותן  מצד  קולטות  מקלט  דערי 

 .לויה

 (56והערה  96ע'  לקו"ש חכ"ה )
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עד"ז היה בכיבוש ראשון, שקיבלו ערים 
כנען לגבולותיה", לשבת   גם מחוץ ל"ארץ 

 . בעבר הירדן

 (91והערה  218לקו"ש חכ"ח ע' )

 הלכה ז 

אין גואלין כסדר הזה.   . .כהנים ולוים  
סמוך  ואפילו  השדות  מוכרין  אלא 
שדה  הקדישו  ואם  מיד  וגואלין  ליובל 
היובל  לאחר  ההקדש  מיד  גואלים 
וגואלים בתי ערי חומה כל זמן שירצו  
אפילו אחר כמה שנים שנאמר גאולת 

 עולם תהיה ללוים 

הלוים    כאן דבעלות  המעלה  נראה 
ת דהיא תמידית, דגם כשנמצא הבי  ,בעריהם

יש להם מעין בעלות   והשדה ברשות אחר, 
בערי   גם  הוא  וכ"ז  מהם.  נחלט  ולא  בהם 
הרמב"ם   לשון  המשך  כפשטות  מקלט, 

הדינים   דכל  זה,  ערי לגם    שייכיםבפרק 
 .י(וראה לקמן ה") תחילת הפרקשנזכרו ב מקלט

 ( 22והערה  92-93לקו"ש חכ"ה ע' )

 הלכה ח 

ישראל שירש את אבי אמו לוי הרי זה  
כל הואיל גואל  לוי  שאינו  אע"פ  וים 

גואל  לוים  של  השדות  או  והערים 
לעולם שדין זה תלוי במקומות אלו ולא 

 בבעלים 

ש ולא  הרי  החפצא  ע"פ  וקובעים  דנים 
)ראה לעיל  ו בענין זה  תהגברא. ומתאים לשיט

ה"ו(  פ"ו  וחרמין  ערכין  להחרים    הל'  הכהן  דיכול 
כיון שכבר חל עליו   ,חרמו שקיבל מישראל

 ברשות ישראל. שם חרם 

 (48והערה  171לקו"ש חכ"ב ע' )

 הלכה י 

כל שבט לוי מוזהרין שלא ינחלו בארץ  

חלק  יטלו  שלא  מוזהרין  הן  וכן  כנען. 
.בביזה   לא   .  בארצם  אומר  הוא  וכן 

 תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכם בביזה

תח(במנ"ח  כתב   הרמב"ם  )מצוה   , בדעת 
בארץ נחלה  הלוים  יטלו  לא  לע"ל   ,שגם 

כן ממה שלא הזכירו בפירוש   )וראה והוכיח 

ה"א( אבל  לעיל  רעו  הסמ"ג.  כתב    רעז(-)לאוין 
ומשמע  בארץ".  אף  חלק  נוטלין  "ולע"ל 

)שהרי   הרמב"ם  שיטת  שכ"ה   הולךדס"ל 
הרמב"ם בעקבות  הנ"ל   ,תמיד  הביא  וגם 

בהמשך למה שהעתיק דברי הרמב"ם כאן(. 
כן, הרי צ"ע ומלבד   מה שצ"ב מנ"ל לומר 

הענין בימוה"מ,  ,  בעצם  הלאו  תתעקר  איך 
נוהג   אינו  אם  בלאוין  נמנה  איך  ולאידך 

 . לדורות

)רי"פ פערלא ודוחק לפרש כמ"ש במפרשים  

שלע"ל    וברית משה לסמ"ג שם. שו"ת עמודי אור סוס"ו(
חלק כללי אבל לא חלק  עריהם כיתנו להם  

דהרי    –  ותממש, או דמדובר רק בשאר ארצ
הסמ"ג    ,כנ"ל לדברי באו  דברי  בהמשך 

לכל   כא"י  שהוא  רבים  בכיבוש  הרמב"ם 
דבר. וע"ז מוסיף שיטלו "אף בארץ", היינו 

)חדא"ג  ובמהרש"א  )א"י ממש וחלק ממש.  ב

א( קכב,  קאי    ב"ב  לא  ה'  ע"פ  דבחלוקה  תירץ 
 .(ואכ"מ .הלאו

, בהקדים דיוק ל' הוא  והביאור בפשטות
" דמוזהרין  בארץ הרמב"ם  ינחלו  שלא 

ולא   ישראל"  נקט  כנען",  "ארץ  הרגיל  ל' 
רק שאר א( דשולל  דדוחק לפרש  )"בארץ"  

אין  אבל  ישראל  ארץ  בכלל  שהם  ארצות, 
הבאה  מפורש בהלכה  זה  כי    –   בהם האזהרה

במדרש כי    – שולל עבר הירדןב( ד.  שם(ראה  )
נוחלין אין  הירדן  בעבר  שגם    (, מרבה 

לא"י  שייכת  שבעצם  ארץ  לשלול  דכוונתו 
כנען,   מארץ  אינה  קניזי  והיא  אבל  קיני 

בה)וקדמוני   מהלשון  מובן  שג"ז  לכה  ואף 
כי  הבאה אלוא,  ארצות  "וירשוה    ין  בכלל 

אפשר  שם  הנה  להם",  ונתחלקה  בניהם 
עליה  שנכרתה  הארץ  הוא  דהעיקר  לפרש 

בעצם    כאן,  תבווכמתאים לברית, ועוד זאת ד
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 .(הלאו

לוי  ו שבט  יטלו  דלע"ל  י"ל  עפ"ז 
כנען   בארץ  והאזהרה  ההם,  אכן  בארצות 

לדורות ו45הויא  ש.  בפירושמה  כתבו   , לא 
ע"פ הידוע בכללי הרמב"ם שאין דרכו  הוא  

 לכתוב ענינים מחודשים.

ראה    –   הי"ב)לקמן  מבואר  אי"ז סתירה להו

.  שבט ללוי  ד  (שם  . "הובדלו מדרכי העולם 
כי  )ולכן(   נוחלין",  באופן  ולא  נחלה  רק 

הבארצםד" ארץ  היינו  כדי  ",  לבנ"י  ניתן 
אומות,  השאר  כשתהי' להם ארץ לישב בה  

ל העולם"נחשב  תנחל"  "דרכי  אבל ו"לא   ,
הוא   וקדמוני  קניזי  קיני  בארץ  שיקבלו  מה 

נתינה  אלא    ,לא מצד ההכרח דישובם בארץ
ושפיר  ירחיב",  "ואם  ה',  מאת  מיוחדת 

הלוים בזה  יכולים  ובפנימיות  .  לקבל 
הובדלו רק מבירור המדות  הלוים  ,  הענינים

ובא   לזולת  שייכים  שהם  )שענינם 
שהו"ע ארץ כנען,    בהתלבשות בהמתברר(,

מ שלמעלה  המוחין  עבודת  כיבוש  אבל 
וקדמוני,  ו קניזי  קיני  ארץ  שהו"ע  בירורים, 

 שייכת גם לשבט לוי.

מדועו) לאידך,  להקשות  כל יטלו    אין 
בארץישראל   יהיוחלק  והרי  מובדלים    , 

העולם,   העולם מדרכי  כל  עסק  יהיה  "לא 
לא הבדלה  הכי    –אלא לדעת את ה' בלבד"  

 מצ"ע אלא מצד מצב העולםתהי' תכונתם  
ה"ה) פי"ב  מלכים  הל'  לקמן  בשבט (ראה  משא"כ   ,

 . 46לוי

,  37, 28 ותואילך והער 103לקו"ש חל"ח ע' )
38 ,45) 

מוזהרין שלא ינחלו בארץ  כל שבט לוי 
 כנען

 
( ראה גם מכתב ימי אלול תשמ"ה )שו"ת מנחם  45

וראה תו"מ תשמ"ו ח"א ע'    (. 261משיב נפשי ח"א ע'  
שבעבר    402 מקלט  ערי  ג'  אם  נתפרש  שלא  בהערה, 

בחוץ. וראה לעיל  דשבט לוי או מ  זה   הירדן יהיו בחלק 
ה"א. לקמן הי"א )מלקו"ש חכ"ג( דלא יטלו בקיני קניזי 

מוכח   מזה  כדלעיל  לכאורה  ,  ה"ז()דלא 
, כי הם דאין ללוים בעלות שלימה בעריהם

 ,לאידך  אמנם.  רק "לשבת" ולא חלק בארץ
  פי"א הי"ז   שר שני)הל' מעפסק הרמב"ם לעיל    כבר

גם בערי מקלט   הוכ")   הוי חלקםד  (ראה שם  –
נפ ושמירת  רוצח  הל'  לקמן  ה"א.  לעיל  ה"י()ראה  פ"ח    , ש 

תלוי   אלו  ערים  קליטת  דין  גדר  ואדרבה, 
ונפק"מ שקולטים לדעת  ה,  בהיותם ערי לוי

אם  ,  גם במצב שאין קולטים מצד ערי מקלט
 אין ששתן וכיו"ב(.

"לשבת"ו הדגשת  כי   :הוא  טעם  א( 
היו  גם הערים ניתנו מאחוזת השבטים, ולכן 

כי אין כאן בעלות פרטית אלא ב(    .מפוזרים
 .(וראה לקמן הי"ב)  ית דכללות השבטכללבעלות  

 (93-96לקו"ש חכ"ה ע' )

כל   הלוים  לכהנים  יהיה  לא  שנאמר 
שבט לוי חלק ונחלה . . וכן הוא אומר  

 בארצם לא תנחל וכו'

]ראה לקמן הי"ב. הל' כלי המקדש פ"ג 
 [ה"א. פ"ד ה"א

 יא - הלכה י 

ובן לוי או כהן שנטל חלק בביזה לוקה 
אותה   מעבירין  בארץ  נחלה  נטל  ואם 
אמורי'  הדברים  שאין  לי  יראה  ממנו. 
ברית  עליה  שנכרתה  בארץ  אלא 
לאברהם ליצחק וליעקב וירשוה בניהם  
ונתחלקה להם אבל שאר כל הארצות  
הרי  ישראל  ממלכי  מלך  שכובש 
הארצות  באותן  והלוים  הכהנים 

ישר ככל  והרי  ובביזתן  ]ובראב"ד:  אל 
בישראל   חלק  נטלו  לא  מדין  בביזת 

 י. וקדמונ

באו"א, שסו"ס    403וראה תו"מ תשמ"ו ח"א ע'  (  46
עבודתםמובדלים  הלוים    יהיו מצד  "להורות",    יותר 

דורש יגיעה    , שהואלאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא 
 . יתירה
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הכל  יוצר  ובמצות  בתרומה  אלא 
 יתברך[ 

יישב הראב"ד,   בכס"מ  "וסובר   השגת 
ראיה משם  דאדרבא  דמדחזינן    , רבינו 

חלק   נטלו  לא  ברית  עליה  שנכרת  דבארץ 
אתא לגלויי דמדין   , בביזה כלל ובמדין נטלו

כיון שלא נכרת עליה ברית לא היתה בכלל 
וה"ה לכל שאר   ,לא היה לכהנים חלק בביזה

ומה שלא    .הארצות שלא נכרת עליהן ברית
גזירת  ישראל  עם  שוה  חלק  במדין  נטלו 

 הכתוב היתה הוראת שעה".

צע"ג, דהרי מה שנטלו במדין לא היה  ו
חלק בביזה אלא תרומת המכס. אמנם ע"פ 

ו הרמב"ן  כג(בחיי  רבנו  מ"ש  לא,    )מטות 
היתה   לא  מדין  את דמלחמת  לרשת  בכדי 

ארצם )"מדין לא היה משלהם ולא לקחו את 
ארצם רק לנקום נקמתם הרגו אותם ולקחו  
שללם"(, סרה קושיית הראב"ד מלכתחילה, 
ואופנה   שמטרתה  במלחמה  מדובר  דכאן 
שהמלך כובש הארץ, משא"כ מלחמת מדין  

 .47שגדר אחר יש לה

איברא, דמוכח דעת הרמב"ם שמלחמת 
ות דכיבוש. דלקמן מדין דומה לשאר מלחמ

( כלל מלחמת מדין  ראה שם  – )הל' מלכים פ"ו ה"ז  
בהא ד"אין מקיפין אותה מארבע רוחותיה",  
ואדרבה עיקר ההלכה נלמדת ממדין. והדרא 

 קושיית הראב"ד לדוכתא. 

גדרים    ,וי"ל ב'  ישנם  הרמב"ם  דלדעת 
היתה   אחד  מצד  מדין:  במלחמת  ומטרות 

למחות   באו  דלא  כיבוש,  מלחמת  כל  מעין 
התורה   מסיפור  )כדמוכח  הארץ  יושבי 

וגו'" בנ"י  רק  ,  "וישבו  היתה  משה  וטענת 
רגו  הבזה ש"החייתם כל נקבה" וציוה רק "

 
ע'  (  47 ע'  294ראה לקו"ש חי"ג  הערה    403. חי"ח 

40 . 

- . אג"ק ח"א ע' קנח344( ראה לקו"ש חכ"ח ע'  48
שמטעם זה גופא    177-178וראה תו"מ חל"ז ע'  סא.  ק

,  לא נזכרה התשתתפות שבט לוי בקרא אלא בתושבע"פ
למעלה   היתה  זו  מלחמה  כי  ד"ס,  וחמורים  ערבים 

 . מעולמות

ו בטף"(,  זבר  העיר,  לכן  כל  כל  הקיפו  לא 
ומזה לומדים במכש"כ לשאר מלחמות שכל 

מדין   מלחמת  לאידך,  לכיבוש.  היתה  כולם 
)הוספה   לביזה  ולא  נקמה,  מלחמת  בעיקר 

שאר  בנכס כביזת  ביזתה  דין  אין  ולכן  ים(, 
 ולא נטלו כהנים ולוים חלק בה. ,מלחמות

ומה שנטלו תרומת המכס, יובן בהקדים 
זו   במלחמה  לוי  שבט  שהשתתפו  הטעם 

בספרי( ר"ע  מדרכי )לדעת  ד"הובדלו  אף   ,
מלחמה" עורכין  לא  תוכן    ,העולם  כי 

"לעבוד את ה' לשרתו . . הם    ההבדלה הוא
השם" והרי  חיל  מדין  מלחמ.  היתה  ת  לא 

ה'   נקמת  "לתת  אלא  העולם",  כ"דרכי 
שבמדין"   לויומובן  שבט  חיל "  ,מתפקיד 

ה'   ",השם גם מה  48להשתתף בנקמת  וזהו   .
גדר   בזה  להראות  מכס,  להם  שהרימו 

בקראו)המלחמה   אותם    מודגש  "ונתת 
 (.49ללוים שומרי משמרת משכן ה'"

רוחם   שנדבה  אלו  דגם  מזה,  וההוראה 
אל יחשבו  ,  50ונתקדשו קודש קדשיםאותם  

  הםולעולם, כי אדרבה כחיל ה' יש להם  מה ל
לעבודת מיוחדת  ה'  "  שייכות  נקמת  לתת 

כנגד  "במדין העומדים  ולבטל  לנצח   ,
חנם   ושנאת  הפירוד  ובפרט  הקב"ה, 
האפשרי בין בנ"י, ולהביא עד להתיישבות 

 אהבת חנם בכל ישראל.

 (58, 55 ותואילך והער 206לקו"ש חכ"ג ע' )

לאברהם   ברית  עליה  שנכרתה  בארץ 
בניהם   וירשוה  וליעקב  ליצחק 

 ונתחלקה להם 

הלשוןביאור   ואריכות  וכל    דיוק 
הנה   קיני הסימנים,  לשלול  הוא  לכאורה 

שדייק ג"כ    84והערה   217לקו"ש חכ"ח ע' ( ראה 49
ר לקיחת שלל אלא  ממקרא זה, אבל באו"א, דאי"ז בגד 

ציווי על בנ"י וע"ד הפרשת מעשר )וכנראה שלאו דוקא  
 . שהוא מתאים ע"ד ההלכה עיי"ש( 

.  ליושבי אוהל   שהכוונה  178תו"מ חל"ז ע' ( ראה 50
תקלג.   ע'  חי"ח  אג"ק  מתו"מ  וראה  הי"ג  לקמן  וראה 

 ח"מ ובקטע כל איש ואיש. 
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קניזי וקדמוני שניתנו בכריתת ברית אבל לא 
אבל  להם.  נתחלקה  ולא  בניהם  ירשוה 

הפרק קניזי    בתחילת  בקיני  דגם  משמע 
ראה לעיל ה"א. ה"י )  לו שבט לוי וקדמוני לא יט

ויל"ע אם נתמעט עבר הירדן, (מלקו"ש חל"ח  .
דלכאורה תלוי אם הוי בכלל ברית דאברהם 
או שנטלו מעצמן. ולפי הרמב"ם הנ"ל צ"ל  

נוחלין   מה שציווה  אלא דא"כ תמוה  )דאין 
ג' ערי מקלט בעבר הירדן ובאותו   שיטלוה' 

דא"י לא הגדר  הירדן  הישיבה בעבר  והרי   ,  
 .(51היתה רצויה

החילוק   בזה הסברת  והביאור, דמדגיש 
שבין סוגי הארצות, דבהיות שנכרתה ברית 
באופן  לבנ"י  והגיע  ויעקב,  יצחק  לאברהם 
מציאות   לפעול  צורך  אין  הרי  דירושה, 
חדשה בארץ ישראל כי מאז הברית נקשרה  
עם מקבל הארץ. משא"כ שאר הארצות דהם 

 .(ראה לקמן הי"ב)להרחיב גבול ישראל וכו' 

 (58והערה  211-212לקו"ש חכ"ג ע' )

שאר כל הארצות שכובש מלך ממלכי  
  ישראל

דוחק לומר דכוונתו לכיבוש מלך בחו"ל 
אי"ז    כי אזדלא הוי דינו כא"י,    ,כיבוש יחיד

כמפורש   ה"י()לקמן  חידוש  פ"ד  מלכים    הל' 
ונותן   שלו  ה"ה  המלך  שכובש  ש"הארץ 
לעבדיו כו' כפי מה שירצה", ואם יתן המלך 

 לוים ה"ז כמתנה ואינו נקרא חלק ונחלה.ל

 (36והערה  106לקו"ש חל"ח ע' )

 הלכה יב 

ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל 
שהובדל  מפני  אחיו  עם  ובביזתה 

 
ע'  51 חכ"ח  לקו"ש  וראה  בזה    216-218(  שתירץ 

מלכתחילה  בפשטות,   מקומם  קבעה  שהתורה  שאי"ז 
בעבר הירדן, אלא שיתנו בנ"י ללוים מנחלת אחוזתם,  
אנשי   שם  )וגרו  הירדן  בעבר  גם  נטלו  בפועל  והרי 
הלוים   כל  התעסקו  לא  כך  ובין  שביניהם,  המקנה 
 בעבודת המקדש וכדמוכח מהא גופא שניתנו להם מ"ח 

 ה' לשרתו לעבוד את 

בבודתלעהכוונה   כלי  )מקדש  ם  הל'  לקמן 

 .(המקדש פ"ג ה"א

 ( 399לקו"ש ח"ט ע' )

ונשיאת  בעבודתם במשכן  קאי  כפשוטו  
 .הארון

 ( 240לקו"ש ח"כ ע' )

חיבורם על  והוא  בהקב"ה  מורה   ,
)ראה פנימיות הטעם שרק ערי לויה קולטות  

כפרה ותיקון לפירוד הנגרם ע"י    , כילעיל ה"י(
אפשרי רק ע"י החיבור דלוי   הריגה בשגגה

 . (לרביםהמתחיל לקמן בקטע וראה )

 ( 97לקו"ש חכ"ה ע' )

ומשפטי הישרים  דרכיו  ו ולהורות 
הצדיקים לרבים שנאמר יורו משפטיך 

 ליעקב ותורתך לישראל

לגמרי   מובדלים  שאין  מובן  גופא  מזה 
וראה  )  משאר ישראל העוסקים בדרכי העולם

ההלכה כללות  בביאור  הי"ג  יורו  (לקמן  ואדרבה   ,
להסתובב   תם פשטות הנהגמתאים ל,  52להם

 .לרבים ולהורותבערים 

 ( 7-8לקו"ש חל"ג ע' )

ובקרא ו"משפטי"ל  "דרכיו "הקדים    ,
כתיב "משפטיך . . ותורתך". אלא שכנראה  
הם   הצדיקים"  ומשפטיו  הישרים  "דרכיו 

 פרטים ב"משפטיך" דקרא. וצ"ע.

 (64והערה  8ע'  לקו"ש חל"ג)

דן  ערים(. ובעומק יותר, דעצם הענין דנחלה בעבר היר
לוי   לשבט  ומתאים  לעתיד,  הארץ  ירושת  דוגמת  הוא 

 שחיבבו הארץ ביותר 

ראה  52 ע'  (  ח"ב  תש"נ  ושם,  .  618-619סה"ש 
לפעול על בנ"י ולהעלותם לדרגא    שהענין ד"יורו" הוא 

 . נעלית יותר
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 ההלכה[.ויסוד  ראה לקמן הי"ג במקור  ו]

 לרבים 

מתבטא דאהבת    בזה  )הרבים( הענין 
  . והוא עוד פרט בפנימיות הטעם לזה ישראל

בקטע לעבוד את  )ראה לעיל שרק ערי לויה קולטות 

ולשרתו  לעיל ה'  הה"י(  .  האחדות  כי  תיקון    יא, 
שבהורג  לחבירו  אדם  שבין  ופירוד  לחטא 

 נפש. 

 (97-98לקו"ש חכ"ה ע' )

 מדרכי העולם 

 .היינו עניני עוה"ז

 (36והערה  319לקו"ש חי"ט ע' )

לא   העולם  מדרכי  הובדלו  לפיכך 
מלחמה   ולא עורכין  ישראל  כשאר 

   נוחלין

מתעסקים  היו  דאם  הטעם,  ביאור 
באיזה אופן שהיא,   נחלה  צדדיים,  בענינים 
ולכן   עבודתם.  לשלימות  מבלבל  זה  היה 
העולם".  מדרכי  "הובדלו  להיות  הוצרכו 
ד'   אלא  להקב"ה  אין  כאשר  בימינו  וכ"ה 
לעסוק  הרוצים  הנה  הלכה,  של  אמות 
תורתם  צ"ל  המקדש",  "בית  בעבודת 

 .מנתם מבלי ענינים צדדייםאו

 (829-830לקו"ש ח"ג ע' )

 לא עורכין מלחמה

קאי במלחמת ז' עממין, ובעבודה היינו  
הוא  והכיבוש  הרע,  גסות  רעות,  מדות  ז' 
להתיישב בארצם ולהיות אדם חורש וזורע.  
והרי תפקיד שבט לוי הוא להורות התורה, 
וזהו   לזה,  סותר  וזורע  חורש  ואדם 

 
בדרגת    כל ישראליהיו  האחדות ש"י  יי"ש שעוע(  53

שלמעלה   האלקות  דרגת  ויתגלה  יומשך  לוי,  שבט 

עולם" ומצ"ע אין להם  ש"הובדלו מדרכי ה
הרע   לגסות  ולא  הגשמיים  לענינים  שייכות 

 . (לעיל ה"י)וראה 

. לקו"ש ח"ב ע'  קסא-אג"ק ח"א ע' קנח )
693-694 ) 

 לא עורכין מלחמה ולא נוחלין

עורכין  משמע    העניניםמהמשך   דאין 
במלחמה   ומזהתלוי  נוחלין,  דלא    , הא 

הארצות   שאר  לנחלה  דבמלחמות  שאינם 
כיבוש דוהביאור בזה,    .ויגם שבט ל  פוישתת

)שכן   ארץ ישראל לא פעלה מציאות חדשה
משאר  נתייחדה  אברהם  עם  הברית  מאז 

עיקרה ו,  ((ראה לעיל הי"א)ארצות ונתקשרה עמו  
הארץ,   לחלוקת  והוי  התיישבותלהביא   ,

בכלל "דרכי העולם" ששבט לוי "הובדלו" 
הוא    מהם. הארצות  שאר  מלחמת  אבל 

גבול   בגדולתו  "להרחיב  ולהרבות  ישראל 
ושמעו", שהוא גדולת ושמע ה', ושייך גם  

כ לוי  השם"לשבט  מזה    ."חיל  וההוראה 
לעיל   דאלו שנדבה (ה"י))בנוסף להמבואר   )

גם מחוץ ליהדות, לפעול    רוחם וכו' צריכים
כל ג  ",הארצות  "שאר  ישראל להרחיב  בול 

 לעבודת ה'.

 (211-213לקו"ש חכ"ג ע' )

 ם . . ולא נוחלין הובדלו מדרכי העול

לע"ל  אבל  זה,  לטעם  צריך  בזה"ז  רק 
שיהיה העולם בתכלית השלימות, "לא יהיה  
  . עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד. 
מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים",  
מדרכי  מובדלים  להיות  צריכים  יהיו  לא 

יקבלו חלק ובמילא    ראה לעיל ה"י(אבל  )העולם  
 .53בארץ 

 (629-630ח"ב ע' סה"ש תנש"א )

 . דעולם, אחדות הפשוטהמהתחלקות  
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 שנאמר אני חלקך ונחלתך

לוי   לשבט  יתירה  שחיבה  היינו 
שהשפעתם נמשכת ע״י הקב״ה בעצמו ללא 
משה   ע״י  ישראל  כשאר  דלא  ממוצעים, 

 .54רבינו, ואוה״ע ע״י שאר ממוצעים

 ( 295תו״מ חס״ד ע׳ )

מפרש הכתובים דפ' קרח   ה"י()כאן ולעיל  
לוי. והוא    ודפ' שופטים דקאי על כל שבט 

  )הל' כלי המקדש פ"ג ה"א. פ"ד ה"א(מתאים לשיטתו  
בהגדרת החילוק שבין כהנים ולוים, ד"זרע 
לוי כולו מובדל )בשוה( לעבודת המקדש", 
הנה   זה  ומצד  השבט,  דכל  כללית  הבדלה 
בשניהם ישנה אותו גדר דשירות, ורק דבזה 

ד פרטית  הבדלה  ישנה  "הכהנים גופא 
ה לעבודת  הלוים  מכלל  . קרבנות"הובדלו 

ובמילא מובן דכל הפסוקים והציווים שבאו  
בשוה   שייכים  לוי  שבט  מהבדלת  כתוצאה 

 .55לכהנים ולוים

 (47ואילך והערה  117לקו"ש חכ"ח ע' )

 הלכה יג 

 מקור ויסוד ההלכה 

זו   הלכה  לתוכן  שהוא המקור  נראה 
היו מה כהן    , : "ובני דוד כהנים(סב, א)נדרים  ב

 
מהלשון  54 ולהעיר  מ בסרט  (  אד"ר  ההקלטה  י"ג 

"לא    בעת ביקור האדמו"ר מסדיגורא,  יחידות, בתשד"מ
 אלא יש לו חלק מהקב"ה בעצמו". , סתם נותן לו

דקראי  55 שפירש  כרש"י,  דלא  הוא  דכ"ז  ועיי"ש   )
דהכהנים   א(  לשיטתו  והוא  בכהנים.  רק  נאמרו  הנ"ל 

ישרא בני  מתוך  בפ"ע  באופן  הובדלו  לי",  "לכהנו  ל 
הלוים   הבדלת  דגדר  ב(  הלוים,  להבדלת  שייך  שאינו 
הוא רק "ושרתו אותו", עזר לכהנים, ואף גם זאת בתור  

 שלוחי בנ"י. 

בלוי  ולא  בכהן  עצמי  ענין  השירות  הוי    ולפי"ז 
ולכאורה גם השקו"ט אם יש בכהן מקדושת לוי שייך  )

זו דכהו  . (לפלוגתא  הסדר  הוקבע  קורח  בפ'  נה  ולכן 
ולויה בהתאם לזה, "כהונתכם . . וילוו עליך וישרתוך"  
)משא"כ להרמב"ם דלומדים שכהנים לא יעבדו עבודת  

מתנות כהונה    הלוים מפאת הבדלתם הנוספת(, וכן פ'
מקבלים משולחן    ענינם שירות לה'דנאמרה רק לכהנים  

נוטל בראש" , נוטל בראש אף תלמיד חכם 
מחמת היותם חכמים היה דינם ככהנים אף  ד

דשם   הוא,  דוחק  אבל  כהנים.  היו  שלא 
שמעלתו מצד לימוד תורתו,    ,מדובר בת"ח

"לעבוד  היא  לוי  שבט  מעלת  עיקר  אבל 
לשרת", עבודה ותפלה. וגם בלימוד התורה  
דינים   פסקי  וכו'",  "להורות  מדגיש 

הוראות, ולא עצם ענין הלימוד. ועוד, דשם ו
"קדש   כתב  וכאן  "כהנים",  רק  איתא 

על  קדשים", לא  )  כה"ג  דקאי  גם  ולאידך 
 .(הוזכר שבט לוי

לציין ב  ועדיף  ההלכה  יג,  )הוריות  מקור 

"ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"ה . . דאמר  ,  (א
קרא יקרה היא מפנינים מכה"ג שנכנס לפני 

איך שנתקדש ככה"ג בזה  ולפנים", שמודגש  
 .  56(כה"ג ע"האם הוא  – יותר ממנו גם )ו

מעלת   רק  נזכר  בהוריות  שגם  ואף 
הרי   לוי,  שבט  נזכר  ולא  בדברי התורה, 

  , א( שהמעלות הם בעצם  המשנה שם נראה
לימ מצד  לוי  ולא  שנזכר  ב(  התורה,  וד 

. והרי מעלה 57בפירוש, "לוי קודם לישראל" 
מפורש   דלוי  .    ( הי"ב)לעיל  זו   . "לעבוד 

שכאו"א   ועכ"פ  לשרתו". הרמב"ם  מחדש 
ובכהן   ככהן  זאת  ועוד  כלוי  להיות  יכול 

 , כהן גדול.גופא, תכלית השלימות

העפו יובן  ל"ז   זה   שבכלהלכה  נפק"מ 

ו גבוה,   ונחלתך,  חלקך  הם  הלוים  ורק  באים  מתנות 
בפ"ע, ו"עבודתם חלף  "  בפרשה  בעיקר.  הענין    אם 

והלוים,חלוקים   תורה    הכהנים  שבמשנה  מסתבר  לא 
דקאי בעיקר בכהנים   ולכן פירשגדר חדש,  בזה  יתחדש  

 . ( ועיי"ש עוד אופן בזה)

שבהוריות  56 מה  קושיא  דאי"ז  משמע  בהקלטה   )
נראה שת"ח הוא נעלה יותר מכה"ג, דעיקר הכוונה הוא  

כאורה צ"ב, דהרי  לעצם דברי המשנה שם, וכדלקמן. ול 
וא"כ   ע"ה,  לכה"ג  "קודם"  דת"ח  איתא  במשנה  גם 
סו"ס צריך לביאור זה דהקדימה הוא רק כאשר הכה"ג 

 הוא ע"ה. 

שם  57 וכלשונו  ענינים,  ב'  שהם  בהקלטה,  כ"ה   )
"עוד זאת". וכנראה הכוונה, דרק בגמ' מודגש שמעלת  
המשנה   לשון  בפשטות  אבל  התורה,  מצד  היא  הת"ח 

)כל  דהוא  ענין אפ"ל  באיזה  "מעלה  ההקלטה(  שון 
 שהוא". 



57 

דהרי ,  )דאין לומר שכוונתו רק לדברי מוסר
שלימה(,   בהלכה  יכול מדובר  איש  דכל 

יהיה   ת"ח  ובהיותו  להתקדש קדש קדשים, 
שבויים.   לפדיון  בנוגע  ע"ה  לכה"ג  קודם 

מעל צוארו  לפרוק  כאו"א יכול  ועוד ענין, ד)
עד   היינווכו',   במלאכה  למעט  לו  שמותר 

 (.58כפי המוכרח לו

מג.  -תשד"מ ע' לח )שיחו"ק ש"פ נצו"י 
-2686. ע' 2617-2619תו"מ תשד"מ ח"ד ע' 

 ( ]וע"פ סרט ההקלטה[ 2687

פינחסממקורו   שעבד מעשה  עבודתו   , 
ממדוה"ג ולמעלה  שנתקדש  ,  בלבד  זו  לא 

עולמך  "ניתן לו שכר דשאלא    ,קדש קדשים
 ל. מעין דלע"ז, שבעוה" "תראה בחייך

 ( 273תו"מ ח"מ ע' )

"הבדיל ה'  של' הכתוב  ע"י הלכה זו יובן  
לשרתו   ה'  לפני  לעמוד  הלוי  שבט  עד  את 

הרי בנוגע לשבט לוי כפשוטו  ד",  היום הזה
בחוץ    59הבדלתם   ניכרלא   הזה  כיום  גם 

ביו  ,לארץ בשבתות( רק  היותר  )ולכל  ו"ט 
כפים נשיאת  בהם  שאז  שיש  ידי  ,  נוטלים 

  60הכהנים

]וע"פ סרט   152תו"מ תנש"א ח"ד ע' )
 (ההקלטה[

לקמן   ה'    המתחיל  בקטע]וראה  ויהיה 
 חלקו ונחלתו[ 

 ביאור כללות ההלכה 

דובר   ויובל  שמיטה  אודות  בהל' 
ויובל,  ה שמיטה  שפועלת  שהיא  קדושה 

בסיום  אבל פחותה מקדושת תרומה וקודש. 
למע מגיעים  ויובל,  לההלכות  משמיטה  ה 

 
למ"מ  58 בקשר  זה  ענין  הובא  שלא  בתו"מ,  כ"ה   )

 . נון אחרבסג  הואמג -ע' מבשם בשיחו"ק  בהוריות. ו

להבדלה  59 הכוונה  כנראה  ה'  "ד (  לפני  לעמוד 
בכל  "לשרתו הוא  נראה  הכי  בלאו  כי  שקורין  .  פעם 
 בתורה. 

 קדש קדשים הנפעל בגברא. 

 ( שיחו"ק ש"פ נצו"י תשד"מ ע' מב)

ואיש"הנה   איש  קאכל  בב' "    ם סוגיה  י 
בבנ"י, יושבי אוהל ובעלי עסק, מארי תורה  

סוגים בטבע  הומארי עובדין טבין, ועד לב'  
בנ"א, אלו שיש להם חוש בשכל ואלו שיש 

 להם חוש בעניני העולם, אנשים מעשיים.

הרמב"ם,  ו העולם  מחדש  כטעות  דלא 
ותורתו   העולם  מעניני  שמובדל  מי  שרק 

אנשים אלא  להתקדש,  יוכל  מכל    אומנתו 
( בסוגם והסוגים  כאשר   , (הם  נשארים  הנה 

" רוחם  ו  ה”זנדבה  וכו'".  מוסיף  נתקדש 
העולם"  באי  "כל  שגם  יותר,  גדול  חידוש 
)כדמוכח  אוה"ע  גם  היינו  לזה,  שייכים 

בתדב"א.    ןלשוהבפשטות לשון המשנה, וכ
להם ומכאן מקור ל יש  אוה"ע  דין שחסידי 
כל "צריך לפרט    אמנם עדייןחלק לעוה"ב(.  

סוג  מלהבהיר שאין צורך שיהיו    ,"איש ואיש
 אחד של בנ"א הנ"ל.

להחליט   צריך  לכל לראש, שעוד  מפרשו
מהעולם,   להסתגר  )לא  היינו  "להבדל", 

להשארהד צריך  ואישד"בגדר    רי   "איש 
מל'    "עולם", אלא( לידע שאינו ככל ה כנ"ל

העלם והסתר, ואינו שקוע בזה. דאם לאו לא  
שבהמשך  הענינים  בעצמו  לפעול  יוכל 

 כניגוד המים והאש. דהם ההלכה, 

בו מרע,  זהו  גם סור  יחליט    ואח"כ 
)כבכתוב   ענינים"לשרתו ולעבדו", שהם ב'  

ומשרתיו"( הערך "עבדיו  בקירוב  להיות   :
(, אבל גם לעשות ביגיעה  "ומשרתו יהושע")

)דבשירות לבד אפשר דלא הוה    היפך טבעו
בריחוק   יהיה  לבד  ובעבודה  עבודה, 

 (.61הערך 

( בהקלטה משמע הכוונה, דמצד זה הכתוב הנ"ל  60
 וא גם היסוד להלכה זו. ה

בנוגע  61 הגמ'  דברי  ע"פ  בזה  הביאור  עיי"ש   )
והשתחוואה. בציון    לשחיטה  הכוונה  כ"ה  ולכאורה 

ד"ה   הערה  רלב  ע'  חכ"ג  באג"ק  ב(  )קט,  למנחות 
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מתחיל  ו ההחלטה,  בעבודה לאחרי 
ומפורטת )  ,פנימית  , "נדבה רוחו"דרך לבו 

שנדיבות הוא מדת הלב ורוח משכנו בלב( 
( מדעו"ושכלו  האברים  "והבינו  ופעולת   )

בדרך   ההטיה    שישלול,  "ישר"ללכת 
 ."חשבונות הרביםע"י הלעו"ז ד"  האפשרית

צו "ו  ל"שצ  ,ומוסיף מעל  עול ארפרק  ו 
ש"עיר פרא   בהיותכי  :  הרבים"  החשבונות
יולד" הרי    האדם  ובהיות   אדם  ודאי  מדיני, 

)ויתורץ בזה    "עול החשבונות"יו  מונח עלש
שמיה( דכר  מאן  ועול   ," דוקאצוארועל   "  ,

ולבו   במדעו  אותם(  לא  נדב  אלא  )שכבר 
בגילוי ולא הרגש  שכל  לא  בו    ןבמקום שאי

החלטו  בגילוי, הכללית    תוומסקנ תו  רק 
 הוא  יכולושם  ,  בזהשנמצא שם ולא הנועם  

 מעל צוארו. ולהפריע, וע"ז צריך לפרק

כן קדשים"  והעושה  קדש    " נתקדש 
ש  .ככה"ג את  "ואף  אתן  מתנה  עבודת 

שו  "כהונתכם וגם  הו"ע  התולדה,  מצד  בא 
הרי   עצמו,  יגיעת  ע"י  אינו  גדולה  כהונה 
אפשר להגיע לזה ע"י העבודה בחילא יתיר  
שה"ה  תורה  שלמד  מעכו"ם  )ובמכ"ש 
שאהיה  ע"מ  ד"גיירני  והסיפור  ככה"ג 

 כה"ג(.

חלקו  "אז  ו ה'  מטלטלין(  יהי'  )בביזה, 
קרקע(  ונחלתו יהיו    שכולם,  ")בארץ, 

,  "לעולם ולעולמי עולמיםבאופן ד"אלקות, 
נרנח"י.   שכנגד  עולמות  ובחמשה  בעוה"ז 

  הנה "ויזכה ק גם לפרנסה גשמית, זקוומה ש
", פרנסה ומלאכה כפשוטה לו דבר המספיק

אתה תומיך    המתחיל  ראה לקמן בקטע)  כדיוק הרדב"ז)

אבל  ((גורלי דזכות ,  באופן  מלמעלה    יבוא 
 . ובלבוליםבלי חשבונות  ובאופן המספיק 

שהוא ,  כו'"  אומרע"ה  הרי דוד  "ומסיים  
ההלכה לכללות  דוד    ,ראי'  היה  לא  שהרי 

לוי   "דוד  )משבט  כותב  אינו  גופא  ובזה 
המלך", דאז לא היה ראי' ל"כל איש ואיש" 
שהיה  כפי  סתם  "דוד"  אלא  הוא,  באשר 

 
 לשרתו. 

ו"אדמוני"מצ"ע,   שפכת",  לרוב   "דם 
שהו  עצמו,  עם  הבמלחמה  שייך "ע 

 . (לכאו"א

לראיה    ומביא דלעילגם  הפרטים   ב' 
ונחלתו") בלי"חלקו  מספיקה  ופרנסה   , 

ובלבול( שקיימים רק בזה ש"נדבה  פסולת 
ה' מנת "א(  ולא בשבט לוי עצמם:    ,רוחו"

וכוסי אני   אינםש  ,"חלקי  נפרדים,  דברים 
ב( "אתה תומיך גורלי", קאי חלקך ונחלתך.  

מדעת   המכוסים  דברים  )מז'  פרנסה  על 
שהוא    ,האדם ומדגיש  הגורל(,  כענין 

  תומך בו שיהיה כדבעירק  קב"ה  וה  י",גורל"
ראה לקמן בקטע כל איש ואיש; מכל באי העולם;  )ו  "לכנ

נדבה רוחו והבינו מדעו; הרי זה נתקדש קדש קדשים; הרי  

 . (דוד ע"ה אומר; אתה תומיך גורלי

]וע"פ סרט   225-237תו"מ ח"מ ע' )
 (ההקלטה[

דלכאורה   עתהצ"ב,    ,כתב  )הי"ב(  זה 
שע"פ תורה ישנו חילוק בין שבט לוי לשאר 
בתורה  הלכה  כותב  זה  ואיך  ישראל, 

 . שכאו"א יכול להתקדש ועד לקדש קדשים

לעיל  בזה,  והביאור   המבואר  )פ"ט ע"פ 

וידוע שסומך ) בענין הפרוזבול    ראה שם(  –הט"ז  
שמן התורה, מצד  ,  מ"ש לפנ"ז(ל  הרמב"ם ע

אבל   הם,  חלוקים  אכן  מלמעלה,  הגילוי 
כח  "הת נתינת  ניתנה",  בפירושה  ורה 

ומקום  בגלה  תשי זמן  בכל  אשר  תושבע"פ 
מצד התולדה אינו משבט  אם  גם    ,אדם  שכל

שלו כפי   "נדבה רוחו"לוי, הנה ע"י עבודתו )
למטה(   נתקדש  ",  "להבדל"שהוא  זה  הרי 

קדשים "אתה    ."קדש  בכתוב  וזהו שמסיים 
תומיך גורלי", שגורל הוא מעבודות הכה"ג  

 . 62ביוה"כ

הו"ע שלמעלה  בזה, שגורל  ענין  עוד  ו)
שיוה"בובפרט  בכלל,  מחשבון   גם  פועל  כ 

ע"י שהאדם  ובעבודה:  דעזאזל.  הגורל  על 
שלי גורל  דגורלי,  בתנועה  א"ע   ,מעמיד 

 . 96הערה  458ראה שם ע' ( 62
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ואתה ד  מס"נ קדשים,  קדש  נתקדש  יחידה, 
תומיך גורלי, שנעשית מציאותו נשמה בגוף  
והופך  דהקב"ה  ונחלתו  חלקו  שלי(  )גורל 

 . (כל הענינים ההפכייםעי"ז 

ל"ז  כ"ו הבחירהמביא  בית   " הלכות 
לאח"ז( מיד  כוונת  )הבאים  שלימות   ,

בתחתונים,   דדירה  בבית   ובפרטהבריאה 
ע"י   שיהיהשלישי   שבאה  מכיון    נצחי 

הזה   בזמן  ועבודתינו  בענין  מעשינו 
חלקו  בוגם    ", בעצמוקדש קדשים   ד"נתקדש

ע"י  )להפוך הענינים הבלתי רצויים  בעולם  
ו" לש"ד  העבודה שמים"  דרכיך ם    בכל 

 שטר שיצא עליו ערעור"ע"ד  והוא, ("דעהו
 .(וראה לקמן בתחילת ספר עבודה) ונתקיים"

 (442-445סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' )

עם    כללות הלכה זוצ"ב א( מה שמקשר  
שבעיקרו  ה ונחלתך",  חלקך  "אני  כתוב 

 החילוקטענת קרח ולהדגיש    שלילתנאמר כ
מביאו   וכאן  העם,  לשאר  הכהנים  שבין 

וכמובן שבעצם הענין אי"ז  )  בנוגע לכאו"א
להיות   רצו  דהם  ועדתו,  קורח  כמחלוקת 
בעבודה  מדובר  וכאן  בפשטות,  כה"ג 

הניחא  (רוחנית ב(  כהן  .  בדרגת  דיתקדש 
דזיל בתר טעמיה להיותם משרתי ה',    ,ולוי

אבל קדושת הכה"ג אינו תלוי בעבודה אלא  
בדרגת   האדם  יתקדש  ואיך  מלמעלה,  בא 

 כה"ג ע"י עבודתו.

מחתא  והביאור בחדא  דדוקא  בזה   ,
ויכול   צריך  שהיהודי  למדין  קרח  מבקשת 
היתה  בקשתו  כי  כה"ג,  לדרגת  להתעלות 

 ברצונוטעותו היתה רק  רצויה כשלעצמה, ו
בפועל כן  ולעשות  לכה"ג ללא  ,  התבטל 

בכתובהנבחר.   הנשלל  חלקך   וא"כ  "אני 
באופן  הרק    הואונחלתך"   , העשייהטעות 

ם שלילת שייכותו  וגרי ביטול  הע"י העדר  ש
ע"י  אדרבה  הנה  זה  לולא  אבל  לכה"ג, 

כה"גה מקדושת  בו  נמשך  שהוא ביטול   ,

 
 . אבל בעיקר שייך הוא לשבט לוי עיי"ש( 63

ע"י בזמן(  )יחידה  דיוה"כ  הכה"ג   העבודה 
במקום( )יחידה  בקדה"ק  בנפש(  ,  )יחידה 

זה   שבנפשישנו  ומעין  ביחידה  .  בכאו"א 
זו  בחי'  שלמעלה   ומגלים  הביטול  ע"י 

  ."גורלי"מטו"ד, ענין עבודת יוה"כ, 

ובעומק יותר, יומתק הענין ע"פ המבואר 
תושב"כ דרגות,  ישנם  דתורה   , שבגליא 

ואיסורא  ,בע"פושת בעצם   ודוקא  .ממונא 
ה שבתורההתורה  בהלכה  מודגש   ,מתגלה 

דבגלוי   אחתהענין  שתורה  גם  ,  מהפכים 
הוראה    מדיםול   ( בגלוי)ממעשה בלתי רצוי  

גדול   כהן  בדרגת  להיות  וקדושה,  בטוב 
  ז , וכ"ביחד עם המעלה דעבודה בכח עצמו

לטעות, ששייך  לזה אבל    בעולם  להגיע 
וראה )באופן המתאים ע"פ תורה ולא כבקרח.  

 . (לקמן בקטע והלך ישר

 40והערה  528-534סה"ש תש"נ ח"ב ע' )
 ( ושוה"ג הא' שם

בלבד אלא כל איש ואיש  ולא שבט לוי 
 וכו'

סוג  לרמז  בזה,מסיים   לוי ד   שכל  כהן 
 .63ישראל, כלול מכולם ו

 ( 399לקו"ש ח"ט ע' )

,  אומרים כן  אין   בעבודה הרוחנית דכה"ג
גם העבודה    ,לאידך.  רק "רוצה בכך"וצ"ל  

,  דשבט לוי הוא רק אם "נדבה רוחו אותו"
להתנדב שצריך  גופא.  64ולא  אף    ,ובזה 

כאן בכללות שבט לוי שהוא כולל    שמדובר
גם כהנים וכדמוכח מסיום לשונו ובהלכות  

נתקדש קדש קדשים(  לפנ"זש   הרי ,  )ראה לקמן בקטע 
בפ"ע הכהנים  עבודת  ומפרט  מבאר    ,אינו 

 .אלא כמו שנכללים בשבט לוי

ד ה'והענין,  עבודת  אופני  רוב  הם  ג'   :
מארי תורה    –מצוות ודרך ארץ, לוי    –בנ"י  

כנראה   וכהנים,  לוים  מדריגות,  ב'  )ובזה 

 . 87תו"מ ח"נ ע'  ( ראה 64
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בקרא שהביא הרמב"ם "לשאת את ארון . .  
לעמוד לפני ה' ולברך בשמו", ועיקר הענין  

ה וכה"ג  ד"לפני  כהן  בכהנים(,  הוא   "' –  
היא בעסק   עבודת האדם  עיקר  והרי  מס"נ. 

הפועל דירה בתחתונים, אלא שאם   ,המצוות
, יכול להיות מארי תורה  "נדבה רוחו אותו"

אבל    יםהמובדל העולם.  מעניני  לגמרי 
המס"נ  שהו"ע  הכה"ג  סדר   האינ  ,עבודת 

יום בכל  לכאו"א  אמנםקבוע  רוצה "צ"ל    . 
כ  ,"בכך עבודה ובעצם  בכל  רצונו  צ"ל  ן 

שיעבוד, שלא יהיה שום דבר תכלית בפ"ע  
 .אלא להיות דבוק באלקות

. 71,  56 ותוהער 192-195לקו"ש חי"ח ע' )
 ( 81וראה הערה 

אשר  העולם  באי  מכל  ואיש  איש  כל 
להבדל   מדעו  והבינו  אותו  רוחו  נדבה 

לשרתו ולעובדו לדעה    ה' לעמוד לפני  
 ה' את 

ובפרט    רכי צבור,העוסקים בצבזה נכלל  
בנ"י  65ישיבה  תלמידי כל  ועד"ז    ההולכים, 

למעלה  תומ"צ  לקיים  הדין  משורת  לפנים 
 ממדוה"ג.

 ( 18-19תו"מ ח"ט ע' )

 כל איש ואיש 

כל אחד לרמז ש,  66" כל איש כתב "ולא  
ש לאחר  גם  הקודם  בסוגו  נדבה  "נשאר 

סוגים,    ."רוחו לשני  החלוקה  י"ל  ובנדו"ד 
 

. תו"מ  138-139תו"מ תשמ"ח ח"א ע'  ראה גם  (  65
 . 64תשנ"ב ח"א ע'  

מ66 להעיר  דהסרט  (  ביקור   יחידותההקלטה  בעת 
מסדיגורא, תשד"מ  האדמו"ר  אד"ר  שציטטי"ג   ,  

ותיקן כ"ק אדמו"ר   ל' הרמב"ם "כל איש",  האדמו"ר 
 ". כל איש ואיש"

 ( ראה אג"ק חי"ח ע' תקלג. 67

גם לעיל בביאור כללות ההלכה.  68 וראה  ולהעיר  ( 
שבכ"מ משמע דקאי כאן רק בסוג אחד, ועכ"פ שהסוג  

  49ח"כ ע'  השני נעשה בדומה להסוג הראשון: תו"מ  
וכו')ש שהובדל  חכם"  ב"תלמיד  ע'    (.מדובר  חכ"א 

מדובר כאן רק באלו שכל ענינם הוא תורה  )ש   300-301
ע'  (.  ותפלה עסק  )דקאי  90חכ"ג  זמנים  ב  בבעלי 

יששכר   עצמן  ובישראל  ואו"ה,  ישראל 
עסק ובעלי  אוהל  יושבי  אלה  )  67וזבולון, 

, מארי תורה  ישראל שתורתם אומנתם ושאר
 .68( ומארי עובדין טבין

ע'  . 325לקו"ש ח"ח ע'  –הערה ד"ה כל איש ואיש  )
]אג"ק חל"א    230. חי"ג ע' ]אג"ק חכ"ז ע' תלט[ 345

 ( 267תו"מ ח"מ ע' אג"ק חכ"ג ע' רלב. . ט[ע' רל

  )עה, א( ראי' מכתובות  הגם אשה בכלל, ו
"איש ואיש יולד בה . . אחד הנולד בה ואחד  

  .69המצפה לראותה"

]אג"ק חכ"ז ע' תלט[   345לקו"ש ח"ח ע' )
 ( הערה ד"ה כל איש ואיש

 מכל באי העולם

או"ה גם  דכולל  לעיל  )  70מוכח  בביאור  ראה 

פ"ו ה"ג  .ההלכהכללות   ובפרט   ,(הל' תשובה פ"ג ה"ג. 
"כל"   ג( בתו"א  )שמקדים  יט,  כתב,    )תולדות 

שכמה פילוסופים היו עוזבים הכל ועוסקים 
ומזה מובן   וכו' אף שלא האמינו,  בחכמות 

והרי    (.שבמאמינים היה עד"ז בעניני אמונה
כו"כ  עצמם  וכהנים  לוים  בעבודת  אפילו 

מררי כה"ג    ,הןכ  , קהת  ,גרשון  ,דרגות: 
יש  .  71וכיו"ב או"ה  שחסידי  מזה  ולהעיר 

לעוה"ב. אלא שהוא חלק בפ"ע   להם חלק 
 ועולם בפ"ע.

לקו"ש ח"ח ע'  – הערה ד"ה מכל באי העולם )
]אג"ק חכ"ז ע'   345ע'  . ]אג"ק חכ"ג ע' רכ[ 325

]אג"ק   230שם. חי"ג ע'  4ושוה"ג  תמ[-תלט
 (. אג"ק חכ"ג ע' רלבחל"א ע' רלט[

ותפלה   ל  שאזשעוסקים בתורה  עניני    הם אין  עסק עם 
 . (העולם

לכאורה  69 כ"ה  לראותה.  מצפה  אשה  גם  והרי   )
ער"ה   ליל  דשיחת  מההקלטה  גם  ולהעיר  הכוונה. 
תשד"מ: "כל אחד ואחת". שיחת בדר"ח תמוז תשמ"ח  

(: "יעדערער און יעדערע".  525)תו"מ תשמ"ח ח"ג ע'  
ע'  וראה   חי"ג  *וה  18לקו"ש  ע'  22ערה  ]אג"ק    205. 

 . והערה ד"ה איש ואישחכ"ט ע' קפב[ 

. חכ"ח ע'  74והערה    246לקו"ש חכ"ז ע'  ראה    (70
 . 4והערה  104

היתכן  71 להקשות  דאין  להבהיר  כוונתו  לכאורה   )
 דגם או"ה יגיע לזה. 
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 העולםבאי 

)ר"ה מכאן מוכח גירסת הרמב"ם במשנה  

, ודלא כנוסחתנו בפיוט ונתנה תוקף  פ"א מ"ב(
 . (הל' תשובה פ"ג ה"גראה לעיל ו)"וכל באי עולם" 

]אג"ק חכ"ג ע' רכ[  325לקו"ש ח"ח ע' )
]אג"ק   346הערה ד"ה מכל באי העולם. ע' 

הערה ד"ה באי העולם. חי"ג חכ"ז ע' תמ[ 
  ה הערה ד"רמ[ -' רלט]אג"ק חל"א ע 230ע' 

 ( 267באי העולם. תו"מ ח"מ ע' 

 אשר נדבה רוחו אותו

הבעש"ט מאמר  ששם   ,וידוע  דבמקום 
 .72רצונו שם הוא כולו 

 (]אג"ק חכ"ג ע' תמד[ 311לקו"ש ח"ט ע' )

 והבינו מדעו  אשר נדבה רוחו אותו

יהודי לב  לו  יש  רק  הריואם  בודאי    , 
ראה לעיל בקטע  )אבל  שינדב רוחו אותו בענין זה

 .(ולא שבט לוי בלבד

]וע"פ סרט   162תו"מ תנש"א ח"א ע' )
 (ההקלטה[

נדיבות ה"ה מדת כי  קאי על מדות הלב )
שבמוח והשכל  כללות   הלב(  בביאור  לעיל  )וראה 

 . ההלכה(

  –הערות ד"ה נדבה רוחו וד"ה והבינו )
'  "ג ע' רכ[. ע]אג"ק חכ 325לקו"ש ח"ח ע' 

]אג"ק   230. חי"ג ע' ]אג"ק חכ"ז ע' תמ[  346
 ( . אג"ק חכ"ג ע' רלבחל"א ע' רמ[

מפרש   )פקי"ג(  תרל"ו  בהמשך מים רבים
שם   הבעש"טמאמר   רצונו  ששם  דבמקום 

כולו והוא    –   הוא  ורצונם".  "מחשבתם 
 "והבינו מדעו". כאן מתאים לההמשך

-]אג"ק חכ"ג ע' תמד 311לקו"ש ח"ט ע' )
 (והערה ד"ה והבינו מדעומה[ ת

 
( לכאורה הכוונה דלכן דיו שרק ירצה בזה וכבר  72

 יתקדש קדש קדשים. וראה בקטע הבא. 

אותו רוחו  נדבה  מדעו   אשר  והבינו 
להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעבדו 

 לדעה את ה' 

בסגנון אחר, כדי להתקדש קדש קדשים  
שיכיר תכלית בריאתו שהוא לשמש    חמוכר

 את קוני. 

. 691לקו"ש ח"ב ע' ] 333לקו"ש חכ"ח ע' )
 אג"ק חי"ג ע' ריז[( 

בזמן  ע וגם  ישראל  בכל  ישנה  זו  בודה 
את   להאיר  רוחם"  ש"נדבה  אלו  והם  הזה, 
"אור  שיהיה  התומ"צ  באור  בנ"י  בתי 

 במושבותם". 

 ( 1365)לקו"ש ח"ד ע' 

 להבדל

אבל   הכהונה,  לענין  ההכנה  זוהי 
ה בפועל  עליית  יהעבודה  לפעול  א 

לאלקות המקדש  )  73התחתונים  כלי  הל'  לקמן  ראה 

 .(בביאור כללות ההלכהלעיל  .פ"ד ה"א

 (39והערה  131-132לקו"ש חי"ד ע' )

 והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה'

דעת,  בינה,  על  דקאי  אפשר  בדרך  י"ל 
ה'   לפני  דכתר(,  )וביטול  עמידה   –חכמה, 

לשרתו  ש"לעמוד  ומכאן  הכתר.  פנימיות 
 וכו'" כולל גם לימוד החסידות. 

 (6והערה  561לקו"ש חי"ט ע' )

 י ה׳ לשרתו לעמוד לפנ

בנוגע לכללות שבט   פסוק זהאף שמביא  
 .לוי, הרי זה בעיקר אצל הכהנים 

 ( 209תו״מ ח״ס ע׳ )

וראה    .46והערה    297לקו"ש חי"ט ע'  מ   ( להעיר73
 . 559לקו"ש ח"ב ע'  
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 לשרתו

לשון   )ע"ד   שירות נקט  "לשמש"  ולא 
קוני את  כי  ""לשמש  תלוי    השימוש(,  אינו 

אלא   נברא,  כן  ע"מ  כי  כלל,  הלב  בנדיבות 
לא ימיש באופן ד"שיש שנדבה לבו לשרת )

נברא לשרת,  הרי וי ל(. ושבט "מתוך האוהל
 והמתנדב מכניס עצמו בסוג זה. 

 (בהערה  399תו"מ תשד"מ ח"א ע' )

 לדעת את ה' 

לוי.  בשבט  זה  תנאי  מצינו  היכן  צ"ע 
יא(מתנחומא    מקורוואולי   "כבוד   )תצוה 

 )במדבר כד(ושם  ,  חכמים ינחלו זה שבט לוי"
לעיל )והרי לדעת הרמב"ם  .  שנקראו יראי ה'

יסו התורההל'  ה"ב(   די  הוא    פ"ב  ליראתו  הדרך 
ו לוי  )ספל"ז(  בפדר"א  כן  "לידע השם".  "הני 

הש כמלאכי  בארץ  לפניו  רת משרתים 
חיים   "האלו  המלאכים  והרי  בשמים", 
דעה   אותו  ויודעים  הבורא  את  ומכירים 

 .פ"ב ה"ח( די התורההל' יסולעיל ) גדולה עד למאד"

]אג"ק חכ"ט ע'   205-206לקו"ש חי"ג ע' )
 ( והערה ד"ה לדעת את ה'קפב[ 

 והלך ישר

בלשון זה נרמז שהעבודה דהלכה זו הוא  
העולם והעלם  הסתר  על  עמוד ל  ,שמתגבר 

 .(כהראה לעיל בביאור כללות ההל) לפני ה'

 (51והערה  534סה"ש תש"נ ח"ב ע' )

 כמו שעשהו האלקים

במו"נ  מ"ש  ע"פ  י"ל  לנדו"ד  השייכות 
פ"ב( על    )ח"א  הבורא  השפיע  אשר  "השכל 

 .74האדם והוא שלמותו האחרון כו'"

לקו"ש   –הערה ד"ה כמו שעשהו האלקים  )
. חי"ג ע'  ]אג"ק חכ"ז ע' תמ[  346ח"ח ע' 

 ( ]אג"ק חל"א ע' רמ[ 230

 
להדגיש(  74 הכוונה    האדם נברא    דבאמת   , לכאורה 

 . שיבינו מדעו את האמת וכו'   באופן מתחילה

הכוונה,75 לכאורה  אחת"ש   (  ולא  )  "מחשבה 

 עול החשבונות הרבים 

ספרא ההוא ע"פ    ,השייכות לנדו"ד דוקא
שכשם שהמקום "יחידי בעולם, כך    )שמיני ט, ו( 

ופי'  לפניו".  מיוחדת  עבודתכם  תהא 
מחשבה   ,הבעש"ט רק  תמיד  לאדם  שתהי' 

כמ"ש   ישר "אחת  האדם  את  עשה  אשר 
ויחשוב שכל   ",והמה בקשו חשבונות רבים

מהבורא ית' ומוטב לדבק עצמו  הם  הדברים  
 .75בהעיקר ולא בהטפל

לקו"ש   –הערה ד"ה עול החשבונות הרבים )
. לקו"ש  ]אג"ק חכ"ז ע' תמ[  346ח"ח ע' 

 ( ]אג"ק חל"א ע' רמ[ 230חי"ג ע' 

 נתקדש קדש קדשים הרי זה 

הכתוב   ל'  ע"ד  יג(הוא  כג,   ויבדל"  )דה"א 
  , "ובניו  הוא  קדשים  קדש  להקדישו  אהרן

 רק  שייך  ק"ה קד  ולכאורה.  בכהנים  האמור
י"ל,    ז"ועפ  .לשם  נכנס  הוא   רק  כי  ,ג"לכה

הכהנים,  קאי"  להקדישו"ד  קדש "ו  אכל 
כפל  גם  על אהרן. ועפ"ז מובן  קאי  "  קדשים

)אלא  ברמב"ם  ועד"ז  בכתוב  הלשון 
א(שבהוריות     ( שם  בחדא"ג  ומפורש) משמע    )יג, 

 דגם "קדש קדשים" קאי אכהנים(.

 325לקו"ש ח"ח ע'  –הערה ד"ה להבדל )
]אג"ק חכ"ז ע'   346ע' ]אג"ק חכ"ג ע' רכ[. 

  .]אג"ק חל"א ע' רמ[  230י"ג ע' תמ[. ח 
תו"מ תשד"מ  וראה אג"ק חכ"ג ע' רלב. 

 (2618-2619ח"ד ע' 

לכהנים,  בנוגע  קדה"ק  יל"פ  ואולי 
 .76שכאו"א מהם ראוי להיות כה"ג 

 (23הערה  37לקו"ש חי"ז ע' )

קדשים"   הכהונה  "קדש  דרגת  הוא 
היינו שכאו"א מישראל יכול לבוא ו  ,דכה"ג

)אף   לדרגת הקדושה דכה"ג  ובגלוי  בפועל 
שמצד מעמדו ומצבו בגלוי ובחיצוניות יש  

 . הוא חלק מהעבודה ד"להבדל" וכו'  "( חשבונות רבים"

שדרגת הכה"ג  ,  460( וראה סה"ש תשמ"ז ח"ב ע'  76
 הוא שלימות שבט לוי. 
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להקב"ה(. בהיחס  דרגות  זה  ו  חילוקי  ענין 
ממלכת , כשנעשו ישראל "נפעל במתן תורה

ראה לעיל בביאור כללות )  77ים כהנים גדול  ",כהנים

 . (ההלכה

 409. ח"ב ע' 288סה"ש תשמ"ח ח"א ע' )
 457ושוה"ג שם. תשמ"ט ח"ב ע'   11הערה 

 (17והערה  618. תש"נ ח"ב ע' 91הערה 

אלו   רוחו", תיבות  "נדבה  על  גם  קאי 
דמחשבהו הענינים  רוחו",  כולל   , "נדבה 

למעשה שייך ו)שכולל    ,"נתקדש",  ועד 
 .כח המעשה(מיוחד לב

]וע"פ סרט   225תו"מ תשמ"ט ח"ד ע' )
 (ההקלטה[

הקדשים    מתגלה עי"ז   בקדש  עולם  גם 
בפועלו למעשה  ועד  שעבודת   ,בשנה, 
יהודי ביום חול רגיל פועלת כאילו עומד  ה

 . בקדה"ק

 (529תו"מ תשמ"ח ח"ג ע' )

עדיין דינו כישראל שאינו יכול  אעפ"כ,  
מדגיש   וזה  למקדש.  דליכנס  אחדות  הענין 

מתקדש   ,ישראל הוא  בדרגתו  שכאו"א 
 .78קדש קדשים באופן ד

 (2620ע'  תו"מ תשד"מ ח"ד)

גם מי שהגיע לדרגא זו, אין לו לחשוב 
בטוב   רק  לעסוק  צריך  ואילך  שמכאן 
ד"אפרושי   בענינים  אבל  וקדושה, 

ין לו שייכות למה מאיסורא" טוען הוא שא
ענינו של ה"ישראלים"   ז"השאינו "קודש", ו

מכיון   כי  הרבים".  ב"חשבונות  שעסוקים 

 
. חל"א  56והערה    121לקו"ש חכ"ז ע'  ( ראה גם  77

כפי כה"ג  השבזה גופא נתקדש במעלת    ,)ושם   163ע'  
הקדשים,  שהיא   לקדש  ביוה"כ(.  היינו  שייכת  מעלתו 

ע'   לכל    18חל"ה  שייך  "כהונה"  שהתואר  )ושם, 
תשמ"ז  . סה"ש  370חל"ט ע'  .  225ישראל(. חל"ח ע'  

ע'    .512תנש"א ח"ב ע' . סה"ש  7, 5והערות   21' ח"א ע
שהוא    ,)ושם   75-76תו"מ חמ"ה ע'    .100והערה    529

שהוא בלשון    ,)ושם   526ברמז(. תו"מ תשמ"ח ח"ג ע'  
. וראה לקו"ש  225צחה וברורה(. תו"מ תשמ"ט ח"ד ע'  

יסירו  אא"כ  בתחתונים  לדירה  שא"א 
מעבודת   היא  זו  עבודה  גם  הרי  הלכלוך, 

לוי   שדורשת  הדירה(  )עשיית  )וראה  המשכן 

הי"ג( פ"ג  אבל  הל'  .  לקמן   . רוחו  ש"נדבה  מי   ,
 לעמוד לפני ה' לשרתו". 

 (107-108לקו"ש חי"ז ע' )

 חלקו ונחלתו ויהיה ה'

ד באופן  יגיעה  שנחלה  היינו  בלי  הוא 
 .(הכל יורש  תינוק בן יומואפילו הרי )ד

]וע"פ סרט   526תו"מ תשמ"ח ח"ג ע' )
 (ההקלטה[

רק  יסודו   הוא  זו  דפ'  בהלכה  בקרא 
שה'  , דשם ברור  "ה' הוא נחלתם"  שופטים

ינם פנויין לחרוש  הוא נחלתם מצד זה ש"א
כל איש "ב  וזיל בתר טעמא דכ"ה,  "ולזרוע

פ' . אבל מקרא ד"נדבה רוחו וכו'"ש  "ואיש
"אני חלקך ונחלתך" אין ראיה, דאולי  קורח  

מצד   היא  שאינם    ,כהונה  מתנותההדגשה 
 . כאו"אל יםשייכ

]וע"פ סרט   502שיחו"ק תשל"ט ח"ג ע' )
 (ההקלטה[

 ]וראה לעיל בביאור כללות ההלכה[

 לעולם ולעולמי עולמים

)ש"א רמז    בילקוט שמעוניהוא  המקור לזה  

"כל מקום שנאמר לי ה"ז קיים לעולם   קכד(
 .79ולעולמי עולמים . . בלוים והיו לי הלוים" 

]אג"ק חכ"ט ע' קפב[  206לקו"ש חי"ג ע' )
 ( הערה ד"ה לעולם ולעולמי עולמים

: "להעיר שפתח בדרגת שבט לוי  26והערה   15חי"ג ע'  
 . 57"מ חכ"א ע'  ומסיים בקדש קדשים". וראה תו

שיחו"ק  (  78 מדוראה  ע'  תשד"מ  נצו"י  מה,  -ש"פ 
 . הצעת הענין באופן אחר 

  346לקו"ש ח"ח ע'    –הערה ד"ה לעולם  ( וראה  79
]אג"ק חל"א    230]אג"ק חכ"ז ע' תמ[. לקו"ש חי"ג ע'  

בספרי   הלשון הוא שמקור,  אג"ק חכ"ג ע' רלב ע' רמ[. 
 )דברים כג, ז(. 
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שהעומד בדרגת הכהונה לפי    , מזה מובן
זמן שהוא   ובכל  בכל מקום  מהותה מרגיש 

 . עומד לפני ה'

 ( 65לקו"ש חל"ז ע' )

 ]וראה גם לעיל בביאור כללות ההלכה[

 ויהיה ה' חלקו

להגיע   ואיש"  ואיש  ל"כל  האפשרות 
ישראל  למעלה זו, היא מצד זה שלכל איש  

ממש" יש   ממעל  אלקה  "חלק  )בתולדתו( 
 . תניא פ"ב(ראה )

 (1770)תו"מ תשמ"ה ח"ג ע' 

ונחלתו  ה'  ויהיה   . חלקו  לו    .  ויזכה 
 ה"ז דבר המספיק לוובע

נעשית  הגשמית  פרנסתו  שגם  היינו 
 באופן שה' הוא נחלתו. 

 (17הערה  227תו"מ חמ"ז ע' )

 ויזכה לו בעוה"ז 

שע"י ענין התורה יש   ,בזה היא  ההדגשה
לו   יזמין  שהקב"ה  לפעול  כאו"א  בכח 

 .פרנסתו כפשוטה בעוה"ז

 ( 272תו"מ ח"מ ע' )

 דבר המספיק 

שאוכל  כיון  בהרחבה,  פרנסה  היינו 
כמו  המתחיל  ראה לקמן בקטע  )  משולחנו של הקב״ה

״נתן    ,בנוגע ללוי  )ויצא כט, לד( רש״י  פי, וכ(שזכה
 . לו כ״ד מתנות כהונה״

 (302תו״מ חנ״ד ע׳ )

 
הכוונה  (  80 תוכןכנראה  ושהוא  ההספקה  להגדיר   ,

 שייך לכאו"א ובאופן דכהן גדול. 

עה"פ    )פ"ע, ה(בראשית רבה  יש להעיר מ
"לחם, זו :  "ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה"

. ש  תורה זו טלית.  .  מלה,  ולא עוד אלא   . 
ל בנותיהם  את  משיאין  והיו  כשהן  הנה 

בניהם כהנים גדולים ומעלים עולות על גבי 
ד"א  חבהמז ו.  הפנים  זה  לו אשמלה  לחם, 

אבלב במקדש.  הרי  כהנה.  בגבולים,    גדי 
 .  80"חלה ושמלה זו ראשית הגז לחם זו

לקו"ש ח"ח   –  הערה ד"ה דבר המספיק לו)
 231. חי"ג ע' ]אג"ק חכ"ז ע' תמא[  346ע' 

 ( ]אג"ק חל"א ע' רמא[

 כמו שזכה לכהנים וללוים

נדבה רוחו "מכאן שגדר הפרנסה דמי ש
ולכאורה   .הוא דמשולחן גבוה קזכו  "אותו

שהקב״ה יזכה   ,כאןרדב״ז  מ"ש ההוא דלא כ
ולא   לו  המספיק  דבר  בעולם  להרויח  לו 

וראה לקמן בקטע אתה )  שישליך עצמו על הציבור

 . (תומיך גורלי

]וע"פ סרט   747-748תו״מ תשד״מ ח״ב ע׳ )
 (ההקלטה[

 לכהנים וללויים

רומי   בדפוס  "לכהנים )כ"ה  ולא 
 .(הי"א), וכדלעיל (ללוים"

לקו"ש ח"ח   –הערה ד"ה לכהנים וללוויים  )
]אג"ק   346ע' ]אג"ק חכ"ג ע' רכ[.  325ע' 

]אג"ק חל"א ע'   231[. חי"ג ע' חכ"ז ע' תמא 
 . אג"ק חכ"ג ע' רלג( רמא[

 הרי דוד ע"ה אומר וכו' 

דוד   היה משבט  והרי  אף שלא  כן  אמר 
 .81לוי

]אג"ק   325ע'  לקו"ש ח"ח  –הערה ד"ה הרי דוד )
. חי"ג  ]אג"ק חכ"ז ע' תמא[ 346ע' חכ"ג ע' רכ[. 

 . אג"ק חכ"ג ע' רלג( ]אג"ק חל"א ע' רמא[  231ע' 

הראיה(  81 עיקר  דזהו  הכוונה  וכדלעיל  לכאורה   ,
 בביאור כללות ההלכה. 
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הרי דוד ע"ה אומר ה' מנת חלקי וכוסי  
 אתה תומיך גורלי

מי    , )ח"ג פכ"ד(  במו"נכתב הרמב"ם   "כל 
יכלכלוהו   יתעלה,  לעבודתו  שנתייחד 
זה   ענין  ועל  דעתו,  על  ממקום שלא העלה 
נאמר במן . . למען אנסנו הילך בתורתי אם  
לא, כלומר שילמד מכך כל לומד ויראה האם  
ומספיקה".  מועילה  לעבודתו    ההתייחדות 

מן, כי  הפ'  כאן הכתוב דגם  ומה שלא הביא  
רק   ובספר הלכות מביא  מ"תלפני  נאמר  הוא  

במו"נ שאינו משא"כ  )  מ"תענינים שלאחרי  
ודעות,   השקפות  מבאר  אלא  הלכות  ספר 

הכתו ראשון   בהביא  נאמר  הוא  כי  דמן 
 ומדובר לכתחילה אודות כל בנ"י(.

כללית   הוראה  ישנה  דין  מפסק  ועכ"פ 
לספק צרכיו מה'  שישנה הבטחה גמורה  ,זה

 . תורת ה' חפצוהיה אם י

 (45-46תו"מ חמ"ט ע' )

ש  הפירוש שיהיה  בזה,  אומר  )"אז  דוד 
  .82ה' מנת חלקי וגו'עס וועט זיין"( 

 ( 186תו"מ ח"מ ע' )

 מנת חלקיה' 

הצ"צ   ה  תהלים)ברשימות  "ה' כתב,    (טז, 
בעצמן נש"י  שרש  מצד  זהו  חלקי  " מנת 

. ולקשר הענינים י"ל ע"פ )שלא ע"י תורה(
דפרנסה גדולה מן    )ראה פסחים קיח, א(רז"ל  אמ

 .83הגאולה

]אג"ק   346לקו"ש ח"ח ע'  – הערה ד"ה ויזכה )
]אג"ק חל"א ע'  230-231. חי"ג ע' חכ"ז ע' תמ[ 

 ( רמ[

 
( אולי הכוונה דהכתוב נאמר גם כהבטחה לכל מי  82

 שנדבה רוחו וכו'. 

"זה  83 הוא  שהפלא  זה,  במאחז"ל  הצ"צ  וביאר   )
כמו    שיתלבש בטבע ואעפ"כ ההשגח"פ לפרנס לכ"א

מתגלה   נש"י(  )שרש  בעצמו  היינו שהקב"ה  שצריך". 
בענין הפרנסה שהוא המדובר בהלכה זו. כ"ה לכאורה  

 הכוונה. 

 . 49והערה   111וראה לקו"ש חל"ה ע'  ( 84

ע'  (  85 חי"ח  לקו"ש  בנוגע   80והערה    194וראה 

 אתה תומיך גורלי

מעט   מלאכה  צ"ל  כי  "תומיך",  רק 
)וכדיוק הרדב"ז בל' "דבר המספיק"(. אבל 

לכהנים".   ,קשה שזכה  "כמו  אינו  דא"כ 
למוד  הל' תלעיל  ) כס"מ  מ"ש בואולי מכאן ראי' ל

ה"י(   תורה הרמב"ם    פ"ג  ל'  "כל    )שם( דדיוק 
הוא כו'",  לבו  על  לאדם   ,המשים  "שאין 

לפרוק עול מלאכה מעליו כדי להתפרנס מן 
מלאכה   שילמוד  אבל  ללמוד,  כדי  הבריות 
המפרנסת אותו ואם תספיקנו מוטב ואם לא  
בכך   ואין  מהצבור  הספקתו  יטול  תספיקנו 

 .ה(ראה גם לעיל בביאור כללות ההלכ) 84כלום" 

ישנם ב' אופנים, "ה' מנת    לפי"ז באמתו
או "תומיך גורלי".   חלקי" )לגמרי, ככהנים(

 .85דזהו החילוק בין כהנים ללוים ,או י"ל

לקו"ש ח"ח ע'   –הערה ד"ה תומיך גורלי  )
]אג"ק חכ"ז    346ע' ]אג"ק חכ"ג ע' רכ[.  325

.  ]אג"ק חל"א ע' רמא[  231. חי"ג ע' ע' תמא[
 אג"ק חכ"ג ע' רלג( 

לוי   שבט  כה"ג  מעלת  לדרגת   –)ועד 
הקדשים   בקדש  דישראל,  ידה  יח  – יחידה 

ע"י במקום(   בנ"י  כל  וחודרת אצל  נמשכת 
בחי'   הנשמה גילוי  )עצם  שבו  היחידה 

שהוא בחינתו של דוד מלכא    שהו"ע הגורל(
 . 86משיחא

 ( 592סה"ש תנש"א ח"ב ע' )

גורל   הצ"צ מבאר בזה, שגם מצד בחי' 
הנה   חפץ,  מהם  באיזה  יודע  שאיני  העליון 

. והשייכות לשבט לוי, "אתה תומיך גורלי"
איני "שגם הגורל שבנשמה )יחידה, שמצדו 

לכה"ג, שלכאורה לא מצינו אצלו ענין המלאכה, אלא  
פ"ה המקדש  כלי  בהל'  הרמב"ם  "צריך    )כל'  ה"א( 

אחיו  משל  גדול  הכהנים    שיהיה  כל  ממון  לו  אין   .  .
יותר   שיעשיר  עד  עשרו  לפי  כ"א  משלהן  לו  נותנין 

 . מעשיר שבכולן"

תו"מ  .  130הערה    631( ראה סה"ש תנש"א ח"ב ע'  86
ענין זה הוא מצד הגורל  )ושם, ש  334תנש"א ח"א ע'  

בל' נוכח,    ,האמיתי  "אתה"הקשור עם בחי'  ,  שבנשמה
 (. ית' ותומעצ
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( יתגלה בגוף  "יודע באיזה דרך מוליכין אותי
,  "אני חלקך ונחלתך"הגשמי, לקיים הענין ד

 מציאות שהוא בטל לאלקות.

 (460-461שמ"ז ח"ב ע' סה"ש ת )

]המסתעף מהלכה זו בפנימיות הענינים  
 [ 87ראה בהערה –ובעבודת ה' 

בית   והל'  ויובל  שמיטה  דהל'  ההמשך 
 הבחירה 

בתוכן   דובר  ויובל  שמיטה  הל'  בסוף 
ו ולוים,  דכהנים  לזה  העבודה  באו בהמשך 

 .םמקום עבודתע"ד  ,בית הבחירה 'הל

 (2620תו"מ תשד"מ ח"ד ע' )

e 

 
( דברי הרמב"ם האלו הוו מרגלא בפומיה דכ"ק  87

איזה   לציין  לנכון  וראינו  הזדמנויות,  בריבוי  אדמו"ר 
מ"מ וציונים שבהם נתבאר היוצא מהלכה זו בפנימיות  

 . הענינים ובעבודת ה'

 כללות ההלכה:

דכאו"א מישראל יכול לגאול    ההלכה הוא, תוכן  א.  
  –  כללית הא גאולה  את עצמו מעניני העולם ועי"ז להבי

 582סה"ש תש"נ ח"ב ע' 

כאו"א יכול לעבוד עבודה זו בכל זמן גם בימות  ב.  
ת בשמחה ובטוב  שרלבזה,    יםהחול, וימי שמחה מסייע

 . ]וע"פ סרט ההקלטה[  160תו"מ תנש"א ח"א ע'    –  לבב

 ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש וכו':

שלא הגיע עדיין למדריגה זו,    ג. אין לחשוב דמכיון
להיות  אי יכול  ה',  נו  בעבודת  "שהלוים  דלוי  פירש"י 

באים תחתיהם בשליחותם", ו"מי איכא מידי דאנן לא  
 . 15לקו"ש חי"ג ע'  – מצינן עבדינן ואינהו מצי עבדי"

  –ד. תוכן הענין שייך גם בנוגע להפרישות מטומאה 
 . 42, 40והערות  319חי"ט ע' 

  נכנע שאם    ה. האדם צ"ל כשבט לוי בנוגע לכל מנגד, 
נכנע במאומה, הנה    נוואם אי  לתקוף,ימשיך  רק  במקצת  
 . 17תו"מ חט"ז ע'   –" יורו משפטיך ליעקב"אדרבה  

האדם  ודת שבט לוי ישנה גם עכשיו, כשבוחר  ו. עב
האלקית בעבודה  ההתעסקות  בדרך  רק    ,ללכת  ולא 

 . 165תו"מ חכ"ח ע'  – מישראל א מו אלא לכאו"צלע

יכול    אשכאו" ,פרחי כהונהלעבודת  כ"ה גם בנוגע  ז.  
-77. חמ"ה ע'  70-71תו"מ חכ"ז ע'    –  להיות כמותם

78 . 

ה"ה   והיהדות,  התורה  אור  את  להפיץ  המתנדב  ח. 

"יורו משפטיך  בכלל "שבט לוי", ותפקידו ושליחותו  
 . 159תו"מ תשמ"ב ח"א ע'   –ליעקב" 

ט. גם ילד קטן המתמסר לעבודת ה', לימוד התורה  
)כמו   מלך"  של  ל"לגיון  שייך  ה"ה  המצוות,  וקיום 

תו"מ תשמ"ב ח"ב    –שבשבט לוי נמנו בעודם קטנים(  
 . 925ע' 

 וכו':  אשר נדבה רוחו אותו 

לפתגם  י שייך  זה  ענין  האמצעיאד.  שיהיו   מו"ר 
באלקותאבה מונחים  ב רכים  מדברים  תו״מ    –  יחו״ע, 

 . 302חנ״ד ע׳  

נשא את  "הענין דגם  המנדב רוחו יתקיים בו    . כליא
חשיבות  " ראש המדריגות,  ובכל  בטל ,  שאינו    –  עד 

 . 589. סה"ש תנש"א ח"ב ע' 18לקו"ש חי"ג ע' 

 הרי זה נתקדש קדש קדשים . . ויזכה לו וכו':

מכאן  בי שבוחר  שראי'  .  לויברגע  שבט    עבודת 
ולגורלו לאביהם    קלעסו,  לחלקו  אחבנ"י  בקירוב 

שבשמים, ה"ה מתעלה ממעמדו ומצבו שלפנ"ז אף אם  
ח"ל ע'  לקו"ש    –  הוא שפל ביותר, ועד לקודש קדשים

 . 69והערה  168

שהוא  גי כפי  זה  בענין  מדובר  זו  בהלכה  מלמטה  . 
גם  ולמעלה,   דכאשר  הענין  ישנו  למטה,  מלמעלה 

השגחה העליונה מראה לו שה' חלקו ונחלתו ונותנים  ה
מן המוכן, ה" צרכיו  בבחי'  ז  לו  שעליו להיות  הוראה 

 . 109תו"מ חכ"ג ע'   – כהן

 אתה תומיך גורלי:

גם ענינים שאינו מובן ע"פ שכל איך ישיגם, אומר  .  די
  526תו"מ תשמ"ח ח"ג ע'    –  הקב"ה שיביאם ע"י הגורל

 ]וע"פ סרט ההקלטה[. 


