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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:ýåýé íL-úà eììä ýåýé éãár eììä | déeììäá:íìBò-ãrå äzrî Cøáî ýåýé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:ýåýé íL ìläî BàBáî-ãr LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìr ýåýé | íéBb-ìk-ìr íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà ýåýék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôrî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnr éáéãð íò íéáéãð-ír éáéLBäìèúéaä úø÷r | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦



ג oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:ýåýé íL-úà eììä ýåýé éãár eììä | déeììäá:íìBò-ãrå äzrî Cøáî ýåýé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:ýåýé íL ìläî BàBáî-ãr LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìr ýåýé | íéBb-ìk-ìr íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà ýåýék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôrî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnr éáéãð íò íéáéãð-ír éáéLBäìèúéaä úø÷r | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מו' אלול.

א( בשאלתו אם לעשות תנאים בנוסח מסוים אשר אחד הצדדים מתנגד לזה וכו'.

בכלל אין לשנות מהנוסח הרגיל, אבל לאידך גיסא גם אין להתעקש בזה באם אין זה נוגע כלל 

וכלל בעניני יראת שמים ומובן שצריך להתענין מפני מה מי שהוא מתנגד לנוסח שהוא הרגיל.

ב( בקשתו ברכה, שישאר בתמימותו וכו'.

מובן שזה תלוי ברצונו, כי היכולת ניתנה לו בזה אלא שצריך ללמוד בהתמדה ושקידה ולקיים 

המצות בהידור, ואז מתוסף בברכת השי"ת בהאמור.

ג( מ"ש שאינו יכול לגמור השלש שנים וחצי.

אינו מובן לאיזה שנים כוונתו. ובכל אופן יציע ענינו להנהלת ביה"ס בו לומד, שהרי הם רוצים 

טובתו ואינם נוגעים בדבר, ויעשה כהוראתם. והשי"ת יצליחו בכל האמור.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.



ד

i"g ,`eaz zyxt zay .c"qa
*f"kyz'd lel`

‰ÙÈ˜L‰ את ּובר הּׁשמים מן קדׁש מּמעֹון «¿ƒ»ְְְִִִֵֶַַָָָ

יׂשראל  את מו"ח 1עּמ כ"ק ּומדּיק , ְְְִֵֵֶַַָ

זה  ּדּבּורֿהּמתחיל ּבמאמרֹו [ׁשאמרֹו2אדמּו"ר ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָ

לארצֹותֿהּברית  ּבבֹואֹו הראׁשֹון אלּול ְְְְְֱִִַַַָּבח"י

ּדח"י  והּקביעּות לדּור, עלֿמנת הּׁשנּיה ְְְְְִִַַַַַַַָָָּבּפעם

זֹו] ּכבׁשנה ּתבֹוא, ּפרׁשת ּבׁשּבת היתה אז ְְְֱִַַָָָָָָָָָאלּול

ה' עם הרי  יׂשראל, את עּמ את ּׁשאֹומר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָמה

ולּמה  ה', עם הם ויׂשראל יׂשראל, הם (עּמ)ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָ

את  ׁשאֹומר ּדמּזה עּיּון, צרי ּכן ׁשניהם. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָמפרט

מׁשמע  יׂשראל), עּמ את (ולא יׂשראל את ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹעּמ

ענינים. ׁשני הם זה) (ּבפסּוק ויׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשעּמ

הענין  הרי ּבהּמאמר ), ׁשמדּיק (ּכמֹו להבין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָוצרי

ּגם  [וכּמּובן ּדעּמ מהענין למעלה הּוא ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָּדיׂשראל

היפ על (לפעמים) מֹורה עם ּדׁשם ְְִִִֵֵֶֶֶַַָמּזה

עם 3הּׁשבח  ׂשרית ּכי ׁשם על הּוא יׂשראל וׁשם , ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

וּתּוכל  אנׁשים ועם עּמ4אלקים מקּדים וכאן ,[ ְְְְֱֲִִִִַַַָָָֹ

ְְִֵָליׂשראל.

ּדמּזה LÈÂב) ּבהּמאמר, ּדהמבֹואר לֹומר, ¿≈ְְְְֲִֶַַַַָָ

מׁשמע  יׂשראל את עּמ את ְְְִֵֵֶֶֶַַַָׁשאֹומר

רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה על מיּוסד ענינים, ׁשני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהם

הּפסּוק 5ז"ל  ועל 6על ּבנֹו יהֹונתן ועל ׁשאּול על ְְְְַַַַַַָָָָ

הפסיק  על" "על יׂשראל, ּבית ועל ה' ְְְִִִֵֵַַַַָעם

ּד'את'7הענין  ׁשּמהּיּתּור להֹוסיף, יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
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(1 תש"נ. - אלול ח"י בקונטרס לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר טו.*) כו, (תבוא) דשנת 2)פרשתנו

ואילך. 155 ע' ה'ש"ת בסה"מ נדפס - עוממות 3)ה'ש"ת מלשון ועם ל"ישראל"). "עם" בין (ההפרש כג פ"כ, במדב"ר ראה

ובכ"מ. רפ"ז. שעהיוה"א כט.4)- לב, "את 5)וישלח כמו - ה'" עם "ועל שם שבמו"ק בהפסוק שגם ולהעיר א. כו, מו"ק

ואכ"מ. שם. מהרש"א חדא"ג וראה ישראל". "את כמו - ישראל" בית "ועל יב.6)עמך", א, שם,7)שמואלֿב מו"ק וראה

תיבת  כמו הענין הפסיק "דאת שם לע"י יעקב ובעיון הדברים", ואת המגילה "את שנאמר הכתב על ואחד הגויל על אחד

דלעיל". על

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
תבוא, כי פרשת השבוע, בפרשת המעשר, ביעור בעת שנאמר ה'וידוי' בנוסח

הבקשה: מופיעה

˙‡ EnÚ ˙‡ C¯·e ÌÈÓM‰ ÔÓ EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰«¿ƒ»ƒ¿»¿¿ƒ«»«ƒ»≈∆«¿∆
Ï‡¯NÈ1¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ˜i„Óe יוסף , רבי הריי"צ, הרבי ƒ¿»≈¿«≈«¿

בשושלת  השישי האדמו"ר יצחק,

חב"ד  Œ¯eacאדמו"רי B¯Ó‡Óa¿«¬»ƒ
ÏÈÁ˙n‰ בפסוק Ê2‰הפותח ««¿ƒ∆

ÏeÏ‡ È"Áa B¯Ó‡L] יום ∆¬»¿«¡
מייסד  הבעלֿשםֿטוב של ההולדת

האדמו"ר  ושל נח"ת) (בשנת החסידות

(בשנת  חב"ד חסידות מייסד הזקן

הראשונה ‰¯‡ÔBLקה"ת) בשנה »ƒ
ÌÚta ˙È¯a‰Œ˙Bˆ¯‡Ï B‡B·a¿¿«¿«¿ƒ«««

,¯e„Ï ˙ÓŒÏÚ ‰iM‰ שנת «¿ƒ»«¿»»
שבא  הקודמת שבפעם (לאחר ה'ת"ש

תרפ"ט  שנת משלהי הברית, לארצות

מנת  על זה היה לא תר"צ, קיץ ועד

‡ÏeÏלדור) È"Ác ˙eÚÈ·w‰Â¿«¿ƒ¿«¡
Ê‡ השבוע בימי שנה, ‰È˙‰באותה »»¿»

‰L·k ,‡B·z ˙L¯t ˙aLa¿«»»»«»ƒ¿»»
BÊ מאמר אמירת שנת תשכ"ז, שנת

הוא  זה בפסוק שבמאמר והדיוק זה]

˙‡ EnÚ ˙‡ ¯ÓB‡M ‰Ó«∆≈∆«¿∆
(EnÚ) '‰ ÌÚ È¯‰ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈««¿
ÌÚ Ì‰ Ï‡¯NÈÂ ,Ï‡¯NÈ Ì‰≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈≈«

Ì‰ÈL Ë¯ÙÓ ‰nÏÂ והרי ‰', ¿»»¿»≈¿≈∆
מיותר.? לשון כפל זהו לכאורה

,ÔeiÚ CÈ¯ˆ Ôk שיש נוסף דבר ≈»ƒƒ
זה  בפסוק ÓB‡L¯לדייק ‰fÓc¿ƒ∆∆≈

˙‡ ‡ÏÂ) Ï‡¯NÈ ˙‡ EnÚ ˙‡∆«¿∆ƒ¿»≈¿…∆
,(Ï‡¯NÈ EnÚ את שכופל היינו «¿ƒ¿»≈

"את" EnÚLהמילה ÚÓLÓ«¿«∆«¿
ÈL Ì‰ (‰Ê ˜eÒÙa) Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈¿»∆≈¿≈

ÌÈÈÚ לשתי (המתייחסים שונים ƒ¿»ƒ
ישראל). בעם שונות ודרגות בחינות

˜i„ÓL BÓk) ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿∆¿«≈
הריי"צ Ï‡¯NÈcהרבי ÔÈÚ‰ È¯‰ ,(¯Ó‡n‰a"ראש "לי אותיות ¿««¬»¬≈»ƒ¿»¿ƒ¿»≈

EnÚc ÔÈÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ומדריגה למעלה מתייחס "ישראל" והשם ¿«¿»≈»ƒ¿»¿«¿
"עם" השם מאשר ישראל בבני יותר ÌLcגבוהה ‰fÓ Ìb Ô·enÎÂ]¿«»«ƒ∆¿≈

Á·M‰ CÙÈ‰ ÏÚ (ÌÈÓÚÙÏ) ‰¯BÓ ÌÚ3, הפסוק על המדרש כדברי «∆ƒ¿»ƒ«≈∆«∆«
מקום  וכל הוא גנאי לשון העם שנאמר מקום "כל העם": "ויחל בלק בפרשת

באלוקים  העם וידבר כמתאוננים, העם ויהי הוא, שבח לשון ישראל שנאמר

העם  את משה וירא העם, ינאצני אנה עד ההוא, בלילה העם ויבכו ובמשה,

אהרן... על העם ויקהל הוא, פרוע "כי
‡e‰ Ï‡¯NÈ ÌLÂ על המורה שם ¿≈ƒ¿»≈

ליעקב  וניתן ישראל בני של מעלתם

ÌÈ˜Ï‡ ÌÚ ˙È¯N Èk ÌL ÏÚ«≈ƒ»ƒ»ƒ¡…ƒ
ÏÎezÂ ÌÈL‡ ÌÚÂ4 של עניין ¿ƒ¬»ƒ«»

וגדולה  ÌÈc˜Óניצחון Ô‡ÎÂ ,[¿»«¿ƒ
Ï‡¯NÈÏ EnÚ הדבר ולכאורה «¿¿ƒ¿»≈

השם  את להקדים יש שהרי תמוה

השם  לפני וחשיבות מעלה על המורה

יותר? נמוכה לדרגה המתייחס

¯‡B·Ó‰c ,¯ÓBÏ LÈÂ (·¿≈«¿«¿»
˙‡ ¯ÓB‡L ‰fÓc ,¯Ó‡n‰a¿««¬»¿ƒ∆∆≈∆
Ì‰L ÚÓLÓ Ï‡¯NÈ ˙‡ EnÚ«¿∆ƒ¿»≈«¿«∆≈

ÌÈÈÚ ÈL משני אחד וכל שונים ¿≈ƒ¿»ƒ
בבני  אחרת לדרגה מתייחס השמות

e¯Ó‡Mישראל, ‰Ó ÏÚ „ÒeÈÓ¿»««∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯5 בגמראÏÚ «≈««

˜eÒt‰6 שדוד ב' שמואל בספר «»
מות  על בגדיו את קרע Ïe‡Lהמלך ַ»

ÏÚÂמותÌÚ ÏÚÂ Ba Ô˙B‰È ¿«¿»»¿¿««
ÏÚ" ,Ï‡¯NÈ ˙Èa ÏÚÂ '‰¿«≈ƒ¿»≈«

ÔÈÚ‰ ˜ÈÒÙ‰ "ÏÚ7 לשון וזה «ƒ¿ƒ»ƒ¿»
מנלן  הרעות "ושמועות הגמרא:

דכתיב  עליהן] הבגד את [שקורעים

וי  בבגדיו דוד כל ויחזק וגם קרעם

ויצומו  ויבכו ויספדו אתו אשר האנשים

ועל  בנו יהונתן ועל שאול על הערב עד

בחרב  נפלו כי ישראל בית ועל ה' עם

על  שקורעים [ומכאן נשיא זה שאול

על  דין, בית אב זה יהונתן הנשיא] מות

שמועות  אלו ישראל בית ועל ה' עם

לרב  שבא בר רב ליה אמר הרעות.

אלה  כל אם רק שקורעים נאמר [ושמא כולהו דהוו עד ואימא כהנא

אירע  אם גם שקורעים להורות העניין הפסיק על על ליה אמר מתרחשים]

"את" גם כך העניין הפסיק ש"על" וכשם כולם], ולא הללו מהדברים אחד
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זנק  .............................................. ש"ר מוהר"אדמו
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי



ה

i"g ,`eaz zyxt zay .c"qa
*f"kyz'd lel`

‰ÙÈ˜L‰ את ּובר הּׁשמים מן קדׁש מּמעֹון «¿ƒ»ְְְִִִֵֶַַָָָ

יׂשראל  את מו"ח 1עּמ כ"ק ּומדּיק , ְְְִֵֵֶַַָ

זה  ּדּבּורֿהּמתחיל ּבמאמרֹו [ׁשאמרֹו2אדמּו"ר ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָ

לארצֹותֿהּברית  ּבבֹואֹו הראׁשֹון אלּול ְְְְְֱִִַַַָּבח"י

ּדח"י  והּקביעּות לדּור, עלֿמנת הּׁשנּיה ְְְְְִִַַַַַַַָָָּבּפעם

זֹו] ּכבׁשנה ּתבֹוא, ּפרׁשת ּבׁשּבת היתה אז ְְְֱִַַָָָָָָָָָאלּול

ה' עם הרי  יׂשראל, את עּמ את ּׁשאֹומר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָמה

ולּמה  ה', עם הם ויׂשראל יׂשראל, הם (עּמ)ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָ

את  ׁשאֹומר ּדמּזה עּיּון, צרי ּכן ׁשניהם. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָמפרט

מׁשמע  יׂשראל), עּמ את (ולא יׂשראל את ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹעּמ

ענינים. ׁשני הם זה) (ּבפסּוק ויׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשעּמ

הענין  הרי ּבהּמאמר ), ׁשמדּיק (ּכמֹו להבין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָוצרי

ּגם  [וכּמּובן ּדעּמ מהענין למעלה הּוא ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָּדיׂשראל

היפ על (לפעמים) מֹורה עם ּדׁשם ְְִִִֵֵֶֶֶַַָמּזה

עם 3הּׁשבח  ׂשרית ּכי ׁשם על הּוא יׂשראל וׁשם , ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

וּתּוכל  אנׁשים ועם עּמ4אלקים מקּדים וכאן ,[ ְְְְֱֲִִִִַַַָָָֹ

ְְִֵָליׂשראל.

ּדמּזה LÈÂב) ּבהּמאמר, ּדהמבֹואר לֹומר, ¿≈ְְְְֲִֶַַַַָָ

מׁשמע  יׂשראל את עּמ את ְְְִֵֵֶֶֶַַַָׁשאֹומר

רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה על מיּוסד ענינים, ׁשני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהם

הּפסּוק 5ז"ל  ועל 6על ּבנֹו יהֹונתן ועל ׁשאּול על ְְְְַַַַַַָָָָ

הפסיק  על" "על יׂשראל, ּבית ועל ה' ְְְִִִֵֵַַַַָעם

ּד'את'7הענין  ׁשּמהּיּתּור להֹוסיף, יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
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(1 תש"נ. - אלול ח"י בקונטרס לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר טו.*) כו, (תבוא) דשנת 2)פרשתנו

ואילך. 155 ע' ה'ש"ת בסה"מ נדפס - עוממות 3)ה'ש"ת מלשון ועם ל"ישראל"). "עם" בין (ההפרש כג פ"כ, במדב"ר ראה

ובכ"מ. רפ"ז. שעהיוה"א כט.4)- לב, "את 5)וישלח כמו - ה'" עם "ועל שם שבמו"ק בהפסוק שגם ולהעיר א. כו, מו"ק

ואכ"מ. שם. מהרש"א חדא"ג וראה ישראל". "את כמו - ישראל" בית "ועל יב.6)עמך", א, שם,7)שמואלֿב מו"ק וראה

תיבת  כמו הענין הפסיק "דאת שם לע"י יעקב ובעיון הדברים", ואת המגילה "את שנאמר הכתב על ואחד הגויל על אחד

דלעיל". על

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
תבוא, כי פרשת השבוע, בפרשת המעשר, ביעור בעת שנאמר ה'וידוי' בנוסח

הבקשה: מופיעה

˙‡ EnÚ ˙‡ C¯·e ÌÈÓM‰ ÔÓ EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰«¿ƒ»ƒ¿»¿¿ƒ«»«ƒ»≈∆«¿∆
Ï‡¯NÈ1¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ˜i„Óe יוסף , רבי הריי"צ, הרבי ƒ¿»≈¿«≈«¿

בשושלת  השישי האדמו"ר יצחק,

חב"ד  Œ¯eacאדמו"רי B¯Ó‡Óa¿«¬»ƒ
ÏÈÁ˙n‰ בפסוק Ê2‰הפותח ««¿ƒ∆

ÏeÏ‡ È"Áa B¯Ó‡L] יום ∆¬»¿«¡
מייסד  הבעלֿשםֿטוב של ההולדת

האדמו"ר  ושל נח"ת) (בשנת החסידות

(בשנת  חב"ד חסידות מייסד הזקן

הראשונה ‰¯‡ÔBLקה"ת) בשנה »ƒ
ÌÚta ˙È¯a‰Œ˙Bˆ¯‡Ï B‡B·a¿¿«¿«¿ƒ«««

,¯e„Ï ˙ÓŒÏÚ ‰iM‰ שנת «¿ƒ»«¿»»
שבא  הקודמת שבפעם (לאחר ה'ת"ש

תרפ"ט  שנת משלהי הברית, לארצות

מנת  על זה היה לא תר"צ, קיץ ועד

‡ÏeÏלדור) È"Ác ˙eÚÈ·w‰Â¿«¿ƒ¿«¡
Ê‡ השבוע בימי שנה, ‰È˙‰באותה »»¿»

‰L·k ,‡B·z ˙L¯t ˙aLa¿«»»»«»ƒ¿»»
BÊ מאמר אמירת שנת תשכ"ז, שנת

הוא  זה בפסוק שבמאמר והדיוק זה]

˙‡ EnÚ ˙‡ ¯ÓB‡M ‰Ó«∆≈∆«¿∆
(EnÚ) '‰ ÌÚ È¯‰ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈««¿
ÌÚ Ì‰ Ï‡¯NÈÂ ,Ï‡¯NÈ Ì‰≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈≈«

Ì‰ÈL Ë¯ÙÓ ‰nÏÂ והרי ‰', ¿»»¿»≈¿≈∆
מיותר.? לשון כפל זהו לכאורה

,ÔeiÚ CÈ¯ˆ Ôk שיש נוסף דבר ≈»ƒƒ
זה  בפסוק ÓB‡L¯לדייק ‰fÓc¿ƒ∆∆≈

˙‡ ‡ÏÂ) Ï‡¯NÈ ˙‡ EnÚ ˙‡∆«¿∆ƒ¿»≈¿…∆
,(Ï‡¯NÈ EnÚ את שכופל היינו «¿ƒ¿»≈

"את" EnÚLהמילה ÚÓLÓ«¿«∆«¿
ÈL Ì‰ (‰Ê ˜eÒÙa) Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈¿»∆≈¿≈

ÌÈÈÚ לשתי (המתייחסים שונים ƒ¿»ƒ
ישראל). בעם שונות ודרגות בחינות

˜i„ÓL BÓk) ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿∆¿«≈
הריי"צ Ï‡¯NÈcהרבי ÔÈÚ‰ È¯‰ ,(¯Ó‡n‰a"ראש "לי אותיות ¿««¬»¬≈»ƒ¿»¿ƒ¿»≈

EnÚc ÔÈÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ומדריגה למעלה מתייחס "ישראל" והשם ¿«¿»≈»ƒ¿»¿«¿
"עם" השם מאשר ישראל בבני יותר ÌLcגבוהה ‰fÓ Ìb Ô·enÎÂ]¿«»«ƒ∆¿≈

Á·M‰ CÙÈ‰ ÏÚ (ÌÈÓÚÙÏ) ‰¯BÓ ÌÚ3, הפסוק על המדרש כדברי «∆ƒ¿»ƒ«≈∆«∆«
מקום  וכל הוא גנאי לשון העם שנאמר מקום "כל העם": "ויחל בלק בפרשת

באלוקים  העם וידבר כמתאוננים, העם ויהי הוא, שבח לשון ישראל שנאמר

העם  את משה וירא העם, ינאצני אנה עד ההוא, בלילה העם ויבכו ובמשה,

אהרן... על העם ויקהל הוא, פרוע "כי
‡e‰ Ï‡¯NÈ ÌLÂ על המורה שם ¿≈ƒ¿»≈

ליעקב  וניתן ישראל בני של מעלתם

ÌÈ˜Ï‡ ÌÚ ˙È¯N Èk ÌL ÏÚ«≈ƒ»ƒ»ƒ¡…ƒ
ÏÎezÂ ÌÈL‡ ÌÚÂ4 של עניין ¿ƒ¬»ƒ«»

וגדולה  ÌÈc˜Óניצחון Ô‡ÎÂ ,[¿»«¿ƒ
Ï‡¯NÈÏ EnÚ הדבר ולכאורה «¿¿ƒ¿»≈

השם  את להקדים יש שהרי תמוה

השם  לפני וחשיבות מעלה על המורה

יותר? נמוכה לדרגה המתייחס

¯‡B·Ó‰c ,¯ÓBÏ LÈÂ (·¿≈«¿«¿»
˙‡ ¯ÓB‡L ‰fÓc ,¯Ó‡n‰a¿««¬»¿ƒ∆∆≈∆
Ì‰L ÚÓLÓ Ï‡¯NÈ ˙‡ EnÚ«¿∆ƒ¿»≈«¿«∆≈

ÌÈÈÚ ÈL משני אחד וכל שונים ¿≈ƒ¿»ƒ
בבני  אחרת לדרגה מתייחס השמות

e¯Ó‡Mישראל, ‰Ó ÏÚ „ÒeÈÓ¿»««∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯5 בגמראÏÚ «≈««

˜eÒt‰6 שדוד ב' שמואל בספר «»
מות  על בגדיו את קרע Ïe‡Lהמלך ַ»

ÏÚÂמותÌÚ ÏÚÂ Ba Ô˙B‰È ¿«¿»»¿¿««
ÏÚ" ,Ï‡¯NÈ ˙Èa ÏÚÂ '‰¿«≈ƒ¿»≈«

ÔÈÚ‰ ˜ÈÒÙ‰ "ÏÚ7 לשון וזה «ƒ¿ƒ»ƒ¿»
מנלן  הרעות "ושמועות הגמרא:

דכתיב  עליהן] הבגד את [שקורעים

וי  בבגדיו דוד כל ויחזק וגם קרעם

ויצומו  ויבכו ויספדו אתו אשר האנשים

ועל  בנו יהונתן ועל שאול על הערב עד

בחרב  נפלו כי ישראל בית ועל ה' עם

על  שקורעים [ומכאן נשיא זה שאול

על  דין, בית אב זה יהונתן הנשיא] מות

שמועות  אלו ישראל בית ועל ה' עם

לרב  שבא בר רב ליה אמר הרעות.

אלה  כל אם רק שקורעים נאמר [ושמא כולהו דהוו עד ואימא כהנא

אירע  אם גם שקורעים להורות העניין הפסיק על על ליה אמר מתרחשים]

"את" גם כך העניין הפסיק ש"על" וכשם כולם], ולא הללו מהדברים אחד
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f"kyz'dו ,lel` i"g ,`az t"y

ענינים  ׁשני הם ויׂשראל ׁשעּמ רק לא ,8למדין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ

ׁשני  יׂשראל את עּמ את ּבּובר ׁשּגם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאּלא

ליׂשראל  ּוברכה לעּמ ּברכה וצרי9ענינים, . ְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָ

וׁשהּברכה  הּברכֹות, ּב' ׁשּבין החילּוק ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָלהבין

ליׂשראל. להּברכה קֹודמת היא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָלעּמ

ּדאיתא Ïe·‡¯ג) ּבהּמאמר, מקּדים זה ¿»≈ְְְֲִִֶַַַָָ

ּכּמה 10ּב'ּירּוׁשלמי' ּוראה ּבֹוא ְְְִֵַַַָ

הׁשקפה  ׁשּכל מצוה, עֹוׂשי ׁשל ּכֹוחן ְְִֵֶֶַָָָָָָּגדֹול

ּדעלֿידי  ּברכה. ּבלׁשֹון וזה ארּורה, - ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָׁשּבּתֹורה

לברכה  הּקללה את מהּפכים הּמצֹות ְְְְְִִִִֶַַַָָָָקּיּום

הּפסּוק  מבאר לזה הוי'11[ּובהמׁש אבה ולא ְְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ל אלקי הוי' וּיהפ ּבלעם אל לׁשמע ְְְֱֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹאלקי

,אלקי הוי' אהב ּכי לברכה הּקללה ְְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹאת

סעיף  ּכדלקּמן ,אלקי הוי' ּפעמים ג' ְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָֹׁשאֹומר

ּולאחריֿזה  ּדעּמ12ד]. הּסּוגים ׁשני מבאר ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָ

יׂשראל, הם אהל ויֹוׁשבי ּתֹורה ּדיֹודעי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָָֹויׂשראל,

ּומצֹות  ּתֹורה ׁשמקימים ּפׁשּוטים ְְְְֲִִִִֶַַָָואנׁשים

(עּמ) הוי' עם הם ּובפׁשטּות .13ּבתמימּות ְְְְֲִִֵַַַָָ

ׁשּמביא  ּתלמּוד ּגדֹול ּכי ליׂשראל, עּמ ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּומקּדים

מעׂשה  הּקללה 14לידי את מהּפכים מצוה ועֹוׂשי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ְִָָלברכה.

LÈÂ ׁשּמביא ּתלמּוד ּדגדֹול ׁשהּׁשּיכּות לֹומר, ¿≈ְְִֵֶֶַַַַָָ

ליׂשראל, עּמ ׁשּמקּדים לזה מעׂשה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָלידי

לפי  הּוא ּתלמּוד ׁשּגדֹול מּזה ּכי 15הּוא, ְְִִִֶֶַָ

ׁשהּמעׂשה  מּוכח מעׂשה, לידי מביא ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשהּתלמּוד

העיקר  ּבאּור 16הּוא אינֹו ּבלבד ׁשּזה אּלא . ְִִֵֵֶֶֶַָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

כבמו"ק 8) בפ"ע, אחד כל על קאי ש"וברך" מלמד ד"את" וההפסק וישראל", "עמך כתוב הי' באם גם יודעים היו שזה

הסוגים 9)שם. יו"ד שבטים; י"ב אופנים, כמה דישראל שבהתחלקות (אף דוקא אלה ענינים ב' כאן שמזכיר יובן ועפ"ז

כבפנים. בהברכה, (גם) הוא וישראל) (עמך אלה ענינים דשני החילוק כי וכיו"ב), נצבים; פ"ה 10)שבפרשת שני מעשר

ו.11)ה"ה. כג, 160).12)תצא ע' ה'ש"ת (סה"מ המאמר הפשוטים 13)בסוף על הכוונה "עם מפרש המאמר בתחלת

סת  עם כו'", הכוונה "עם אומר המאמר שבתחלת דבהפירוש ולהעיר, "שמקיימים שבישראל". המאמר שבסיום ובהפירוש ם,

הוי'". "עם מדייק כו'" א.14)תומ"צ יז, ב"ק ב. מ, ואכ"מ.15)קידושין ה"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת מהל' לקו"ת 16)ולהעיר

ובכ"מ. קכד. ע' תרע"ח יט. ע' תרכ"ט סה"מ ד. כו, אחרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העניין. לשני ÊŒÈtŒÏÚÂ‰הפסיק ועמך" "ישראל" של לחלוקה שהמקור ¿«ƒ∆

"על") (כמו הפסק הוא ש"את" משום הוא ÛÈÒB‰Ï,עניינים LÈ≈¿ƒ
'˙‡'c ¯ezi‰nL את" אלא ישראל" עמך "את נכתב שלא מכך היינו ∆≈«ƒ¿∆

ישראל" את ÈLעמך Ì‰ Ï‡¯NÈÂ EnÚL ˜¯ ‡Ï ÔÈ„ÓÏ¿≈ƒ…«∆«¿¿ƒ¿»≈≈¿≈
ÌÈÈÚ8C¯·ea ÌbL ‡l‡ , ƒ¿»ƒ∆»∆«¿»≈

Ï‡¯NÈ ˙‡ EnÚ הברכה ‡˙ ∆«¿∆ƒ¿»≈
ÌÈÈÚלשניהם ÈL,שונים‰Î¯a ¿≈ƒ¿»ƒ¿»»

‰Î¯·e EnÚÏ ונבדלת שונה ¿«¿¿»»
Ï‡¯NÈÏ9. ¿ƒ¿»≈

˜eÏÈÁ‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ההבדל ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ
,˙BÎ¯a‰ 'a ÔÈaL אחת ברכה ∆≈«¿»

וכן  ל"ישראל" נוספת וברכה ל"עמך"

בפסוק  נוסף בדבר ביאור צריך

˙Ó„B˜ ‡È‰ EnÚÏ ‰Î¯a‰LÂ¿∆«¿»»¿«¿ƒ∆∆
.Ï‡¯NÈÏ ‰Î¯a‰Ï¿«¿»»¿ƒ¿»≈

‰Ê ¯‡·Ïe בין ‚) ההבדל את ¿»≈∆
להקדמת  והטעם ו"ישראל" "עמך"

ישראל" לפני הרבי ÌÈc˜Ó"עמך" «¿ƒ
È‡c˙‡הריי"צ  ,¯Ó‡n‰a מובא ¿««¬»¿ƒ»

'ÈÓÏLe¯i'a10‡Ba‰‡¯e «¿«¿ƒ¿≈
ÈNBÚ ÏL ÔÁBk ÏB„b ‰nk«»»»∆≈
‰Ù˜L‰ ÏkL ,‰ÂˆÓƒ¿»∆»«¿»»
‰ÊÂ ,‰¯e¯‡ - ‰¯BzaL∆«»¬»¿∆
האמור  קדשך" ממעון "השקיפה

Î¯a‰.זה בפסוק  ÔBLÏa וטעם ƒ¿¿»»
משום  הוא ˜Ìeiהדבר È„ÈŒÏÚc¿«¿≈ƒ

‰ÏÏw‰ ˙‡ ÌÈÎt‰Ó ˙Bˆn‰«ƒ¿¿«¿ƒ∆«¿»»
הבלתיֿרצוי  שב"השקיפה"העניין

‰ÊÏ CLÓ‰·e] ‰Î¯·Ï לעניין ƒ¿»»¿∆¿≈¿∆
מבאר  זה בפסוק לברכה הקללה ְֵָהפיכת

את  במאמר הריי"צ eÒt‰11˜הרבי «»
האיסור  אודות תצא כי בפרשת האמור

"על  ה' בקהל לבוא ומואב עמון על

בלחם  אתכם קדמו לא אשר דבר

ואשר  ממצרים בצאתכם בדרך ובמים

בלעם... את [מואב] עליך שכר

‰ÈÂ'לקללך", CÙ‰iÂ ÌÚÏa Ï‡ ÚÓLÏ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰·‡ ‡ÏÂ¿…»»¬»»¡…∆ƒ¿…«∆ƒ¿»««¬…¬»»
,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ E·‰‡ Èk ‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰ ˙‡ EÏ EÈ˜Ï‡¡…∆¿∆«¿»»ƒ¿»»ƒ¬≈¿¬»»¡…∆

¯ÓB‡Lהפסוק „].כאן ÛÈÚÒ Ôn˜Ï„k ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÌÈÓÚt '‚ ∆≈¿»ƒ¬»»¡…∆¿ƒ¿«»¿ƒ
‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe12 המאמר EnÚcבהמשך ÌÈ‚eq‰ ÈL ¯‡·Ó ¿«¬≈∆¿»≈¿≈«ƒ¿«¿

,Ï‡¯NÈÂ אלו שמות בשני כאן הפסוק מתכוון Bz¯‰להם ÈÚ„BÈc ¿ƒ¿»≈¿¿≈»
Ï‰‡ È·LBÈÂ בתורה ÌÈËeLtהעוסקים ÌÈL‡Â ,Ï‡¯NÈ Ì‰ ¿¿≈…∆≈ƒ¿»≈«¬»ƒ¿ƒ

התורה  את יודעים עוסקים שלא ואינם

אנשים  הם אבל התורה בלימוד

˙BˆÓe ‰¯Bz ÌÈÓÈ˜ÓL∆¿«¿ƒ»ƒ¿
˙eËLÙ·e ˙eÓÈÓ˙a מתוך ƒ¿ƒ¿«¿

ותמימה  פשוטה ÌÚאמונה Ì‰≈«
(EnÚ) 'ÈÂ‰13EnÚ ÌÈc˜Óe . ¬»»«¿«¿ƒ«¿

,Ï‡¯NÈÏ תורה לומדי שלכאורה אף ¿ƒ¿»≈
מקום  והיה פשוטים, מאנשים נעלים

ל"עמך" "ישראל" את Èkƒלהקדים
È„ÈÏ ‡È·nL „eÓÏz ÏB„b»«¿∆≈ƒƒ≈

‰NÚÓ14 יש לתלמוד אמנם כלומר, «¬∆
גדולתו  אבל גדולה וחשיבות מעלה

לידי  מביא שהוא היא הלימוד של

קיום  המעשה, שבעצם היינו מעשה,

והחשוב  העיקר הוא בפועל, המצוות

ÂˆÓ‰יותר  ÈNBÚÂ דווקא ¿≈ƒ¿»
‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰ ˙‡ ÌÈÎt‰Ó¿«¿ƒ∆«¿»»ƒ¿»»
ונמצא  הירושלמי, מדברי לעיל כמובא

על  ויתרון מעלה יש מצווה שלעושי

מקדים  הכתוב ולכן תורה, לומדי

הפשוטים  האנשים של השם "עמך",

ובפשטות, בתמימות מצוות המקיימים

התורה. לומדי של השם "ישראל" לפני

,¯ÓBÏ LÈÂ בעומק הדברים בביאור ¿≈«
eÓÏz„יותר  ÏB„‚c ˙eÎiM‰L∆««»¿»«¿

‰ÊÏ ,‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·nL∆≈ƒƒ≈«¬∆¿∆
,Ï‡¯NÈÏ EnÚ ÌÈc˜nL∆«¿ƒ«¿¿ƒ¿»≈
ז"ל  חכמינו שמאמר לכך והסיבה

מעשה" לידי שמביא תלמוד "גדול

שבפסוק  לכך והסבר נימוק הוא

ל"ישראל" קודם "עמך" "השקיפה...",

„eÓÏz ÏB„bL ‰fÓ Èk ,‡e‰ƒƒ∆∆»«¿
וחשיבות  גדולה בתלמוד שיש לכך ÈÙÏהסיבה ‡e‰15„eÓÏz‰L ¿ƒ∆««¿

¯˜ÈÚ‰ ‡e‰ ‰NÚn‰L ÁÎeÓ ,‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó16 ובעצם ≈ƒƒ≈«¬∆»∆««¬∆»ƒ»
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מצֹות) (מקימי עּמ ׁשּמקּדים זה על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַמסּפיק

זה  רז"ל ּבמאמר ׁשהרי ּתֹורה), (לֹומדי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָליׂשראל

ׁשעֹוׂשי  מֹוסיף ולכן ּתלמּוד. ּגדֹול אֹומר ְְְִֵֵֵֶַַָָעצמֹו

זה  ׁשּבענין הינּו לברכה , הּקללה מהּפכים ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָמצוה

הּמעלה  מתּגּלה לברכה) קללה ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָ(ּדהפיכת

לעתידֿלבא  עלּֿדר) ּתלמּוד לגּבי ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבמעׂשה

ּגדֹול  מעׂשה יהיה הׁשקיפה 17ׁשאז ׁשענין וכיון .( ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

(ּכּנ"ל  לברכה קללה הפיכת הּוא ,ּובר ְְֲִִֵַַַָָָָָגֹו'

וצרי ליׂשראל. עּמ מקּדים לכן ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָמ'ירּוׁשלמי'),

למעלת  לברכה קללה ּדהפיכת הּׁשּיכּות ְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָָָלהבין

ֲֶַַהּמעׂשה.

ׁשעלֿידי p‰Â‰ד) ּבהּמאמר ׁשּמבאר לאחרי  ¿ƒ≈ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָ

לברכה, קללה מהּפכים הּמצֹות ְְְְְִִִִַַָָָָקּיּום

הוי' אבה ולא ּׁשּכתּוב מה ּבהּמאמר ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹמביא

ל אלקי הוי' וּיהפ ּבלעם, אל לׁשמע ְְְֱֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹאלקי

.אלקי הוי' אהב ּכי לברכה הּקללה ְְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹאת

אחד  ּובכל ענינים. ג' - זה ׁשּבפסּוק ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָּומבאר,

אלקי הוי' אֹומר גֹו'18מהם אבה ולא ענין . ְְֱֲִֵֵֶֶָָָָָֹֹ

רֹוצה  אינֹו ׁשהּקּב"ה הּוא ּבלעם, אל ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹלׁשמע

וזה  יׂשראל. על קטרּוגים ׁשֹומע ואינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָלׁשמֹוע

מּדת  ׁשּמּצד (אף הּקטרּוגים את ׁשֹומע ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַׁשאינֹו

מקֹום  להם יׁש הרחמים,19הּדין מּדת מּצד הּוא ( ֲִִִִֵֶַַַַָָָ

לברכה, הּקללה את ל וּיהפ וענין .אלקי ְְְְְֱֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹהוי'

ׁשּזדֹונֹות  לזכּיֹות 20הּוא ׁשאין 21נהפכים רק [ּדלא ְְְֱִִֵֶֶֶַָֹֻ

נמחקּו), לא העֹונֹות (אבל להּמקטרגים ְְְְְְֲֲֲִִִַַָָֹׁשֹומעים

מּזֹו, ויתירה העֹונֹות, ּכּפרת ׁשּנעׂשה ֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָאּלא
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ה'תשמ"ו 17) חנוכה דזאת גו' השמיני ביום ד"ה ואילך). 193 ס"ע תרצ"ט (סה"מ ס"ד תרצ"ט דוד ועבדי ד"ה בארוכה ראה

.23 הערה שם ובהנסמן קצה), ע' כסלו סה"מ (תו"מ תרלא 18)ס"ה ע' עטר"ת (בסה"מ עטר"ת אבה ולא ד"ה גם ראה

תרמ). ע' שם וראה ואילך.19)ואילך. ג לח, תצא בלקו"ת גו' אבה ולא ד"ה וראה - לשמוע. אבה דולא החידוש שזהו

וש"נ. ואילך. תרמב ע' ח"ב דברים האמצעי אדמו"ר ב.20)מאמרי פו, מאמרי 21)יומא א. לט, שם לקו"ת גם ראה

תרסב. ע' שם אדהאמ"צ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לעיל). (כאמור מהתלמוד יותר חשוב Ïa·„הוא ‰fL ‡l‡ מעלת ∆»∆∆ƒ¿«

כשלעצמה  התלמוד על ÌÈc˜nLהמעשה ‰Ê ÏÚ ˜ÈtÒÓ ¯e‡a BÈ‡≈≈«¿ƒ«∆∆«¿ƒ
Bz¯‰),זה בפסוק  È„ÓBÏ) Ï‡¯NÈÏ (˙BˆÓ ÈÓÈ˜Ó) EnÚ«¿¿«¿≈ƒ¿¿ƒ¿»≈¿≈»

BÓˆÚ ‰Ê Ï"Ê¯ ¯Ó‡Óa È¯‰L ויש עיקר שהמעשה למדים שממנו ∆¬≈¿«¬«««∆«¿
התלמוד  לגבי יתרון ÏB„bלו ¯ÓB‡≈»

„eÓÏz מדגישים ובכך ז"ל חכמינו «¿
מע  את את דווקא ולא הלימוד לת

המעשה. שביאור ÔÎÏÂמעלת כיוון ¿»≈
אינו  לבדו ÛÈÒBÓƒמספיק זה

ÌÈÎt‰Ó ‰ÂˆÓ ÈNBÚL∆≈ƒ¿»¿«¿ƒ
ÔÈÚaL eÈ‰ ,‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰«¿»»ƒ¿»»«¿∆¿ƒ¿»
(‰Î¯·Ï ‰ÏÏ˜ ˙ÎÈÙ‰c) ‰Ê∆«¬ƒ«¿»»ƒ¿»»
‰NÚÓaL ‰ÏÚn‰ ‰lb˙Óƒ¿«»««¬»∆¿«¬∆

„eÓÏz Èa‚Ï נעלה יותר באופן ¿«≈«¿
במאמר  שהוא מכפי מודגש ויותר

מעשה" לידי שמביא תלמוד "גדול

המעשה, למעלת ביטוי יש שם (שגם

"גדול  על הדגשה זה עם יחד אבל

(ולא  מצוה עושי דווקא ולכן תלמוד")

את  הופכים תורה) ולומדי יודעי

לברכה  Œ„È˙ÚÏהקללה C¯cŒÏÚ)«∆∆∆»ƒ
‰NÚÓ ‰È‰È Ê‡L ‡·Ï»…∆»ƒ¿∆«¬∆

ÏB„b17 על המעשה מעלת ותתגלה »
ולכן  בהעלם היא הזה (שבזמן התלמוד

נעלה  יותר באופן תלמוד") "גדול כעת

ש"גדול  באמירה מאשר ומודגש

לידי  שמביא «≈¿ÔÂÈÎÂמעשה").תלמוד
,C¯·e 'B‚ ‰ÙÈ˜L‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««¿ƒ»»≈
‰Î¯·Ï ‰ÏÏ˜ ˙ÎÈÙ‰ ‡e‰¬ƒ«¿»»ƒ¿»»

'ÈÓÏLe¯È'Ó Ï"pk) מקום שבכל ««ƒ¿«¿ƒ
להיפך  מתייחס "השקיפה" הביטוי

"השקיפה... נאמר וכאן הברכה,

EnÚוברך"), ÌÈc˜Ó ÔÎÏ עושי »≈«¿ƒ«¿
לברכה  קללה להפוך שבכוחם מצווה

Ï‡¯NÈÏ את להם שאין תורה לומדי ¿ƒ¿»≈
הפשוטים  לאנשים שיש המיוחד הכוח

המצוות. מקיימי

˙eÎiM‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ חסידות,,הפנימית ˜ÏÏ‰עלֿפי ˙ÎÈÙ‰c ¿»ƒ¿»ƒ««»«¬ƒ«¿»»
‰NÚn‰ ˙ÏÚÓÏ ‰Î¯·Ï את מהפכים מצווה עושי דווקא כך שמשום ƒ¿»»¿«¬«««¬∆

לברכה? הקללה

˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL ¯Ó‡n‰a ¯‡·nL È¯Á‡Ï ‰p‰Â („¿ƒ≈¿«¬≈∆¿»≈¿««¬»∆«¿≈ƒ«ƒ¿
·e˙kM ‰Ó ¯Ó‡n‰a ‡È·Ó ,‰Î¯·Ï ‰ÏÏ˜ ÌÈÎt‰Ó בפרשת ¿«¿ƒ¿»»ƒ¿»»≈ƒ¿««¬»«∆»

לעיל, כמובא תצא, ÌÚÏa,כי Ï‡ ÚÓLÏ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰·‡ ‡ÏÂ¿…»»¬»»¡…∆ƒ¿…«∆ƒ¿»
'ÈÂ‰ E·‰‡ Èk ‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰ ˙‡ EÏ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ CÙ‰iÂ««¬…¬»»¡…∆¿∆«¿»»ƒ¿»»ƒ¬≈¿¬»»
‰Ê ˜eÒÙaL ,¯‡·Óe .EÈ˜Ï‡¡…∆¿»≈∆¿»∆

ÌÈÈÚ '‚ שה'- – האחד שונים: ƒ¿»ƒ
ש  השני לבלעם, לשמוע רצה ה'לא

– והשלישי לברכה, הקללה את הפך

ישראל. בני את אוהב «¿ÏÎ·eשה'
Ì‰Ó „Á‡ הדברים שלושת כל ∆»≈∆

‰ÈÂ'הכתוב ‡ÓB¯האמורים ≈¬»»
EÈ˜Ï‡18,.ומפרט שממשיך כפי ¡…∆

Ï‡ ÚÓLÏ 'B‚ ‰·‡ ‡ÏÂ ÔÈÚƒ¿»¿…»»ƒ¿…«∆
BÈ‡ ‰"aw‰L ‡e‰ ,ÌÚÏaƒ¿»∆«»»≈
ÚÓBL BÈ‡Â ÚBÓLÏ ‰ˆB¯∆ƒ¿«¿≈≈«

Ï‡¯NÈ.בפועל  ÏÚ ÌÈ‚e¯Ëƒ̃¿ƒ«ƒ¿»≈
˙‡ ÚÓBL BÈ‡L ‰ÊÂ¿∆∆≈≈«∆
˙cÓ „vnL Û‡) ÌÈ‚e¯Ëw‰«ƒ¿ƒ«∆ƒ«ƒ«

ÌB˜Ó Ì‰Ï LÈ ÔÈc‰19 אם כי «ƒ≈»∆»
הם  ואלה מקום, להם אין הדין מצד גם

מה  הקדושה, היפך מצד רק קטרוגים

שומע  לא שה' החידוש ומה הפלא

הללו) cÓ˙לקטרוגים „vÓ ‡e‰ƒ«ƒ«
,ÌÈÓÁ¯‰ בשם ‰ÈÂ'המרומזת »«¬ƒ¬»»

מידת  הוי' ששם היא הכתוב ומשמעות

והופך  הדין) מידת (על גובר הרחמים

אינם ‡EÈ˜Ïלהיות  והקטרוגים ¡…∆
נשמעים.

‰ÏÏw‰ ˙‡ EÏ CÙ‰iÂ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«««¬…¿∆«¿»»
היפך  "קללה", בתור קיים שכבר מה

‰e‡הברכה  ,‰Î¯·Ïƒ¿»»
˙BB„fL20,נעשו שכבר חטאים ∆¿

סיבה  להיות יכולים והיו ובמזיד,

הברכה  BiÎÊÏ˙להיפך ÌÈÎÙ‰21 ∆¡»ƒƒ¿À
לברכה  ÔÈ‡Lומקור ˜¯ ‡Ïc]¿…«∆≈

ÌÈ‚¯Ë˜n‰Ï ÌÈÚÓBL שעניין ¿ƒ¿«¿«¿¿ƒ
הראשון  הנושא של התוכן הוא זה

לשמוע" אלוקיך ה' אבה "ולא e˜ÁÓבפסוק ‡Ï ˙BBÚ‰ Ï·‡)¬»»¬…ƒ¿¬
הברכה  היפך רצויות, לא לתוצאות להביא NÚpL‰ועלולים ‡l‡ ,(∆»∆«¬»

,˙BBÚ‰ ˙¯tk הלאֿרצויים מהדברים רושם נשאר BfÓ,ולא ‰¯È˙ÈÂ «»«»¬ƒ≈»ƒ
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ז f"kyz'd ,lel` i"g ,`az t"y

ענינים  ׁשני הם ויׂשראל ׁשעּמ רק לא ,8למדין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ

ׁשני  יׂשראל את עּמ את ּבּובר ׁשּגם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאּלא

ליׂשראל  ּוברכה לעּמ ּברכה וצרי9ענינים, . ְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָ

וׁשהּברכה  הּברכֹות, ּב' ׁשּבין החילּוק ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָלהבין

ליׂשראל. להּברכה קֹודמת היא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָלעּמ

ּדאיתא Ïe·‡¯ג) ּבהּמאמר, מקּדים זה ¿»≈ְְְֲִִֶַַַָָ

ּכּמה 10ּב'ּירּוׁשלמי' ּוראה ּבֹוא ְְְִֵַַַָ

הׁשקפה  ׁשּכל מצוה, עֹוׂשי ׁשל ּכֹוחן ְְִֵֶֶַָָָָָָּגדֹול

ּדעלֿידי  ּברכה. ּבלׁשֹון וזה ארּורה, - ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָׁשּבּתֹורה

לברכה  הּקללה את מהּפכים הּמצֹות ְְְְְִִִִֶַַַָָָָקּיּום

הּפסּוק  מבאר לזה הוי'11[ּובהמׁש אבה ולא ְְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ל אלקי הוי' וּיהפ ּבלעם אל לׁשמע ְְְֱֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹאלקי

,אלקי הוי' אהב ּכי לברכה הּקללה ְְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹאת

סעיף  ּכדלקּמן ,אלקי הוי' ּפעמים ג' ְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָֹׁשאֹומר

ּולאחריֿזה  ּדעּמ12ד]. הּסּוגים ׁשני מבאר ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָ

יׂשראל, הם אהל ויֹוׁשבי ּתֹורה ּדיֹודעי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָָֹויׂשראל,

ּומצֹות  ּתֹורה ׁשמקימים ּפׁשּוטים ְְְְֲִִִִֶַַָָואנׁשים

(עּמ) הוי' עם הם ּובפׁשטּות .13ּבתמימּות ְְְְֲִִֵַַַָָ

ׁשּמביא  ּתלמּוד ּגדֹול ּכי ליׂשראל, עּמ ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּומקּדים

מעׂשה  הּקללה 14לידי את מהּפכים מצוה ועֹוׂשי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ְִָָלברכה.

LÈÂ ׁשּמביא ּתלמּוד ּדגדֹול ׁשהּׁשּיכּות לֹומר, ¿≈ְְִֵֶֶַַַַָָ

ליׂשראל, עּמ ׁשּמקּדים לזה מעׂשה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָלידי

לפי  הּוא ּתלמּוד ׁשּגדֹול מּזה ּכי 15הּוא, ְְִִִֶֶַָ

ׁשהּמעׂשה  מּוכח מעׂשה, לידי מביא ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשהּתלמּוד

העיקר  ּבאּור 16הּוא אינֹו ּבלבד ׁשּזה אּלא . ְִִֵֵֶֶֶַָָָ
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כבמו"ק 8) בפ"ע, אחד כל על קאי ש"וברך" מלמד ד"את" וההפסק וישראל", "עמך כתוב הי' באם גם יודעים היו שזה

הסוגים 9)שם. יו"ד שבטים; י"ב אופנים, כמה דישראל שבהתחלקות (אף דוקא אלה ענינים ב' כאן שמזכיר יובן ועפ"ז

כבפנים. בהברכה, (גם) הוא וישראל) (עמך אלה ענינים דשני החילוק כי וכיו"ב), נצבים; פ"ה 10)שבפרשת שני מעשר

ו.11)ה"ה. כג, 160).12)תצא ע' ה'ש"ת (סה"מ המאמר הפשוטים 13)בסוף על הכוונה "עם מפרש המאמר בתחלת

סת  עם כו'", הכוונה "עם אומר המאמר שבתחלת דבהפירוש ולהעיר, "שמקיימים שבישראל". המאמר שבסיום ובהפירוש ם,

הוי'". "עם מדייק כו'" א.14)תומ"צ יז, ב"ק ב. מ, ואכ"מ.15)קידושין ה"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת מהל' לקו"ת 16)ולהעיר

ובכ"מ. קכד. ע' תרע"ח יט. ע' תרכ"ט סה"מ ד. כו, אחרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העניין. לשני ÊŒÈtŒÏÚÂ‰הפסיק ועמך" "ישראל" של לחלוקה שהמקור ¿«ƒ∆

"על") (כמו הפסק הוא ש"את" משום הוא ÛÈÒB‰Ï,עניינים LÈ≈¿ƒ
'˙‡'c ¯ezi‰nL את" אלא ישראל" עמך "את נכתב שלא מכך היינו ∆≈«ƒ¿∆

ישראל" את ÈLעמך Ì‰ Ï‡¯NÈÂ EnÚL ˜¯ ‡Ï ÔÈ„ÓÏ¿≈ƒ…«∆«¿¿ƒ¿»≈≈¿≈
ÌÈÈÚ8C¯·ea ÌbL ‡l‡ , ƒ¿»ƒ∆»∆«¿»≈

Ï‡¯NÈ ˙‡ EnÚ הברכה ‡˙ ∆«¿∆ƒ¿»≈
ÌÈÈÚלשניהם ÈL,שונים‰Î¯a ¿≈ƒ¿»ƒ¿»»

‰Î¯·e EnÚÏ ונבדלת שונה ¿«¿¿»»
Ï‡¯NÈÏ9. ¿ƒ¿»≈

˜eÏÈÁ‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ההבדל ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ
,˙BÎ¯a‰ 'a ÔÈaL אחת ברכה ∆≈«¿»

וכן  ל"ישראל" נוספת וברכה ל"עמך"

בפסוק  נוסף בדבר ביאור צריך

˙Ó„B˜ ‡È‰ EnÚÏ ‰Î¯a‰LÂ¿∆«¿»»¿«¿ƒ∆∆
.Ï‡¯NÈÏ ‰Î¯a‰Ï¿«¿»»¿ƒ¿»≈

‰Ê ¯‡·Ïe בין ‚) ההבדל את ¿»≈∆
להקדמת  והטעם ו"ישראל" "עמך"

ישראל" לפני הרבי ÌÈc˜Ó"עמך" «¿ƒ
È‡c˙‡הריי"צ  ,¯Ó‡n‰a מובא ¿««¬»¿ƒ»

'ÈÓÏLe¯i'a10‡Ba‰‡¯e «¿«¿ƒ¿≈
ÈNBÚ ÏL ÔÁBk ÏB„b ‰nk«»»»∆≈
‰Ù˜L‰ ÏkL ,‰ÂˆÓƒ¿»∆»«¿»»
‰ÊÂ ,‰¯e¯‡ - ‰¯BzaL∆«»¬»¿∆
האמור  קדשך" ממעון "השקיפה

Î¯a‰.זה בפסוק  ÔBLÏa וטעם ƒ¿¿»»
משום  הוא ˜Ìeiהדבר È„ÈŒÏÚc¿«¿≈ƒ

‰ÏÏw‰ ˙‡ ÌÈÎt‰Ó ˙Bˆn‰«ƒ¿¿«¿ƒ∆«¿»»
הבלתיֿרצוי  שב"השקיפה"העניין

‰ÊÏ CLÓ‰·e] ‰Î¯·Ï לעניין ƒ¿»»¿∆¿≈¿∆
מבאר  זה בפסוק לברכה הקללה ְֵָהפיכת

את  במאמר הריי"צ eÒt‰11˜הרבי «»
האיסור  אודות תצא כי בפרשת האמור

"על  ה' בקהל לבוא ומואב עמון על

בלחם  אתכם קדמו לא אשר דבר

ואשר  ממצרים בצאתכם בדרך ובמים

בלעם... את [מואב] עליך שכר

‰ÈÂ'לקללך", CÙ‰iÂ ÌÚÏa Ï‡ ÚÓLÏ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰·‡ ‡ÏÂ¿…»»¬»»¡…∆ƒ¿…«∆ƒ¿»««¬…¬»»
,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ E·‰‡ Èk ‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰ ˙‡ EÏ EÈ˜Ï‡¡…∆¿∆«¿»»ƒ¿»»ƒ¬≈¿¬»»¡…∆

¯ÓB‡Lהפסוק „].כאן ÛÈÚÒ Ôn˜Ï„k ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÌÈÓÚt '‚ ∆≈¿»ƒ¬»»¡…∆¿ƒ¿«»¿ƒ
‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe12 המאמר EnÚcבהמשך ÌÈ‚eq‰ ÈL ¯‡·Ó ¿«¬≈∆¿»≈¿≈«ƒ¿«¿

,Ï‡¯NÈÂ אלו שמות בשני כאן הפסוק מתכוון Bz¯‰להם ÈÚ„BÈc ¿ƒ¿»≈¿¿≈»
Ï‰‡ È·LBÈÂ בתורה ÌÈËeLtהעוסקים ÌÈL‡Â ,Ï‡¯NÈ Ì‰ ¿¿≈…∆≈ƒ¿»≈«¬»ƒ¿ƒ

התורה  את יודעים עוסקים שלא ואינם

אנשים  הם אבל התורה בלימוד

˙BˆÓe ‰¯Bz ÌÈÓÈ˜ÓL∆¿«¿ƒ»ƒ¿
˙eËLÙ·e ˙eÓÈÓ˙a מתוך ƒ¿ƒ¿«¿

ותמימה  פשוטה ÌÚאמונה Ì‰≈«
(EnÚ) 'ÈÂ‰13EnÚ ÌÈc˜Óe . ¬»»«¿«¿ƒ«¿

,Ï‡¯NÈÏ תורה לומדי שלכאורה אף ¿ƒ¿»≈
מקום  והיה פשוטים, מאנשים נעלים

ל"עמך" "ישראל" את Èkƒלהקדים
È„ÈÏ ‡È·nL „eÓÏz ÏB„b»«¿∆≈ƒƒ≈

‰NÚÓ14 יש לתלמוד אמנם כלומר, «¬∆
גדולתו  אבל גדולה וחשיבות מעלה

לידי  מביא שהוא היא הלימוד של

קיום  המעשה, שבעצם היינו מעשה,

והחשוב  העיקר הוא בפועל, המצוות

ÂˆÓ‰יותר  ÈNBÚÂ דווקא ¿≈ƒ¿»
‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰ ˙‡ ÌÈÎt‰Ó¿«¿ƒ∆«¿»»ƒ¿»»
ונמצא  הירושלמי, מדברי לעיל כמובא

על  ויתרון מעלה יש מצווה שלעושי

מקדים  הכתוב ולכן תורה, לומדי

הפשוטים  האנשים של השם "עמך",

ובפשטות, בתמימות מצוות המקיימים

התורה. לומדי של השם "ישראל" לפני

,¯ÓBÏ LÈÂ בעומק הדברים בביאור ¿≈«
eÓÏz„יותר  ÏB„‚c ˙eÎiM‰L∆««»¿»«¿

‰ÊÏ ,‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·nL∆≈ƒƒ≈«¬∆¿∆
,Ï‡¯NÈÏ EnÚ ÌÈc˜nL∆«¿ƒ«¿¿ƒ¿»≈
ז"ל  חכמינו שמאמר לכך והסיבה

מעשה" לידי שמביא תלמוד "גדול

שבפסוק  לכך והסבר נימוק הוא

ל"ישראל" קודם "עמך" "השקיפה...",

„eÓÏz ÏB„bL ‰fÓ Èk ,‡e‰ƒƒ∆∆»«¿
וחשיבות  גדולה בתלמוד שיש לכך ÈÙÏהסיבה ‡e‰15„eÓÏz‰L ¿ƒ∆««¿

¯˜ÈÚ‰ ‡e‰ ‰NÚn‰L ÁÎeÓ ,‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó16 ובעצם ≈ƒƒ≈«¬∆»∆««¬∆»ƒ»
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מצֹות) (מקימי עּמ ׁשּמקּדים זה על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַמסּפיק

זה  רז"ל ּבמאמר ׁשהרי ּתֹורה), (לֹומדי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָליׂשראל

ׁשעֹוׂשי  מֹוסיף ולכן ּתלמּוד. ּגדֹול אֹומר ְְְִֵֵֵֶַַָָעצמֹו

זה  ׁשּבענין הינּו לברכה , הּקללה מהּפכים ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָמצוה

הּמעלה  מתּגּלה לברכה) קללה ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָ(ּדהפיכת

לעתידֿלבא  עלּֿדר) ּתלמּוד לגּבי ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבמעׂשה

ּגדֹול  מעׂשה יהיה הׁשקיפה 17ׁשאז ׁשענין וכיון .( ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

(ּכּנ"ל  לברכה קללה הפיכת הּוא ,ּובר ְְֲִִֵַַַָָָָָגֹו'

וצרי ליׂשראל. עּמ מקּדים לכן ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָמ'ירּוׁשלמי'),

למעלת  לברכה קללה ּדהפיכת הּׁשּיכּות ְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָָָלהבין

ֲֶַַהּמעׂשה.

ׁשעלֿידי p‰Â‰ד) ּבהּמאמר ׁשּמבאר לאחרי  ¿ƒ≈ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָ

לברכה, קללה מהּפכים הּמצֹות ְְְְְִִִִַַָָָָקּיּום

הוי' אבה ולא ּׁשּכתּוב מה ּבהּמאמר ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹמביא

ל אלקי הוי' וּיהפ ּבלעם, אל לׁשמע ְְְֱֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹאלקי

.אלקי הוי' אהב ּכי לברכה הּקללה ְְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹאת

אחד  ּובכל ענינים. ג' - זה ׁשּבפסּוק ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָּומבאר,

אלקי הוי' אֹומר גֹו'18מהם אבה ולא ענין . ְְֱֲִֵֵֶֶָָָָָֹֹ

רֹוצה  אינֹו ׁשהּקּב"ה הּוא ּבלעם, אל ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹלׁשמע

וזה  יׂשראל. על קטרּוגים ׁשֹומע ואינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָלׁשמֹוע

מּדת  ׁשּמּצד (אף הּקטרּוגים את ׁשֹומע ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַׁשאינֹו

מקֹום  להם יׁש הרחמים,19הּדין מּדת מּצד הּוא ( ֲִִִִֵֶַַַַָָָ

לברכה, הּקללה את ל וּיהפ וענין .אלקי ְְְְְֱֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹהוי'

ׁשּזדֹונֹות  לזכּיֹות 20הּוא ׁשאין 21נהפכים רק [ּדלא ְְְֱִִֵֶֶֶַָֹֻ

נמחקּו), לא העֹונֹות (אבל להּמקטרגים ְְְְְְֲֲֲִִִַַָָֹׁשֹומעים

מּזֹו, ויתירה העֹונֹות, ּכּפרת ׁשּנעׂשה ֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָאּלא
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ה'תשמ"ו 17) חנוכה דזאת גו' השמיני ביום ד"ה ואילך). 193 ס"ע תרצ"ט (סה"מ ס"ד תרצ"ט דוד ועבדי ד"ה בארוכה ראה

.23 הערה שם ובהנסמן קצה), ע' כסלו סה"מ (תו"מ תרלא 18)ס"ה ע' עטר"ת (בסה"מ עטר"ת אבה ולא ד"ה גם ראה

תרמ). ע' שם וראה ואילך.19)ואילך. ג לח, תצא בלקו"ת גו' אבה ולא ד"ה וראה - לשמוע. אבה דולא החידוש שזהו

וש"נ. ואילך. תרמב ע' ח"ב דברים האמצעי אדמו"ר ב.20)מאמרי פו, מאמרי 21)יומא א. לט, שם לקו"ת גם ראה

תרסב. ע' שם אדהאמ"צ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לעיל). (כאמור מהתלמוד יותר חשוב Ïa·„הוא ‰fL ‡l‡ מעלת ∆»∆∆ƒ¿«

כשלעצמה  התלמוד על ÌÈc˜nLהמעשה ‰Ê ÏÚ ˜ÈtÒÓ ¯e‡a BÈ‡≈≈«¿ƒ«∆∆«¿ƒ
Bz¯‰),זה בפסוק  È„ÓBÏ) Ï‡¯NÈÏ (˙BˆÓ ÈÓÈ˜Ó) EnÚ«¿¿«¿≈ƒ¿¿ƒ¿»≈¿≈»

BÓˆÚ ‰Ê Ï"Ê¯ ¯Ó‡Óa È¯‰L ויש עיקר שהמעשה למדים שממנו ∆¬≈¿«¬«««∆«¿
התלמוד  לגבי יתרון ÏB„bלו ¯ÓB‡≈»

„eÓÏz מדגישים ובכך ז"ל חכמינו «¿
מע  את את דווקא ולא הלימוד לת

המעשה. שביאור ÔÎÏÂמעלת כיוון ¿»≈
אינו  לבדו ÛÈÒBÓƒמספיק זה

ÌÈÎt‰Ó ‰ÂˆÓ ÈNBÚL∆≈ƒ¿»¿«¿ƒ
ÔÈÚaL eÈ‰ ,‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰«¿»»ƒ¿»»«¿∆¿ƒ¿»
(‰Î¯·Ï ‰ÏÏ˜ ˙ÎÈÙ‰c) ‰Ê∆«¬ƒ«¿»»ƒ¿»»
‰NÚÓaL ‰ÏÚn‰ ‰lb˙Óƒ¿«»««¬»∆¿«¬∆

„eÓÏz Èa‚Ï נעלה יותר באופן ¿«≈«¿
במאמר  שהוא מכפי מודגש ויותר

מעשה" לידי שמביא תלמוד "גדול

המעשה, למעלת ביטוי יש שם (שגם

"גדול  על הדגשה זה עם יחד אבל

(ולא  מצוה עושי דווקא ולכן תלמוד")

את  הופכים תורה) ולומדי יודעי

לברכה  Œ„È˙ÚÏהקללה C¯cŒÏÚ)«∆∆∆»ƒ
‰NÚÓ ‰È‰È Ê‡L ‡·Ï»…∆»ƒ¿∆«¬∆

ÏB„b17 על המעשה מעלת ותתגלה »
ולכן  בהעלם היא הזה (שבזמן התלמוד

נעלה  יותר באופן תלמוד") "גדול כעת

ש"גדול  באמירה מאשר ומודגש

לידי  שמביא «≈¿ÔÂÈÎÂמעשה").תלמוד
,C¯·e 'B‚ ‰ÙÈ˜L‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««¿ƒ»»≈
‰Î¯·Ï ‰ÏÏ˜ ˙ÎÈÙ‰ ‡e‰¬ƒ«¿»»ƒ¿»»

'ÈÓÏLe¯È'Ó Ï"pk) מקום שבכל ««ƒ¿«¿ƒ
להיפך  מתייחס "השקיפה" הביטוי

"השקיפה... נאמר וכאן הברכה,

EnÚוברך"), ÌÈc˜Ó ÔÎÏ עושי »≈«¿ƒ«¿
לברכה  קללה להפוך שבכוחם מצווה

Ï‡¯NÈÏ את להם שאין תורה לומדי ¿ƒ¿»≈
הפשוטים  לאנשים שיש המיוחד הכוח

המצוות. מקיימי

˙eÎiM‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ חסידות,,הפנימית ˜ÏÏ‰עלֿפי ˙ÎÈÙ‰c ¿»ƒ¿»ƒ««»«¬ƒ«¿»»
‰NÚn‰ ˙ÏÚÓÏ ‰Î¯·Ï את מהפכים מצווה עושי דווקא כך שמשום ƒ¿»»¿«¬«««¬∆

לברכה? הקללה

˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL ¯Ó‡n‰a ¯‡·nL È¯Á‡Ï ‰p‰Â („¿ƒ≈¿«¬≈∆¿»≈¿««¬»∆«¿≈ƒ«ƒ¿
·e˙kM ‰Ó ¯Ó‡n‰a ‡È·Ó ,‰Î¯·Ï ‰ÏÏ˜ ÌÈÎt‰Ó בפרשת ¿«¿ƒ¿»»ƒ¿»»≈ƒ¿««¬»«∆»

לעיל, כמובא תצא, ÌÚÏa,כי Ï‡ ÚÓLÏ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰·‡ ‡ÏÂ¿…»»¬»»¡…∆ƒ¿…«∆ƒ¿»
'ÈÂ‰ E·‰‡ Èk ‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰ ˙‡ EÏ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ CÙ‰iÂ««¬…¬»»¡…∆¿∆«¿»»ƒ¿»»ƒ¬≈¿¬»»
‰Ê ˜eÒÙaL ,¯‡·Óe .EÈ˜Ï‡¡…∆¿»≈∆¿»∆

ÌÈÈÚ '‚ שה'- – האחד שונים: ƒ¿»ƒ
ש  השני לבלעם, לשמוע רצה ה'לא

– והשלישי לברכה, הקללה את הפך

ישראל. בני את אוהב «¿ÏÎ·eשה'
Ì‰Ó „Á‡ הדברים שלושת כל ∆»≈∆

‰ÈÂ'הכתוב ‡ÓB¯האמורים ≈¬»»
EÈ˜Ï‡18,.ומפרט שממשיך כפי ¡…∆

Ï‡ ÚÓLÏ 'B‚ ‰·‡ ‡ÏÂ ÔÈÚƒ¿»¿…»»ƒ¿…«∆
BÈ‡ ‰"aw‰L ‡e‰ ,ÌÚÏaƒ¿»∆«»»≈
ÚÓBL BÈ‡Â ÚBÓLÏ ‰ˆB¯∆ƒ¿«¿≈≈«

Ï‡¯NÈ.בפועל  ÏÚ ÌÈ‚e¯Ëƒ̃¿ƒ«ƒ¿»≈
˙‡ ÚÓBL BÈ‡L ‰ÊÂ¿∆∆≈≈«∆
˙cÓ „vnL Û‡) ÌÈ‚e¯Ëw‰«ƒ¿ƒ«∆ƒ«ƒ«

ÌB˜Ó Ì‰Ï LÈ ÔÈc‰19 אם כי «ƒ≈»∆»
הם  ואלה מקום, להם אין הדין מצד גם

מה  הקדושה, היפך מצד רק קטרוגים

שומע  לא שה' החידוש ומה הפלא

הללו) cÓ˙לקטרוגים „vÓ ‡e‰ƒ«ƒ«
,ÌÈÓÁ¯‰ בשם ‰ÈÂ'המרומזת »«¬ƒ¬»»

מידת  הוי' ששם היא הכתוב ומשמעות

והופך  הדין) מידת (על גובר הרחמים

אינם ‡EÈ˜Ïלהיות  והקטרוגים ¡…∆
נשמעים.

‰ÏÏw‰ ˙‡ EÏ CÙ‰iÂ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«««¬…¿∆«¿»»
היפך  "קללה", בתור קיים שכבר מה

‰e‡הברכה  ,‰Î¯·Ïƒ¿»»
˙BB„fL20,נעשו שכבר חטאים ∆¿

סיבה  להיות יכולים והיו ובמזיד,

הברכה  BiÎÊÏ˙להיפך ÌÈÎÙ‰21 ∆¡»ƒƒ¿À
לברכה  ÔÈ‡Lומקור ˜¯ ‡Ïc]¿…«∆≈

ÌÈ‚¯Ë˜n‰Ï ÌÈÚÓBL שעניין ¿ƒ¿«¿«¿¿ƒ
הראשון  הנושא של התוכן הוא זה

לשמוע" אלוקיך ה' אבה "ולא e˜ÁÓבפסוק ‡Ï ˙BBÚ‰ Ï·‡)¬»»¬…ƒ¿¬
הברכה  היפך רצויות, לא לתוצאות להביא NÚpL‰ועלולים ‡l‡ ,(∆»∆«¬»

,˙BBÚ‰ ˙¯tk הלאֿרצויים מהדברים רושם נשאר BfÓ,ולא ‰¯È˙ÈÂ «»«»¬ƒ≈»ƒ
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f"kyz'dח ,lel` i"g ,`az t"y

הוי' ּכאן ואֹומר  לזכּיֹות]. נהפכים ְְְֱֲִִֵֶֶָָָָֻׁשּזדֹונֹות

ולא  נמׁש ׁשּמּמּנּו הוי' ּכי ׁשנּיה, ּפעם ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹאלקי

ּדלתּתא, הוי' הּוא - להּמקטרגים לׁשמע ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹאבה

הפיכת  ּובפרט עֹונֹות, ּכּפרת ׁשּתהיה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָּובכדי

הוי' ּגילּוי המׁשכת עלֿידי הּוא לזכּיֹות, ְְְְֲִִֵַַַָָָֻזדֹונֹות

העצמית 22ּדלעילא  האהבה היא אהב ּכי וענין . ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ

ּדלמעלה  ּבהּדרּגא ׁשּגם ליׂשראל, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּדהּקּב"ה

ליעקב  עׂשו אח ּכי נאמר ׁשּבּה ,23מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

יעקב  את ואהב הוי'23מּכלֿמקֹום וזהּו ּדוקא. ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹ

איןֿסֹוף  (אֹור ּדלעילא ׁשּבהוי' ּדהגם ,ְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹאלקי

מּכלֿמקֹום  ׁשוין, הּכל מהׁשּתלׁשלּות) ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּלמעלה

ליׂשראל  ּדהּקּב"ה העצמית האהבה ּגילּוי  ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָעלֿידי 

אלקי הּוא ּדלעילא הוי' ּגם ,(אהב ְְֱֲֲִִֵֵֶַָָָֹ(ּכי

ּבהּמאמר  מבאר ּולאחריֿזה ּדוקא. 24(ּדיׂשראל) ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ליׂשראל  מצֹות) (מקימי עּמ ׁשּמקּדים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָהּטעם

לידי  ׁשּמביא ּתלמּוד [ּגדֹול ּכי ּתֹורה), ְְִִִֵֵֵֶַָָ(לֹומדי

הּקללה  את מהּפכים מצוה ו]עֹוׂשי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמעׂשה,

ּדלכאֹורה, להבין, וצרי ג). סעיף (ּכּנ"ל ְְְְְְִִִִִַַָָָָָלברכה

נֹוגע  ליׂשראל  עּמ ׁשּמקּדים הּטעם לבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבכדי

ּומּזה  לברכה, קללה מהּפכים מצוה ׁשעֹוׂשי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָרק

הענינים  ּדג' הּבאּור (ּגם) ּבהּמאמר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָׁשּמקּדים

מׁשמע  ּבלעם, אל לׁשמע גֹו' אבה ולא ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבּפסּוק 

ליׂשראל. עּמ ׁשּמקּדים ּבזה ּבאּור מֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּזה

אדמּו"ר Ô·eÈÂה) ׁשּכתב מה ּבהקּדים זה ¿»ְְְִֶֶַַַַָ

ּדּבּורֿהּמתחיל  ּבמאמרֹו ְְֲֲִִַַַַָָמהר"ׁש

צּיֹון 25ׁשּבחי  אלקי הללי הוי' את ירּוׁשלים ְְְֱֲִִִִִֶַַַַָָָֹ

ׁשנה  מאה לפני ּתבֹוא ּפרׁשת ּדצרי26(ּדׁשּבת ,( ְְְִִֵֵַַָָָָָָָָ
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ואילך.22) תרס ע' שם אדהאמ"צ מאמרי ואילך. סע"ג לט, (בהביאור) שם לקו"ת גם ב.23)ראה א, בסופו.24)מלאכי

יב.25) קמז, שפו 26)תהלים ע' שם ואילך. שפא ע' תרכ"ז בסה"מ (נדפס תרכ"ז - (תשכ"ז) זה מאמר אמירת משנת

ואילך). תקעה (ע' שם לתהלים אור יהל ואילך). ג (סב, דא"ח עם בסידור זה ד"ה גם וראה ואילך).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BiÎÊÏ ÌÈÎÙ‰ ˙BB„fL לברכה הופכת הקללה ÓB‡Â¯ולכן .[ ∆¿∆¡»ƒƒ¿À¿≈

Ô‡k(לזכיות (הזדונות לברכה הקללה הפיכת ÌÚtלעניין EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ »¬»»¡…∆««
ÌÈ‚¯Ë˜n‰Ï ÚÓLÏ ‰·‡ ‡ÏÂ CLÓ epnnL 'ÈÂ‰ Èk ,‰iL¿ƒ»ƒ¬»»∆ƒ∆ƒ¿»¿…»»ƒ¿…«¿«¿«¿¿ƒ

,‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ‡e‰ הוי'- בשם תחתונה È‰zL‰דרגה È„Î·e ¬»»ƒ¿«»ƒ¿≈∆ƒ¿∆
˙BBÚ ˙¯tk,בכללË¯Ù·e תיקון «»«¬ƒ¿»

של  גבוהה בדרגה עוונות וכפרת

‡e‰ ,˙BiÎÊÏ ˙BB„Ê ˙ÎÈÙ‰¬ƒ«¿ƒ¿À
'ÈÂ‰ ÈeÏÈb ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«ƒ¬»»

‡ÏÈÚÏc22,'הוי בשם נעלית דרגה ƒ¿≈»
ואומר  חוזר הכתוב זה לעניין ולכן

נוספת. פעם אלוקיך" "הוי'

E·‰‡ Èk ÔÈÚÂ השלישית הפעם ¿ƒ¿«ƒ¬≈¿
הוא  אלוקיך", "ה' הפסוק אומר שבה

התגלות  מאשר יותר עוד נעלה עניין

דלעילא" ‰‡‰·‰"הוי' ‡È‰ƒ»«¬»
,Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰c ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ¿«»»¿ƒ¿»≈
דבר  בשום מותנית ואינה תלויה שאינה

פנימי  קשר שיש מכך נובעת אלא

הקדוש  של ומהותו עצמותו בין ועצמי

בני  של מהותם ועצם הוא ברוך

הזו  העצמית האהבה ומצד ישראל,

כזה  הוא ביניהם »∆ÌbLהקשר
‡b¯c‰aאלוקות ÏÚÓÏc‰של ¿««¿»ƒ¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰Ó מהאור למעלה ≈ƒ¿«¿¿
מדרגה  ונמשך שיורד כפי האלוקי

וכל  מסודרת הדרגתית בצורה לדרגה

של  כטבעות שלפניה בזו אחוזה דרגה

לאלוקות  הכוונה אלא שלשלת,

והמדידה  הירידה מכל שלמעלה

הזו  באלוקות daLוההגבלה ∆»
יש  שבו השתלשלות' מ'סדר שלמעלה

דרגות ÂNÚחילוקי Á‡ Èk ¯Ó‡∆¡«ƒ»≈»
·˜ÚÈÏ23, שום הזו הגבוהה בדרגה ¿«¬…

התחתונים  והנבראים מהעולמות דבר

כדי  עד שווים, והכל מקום תופס לא

והם  ליעקב עשו בין ההבדל ניכר שלא

לזה  זה ושווים דומים כאחים נראים

ÌB˜ÓŒÏkÓ,נעלית דרגה באותה גם ƒ»»
ואומר  ממשיך ליעקב", עשו "אח שאומר פסוק ÚÈ˜·אותו ˙‡ ·‰‡Â23 »…«∆«¬…

‡˜Âc הקשר כי דווקא ביעקב בוחר הוא ברוך הקדוש שם וגם עשו, את ולא «¿»
יתברך. ומהותו בעצמותו וקיים ועצמי פנימי הוא ישראל בני עם הקב"ה של

e‰ÊÂ נאמר זו עצמית אהבה ÈÂ‰aL'שלעניין Ì‚‰c ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ¿∆¬»»¡…∆«¬«∆«¬»»

‡ÏÈÚÏc שם של הנעלית ÏÚÓlL‰הוי'הדרגה ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡) ƒ¿≈»≈∆¿«¿»
,ÔÈÂL Ïk‰ (˙eÏLÏzL‰Ó ניכרת ולא נראית לא עשו על יעקב ומעלת ≈ƒ¿«¿¿«…»ƒ

דרגה  לגבי כי שלו, והיתרונות המעלות מצד ביעקב בחירה להיות יכולה ולא

מקום, תופס לא דבר שום ‰‡‰·‰זו ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈ƒ»«¬»
Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰c ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ¿«»»¿ƒ¿»≈

E·‰‡ Èk) דווקא עצמית ),באהבה ƒ¬≈¿
EÈ˜Ï‡ ‡e‰ ‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ Ìb«¬»»ƒ¿≈»¡…∆

‡˜Âc (Ï‡¯NÈc) יש מצידו וגם ¿ƒ¿»≈«¿»
דווקא. ישראל לבני עצמית אהבה

‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe הביאור לאחר ¿«¬≈∆
"ה' נאמר שבהם העניינים בשלושת

לעיל, כמפורט ≈«¿Ó·‡¯אלוקיך",
¯Ó‡n‰a24ÌÈc˜nL ÌÚh‰ ¿««¬»«««∆«¿ƒ
כאן BˆÓ˙)הפסוק ÈÓÈ˜Ó) EnÚ«¿¿«¿≈ƒ¿

Èk ,(‰¯Bz È„ÓBÏ) Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ
È„ÈÏ ‡È·nL „eÓÏz ÏB„b]»«¿∆≈ƒƒ≈
‰ÂˆÓ ÈNBÚ[Â ,‰NÚÓ«¬∆¿≈ƒ¿»
‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰ ˙‡ ÌÈÎt‰Ó¿«¿ƒ∆«¿»»ƒ¿»»

‚ ÛÈÚÒ Ï"pk) מהי נתבאר שם ««¿ƒ
לומדי  על מצוות עושי של המעלה

).תורה 
,‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
ÌÈc˜nL ÌÚh‰ ¯‡·Ï È„Îaƒ¿≈¿»≈«««∆«¿ƒ
˜¯ Ú‚B Ï‡¯NÈÏ EnÚ«¿¿ƒ¿»≈≈««
‰ÏÏ˜ ÌÈÎt‰Ó ‰ÂˆÓ ÈNBÚL∆≈ƒ¿»¿«¿ƒ¿»»
ÌÈc˜nL ‰fÓe ,‰Î¯·Ïƒ¿»»ƒ∆∆«¿ƒ
'‚c ¯e‡a‰ (Ìb) ¯Ó‡n‰a¿««¬»««≈¿
‰·‡ ‡ÏÂ ˜eÒtaL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆«»¿…»»
ÚÓLÓ ,ÌÚÏa Ï‡ ÚÓLÏ 'B‚ƒ¿…«∆ƒ¿»«¿«

‰fL שבפסוק הפרטים שלושת כל ∆∆
רק  (ולא שלהם הפנימית והמשמעות

את  לך אלוקיך ה' "ויהפוך של  העניין

לברכה") e‡a¯הקללה ÛÈÒBÓƒ≈
טעם EnÚונותן ÌÈc˜nL ‰Êa»∆∆«¿ƒ«¿
Ï‡¯NÈÏ באמת מדוע להבין וצריך ¿ƒ¿»≈

להקדמת  טעם הם אלה דברים גם

ל"ישראל". "עמך"

‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (‰¿»∆¿«¿ƒ«
L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ·˙kL חב"ד אדמו"רי בשושלת הרביעי שמואל, רבי ∆»««¿«¬»

B¯Ó‡Óa חסידות בפסוק ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacשלו מאמר הפותח ¿«¬»ƒ««¿ƒ
ÈÁaL25˙L¯t ˙aLc) ÔBiˆ CÈ˜Ï‡ ÈÏÏ‰ 'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÈÏLe¯È «¿ƒ¿»«ƒ∆¬»»«¿ƒ¡…«ƒƒ¿«»»»«

‰L ‰‡Ó ÈÙÏ ‡B·z26 תרכ"זÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc ,(27ÔBiˆ È¯‰ , »ƒ¿≈≈»»»¿»ƒ¿»ƒ¬≈ƒ
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הר 27להבין  מירּוׁשלים , למעלה הּוא צּיֹון י ְְְֲִִִִֵַַָָָ

ּדירּוׁשלים  הּפנימּיּות היא ֿ 28[ּדצּיֹון ואףֿעל ,[ ְְְִִִִִִַַַַָ

אלקים. ּובצּיֹון הוי', נאמר ּבירּוׁשלים ְֱֱֲִִִִִֵֶַַָָָֹּפיֿכן,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו צּיֹון, ּבׁשם נקראים יׂשראל 29והּנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ

לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה אּתה. עּמי לצּיֹון ְְִִִֵֵֶַַַָָֹלאמר

ּביׂשראל. ּדרגֹות ׁשּתי הם וירּוׁשלים ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָׁשּצּיֹון

ׁשּירּוׁשלים  הּנ"ל ּבּמאמר ּׁשּכתּוב מה ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָועלּֿפי

יראה  היא ׁשּצּיֹון לֹומר, יׁש ּתּתאה, יראה ְְִִִִִֵֶַַָָָָהיא

ּבצּיֹון,30עיּלאה  עיּלאה ּדיראה הרמז לֹומר ויׁש . ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּביטּול  הּוא עיּלאה ּדיראה הּביטּול ְְִִִִִַָָָּכי

מּלׁשֹון 31ּבמציאּות  בצּיֹון נרמז זה ּוביטּול , ְְְְִִִִִִֶָ

על  סימן רק והּוא לעצמ ֹו מציאּות ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָסימן,

ה' ּודבר  תֹורה ּתצא מּצּיֹון ּכי וזהּו ְְְְִִִֵֵֶַַָָלמעלה.

ּובירּוׁשלים 32מירּוׁשלים  ּתֹורה, נאמר ׁשּבצּיֹון , ְֱִִִִִֶֶַַָָָָ

ּתּתאה  יראה ּבין מהחילּוקים ּכי ה', ּדבר ְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָנאמר

הּוא  עיּלאה היא 31ויראה ּתּתאה ׁשּיראה , ְְְִִִִֶַָָָָָָ

העֹולמֹות, והתהּוּות ּבבריאת  יתּבר ְְְְְִִִִִֵַַָָָָמּגדּולתֹו

ויראה  הּיׁש. ּביטּול הּוא זֹו ּדיראה ְְְְִִִִֵֶַַָָׁשהּביטּול

ׁשּלמעלה  יתּבר ורֹוממּותֹו מּגדּולתֹו היא ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָעיּלאה

חׁשיב  ּכלא קּמיּה ּדכּוּלא ּדהּביטּול 33מעֹולמֹות, , ְְְֳִִֵֵַַָָָ

מה  וזהּו ּבמציאּות. ּביטּול הּוא זֹו ְְְְִִִִֶֶַָׁשּביראה

החּוקים 34ּׁשּכתּוב  ּכל את לעׂשֹות ה' ויצּונּו ְֲִֵֶֶַַַַָָ

את  ליראה לבא ׁשּבכדי הוי', את ליראה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹהאּלה

הרּגׁש עלֿידי הּבאה עיּלאה, יראה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָהוי',
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ג.27) א, דברים לקו"ת גם על מקומות 28)ראה לקלוי"צ בארוכה וראה פ"ג. הירח שער ע"ח וראה הקודמות. שבהערות

ואילך. רכה ע' אגרותֿקודש ואילך. קע ע' פ"ג 29)מאחז"ל מגילה ה"ב. סוף פ"ד תענית ירושלמי וראה טז. נא, ישעי'

א. לה, זח"ג ה"ו. שע"י 30)סוף מבואר ששם אלא עילאה. ליראה דציון השייכות שצג) (ס"ע שם תרכ"ז סה"מ גם ראה

ליראה  באים מירושלים" ה' "ודבר שע"י לזה [נוסף שם מבואר לירושלים בנוגע משא"כ עילאה. ליראה באים ציון בחינת

לציון. בנוגע הוא שעד"ז י"ל ועפ"ז שצ). ע' שם (ראה תתאה יראה הוא עצמו ירושלים שגם ו] סעיף כדלקמן תתאה

בהערות.31) שם ובהנסמן ואילך, רכד ס"ע אלול סה"מ תו"מ ג.32)ראה ב, ב.33)ישעי' יא, זח"א ו,34)ראה ואתחנן

כד.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ במדרגה˙eiÓÈt‰ ‡È‰ ÔBiˆc] ÌÈÏLe¯ÈÓ ¿«¿»ƒ»«ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ

ÌÈÏLe¯Èc28 מהחיצוניות נעלית הפנימיות ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â,והרי ,[ ƒ»«ƒ¿««ƒ≈
'ÈÂ‰ ¯Ó‡ ÌÈÏLe¯Èa,יותר הנעלה השם נאמר ÔBiˆ·eשהוא ƒ»«ƒ∆¡«¬»»¿ƒ
ÌÈ˜Ï‡.לזה הסיבה להבין ויש ¡…ƒ

ÌLa ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NÈ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈
·e˙kL BÓk ,ÔBiˆ29¯Ó‡Ï ƒ¿∆»≈…

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .‰z‡ ÈnÚ ÔBiˆÏ¿ƒ«ƒ»»¿«ƒ∆
ÌÈÏLe¯ÈÂ ÔBivL ,¯ÓBÏ LÈ≈«∆ƒƒ»«ƒ
ירושלים  נקראת שבהם השמות שני

Ï‡¯NÈa ˙B‚¯c ÈzL Ì‰≈¿≈¿»¿ƒ¿»≈
יותר  נעלית דרגה היא "ציון" וכאמור,

e˙kM·מ"ירושלים". ‰Ó ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«∆»
Ï"p‰ ¯Ó‡na מהר"ש הרבי של ««¬»««

ÌÈÏLe¯iL מהמילים שמורכבת ∆¿»«ƒ
ו"שלם" יראה) (מלשון È‰ƒ‡"ירו"

,‰‡zz ‰‡¯È יראת תחתונה, יראה ƒ¿»«»»
נמוכה, במדרגה ÓBÏ¯,ה' LÈ≈«

ÔBivL"מ"ירושלים ‰È‡הנעלית ∆ƒƒ
‰‡lÈÚ ‰‡¯È30,עליונה יראה ƒ¿»ƒ»»

נעלית. בדרגה ה' יראת

‰‡¯Èc ÊÓ¯‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«»∆∆¿ƒ¿»
,ÔBiˆa ‰‡lÈÚ הדרגה כיצד היינו ƒ»»¿ƒ

ב"ציון", נרמזת ה' ביראת Èkƒהעליונה
ÏeËÈa‰ לאלוקות‰‡¯Èc «ƒ¿ƒ¿»
‰‡lÈÚ'ה את הירא האדם של ƒ»»

נעלית  ÏeËÈaבדרגה ‡e‰ƒ
˙e‡ÈˆÓa31, כזאת ברמה ƒ¿ƒ

וכאילו  נחשבת לא שלו שהמציאות

כלל  קיים Ê‰אינו ÏeËÈ·e ביטול" ƒ∆
של  מוחלט ביטול שהוא במציאות"

העצמית  והיישות «¿ÊÓ¯ƒהמציאות
a מלה,ÔÓÈÒ ÔBLlÓ ÔBiˆ להורות ¿ƒƒ¿ƒ»

‡e‰Â BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ BÈ‡L∆≈¿ƒ¿«¿¿
ÏÚ ÔÓÈÒ ÏÚÓÏ‰.האלוקות¯˜ «ƒ»«¿«¿»

e‰ÊÂ בפסוק הפנימי ‰'הפירוש ¯·„e ‰¯B˙ ‡ˆz ÔBivÓ Èk ¿∆ƒƒƒ≈≈»¿«
ÌÈÏLe¯ÈÓ32¯·c ¯Ó‡ ÌÈÏLe¯È·e ,‰¯Bz ¯Ó‡ ÔBiˆaL , ƒ»»ƒ∆¿ƒ∆¡«»ƒ»«ƒ∆¡«¿«

ÌÈ˜eÏÈÁ‰Ó Èk ההבדלים ‰', zz‡‰אחד ‰‡¯È ÔÈa'ה יראת ƒ≈«ƒƒ≈ƒ¿»«»»
תחתונה  lÈÚ‡‰בדרגה ‰‡¯ÈÂ עליונה בדרגה ה' ,e‰31‡יראת ¿ƒ¿»ƒ»»

‡È‰ ‰‡zz ‰‡¯iL יראה˙ee‰˙‰Â ˙‡È¯·a C¯a˙È B˙Ïe„bÓ ∆ƒ¿»«»»ƒƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«
,˙BÓÏBÚ‰ שבאה הוא ברוך הקדוש של גדולתו כלפי ופחד יראה כלומר, »»

מתוך  ש'נולדה' יראה (וזו העולמות את ומהווה בורא שהוא בכך ביטוי לידי

היא  ולכן המוגבלת הבריאה מתוך נראית שהיא כפי ה' בגדלות התבוננות

"יראה  יחסית, מוגבלת, במידה יראה

BÊתתאה") ‰‡¯Èc ÏeËÈa‰L∆«ƒ¿ƒ¿»
Li‰ ÏeËÈa ‡e‰ מתוך היינו ƒ«≈

מציאות  שהוא האדם של תחושה

את  ומכניע מבטל רק והוא קיימת

שלו. lÈÚ‡‰ה"יישות" ‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»ƒ»»
העליונה ה'‰È‡היראה יראת ƒ

B˙eÓÓB¯Â B˙Ïe„bÓ'ה של ƒ¿»¿¿
,˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL C¯a˙Èƒ¿»≈∆¿«¿»≈»

·ÈLÁ ‡Ïk dÈn˜ ‡leÎc33, ¿»«≈¿»√ƒ
הנבראים  וכל העולמות (כל שכולם

נחשבים  לגביו והתחתונים) העליונים

כלל  קיימים אינם כאילו כ'לא',

ÏeËÈa‰c לאלוקות האדם של ¿«ƒ
‰‡¯ÈaL'נולדה' שלא זֹו עליונה ∆¿ƒ¿»

שהיא  כפי ה' בגדולת מהתבוננות

אדרבה, אלא הבריאה מתוך משתקפת

חסרת  הבריאה כל איך התבוננות מתוך

לגביו e‡ÈˆÓa˙ערך ÏeËÈa ‡e‰ƒƒ¿ƒ
רואה  לא הוא שאף כזו ברמה ביטול

בטל  אלא קיימת כמציאות עצמו את

קיים. אינו כאילו לחלוטין,

·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ34 בפרשת ¿∆«∆»
העדות  מה בנך... ישאלך "כי ואתחנן

לבנך  ואמרת והמשפטים... והחוקים

הוציא  ואותנו לפרעה... היינו עבדים

‡˙משם....", ˙BNÚÏ '‰ eeˆÈÂ«¿«≈«¬∆
˙‡ ‰‡¯ÈÏ ‰l‡‰ ÌÈ˜eÁ‰ Ïk»«ƒ»≈∆¿ƒ¿»∆

,'ÈÂ‰ של הפנימית והמשמעות ¬»»
היא  ÈÏ¯‡‰הפסוק ‡·Ï È„ÎaL∆ƒ¿≈»…¿ƒ¿»

,'ÈÂ‰ הוי'‡˙ בשם הקשורה lÈÚ‡‰,יראה ‰‡¯È במדרגה ה' יראת ∆¬»»ƒ¿»ƒ»»
‡ÛBÒŒÔÈנעלית ¯B‡c ˙eÓÓB¯‰ Lb¯‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡a‰«»»«¿≈∆¿≈»¿¿≈

,˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL שלמעלה גבול בלי האלוקי באור הכרה מתוך ∆¿«¿»≈»
ומהווה  בורא היותו עם בעצמו, הוא ברוך (והקדוש המוגבלים מהעולמות
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ט f"kyz'd ,lel` i"g ,`az t"y

הוי' ּכאן ואֹומר  לזכּיֹות]. נהפכים ְְְֱֲִִֵֶֶָָָָֻׁשּזדֹונֹות

ולא  נמׁש ׁשּמּמּנּו הוי' ּכי ׁשנּיה, ּפעם ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹאלקי

ּדלתּתא, הוי' הּוא - להּמקטרגים לׁשמע ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹאבה

הפיכת  ּובפרט עֹונֹות, ּכּפרת ׁשּתהיה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָּובכדי

הוי' ּגילּוי המׁשכת עלֿידי הּוא לזכּיֹות, ְְְְֲִִֵַַַָָָֻזדֹונֹות

העצמית 22ּדלעילא  האהבה היא אהב ּכי וענין . ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ

ּדלמעלה  ּבהּדרּגא ׁשּגם ליׂשראל, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּדהּקּב"ה

ליעקב  עׂשו אח ּכי נאמר ׁשּבּה ,23מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

יעקב  את ואהב הוי'23מּכלֿמקֹום וזהּו ּדוקא. ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹ

איןֿסֹוף  (אֹור ּדלעילא ׁשּבהוי' ּדהגם ,ְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹאלקי

מּכלֿמקֹום  ׁשוין, הּכל מהׁשּתלׁשלּות) ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּלמעלה

ליׂשראל  ּדהּקּב"ה העצמית האהבה ּגילּוי  ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָעלֿידי 

אלקי הּוא ּדלעילא הוי' ּגם ,(אהב ְְֱֲֲִִֵֵֶַָָָֹ(ּכי

ּבהּמאמר  מבאר ּולאחריֿזה ּדוקא. 24(ּדיׂשראל) ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ליׂשראל  מצֹות) (מקימי עּמ ׁשּמקּדים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָהּטעם

לידי  ׁשּמביא ּתלמּוד [ּגדֹול ּכי ּתֹורה), ְְִִִֵֵֵֶַָָ(לֹומדי

הּקללה  את מהּפכים מצוה ו]עֹוׂשי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמעׂשה,

ּדלכאֹורה, להבין, וצרי ג). סעיף (ּכּנ"ל ְְְְְְִִִִִַַָָָָָלברכה

נֹוגע  ליׂשראל  עּמ ׁשּמקּדים הּטעם לבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבכדי

ּומּזה  לברכה, קללה מהּפכים מצוה ׁשעֹוׂשי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָרק

הענינים  ּדג' הּבאּור (ּגם) ּבהּמאמר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָׁשּמקּדים

מׁשמע  ּבלעם, אל לׁשמע גֹו' אבה ולא ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבּפסּוק 

ליׂשראל. עּמ ׁשּמקּדים ּבזה ּבאּור מֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּזה

אדמּו"ר Ô·eÈÂה) ׁשּכתב מה ּבהקּדים זה ¿»ְְְִֶֶַַַַָ

ּדּבּורֿהּמתחיל  ּבמאמרֹו ְְֲֲִִַַַַָָמהר"ׁש

צּיֹון 25ׁשּבחי  אלקי הללי הוי' את ירּוׁשלים ְְְֱֲִִִִִֶַַַַָָָֹ

ׁשנה  מאה לפני ּתבֹוא ּפרׁשת ּדצרי26(ּדׁשּבת ,( ְְְִִֵֵַַָָָָָָָָ
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ואילך.22) תרס ע' שם אדהאמ"צ מאמרי ואילך. סע"ג לט, (בהביאור) שם לקו"ת גם ב.23)ראה א, בסופו.24)מלאכי

יב.25) קמז, שפו 26)תהלים ע' שם ואילך. שפא ע' תרכ"ז בסה"מ (נדפס תרכ"ז - (תשכ"ז) זה מאמר אמירת משנת

ואילך). תקעה (ע' שם לתהלים אור יהל ואילך). ג (סב, דא"ח עם בסידור זה ד"ה גם וראה ואילך).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BiÎÊÏ ÌÈÎÙ‰ ˙BB„fL לברכה הופכת הקללה ÓB‡Â¯ולכן .[ ∆¿∆¡»ƒƒ¿À¿≈

Ô‡k(לזכיות (הזדונות לברכה הקללה הפיכת ÌÚtלעניין EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ »¬»»¡…∆««
ÌÈ‚¯Ë˜n‰Ï ÚÓLÏ ‰·‡ ‡ÏÂ CLÓ epnnL 'ÈÂ‰ Èk ,‰iL¿ƒ»ƒ¬»»∆ƒ∆ƒ¿»¿…»»ƒ¿…«¿«¿«¿¿ƒ

,‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ‡e‰ הוי'- בשם תחתונה È‰zL‰דרגה È„Î·e ¬»»ƒ¿«»ƒ¿≈∆ƒ¿∆
˙BBÚ ˙¯tk,בכללË¯Ù·e תיקון «»«¬ƒ¿»

של  גבוהה בדרגה עוונות וכפרת

‡e‰ ,˙BiÎÊÏ ˙BB„Ê ˙ÎÈÙ‰¬ƒ«¿ƒ¿À
'ÈÂ‰ ÈeÏÈb ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«ƒ¬»»

‡ÏÈÚÏc22,'הוי בשם נעלית דרגה ƒ¿≈»
ואומר  חוזר הכתוב זה לעניין ולכן

נוספת. פעם אלוקיך" "הוי'

E·‰‡ Èk ÔÈÚÂ השלישית הפעם ¿ƒ¿«ƒ¬≈¿
הוא  אלוקיך", "ה' הפסוק אומר שבה

התגלות  מאשר יותר עוד נעלה עניין

דלעילא" ‰‡‰·‰"הוי' ‡È‰ƒ»«¬»
,Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰c ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ¿«»»¿ƒ¿»≈
דבר  בשום מותנית ואינה תלויה שאינה

פנימי  קשר שיש מכך נובעת אלא

הקדוש  של ומהותו עצמותו בין ועצמי

בני  של מהותם ועצם הוא ברוך

הזו  העצמית האהבה ומצד ישראל,

כזה  הוא ביניהם »∆ÌbLהקשר
‡b¯c‰aאלוקות ÏÚÓÏc‰של ¿««¿»ƒ¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰Ó מהאור למעלה ≈ƒ¿«¿¿
מדרגה  ונמשך שיורד כפי האלוקי

וכל  מסודרת הדרגתית בצורה לדרגה

של  כטבעות שלפניה בזו אחוזה דרגה

לאלוקות  הכוונה אלא שלשלת,

והמדידה  הירידה מכל שלמעלה

הזו  באלוקות daLוההגבלה ∆»
יש  שבו השתלשלות' מ'סדר שלמעלה

דרגות ÂNÚחילוקי Á‡ Èk ¯Ó‡∆¡«ƒ»≈»
·˜ÚÈÏ23, שום הזו הגבוהה בדרגה ¿«¬…

התחתונים  והנבראים מהעולמות דבר

כדי  עד שווים, והכל מקום תופס לא

והם  ליעקב עשו בין ההבדל ניכר שלא

לזה  זה ושווים דומים כאחים נראים

ÌB˜ÓŒÏkÓ,נעלית דרגה באותה גם ƒ»»
ואומר  ממשיך ליעקב", עשו "אח שאומר פסוק ÚÈ˜·אותו ˙‡ ·‰‡Â23 »…«∆«¬…

‡˜Âc הקשר כי דווקא ביעקב בוחר הוא ברוך הקדוש שם וגם עשו, את ולא «¿»
יתברך. ומהותו בעצמותו וקיים ועצמי פנימי הוא ישראל בני עם הקב"ה של

e‰ÊÂ נאמר זו עצמית אהבה ÈÂ‰aL'שלעניין Ì‚‰c ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ¿∆¬»»¡…∆«¬«∆«¬»»

‡ÏÈÚÏc שם של הנעלית ÏÚÓlL‰הוי'הדרגה ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡) ƒ¿≈»≈∆¿«¿»
,ÔÈÂL Ïk‰ (˙eÏLÏzL‰Ó ניכרת ולא נראית לא עשו על יעקב ומעלת ≈ƒ¿«¿¿«…»ƒ

דרגה  לגבי כי שלו, והיתרונות המעלות מצד ביעקב בחירה להיות יכולה ולא

מקום, תופס לא דבר שום ‰‡‰·‰זו ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈ƒ»«¬»
Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰c ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ¿«»»¿ƒ¿»≈

E·‰‡ Èk) דווקא עצמית ),באהבה ƒ¬≈¿
EÈ˜Ï‡ ‡e‰ ‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ Ìb«¬»»ƒ¿≈»¡…∆

‡˜Âc (Ï‡¯NÈc) יש מצידו וגם ¿ƒ¿»≈«¿»
דווקא. ישראל לבני עצמית אהבה

‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe הביאור לאחר ¿«¬≈∆
"ה' נאמר שבהם העניינים בשלושת

לעיל, כמפורט ≈«¿Ó·‡¯אלוקיך",
¯Ó‡n‰a24ÌÈc˜nL ÌÚh‰ ¿««¬»«««∆«¿ƒ
כאן BˆÓ˙)הפסוק ÈÓÈ˜Ó) EnÚ«¿¿«¿≈ƒ¿

Èk ,(‰¯Bz È„ÓBÏ) Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ
È„ÈÏ ‡È·nL „eÓÏz ÏB„b]»«¿∆≈ƒƒ≈
‰ÂˆÓ ÈNBÚ[Â ,‰NÚÓ«¬∆¿≈ƒ¿»
‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰ ˙‡ ÌÈÎt‰Ó¿«¿ƒ∆«¿»»ƒ¿»»

‚ ÛÈÚÒ Ï"pk) מהי נתבאר שם ««¿ƒ
לומדי  על מצוות עושי של המעלה

).תורה 
,‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
ÌÈc˜nL ÌÚh‰ ¯‡·Ï È„Îaƒ¿≈¿»≈«««∆«¿ƒ
˜¯ Ú‚B Ï‡¯NÈÏ EnÚ«¿¿ƒ¿»≈≈««
‰ÏÏ˜ ÌÈÎt‰Ó ‰ÂˆÓ ÈNBÚL∆≈ƒ¿»¿«¿ƒ¿»»
ÌÈc˜nL ‰fÓe ,‰Î¯·Ïƒ¿»»ƒ∆∆«¿ƒ
'‚c ¯e‡a‰ (Ìb) ¯Ó‡n‰a¿««¬»««≈¿
‰·‡ ‡ÏÂ ˜eÒtaL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆«»¿…»»
ÚÓLÓ ,ÌÚÏa Ï‡ ÚÓLÏ 'B‚ƒ¿…«∆ƒ¿»«¿«

‰fL שבפסוק הפרטים שלושת כל ∆∆
רק  (ולא שלהם הפנימית והמשמעות

את  לך אלוקיך ה' "ויהפוך של  העניין

לברכה") e‡a¯הקללה ÛÈÒBÓƒ≈
טעם EnÚונותן ÌÈc˜nL ‰Êa»∆∆«¿ƒ«¿
Ï‡¯NÈÏ באמת מדוע להבין וצריך ¿ƒ¿»≈

להקדמת  טעם הם אלה דברים גם

ל"ישראל". "עמך"

‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (‰¿»∆¿«¿ƒ«
L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ·˙kL חב"ד אדמו"רי בשושלת הרביעי שמואל, רבי ∆»««¿«¬»

B¯Ó‡Óa חסידות בפסוק ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacשלו מאמר הפותח ¿«¬»ƒ««¿ƒ
ÈÁaL25˙L¯t ˙aLc) ÔBiˆ CÈ˜Ï‡ ÈÏÏ‰ 'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÈÏLe¯È «¿ƒ¿»«ƒ∆¬»»«¿ƒ¡…«ƒƒ¿«»»»«

‰L ‰‡Ó ÈÙÏ ‡B·z26 תרכ"זÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc ,(27ÔBiˆ È¯‰ , »ƒ¿≈≈»»»¿»ƒ¿»ƒ¬≈ƒ
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הר 27להבין  מירּוׁשלים , למעלה הּוא צּיֹון י ְְְֲִִִִֵַַָָָ

ּדירּוׁשלים  הּפנימּיּות היא ֿ 28[ּדצּיֹון ואףֿעל ,[ ְְְִִִִִִַַַַָ

אלקים. ּובצּיֹון הוי', נאמר ּבירּוׁשלים ְֱֱֲִִִִִֵֶַַָָָֹּפיֿכן,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו צּיֹון, ּבׁשם נקראים יׂשראל 29והּנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ

לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה אּתה. עּמי לצּיֹון ְְִִִֵֵֶַַַָָֹלאמר

ּביׂשראל. ּדרגֹות ׁשּתי הם וירּוׁשלים ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָׁשּצּיֹון

ׁשּירּוׁשלים  הּנ"ל ּבּמאמר ּׁשּכתּוב מה ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָועלּֿפי

יראה  היא ׁשּצּיֹון לֹומר, יׁש ּתּתאה, יראה ְְִִִִִֵֶַַָָָָהיא

ּבצּיֹון,30עיּלאה  עיּלאה ּדיראה הרמז לֹומר ויׁש . ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּביטּול  הּוא עיּלאה ּדיראה הּביטּול ְְִִִִִַָָָּכי

מּלׁשֹון 31ּבמציאּות  בצּיֹון נרמז זה ּוביטּול , ְְְְִִִִִִֶָ

על  סימן רק והּוא לעצמ ֹו מציאּות ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָסימן,

ה' ּודבר  תֹורה ּתצא מּצּיֹון ּכי וזהּו ְְְְִִִֵֵֶַַָָלמעלה.

ּובירּוׁשלים 32מירּוׁשלים  ּתֹורה, נאמר ׁשּבצּיֹון , ְֱִִִִִֶֶַַָָָָ

ּתּתאה  יראה ּבין מהחילּוקים ּכי ה', ּדבר ְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָנאמר

הּוא  עיּלאה היא 31ויראה ּתּתאה ׁשּיראה , ְְְִִִִֶַָָָָָָ

העֹולמֹות, והתהּוּות ּבבריאת  יתּבר ְְְְְִִִִִֵַַָָָָמּגדּולתֹו

ויראה  הּיׁש. ּביטּול הּוא זֹו ּדיראה ְְְְִִִִֵֶַַָָׁשהּביטּול

ׁשּלמעלה  יתּבר ורֹוממּותֹו מּגדּולתֹו היא ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָעיּלאה

חׁשיב  ּכלא קּמיּה ּדכּוּלא ּדהּביטּול 33מעֹולמֹות, , ְְְֳִִֵֵַַָָָ

מה  וזהּו ּבמציאּות. ּביטּול הּוא זֹו ְְְְִִִִֶֶַָׁשּביראה

החּוקים 34ּׁשּכתּוב  ּכל את לעׂשֹות ה' ויצּונּו ְֲִֵֶֶַַַַָָ

את  ליראה לבא ׁשּבכדי הוי', את ליראה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹהאּלה

הרּגׁש עלֿידי הּבאה עיּלאה, יראה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָהוי',
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ג.27) א, דברים לקו"ת גם על מקומות 28)ראה לקלוי"צ בארוכה וראה פ"ג. הירח שער ע"ח וראה הקודמות. שבהערות

ואילך. רכה ע' אגרותֿקודש ואילך. קע ע' פ"ג 29)מאחז"ל מגילה ה"ב. סוף פ"ד תענית ירושלמי וראה טז. נא, ישעי'

א. לה, זח"ג ה"ו. שע"י 30)סוף מבואר ששם אלא עילאה. ליראה דציון השייכות שצג) (ס"ע שם תרכ"ז סה"מ גם ראה

ליראה  באים מירושלים" ה' "ודבר שע"י לזה [נוסף שם מבואר לירושלים בנוגע משא"כ עילאה. ליראה באים ציון בחינת

לציון. בנוגע הוא שעד"ז י"ל ועפ"ז שצ). ע' שם (ראה תתאה יראה הוא עצמו ירושלים שגם ו] סעיף כדלקמן תתאה

בהערות.31) שם ובהנסמן ואילך, רכד ס"ע אלול סה"מ תו"מ ג.32)ראה ב, ב.33)ישעי' יא, זח"א ו,34)ראה ואתחנן

כד.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ במדרגה˙eiÓÈt‰ ‡È‰ ÔBiˆc] ÌÈÏLe¯ÈÓ ¿«¿»ƒ»«ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ

ÌÈÏLe¯Èc28 מהחיצוניות נעלית הפנימיות ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â,והרי ,[ ƒ»«ƒ¿««ƒ≈
'ÈÂ‰ ¯Ó‡ ÌÈÏLe¯Èa,יותר הנעלה השם נאמר ÔBiˆ·eשהוא ƒ»«ƒ∆¡«¬»»¿ƒ
ÌÈ˜Ï‡.לזה הסיבה להבין ויש ¡…ƒ

ÌLa ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NÈ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈
·e˙kL BÓk ,ÔBiˆ29¯Ó‡Ï ƒ¿∆»≈…

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .‰z‡ ÈnÚ ÔBiˆÏ¿ƒ«ƒ»»¿«ƒ∆
ÌÈÏLe¯ÈÂ ÔBivL ,¯ÓBÏ LÈ≈«∆ƒƒ»«ƒ
ירושלים  נקראת שבהם השמות שני

Ï‡¯NÈa ˙B‚¯c ÈzL Ì‰≈¿≈¿»¿ƒ¿»≈
יותר  נעלית דרגה היא "ציון" וכאמור,

e˙kM·מ"ירושלים". ‰Ó ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«∆»
Ï"p‰ ¯Ó‡na מהר"ש הרבי של ««¬»««

ÌÈÏLe¯iL מהמילים שמורכבת ∆¿»«ƒ
ו"שלם" יראה) (מלשון È‰ƒ‡"ירו"

,‰‡zz ‰‡¯È יראת תחתונה, יראה ƒ¿»«»»
נמוכה, במדרגה ÓBÏ¯,ה' LÈ≈«

ÔBivL"מ"ירושלים ‰È‡הנעלית ∆ƒƒ
‰‡lÈÚ ‰‡¯È30,עליונה יראה ƒ¿»ƒ»»

נעלית. בדרגה ה' יראת

‰‡¯Èc ÊÓ¯‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«»∆∆¿ƒ¿»
,ÔBiˆa ‰‡lÈÚ הדרגה כיצד היינו ƒ»»¿ƒ

ב"ציון", נרמזת ה' ביראת Èkƒהעליונה
ÏeËÈa‰ לאלוקות‰‡¯Èc «ƒ¿ƒ¿»
‰‡lÈÚ'ה את הירא האדם של ƒ»»

נעלית  ÏeËÈaבדרגה ‡e‰ƒ
˙e‡ÈˆÓa31, כזאת ברמה ƒ¿ƒ

וכאילו  נחשבת לא שלו שהמציאות

כלל  קיים Ê‰אינו ÏeËÈ·e ביטול" ƒ∆
של  מוחלט ביטול שהוא במציאות"

העצמית  והיישות «¿ÊÓ¯ƒהמציאות
a מלה,ÔÓÈÒ ÔBLlÓ ÔBiˆ להורות ¿ƒƒ¿ƒ»

‡e‰Â BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ BÈ‡L∆≈¿ƒ¿«¿¿
ÏÚ ÔÓÈÒ ÏÚÓÏ‰.האלוקות¯˜ «ƒ»«¿«¿»

e‰ÊÂ בפסוק הפנימי ‰'הפירוש ¯·„e ‰¯B˙ ‡ˆz ÔBivÓ Èk ¿∆ƒƒƒ≈≈»¿«
ÌÈÏLe¯ÈÓ32¯·c ¯Ó‡ ÌÈÏLe¯È·e ,‰¯Bz ¯Ó‡ ÔBiˆaL , ƒ»»ƒ∆¿ƒ∆¡«»ƒ»«ƒ∆¡«¿«

ÌÈ˜eÏÈÁ‰Ó Èk ההבדלים ‰', zz‡‰אחד ‰‡¯È ÔÈa'ה יראת ƒ≈«ƒƒ≈ƒ¿»«»»
תחתונה  lÈÚ‡‰בדרגה ‰‡¯ÈÂ עליונה בדרגה ה' ,e‰31‡יראת ¿ƒ¿»ƒ»»

‡È‰ ‰‡zz ‰‡¯iL יראה˙ee‰˙‰Â ˙‡È¯·a C¯a˙È B˙Ïe„bÓ ∆ƒ¿»«»»ƒƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«
,˙BÓÏBÚ‰ שבאה הוא ברוך הקדוש של גדולתו כלפי ופחד יראה כלומר, »»

מתוך  ש'נולדה' יראה (וזו העולמות את ומהווה בורא שהוא בכך ביטוי לידי

היא  ולכן המוגבלת הבריאה מתוך נראית שהיא כפי ה' בגדלות התבוננות

"יראה  יחסית, מוגבלת, במידה יראה

BÊתתאה") ‰‡¯Èc ÏeËÈa‰L∆«ƒ¿ƒ¿»
Li‰ ÏeËÈa ‡e‰ מתוך היינו ƒ«≈

מציאות  שהוא האדם של תחושה

את  ומכניע מבטל רק והוא קיימת

שלו. lÈÚ‡‰ה"יישות" ‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»ƒ»»
העליונה ה'‰È‡היראה יראת ƒ

B˙eÓÓB¯Â B˙Ïe„bÓ'ה של ƒ¿»¿¿
,˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL C¯a˙Èƒ¿»≈∆¿«¿»≈»

·ÈLÁ ‡Ïk dÈn˜ ‡leÎc33, ¿»«≈¿»√ƒ
הנבראים  וכל העולמות (כל שכולם

נחשבים  לגביו והתחתונים) העליונים

כלל  קיימים אינם כאילו כ'לא',

ÏeËÈa‰c לאלוקות האדם של ¿«ƒ
‰‡¯ÈaL'נולדה' שלא זֹו עליונה ∆¿ƒ¿»

שהיא  כפי ה' בגדולת מהתבוננות

אדרבה, אלא הבריאה מתוך משתקפת

חסרת  הבריאה כל איך התבוננות מתוך

לגביו e‡ÈˆÓa˙ערך ÏeËÈa ‡e‰ƒƒ¿ƒ
רואה  לא הוא שאף כזו ברמה ביטול

בטל  אלא קיימת כמציאות עצמו את

קיים. אינו כאילו לחלוטין,

·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ34 בפרשת ¿∆«∆»
העדות  מה בנך... ישאלך "כי ואתחנן

לבנך  ואמרת והמשפטים... והחוקים

הוציא  ואותנו לפרעה... היינו עבדים

‡˙משם....", ˙BNÚÏ '‰ eeˆÈÂ«¿«≈«¬∆
˙‡ ‰‡¯ÈÏ ‰l‡‰ ÌÈ˜eÁ‰ Ïk»«ƒ»≈∆¿ƒ¿»∆

,'ÈÂ‰ של הפנימית והמשמעות ¬»»
היא  ÈÏ¯‡‰הפסוק ‡·Ï È„ÎaL∆ƒ¿≈»…¿ƒ¿»

,'ÈÂ‰ הוי'‡˙ בשם הקשורה lÈÚ‡‰,יראה ‰‡¯È במדרגה ה' יראת ∆¬»»ƒ¿»ƒ»»
‡ÛBÒŒÔÈנעלית ¯B‡c ˙eÓÓB¯‰ Lb¯‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡a‰«»»«¿≈∆¿≈»¿¿≈

,˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL שלמעלה גבול בלי האלוקי באור הכרה מתוך ∆¿«¿»≈»
ומהווה  בורא היותו עם בעצמו, הוא ברוך (והקדוש המוגבלים מהעולמות
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f"kyz'dי ,lel` i"g ,`az t"y

מעֹולמֹות, ׁשּלמעלה איןֿסֹוף ּדאֹור ְְְְֵֵֶַָָָהרֹוממּות

ּכי  האּלה). (החּוקים ּומצֹות ּתֹורה עלֿידי ְְִִִֵֵֶַַָָהּוא

האלקּות  רק להּׂשיג אפׁשר התּבֹוננּות ְְְְְֱִִֵֶַַַָָֹעלֿידי

העֹולמ  הרֹוממּות ׁשּבער ׁשּיּורּגׁש ּובכדי ֹות, ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָ

ּדוקא  הּוא מעֹולמֹות, ׁשּלמעלה איןֿסֹוף ְְְְֵֵֶַַָָָּדאֹור

לימּוד  עלֿידי ׁשּנמׁש מּלמעלה ּגילּוי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָעלֿידי

ּדצּיֹון  הּׁשּיכּות וזֹוהי הּמצֹות. וקּיּום ְְְְִִִִַַַַָָהּתֹורה

ּתּתאה  יראה ּכי  ה', לדבר ודירּוׁשלים ְְְְִִִִִַַַָָָָָלתֹורה,

העֹולמֹות, את ׁשּמהּוה ה' מּדבר היא  ְְְִִִֶֶֶַַַָָָ(ירּוׁשלים)

נעׂשּו ׁשמים ה' (צּיֹון)35ּבדבר עיּלאה ויראה , ְְְֲִִִִִַַַָָָָ

ׁשּלמעלה  איןֿסֹוף ּדאֹור הרֹוממּות מּגילּוי ְְְְִִִֵֶַָָהיא

 ֿ ועלּֿפי ּומצֹות. ּתֹורה עלֿידי ׁשּנמׁש ְְְְִִִֵֵֶַַָָָמעֹולמֹות

הוי', את ירּוׁשלים ׁשּבחי ּבהּכתּוב הּדּיּוק ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָזה,

הוי', נאמר (ׁשּבירּוׁשלים צּיֹון אלקי ְֱֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹהללי

וצּיֹון  ּדירּוׁשלים ּבהענין ּגם הּוא אלקים) ְְְְֱִִִִִִַַָָָֹּובצּיֹון

ידּוע  ּדהּנה האדם. הוי'36ׁשּבעבֹודת ּבענין ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָ

ׁשּבער (אֹור הממּלא אֹור הּוא ּדאלקים ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹואלקים,

(אֹור  הּסֹובב אֹור הּוא והוי' ֲֵַַָָָָהעֹולמֹות),

ּתּתאה  ׁשּיראה מּובן, ּומּזה מעֹולמֹות). ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּלמעלה

 ֿ ואףֿעל להוי'. עיּלאה ויראה לאלקים, ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיכת

הוי', נאמר ּתּתאה) (יראה ּבירּוׁשלים ְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּפיֿכן,

אלקים. נאמר עיּלאה) (יראה ְְֱֱִִִִֶַָָָֹּובצּיֹון

(צּיֹון)e‡·e¯ו) עיּלאה ּדיראה העילּוי ≈ְְִִִִָָָָ

ּבהקּדים  יּובן יֹותר, ְְְִִִֵַָָּבפרטּיּות

הּנ"ל, ׁשּבחי ּדּבּורֿהּמתחיל ּבהּמאמר ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָהמבֹואר

ּתּתאה  ליראה המביאה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָׁשּבההתּבֹוננּות

ענינים  ׁשני ּבגדּוּלתֹו37(ירּוׁשלים) ההתּבֹוננּות . ְְְְְְִִִִִֵַַָָָ

ּדמה  ּבהענין הן עצמּה, ׁשּבהּבריאה 38יתּבר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
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ו.35) לג, ובכ"מ.36)תהלים א. סב, להצ"צ בתו"א 37)סהמ"צ אבל ובכ"מ. ב. נו, תו"א גם ראה - דלקמן הענינים שני

תתאה. ליראה המביאה ההתבוננות היא הדיבור) עולם מבחינת רק היא (שההתהוות השני ענין שגם מפורש אין שם

כד.38) קד, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ה  בעצם מתוך העולמות, זו, בדרגה ליראה לבוא והדרך מהם), ונשגב נעלה וא

מהבריאה  שלמעלה האיןֿסוף של ברוממות Bz¯‰הכרה È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈»
(‰l‡‰ ÌÈ˜eÁ‰) ˙BˆÓe.בפועל המצוות È„ÈŒÏÚקיום Èk ƒ¿«ƒ»≈∆ƒ«¿≈

˙eBa˙‰ שכליתC¯ÚaL ˙e˜Ï‡‰ ˜¯ ‚ÈO‰Ï ¯LÙ‡ ƒ¿¿∆¿»¿«ƒ«»¡…∆¿∆∆
,˙BÓÏBÚ‰ האנושי השכל כי »»

את  ולהבין לתפוס מסוגל לא המוגבל

כן  ואם גבול, ובלי סוף שאין מה

יכולה  לא השכלית ההתבוננות

כזו ברמה ה' יראת ≈¿È„Î·eƒ'להוליד'
Lb¯eiL היותו עם האדם, בנפש ∆¿«

‡ŒÔÈמוגבל, ¯B‡c ˙eÓÓB¯‰»¿¿≈
‡e‰ ,˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒ∆¿«¿»≈»
‰ÏÚÓlÓ ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈ƒƒ¿«¿»

האדם של פעולה בכוח «¿CLÓpL∆ƒולא
האדם  בנפש ופועל למטה ומתגלה

Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«»¿ƒ
˙Bˆn‰.לאלוקות ביטול מתוך «ƒ¿

ÔBiˆc ˙eÎiM‰ È‰BÊÂ הרומזת ¿ƒ««»¿ƒ
עילאה  «¿B˙Ï¯‰,ליראה

ÌÈÏLe¯È„Â תתאה ליראה הרומזת ¿ƒ»«ƒ
‰‡zz ‰‡¯È Èk ,'‰ ¯·„Ïƒ¿«ƒƒ¿»«»»
'‰ ¯·cÓ ‡È‰ (ÌÈÏLe¯È)¿»«ƒƒƒ¿«

,˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ‰e‰nL האור ∆¿«∆∆»»
בעשרה  גילוי לידי שבא האלוקי

והוא  העולם נברא שבהם מאמרות

כביכול, הוא, ברוך הקדוש של דיבורו

שכתוב  ÌÈÓLכמו '‰ ¯·„aƒ¿«»«ƒ
eNÚ35, גם (וכך השמים בריאת «¬

ה' "דבר ידי על היא הנבראים ) שאר

) ‰‡lÈÚ ‰‡¯ÈÂ בשם הנרמזת ¿ƒ¿»ƒ»»
˙eÓÓB¯‰ ÈeÏÈbÓ ‡È‰ (ÔBiƒ̂ƒƒƒ»¿
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c¿≈∆¿«¿»

˙BÓÏBÚÓ למעלה אלוקי אור והוא ≈»
בצמצום  ירד שלא מהגבלות

 ֿ הבלי האור הבריאה, בתוך והתלבשות

Bz¯‰גבול È„ÈŒÏÚ CLÓpL∆ƒ¿»«¿≈»
˙BˆÓe.בפועל במעשה ה' רצון קיום ƒ¿

˜eic‰ ,‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הלשון של ¿«ƒ∆«ƒ
ÔBiˆ CÈ˜Ï‡ ÈÏÏ‰ ,'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÈÏLe¯È ÈÁaL ·e˙k‰a¿«»«¿ƒ¿»«ƒ∆¬»»«¿ƒ¡…«ƒƒ

(ÌÈ˜Ï‡ ÔBiˆ·e ,'ÈÂ‰ ¯Ó‡ ÌÈÏLe¯ÈaL) בדרגה שדווקא כך ∆ƒ»«ƒ∆¡«¬»»¿ƒ¡…ƒ
"אלוקים" יותר נמוכה דרגה על שמורה השם נאמר "ציון" יותר, הגבוהה

יותר, הנעלה הוי' שם נאמר "ירושלים" יותר, הנמוכה בדרגה Ìbואילו ‡e‰«

ÌÈÏLe¯Èc ÔÈÚ‰aהיש ביטול תתאה, ביטול ÔBiˆÂיראה עילאה, יראה ¿»ƒ¿»ƒ»«ƒ¿ƒ
‰‡„Ì,במציאות  ˙„B·ÚaL.ומפרט שהולך כפי ∆«¬«»»»

Úe„È ‰p‰c36 החסידות ÌÈ˜Ï‡Â,השמות ÔÈÚaבתורת 'ÈÂ‰ ¿ƒ≈»«¿ƒ¿«¬»»∆¡…ƒ
‡lÓÓ‰ ¯B‡ ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡c המצומצם האלוקי האור עלמין, כל ∆¡…ƒ«¿«≈

ולנבראים  לעולמות בהתאם והמוגבל

שהנשמה  כשם העולמות את ו'ממלא'

הגוף את C¯ÚaL'ממלאת' ¯B‡)∆¿∆∆
¯B‡ ‡e‰ 'ÈÂ‰Â ,(˙BÓÏBÚ‰»»«¬»»

··Bq‰ הבליֿגבול אור עלמין, כל «≈
אלא  ובנבראים בעולמות מתלבש שלא

מעליהם ו'מקיף' (‡B¯'סובב'
‰fÓe .(˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»ƒ∆

‰‡zz ‰‡¯iL ,Ô·eÓ שהיא »∆ƒ¿»«»»
התבוננות  מתוך ש'נולדה' ה' יראת

העולם  ÌÈ˜Ï‡Ï,בענייני ˙ÎiL«∆∆∆¡…ƒ
עלמין  כל הממלא אור של השם

העולמות. ערך לפי «¿ÈÂ¿ƒ¯‡‰שמוגבל
‰‡lÈÚ מוגבל אדם של שהתבוננות ƒ»»

באה  והיא אותה לעורר בכוחה אין

שייכת  מלמעלה, מהתעוררות כתוצאה

'ÈÂ‰Ï כל הסובב אור של השם «¬»»
לעולמות. בהתאם מוגבל שלא עלמין

ÌÈÏLe¯Èa ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈ƒ»«ƒ
,'ÈÂ‰ ¯Ó‡ (‰‡zz ‰‡¯È)ƒ¿»«»»∆¡«¬»»
¯Ó‡ (‰‡lÈÚ ‰‡¯È) ÔBiˆ·e¿ƒƒ¿»ƒ»»∆¡«

ÌÈ˜Ï‡,הדבר טעם מה להבין ויש ¡…ƒ
שרומז  שבשם ראוי היה לכאורה והרי

שם  כתוב יהיה "ציון", עילאה, ליראה

תתאה, ליראה שרומז ובשם הוי',

שם כתוב יהיה אלוקים?"ירושלים"

‰‡¯Èc ÈeÏÈÚ‰ ¯e‡·e (Â≈»ƒ¿ƒ¿»
,¯˙BÈ ˙eiË¯Ùa (ÔBiˆ) ‰‡lÈÚƒ»»ƒƒ¿»ƒ≈
מדוע  להלן גם יבואר זה פי ועל

הללי  דווקא, אלוקים שם נזכר ב"ציון"

ציון" ÌÈc˜‰aאלוקיך Ô·eÈ ,»¿«¿ƒ
Œ¯eac ¯Ó‡n‰a ¯‡B·Ó‰«¿»¿««¬»ƒ

,Ï"p‰ ÈÁaL ÏÈÁ˙n‰ לאדמו"ר ««¿ƒ«¿ƒ««
¿¿eBa˙‰‰aL∆¿«ƒ˙מהר"ש,

(ÌÈÏLe¯È) ‰‡zz ‰‡¯ÈÏ ‰‡È·Ó‰ התבוננות כאמור, שהיא, «¿ƒ»¿ƒ¿»«»»¿»«ƒ
העולם  מתוך וניכרת נראית שהיא כפי ה' ÌÈÈÚבגדולת ÈL37. האחד ¿≈ƒ¿»ƒ

-,dÓˆÚ ‰‡È¯a‰aL C¯a˙È B˙le„‚a ˙eBa˙‰‰ גדולת היינו «ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿»≈∆¿«¿ƒ»«¿»
העולם  מתוך וניכרת נראית שהיא כפי Óc‰ה' ÔÈÚ‰a Ô‰38ea¯ ≈¿»ƒ¿»¿»«
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ּדמה  ּבהענין והן הוי', מעׂשי ּגדלּו39רּבּו ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָ

ההתהּוּות  ׁשּכל וההתּבֹוננּות הוי'. ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָמעׂשי

רק  היא הּנבראים) ּוגדֹולי  הּנבראים ְְְְִִִִִִֵַַַָָ(ּדריּבּוי

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אחרֹונה. הכי הוי'40מּבחינה ּגדֹול ְְֲֲֲִִִֶַָָָָָָ

רּבֹותינּו ואמרּו אלקינּו, ּבעיר מאד ְְְְְֱִֵֵַָָֹֹּומהּולל

אלקינּו,41ז"ל  ּבעיר ּכׁשהּוא ּגדֹול הּוא אימתי ְְֱִֵֵֶַַָָֹ

היא  מּצדֿעצמּה ׁשהיא ּכמֹו יתּבר ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּגדּוּלתֹו

ּגדּוּלתֹו יֹודעים ׁשאנּו וזה מהּׂשגתנּו, ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָלמעלה

ׁשהיא  ּכמֹו הּוא העֹולמֹות, ּבריאת עלֿידי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָיתּבר

ׁשעיר  ּדכמֹו הּדיּבּור. עֹולם ׁשהּוא אלקינּו ְְֱִִִִֵֶֶַָֹּבעיר

הּוא  ּובית ּבּתים, מריּבּוי קיּבּוץ היא ְִִִִִִֵַָָּכפׁשּוטּה

ּברּוחנּיּות, הּוא עלּֿדרֿזה אבנים, ְֲִִִֵֶֶֶַָָמריּבּוי

ׁשּנעׂשֹות  והּתבֹות אבנים, נקראֹות ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָׁשאֹותּיֹות

[ּכדאיתא  ּבּתים נקראֹות אֹותּיֹות ּכּמה ְְִִִִִִֵַָָָָמּצירּוף

יצירה  ּבּתים,42ּבספר ׁשני ּבֹונֹות אבנים ׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָ

הּדּבּור  ועֹולם ּבּתים]. ׁשּׁשה אבנים ְֲִִִִַָָָָָֹׁשלׁש

ׁשאבנים  ּוכמֹו אלקינּו. עיר נקרא ְְְֱֲִִִִֵֶָָָֹ(ּבכללּותֹו)

הם  מהאבנים] ׁשּנעׂשים והעיר הּבּתים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ[וכן

 ֿ ׁשּבדֹומםֿצֹומח אחרֹונה הּיֹותר ּבחינה ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָּדֹומם,

הּדּבּור  לעֹולם ּבנֹוגע הּוא עלּֿדרֿזה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָחיֿמדּבר ,

הּיֹותר  ּבחינה ׁשהּוא העֹולמֹות, ּכל נתהּוּו ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּמּמּנּו

ה' ׁשּדבר  מירּוׁשלים, ה' ּודבר וזהּו ְְְֲִִֶֶַַַָָָאחרֹונה.

הּוא  הּנבראים ּכל את ּומקים ּומחּיה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּמהּוה

ּדֹומם. ּבחינת אלקינּו, עיר ְֱִִִִֵֵַַָֹמירּוׁשלים,

LÈÂ ׁשההתּבֹוננּות ּבהּמאמר ּדהמבֹואר לֹומר, ¿≈ְְְְְֲִֶַַַַַָָ

היא  (ירּוׁשלים) ּתּתאה ליראה ְְְְִִִִַַַָָָָָהּמביאה

ּבזה  ּגם ) אּלא ׁשּבהּבריאה, ּבהּגדלּות רק ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹ(לא

אחרֹונה, הּיֹותר מּבחינה רק היא ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָׁשההתהּוּות

ׁשלם  יראה הּוא ירּוׁשלים ּכי ׁשלמּות 43הּוא, , ְְְִִִֵֵַָָָ

ההתּבֹוננּות 44הּיראה  עלֿידי הּוא ּבׁשלמּות, ּתהיה (הּביטּול) ׁשהּיראה ּובכדי . ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
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,'ÈÂ‰ EÈNÚÓ בכמות נבראים Óc‰ריבוי ÔÈÚ‰a Ô‰Â39eÏ„b «¬∆¬»»¿≈¿»ƒ¿»¿«»¿
'ÈÂ‰ EÈNÚÓ בדברים להתבונן שמרבים וככל באיכות, הנבראים מעלת «¬∆¬»»

השני  והענין ה'. ביראת ולהתעורר ה' גדלות את יותר טוב להשיג ניתן אלו,

- תתאה יראה המעוררת בעולם ההתבוננות ÏkLשל ˙eBa˙‰‰Â¿«ƒ¿¿∆»
ÌÈ‡¯·p‰ ÈeaÈ¯c) ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»ƒ

‰ÌÈ‡¯·pבכמות ÈÏB„‚e באיכות( ¿≈«ƒ¿»ƒ
‰B¯Á‡ ÈÎ‰ ‰ÈÁaÓ ˜¯ ‡È‰ƒ«ƒ¿ƒ»¬ƒ«¬»

באלוקות. תחתונה ¿BÓkוהכי
·e˙kL40ÏÏe‰Óe 'ÈÂ‰ ÏB„b ∆»»¬»»¿»

e¯Ó‡Â ,eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa „‡Ó¿…¿ƒ¡…≈¿»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯41 בזוהרÈ˙ÓÈ‡ «≈«≈»«

‡e‰ הוא ברוך באופן ÏB„bהקדוש »
לעיני  וניכרת גלויה שגדולתו כזה

ומתגלה e‰Lk‡הנבראים פועל ¿∆
eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa כפי) הבריאה , ¿ƒ¡…≈

ומפרט) «¿∆B˙le„bLשממשיך
Œ„vÓ ‡È‰L BÓk C¯a˙Èƒ¿»≈¿∆ƒƒ«

dÓˆÚ המוגבלים מהעולמות למעלה «¿»
,e˙‚O‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ כי ƒ¿«¿»≈«»»≈

בכוחנו  אין מוגבלים נבראים בתור

גבול  שבלי מה את ולהשיג ∆¿ÊÂ‰להבין
C¯a˙È B˙le„b ÌÈÚ„BÈ e‡L∆»¿ƒ¿»ƒ¿»≈

,˙BÓÏBÚ‰ ˙‡È¯a È„ÈŒÏÚ ובכך «¿≈¿ƒ«»»
מסוימת  השגה לנו BÓkיש ‡e‰¿

‡È‰L'ה ‡eÈ˜Ïגדולת ¯ÈÚa ∆ƒ¿ƒ¡…≈
¯eaÈc‰ ÌÏBÚ ‡e‰L,העליון ∆»«ƒ

הוא  כביכול, שלמעלה, שהדיבור

יורד  האלוקי האור שדרכו האמצעי

לעולמות. בהתאם ¿BÓÎcƒבצמצום
ıeaÈ˜ ‡È‰ dËeLÙk ¯ÈÚL∆ƒƒ¿»ƒƒ

ÌÈza ÈeaÈ¯Ó,ביחד‡e‰ ˙È·e ≈ƒ»ƒ«ƒ
ÌÈ·‡ ÈeaÈ¯Ó,ביחדŒC¯cŒÏÚ ≈ƒ¬»ƒ«∆∆

˙Bi˙B‡L ,˙eiÁe¯a ‡e‰ ‰Ê∆¿»ƒ∆ƒ
˙B·z‰Â ,ÌÈ·‡ ˙B‡¯˜ƒ¿»¬»ƒ¿«≈

Ûe¯ÈvÓהמילים  ˙BNÚpL וחיבור ∆«¬ƒ≈
‡Bi˙B˙של ‰nk ביחד˙B‡¯˜ «»ƒƒ¿»

¯ÙÒa ‡˙È‡„k] ÌÈza»ƒƒ¿ƒ»¿≈∆
‰¯ÈˆÈ42˙BBa ÌÈ·‡ ÈzL ¿ƒ»¿≈¬»ƒ

,ÌÈza ÈL מרכיבות אותיות שתי ¿≈»ƒ
אל"ף  אותיות למשל, מילים, שתי

ו"בא" "אב" המילים את מרכיבות ÌÈzaובי"ת ‰ML ÌÈ·‡ LÏL»…¬»ƒƒ»»ƒ
מילים  שש מרכיבות אותיות (B˙eÏÏÎa)שלוש ¯eac‰ ÌÏBÚÂ .[¿»«ƒƒ¿»

¯ÈÚ‰Â ÌÈza‰ ÔÎÂ] ÌÈ·‡L BÓÎe .eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚ ‡¯˜ƒ¿»ƒ¡…≈¿∆¬»ƒ¿≈«»ƒ¿»ƒ
ÌÈ·‡‰Ó ÌÈNÚpL יחד ‰Bi˙¯המצטרפים ‰ÈÁa ,ÌÓBc Ì‰ [ ∆«¬ƒ≈»¬»ƒ≈≈¿ƒ»«≈

ŒÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„aL ‰B¯Á‡«¬»∆¿≈≈««
,¯a„Ó הנחות הסוג הוא הדומם ¿«≈

הללו  הסוגים ארבעת מבין ביותר

הבריאה, מורכבת ∆∆»ŒC¯cŒÏÚשמהם
¯eac‰ ÌÏBÚÏ Ú‚Ba ‡e‰ ‰Ê∆¿≈«¿»«ƒ

לברו  שירד האלוקי האור א העליון,

מוגבלים  ee‰˙עולמות epnnL∆ƒ∆ƒ¿«
‰ÈÁa ‡e‰L ,˙BÓÏBÚ‰ Ïk»»»∆¿ƒ»

‰B¯Á‡ ¯˙Bi‰ ותחתונה «≈«¬»
באלוקות.

e‰ÊÂ בפסוק ‰'הדיוק ¯·„e ¿∆¿«
'‰ ¯·cL ,ÌÈÏLe¯ÈÓ הדיבור ƒ»»ƒ∆¿«

ÌÈ˜Óeהאלוקי  ‰iÁÓe ‰e‰nL∆¿«∆¿«∆¿«≈
‡e‰ ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ˙‡∆»«ƒ¿»ƒ
,eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚ ,ÌÈÏLe¯ÈÓƒ»«ƒƒ¡…≈

,ÌÓBc ˙ÈÁa האחרונה הבחינה ¿ƒ«≈
באלוקות. והתחתונה

¯‡B·Ó‰c ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«¿»
˙eBa˙‰‰L ¯Ó‡n‰a¿««¬»∆«ƒ¿¿
‰‡zz ‰‡¯ÈÏ ‰‡È·n‰«¿ƒ»¿ƒ¿»«»»
˜¯ ‡Ï) ‡È‰ (ÌÈÏLe¯È)¿»«ƒƒ…«

,‰‡È¯a‰aL ˙eÏ„b‰a גדולת ¿««¿∆¿«¿ƒ»
הבריאה  מתוך ניכרת שהיא כפי ה'

Ìb)עצמה  ‡l‡ התבוננות‰Êa ∆»«»∆
‰ÈÁaÓ ˜¯ ‡È‰ ˙ee‰˙‰‰L∆«ƒ¿«ƒ«ƒ¿ƒ»

,‰B¯Á‡ ¯˙Bi‰ ההתבוננות וגם «≈«¬»
שלכאורה  (אף היראה את מעוררת בזה

נמוכה  בבחינה מתקשר האדם בכך

ÌÈÏLe¯Èבאלוקות) Èk ,‡e‰ƒ¿»«ƒ
‡e‰אותיותÌÏL ‰‡¯È43, ƒ¿»»≈

על  שמדובר ≈¿eÓÏL˙להורות
‰‡¯i‰44‰‡¯i‰L È„Î·e . «ƒ¿»ƒ¿≈∆«ƒ¿»

ÏeËÈa‰) לאלוקות האדם )של «ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,˙eÓÏLa ‰È‰zƒ¿∆ƒ¿≈«¿≈
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מעֹולמֹות, ׁשּלמעלה איןֿסֹוף ּדאֹור ְְְְֵֵֶַָָָהרֹוממּות

ּכי  האּלה). (החּוקים ּומצֹות ּתֹורה עלֿידי ְְִִִֵֵֶַַָָהּוא

האלקּות  רק להּׂשיג אפׁשר התּבֹוננּות ְְְְְֱִִֵֶַַַָָֹעלֿידי

העֹולמ  הרֹוממּות ׁשּבער ׁשּיּורּגׁש ּובכדי ֹות, ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָ

ּדוקא  הּוא מעֹולמֹות, ׁשּלמעלה איןֿסֹוף ְְְְֵֵֶַַָָָּדאֹור

לימּוד  עלֿידי ׁשּנמׁש מּלמעלה ּגילּוי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָעלֿידי

ּדצּיֹון  הּׁשּיכּות וזֹוהי הּמצֹות. וקּיּום ְְְְִִִִַַַַָָהּתֹורה

ּתּתאה  יראה ּכי  ה', לדבר ודירּוׁשלים ְְְְִִִִִַַַָָָָָלתֹורה,

העֹולמֹות, את ׁשּמהּוה ה' מּדבר היא  ְְְִִִֶֶֶַַַָָָ(ירּוׁשלים)

נעׂשּו ׁשמים ה' (צּיֹון)35ּבדבר עיּלאה ויראה , ְְְֲִִִִִַַַָָָָ

ׁשּלמעלה  איןֿסֹוף ּדאֹור הרֹוממּות מּגילּוי ְְְְִִִֵֶַָָהיא

 ֿ ועלּֿפי ּומצֹות. ּתֹורה עלֿידי ׁשּנמׁש ְְְְִִִֵֵֶַַָָָמעֹולמֹות

הוי', את ירּוׁשלים ׁשּבחי ּבהּכתּוב הּדּיּוק ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָזה,

הוי', נאמר (ׁשּבירּוׁשלים צּיֹון אלקי ְֱֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹהללי

וצּיֹון  ּדירּוׁשלים ּבהענין ּגם הּוא אלקים) ְְְְֱִִִִִִַַָָָֹּובצּיֹון

ידּוע  ּדהּנה האדם. הוי'36ׁשּבעבֹודת ּבענין ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָ

ׁשּבער (אֹור הממּלא אֹור הּוא ּדאלקים ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹואלקים,

(אֹור  הּסֹובב אֹור הּוא והוי' ֲֵַַָָָָהעֹולמֹות),

ּתּתאה  ׁשּיראה מּובן, ּומּזה מעֹולמֹות). ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּלמעלה

 ֿ ואףֿעל להוי'. עיּלאה ויראה לאלקים, ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיכת

הוי', נאמר ּתּתאה) (יראה ּבירּוׁשלים ְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּפיֿכן,

אלקים. נאמר עיּלאה) (יראה ְְֱֱִִִִֶַָָָֹּובצּיֹון

(צּיֹון)e‡·e¯ו) עיּלאה ּדיראה העילּוי ≈ְְִִִִָָָָ

ּבהקּדים  יּובן יֹותר, ְְְִִִֵַָָּבפרטּיּות

הּנ"ל, ׁשּבחי ּדּבּורֿהּמתחיל ּבהּמאמר ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָהמבֹואר

ּתּתאה  ליראה המביאה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָׁשּבההתּבֹוננּות

ענינים  ׁשני ּבגדּוּלתֹו37(ירּוׁשלים) ההתּבֹוננּות . ְְְְְְִִִִִֵַַָָָ

ּדמה  ּבהענין הן עצמּה, ׁשּבהּבריאה 38יתּבר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
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ו.35) לג, ובכ"מ.36)תהלים א. סב, להצ"צ בתו"א 37)סהמ"צ אבל ובכ"מ. ב. נו, תו"א גם ראה - דלקמן הענינים שני

תתאה. ליראה המביאה ההתבוננות היא הדיבור) עולם מבחינת רק היא (שההתהוות השני ענין שגם מפורש אין שם

כד.38) קד, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ה  בעצם מתוך העולמות, זו, בדרגה ליראה לבוא והדרך מהם), ונשגב נעלה וא

מהבריאה  שלמעלה האיןֿסוף של ברוממות Bz¯‰הכרה È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈»
(‰l‡‰ ÌÈ˜eÁ‰) ˙BˆÓe.בפועל המצוות È„ÈŒÏÚקיום Èk ƒ¿«ƒ»≈∆ƒ«¿≈

˙eBa˙‰ שכליתC¯ÚaL ˙e˜Ï‡‰ ˜¯ ‚ÈO‰Ï ¯LÙ‡ ƒ¿¿∆¿»¿«ƒ«»¡…∆¿∆∆
,˙BÓÏBÚ‰ האנושי השכל כי »»

את  ולהבין לתפוס מסוגל לא המוגבל

כן  ואם גבול, ובלי סוף שאין מה

יכולה  לא השכלית ההתבוננות

כזו ברמה ה' יראת ≈¿È„Î·eƒ'להוליד'
Lb¯eiL היותו עם האדם, בנפש ∆¿«

‡ŒÔÈמוגבל, ¯B‡c ˙eÓÓB¯‰»¿¿≈
‡e‰ ,˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒ∆¿«¿»≈»
‰ÏÚÓlÓ ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈ƒƒ¿«¿»

האדם של פעולה בכוח «¿CLÓpL∆ƒולא
האדם  בנפש ופועל למטה ומתגלה

Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«»¿ƒ
˙Bˆn‰.לאלוקות ביטול מתוך «ƒ¿

ÔBiˆc ˙eÎiM‰ È‰BÊÂ הרומזת ¿ƒ««»¿ƒ
עילאה  «¿B˙Ï¯‰,ליראה

ÌÈÏLe¯È„Â תתאה ליראה הרומזת ¿ƒ»«ƒ
‰‡zz ‰‡¯È Èk ,'‰ ¯·„Ïƒ¿«ƒƒ¿»«»»
'‰ ¯·cÓ ‡È‰ (ÌÈÏLe¯È)¿»«ƒƒƒ¿«

,˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ‰e‰nL האור ∆¿«∆∆»»
בעשרה  גילוי לידי שבא האלוקי

והוא  העולם נברא שבהם מאמרות

כביכול, הוא, ברוך הקדוש של דיבורו

שכתוב  ÌÈÓLכמו '‰ ¯·„aƒ¿«»«ƒ
eNÚ35, גם (וכך השמים בריאת «¬

ה' "דבר ידי על היא הנבראים ) שאר

) ‰‡lÈÚ ‰‡¯ÈÂ בשם הנרמזת ¿ƒ¿»ƒ»»
˙eÓÓB¯‰ ÈeÏÈbÓ ‡È‰ (ÔBiƒ̂ƒƒƒ»¿
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c¿≈∆¿«¿»

˙BÓÏBÚÓ למעלה אלוקי אור והוא ≈»
בצמצום  ירד שלא מהגבלות

 ֿ הבלי האור הבריאה, בתוך והתלבשות

Bz¯‰גבול È„ÈŒÏÚ CLÓpL∆ƒ¿»«¿≈»
˙BˆÓe.בפועל במעשה ה' רצון קיום ƒ¿

˜eic‰ ,‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הלשון של ¿«ƒ∆«ƒ
ÔBiˆ CÈ˜Ï‡ ÈÏÏ‰ ,'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÈÏLe¯È ÈÁaL ·e˙k‰a¿«»«¿ƒ¿»«ƒ∆¬»»«¿ƒ¡…«ƒƒ

(ÌÈ˜Ï‡ ÔBiˆ·e ,'ÈÂ‰ ¯Ó‡ ÌÈÏLe¯ÈaL) בדרגה שדווקא כך ∆ƒ»«ƒ∆¡«¬»»¿ƒ¡…ƒ
"אלוקים" יותר נמוכה דרגה על שמורה השם נאמר "ציון" יותר, הגבוהה

יותר, הנעלה הוי' שם נאמר "ירושלים" יותר, הנמוכה בדרגה Ìbואילו ‡e‰«

ÌÈÏLe¯Èc ÔÈÚ‰aהיש ביטול תתאה, ביטול ÔBiˆÂיראה עילאה, יראה ¿»ƒ¿»ƒ»«ƒ¿ƒ
‰‡„Ì,במציאות  ˙„B·ÚaL.ומפרט שהולך כפי ∆«¬«»»»

Úe„È ‰p‰c36 החסידות ÌÈ˜Ï‡Â,השמות ÔÈÚaבתורת 'ÈÂ‰ ¿ƒ≈»«¿ƒ¿«¬»»∆¡…ƒ
‡lÓÓ‰ ¯B‡ ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡c המצומצם האלוקי האור עלמין, כל ∆¡…ƒ«¿«≈

ולנבראים  לעולמות בהתאם והמוגבל

שהנשמה  כשם העולמות את ו'ממלא'

הגוף את C¯ÚaL'ממלאת' ¯B‡)∆¿∆∆
¯B‡ ‡e‰ 'ÈÂ‰Â ,(˙BÓÏBÚ‰»»«¬»»

··Bq‰ הבליֿגבול אור עלמין, כל «≈
אלא  ובנבראים בעולמות מתלבש שלא

מעליהם ו'מקיף' (‡B¯'סובב'
‰fÓe .(˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»ƒ∆

‰‡zz ‰‡¯iL ,Ô·eÓ שהיא »∆ƒ¿»«»»
התבוננות  מתוך ש'נולדה' ה' יראת

העולם  ÌÈ˜Ï‡Ï,בענייני ˙ÎiL«∆∆∆¡…ƒ
עלמין  כל הממלא אור של השם

העולמות. ערך לפי «¿ÈÂ¿ƒ¯‡‰שמוגבל
‰‡lÈÚ מוגבל אדם של שהתבוננות ƒ»»

באה  והיא אותה לעורר בכוחה אין

שייכת  מלמעלה, מהתעוררות כתוצאה

'ÈÂ‰Ï כל הסובב אור של השם «¬»»
לעולמות. בהתאם מוגבל שלא עלמין

ÌÈÏLe¯Èa ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈ƒ»«ƒ
,'ÈÂ‰ ¯Ó‡ (‰‡zz ‰‡¯È)ƒ¿»«»»∆¡«¬»»
¯Ó‡ (‰‡lÈÚ ‰‡¯È) ÔBiˆ·e¿ƒƒ¿»ƒ»»∆¡«

ÌÈ˜Ï‡,הדבר טעם מה להבין ויש ¡…ƒ
שרומז  שבשם ראוי היה לכאורה והרי

שם  כתוב יהיה "ציון", עילאה, ליראה

תתאה, ליראה שרומז ובשם הוי',

שם כתוב יהיה אלוקים?"ירושלים"

‰‡¯Èc ÈeÏÈÚ‰ ¯e‡·e (Â≈»ƒ¿ƒ¿»
,¯˙BÈ ˙eiË¯Ùa (ÔBiˆ) ‰‡lÈÚƒ»»ƒƒ¿»ƒ≈
מדוע  להלן גם יבואר זה פי ועל

הללי  דווקא, אלוקים שם נזכר ב"ציון"

ציון" ÌÈc˜‰aאלוקיך Ô·eÈ ,»¿«¿ƒ
Œ¯eac ¯Ó‡n‰a ¯‡B·Ó‰«¿»¿««¬»ƒ

,Ï"p‰ ÈÁaL ÏÈÁ˙n‰ לאדמו"ר ««¿ƒ«¿ƒ««
¿¿eBa˙‰‰aL∆¿«ƒ˙מהר"ש,

(ÌÈÏLe¯È) ‰‡zz ‰‡¯ÈÏ ‰‡È·Ó‰ התבוננות כאמור, שהיא, «¿ƒ»¿ƒ¿»«»»¿»«ƒ
העולם  מתוך וניכרת נראית שהיא כפי ה' ÌÈÈÚבגדולת ÈL37. האחד ¿≈ƒ¿»ƒ

-,dÓˆÚ ‰‡È¯a‰aL C¯a˙È B˙le„‚a ˙eBa˙‰‰ גדולת היינו «ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿»≈∆¿«¿ƒ»«¿»
העולם  מתוך וניכרת נראית שהיא כפי Óc‰ה' ÔÈÚ‰a Ô‰38ea¯ ≈¿»ƒ¿»¿»«
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minyd on jycw oernn dtiwyd

ּדמה  ּבהענין והן הוי', מעׂשי ּגדלּו39רּבּו ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָ

ההתהּוּות  ׁשּכל וההתּבֹוננּות הוי'. ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָמעׂשי

רק  היא הּנבראים) ּוגדֹולי  הּנבראים ְְְְִִִִִִֵַַַָָ(ּדריּבּוי

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אחרֹונה. הכי הוי'40מּבחינה ּגדֹול ְְֲֲֲִִִֶַָָָָָָ

רּבֹותינּו ואמרּו אלקינּו, ּבעיר מאד ְְְְְֱִֵֵַָָֹֹּומהּולל

אלקינּו,41ז"ל  ּבעיר ּכׁשהּוא ּגדֹול הּוא אימתי ְְֱִֵֵֶַַָָֹ

היא  מּצדֿעצמּה ׁשהיא ּכמֹו יתּבר ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּגדּוּלתֹו

ּגדּוּלתֹו יֹודעים ׁשאנּו וזה מהּׂשגתנּו, ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָלמעלה

ׁשהיא  ּכמֹו הּוא העֹולמֹות, ּבריאת עלֿידי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָיתּבר

ׁשעיר  ּדכמֹו הּדיּבּור. עֹולם ׁשהּוא אלקינּו ְְֱִִִִֵֶֶַָֹּבעיר

הּוא  ּובית ּבּתים, מריּבּוי קיּבּוץ היא ְִִִִִִֵַָָּכפׁשּוטּה

ּברּוחנּיּות, הּוא עלּֿדרֿזה אבנים, ְֲִִִֵֶֶֶַָָמריּבּוי

ׁשּנעׂשֹות  והּתבֹות אבנים, נקראֹות ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָׁשאֹותּיֹות

[ּכדאיתא  ּבּתים נקראֹות אֹותּיֹות ּכּמה ְְִִִִִִֵַָָָָמּצירּוף

יצירה  ּבּתים,42ּבספר ׁשני ּבֹונֹות אבנים ׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָ

הּדּבּור  ועֹולם ּבּתים]. ׁשּׁשה אבנים ְֲִִִִַָָָָָֹׁשלׁש

ׁשאבנים  ּוכמֹו אלקינּו. עיר נקרא ְְְֱֲִִִִֵֶָָָֹ(ּבכללּותֹו)

הם  מהאבנים] ׁשּנעׂשים והעיר הּבּתים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ[וכן

 ֿ ׁשּבדֹומםֿצֹומח אחרֹונה הּיֹותר ּבחינה ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָּדֹומם,

הּדּבּור  לעֹולם ּבנֹוגע הּוא עלּֿדרֿזה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָחיֿמדּבר ,

הּיֹותר  ּבחינה ׁשהּוא העֹולמֹות, ּכל נתהּוּו ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּמּמּנּו

ה' ׁשּדבר  מירּוׁשלים, ה' ּודבר וזהּו ְְְֲִִֶֶַַַָָָאחרֹונה.

הּוא  הּנבראים ּכל את ּומקים ּומחּיה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּמהּוה

ּדֹומם. ּבחינת אלקינּו, עיר ְֱִִִִֵֵַַָֹמירּוׁשלים,

LÈÂ ׁשההתּבֹוננּות ּבהּמאמר ּדהמבֹואר לֹומר, ¿≈ְְְְְֲִֶַַַַַָָ

היא  (ירּוׁשלים) ּתּתאה ליראה ְְְְִִִִַַַָָָָָהּמביאה

ּבזה  ּגם ) אּלא ׁשּבהּבריאה, ּבהּגדלּות רק ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹ(לא

אחרֹונה, הּיֹותר מּבחינה רק היא ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָׁשההתהּוּות

ׁשלם  יראה הּוא ירּוׁשלים ּכי ׁשלמּות 43הּוא, , ְְְִִִֵֵַָָָ

ההתּבֹוננּות 44הּיראה  עלֿידי הּוא ּבׁשלמּות, ּתהיה (הּביטּול) ׁשהּיראה ּובכדי . ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
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ו.39) צב, ב.40)שם מח, א.41)שם ה, ח"ג זהר מי"ב.42)ראה א,43)פ"ד טז, תענית - הר י.תוד"ה פנ"ו, מב"ר

סה"מ 44) (תו"מ ס"ד תשל"ט הנ"ל ד"ה של). ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז כו' פרזונו צדקת כו' אושעיא א"ר ד"ה גם ראה

.31 הערה שם ובהנסמן עה), ע' כסלו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,'ÈÂ‰ EÈNÚÓ בכמות נבראים Óc‰ריבוי ÔÈÚ‰a Ô‰Â39eÏ„b «¬∆¬»»¿≈¿»ƒ¿»¿«»¿
'ÈÂ‰ EÈNÚÓ בדברים להתבונן שמרבים וככל באיכות, הנבראים מעלת «¬∆¬»»

השני  והענין ה'. ביראת ולהתעורר ה' גדלות את יותר טוב להשיג ניתן אלו,

- תתאה יראה המעוררת בעולם ההתבוננות ÏkLשל ˙eBa˙‰‰Â¿«ƒ¿¿∆»
ÌÈ‡¯·p‰ ÈeaÈ¯c) ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»ƒ

‰ÌÈ‡¯·pבכמות ÈÏB„‚e באיכות( ¿≈«ƒ¿»ƒ
‰B¯Á‡ ÈÎ‰ ‰ÈÁaÓ ˜¯ ‡È‰ƒ«ƒ¿ƒ»¬ƒ«¬»

באלוקות. תחתונה ¿BÓkוהכי
·e˙kL40ÏÏe‰Óe 'ÈÂ‰ ÏB„b ∆»»¬»»¿»

e¯Ó‡Â ,eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa „‡Ó¿…¿ƒ¡…≈¿»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯41 בזוהרÈ˙ÓÈ‡ «≈«≈»«

‡e‰ הוא ברוך באופן ÏB„bהקדוש »
לעיני  וניכרת גלויה שגדולתו כזה

ומתגלה e‰Lk‡הנבראים פועל ¿∆
eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa כפי) הבריאה , ¿ƒ¡…≈

ומפרט) «¿∆B˙le„bLשממשיך
Œ„vÓ ‡È‰L BÓk C¯a˙Èƒ¿»≈¿∆ƒƒ«

dÓˆÚ המוגבלים מהעולמות למעלה «¿»
,e˙‚O‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ כי ƒ¿«¿»≈«»»≈

בכוחנו  אין מוגבלים נבראים בתור

גבול  שבלי מה את ולהשיג ∆¿ÊÂ‰להבין
C¯a˙È B˙le„b ÌÈÚ„BÈ e‡L∆»¿ƒ¿»ƒ¿»≈

,˙BÓÏBÚ‰ ˙‡È¯a È„ÈŒÏÚ ובכך «¿≈¿ƒ«»»
מסוימת  השגה לנו BÓkיש ‡e‰¿

‡È‰L'ה ‡eÈ˜Ïגדולת ¯ÈÚa ∆ƒ¿ƒ¡…≈
¯eaÈc‰ ÌÏBÚ ‡e‰L,העליון ∆»«ƒ

הוא  כביכול, שלמעלה, שהדיבור

יורד  האלוקי האור שדרכו האמצעי

לעולמות. בהתאם ¿BÓÎcƒבצמצום
ıeaÈ˜ ‡È‰ dËeLÙk ¯ÈÚL∆ƒƒ¿»ƒƒ

ÌÈza ÈeaÈ¯Ó,ביחד‡e‰ ˙È·e ≈ƒ»ƒ«ƒ
ÌÈ·‡ ÈeaÈ¯Ó,ביחדŒC¯cŒÏÚ ≈ƒ¬»ƒ«∆∆

˙Bi˙B‡L ,˙eiÁe¯a ‡e‰ ‰Ê∆¿»ƒ∆ƒ
˙B·z‰Â ,ÌÈ·‡ ˙B‡¯˜ƒ¿»¬»ƒ¿«≈

Ûe¯ÈvÓהמילים  ˙BNÚpL וחיבור ∆«¬ƒ≈
‡Bi˙B˙של ‰nk ביחד˙B‡¯˜ «»ƒƒ¿»

¯ÙÒa ‡˙È‡„k] ÌÈza»ƒƒ¿ƒ»¿≈∆
‰¯ÈˆÈ42˙BBa ÌÈ·‡ ÈzL ¿ƒ»¿≈¬»ƒ

,ÌÈza ÈL מרכיבות אותיות שתי ¿≈»ƒ
אל"ף  אותיות למשל, מילים, שתי

ו"בא" "אב" המילים את מרכיבות ÌÈzaובי"ת ‰ML ÌÈ·‡ LÏL»…¬»ƒƒ»»ƒ
מילים  שש מרכיבות אותיות (B˙eÏÏÎa)שלוש ¯eac‰ ÌÏBÚÂ .[¿»«ƒƒ¿»

¯ÈÚ‰Â ÌÈza‰ ÔÎÂ] ÌÈ·‡L BÓÎe .eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚ ‡¯˜ƒ¿»ƒ¡…≈¿∆¬»ƒ¿≈«»ƒ¿»ƒ
ÌÈ·‡‰Ó ÌÈNÚpL יחד ‰Bi˙¯המצטרפים ‰ÈÁa ,ÌÓBc Ì‰ [ ∆«¬ƒ≈»¬»ƒ≈≈¿ƒ»«≈

ŒÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„aL ‰B¯Á‡«¬»∆¿≈≈««
,¯a„Ó הנחות הסוג הוא הדומם ¿«≈

הללו  הסוגים ארבעת מבין ביותר

הבריאה, מורכבת ∆∆»ŒC¯cŒÏÚשמהם
¯eac‰ ÌÏBÚÏ Ú‚Ba ‡e‰ ‰Ê∆¿≈«¿»«ƒ

לברו  שירד האלוקי האור א העליון,

מוגבלים  ee‰˙עולמות epnnL∆ƒ∆ƒ¿«
‰ÈÁa ‡e‰L ,˙BÓÏBÚ‰ Ïk»»»∆¿ƒ»

‰B¯Á‡ ¯˙Bi‰ ותחתונה «≈«¬»
באלוקות.

e‰ÊÂ בפסוק ‰'הדיוק ¯·„e ¿∆¿«
'‰ ¯·cL ,ÌÈÏLe¯ÈÓ הדיבור ƒ»»ƒ∆¿«

ÌÈ˜Óeהאלוקי  ‰iÁÓe ‰e‰nL∆¿«∆¿«∆¿«≈
‡e‰ ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ˙‡∆»«ƒ¿»ƒ
,eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚ ,ÌÈÏLe¯ÈÓƒ»«ƒƒ¡…≈

,ÌÓBc ˙ÈÁa האחרונה הבחינה ¿ƒ«≈
באלוקות. והתחתונה

¯‡B·Ó‰c ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«¿»
˙eBa˙‰‰L ¯Ó‡n‰a¿««¬»∆«ƒ¿¿
‰‡zz ‰‡¯ÈÏ ‰‡È·n‰«¿ƒ»¿ƒ¿»«»»
˜¯ ‡Ï) ‡È‰ (ÌÈÏLe¯È)¿»«ƒƒ…«

,‰‡È¯a‰aL ˙eÏ„b‰a גדולת ¿««¿∆¿«¿ƒ»
הבריאה  מתוך ניכרת שהיא כפי ה'

Ìb)עצמה  ‡l‡ התבוננות‰Êa ∆»«»∆
‰ÈÁaÓ ˜¯ ‡È‰ ˙ee‰˙‰‰L∆«ƒ¿«ƒ«ƒ¿ƒ»

,‰B¯Á‡ ¯˙Bi‰ ההתבוננות וגם «≈«¬»
שלכאורה  (אף היראה את מעוררת בזה

נמוכה  בבחינה מתקשר האדם בכך

ÌÈÏLe¯Èבאלוקות) Èk ,‡e‰ƒ¿»«ƒ
‡e‰אותיותÌÏL ‰‡¯È43, ƒ¿»»≈

על  שמדובר ≈¿eÓÏL˙להורות
‰‡¯i‰44‰‡¯i‰L È„Î·e . «ƒ¿»ƒ¿≈∆«ƒ¿»

ÏeËÈa‰) לאלוקות האדם )של «ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,˙eÓÏLa ‰È‰zƒ¿∆ƒ¿≈«¿≈
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f"kyz'dיב ,lel` i"g ,`az t"y

מקֹום  ּתֹופסים אינם הּקׁשר 45ׁשהּנבראים וזהּו . ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ה  -ּדׁשני ּבירּוׁשלים (הענינים) ּפירּוׁשים ְְִִִִִִֵֵַַָָָ

היא  וׁשּירּוׁשלים הּדּבּור, עֹולם הּוא ְְְִִִִֶֶַַַָָָׁשּירּוׁשלים

ה' ּבּודבר ההתּבֹוננ ּות ׁשעלֿידי  - הּיראה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָׁשלמּות

(רק) היא העֹולמֹות ּכל ׁשהתהּוּות ְִִִִֶַַָָָָָמירּוׁשלים,

ּבחינת  ׁשהיא הּדּבּור) (עֹולם ירּוׁשלים ְְְִִִִִִֶַַַַָָמּבחינת

 ֿ עלֿידי מּמּנה, ׁשּלמעלה הּמדרגֹות לגּבי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּדֹומם

הּיראה. לׁשלמּות יבֹוא ְְִִֵֶַָָזה

‡l‡,ּתּתאה ּביראה זה נכלל ׁשאףֿעלּֿפיֿכן ∆»ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבהאלקּות  הּוא ׁשּלֹו ההתּבֹוננּות עיקר ְְְֱִִִֶַַָֹּכי

רק  ׁשהּוא ּכׁשּמתּבֹונן ּגם ולכן העֹולמֹות, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּבער

הרֹוממּות  (ּכלּֿכ) ּבֹו נרּגׁש אין ּדֹומם, ְְְִִֵֵַָָָָּבחינת

קּמיּה ׁשּכּוּלא מעֹולמֹות ׁשּלמעלה איןֿסֹוף ְְְֵֵֵֶֶַַָָָּדאֹור

חׁשיב  עיּלאה 46ּכלא ׁשּיראה ּדזה מּובן, ּומּזה . ְְְֳִִִִֶֶֶָָָָָ

ׁשּלמעלה  איןֿסֹוף ּדאֹור מהרֹוממּות ְְְְִֵֵֶַָָהיא

ענין  אצלֹו ׁשּנרּגׁש היא ּבזה הּכּונה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמעֹולמֹות,

מה  יֹותר עֹוד להבין צרי ועלּֿפיֿזה עצמֹו. ְְְִִִֵֶֶַַַָָזה

אלקים  נאמר עיּלאה) (יראה צּיֹון .47ּׁשּגּבי  ְֱֱִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּבחי Óe·‡¯ז) ּדּבּורֿהּמתחיל ּבהּמאמר ¿»≈ְְְֲִִִַַַַַָ

ּׁשּכתּוב 48הּנ"ל  מה על ּדהּטעם , ְֶַַַַַַַָ

(ּבּפסּוק  עצמֹו הּכתּוב מבאר צּיֹון, אלקי ְְְֱִִִֵַַַַַָָָֹהללי

והענין  גֹו'. ׁשערי ּבריחי חּזק ּכי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּלאחריֿזה)

ּבּמׁשנה  ּדאיתא עיר)49הּוא (לבן אֹותֹו ּכֹופין ְְְִִִִֶַָָ

היא  ּדחֹומה ּובריח . ּודלתים חֹומה לעיר, ְְְְִִִִִַַָָָָלבנֹות
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שהנבראים 45) ההתבוננות גם נכללת תתאה דיראה שבההתבוננות ,140 ע' ה'תש"ח וסה"מ רג ע' תרס"ה סה"מ גם ראה

"א"א  זה אור דלגבי אותם, המהווה האור לגבי מקום תופסים שאינם מדובר שם אבל אלקות". לגבי מקום תופסים "אינם

שבחינת  בההתבוננות משא"כ שם. בסה"מ כמפורש תתאה, יראה בכלל הוא ולכן כלל". מקום תופסים העולמות שאין לומר

מעולמות. שלמעלה האור לגבי דהנבראים מקום תפיסת העדר נרגש דומם*, בחינת רק היא אלקינו" עד"ז 46)"עיר ראה

רצה). (ע' ק"נ פ' ח"א תער"ב (ירושלים)47)המשך היראה שבשלימות לפי שזהו לומר יש הוי', את ירושלים שבחי ומ"ש

בפנים. כנ"ל מעולמות, שלמעלה האור עכ"פ כללי באופן 48.26)נרגש שבהערה אור וביהל בסידור ב.49)וכ"ה ז, ב"ב

דומם. בחינת רק הוא ואעפ"כ מירושלים") ה' ("ודבר המהווה הדיבור נמשך שממנו המקור הוא אלקינו" ש"עיר ובפרט (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ‡¯·p‰L ˙eBa˙‰‰ומעלתם גדולתם כל עם ‡ÌÈכולם «ƒ¿¿∆«ƒ¿»ƒ≈»

ÌB˜Ó ÌÈÒÙBz45.לאלוקות בטלים אלא ¿ƒ»
ÌÈÏLe¯Èa (ÌÈÈÚ‰) ÌÈLe¯Èt‰ ÈLc ¯Lw‰ e‰ÊÂ שנתבארו ¿∆«∆∆ƒ¿≈«≈ƒ»ƒ¿»ƒƒ»«ƒ

האחד  הפירוש – ‰לעיל ÌÈÏLe¯iL¯eac‰ ÌÏBÚ ‡e שבאמצעותו ∆¿»«ƒ»«ƒ
- השני והפירוש העולם, נברא

˙eÓÏL ‡È‰ ÌÈÏLe¯iLÂ¿∆¿»«ƒƒ¿≈
È„ÈŒÏÚL - ‰‡¯i‰«ƒ¿»∆«¿≈
'‰ ¯·„ea ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿¿¿«

,ÌÈÏLe¯ÈÓ הראשון הפירוש לפי ƒ»»ƒ
‡È‰ ˙BÓÏBÚ‰ Ïk ˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«»»»ƒ

) ÌÈÏLe¯È ˙ÈÁaÓ ,עיר (¯˜) «ƒ¿ƒ«¿»«ƒ
˙ÈÁa ‡È‰L (¯eac‰ ÌÏBÚ»«ƒ∆ƒ¿ƒ«
˙B‚¯„n‰ Èa‚Ï ÌÓBc≈¿«≈««¿≈

,‰pnÓ ‰ÏÚÓlL לעיל כמבואר ∆¿«¿»ƒ∆»
האותיות, B·È‡לעניין ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆»

‰i¯‡‰האדם  ˙eÓÏLÏ, ƒ¿≈«ƒ¿»
השני. הפירוש לפי "ירושלים",

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L ‡l‡ למרות ∆»∆««ƒ≈
שמתעוררת  יראה, של זו דרגה שגם

שהיא  כפי ה' בגדולת התבוננות מתוך

"ירושלים", נקראת מהעולם, נראית

זאת  בכל מושלמת, Ê‰יראה ÏÏÎƒ¿»∆
,‰‡zz ‰‡¯Èa איך ולכאורה, ¿ƒ¿»«»»

נמוכה  דרגה היא מושלמת יראה

ההסבר בא כך על ביראה, Èkƒותחתונה
‡e‰ BlL ˙eBa˙‰‰ ¯˜ÈÚƒ««ƒ¿¿∆
,˙BÓÏBÚ‰ C¯ÚaL ˙e˜Ï‡‰a¿»¡…∆¿∆∆»»
˜¯ ‡e‰L ÔBa˙nLk Ìb ÔÎÏÂ¿»≈«¿∆ƒ¿≈∆«

,ÌÓBc ˙ÈÁa ברוך הקדוש ובאמת ¿ƒ«≈
שיעור  לאין נעלה Lb¯הוא ÔÈ‡≈ƒ¿»

¯B‡c ˙eÓÓB¯‰ (CkŒÏk) Ba»»»¿¿
˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»≈»

·ÈLÁ ‡Ïk dÈn˜ ‡lekL46 ∆»«≈¿»√ƒ
אינו  כאילו כלא, נחשב הכול שלגביו

כל  עדיין האדם, של הפנימית בהכרה נרגשת לא הזו הרוממות עוד וכל קיים,

ובדרך  מהבריאה, משתקפת שהיא כפי היא ה' בגדולת שלו וההשגה ההבנה

העולם  מתוך ה' בגדלות מהכרה כי עילאה", ל"יראה להגיע אפשר אי זו

במציאות". ל"ביטול לא אך היש" ל"ביטול להגיע אפשר

¯B‡c ˙eÓÓB¯‰Ó ‡È‰ ‰‡lÈÚ ‰‡¯iL ‰Êc ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»¿∆∆ƒ¿»ƒ»»ƒ≈»¿¿
Lb¯pL ‡È‰ ‰Êa ‰ek‰ ,˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»≈»««»»»∆ƒ∆ƒ¿»

BÓˆÚ ‰Ê ÔÈÚ BÏˆ‡ שהאדם ∆¿ƒ¿»∆«¿
להכרה  הגיע זו בדרגה ה' את הירא

(התנשאות  ברוממות פנימית והרגשה

שלמעלה  האלוקי האור של והבדלה)

מהעולמות.

„BÚ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ¿»ƒ
¯˙BÈ שנש השאלה אלה מתחזקת ≈
(È¯‡‰לעיל ÔBiˆ ÈabM ‰Ó«∆«≈ƒƒ¿»

ÌÈ˜Ï‡ ¯Ó‡ (‰‡lÈÚ47, ƒ»»∆¡«¡…ƒ
לגבי  ודוקא ציון" אלוקיך "הללי

תתאה" ב"יראה שקשורה "ירושלים",

את  ירושלים "שבחי הוי', שם נאמר

יותר  נכון היה לכאורה והרי הוי'",

בשם  תהיה תתאה" ש"יראה להיפך

בשם  תהיה עילאה" ו"יראה אלוקים

הוי'.?

Œ¯eac ¯Ó‡n‰a ¯‡·Óe (Ê¿»≈¿««¬»ƒ
Ï"p‰ ÈÁaL ÏÈÁ˙n‰48, ««¿ƒ«¿ƒ««

ÈÏÏ‰ ·e˙kM ‰Ó ÏÚ ÌÚh‰c¿«««««∆»«¿ƒ
·e˙k‰ ¯‡·Ó ,ÔBiˆ CÈ˜Ï‡¡…«ƒƒ¿»≈«»
‰ÊŒÈ¯Á‡lL ˜eÒta) BÓˆÚ«¿«»∆¿«¬≈∆

בתהילים  זה בפרק הבא Èkהפסוק (ƒ
,'B‚ CÈ¯ÚL ÈÁÈ¯a ˜fÁ כפי ƒ«¿ƒ≈¿»»ƒ

ומבאר. שממשיך

‡˙È‡c ‡e‰ ÔÈÚ‰Â מובא ¿»ƒ¿»¿ƒ»
‰Lna49Ô·Ï) B˙B‡ ÔÈÙBk «ƒ¿»ƒ¿∆

‰ÓBÁ ,¯ÈÚÏ ˙B·Ï (¯ÈÚƒƒ¿»ƒ»
ÁÈ¯·e ÌÈ˙Ï„e אחד שכל כלומר ¿»«ƒ¿ƒ«

בהוצאות  להשתתף חייב העיר מתושבי

לנעול  כדי ובריח דלתות חומה, בניית

עליה. ולשמור העיר lL‡את ‡BO‰ ÔÓ Ô‚‰Ï È„Îa ‡È‰ ‰ÓBÁc¿»ƒƒ¿≈¿»≈ƒ«≈∆…
˙‡ˆÏ ¯ÈÚ‰ Èa eÏÎeiL È„Î·e .¯ÈÚa ÒkÈ החוצה מהעיר ƒ»≈»ƒƒ¿≈∆¿¿≈»ƒ»≈
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ּובכדי  ּבעיר. יּכנס ׁשּלא הּׂשֹונא מן להגן ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹּבכדי

ּפתח  עֹוׂשים ולבא, לצאת העיר ּבני ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּיּוכלּו

ּבכדי  לּדלת, ּבריחים ועֹוׂשים ּבחֹומה. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָודלת

ליּכנס. הראּויים אּלה רק לעיר יּכנסּו ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּלא

הּוא  הּבריחים ּדענין למעלה, הּוא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָועלּֿדרֿזה

הּׁשפע, את ׁשּמגּבילים אלקים ּדׁשם ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַֹהּגבּורֹות

לחיצֹוני  יניקה מּמּנּו יּומׁש הללי ׁשּלא וזהּו ם. ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָֹ

אלקים, ׁשם ּכאן ׁשּנאמר (והּטעם צּיֹון ְֱֱֱִִִֵֶֶַַַַַָֹֹאלקי

הּוא  ׁשּבצּיֹון ,ׁשערי ּבריחי חּזק ּכי ְְְִִִִִֵֶַָָהּוא)

מהׁשּתלׁשלּות  ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אֹור ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָהמׁשכת

צרי ולכן ׁשוין, הּכל זה אֹור ּדלגּבי ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ(ּכּנ"ל),

ׁשּנמׁש הּׁשפע להגּביל אלקים ּדׁשם ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹלהּגבּורֹות

מה  ועלּֿדר החיצֹונים. ינקּו ׁשּלא זה, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַֹמאֹור

ׁשההׁשּפעה  אּתה, עּמי לצּיֹון ולאמר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹּׁשּכתּוב

וזהּו ליׂשראל. לעּמי, רק ּתהיה צּיֹון ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָמּבחינת

ׁשהּברכה  ,ּבקרּב ּבני ּבר הּכתּוב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּממׁשי

ליׂשראל. ,לבני רק ּתהיה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָוההׁשּפעה

CÈLÓÓe עלֿידי נעׂשה זה ׁשענין ּבהּמאמר, «¿ƒְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָ

ל ּתּתן וׁשֹוטרים ּדׁשֹופטים ְְְְְֲִִִֶָָהעבֹודה

ׁשערי ּבינה 50ּבכל ׁשערי נ' הם ׁשערי . ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ

ועלֿידי  ׁשּבּלב. לּמּדֹות הּבינה, מּמֹוח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּנמׁשכים

ּבכל  ל ּתּתן וׁשֹוטרים ּדׁשֹופטים ְְְְְְֲִִִֶָָָהעבֹודה

ּכלּולה  מהן אחת [ׁשּכל הּמּדֹות ז' ׁשּכל , ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשערי

ּבריחי  נעׂשה עלֿידיֿזה לבּדֹו, לה' יהיּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַמז']

רק  לחיצֹונים הּׁשפע יּומׁש ׁשּלא ,ְְִִִֶֶַַַַַָָֹׁשערי

ְְִֵָליׂשראל.

ׁשּבחי p‰Â‰ח) ּבהּמאמר ׁשּמבאר לאחרי ¿ƒ≈ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָ

ׁשערי ּבריחי חּזק ּכי גֹו' ְְְִִִִִֵַַָָָירּוׁשלים

הּפסּוק  ּבהּמאמר מבאר ׁשלֹום 51גֹו', ּגבּול הּׂשם ְְְֲֵֵַַַַָָָָָ

ּולאחריֿזה  ,ׁשערי ּבריחי חּזק לּכי וׁשּיכּותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָגֹו'

הּפסּוק  ּומבאר 52מבאר גֹו'. ּכּצמר ׁשלג ,53הּנֹותן ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

חור  ּכתלג לבּוׁשּה ּבחינת הּוא וצמר 54ּדׁשלג , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָ
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‡·ÏÂ,העיר לתוך ÌÈNBÚÂמבחוץ .‰ÓBÁa ˙Ï„Â Á˙t ÌÈNBÚ ¿»…ƒ∆«¿∆∆«»¿ƒ

,˙ÏcÏ ÌÈÁÈ¯aנעולה שתהיה ÈÚÏ¯כדי eÒkÈ ‡lL È„Îa אנשים ¿ƒƒ«∆∆ƒ¿≈∆…ƒ»¿»ƒ
‰e‡אלא ¯˜זרים ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .ÒkÈÏ ÌÈÈe‡¯‰ ‰l‡ «≈∆»¿ƒƒ»≈¿«∆∆∆

,‰ÏÚÓÏבאלוקותÌÈÁÈ¯a‰ ÔÈÚc הכ את לעיר,המגבילים ניסה ¿«¿»¿ƒ¿««¿ƒƒ
באלוקות, למעלה ‰e‡בנמשל,

ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ˙B¯e·b‰«¿¿≈¡…ƒ
,ÚÙM‰ ˙‡ ÌÈÏÈa‚nL∆«¿ƒƒ∆«∆«

נחוצה הזו CLÓeÈוההגבלה ‡lL∆…¿«
‰˜ÈÈ epnÓ והשפעהÌÈBˆÈÁÏ ƒ∆¿ƒ»«ƒƒ

שבדרך  הקדושה לצד שמחוץ כוחות

ביותר  מועטת חיות מקבלים כלל

וחיות. שפע תוספת לקבל ומעוניינים

ÔBiˆ CÈ˜Ï‡ ÈÏÏ‰ e‰ÊÂ¿∆«¿ƒ¡…«ƒƒ
ÌL Ô‡k ¯Ó‡pL ÌÚh‰Â)¿«««∆∆¡«»≈

,ÌÈ˜Ï‡ שהיא אף ל"ציון" בשייכות ¡…ƒ
יותר  שייכת שלכאורה נעלית מדרגה

הוי' ÈÁÈ¯aלשם ˜fÁ Èk (‡e‰ƒƒ«¿ƒ≈
˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ÔBiˆaL ,CÈ¯ÚL¿»»ƒ∆¿ƒ«¿»«
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡≈∆¿«¿»
Èa‚Ïc ,(Ï"pk) ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿««ƒ¿«≈

,ÔÈÂL Ïk‰ ‰Ê ¯B‡ כל כי ∆«…»ƒ
לא  התחתונים והנבראים העולמות

שוין  שהכול וכיוון מקום, תופסים

ל"חיצונים" הקדושה צד בין וההבדל

שתהיה  חשש יש ומודגש, ברור לא

לחיצונים  ˆ¯CÈיניקה ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ
ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ˙B¯e·b‰Ï כדי ¿«¿¿≈¡…ƒ

¯B‡Ó CLÓpL ÚÙM‰ ÏÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«∆«∆ƒ¿»≈
.ÌÈBˆÈÁ‰ e˜È ‡lL ,‰Ê∆∆…ƒ¿«ƒƒ
¯Ó‡ÏÂ ·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«∆»¿≈…

,‰z‡ ÈnÚ ÔBiˆÏ כך על וגם ¿ƒ«ƒ»»
בשייכות  מדוע לעיל השאלה נשאלה

נאמר  גבוהה מדרגה שהיא ל"ציון"

שלפעמים  שם שהוא מתייחס "עמי"

היא  הפסוק כוונת אלא השבח, להיפך

ÔBiˆ ˙ÈÁaÓ ‰ÚtL‰‰L∆««¿»»ƒ¿ƒ«ƒ
Ï‡¯NÈÏ ,ÈnÚÏ ˜¯ ‰È‰z ולא ƒ¿∆«¿«ƒ¿ƒ¿»≈

הקדושה. היפך העולם, לאומות

·e˙k‰ CÈLÓnL e‰ÊÂ לאחר ¿∆∆«¿ƒ«»
שערייך" בריחי חיזק CÈa"כי C¯a≈«»«ƒ

‰ÚtL‰‰Â ‰Î¯a‰L ,Ca¯˜a¿ƒ¿≈∆«¿»»¿««¿»»
.Ï‡¯NÈÏ ,CÈ·Ï ˜¯ ‰È‰zƒ¿∆«¿»«ƒ¿ƒ¿»≈

‰Ê ÔÈÚL ,¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe«¿ƒ¿««¬»∆ƒ¿»∆
לחיצונים  הקדושה מצד חיות השפעת מפני השמירה È„ÈŒÏÚשל ‰NÚ«¬∆«¿≈

EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBLc ‰„B·Ú‰50. »¬»¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆
˙BcnÏ ,‰Èa‰ ÁBnÓ ÌÈÎLÓp‰ ‰Èa È¯ÚL ' Ì‰ EÈ¯ÚL¿»∆≈«¬≈ƒ»«ƒ¿»ƒƒ««ƒ»«ƒ

.·laL דר לחמישים מחולקת העליונה הבינה 'שערים'ספירת המכונות גות ∆«≈
למשה  ניתנו וכולם בינה שערי חמישים שישנם בגמרא ז"ל חכמינו (כדברי

'ותחסרהו  שנאמר אחת חסר רבינו

בפטירתו  שרק ואמרו מאלוקים' מעט

בכך  כנרמז הנו"ן לשער משה זכה

לגבי  וגם בו", "נו"ן נבו, בהר שנקבר

נאמר  ימים מ"ט שהיא העומר ספירת

עד  בעבודתו להגיע מסוגל שהאדם

משפיעים  הנו"ן שער ואת המ"ט שער

ובאמצעות  השבועות) בחג מלמעלה

(השכל) הבינה אלה, 'שערים' חמישים

רגש  להיות והופכת ללב יורדת שבמוח

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚÂ הרוחנית ¿«¿≈»¬»
EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBLc¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿
˙Bcn‰ 'Ê ÏkL ,EÈ¯ÚL ÏÎa¿»¿»∆∆»«ƒ
לשבע  המקבילות האדם, שבנפש

גבורה, חסד, העליונות המידות

מלכות  יסוד, הוד, נצח, תפארת,

'ÊÓ ‰ÏeÏk Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL]∆»««≈∆¿»ƒ
שבחסד" מ"חסד – השבע מכל היינו

כל  כלומר שבמלכות", "מלכות ועד

שלה, הפרטים כל עם ומידה מידה

שערי  חמישים כמספר מ"ט, ומספרם

אחד  חסר Bc·Ï,בינה '‰Ï eÈ‰È [ƒ¿«¿«
האדם  רגש של הפרטים שכל היינו

לו  יהיו ולא ה' לעבודת ורק אך יהיו

מצד  שאינם זרים לדברים רגשות

NÚ‰הקדושה ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¬∆
CLÓeÈ ‡lL ,CÈ¯ÚL ÈÁÈ¯a¿ƒ≈¿»»ƒ∆…¿«
˜¯ ÌÈBˆÈÁÏ ÚÙM‰«∆««ƒƒ«

.Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈
¯‡·nL È¯Á‡Ï ‰p‰Â (Á¿ƒ≈¿«¬≈∆¿»≈
'B‚ ÌÈÏLe¯È ÈÁaL ¯Ó‡n‰a¿««¬»«¿ƒ¿»«ƒ
,'B‚ CÈ¯ÚL ÈÁÈ¯a ˜fÁ Èkƒƒ«¿ƒ≈¿»»ƒ

˜eÒt‰ ¯Ó‡n‰a ¯‡·Ó51 הבא ¿»≈¿««¬»«»
בתהילים  פרק אותו «»‰ÌOבהמשך

" 'B‚ ÌBÏL CÏe·b חטים חלב ¿≈»
הפסוק B˙eÎiLÂישביעך" ÈkÏשל ¿«»¿ƒ

ŒÈ¯Á‡Ïe ,CÈ¯ÚL ÈÁÈ¯a ˜fÁƒ«¿ƒ≈¿»»ƒ¿«¬≈
˜eÒt‰ ¯‡·Ó ‰Ê52 האמור ∆¿»≈«»

הפרק  Óvk¯בהמשך ‚ÏL Ô˙Bp‰«≈∆∆«»∆
¯‡·Óe .'B‚53¯ÂÁ ‚Ï˙k dLe·Ï ˙ÈÁa ‡e‰ ‚ÏLc ,54, ¿»≈¿∆∆¿ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ»
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יג f"kyz'd ,lel` i"g ,`az t"y

מקֹום  ּתֹופסים אינם הּקׁשר 45ׁשהּנבראים וזהּו . ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ה  -ּדׁשני ּבירּוׁשלים (הענינים) ּפירּוׁשים ְְִִִִִִֵֵַַָָָ

היא  וׁשּירּוׁשלים הּדּבּור, עֹולם הּוא ְְְִִִִֶֶַַַָָָׁשּירּוׁשלים

ה' ּבּודבר ההתּבֹוננ ּות ׁשעלֿידי  - הּיראה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָׁשלמּות

(רק) היא העֹולמֹות ּכל ׁשהתהּוּות ְִִִִֶַַָָָָָמירּוׁשלים,

ּבחינת  ׁשהיא הּדּבּור) (עֹולם ירּוׁשלים ְְְִִִִִִֶַַַַָָמּבחינת

 ֿ עלֿידי מּמּנה, ׁשּלמעלה הּמדרגֹות לגּבי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּדֹומם

הּיראה. לׁשלמּות יבֹוא ְְִִֵֶַָָזה

‡l‡,ּתּתאה ּביראה זה נכלל ׁשאףֿעלּֿפיֿכן ∆»ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבהאלקּות  הּוא ׁשּלֹו ההתּבֹוננּות עיקר ְְְֱִִִֶַַָֹּכי

רק  ׁשהּוא ּכׁשּמתּבֹונן ּגם ולכן העֹולמֹות, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּבער

הרֹוממּות  (ּכלּֿכ) ּבֹו נרּגׁש אין ּדֹומם, ְְְִִֵֵַָָָָּבחינת

קּמיּה ׁשּכּוּלא מעֹולמֹות ׁשּלמעלה איןֿסֹוף ְְְֵֵֵֶֶַַָָָּדאֹור

חׁשיב  עיּלאה 46ּכלא ׁשּיראה ּדזה מּובן, ּומּזה . ְְְֳִִִִֶֶֶָָָָָ

ׁשּלמעלה  איןֿסֹוף ּדאֹור מהרֹוממּות ְְְְִֵֵֶַָָהיא

ענין  אצלֹו ׁשּנרּגׁש היא ּבזה הּכּונה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמעֹולמֹות,

מה  יֹותר עֹוד להבין צרי ועלּֿפיֿזה עצמֹו. ְְְִִִֵֶֶַַַָָזה

אלקים  נאמר עיּלאה) (יראה צּיֹון .47ּׁשּגּבי  ְֱֱִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּבחי Óe·‡¯ז) ּדּבּורֿהּמתחיל ּבהּמאמר ¿»≈ְְְֲִִִַַַַַָ

ּׁשּכתּוב 48הּנ"ל  מה על ּדהּטעם , ְֶַַַַַַַָ

(ּבּפסּוק  עצמֹו הּכתּוב מבאר צּיֹון, אלקי ְְְֱִִִֵַַַַַָָָֹהללי

והענין  גֹו'. ׁשערי ּבריחי חּזק ּכי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּלאחריֿזה)

ּבּמׁשנה  ּדאיתא עיר)49הּוא (לבן אֹותֹו ּכֹופין ְְְִִִִֶַָָ

היא  ּדחֹומה ּובריח . ּודלתים חֹומה לעיר, ְְְְִִִִִַַָָָָלבנֹות
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שהנבראים 45) ההתבוננות גם נכללת תתאה דיראה שבההתבוננות ,140 ע' ה'תש"ח וסה"מ רג ע' תרס"ה סה"מ גם ראה

"א"א  זה אור דלגבי אותם, המהווה האור לגבי מקום תופסים שאינם מדובר שם אבל אלקות". לגבי מקום תופסים "אינם

שבחינת  בההתבוננות משא"כ שם. בסה"מ כמפורש תתאה, יראה בכלל הוא ולכן כלל". מקום תופסים העולמות שאין לומר

מעולמות. שלמעלה האור לגבי דהנבראים מקום תפיסת העדר נרגש דומם*, בחינת רק היא אלקינו" עד"ז 46)"עיר ראה

רצה). (ע' ק"נ פ' ח"א תער"ב (ירושלים)47)המשך היראה שבשלימות לפי שזהו לומר יש הוי', את ירושלים שבחי ומ"ש

בפנים. כנ"ל מעולמות, שלמעלה האור עכ"פ כללי באופן 48.26)נרגש שבהערה אור וביהל בסידור ב.49)וכ"ה ז, ב"ב

דומם. בחינת רק הוא ואעפ"כ מירושלים") ה' ("ודבר המהווה הדיבור נמשך שממנו המקור הוא אלקינו" ש"עיר ובפרט (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ‡¯·p‰L ˙eBa˙‰‰ומעלתם גדולתם כל עם ‡ÌÈכולם «ƒ¿¿∆«ƒ¿»ƒ≈»

ÌB˜Ó ÌÈÒÙBz45.לאלוקות בטלים אלא ¿ƒ»
ÌÈÏLe¯Èa (ÌÈÈÚ‰) ÌÈLe¯Èt‰ ÈLc ¯Lw‰ e‰ÊÂ שנתבארו ¿∆«∆∆ƒ¿≈«≈ƒ»ƒ¿»ƒƒ»«ƒ

האחד  הפירוש – ‰לעיל ÌÈÏLe¯iL¯eac‰ ÌÏBÚ ‡e שבאמצעותו ∆¿»«ƒ»«ƒ
- השני והפירוש העולם, נברא

˙eÓÏL ‡È‰ ÌÈÏLe¯iLÂ¿∆¿»«ƒƒ¿≈
È„ÈŒÏÚL - ‰‡¯i‰«ƒ¿»∆«¿≈
'‰ ¯·„ea ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿¿¿«

,ÌÈÏLe¯ÈÓ הראשון הפירוש לפי ƒ»»ƒ
‡È‰ ˙BÓÏBÚ‰ Ïk ˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«»»»ƒ

) ÌÈÏLe¯È ˙ÈÁaÓ ,עיר (¯˜) «ƒ¿ƒ«¿»«ƒ
˙ÈÁa ‡È‰L (¯eac‰ ÌÏBÚ»«ƒ∆ƒ¿ƒ«
˙B‚¯„n‰ Èa‚Ï ÌÓBc≈¿«≈««¿≈

,‰pnÓ ‰ÏÚÓlL לעיל כמבואר ∆¿«¿»ƒ∆»
האותיות, B·È‡לעניין ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆»

‰i¯‡‰האדם  ˙eÓÏLÏ, ƒ¿≈«ƒ¿»
השני. הפירוש לפי "ירושלים",

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L ‡l‡ למרות ∆»∆««ƒ≈
שמתעוררת  יראה, של זו דרגה שגם

שהיא  כפי ה' בגדולת התבוננות מתוך

"ירושלים", נקראת מהעולם, נראית

זאת  בכל מושלמת, Ê‰יראה ÏÏÎƒ¿»∆
,‰‡zz ‰‡¯Èa איך ולכאורה, ¿ƒ¿»«»»

נמוכה  דרגה היא מושלמת יראה

ההסבר בא כך על ביראה, Èkƒותחתונה
‡e‰ BlL ˙eBa˙‰‰ ¯˜ÈÚƒ««ƒ¿¿∆
,˙BÓÏBÚ‰ C¯ÚaL ˙e˜Ï‡‰a¿»¡…∆¿∆∆»»
˜¯ ‡e‰L ÔBa˙nLk Ìb ÔÎÏÂ¿»≈«¿∆ƒ¿≈∆«

,ÌÓBc ˙ÈÁa ברוך הקדוש ובאמת ¿ƒ«≈
שיעור  לאין נעלה Lb¯הוא ÔÈ‡≈ƒ¿»

¯B‡c ˙eÓÓB¯‰ (CkŒÏk) Ba»»»¿¿
˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»≈»

·ÈLÁ ‡Ïk dÈn˜ ‡lekL46 ∆»«≈¿»√ƒ
אינו  כאילו כלא, נחשב הכול שלגביו

כל  עדיין האדם, של הפנימית בהכרה נרגשת לא הזו הרוממות עוד וכל קיים,

ובדרך  מהבריאה, משתקפת שהיא כפי היא ה' בגדולת שלו וההשגה ההבנה

העולם  מתוך ה' בגדלות מהכרה כי עילאה", ל"יראה להגיע אפשר אי זו

במציאות". ל"ביטול לא אך היש" ל"ביטול להגיע אפשר

¯B‡c ˙eÓÓB¯‰Ó ‡È‰ ‰‡lÈÚ ‰‡¯iL ‰Êc ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»¿∆∆ƒ¿»ƒ»»ƒ≈»¿¿
Lb¯pL ‡È‰ ‰Êa ‰ek‰ ,˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»≈»««»»»∆ƒ∆ƒ¿»

BÓˆÚ ‰Ê ÔÈÚ BÏˆ‡ שהאדם ∆¿ƒ¿»∆«¿
להכרה  הגיע זו בדרגה ה' את הירא

(התנשאות  ברוממות פנימית והרגשה

שלמעלה  האלוקי האור של והבדלה)

מהעולמות.

„BÚ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ¿»ƒ
¯˙BÈ שנש השאלה אלה מתחזקת ≈
(È¯‡‰לעיל ÔBiˆ ÈabM ‰Ó«∆«≈ƒƒ¿»

ÌÈ˜Ï‡ ¯Ó‡ (‰‡lÈÚ47, ƒ»»∆¡«¡…ƒ
לגבי  ודוקא ציון" אלוקיך "הללי

תתאה" ב"יראה שקשורה "ירושלים",

את  ירושלים "שבחי הוי', שם נאמר

יותר  נכון היה לכאורה והרי הוי'",

בשם  תהיה תתאה" ש"יראה להיפך

בשם  תהיה עילאה" ו"יראה אלוקים

הוי'.?

Œ¯eac ¯Ó‡n‰a ¯‡·Óe (Ê¿»≈¿««¬»ƒ
Ï"p‰ ÈÁaL ÏÈÁ˙n‰48, ««¿ƒ«¿ƒ««

ÈÏÏ‰ ·e˙kM ‰Ó ÏÚ ÌÚh‰c¿«««««∆»«¿ƒ
·e˙k‰ ¯‡·Ó ,ÔBiˆ CÈ˜Ï‡¡…«ƒƒ¿»≈«»
‰ÊŒÈ¯Á‡lL ˜eÒta) BÓˆÚ«¿«»∆¿«¬≈∆

בתהילים  זה בפרק הבא Èkהפסוק (ƒ
,'B‚ CÈ¯ÚL ÈÁÈ¯a ˜fÁ כפי ƒ«¿ƒ≈¿»»ƒ

ומבאר. שממשיך

‡˙È‡c ‡e‰ ÔÈÚ‰Â מובא ¿»ƒ¿»¿ƒ»
‰Lna49Ô·Ï) B˙B‡ ÔÈÙBk «ƒ¿»ƒ¿∆

‰ÓBÁ ,¯ÈÚÏ ˙B·Ï (¯ÈÚƒƒ¿»ƒ»
ÁÈ¯·e ÌÈ˙Ï„e אחד שכל כלומר ¿»«ƒ¿ƒ«

בהוצאות  להשתתף חייב העיר מתושבי

לנעול  כדי ובריח דלתות חומה, בניית

עליה. ולשמור העיר lL‡את ‡BO‰ ÔÓ Ô‚‰Ï È„Îa ‡È‰ ‰ÓBÁc¿»ƒƒ¿≈¿»≈ƒ«≈∆…
˙‡ˆÏ ¯ÈÚ‰ Èa eÏÎeiL È„Î·e .¯ÈÚa ÒkÈ החוצה מהעיר ƒ»≈»ƒƒ¿≈∆¿¿≈»ƒ»≈
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ּובכדי  ּבעיר. יּכנס ׁשּלא הּׂשֹונא מן להגן ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹּבכדי

ּפתח  עֹוׂשים ולבא, לצאת העיר ּבני ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּיּוכלּו

ּבכדי  לּדלת, ּבריחים ועֹוׂשים ּבחֹומה. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָודלת

ליּכנס. הראּויים אּלה רק לעיר יּכנסּו ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּלא

הּוא  הּבריחים ּדענין למעלה, הּוא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָועלּֿדרֿזה

הּׁשפע, את ׁשּמגּבילים אלקים ּדׁשם ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַֹהּגבּורֹות

לחיצֹוני  יניקה מּמּנּו יּומׁש הללי ׁשּלא וזהּו ם. ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָֹ

אלקים, ׁשם ּכאן ׁשּנאמר (והּטעם צּיֹון ְֱֱֱִִִֵֶֶַַַַַָֹֹאלקי

הּוא  ׁשּבצּיֹון ,ׁשערי ּבריחי חּזק ּכי ְְְִִִִִֵֶַָָהּוא)

מהׁשּתלׁשלּות  ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אֹור ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָהמׁשכת

צרי ולכן ׁשוין, הּכל זה אֹור ּדלגּבי ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ(ּכּנ"ל),

ׁשּנמׁש הּׁשפע להגּביל אלקים ּדׁשם ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹלהּגבּורֹות

מה  ועלּֿדר החיצֹונים. ינקּו ׁשּלא זה, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַֹמאֹור

ׁשההׁשּפעה  אּתה, עּמי לצּיֹון ולאמר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹּׁשּכתּוב

וזהּו ליׂשראל. לעּמי, רק ּתהיה צּיֹון ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָמּבחינת

ׁשהּברכה  ,ּבקרּב ּבני ּבר הּכתּוב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּממׁשי

ליׂשראל. ,לבני רק ּתהיה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָוההׁשּפעה

CÈLÓÓe עלֿידי נעׂשה זה ׁשענין ּבהּמאמר, «¿ƒְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָ

ל ּתּתן וׁשֹוטרים ּדׁשֹופטים ְְְְְֲִִִֶָָהעבֹודה

ׁשערי ּבינה 50ּבכל ׁשערי נ' הם ׁשערי . ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ

ועלֿידי  ׁשּבּלב. לּמּדֹות הּבינה, מּמֹוח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּנמׁשכים

ּבכל  ל ּתּתן וׁשֹוטרים ּדׁשֹופטים ְְְְְְֲִִִֶָָָהעבֹודה

ּכלּולה  מהן אחת [ׁשּכל הּמּדֹות ז' ׁשּכל , ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשערי

ּבריחי  נעׂשה עלֿידיֿזה לבּדֹו, לה' יהיּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַמז']

רק  לחיצֹונים הּׁשפע יּומׁש ׁשּלא ,ְְִִִֶֶַַַַַָָֹׁשערי

ְְִֵָליׂשראל.

ׁשּבחי p‰Â‰ח) ּבהּמאמר ׁשּמבאר לאחרי ¿ƒ≈ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָ

ׁשערי ּבריחי חּזק ּכי גֹו' ְְְִִִִִֵַַָָָירּוׁשלים

הּפסּוק  ּבהּמאמר מבאר ׁשלֹום 51גֹו', ּגבּול הּׂשם ְְְֲֵֵַַַַָָָָָ

ּולאחריֿזה  ,ׁשערי ּבריחי חּזק לּכי וׁשּיכּותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָגֹו'

הּפסּוק  ּומבאר 52מבאר גֹו'. ּכּצמר ׁשלג ,53הּנֹותן ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

חור  ּכתלג לבּוׁשּה ּבחינת הּוא וצמר 54ּדׁשלג , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָ
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שופטים.50) יד.51)ר"פ קמז, טז.52)תהלים שלג 53)שם, הנותן ד"ה דא"ח עם סידור ד. א, דברים לקו"ת גם וראה

ואילך). ב (סג, ט.54)כצמר ז, דניאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡·ÏÂ,העיר לתוך ÌÈNBÚÂמבחוץ .‰ÓBÁa ˙Ï„Â Á˙t ÌÈNBÚ ¿»…ƒ∆«¿∆∆«»¿ƒ

,˙ÏcÏ ÌÈÁÈ¯aנעולה שתהיה ÈÚÏ¯כדי eÒkÈ ‡lL È„Îa אנשים ¿ƒƒ«∆∆ƒ¿≈∆…ƒ»¿»ƒ
‰e‡אלא ¯˜זרים ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .ÒkÈÏ ÌÈÈe‡¯‰ ‰l‡ «≈∆»¿ƒƒ»≈¿«∆∆∆

,‰ÏÚÓÏבאלוקותÌÈÁÈ¯a‰ ÔÈÚc הכ את לעיר,המגבילים ניסה ¿«¿»¿ƒ¿««¿ƒƒ
באלוקות, למעלה ‰e‡בנמשל,

ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ˙B¯e·b‰«¿¿≈¡…ƒ
,ÚÙM‰ ˙‡ ÌÈÏÈa‚nL∆«¿ƒƒ∆«∆«

נחוצה הזו CLÓeÈוההגבלה ‡lL∆…¿«
‰˜ÈÈ epnÓ והשפעהÌÈBˆÈÁÏ ƒ∆¿ƒ»«ƒƒ

שבדרך  הקדושה לצד שמחוץ כוחות

ביותר  מועטת חיות מקבלים כלל

וחיות. שפע תוספת לקבל ומעוניינים

ÔBiˆ CÈ˜Ï‡ ÈÏÏ‰ e‰ÊÂ¿∆«¿ƒ¡…«ƒƒ
ÌL Ô‡k ¯Ó‡pL ÌÚh‰Â)¿«««∆∆¡«»≈

,ÌÈ˜Ï‡ שהיא אף ל"ציון" בשייכות ¡…ƒ
יותר  שייכת שלכאורה נעלית מדרגה

הוי' ÈÁÈ¯aלשם ˜fÁ Èk (‡e‰ƒƒ«¿ƒ≈
˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ÔBiˆaL ,CÈ¯ÚL¿»»ƒ∆¿ƒ«¿»«
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡≈∆¿«¿»
Èa‚Ïc ,(Ï"pk) ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿««ƒ¿«≈

,ÔÈÂL Ïk‰ ‰Ê ¯B‡ כל כי ∆«…»ƒ
לא  התחתונים והנבראים העולמות

שוין  שהכול וכיוון מקום, תופסים

ל"חיצונים" הקדושה צד בין וההבדל

שתהיה  חשש יש ומודגש, ברור לא

לחיצונים  ˆ¯CÈיניקה ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ
ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ˙B¯e·b‰Ï כדי ¿«¿¿≈¡…ƒ

¯B‡Ó CLÓpL ÚÙM‰ ÏÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«∆«∆ƒ¿»≈
.ÌÈBˆÈÁ‰ e˜È ‡lL ,‰Ê∆∆…ƒ¿«ƒƒ
¯Ó‡ÏÂ ·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«∆»¿≈…

,‰z‡ ÈnÚ ÔBiˆÏ כך על וגם ¿ƒ«ƒ»»
בשייכות  מדוע לעיל השאלה נשאלה

נאמר  גבוהה מדרגה שהיא ל"ציון"

שלפעמים  שם שהוא מתייחס "עמי"

היא  הפסוק כוונת אלא השבח, להיפך

ÔBiˆ ˙ÈÁaÓ ‰ÚtL‰‰L∆««¿»»ƒ¿ƒ«ƒ
Ï‡¯NÈÏ ,ÈnÚÏ ˜¯ ‰È‰z ולא ƒ¿∆«¿«ƒ¿ƒ¿»≈

הקדושה. היפך העולם, לאומות

·e˙k‰ CÈLÓnL e‰ÊÂ לאחר ¿∆∆«¿ƒ«»
שערייך" בריחי חיזק CÈa"כי C¯a≈«»«ƒ

‰ÚtL‰‰Â ‰Î¯a‰L ,Ca¯˜a¿ƒ¿≈∆«¿»»¿««¿»»
.Ï‡¯NÈÏ ,CÈ·Ï ˜¯ ‰È‰zƒ¿∆«¿»«ƒ¿ƒ¿»≈

‰Ê ÔÈÚL ,¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe«¿ƒ¿««¬»∆ƒ¿»∆
לחיצונים  הקדושה מצד חיות השפעת מפני השמירה È„ÈŒÏÚשל ‰NÚ«¬∆«¿≈

EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBLc ‰„B·Ú‰50. »¬»¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆
˙BcnÏ ,‰Èa‰ ÁBnÓ ÌÈÎLÓp‰ ‰Èa È¯ÚL ' Ì‰ EÈ¯ÚL¿»∆≈«¬≈ƒ»«ƒ¿»ƒƒ««ƒ»«ƒ

.·laL דר לחמישים מחולקת העליונה הבינה 'שערים'ספירת המכונות גות ∆«≈
למשה  ניתנו וכולם בינה שערי חמישים שישנם בגמרא ז"ל חכמינו (כדברי

'ותחסרהו  שנאמר אחת חסר רבינו

בפטירתו  שרק ואמרו מאלוקים' מעט

בכך  כנרמז הנו"ן לשער משה זכה

לגבי  וגם בו", "נו"ן נבו, בהר שנקבר

נאמר  ימים מ"ט שהיא העומר ספירת

עד  בעבודתו להגיע מסוגל שהאדם

משפיעים  הנו"ן שער ואת המ"ט שער

ובאמצעות  השבועות) בחג מלמעלה

(השכל) הבינה אלה, 'שערים' חמישים

רגש  להיות והופכת ללב יורדת שבמוח

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚÂ הרוחנית ¿«¿≈»¬»
EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBLc¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿
˙Bcn‰ 'Ê ÏkL ,EÈ¯ÚL ÏÎa¿»¿»∆∆»«ƒ
לשבע  המקבילות האדם, שבנפש

גבורה, חסד, העליונות המידות

מלכות  יסוד, הוד, נצח, תפארת,

'ÊÓ ‰ÏeÏk Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL]∆»««≈∆¿»ƒ
שבחסד" מ"חסד – השבע מכל היינו

כל  כלומר שבמלכות", "מלכות ועד

שלה, הפרטים כל עם ומידה מידה

שערי  חמישים כמספר מ"ט, ומספרם

אחד  חסר Bc·Ï,בינה '‰Ï eÈ‰È [ƒ¿«¿«
האדם  רגש של הפרטים שכל היינו

לו  יהיו ולא ה' לעבודת ורק אך יהיו

מצד  שאינם זרים לדברים רגשות

NÚ‰הקדושה ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¬∆
CLÓeÈ ‡lL ,CÈ¯ÚL ÈÁÈ¯a¿ƒ≈¿»»ƒ∆…¿«
˜¯ ÌÈBˆÈÁÏ ÚÙM‰«∆««ƒƒ«

.Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈
¯‡·nL È¯Á‡Ï ‰p‰Â (Á¿ƒ≈¿«¬≈∆¿»≈
'B‚ ÌÈÏLe¯È ÈÁaL ¯Ó‡n‰a¿««¬»«¿ƒ¿»«ƒ
,'B‚ CÈ¯ÚL ÈÁÈ¯a ˜fÁ Èkƒƒ«¿ƒ≈¿»»ƒ

˜eÒt‰ ¯Ó‡n‰a ¯‡·Ó51 הבא ¿»≈¿««¬»«»
בתהילים  פרק אותו «»‰ÌOבהמשך

" 'B‚ ÌBÏL CÏe·b חטים חלב ¿≈»
הפסוק B˙eÎiLÂישביעך" ÈkÏשל ¿«»¿ƒ

ŒÈ¯Á‡Ïe ,CÈ¯ÚL ÈÁÈ¯a ˜fÁƒ«¿ƒ≈¿»»ƒ¿«¬≈
˜eÒt‰ ¯‡·Ó ‰Ê52 האמור ∆¿»≈«»

הפרק  Óvk¯בהמשך ‚ÏL Ô˙Bp‰«≈∆∆«»∆
¯‡·Óe .'B‚53¯ÂÁ ‚Ï˙k dLe·Ï ˙ÈÁa ‡e‰ ‚ÏLc ,54, ¿»≈¿∆∆¿ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ»
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f"kyz'dיד ,lel` i"g ,`az t"y

נקא  ּכעמר ראׁשּה ׂשער ּבחינת וזהּו55הּוא מה 55. ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַ

ּכּׁשלג 56ּׁשּכתּוב  ּכּׁשנים חטאיכם יהיּו אם ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

הּוא  ׁשני יהיּו, ּכּצמר כּתֹולע יאּדימּו אם ְְְִִִִִֶֶַַַַָָילּבינּו,

ׁשהּפגם  הינּו אדֹום, ּבצבע ׁשּנצּבע אּלא לבן ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָחּוט

הּוא  זה ּדפגם והּתקּון ּבהּלבּוׁשים, רק ְְְְִִִֶַַַָהּוא

הּוא  ותֹולע חור. ּכתלג  לבּוׁשּה ּבחינת ְְְְְִִִֵֵַַָָָעלֿידי

הּנפׁש, ּבעצם הּגיע ׁשהּפגם הינּו ּבעצם, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאדֹום

צמר, ּבחינת עלֿידי הּוא זה ּפגם לתּקן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָּובכדי

הם  ראׁשּה ּדׂשער נקא, ּכעמר ראׁשּה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַׂשער

הּנפׁש מעצם ׁשרֹואים,57המׁשכֹות ּכמֹו , ְְִֵֶֶֶֶֶַַָ

ּכל  נמׁש ראׁשֹו ּבׂשערֹות אדם ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹׁשּכׁשּמֹוׁשכין

ּבּׁשלג  ׁשּגם הּוא ּכּצמר, ׁשלג הּנֹותן וענין ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּגּוף.

עצם. צמר, ּבחינת יּומׁש לבּוׁש, ְְְִֶֶֶֶֶַַׁשהּוא

המׁשכה  עלֿידי הּוא וׁשלג ּדצמר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָוהחיּבּור

ׁשּמבאר  ּולאחרי מּׁשניהם. ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּמקֹום

עֹוד  מבאר ּכּצמר, ׁשלג הּנֹותן ענין ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבהּמאמר

ּתּתן  וׁשֹוטרים ׁשֹופטים ענין קצת) (ּבׁשינּוי ְְְְְְִִִִִֶַַַָּפעם

חּזק  ּכי נעׂשה וׁשעלֿידיֿזה ,ׁשערי ּבכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָל

ּדֿהּנֹותן  הּׁשּיכּות להבין וצרי .ׁשערי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּבריחי

.ׁשערי ּבריחי חּזק לּֿכי ּכּצמר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשלג

יתרֹון Ô·eÈÂט) יׁש וצמר, ּדׁשלג ּבהקּדים, זה ¿»ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַ

הּוא, והענין מהם. אחד ְְְִֵֶֶָָָָּבכל

ּדקנא, ּתקּוני י"ג הּוא (ׁשלג) חור ּכתלג ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָּדלבּוׁשּה

ׁשּבֹו 'ּדארי סתימאה ּב'מֹוחא הּוא ְְְְִִֶֶַָָָָָׁשּׁשרׁשם

נקא  ּכעמר ראׁשּה ּוׂשער  ּדעּתיק', 'ּגבּורה ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָמלּוּבׁש

'חסד  מלּוּבׁש ׁשּבֹו 'ּדארי ּב'גלּגלּתא הם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֻ(צמר)

ּב'ּסידּור'58ּדעּתיק' ּומבֹואר הּגבּורֹות 59. ּדענין , ְְְְְִִִַַַַָ

להמּתיק  ּבאים הם ּכי הּוא ּדקנא ּתקּוני ְְְְִִִִִֵֵֶַָָׁשּבי"ג

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

שם.55) לקו"ת גם יח.56)ראה א, שצז).57)ישעי' ע' שפה. (ע' תרכ"ז בסה"מ הלשון ובכ"מ.58)כ"ה ב). (סג, שם סידור

ב.59) סד,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוא, ברוך הקדוש יומין", "עתיק את שראה נאמר בחלום דניאל של במחזה

לבן  כשלג ÓÚk¯כשלבושו dL‡¯ ¯ÚN ˙ÈÁa ‡e‰ ¯ÓˆÂ¿∆∆¿ƒ«¿«≈≈«¬«
‡˜55.נקי כצמר ראשו שער מראה, אותו בהמשך e‰ÊÂ55‰Óכנאמר ¿≈¿∆«

·e˙kM56ÌÈMk ÌÎÈ‡ËÁ eÈ‰È Ì‡ אדומים,eÈaÏÈ ‚ÏMk ∆»ƒƒ¿¬»≈∆«»ƒ«∆∆«¿ƒ
לבנים  להיות eÓÈc‡Èיהפכו Ì‡ƒ«¿ƒ

,eÈ‰È ¯Óvk ÚÏBzÎ בין וההבדל «»«∆∆ƒ¿
לאדמימות  "כשנים" של האדמימות

הוא  התולעת ËeÁשל ‡e‰ ÈL»ƒ
בצבע  הוא מהותו, מצד שמלכתחילה,

ÚaˆpL ‡l‡ Ô·Ï החטא בגלל »»∆»∆ƒ¿«
Ì‚t‰L eÈ‰ ,ÌB„‡ Ú·ˆa¿∆«»«¿∆«¿»

,ÌÈLe·l‰a ˜¯ ‡e‰ פגם היינו «¿«¿ƒ
בלבד  Ê‰חיצוני Ì‚Ùc Ôe˜z‰Â¿«ƒƒ¿»∆
חמור  כך שאינו È„ÈŒÏÚכל ‡e‰«¿≈

¯ÂÁ ‚Ï˙k dLe·Ï ˙ÈÁa שכן ¿ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ»
תיקון  ידי על נתקן בלבושים פגם

וטהור  נקי לבן, ולבוש בלבושים,

על  שנפעל לפגם התיקון הוא מפגמים,

החטא  מחמת באדום הלבן צביעת .ידי
,ÌˆÚa ÌB„‡ ‡e‰ ÚÏB˙Â מצד ¿»»¿∆∆

חמור ‰eÈמהותו, הוא שהחטא «¿
כך כדי עד ‰Ì‚t‰LÚÈbביותר, ∆«¿»ƒƒ«

ופגע È„Î·eנגע ,LÙp‰ ÌˆÚa¿∆∆«∆∆ƒ¿≈
Ì‚t Ôw˙Ï חמורŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ¿«≈¿»∆«

,¯Óˆ ˙ÈÁa È„È נאמר שעליה ¿≈¿ƒ«∆∆
˜‡,בפסוק ¯ÓÚk dL‡¯ ¯ÚN¿«≈≈«¬«¿≈

נקי כצמר ראשו ¯‡dLשער ¯ÚNcƒ¿«≈≈
˙BÎLÓ‰ Ì‰ התעוררות של ≈«¿»

תשובה  ידי על הפגם לתיקון

שנובעות והתקרבות  ∆∆≈ÌˆÚÓלאלוקות
LÙp‰57ÌÈ‡B¯L BÓk , «∆∆¿∆ƒ

‡„Ìבגשמיות, ÔÈÎLBnLkL∆¿∆¿ƒ»»
Ïk CLÓ BL‡¯ ˙B¯ÚNa¿«¬…ƒ¿»»

Ûeb‰ עצמו שהוא (אף שהשער הרי «
קשור  הגוף) מאברי חלק איננו

האדם. ‰Ô˙Bpבעצמיות ÔÈÚÂ¿ƒ¿««≈
‚ÏMa ÌbL ‡e‰ ,¯Óvk ‚ÏL∆∆«»∆∆««∆∆

,Le·Ï ‡e‰L הכתוב כדברי ∆¿
כשלג  הוא יומין" "עתיק של שהלבוש

ÌˆÚ,לבן  ,¯Óˆ ˙ÈÁa CLÓeÈ ותוכן מהעצם, ממשיך שהשער כאמור ¿«¿ƒ«∆∆∆∆
של  החיצוניות על גם תשפיע מהעצם וההתגלות שההמשכה הוא העניין

תשובה. ועושה שלו הפגמים את המתקן Óˆc¯האדם ¯eaÈÁ‰Â העצם ¿«ƒ¿∆∆
החיצוניים ÏLÂ‚והפנימיות  ÌB˜nÓהלבושים ‰ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ¿∆∆«¿≈«¿»»ƒ»

Ì‰ÈMÓ ‰ÏÚÓlL ממנו וההמשכה שההשפעה כך כל גבוה מקור ∆¿«¿»ƒ¿≈∆
האדם. של המציאות פרטי בכל חודרת

¯‡·Ó ,¯Óvk ‚ÏL Ô˙Bp‰ ÔÈÚ ¯Ó‡n‰a ¯‡·nL È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆¿»≈¿««¬»ƒ¿««≈∆∆«»∆¿»≈
EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL ÔÈÚ (˙ˆ˜ ÈeÈLa) ÌÚt „BÚ««¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLÂ ,EÈ¯ÚL ÏÎa¿»¿»∆¿∆«¿≈∆
.CÈ¯ÚL ÈÁÈ¯a ˜fÁ Èk ‰NÚ«¬∆ƒƒ«¿ƒ≈¿»»ƒ
"שופטים  של העבודה שביאור וכיוון

הגוף  שערי על השמירה ושוטרים...",

הבריחים  לחיזוק שנמשלה הרוחניים

כמבואר  העיר, שערי את הנועלים

ביאור  לאחר שוב ונכפל חוזר לעיל,

שיש  מוכח כצמר", שלג "הנותן עניין

הדברים  בין ÔÈ·‰Ïקשר CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ
¯Óvk ‚ÏL Ô˙Bp‰Œc ˙eÎiM‰««»¿«≈∆∆«»∆

.CÈ¯ÚL ÈÁÈ¯a ˜fÁ ÈkŒÏ¿ƒƒ«¿ƒ≈¿»»ƒ
‚ÏLc ,ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (Ë¿»∆¿«¿ƒ¿∆∆

,¯ÓˆÂ הרוחנית משמעותם לפי ¿∆∆
‡Á„הפנימית  ÏÎa ÔB¯˙È LÈ≈ƒ¿¿»∆»

dLe·Ïc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â .Ì‰Ó≈∆¿»ƒ¿»ƒ¿≈
(‚ÏL) ¯ÂÁ ‚Ï˙k משמעות ƒ¿»ƒ»∆∆

הוא, ברוך הקדוש של שהלבוש האמור

לבן  כשלג הוא È"‚כביכול, ‡e‰
,‡˜c Èe˜z מידות עשרה שלוש ƒ≈ƒ¿»

רחום  ("אֿל בתורה האמורות הרחמים

בלשון  נקראות וכו') אפים" ארך וחנון

הזקן  תיקוני עשרה שלוש הקבלה

‡ÁBÓ'a ‡e‰ ÌL¯ML∆»¿»¿»
'CÈ¯‡c ‰‡ÓÈ˙Ò הסתום המוח ¿ƒ»»¿«ƒ

בחינת  של מגילוי) שלמעלה (הנעלם,

(שהיא  ארוכות] [פנים אנפין" "אריך

עליון) בכתר ב"מוחא BaLבחינה ∆
'e·b¯‰סתימאה" LaeÏÓ¿»¿»

,'˜ÈzÚc שהיא כפי הגבורה בחינת ¿«ƒ
ועמוקה  פנימית (בחינה יומין" ב"עתיק

עליון) בכתר ¯‡dLיותר ¯ÚNe¿«≈≈
Ì‰ (¯Óˆ) ‡˜ ¯ÓÚk«¬«¿≈∆∆≈

'CÈ¯‡c ‡zÏbÏ‚'a"ה"גולגולת ¿À¿»¿»¿«ƒ
בחינת  של ה"מוח") את (המקיפה

אנפין" ב"גלגלתא"BaL"אריך ∆
'˜ÈzÚc „ÒÁ' LaeÏÓ58,"יומין ב"עתיק שהיא כפי החסד בחינת ¿»∆∆¿«ƒ

החסד. למידת שייך והצמר הגבורה למידת שייך השלג «¿B·Óe‡¯ובקיצור,
'¯e„Èq'a59, חסידות מאמרי עם הזקן אדמו"ר סידור  של  מיוחדת מהדורה «ƒ

‡˜c Èe˜z ‚"ÈaL ˙B¯e·b‰ ÔÈÚc מקום להם אין שלכאורה ¿ƒ¿««¿∆¿ƒ≈ƒ¿»
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ּבׁשרׁשם  אּלא נמּתקים הּדינים ואין .60הּדינים, ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָ

ׁשאין  הראׁש, ּדינים ּוׂשערֹות להמּתיק ּבאים ְְְִִִִֵֶַָָָֹ

הם  הרחמים), מּדֹות מי"ג למעלה הם ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָ(ׁשהרי

הּדינים  ׁשהמּתקת מּובן, ּומּזה חסד. ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָּבחינת

ּבאים  ׁשהם ּכיון ּדקנא, ּתקּוני הי"ג ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשעלֿידי

ׁשּיכת  ההמּתקה לכן הּדינים, את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָלהמּתיק

עליהם). ּדינים ׁשּנתעֹורר (לאּלה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָלהּמּטה

למעלה  ׁשהם ראׁשּה, ׂשער ׁשעלֿידי ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָוההמּתקה

החסדים  מּצד הּוא הּדינים, המּתקת ְְֲִִִִִֵַַַַַַָָמענין

ּדקנא  ּתקּוני ׁשי"ג  וזהּו מּלמעלה. ּגילּוי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּבהם,

ראׁשּה ּוׂשער הרחמים) מּדֹות (י"ג רחמים ְֲֲִִִֵֵֵַַַָהם

חסד  מּזה 61הם ּכלל) ּבדר) הם ּדרחמים , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

הּזּולת  ׁשל צערֹו את הּוא 62ׁשּמרּגיׁש והחסד , ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַ

עצמֹו .63מּצד ְִַַ

‰p‰Â סעיף לעיל (הּובא ּבהּמאמר מהּמבֹואר ¿ƒ≈ְְְְֲִֵֵַַַָָָ

הּגילּוי  ׁשעלֿידי הּפגמים דּתקּון ְְְִִִֵֶַַַָח)

אדם  ׁשּכׁשּמֹוׁשכין ּבדּוגמת הּוא ראׁשּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָּדׂשער

ּדבחינת  מּוכח הּגּוף, ּכל נמׁש ראׁשֹו ְְְֲִִִַַַָָָֹּבׂשערֹות

ּדיׂשראל  העצם הּוא ׁשּלמעלה ראׁשּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָׂשער

ּדּלמעלה, העצמּיּות הּוא ראׁשּה ׁשּׂשער ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ[ּדכיון

ּגם  זהּו הרי לבּוׁשּה, מּבחינת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָׁשּלמעלה

 ֿ וקּודׁשאּֿברי יׂשראל ּכי ּדיׂשראל, ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָהעצמּיּות

ּדהּמּובא  לֹומר, צרי ועלּֿפיֿזה חד]. ּכּוּלא ְְִִֶַַַַָָָהּוא

הּדינים  (והמּתקת חסד הם ראׁשּה ׁשּׂשער ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלעיל

לּכחֹות  ּבנֹוגע הּוא מּלמעלה) ּגילּוי עלֿידי ְְְְִִֵֵַַַַָֹהּוא

ּומלּוי  ּתקּון הּוא ׁשעלֿידם ּדהּנׁשמה, ְְְִִִֶַַַָָָָהּגלּויים

עם  ּדקנא, ּתקּוני ּדי"ג הּוא, והענין ְְְְְִִִִִֵַָָָָהּפגמים.

ּכיון  מּכלֿמקֹום מהׁשּתלׁשלּות, למעלה ְְְְְֱִִֵֵַַָָָָָהיֹותם
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פ"א.60) השופר) (שער כו שער פע"ח שם. מלך ובמקדש א קנא, זח"א וראה ב). (לט, פל"א שם.61)תניא שלכן 62)לקו"ת

שם. לקו"ת - העניים ועל לו שצר מי על אלא אינם מט,63)הרחמים (סוכה כמארז"ל המקבל, מצב בזה נוגע לא ולכן

שם. לקו"ת - לעשירים בין לעניים בין הוא שחסד ב)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הרחמים מידות י"ג של זו ‰Ìבבחינה Èk ‡e‰הזקן תיקוני ÌÈ‡aי"ג ƒ≈»ƒ

ÌL¯La ‡l‡ ÌÈ˜zÓ ÌÈÈc‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈÈc‰ ˜ÈzÓ‰Ï60 ולכן ¿«¿ƒ«ƒƒ¿≈«ƒƒƒ¿»ƒ∆»¿»¿»
וחסידות  בקבלה שמבואר וכפי גבורות, של עניין יש והחסד הרחמים בשורש

עלֿידי  הרי למטה, בירידתם ורק וקדושה טוב הוא והדינים הגבורות ששורש

להשתלשל  יכולים רבים צמצומים

והדרך  הטוב, היפך קשות גבורות מהם

שממשיכים  היא הדינים את להמתיק

משורשם. ‰¯‡L,בהם ˙B¯ÚNe¿»»…
ÌÈÈc ˜ÈzÓ‰Ï ÌÈ‡a ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿«¿ƒƒƒ
‚"ÈÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ È¯‰L)∆¬≈≈¿«¿»ƒ

ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ בעצם ),וקשורים ƒ»«¬ƒ
,Ô·eÓ ‰fÓe .„ÒÁ ˙ÈÁa Ì‰≈¿ƒ«∆∆ƒ∆»

‰ ˙˜zÓ‰LÌÈÈc כפי והגבורות ∆«¿»««ƒƒ
קשות  גבורות להיות »∆ŒÏÚLשירדו

,‡˜c Èe˜z ‚"È‰ È„È שורש ¿≈«ƒ≈ƒ¿»
ÌÈ‡aהגבורות  Ì‰L ÔÂÈk≈»∆≈»ƒ

ÔÎÏ ,ÌÈÈc‰ ˙‡ ˜ÈzÓ‰Ï¿«¿ƒ∆«ƒƒ»≈
‰hn‰Ï ˙ÎiL ‰˜zÓ‰‰««¿»»«∆∆¿««»
ÌÈÈc ¯¯BÚ˙pL ‰l‡Ï)¿≈∆∆ƒ¿≈ƒƒ

(Ì‰ÈÏÚ את להמתיק והפעולה ¬≈∆
מלמטה, התעוררות ידי על היא הדינים

האדם. הדינים zÓ‰‰Â˜‰מצד של ¿««¿»»
ÚN¯והגבורות  È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿«
,dL‡¯ שלמעלה העצם והפנימיות ≈≈

הנעלית  הצמר בחינת מהגילויים,

השלג, ÏÚÓÏ‰מבחינת Ì‰L∆≈¿«¿»
ÌÈÈc‰ ˙˜zÓ‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿««¿»««ƒƒ

‰ÌÈ„ÒÁבשורשם, „vÓ ‡e‰ƒ««¬»ƒ
Ì‰aL עצמם,בגבורותÈeÏÈb ∆»∆ƒ

והארה  למטה.ÏÚÓlÓ‰והמשכה ƒ¿«¿»
Ì‰ ‡˜c Èe˜z ‚"ÈL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ≈ƒ¿»≈
(ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"È) ÌÈÓÁ«̄¬ƒƒ»«¬ƒ

„ÒÁ Ì‰ dL‡¯ ¯ÚNe61, ואף ¿«≈≈≈∆∆
ושניהם  דומים שניהם שלכאורה

על  שנוצרו הפגמים תיקון פועלים

ביניהם  הבדל יש זאת בכל החטאים,

קשור  הזקן, תיקוני י"ג השלג, שעניין

קשור  הצמר ועניין הרחמים, במידת

החסד ‰Ìבמידת ÌÈÓÁ¯c¿«¬ƒ≈
˙Ïef‰ ÏL B¯Úˆ ˙‡ LÈb¯nL ‰fÓ (ÏÏk C¯„a)62, ונמצא ¿∆∆¿»ƒ∆∆«¿ƒ∆«¬∆««

הכוונה  שבנמשל לעיל לאמור בדומה וזהו הרחמים, רגש את בו עורר שהזולת

האדם מצד המטה, מצד BÓˆÚלהתעוררות „vÓ ‡e‰ „ÒÁ‰Â63 של ¿«∆∆ƒ««¿
מידת  אבל החסד, את להשפיע למי שיהיה כדי זולת צריך ואכן החסד, בעל

בדומה  וזהו אותה, שגורם הוא הזולת ולא עצמו, מצד באדם קיימת החסד

ו  הדינים שהמתקת בנמשל לעיל היא לאמור הצמר, בחינת שמצד התיקון

מלמעלה. המשכה בכוח

¯Ó‡n‰a ¯‡B·n‰Ó ‰p‰Â¿ƒ≈≈«¿»¿««¬»
Ôe˜z„ (Á ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ‡·e‰)»¿≈¿ƒ¿ƒ

ÌÈÓ‚t‰ ידי על שנוצרו האדם בנפש «¿»ƒ
‰ÈeÏÈbהחטאים È„ÈŒÏÚL אור של ∆«¿≈«ƒ

מלמעלה ¯‡dLאלוקי ¯ÚNcƒ¿«≈≈
לעיל, כמבואר ה"צמר", ‰e‡בחינת

Ì„‡ ÔÈÎLBnLkL ˙Ó‚e„a¿¿«∆¿∆¿ƒ»»
Ïk CLÓ BL‡¯ ˙B¯ÚNa¿«¬…ƒ¿»»

,Ûeb‰ כל זה גילוי ידי על וכך «
מתעלית  האדם «ÁÎeÓמציאות

dL‡¯ ¯ÚN ˙ÈÁ·c בחינת ƒ¿ƒ«¿«≈≈
‰e‡באלוקות ÏÚÓlL‰ה"צמר" ∆¿«¿»

] Ï‡¯NÈc ÌˆÚ‰ הוא העניין ותוכן »∆∆¿ƒ¿»≈
‡e‰ dL‡¯ ¯ÚOL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿«≈≈

,‰ÏÚÓlc ˙eiÓˆÚ‰ הבחינה »«¿ƒƒ¿«¿»
והפנימית  «¿»¿∆ÏÚÓlL‰העמוקה

,dLe·Ï ˙ÈÁaÓ בחינה שהיא ƒ¿ƒ«¿≈
כשם  עצמיות חיצונית אינו שהלבוש

‰eiÓˆÚ˙האדם  Ìb e‰Ê È¯‰¬≈∆«»«¿ƒ
Œ‡L„e˜Â Ï‡¯NÈ Èk ,Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈ƒƒ¿»≈¿¿»

„Á ‡lek ‡e‰ŒCÈ¯a בין והקשר ¿ƒ»«
עד  הוא ישראל ובני הקדושֿברוךֿהוא

ואם  אחת, מציאות הם ששניהם כך כדי

העצמיות  היא שלמעלה העצמיות כן

ישראל]. בני של

,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ«
dL‡¯ ¯ÚOL ÏÈÚÏ ‡·en‰c¿«»¿≈∆¿«≈≈

למעלה  ה"צמר" ÒÁ„עניין Ì‰≈∆∆
העליונה  החסד »«¿»¿(zÓ‰Â˜˙מידת

ÌÈÈc‰ החסד מידת ‰e‡שמצד «ƒƒ
‡e‰ (‰ÏÚÓlÓ ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒƒ¿«¿»
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ Ú‚Ba¿≈««…«¿ƒ

Ì„ÈŒÏÚL ,‰ÓLp‰c כאשר ¿«¿»»∆«»»
כראוי  בהם פועל Ôe˜zהאדם ‡e‰ƒ

Ì˙BÈ‰ ÌÚ ,‡˜c Èe˜z ‚"Èc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â .ÌÈÓ‚t‰ ÈeÏÓeƒ«¿»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¡»
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ מעשר שלמעלה עליון בכתר בחינות והם ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
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נקא  ּכעמר ראׁשּה ׂשער ּבחינת וזהּו55הּוא מה 55. ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַ

ּכּׁשלג 56ּׁשּכתּוב  ּכּׁשנים חטאיכם יהיּו אם ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

הּוא  ׁשני יהיּו, ּכּצמר כּתֹולע יאּדימּו אם ְְְִִִִִֶֶַַַַָָילּבינּו,

ׁשהּפגם  הינּו אדֹום, ּבצבע ׁשּנצּבע אּלא לבן ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָחּוט

הּוא  זה ּדפגם והּתקּון ּבהּלבּוׁשים, רק ְְְְִִִֶַַַָהּוא

הּוא  ותֹולע חור. ּכתלג  לבּוׁשּה ּבחינת ְְְְְִִִֵֵַַָָָעלֿידי

הּנפׁש, ּבעצם הּגיע ׁשהּפגם הינּו ּבעצם, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאדֹום

צמר, ּבחינת עלֿידי הּוא זה ּפגם לתּקן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָּובכדי

הם  ראׁשּה ּדׂשער נקא, ּכעמר ראׁשּה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַׂשער

הּנפׁש מעצם ׁשרֹואים,57המׁשכֹות ּכמֹו , ְְִֵֶֶֶֶֶַַָ

ּכל  נמׁש ראׁשֹו ּבׂשערֹות אדם ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹׁשּכׁשּמֹוׁשכין

ּבּׁשלג  ׁשּגם הּוא ּכּצמר, ׁשלג הּנֹותן וענין ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּגּוף.

עצם. צמר, ּבחינת יּומׁש לבּוׁש, ְְְִֶֶֶֶֶַַׁשהּוא

המׁשכה  עלֿידי הּוא וׁשלג ּדצמר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָוהחיּבּור

ׁשּמבאר  ּולאחרי מּׁשניהם. ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּמקֹום

עֹוד  מבאר ּכּצמר, ׁשלג הּנֹותן ענין ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבהּמאמר

ּתּתן  וׁשֹוטרים ׁשֹופטים ענין קצת) (ּבׁשינּוי ְְְְְְִִִִִֶַַַָּפעם

חּזק  ּכי נעׂשה וׁשעלֿידיֿזה ,ׁשערי ּבכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָל

ּדֿהּנֹותן  הּׁשּיכּות להבין וצרי .ׁשערי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּבריחי

.ׁשערי ּבריחי חּזק לּֿכי ּכּצמר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשלג

יתרֹון Ô·eÈÂט) יׁש וצמר, ּדׁשלג ּבהקּדים, זה ¿»ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַ

הּוא, והענין מהם. אחד ְְְִֵֶֶָָָָּבכל

ּדקנא, ּתקּוני י"ג הּוא (ׁשלג) חור ּכתלג ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָּדלבּוׁשּה

ׁשּבֹו 'ּדארי סתימאה ּב'מֹוחא הּוא ְְְְִִֶֶַָָָָָׁשּׁשרׁשם

נקא  ּכעמר ראׁשּה ּוׂשער  ּדעּתיק', 'ּגבּורה ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָמלּוּבׁש

'חסד  מלּוּבׁש ׁשּבֹו 'ּדארי ּב'גלּגלּתא הם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֻ(צמר)

ּב'ּסידּור'58ּדעּתיק' ּומבֹואר הּגבּורֹות 59. ּדענין , ְְְְְִִִַַַַָ

להמּתיק  ּבאים הם ּכי הּוא ּדקנא ּתקּוני ְְְְִִִִִֵֵֶַָָׁשּבי"ג
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הוא, ברוך הקדוש יומין", "עתיק את שראה נאמר בחלום דניאל של במחזה

לבן  כשלג ÓÚk¯כשלבושו dL‡¯ ¯ÚN ˙ÈÁa ‡e‰ ¯ÓˆÂ¿∆∆¿ƒ«¿«≈≈«¬«
‡˜55.נקי כצמר ראשו שער מראה, אותו בהמשך e‰ÊÂ55‰Óכנאמר ¿≈¿∆«

·e˙kM56ÌÈMk ÌÎÈ‡ËÁ eÈ‰È Ì‡ אדומים,eÈaÏÈ ‚ÏMk ∆»ƒƒ¿¬»≈∆«»ƒ«∆∆«¿ƒ
לבנים  להיות eÓÈc‡Èיהפכו Ì‡ƒ«¿ƒ

,eÈ‰È ¯Óvk ÚÏBzÎ בין וההבדל «»«∆∆ƒ¿
לאדמימות  "כשנים" של האדמימות

הוא  התולעת ËeÁשל ‡e‰ ÈL»ƒ
בצבע  הוא מהותו, מצד שמלכתחילה,

ÚaˆpL ‡l‡ Ô·Ï החטא בגלל »»∆»∆ƒ¿«
Ì‚t‰L eÈ‰ ,ÌB„‡ Ú·ˆa¿∆«»«¿∆«¿»

,ÌÈLe·l‰a ˜¯ ‡e‰ פגם היינו «¿«¿ƒ
בלבד  Ê‰חיצוני Ì‚Ùc Ôe˜z‰Â¿«ƒƒ¿»∆
חמור  כך שאינו È„ÈŒÏÚכל ‡e‰«¿≈

¯ÂÁ ‚Ï˙k dLe·Ï ˙ÈÁa שכן ¿ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ»
תיקון  ידי על נתקן בלבושים פגם

וטהור  נקי לבן, ולבוש בלבושים,

על  שנפעל לפגם התיקון הוא מפגמים,

החטא  מחמת באדום הלבן צביעת .ידי
,ÌˆÚa ÌB„‡ ‡e‰ ÚÏB˙Â מצד ¿»»¿∆∆

חמור ‰eÈמהותו, הוא שהחטא «¿
כך כדי עד ‰Ì‚t‰LÚÈbביותר, ∆«¿»ƒƒ«

ופגע È„Î·eנגע ,LÙp‰ ÌˆÚa¿∆∆«∆∆ƒ¿≈
Ì‚t Ôw˙Ï חמורŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ¿«≈¿»∆«

,¯Óˆ ˙ÈÁa È„È נאמר שעליה ¿≈¿ƒ«∆∆
˜‡,בפסוק ¯ÓÚk dL‡¯ ¯ÚN¿«≈≈«¬«¿≈

נקי כצמר ראשו ¯‡dLשער ¯ÚNcƒ¿«≈≈
˙BÎLÓ‰ Ì‰ התעוררות של ≈«¿»

תשובה  ידי על הפגם לתיקון

שנובעות והתקרבות  ∆∆≈ÌˆÚÓלאלוקות
LÙp‰57ÌÈ‡B¯L BÓk , «∆∆¿∆ƒ

‡„Ìבגשמיות, ÔÈÎLBnLkL∆¿∆¿ƒ»»
Ïk CLÓ BL‡¯ ˙B¯ÚNa¿«¬…ƒ¿»»

Ûeb‰ עצמו שהוא (אף שהשער הרי «
קשור  הגוף) מאברי חלק איננו

האדם. ‰Ô˙Bpבעצמיות ÔÈÚÂ¿ƒ¿««≈
‚ÏMa ÌbL ‡e‰ ,¯Óvk ‚ÏL∆∆«»∆∆««∆∆

,Le·Ï ‡e‰L הכתוב כדברי ∆¿
כשלג  הוא יומין" "עתיק של שהלבוש

ÌˆÚ,לבן  ,¯Óˆ ˙ÈÁa CLÓeÈ ותוכן מהעצם, ממשיך שהשער כאמור ¿«¿ƒ«∆∆∆∆
של  החיצוניות על גם תשפיע מהעצם וההתגלות שההמשכה הוא העניין

תשובה. ועושה שלו הפגמים את המתקן Óˆc¯האדם ¯eaÈÁ‰Â העצם ¿«ƒ¿∆∆
החיצוניים ÏLÂ‚והפנימיות  ÌB˜nÓהלבושים ‰ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ¿∆∆«¿≈«¿»»ƒ»

Ì‰ÈMÓ ‰ÏÚÓlL ממנו וההמשכה שההשפעה כך כל גבוה מקור ∆¿«¿»ƒ¿≈∆
האדם. של המציאות פרטי בכל חודרת

¯‡·Ó ,¯Óvk ‚ÏL Ô˙Bp‰ ÔÈÚ ¯Ó‡n‰a ¯‡·nL È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆¿»≈¿««¬»ƒ¿««≈∆∆«»∆¿»≈
EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL ÔÈÚ (˙ˆ˜ ÈeÈLa) ÌÚt „BÚ««¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLÂ ,EÈ¯ÚL ÏÎa¿»¿»∆¿∆«¿≈∆
.CÈ¯ÚL ÈÁÈ¯a ˜fÁ Èk ‰NÚ«¬∆ƒƒ«¿ƒ≈¿»»ƒ
"שופטים  של העבודה שביאור וכיוון

הגוף  שערי על השמירה ושוטרים...",

הבריחים  לחיזוק שנמשלה הרוחניים

כמבואר  העיר, שערי את הנועלים

ביאור  לאחר שוב ונכפל חוזר לעיל,

שיש  מוכח כצמר", שלג "הנותן עניין

הדברים  בין ÔÈ·‰Ïקשר CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ
¯Óvk ‚ÏL Ô˙Bp‰Œc ˙eÎiM‰««»¿«≈∆∆«»∆

.CÈ¯ÚL ÈÁÈ¯a ˜fÁ ÈkŒÏ¿ƒƒ«¿ƒ≈¿»»ƒ
‚ÏLc ,ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (Ë¿»∆¿«¿ƒ¿∆∆

,¯ÓˆÂ הרוחנית משמעותם לפי ¿∆∆
‡Á„הפנימית  ÏÎa ÔB¯˙È LÈ≈ƒ¿¿»∆»

dLe·Ïc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â .Ì‰Ó≈∆¿»ƒ¿»ƒ¿≈
(‚ÏL) ¯ÂÁ ‚Ï˙k משמעות ƒ¿»ƒ»∆∆

הוא, ברוך הקדוש של שהלבוש האמור

לבן  כשלג הוא È"‚כביכול, ‡e‰
,‡˜c Èe˜z מידות עשרה שלוש ƒ≈ƒ¿»

רחום  ("אֿל בתורה האמורות הרחמים

בלשון  נקראות וכו') אפים" ארך וחנון

הזקן  תיקוני עשרה שלוש הקבלה

‡ÁBÓ'a ‡e‰ ÌL¯ML∆»¿»¿»
'CÈ¯‡c ‰‡ÓÈ˙Ò הסתום המוח ¿ƒ»»¿«ƒ

בחינת  של מגילוי) שלמעלה (הנעלם,

(שהיא  ארוכות] [פנים אנפין" "אריך

עליון) בכתר ב"מוחא BaLבחינה ∆
'e·b¯‰סתימאה" LaeÏÓ¿»¿»

,'˜ÈzÚc שהיא כפי הגבורה בחינת ¿«ƒ
ועמוקה  פנימית (בחינה יומין" ב"עתיק

עליון) בכתר ¯‡dLיותר ¯ÚNe¿«≈≈
Ì‰ (¯Óˆ) ‡˜ ¯ÓÚk«¬«¿≈∆∆≈

'CÈ¯‡c ‡zÏbÏ‚'a"ה"גולגולת ¿À¿»¿»¿«ƒ
בחינת  של ה"מוח") את (המקיפה

אנפין" ב"גלגלתא"BaL"אריך ∆
'˜ÈzÚc „ÒÁ' LaeÏÓ58,"יומין ב"עתיק שהיא כפי החסד בחינת ¿»∆∆¿«ƒ

החסד. למידת שייך והצמר הגבורה למידת שייך השלג «¿B·Óe‡¯ובקיצור,
'¯e„Èq'a59, חסידות מאמרי עם הזקן אדמו"ר סידור  של  מיוחדת מהדורה «ƒ

‡˜c Èe˜z ‚"ÈaL ˙B¯e·b‰ ÔÈÚc מקום להם אין שלכאורה ¿ƒ¿««¿∆¿ƒ≈ƒ¿»
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ּבׁשרׁשם  אּלא נמּתקים הּדינים ואין .60הּדינים, ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָ

ׁשאין  הראׁש, ּדינים ּוׂשערֹות להמּתיק ּבאים ְְְִִִִֵֶַָָָֹ

הם  הרחמים), מּדֹות מי"ג למעלה הם ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָ(ׁשהרי

הּדינים  ׁשהמּתקת מּובן, ּומּזה חסד. ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָּבחינת

ּבאים  ׁשהם ּכיון ּדקנא, ּתקּוני הי"ג ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשעלֿידי

ׁשּיכת  ההמּתקה לכן הּדינים, את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָלהמּתיק

עליהם). ּדינים ׁשּנתעֹורר (לאּלה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָלהּמּטה

למעלה  ׁשהם ראׁשּה, ׂשער ׁשעלֿידי ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָוההמּתקה

החסדים  מּצד הּוא הּדינים, המּתקת ְְֲִִִִִֵַַַַַַָָמענין

ּדקנא  ּתקּוני ׁשי"ג  וזהּו מּלמעלה. ּגילּוי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּבהם,

ראׁשּה ּוׂשער הרחמים) מּדֹות (י"ג רחמים ְֲֲִִִֵֵֵַַַָהם

חסד  מּזה 61הם ּכלל) ּבדר) הם ּדרחמים , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

הּזּולת  ׁשל צערֹו את הּוא 62ׁשּמרּגיׁש והחסד , ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַ

עצמֹו .63מּצד ְִַַ

‰p‰Â סעיף לעיל (הּובא ּבהּמאמר מהּמבֹואר ¿ƒ≈ְְְְֲִֵֵַַַָָָ

הּגילּוי  ׁשעלֿידי הּפגמים דּתקּון ְְְִִִֵֶַַַָח)

אדם  ׁשּכׁשּמֹוׁשכין ּבדּוגמת הּוא ראׁשּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָּדׂשער

ּדבחינת  מּוכח הּגּוף, ּכל נמׁש ראׁשֹו ְְְֲִִִַַַָָָֹּבׂשערֹות

ּדיׂשראל  העצם הּוא ׁשּלמעלה ראׁשּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָׂשער

ּדּלמעלה, העצמּיּות הּוא ראׁשּה ׁשּׂשער ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ[ּדכיון

ּגם  זהּו הרי לבּוׁשּה, מּבחינת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָׁשּלמעלה

 ֿ וקּודׁשאּֿברי יׂשראל ּכי ּדיׂשראל, ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָהעצמּיּות

ּדהּמּובא  לֹומר, צרי ועלּֿפיֿזה חד]. ּכּוּלא ְְִִֶַַַַָָָהּוא

הּדינים  (והמּתקת חסד הם ראׁשּה ׁשּׂשער ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלעיל

לּכחֹות  ּבנֹוגע הּוא מּלמעלה) ּגילּוי עלֿידי ְְְְִִֵֵַַַַָֹהּוא

ּומלּוי  ּתקּון הּוא ׁשעלֿידם ּדהּנׁשמה, ְְְִִִֶַַַָָָָהּגלּויים

עם  ּדקנא, ּתקּוני ּדי"ג הּוא, והענין ְְְְְִִִִִֵַָָָָהּפגמים.

ּכיון  מּכלֿמקֹום מהׁשּתלׁשלּות, למעלה ְְְְְֱִִֵֵַַָָָָָהיֹותם
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פ"א.60) השופר) (שער כו שער פע"ח שם. מלך ובמקדש א קנא, זח"א וראה ב). (לט, פל"א שם.61)תניא שלכן 62)לקו"ת

שם. לקו"ת - העניים ועל לו שצר מי על אלא אינם מט,63)הרחמים (סוכה כמארז"ל המקבל, מצב בזה נוגע לא ולכן

שם. לקו"ת - לעשירים בין לעניים בין הוא שחסד ב)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הרחמים מידות י"ג של זו ‰Ìבבחינה Èk ‡e‰הזקן תיקוני ÌÈ‡aי"ג ƒ≈»ƒ

ÌL¯La ‡l‡ ÌÈ˜zÓ ÌÈÈc‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈÈc‰ ˜ÈzÓ‰Ï60 ולכן ¿«¿ƒ«ƒƒ¿≈«ƒƒƒ¿»ƒ∆»¿»¿»
וחסידות  בקבלה שמבואר וכפי גבורות, של עניין יש והחסד הרחמים בשורש

עלֿידי  הרי למטה, בירידתם ורק וקדושה טוב הוא והדינים הגבורות ששורש

להשתלשל  יכולים רבים צמצומים

והדרך  הטוב, היפך קשות גבורות מהם

שממשיכים  היא הדינים את להמתיק

משורשם. ‰¯‡L,בהם ˙B¯ÚNe¿»»…
ÌÈÈc ˜ÈzÓ‰Ï ÌÈ‡a ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿«¿ƒƒƒ
‚"ÈÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ È¯‰L)∆¬≈≈¿«¿»ƒ

ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ בעצם ),וקשורים ƒ»«¬ƒ
,Ô·eÓ ‰fÓe .„ÒÁ ˙ÈÁa Ì‰≈¿ƒ«∆∆ƒ∆»

‰ ˙˜zÓ‰LÌÈÈc כפי והגבורות ∆«¿»««ƒƒ
קשות  גבורות להיות »∆ŒÏÚLשירדו

,‡˜c Èe˜z ‚"È‰ È„È שורש ¿≈«ƒ≈ƒ¿»
ÌÈ‡aהגבורות  Ì‰L ÔÂÈk≈»∆≈»ƒ

ÔÎÏ ,ÌÈÈc‰ ˙‡ ˜ÈzÓ‰Ï¿«¿ƒ∆«ƒƒ»≈
‰hn‰Ï ˙ÎiL ‰˜zÓ‰‰««¿»»«∆∆¿««»
ÌÈÈc ¯¯BÚ˙pL ‰l‡Ï)¿≈∆∆ƒ¿≈ƒƒ

(Ì‰ÈÏÚ את להמתיק והפעולה ¬≈∆
מלמטה, התעוררות ידי על היא הדינים

האדם. הדינים zÓ‰‰Â˜‰מצד של ¿««¿»»
ÚN¯והגבורות  È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿«
,dL‡¯ שלמעלה העצם והפנימיות ≈≈

הנעלית  הצמר בחינת מהגילויים,

השלג, ÏÚÓÏ‰מבחינת Ì‰L∆≈¿«¿»
ÌÈÈc‰ ˙˜zÓ‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿««¿»««ƒƒ

‰ÌÈ„ÒÁבשורשם, „vÓ ‡e‰ƒ««¬»ƒ
Ì‰aL עצמם,בגבורותÈeÏÈb ∆»∆ƒ

והארה  למטה.ÏÚÓlÓ‰והמשכה ƒ¿«¿»
Ì‰ ‡˜c Èe˜z ‚"ÈL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ≈ƒ¿»≈
(ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"È) ÌÈÓÁ«̄¬ƒƒ»«¬ƒ

„ÒÁ Ì‰ dL‡¯ ¯ÚNe61, ואף ¿«≈≈≈∆∆
ושניהם  דומים שניהם שלכאורה

על  שנוצרו הפגמים תיקון פועלים

ביניהם  הבדל יש זאת בכל החטאים,

קשור  הזקן, תיקוני י"ג השלג, שעניין

קשור  הצמר ועניין הרחמים, במידת

החסד ‰Ìבמידת ÌÈÓÁ¯c¿«¬ƒ≈
˙Ïef‰ ÏL B¯Úˆ ˙‡ LÈb¯nL ‰fÓ (ÏÏk C¯„a)62, ונמצא ¿∆∆¿»ƒ∆∆«¿ƒ∆«¬∆««

הכוונה  שבנמשל לעיל לאמור בדומה וזהו הרחמים, רגש את בו עורר שהזולת

האדם מצד המטה, מצד BÓˆÚלהתעוררות „vÓ ‡e‰ „ÒÁ‰Â63 של ¿«∆∆ƒ««¿
מידת  אבל החסד, את להשפיע למי שיהיה כדי זולת צריך ואכן החסד, בעל

בדומה  וזהו אותה, שגורם הוא הזולת ולא עצמו, מצד באדם קיימת החסד

ו  הדינים שהמתקת בנמשל לעיל היא לאמור הצמר, בחינת שמצד התיקון

מלמעלה. המשכה בכוח

¯Ó‡n‰a ¯‡B·n‰Ó ‰p‰Â¿ƒ≈≈«¿»¿««¬»
Ôe˜z„ (Á ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ‡·e‰)»¿≈¿ƒ¿ƒ

ÌÈÓ‚t‰ ידי על שנוצרו האדם בנפש «¿»ƒ
‰ÈeÏÈbהחטאים È„ÈŒÏÚL אור של ∆«¿≈«ƒ

מלמעלה ¯‡dLאלוקי ¯ÚNcƒ¿«≈≈
לעיל, כמבואר ה"צמר", ‰e‡בחינת

Ì„‡ ÔÈÎLBnLkL ˙Ó‚e„a¿¿«∆¿∆¿ƒ»»
Ïk CLÓ BL‡¯ ˙B¯ÚNa¿«¬…ƒ¿»»

,Ûeb‰ כל זה גילוי ידי על וכך «
מתעלית  האדם «ÁÎeÓמציאות

dL‡¯ ¯ÚN ˙ÈÁ·c בחינת ƒ¿ƒ«¿«≈≈
‰e‡באלוקות ÏÚÓlL‰ה"צמר" ∆¿«¿»

] Ï‡¯NÈc ÌˆÚ‰ הוא העניין ותוכן »∆∆¿ƒ¿»≈
‡e‰ dL‡¯ ¯ÚOL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿«≈≈

,‰ÏÚÓlc ˙eiÓˆÚ‰ הבחינה »«¿ƒƒ¿«¿»
והפנימית  «¿»¿∆ÏÚÓlL‰העמוקה

,dLe·Ï ˙ÈÁaÓ בחינה שהיא ƒ¿ƒ«¿≈
כשם  עצמיות חיצונית אינו שהלבוש

‰eiÓˆÚ˙האדם  Ìb e‰Ê È¯‰¬≈∆«»«¿ƒ
Œ‡L„e˜Â Ï‡¯NÈ Èk ,Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈ƒƒ¿»≈¿¿»

„Á ‡lek ‡e‰ŒCÈ¯a בין והקשר ¿ƒ»«
עד  הוא ישראל ובני הקדושֿברוךֿהוא

ואם  אחת, מציאות הם ששניהם כך כדי

העצמיות  היא שלמעלה העצמיות כן

ישראל]. בני של

,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ«
dL‡¯ ¯ÚOL ÏÈÚÏ ‡·en‰c¿«»¿≈∆¿«≈≈

למעלה  ה"צמר" ÒÁ„עניין Ì‰≈∆∆
העליונה  החסד »«¿»¿(zÓ‰Â˜˙מידת

ÌÈÈc‰ החסד מידת ‰e‡שמצד «ƒƒ
‡e‰ (‰ÏÚÓlÓ ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒƒ¿«¿»
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ Ú‚Ba¿≈««…«¿ƒ

Ì„ÈŒÏÚL ,‰ÓLp‰c כאשר ¿«¿»»∆«»»
כראוי  בהם פועל Ôe˜zהאדם ‡e‰ƒ

Ì˙BÈ‰ ÌÚ ,‡˜c Èe˜z ‚"Èc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â .ÌÈÓ‚t‰ ÈeÏÓeƒ«¿»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¡»
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ מעשר שלמעלה עליון בכתר בחינות והם ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
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f"kyz'dטז ,lel` i"g ,`az t"y

(ׁשּבהׁשּתלׁשלּות) הּדינים להמּתיק ּבאים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָׁשהם

ׁשענינם  לֹומר ויׁש להׁשּתלׁשלּות. ׁשּיכים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהם

הּגילּוי  ולכן, הּגלּויים. ּדכחֹות העצם הּוא ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּבאדם

הּגלּויים  ּבּכחֹות ּפֹועל ּדקנא ּתקּוני ְְְִִִֵֵַַָֹּדי"ג

הּוא ראׁשּה ׂשער ּובחינת העצמּיּות ּדהּנׁשמה. ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ

הּגלּויים. ּדכחֹות מהעצם ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּדּלמעלה,

סעיף  לעיל (הּובא ּבהּמאמר ּׁשּכתּוב מה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ[וזהּו

ּגם  מֹועיל ראׁשּה ׂשער ּדבחינת ׁשהּגילּוי ְְִִִִֵֵֶַַַַח)

ׁשּבֹו העצם ּכי הּנפׁש, ּבעצם הּגיע ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּכׁשהּפגם

להּגילּויים, ׁשּׁשּי העצם הּוא הּפגם ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָהּגיע

מּמׁש, הּנׁשמה עצם הּוא ראׁשּה ׂשער ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָּובחינת

מּובדל  הּוא ׁשהעצם וכיון ּפגם]. ּבּה ׁשּי ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאין

וּתקּון  ּבהם. ׁשּיפעֹול ׁשּי אין ְְִִִִֵֵֶֶַַָָמהּגילּויים,

הּגילּוי  ׁשעלֿידי הּגלּויים ּבּכחֹות ְְְִִִֵֶַַַַַָֹהּפגמים

ׁשּמּצד  ּבהם, ׁשּמתּגּלה הּוא ראׁשּה, ׂשער ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּדבחינת

החטא  ּבׁשעת ּדגם ּפגם, ׁשּי אין הּנׁשמה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָעצם

יתּבר אּתֹו באמנה הּנׁשמה 64היא ׁשעצם וכיון , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

הם  ׁשּבהם הּפגמים ּגם לכן ׁשּלהם, העצם ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהיא

ׁשעלֿידי  הּפגמים ׁשּתקּון והינּו, ּבחיצֹוניּות. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָרק

לּכחֹות  הּׁשּי ׁשהעצם הּוא ּדקנא ּתקּוני ְִִֵֶֶֶַַַָָָֹי"ג

וּתקּון  ׁשּלהם. ּבהּצּיּור ּבהם, ּפֹועל ְְְִִִֵֶֶֶַַָָהּגלּויים

הּוא  ראׁשּה, ׂשער ּבחינת ׁשעלֿידי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָהּפגמים

ׁשּי אין (ׁשּלהם) העצם ׁשּמּצד ּבהם ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּׁשּמתּגּלה

ׁשל  לענינם ּכלּֿכ ׁשּי זה אין אבל ּפגם, ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבהם

ׁשּלהם. להּצּיּור עצמם, הּגלּויים ְְְִִֶֶַַַָָֹּכחֹות

אחד e‰ÊÂיו"ד) ּבכל ּכי ּכּצמר, ׁשלג הּנֹותן ¿∆ְִֵֶֶֶֶַַָָָ

הּוא  ּדׁשלג הּיתרֹון יתרֹון. יׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַמהם

ּדקנא  ּתקּוני י"ג ׁשעלֿידי הּפגמים ּומלּוי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּתקּון

הּגלּויים), ּדכחֹות (ּבהּצּיּור ּבפנימּיּות הּוא ְְְְִִִִִֶֶַַֹ(ׁשלג)

ּבדר ׁשהּוא ּדכיון והגּבלה, ּבמדידה הּוא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָאבל

ּפֹועל  הּגלּויים לּכחֹות הּׁשּי [ׁשהעצם ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹּפעּולה

הּפגמים  דּתקּון הּוא, ּדצמר והּיתרֹון ּדרגֹות. חלּוקי ּכּמה ּבזה יׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבהם]
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א).64) (לא, פכ"ד תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÌÈÈcהספירות  ˜ÈzÓ‰Ï ÌÈ‡a Ì‰L ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆≈»ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ

,˙eÏLÏzL‰Ï ÌÈÎiL Ì‰ (˙eÏLÏzL‰aL) עניינים אותם היינו ∆¿ƒ¿«¿¿≈«»ƒ¿ƒ¿«¿¿
שיורד למעלה  למה וברורה גלוייה ושייכות קשר להם שיש מהשתלשלות

השתלשלות. סדר בתוך מהם ÌÈÚLונמשך ¯ÓBÏ LÈÂ לכך המקביל ¿≈«∆ƒ¿»»
Ì„‡a הנפש ‰ÌˆÚבכוחות ‡e‰ »»»»∆∆

ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc יש כלל בדרך ¿…«¿ƒ
שהאדם  הגלויים הכוחות בין חלוקה

ובין  באמצעותם, ופועל להם מודע

באה  שלא והפנימיות והעומק העצם

הגלויים  שבכוחות אלא גילוי, לידי

והפנימיות  העצמיות את יש גופא

דכוחות  "העצם עצמם, שלהם

Èc"‚הגלויים". ÈeÏÈb‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈«ƒ¿
‡˜c Èe˜z הלבושים הצמר, עניין ƒ≈ƒ¿»

‰ÌÈÈeÏbהעליונים  ˙BÁka ÏÚBt≈«…«¿ƒ
¯ÚN ˙ÈÁ·e .‰ÓLp‰c¿«¿»»¿ƒ«¿«

dL‡¯,השלג ‰e‡עניין ≈≈
˙eiÓˆÚ‰והפנימיות,‰ÏÚÓlc »«¿ƒƒ¿«¿»

˙BÁÎc ÌˆÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»∆∆¿…
·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ] .ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ¿∆«∆»
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ÈeÏÈb‰L (Á מלמעלה וההמשכה ∆«ƒ
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עצם  של ביותר הפנימית בנקודה

לפגום  שייך לא »ÈÁ·e¿ƒ˙הנשמה
ÌˆÚ ‡e‰ dL‡¯ ¯ÚN¿«≈≈∆∆
da CiL ÔÈ‡L ,LnÓ ‰ÓLp‰«¿»»«»∆≈«»»
‡e‰ ÌˆÚ‰L ÔÂÈÎÂ .[Ì‚t¿«¿≈»∆»∆∆
CiL ÔÈ‡ ,ÌÈÈeÏÈb‰Ó Ï„·eÓ¿»≈«ƒƒ≈«»

Ì‰a ÏBÚÙiL.אותם ויתקן ∆ƒ¿»∆
˙BÁka ÌÈÓ‚t‰ Ôe˜zÂ¿ƒ«¿»ƒ«…
ÈeÏÈb‰ È„ÈŒÏÚL ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ∆«¿≈«ƒ

‡e‰ ,dL‡¯ ¯ÚN ˙ÈÁ·c לא ƒ¿ƒ«¿«≈≈
את  פועל האלוקי שהאור ידי על תיקון

עלֿדרך  הפגם, ותיקון החטא כפרת

על  היא פעולתו אלא נקי, לא דבר ניקוי

vnL„ידי ,Ì‰a ‰lb˙nL∆ƒ¿«∆»∆∆ƒ«
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נפגמת. לא פעם אף ¿»¿eÈ‰Â,שלהם
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ודמות  'ציור' לה שיש שלהם המציאות
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‡e‰ ,dL‡¯ ¯ÚN ˙ÈÁa È„È¿≈¿ƒ«¿«≈≈
ÌˆÚ‰ „vnL Ì‰a ‰lb˙nM∆ƒ¿«∆»∆∆ƒ«»∆∆
,Ì‚t Ì‰a CiL ÔÈ‡ (Ì‰lL)∆»∆≈«»»∆¿«

באים  הם תיקונם וממילא «¬‡·Ïעל
ÌÈÚÏ CkŒÏk CiL ‰Ê ÔÈ‡≈∆«»»«¿ƒ¿»»
,ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÏL∆…«¿ƒ«¿»

Ì‰lL ¯eiv‰Ï הפגם תיקון ומצד ¿«ƒ∆»∆
המציאות  ובפרטי שלהם, ב'ציור'

ידי  על הנפעל לתיקון יתרון יש שלהם,

להלן. שיתבאר כפי דיקנא, תיקוני י"ג

‚ÏL Ô˙Bp‰ e‰ÊÂ („"ÂÈ¿∆«≈∆∆
,¯Óvk'ה את משבח שהכתוב היינו «»∆

וצמר  שלג בין ההשוואה ÏÎaעל Èkƒ¿»
ÔB¯˙È LÈ Ì‰Ó „Á‡ לעומת ∆»≈∆≈ƒ¿

‰e‡השני. ‚ÏLc ÔB¯˙i‰«ƒ¿¿∆∆
ŒÏÚL ÌÈÓ‚t‰ ÈeÏÓe Ôe˜zL∆ƒƒ«¿»ƒ∆«
(‚ÏL) ‡˜c Èe˜z ‚"È È„È¿≈ƒ≈ƒ¿»∆∆
¯eiv‰a) ˙eiÓÈÙa ‡e‰ƒ¿ƒƒ¿«ƒ

(ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc פרטי וכל ¿…«¿ƒ
תיקונם  על באים וה'ציור' המציאות

שני ‡·Ï,המלא  ‰e‡מצד ¬»
ÔÂÈÎc ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óaƒ¿ƒ»¿«¿»»¿≈»

‰ÏeÚt C¯„a ‡e‰L והתעסקות ∆¿∆∆¿»
˙BÁkÏ CiM‰ ÌˆÚ‰L]∆»∆∆««»«…
‰Êa LÈ [Ì‰a ÏÚBt ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ≈»∆≈»∆

˙B‚¯c È˜eÏÁ ‰nk תמיד ולא «»ƒ≈¿»
מביאה  תוצאות הפעולה .לאותן

Ôe˜z„ ,‡e‰ ¯Óˆc ÔB¯˙i‰Â¿«ƒ¿¿∆∆¿ƒ
¯ÚN È„ÈŒÏÚL ÌÈÓ‚t‰«¿»ƒ∆«¿≈¿«
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minyd on jycw oernn dtiwyd

ּבהם  ׁשּמתּגּלה הּוא ראׁשּה ׂשער  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשעלֿידי

ּכלל  ׁשּי אין ׁשּלהם) העצם (מּצד ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבפנימּיּות 

ׁשּגם  ּכּצמר, ׁשלג הּנֹותן וענין ּפגם. ּבהם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיהיה

ׁשּתי  ׁשּיהיּו - הּוא צמר, ּבחינת יּומׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַּבּׁשלג

ּבהם  ׁשּי אין העצם ׁשּמּצד ּדזה הינּו, ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמעלֹות.

ּג יפעֹול ׁשּלהם.ּפגם, ּבהּצּיּור ם ְְְִִֶֶַַָָ

È„Î·e ֿ על הּוא וׁשלג, ּדצמר החיּבּור ׁשּיהיה ƒ¿≈ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַ

מּׁשניהם  הּגבֹוּה מּמקֹום המׁשכה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָידי

לֹומר  ויׁש מהּמאמר]. ח) (סעיף לעיל ְְְֲִֵֵֵַַַַָָ[ּכּמּובא

ּדכחֹות  והּצּיּור הּנׁשמה ׁשעצם ּדזה ּבזה, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּבאּור

עצם  ׁשּגם לפי הּוא ענינים, ׁשני (ּדּוגמת) ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָהם

הּוא  ׁשּלּה והּגדר ּבגדר, מּוגדרת היא ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהּנׁשמה

הּנׁשמה  עצם מּצד אבל ּדכחֹות. מּצּיּור ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹלמעלה

הּפׁשיטּות  ּבהעצמּות, מּוׁשרׁשת ׁשהיא ְְְְְִִֶֶֶַַָּכמֹו

ּכּוּלא  הם ׁשּבּה, ּומּדֹות ּדׂשכל והּצּיּור ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּדהּנׁשמה

ּגם 65חד  ּדהּנׁשמה, זֹו ּבחינה ּגילּוי ועלֿידי . ְְְְְִִֵַַַַָָָ

ּבאֹופן  הם ּדהּכחֹות) (הּצּיּור ּדהּנׁשמה ְְְְִֵֶַַַַָָֹֹהּכחֹות

ועלֿידי  הּכּונה. ּכפי ׁשּלא ׁשּיהיּו ׁשּי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאין

ּבּכחֹות  (צמר) הּנׁשמה ּדעצם ְְְֶֶֶֶַַַַָָָָֹההמׁשכה

הּנׁשמה, ּבעצם ּגם עילּוי נעׂשה (ׁשלג), ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּפרטּיים

ׁשהיא  ּכמֹו ׁשרׁשּה ּבּה מתּגּלה עלֿידיֿזה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּכי

ּבהעצמּות. ְְְֶֶַָמּוׁשרׁשת

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הּנֹותן ּדענין הּׁשּיכּות לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְְִֵֵֵַַַַָָ

ּבריחי  חּזק ּכי לענין ּכּצמר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַׁשלג

ּופנימי. מּקיף ּדּוגמת הם וׁשלג ּדצמר ,ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשערי

הּנׁשמה  ּדעצם  וׁשלג, ּדצמר החיּבּור ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָועלֿידי

נמׁשכת  מּקיף ) (צמר, הּגלּויים מּכחֹות ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּלמעלה

נעׂשה  ֿ זה עלֿידי ּפנימי), (ׁשלג, הּגלּויים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹּבּכחֹות

הּמּקיפים  ׁשּגם ּדּלמעלה, ּבהּגיּלּויים ֿ זה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָעלּֿדר

ּבפנימּיּות. ְְִִִִִָנמׁשכים

ׁשּיLÈÂיא) ּכּצמר, ׁשלג הּנֹותן ּדענין להֹוסיף, ¿≈ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשּבתחּלת  וצּיֹון ּדירּוׁשלים להענין ְְְְִִִִִִֶַַַָָָּגם
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌˆÚ‰ „vÓ) ˙eiÓÈÙaL Ì‰a ‰lb˙nL ‡e‰ dL‡≈̄≈∆ƒ¿«∆»∆∆ƒ¿ƒƒƒ«»∆∆

Ì‚t Ì‰a ‰È‰iL ÏÏk CiL ÔÈ‡ (Ì‰lL פועל הזה שהגילוי ומובן ∆»∆≈«»¿»∆ƒ¿∆»∆¿«
במיוחד. גדולה עלייה Óvk¯,בהם ‚ÏL Ô˙Bp‰ ÔÈÚÂ שהשלג היינו ¿ƒ¿««≈∆∆«»∆

פירושו  כצמר, -נעשה ‡e‰ ,¯Óˆ ˙ÈÁa CLÓeÈ ‚ÏMa ÌbL∆««∆∆¿«¿ƒ«∆∆
˙BÏÚn‰ ÈzL eÈ‰iL והיתרונות ∆ƒ¿¿≈««¬

‰ÌˆÚיחד. „vnL ‰Êc ,eÈ‰«¿¿∆∆ƒ«»∆∆
,Ì‚t Ì‰a CiL ÔÈ‡ בהם יתגלה ≈«»»∆¿»

המציאות  כל את שירומם כזה באופן

וממילא  הפרטים, בכל ¿ÏBÚÙÈƒשלהם,
Ì‰lL ¯eiv‰a Ìb גם וכך «¿«ƒ∆»∆

יותר. בעומק יהיה התיקון

¯Óˆc ¯eaÈÁ‰ ‰È‰iL È„Î·eƒ¿≈∆ƒ¿∆«ƒ¿∆∆
,‚ÏLÂ כל של תיקון גם יהיה ואכן ¿∆∆

כתוצאה  כללית התעלות וגם פרט

‰ÎLÓ‰מהגילוי  È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«¿»»
Ì‰ÈMÓ dB·b‰ ÌB˜nÓƒ»«»«ƒ¿≈∆
(Á ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ‡·enk]«»¿≈¿ƒ

.[¯Ó‡n‰Ó≈««¬»
‰Êc ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆¿∆
¯eiv‰Â ‰ÓLp‰ ÌˆÚL∆∆∆«¿»»¿«ƒ
ÈL (˙Ó‚ec) Ì‰ ˙BÁÎc¿…≈¿«¿≈

,ÌÈÈÚ"שלג" בין החיבור ולולי ƒ¿»ƒ
תיקון  של אופנים שני יש ו"צמר"

והשני  (צמר) העצם על שפועל האחד

פי  על (אף הגלויים הכוחות על  שפועל

עצמה) נשמה אותה ÈÙÏשל ‡e‰¿ƒ
‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÌbL∆«∆∆«¿»»ƒ

¯„‚a ˙¯„‚eÓ,כלשהו¯„b‰Â ¿∆∆¿∆∆¿«∆∆
¯eivÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ dlL∆»¿«¿»ƒƒ

˙BÁÎc בעצם שפועל מה ולכן ¿…
הכוחות  על משפיע בהכרח לא הנשמה

ה'מצויירים'. vÓ„הגלויים Ï·‡¬»ƒ«
‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿∆ƒ
,˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LeÓ¿∆∆¿»«¿

‰ÓLp‰c ˙eËÈLt‰ שמופשטת «¿ƒ¿«¿»»
והגדרה  'ציור' המוגדר eiv‰Â¯מכל ¿«ƒ

˙BcÓe ÏÎNc הגלויים הכוחות הם ¿≈∆ƒ
„Á ‡lek Ì‰ ,daL65 ואין ∆»≈»«

לפעולה  בעצם פעולה בין לחלק

זה  אין וממילא הגלויים, בכוחות

מעלה  יש האופנים שלאחד באופן

השני. על ÈeÏÈbויתרון È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ
Ìb ,‰ÓLp‰c BÊ ‰ÈÁa¿ƒ»¿«¿»»«

CiL ÔÈ‡L ÔÙB‡a Ì‰ (˙BÁk‰c ¯eiv‰) ‰ÓLp‰c ˙BÁk‰«…¿«¿»»«ƒ¿«…≈¿∆∆≈«»
‰ek‰ ÈÙk ‡lL eÈ‰iL גם חל נפגם, לא שלעולם העצם על והאמור ∆ƒ¿∆…¿ƒ««»»

"כולא  הגלויים הכוחות וגם העצם גם זו שבבחינה וכיון הגלויים. הכוחות על

גם  כך הגלויים, הכוחות על גם משפיעה העצם על שהפעולה כשם הרי חד",

משפיעה  הגלויים הכוחות על הפעולה

הנשמה עצם על ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂגם
‰ÓLp‰ ÌˆÚc ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿∆∆«¿»»
ÌÈiË¯t‰ ˙BÁka (¯Óˆ)∆∆«…«¿»ƒƒ
Ìb ÈeÏÈÚ ‰NÚ ,(‚ÏL)∆∆«¬∆ƒ«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Èk ,‰ÓLp‰ ÌˆÚa¿∆∆«¿»»ƒ«¿≈∆
בכוחות  הנשמה עצם של פעולתה

daהפרטיים  ‰lb˙Ó הנשמה בעצם ƒ¿«∆»
˙L¯LeÓ ‡È‰L BÓk dL¯L»¿»¿∆ƒ¿∆∆

.˙eÓˆÚ‰a¿»«¿
˙eÎiM‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈««»
¯Óvk ‚ÏL Ô˙Bp‰ ÔÈÚc¿ƒ¿««≈∆∆«∆∆
,CÈ¯ÚL ÈÁÈ¯a ˜fÁ Èk ÔÈÚÏ¿ƒ¿«ƒƒ«¿ƒ≈¿»»ƒ
לזה  זה סמוכים פסוקים שני שהם

ÛÈwÓ ˙Ó‚ec Ì‰ ‚ÏLÂ ¯Óˆc¿∆∆¿∆∆≈¿««ƒ
ÈÓÈÙe בעצם שקשור הצמר ¿ƒƒ

הגלויים  מהכוחות שלמעלה

"מקיף" הוא בפנימיות המלובשים

"פנימי". הוא ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂוהשלג
,‚ÏLÂ ¯Óˆc ¯eaÈÁ‰ כלשון «ƒ¿∆∆¿∆∆

וכפי  כצמר" שלג "הנותן הכתוב

הוא  הפנימי הפירוש לעיל, שנתבאר

הכוחות  על מהעצם השפעה שיש

מהכוחות  השפעה וגם הגלויים

העצם  על ‰ÓLp‰הגלויים ÌˆÚc¿∆∆«¿»»
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ…«¿ƒ
˙BÁka ˙ÎLÓ (ÛÈwÓ ,¯Óˆ)∆∆«ƒƒ¿∆∆«…

,(ÈÓÈt ,‚ÏL) ÌÈÈeÏb‰ ונמצא «¿ƒ∆∆¿ƒƒ
מתחברים  וה"שלג" שה"צמר"

ו  NÚ‰ומתאחדים ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¬∆
ÌÈÈelÈb‰a ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆¿«ƒƒ
ÌÈÙÈwn‰ ÌbL ,‰ÏÚÓlcƒ¿«¿»∆«««ƒƒ
שלמעלה  נעלים אורות הם כלל שבדרך

למטה פנימית ÌÈÎLÓƒ¿»ƒמהתלבשות
ומאירים eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ˙ומתלבשים

בכוחות  הנשמה עצם להמשכת בדומה

ומידות). (שכל הגלויים

ÔÈÚc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‡È¿≈¿ƒ¿ƒ¿«
,¯Óvk ‚ÏL Ô˙Bp‰ של חיבור «≈∆∆«»∆
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יז f"kyz'd ,lel` i"g ,`az t"y

(ׁשּבהׁשּתלׁשלּות) הּדינים להמּתיק ּבאים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָׁשהם

ׁשענינם  לֹומר ויׁש להׁשּתלׁשלּות. ׁשּיכים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהם

הּגילּוי  ולכן, הּגלּויים. ּדכחֹות העצם הּוא ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּבאדם

הּגלּויים  ּבּכחֹות ּפֹועל ּדקנא ּתקּוני ְְְִִִֵֵַַָֹּדי"ג

הּוא ראׁשּה ׂשער ּובחינת העצמּיּות ּדהּנׁשמה. ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ

הּגלּויים. ּדכחֹות מהעצם ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּדּלמעלה,

סעיף  לעיל (הּובא ּבהּמאמר ּׁשּכתּוב מה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ[וזהּו

ּגם  מֹועיל ראׁשּה ׂשער ּדבחינת ׁשהּגילּוי ְְִִִִֵֵֶַַַַח)

ׁשּבֹו העצם ּכי הּנפׁש, ּבעצם הּגיע ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּכׁשהּפגם

להּגילּויים, ׁשּׁשּי העצם הּוא הּפגם ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָהּגיע

מּמׁש, הּנׁשמה עצם הּוא ראׁשּה ׂשער ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָּובחינת

מּובדל  הּוא ׁשהעצם וכיון ּפגם]. ּבּה ׁשּי ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאין

וּתקּון  ּבהם. ׁשּיפעֹול ׁשּי אין ְְִִִִֵֵֶֶַַָָמהּגילּויים,

הּגילּוי  ׁשעלֿידי הּגלּויים ּבּכחֹות ְְְִִִֵֶַַַַַָֹהּפגמים

ׁשּמּצד  ּבהם, ׁשּמתּגּלה הּוא ראׁשּה, ׂשער ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּדבחינת

החטא  ּבׁשעת ּדגם ּפגם, ׁשּי אין הּנׁשמה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָעצם

יתּבר אּתֹו באמנה הּנׁשמה 64היא ׁשעצם וכיון , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

הם  ׁשּבהם הּפגמים ּגם לכן ׁשּלהם, העצם ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהיא

ׁשעלֿידי  הּפגמים ׁשּתקּון והינּו, ּבחיצֹוניּות. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָרק

לּכחֹות  הּׁשּי ׁשהעצם הּוא ּדקנא ּתקּוני ְִִֵֶֶֶַַַָָָֹי"ג

וּתקּון  ׁשּלהם. ּבהּצּיּור ּבהם, ּפֹועל ְְְִִִֵֶֶֶַַָָהּגלּויים

הּוא  ראׁשּה, ׂשער ּבחינת ׁשעלֿידי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָהּפגמים

ׁשּי אין (ׁשּלהם) העצם ׁשּמּצד ּבהם ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּׁשּמתּגּלה

ׁשל  לענינם ּכלּֿכ ׁשּי זה אין אבל ּפגם, ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבהם

ׁשּלהם. להּצּיּור עצמם, הּגלּויים ְְְִִֶֶַַַָָֹּכחֹות

אחד e‰ÊÂיו"ד) ּבכל ּכי ּכּצמר, ׁשלג הּנֹותן ¿∆ְִֵֶֶֶֶַַָָָ

הּוא  ּדׁשלג הּיתרֹון יתרֹון. יׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַמהם

ּדקנא  ּתקּוני י"ג ׁשעלֿידי הּפגמים ּומלּוי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּתקּון

הּגלּויים), ּדכחֹות (ּבהּצּיּור ּבפנימּיּות הּוא ְְְְִִִִִֶֶַַֹ(ׁשלג)

ּבדר ׁשהּוא ּדכיון והגּבלה, ּבמדידה הּוא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָאבל

ּפֹועל  הּגלּויים לּכחֹות הּׁשּי [ׁשהעצם ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹּפעּולה

הּפגמים  דּתקּון הּוא, ּדצמר והּיתרֹון ּדרגֹות. חלּוקי ּכּמה ּבזה יׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבהם]
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÌÈÈcהספירות  ˜ÈzÓ‰Ï ÌÈ‡a Ì‰L ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆≈»ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ

,˙eÏLÏzL‰Ï ÌÈÎiL Ì‰ (˙eÏLÏzL‰aL) עניינים אותם היינו ∆¿ƒ¿«¿¿≈«»ƒ¿ƒ¿«¿¿
שיורד למעלה  למה וברורה גלוייה ושייכות קשר להם שיש מהשתלשלות

השתלשלות. סדר בתוך מהם ÌÈÚLונמשך ¯ÓBÏ LÈÂ לכך המקביל ¿≈«∆ƒ¿»»
Ì„‡a הנפש ‰ÌˆÚבכוחות ‡e‰ »»»»∆∆

ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc יש כלל בדרך ¿…«¿ƒ
שהאדם  הגלויים הכוחות בין חלוקה

ובין  באמצעותם, ופועל להם מודע

באה  שלא והפנימיות והעומק העצם

הגלויים  שבכוחות אלא גילוי, לידי

והפנימיות  העצמיות את יש גופא

דכוחות  "העצם עצמם, שלהם

Èc"‚הגלויים". ÈeÏÈb‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈«ƒ¿
‡˜c Èe˜z הלבושים הצמר, עניין ƒ≈ƒ¿»

‰ÌÈÈeÏbהעליונים  ˙BÁka ÏÚBt≈«…«¿ƒ
¯ÚN ˙ÈÁ·e .‰ÓLp‰c¿«¿»»¿ƒ«¿«

dL‡¯,השלג ‰e‡עניין ≈≈
˙eiÓˆÚ‰והפנימיות,‰ÏÚÓlc »«¿ƒƒ¿«¿»

˙BÁÎc ÌˆÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»∆∆¿…
·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ] .ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ¿∆«∆»
ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ‡·e‰) ¯Ó‡n‰a¿««¬»»¿≈¿ƒ

ÈeÏÈb‰L (Á מלמעלה וההמשכה ∆«ƒ
אלוקי  אור ÚN¯של ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«¿«
ÏÈÚBÓ dL‡¯ ותיקון כפרה להביא ≈≈ƒ
Ì‚t‰Lk Ìb החטאים ידי שעל «¿∆«¿»

ÌˆÚ‰ Èk ,LÙp‰ ÌˆÚa ÚÈb‰ƒƒ«¿∆∆«∆∆ƒ»∆∆
ÌˆÚ‰ ‡e‰ Ì‚t‰ ÚÈb‰ BaL∆ƒƒ««¿»»∆∆

,ÌÈÈeÏÈb‰Ï CiML לעצם ואילו ∆«»¿«ƒƒ
כי  מגיע לא הפגם מזה, פנימי יותר

עצם  של ביותר הפנימית בנקודה

לפגום  שייך לא »ÈÁ·e¿ƒ˙הנשמה
ÌˆÚ ‡e‰ dL‡¯ ¯ÚN¿«≈≈∆∆
da CiL ÔÈ‡L ,LnÓ ‰ÓLp‰«¿»»«»∆≈«»»
‡e‰ ÌˆÚ‰L ÔÂÈÎÂ .[Ì‚t¿«¿≈»∆»∆∆
CiL ÔÈ‡ ,ÌÈÈeÏÈb‰Ó Ï„·eÓ¿»≈«ƒƒ≈«»

Ì‰a ÏBÚÙiL.אותם ויתקן ∆ƒ¿»∆
˙BÁka ÌÈÓ‚t‰ Ôe˜zÂ¿ƒ«¿»ƒ«…
ÈeÏÈb‰ È„ÈŒÏÚL ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ∆«¿≈«ƒ

‡e‰ ,dL‡¯ ¯ÚN ˙ÈÁ·c לא ƒ¿ƒ«¿«≈≈
את  פועל האלוקי שהאור ידי על תיקון

עלֿדרך  הפגם, ותיקון החטא כפרת

על  היא פעולתו אלא נקי, לא דבר ניקוי

vnL„ידי ,Ì‰a ‰lb˙nL∆ƒ¿«∆»∆∆ƒ«

Ì‚t CiL ÔÈ‡ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ,מלכתחילה‡ËÁ‰ ˙ÚLa Ì‚c ∆∆«¿»»≈«»¿»¿«ƒ¿««≈¿
‡È‰ הנשמה C¯a˙Èעצם Bz‡ ‰Ó‡·64,נפגמה לא ומלכתחילה ƒ¿»¿»ƒƒ¿»≈

,Ì‰lL ÌˆÚ‰ ‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚL ÔÂÈÎÂ הגלויים הכוחות של ¿≈»∆∆∆«¿»»ƒ»∆∆∆»∆
˙eÈBˆÈÁa ˜¯ Ì‰ Ì‰aL ÌÈÓ‚t‰ Ìb ÔÎÏ הפנימיות ואילו »≈««¿»ƒ∆»∆≈«¿ƒƒ

נפגמת. לא פעם אף ¿»¿eÈ‰Â,שלהם
‚"È È„ÈŒÏÚL ÌÈÓ‚t‰ Ôe˜zL∆ƒ«¿»ƒ∆«¿≈
ÌˆÚ‰L ‡e‰ ‡˜c Èe˜zƒ≈ƒ¿»∆»∆∆

ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ CiM‰ מתגלה ««»«…«¿ƒ
עליהם  Ì‰a,וממילא ומאיר ÏÚBt≈»∆

,Ì‰lL ¯eiv‰a גדרי בתוך ¿«ƒ∆»∆
ודמות  'ציור' לה שיש שלהם המציאות

ŒÏÚLמסויימת. ÌÈÓ‚t‰ Ôe˜zÂ¿ƒ«¿»ƒ∆«
‡e‰ ,dL‡¯ ¯ÚN ˙ÈÁa È„È¿≈¿ƒ«¿«≈≈
ÌˆÚ‰ „vnL Ì‰a ‰lb˙nM∆ƒ¿«∆»∆∆ƒ«»∆∆
,Ì‚t Ì‰a CiL ÔÈ‡ (Ì‰lL)∆»∆≈«»»∆¿«

באים  הם תיקונם וממילא «¬‡·Ïעל
ÌÈÚÏ CkŒÏk CiL ‰Ê ÔÈ‡≈∆«»»«¿ƒ¿»»
,ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ÏL∆…«¿ƒ«¿»

Ì‰lL ¯eiv‰Ï הפגם תיקון ומצד ¿«ƒ∆»∆
המציאות  ובפרטי שלהם, ב'ציור'

ידי  על הנפעל לתיקון יתרון יש שלהם,

להלן. שיתבאר כפי דיקנא, תיקוני י"ג

‚ÏL Ô˙Bp‰ e‰ÊÂ („"ÂÈ¿∆«≈∆∆
,¯Óvk'ה את משבח שהכתוב היינו «»∆

וצמר  שלג בין ההשוואה ÏÎaעל Èkƒ¿»
ÔB¯˙È LÈ Ì‰Ó „Á‡ לעומת ∆»≈∆≈ƒ¿

‰e‡השני. ‚ÏLc ÔB¯˙i‰«ƒ¿¿∆∆
ŒÏÚL ÌÈÓ‚t‰ ÈeÏÓe Ôe˜zL∆ƒƒ«¿»ƒ∆«
(‚ÏL) ‡˜c Èe˜z ‚"È È„È¿≈ƒ≈ƒ¿»∆∆
¯eiv‰a) ˙eiÓÈÙa ‡e‰ƒ¿ƒƒ¿«ƒ

(ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁÎc פרטי וכל ¿…«¿ƒ
תיקונם  על באים וה'ציור' המציאות

שני ‡·Ï,המלא  ‰e‡מצד ¬»
ÔÂÈÎc ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óaƒ¿ƒ»¿«¿»»¿≈»

‰ÏeÚt C¯„a ‡e‰L והתעסקות ∆¿∆∆¿»
˙BÁkÏ CiM‰ ÌˆÚ‰L]∆»∆∆««»«…
‰Êa LÈ [Ì‰a ÏÚBt ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ≈»∆≈»∆

˙B‚¯c È˜eÏÁ ‰nk תמיד ולא «»ƒ≈¿»
מביאה  תוצאות הפעולה .לאותן

Ôe˜z„ ,‡e‰ ¯Óˆc ÔB¯˙i‰Â¿«ƒ¿¿∆∆¿ƒ
¯ÚN È„ÈŒÏÚL ÌÈÓ‚t‰«¿»ƒ∆«¿≈¿«
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ּבהם  ׁשּמתּגּלה הּוא ראׁשּה ׂשער  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשעלֿידי

ּכלל  ׁשּי אין ׁשּלהם) העצם (מּצד ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבפנימּיּות 

ׁשּגם  ּכּצמר, ׁשלג הּנֹותן וענין ּפגם. ּבהם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיהיה

ׁשּתי  ׁשּיהיּו - הּוא צמר, ּבחינת יּומׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַּבּׁשלג

ּבהם  ׁשּי אין העצם ׁשּמּצד ּדזה הינּו, ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמעלֹות.

ּג יפעֹול ׁשּלהם.ּפגם, ּבהּצּיּור ם ְְְִִֶֶַַָָ

È„Î·e ֿ על הּוא וׁשלג, ּדצמר החיּבּור ׁשּיהיה ƒ¿≈ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַ

מּׁשניהם  הּגבֹוּה מּמקֹום המׁשכה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָידי

לֹומר  ויׁש מהּמאמר]. ח) (סעיף לעיל ְְְֲִֵֵֵַַַַָָ[ּכּמּובא

ּדכחֹות  והּצּיּור הּנׁשמה ׁשעצם ּדזה ּבזה, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּבאּור

עצם  ׁשּגם לפי הּוא ענינים, ׁשני (ּדּוגמת) ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָהם

הּוא  ׁשּלּה והּגדר ּבגדר, מּוגדרת היא ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהּנׁשמה

הּנׁשמה  עצם מּצד אבל ּדכחֹות. מּצּיּור ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹלמעלה

הּפׁשיטּות  ּבהעצמּות, מּוׁשרׁשת ׁשהיא ְְְְְִִֶֶֶַַָּכמֹו

ּכּוּלא  הם ׁשּבּה, ּומּדֹות ּדׂשכל והּצּיּור ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּדהּנׁשמה

ּגם 65חד  ּדהּנׁשמה, זֹו ּבחינה ּגילּוי ועלֿידי . ְְְְְִִֵַַַַָָָ

ּבאֹופן  הם ּדהּכחֹות) (הּצּיּור ּדהּנׁשמה ְְְְִֵֶַַַַָָֹֹהּכחֹות

ועלֿידי  הּכּונה. ּכפי ׁשּלא ׁשּיהיּו ׁשּי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאין

ּבּכחֹות  (צמר) הּנׁשמה ּדעצם ְְְֶֶֶֶַַַַָָָָֹההמׁשכה

הּנׁשמה, ּבעצם ּגם עילּוי נעׂשה (ׁשלג), ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּפרטּיים

ׁשהיא  ּכמֹו ׁשרׁשּה ּבּה מתּגּלה עלֿידיֿזה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּכי

ּבהעצמּות. ְְְֶֶַָמּוׁשרׁשת

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הּנֹותן ּדענין הּׁשּיכּות לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְְִֵֵֵַַַַָָ

ּבריחי  חּזק ּכי לענין ּכּצמר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַׁשלג

ּופנימי. מּקיף ּדּוגמת הם וׁשלג ּדצמר ,ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשערי

הּנׁשמה  ּדעצם  וׁשלג, ּדצמר החיּבּור ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָועלֿידי

נמׁשכת  מּקיף ) (צמר, הּגלּויים מּכחֹות ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּלמעלה

נעׂשה  ֿ זה עלֿידי ּפנימי), (ׁשלג, הּגלּויים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹּבּכחֹות

הּמּקיפים  ׁשּגם ּדּלמעלה, ּבהּגיּלּויים ֿ זה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָעלּֿדר

ּבפנימּיּות. ְְִִִִִָנמׁשכים

ׁשּיLÈÂיא) ּכּצמר, ׁשלג הּנֹותן ּדענין להֹוסיף, ¿≈ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשּבתחּלת  וצּיֹון ּדירּוׁשלים להענין ְְְְִִִִִִֶַַַָָָּגם
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ÌˆÚ‰ „vÓ) ˙eiÓÈÙaL Ì‰a ‰lb˙nL ‡e‰ dL‡≈̄≈∆ƒ¿«∆»∆∆ƒ¿ƒƒƒ«»∆∆

Ì‚t Ì‰a ‰È‰iL ÏÏk CiL ÔÈ‡ (Ì‰lL פועל הזה שהגילוי ומובן ∆»∆≈«»¿»∆ƒ¿∆»∆¿«
במיוחד. גדולה עלייה Óvk¯,בהם ‚ÏL Ô˙Bp‰ ÔÈÚÂ שהשלג היינו ¿ƒ¿««≈∆∆«»∆

פירושו  כצמר, -נעשה ‡e‰ ,¯Óˆ ˙ÈÁa CLÓeÈ ‚ÏMa ÌbL∆««∆∆¿«¿ƒ«∆∆
˙BÏÚn‰ ÈzL eÈ‰iL והיתרונות ∆ƒ¿¿≈««¬

‰ÌˆÚיחד. „vnL ‰Êc ,eÈ‰«¿¿∆∆ƒ«»∆∆
,Ì‚t Ì‰a CiL ÔÈ‡ בהם יתגלה ≈«»»∆¿»

המציאות  כל את שירומם כזה באופן

וממילא  הפרטים, בכל ¿ÏBÚÙÈƒשלהם,
Ì‰lL ¯eiv‰a Ìb גם וכך «¿«ƒ∆»∆

יותר. בעומק יהיה התיקון

¯Óˆc ¯eaÈÁ‰ ‰È‰iL È„Î·eƒ¿≈∆ƒ¿∆«ƒ¿∆∆
,‚ÏLÂ כל של תיקון גם יהיה ואכן ¿∆∆

כתוצאה  כללית התעלות וגם פרט

‰ÎLÓ‰מהגילוי  È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«¿»»
Ì‰ÈMÓ dB·b‰ ÌB˜nÓƒ»«»«ƒ¿≈∆
(Á ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ‡·enk]«»¿≈¿ƒ

.[¯Ó‡n‰Ó≈««¬»
‰Êc ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆¿∆
¯eiv‰Â ‰ÓLp‰ ÌˆÚL∆∆∆«¿»»¿«ƒ
ÈL (˙Ó‚ec) Ì‰ ˙BÁÎc¿…≈¿«¿≈

,ÌÈÈÚ"שלג" בין החיבור ולולי ƒ¿»ƒ
תיקון  של אופנים שני יש ו"צמר"

והשני  (צמר) העצם על שפועל האחד

פי  על (אף הגלויים הכוחות על  שפועל

עצמה) נשמה אותה ÈÙÏשל ‡e‰¿ƒ
‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÌbL∆«∆∆«¿»»ƒ

¯„‚a ˙¯„‚eÓ,כלשהו¯„b‰Â ¿∆∆¿∆∆¿«∆∆
¯eivÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ dlL∆»¿«¿»ƒƒ

˙BÁÎc בעצם שפועל מה ולכן ¿…
הכוחות  על משפיע בהכרח לא הנשמה

ה'מצויירים'. vÓ„הגלויים Ï·‡¬»ƒ«
‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿∆ƒ
,˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LeÓ¿∆∆¿»«¿

‰ÓLp‰c ˙eËÈLt‰ שמופשטת «¿ƒ¿«¿»»
והגדרה  'ציור' המוגדר eiv‰Â¯מכל ¿«ƒ

˙BcÓe ÏÎNc הגלויים הכוחות הם ¿≈∆ƒ
„Á ‡lek Ì‰ ,daL65 ואין ∆»≈»«

לפעולה  בעצם פעולה בין לחלק

זה  אין וממילא הגלויים, בכוחות

מעלה  יש האופנים שלאחד באופן

השני. על ÈeÏÈbויתרון È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ
Ìb ,‰ÓLp‰c BÊ ‰ÈÁa¿ƒ»¿«¿»»«

CiL ÔÈ‡L ÔÙB‡a Ì‰ (˙BÁk‰c ¯eiv‰) ‰ÓLp‰c ˙BÁk‰«…¿«¿»»«ƒ¿«…≈¿∆∆≈«»
‰ek‰ ÈÙk ‡lL eÈ‰iL גם חל נפגם, לא שלעולם העצם על והאמור ∆ƒ¿∆…¿ƒ««»»

"כולא  הגלויים הכוחות וגם העצם גם זו שבבחינה וכיון הגלויים. הכוחות על

גם  כך הגלויים, הכוחות על גם משפיעה העצם על שהפעולה כשם הרי חד",

משפיעה  הגלויים הכוחות על הפעולה

הנשמה עצם על ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂגם
‰ÓLp‰ ÌˆÚc ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿∆∆«¿»»
ÌÈiË¯t‰ ˙BÁka (¯Óˆ)∆∆«…«¿»ƒƒ
Ìb ÈeÏÈÚ ‰NÚ ,(‚ÏL)∆∆«¬∆ƒ«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Èk ,‰ÓLp‰ ÌˆÚa¿∆∆«¿»»ƒ«¿≈∆
בכוחות  הנשמה עצם של פעולתה

daהפרטיים  ‰lb˙Ó הנשמה בעצם ƒ¿«∆»
˙L¯LeÓ ‡È‰L BÓk dL¯L»¿»¿∆ƒ¿∆∆

.˙eÓˆÚ‰a¿»«¿
˙eÎiM‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈««»
¯Óvk ‚ÏL Ô˙Bp‰ ÔÈÚc¿ƒ¿««≈∆∆«∆∆
,CÈ¯ÚL ÈÁÈ¯a ˜fÁ Èk ÔÈÚÏ¿ƒ¿«ƒƒ«¿ƒ≈¿»»ƒ
לזה  זה סמוכים פסוקים שני שהם

ÛÈwÓ ˙Ó‚ec Ì‰ ‚ÏLÂ ¯Óˆc¿∆∆¿∆∆≈¿««ƒ
ÈÓÈÙe בעצם שקשור הצמר ¿ƒƒ

הגלויים  מהכוחות שלמעלה

"מקיף" הוא בפנימיות המלובשים

"פנימי". הוא ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂוהשלג
,‚ÏLÂ ¯Óˆc ¯eaÈÁ‰ כלשון «ƒ¿∆∆¿∆∆

וכפי  כצמר" שלג "הנותן הכתוב

הוא  הפנימי הפירוש לעיל, שנתבאר

הכוחות  על מהעצם השפעה שיש

מהכוחות  השפעה וגם הגלויים

העצם  על ‰ÓLp‰הגלויים ÌˆÚc¿∆∆«¿»»
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ…«¿ƒ
˙BÁka ˙ÎLÓ (ÛÈwÓ ,¯Óˆ)∆∆«ƒƒ¿∆∆«…

,(ÈÓÈt ,‚ÏL) ÌÈÈeÏb‰ ונמצא «¿ƒ∆∆¿ƒƒ
מתחברים  וה"שלג" שה"צמר"

ו  NÚ‰ומתאחדים ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¬∆
ÌÈÈelÈb‰a ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆¿«ƒƒ
ÌÈÙÈwn‰ ÌbL ,‰ÏÚÓlcƒ¿«¿»∆«««ƒƒ
שלמעלה  נעלים אורות הם כלל שבדרך

למטה פנימית ÌÈÎLÓƒ¿»ƒמהתלבשות
ומאירים eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ˙ומתלבשים

בכוחות  הנשמה עצם להמשכת בדומה

ומידות). (שכל הגלויים

ÔÈÚc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‡È¿≈¿ƒ¿ƒ¿«
,¯Óvk ‚ÏL Ô˙Bp‰ של חיבור «≈∆∆«»∆
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f"kyz'dיח ,lel` i"g ,`az t"y

ויראה  ּתּתאה (יראה וצּיֹון ּדירּוׁשלים ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָהּמאמר.

ּתּתאה, ּדיראה וצמר. ׁשלג ּבדּוגמת הם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָעיּלאה)

ׁשּבבריאת  יתּבר מּגדּולתֹו היא ׁשהּיראה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכיון

הּבה  לנפׁש ּגם היא ׁשּיכת עלּֿדרהעֹולם, - מית ֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ויראה  הּגלּויים. ּבּכחֹות ׁשּפֹועלת ּדׁשלג ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּדרּגא

איןֿסֹוף  ּדאֹור מהרֹוממּות ׁשהיא ּכיון ְְִִֵֵֵֶָָָָעיּלאה,

לּנפׁש ׁשּבנֹוגע אף לכן, מעֹולמֹות, ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּלמעלה

ּבאֹופן  היא יֹותר, ּגדֹולה יראה היא ְְְֱִִִִֵֶָָָֹהאלקית

נפׁש על ּפֹועלת אינּה ּדהּנׁשמה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּיראה

ׁשאינּה66הּבהמית  ּדצמר, הּדרּגא עלּֿדר - ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

עם  צמר , ׁשּבחינת ּוכמֹו הּגלּויים . ּבּכחֹות ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַֹּפֹועלת

עלֿידי  מּכלֿמקֹום ׁשלג, מּבחינת למעלה ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָהיֹותּה

 ֿ על עילּוי. ּבּה נעׂשה ׁשלג, לבחינת ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָהמׁשכתּה

ׁשעלֿידי  (צּיֹון), עיּלאה ּביראה הּוא ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָּדרֿזה

ּתּתאה  ּביראה ּכח נתינת מּמּנה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּנמׁש

הּבהמית  ונפׁש הּגּוף ּברּור לפעֹול ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָ(ירּוׁשלים),

ּגדֹול  ועלּֿדר] עילּוי ּבּה נעׂשה ּבעֹולם, ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָוחלקֹו

ׁשהּתלמּוד  ּדעלֿידי מעׂשה, לידי ׁשּמביא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַּתלמּוד

ּבהּתלמּוד]. ּגדלּות נעׂשה מעׂשה, לידי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַמביא

ּדצּיֹון  ההמׁשכה וירּוׁשלים, ׁשּבצּיֹון ְְְִִִִֶֶַַַָָָָאּלא

ּכח  נתינת נמׁש ׁשּמּצּיֹון רק היא ְְִִִִִִִֶַַַַָָֹוירּוׁשלים

לידי  ׁשּמביא ּתלמּוד ועלּֿדר] ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָלירּוׁשלים

עצמּה צמר ּבחינת וׁשלג, ּובצמר ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָמעׂשה],

(סעיף  לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשלג, ּבבחינת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָנמׁשכת

העילּוי  ולכן ּכּצמר. ׁשלג הּנֹותן ּבענין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָיו"ד)

הּוא  ּבּׁשלג, המׁשכתֹו עלֿידי ּבּצמר ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנעׂשה

עלֿידי  ּבצּיֹון ׁשּנעׂשה מהעילּוי יֹותר ּגדֹול ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָעילּוי

ׁשעלֿידי  (ׁשם) וכּנ"ל ּבירּוׁשלים, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָהמׁשכתֹו

ּכמֹו הּנׁשמה ׁשֹורׁש מתּגּלה וׁשלג, ּדצמר ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָהחיּבּור

ּבהעצמּות. מּוׁשרׁשת ְְְִֶֶֶַָׁשהיא

LÈÂ ֿ על ּבהעליֹון ׁשּנעׂשה ּדהעילּוי להֹוסיף, ¿≈ְְְְֲִִֶֶֶַַָָ

ּבההמׁשכה  ּגם הּוא למּטה, המׁשכתֹו ְְְְְֵַַַַַָָָָָידי

הּגלּויים. ּבּכחֹות צמר ודבחינת ׁשלג ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַֹּדבחינת
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לעיל, כמבואר והפנימי, ÔBiˆÂהמקיף ÌÈÏLe¯Èc ÔÈÚ‰Ï Ìb CiL«»«¿»ƒ¿»ƒ»«ƒ¿ƒ

¯Ó‡n‰ ˙lÁ˙aL את ירושלים "שבחי – לזה הקודם לפסוק (בשייכות ∆ƒ¿ƒ«««¬»
באריכות) לעיל כמבואר ציון", אלוקיך הללי ÔBiˆÂה' ÌÈÏLe¯Èc .ƒ»«ƒ¿ƒ

,‰‡zz ‰‡¯È)"ירושלים" בחינת היש', 'ביטול נמוכה, בדרגה ה' יראת ƒ¿»«»»
,‰‡lÈÚ ‰‡¯ÈÂ בדרגה ה' יראת ¿ƒ¿»ƒ»»

בחינת  במציאות', 'ביטול גבוהה,

ÏL‚"ציון" ˙Ó‚e„a Ì‰ (≈¿¿«∆∆
הגלויים  בכוחות ∆∆¿ÓˆÂ¯העבודה

הנפש. בעצם «¿Èc¿ƒ¯‡‰העבודה
‡È‰ ‰‡¯i‰L ÔÂÈk ,‰‡zz«»»≈»∆«ƒ¿»ƒ
˙‡È¯·aL C¯a˙È B˙Ïe„bÓƒ¿»ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ«

,ÌÏBÚ‰'ה בגדולת התבוננות מתוך »»
הבריאה  מתוך נראית שהיא כפי

˙ÈÓ‰a‰ LÙÏ Ìb ‡È‰ ˙ÎiL«∆∆ƒ«»∆∆««¬ƒ
- עליה גם השפעה לה ∆∆»C¯cŒÏÚויש

˙ÏÚBtL ‚ÏLc ‡b¯c‰««¿»¿∆∆∆∆∆
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁka שגם אור זהו כי «…«¿ƒ

ולקלוט. להכיל מסוגלים «¿ÈÂ¿ƒ¯‡‰הם
‡È‰L ÔÂÈk ,‰‡lÈÚƒ»»≈»∆ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c ˙eÓÓB¯‰Ó≈»¿¿≈
Û‡ ,ÔÎÏ ,˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»»≈«
‡È‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ Ú‚BaL∆¿≈««∆∆»¡…ƒƒ

,¯˙BÈ ‰ÏB„b ‰‡¯È מאשר ƒ¿»¿»≈
עמוק  לביטול ומביאה תתאה" ה"יראה

i‰L¯‡‰יותר ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆«ƒ¿»
ÏÚ ˙ÏÚBt dÈ‡ ‰ÓLp‰c¿«¿»»≈»∆∆«

˙ÈÓ‰a‰ LÙ66 מסוגלת שלא ∆∆««¬ƒ
מושפעת  ולהיות כזה נעלה אור לקלוט

- Óˆc¯,ממנו ‡b¯c‰ C¯cŒÏÚ«∆∆««¿»¿∆∆
("מקיף") מאד נעלית דרגה שהיא

˙BÁka ˙ÏÚBt dÈ‡L∆≈»∆∆«…
ÌÈÈeÏb‰ את לקלוט ביכולתם שאין «¿ƒ

והשפעתה. אורה

ÌÚ ,¯Óˆ ˙ÈÁaL BÓÎe¿∆¿ƒ«∆∆ƒ
,‚ÏL ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ d˙BÈ‰¡»¿«¿»ƒ¿ƒ«∆∆
d˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈«¿»»»
da ‰NÚ ,‚ÏL ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«∆∆«¬∆»

ÈeÏÈÚ מזה מתעלית עצמה והיא ƒ
של  השורש שגילוי לעיל (כמבואר

פעולתה  ידי על דווקא הוא הנפש עצם

בדרגה  שהם אף הגלויים, בכוחות

מהעצם) יותר ÊŒC¯cŒÏÚ‰נמוכה .«∆∆∆
,(ÔBiˆ) ‰‡lÈÚ ‰‡¯Èa ‡e‰¿ƒ¿»ƒ»»ƒ
‰pnÓ CLÓpL È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»

Ûeb‰ ¯e¯a ÏBÚÙÏ ,(ÌÈÏLe¯È) ‰‡zz ‰‡¯Èa Ák ˙È˙¿ƒ«…«¿ƒ¿»«»»¿»«ƒƒ¿≈«
B˜ÏÁÂ ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂהאדם של עליו ÌÏBÚa,המיוחד שמוטל ¿∆∆««¬ƒ¿∆¿»»

אותו  לברר daבפרט ‰NÚעצמה עילאה" לדרגה ÈeÏÈÚב"יראה ביחס «¬∆»ƒ
עצמה  מצד NÚÓ‰,שלה È„ÈÏ ‡È·nL „eÓÏz ÏB„b C¯cŒÏÚÂ]¿«∆∆»«¿∆≈ƒƒ≈«¬∆

‡È·Ó „eÓÏz‰L È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆««¿≈ƒ
‰NÚ ,‰NÚÓ È„ÈÏ יותר עוד ƒ≈«¬∆«¬∆

,„eÓÏz‰a ˙eÏ„b שבסדר אף «¿¿««¿
גדול  התלמוד ‡l‡הדרגות .[∆»

,ÌÈÏLe¯ÈÂ ÔBiˆaL יראה" ∆¿ƒƒ»«ƒ
תתאה" ו"יראה (ציון) עילאה"

ÔBiˆc(ירושלים) ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿ƒ
ÌÈÏLe¯ÈÂ ביניהם החיבור ידי על ƒ»«ƒ

"ירושלים" על "ציון" של וההשפעה

˙È˙ CLÓ ÔBivnL ˜¯ ‡È‰ƒ«∆ƒƒƒ¿»¿ƒ«
C¯cŒÏÚÂ] ÌÈÏLe¯ÈÏ Ák…«ƒ»«ƒ¿«∆∆

‡È·nL „eÓÏz וגורםÈ„ÈÏ «¿∆≈ƒƒ≈
,‚ÏLÂ ¯Óˆ·e ,[‰NÚÓ«¬∆¿∆∆¿∆∆
˙ÎLÓ dÓˆÚ ¯Óˆ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆«¿»ƒ¿∆∆

,‚ÏL ˙ÈÁ·a חיבור ביניהם ונפעל ƒ¿ƒ«∆∆
ÏÈÚÏמושלם  ¯‡a˙pL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿≈

Ô˙Bp‰ ÔÈÚa („"ÂÈ ÛÈÚÒ)¿ƒ¿ƒ¿««≈
ÔÎÏÂ .¯Óvk ‚ÏLÈeÏÈÚ‰ ∆∆«»∆¿»≈»ƒ

¯Óva ‰NÚpL במדרגה העליון ∆«¬∆«∆∆
,‚ÏMa B˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»»«∆∆

במדרגה הימנו ÈeÏÈÚשלמטה ‡e‰ƒ
‰NÚpL ÈeÏÈÚ‰Ó ¯˙BÈ ÏB„b»≈≈»ƒ∆«¬∆
B˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ÔBiˆa¿ƒ«¿≈«¿»»
(ÌL) Ï"pÎÂ ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿««»
¯Óˆc ¯eaÈÁ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿∆∆
‰ÓLp‰ L¯BL ‰lb˙Ó ,‚ÏLÂ¿∆∆ƒ¿«∆∆«¿»»
˙L¯LeÓ ‡È‰L BÓk¿∆ƒ¿∆∆

˙eÓˆÚ‰a גדולה מעלה שזו ¿»«¿
מושגת  היא ואף במיוחד, ונפלאה

הצמר  של ההשפעה ידי על דווקא

הגלויים). (כוחות בשלג (העצם)

,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ ולפרט לעיל באמור ¿≈¿ƒ
ÔBÈÏÚ‰aעוד  ‰NÚpL ÈeÏÈÚ‰c¿»ƒ∆«¬∆¿»∆¿

"תלמוד" וכן "ציון", עילאה", ("יראה

‰B˙ÎLÓו"צמר"), È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»»
‰hÓÏ"ירושלים" תתאה", (ב"יראה ¿«»

ו"ושלג"), "מעשה" Ìbוכן ‡e‰«
‚ÏL ˙ÈÁ·c ‰ÎLÓ‰‰a¿««¿»»ƒ¿ƒ«∆∆
˙BÁka ¯Óˆ ˙ÈÁ·„Â¿ƒ¿ƒ«∆∆«…

ÌÈÈeÏb‰ שההמשכה רק ולא גופא, «¿ƒ
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מּכחֹות  ׁשּלמעלה הּנׁשמה המׁשכת ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשעלֿידי

ּבּכחֹות  צמר) ּבחינת אֹו ׁשלג (ּבחינת ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַֹהּפנימּיים

ּבּה נעׂשה הּפגמים, ּולמּלאֹות לתּקן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָהּפנימּיים

הּפנימּיים, ּבּכחֹות הּוא ועלּֿדרֿזה ְְִִִִֶֶֶַַַֹעילּוי.

ּבמ  המׁשכתם ׁשעלֿידי ּומּדֹות), חׁשבה (ׂשכל ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשעיקר  אּלא עילּוי. ּבהם נעׂשה ּומעׂשה, ֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָּדּבּור

עלֿידי  ּבהעליֹון ׁשּנעׂשה (העילּוי זה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָענין

ׁשינּוי  ּפֹועל ּכׁשהעליֹון הּוא למּטה) ְְְְִִֵֶֶַָָָירידתֹו

ּדהּתחּתֹון  הּפעּולה ּגם ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְְֵֶֶַַַַַַַָּבהּתחּתֹון,

ׁשּנעׂשית  ׁשהעלּיה ּדׁשינּוי, ּבאֹופן הּוא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָּבהעליֹון

 ֿ ׁשּבאין עלּיה היא למּטה ירידתֹו עלֿידי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּבֹו

והעלּיה  הּתחּתֹון ּדמעלת הענין עיקר ולכן .ְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָערֹו

ּבעבֹודת  הּוא ּבהעלי ֹון, עלֿידֹו ְְֲֲֵֶֶַַַַָָׁשּנעׂשית

הּנׁשמה  ּדעצם ההמׁשכה  ׁשעלֿידי ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּתׁשּובה,

הּפנימּיים  ּבּכחֹות צמר) ּבחינת אֹו ׁשלג ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַֹ(ּבחינת

לזכּיֹות. זדֹונֹות להפיכת ועד ׁשינּוי, ּבהם ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָֻנעׂשה

ּבעצם  עלֿידיֿזה ׁשּנעׂשית העלּיה ּגם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָולכן,

.ׁשּבאיןֿערֹו עלּיה היא ְְֲֲִִֵֶַָָָהּנׁשמה,

הּׁשמים e‰ÊÂיב) מן קדׁש מּמעֹון הׁשקיפה ¿∆ְְְְִִִִַַַָָָ

ּומבֹואר  יׂשראל, את עּמ את ְְְִֵֵֶֶַָָָּובר

הּוא  ליׂשראל עּמ ׁשּמקּדים ּדהּטעם ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָּבהּמאמר

ּתלמּוד  ּדגדֹול ּבּמעׂשה, הּוא הּגילּוי עיקר ְְֲִִִֶַַַַַָּכי

את  מהּפכים מצוה ועֹוׂשי מעׂשה, לידי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּמביא

הּוא  ּדמעׂשה הּמעלה ּדעיקר לברכה, ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָהּקללה

(קללה) זדֹונֹות ׁשּמהּפכת הּתׁשּובה ְְְְֲֶֶֶַַַַָָָּבעבֹודת

ּדהוי' הענינים ׁשג' לֹומר, ויׁש (ּברכה). ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻלזכּיֹות

הּמבֹוארים  גֹו' אבה ולא ׁשּבּפסּוק ְְֱִֶֶַַָָָָֹֹאלקי

ּדתֹורה  (העבֹודה הּצּדיקים עבֹודת הם ְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָּבהּמאמר,

ועבֹודת  ׁשלג, ּדבחינת הּתׁשּובה עבֹודת ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָּומצֹות),

הוי' אבה ולא ּדענין צמר. ּדבחינת ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹהּתׁשּובה

רֹוצה  ׁשאינֹו ּבלעם, אל לׁשמע ְְֱִִֵֶֶֶֶַָֹֹאלקי

וּיהפ וענין הּצּדיקים. עבֹודת עלּֿדר הּוא לּמקטרגים, לׁשמֹוע ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָֹמלכתחילה

הוי' ּגילּוי עלֿידי לזכּיֹות זדֹונֹות הפיכת לברכה, הּקללה את ל אלקי ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻהוי'

ׁשלג  ּדבחינת הּתׁשּובה עבֹודת עלּֿדר הּוא מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּדלעילא

עצמית  אהבה ,אלקי הוי' אהב ּכי וענין ׁשּבאדם. מהׁשּתלׁשלּות למעלה -ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
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כלומר, הנפש. בעצם עילוי פועלת הגלויים ‰ÎLÓ˙בכוחות È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»«

˙ÈÁa B‡ ‚ÏL ˙ÈÁa) ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰«¿»»∆¿«¿»ƒ…«¿ƒƒƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ«
ÌÈÓ‚t‰ ˙B‡lÓÏe Ôw˙Ï ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁka (¯Óˆ משני (באחד ∆∆«…«¿ƒƒƒ¿«≈¿«¿«¿»ƒ

"צמר"), או "שלג" של daהאופנים ‰NÚ עצמה ÈeÏÈÚ.בנשמה «¬∆»ƒ
˙BÁka ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«…
,(˙BcÓe ÏÎN) ,ÌÈiÓÈt‰«¿ƒƒƒ≈∆ƒ

מהם  שלמטה לדרגות »∆ŒÏÚLביחס
¯eac ‰·LÁÓa Ì˙ÎLÓ‰ È„È¿≈«¿»»»¿«¬»»ƒ

‰NÚÓe השכל של הביטוי כלי , «¬∆
Ì‰aוהמידות ‰NÚ ומידות בשכל «¬∆»∆

ÔÈÚעצמם ¯˜ÈÚL ‡l‡ .ÈeÏÈÚƒ∆»∆ƒ«ƒ¿»
ÔBÈÏÚ‰a ‰NÚpL ÈeÏÈÚ‰) ‰Ê∆»ƒ∆«¬∆¿»∆¿
‡e‰ (‰hÓÏ B˙„È¯È È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»¿«»

ÈeÈL ÏÚBt ÔBÈÏÚ‰Lk מהותי ¿∆»∆¿≈ƒ
,ÔBzÁz‰a על לעיל האמור בדוגמת ¿««¿

גם  בירור פועלת שכן עילאה, יראה

הבהמית ונפש ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰בגוף
ÔBzÁz‰c ‰ÏeÚt‰ Ìb««¿»¿««¿

ÔBÈÏÚ‰a שנפעלת וההתעלות ¿»∆¿
לתחתון  מהשפעתו כתוצאה בעליון

ÈeÈLc ÔÙB‡a ‡e‰,מהותו בכל ¿∆¿ƒ
È„ÈŒÏÚ Ba ˙ÈNÚpL ‰iÏÚ‰L∆»¬ƒ»∆«¬≈«¿≈
‰iÏÚ ‡È‰ ‰hÓÏ B˙„È¯È¿ƒ»¿«»ƒ¬ƒ»

CB¯ÚŒÔÈ‡aL יחס כל ללא ∆¿≈¬
שלו. הקודמת לדרגה ≈«¿ÔÎÏÂוהשוואה

וההשפעה  הפעולה שעיקר כיוון

שינוי  נפעל כאשר דווקא היא האמורה

בעילוי  והן עצמו בתחתון (הן מהותי

בעליון) מזה כתוצאה »ÈÚƒ˜¯שנפעל
ÔBzÁz‰ ˙ÏÚÓc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¬«««¿
B„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL ‰iÏÚ‰Â¿»¬ƒ»∆«¬≈«»
˙„B·Úa ‡e‰ ,ÔBÈÏÚ‰a¿»∆¿«¬«
‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚL ,‰·eLz‰«¿»∆«¿≈««¿»»

) ‰ÓLp‰ ÌˆÚc משני באחד ¿∆∆«¿»»
האמורים  ‡Bהאופנים ‚ÏL ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆

˙BÁka (¯Óˆ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆«…
,ÈeÈL Ì‰a ‰NÚ ÌÈiÓÈt‰«¿ƒƒƒ«¬∆»∆ƒ
˙BiÎÊÏ ˙BB„Ê ˙ÎÈÙ‰Ï „ÚÂ¿««¬ƒ«¿ƒ¿À
אל  הקצה מן באיןֿערוך, שינוי שהוא

‰iÏÚ‰הקצה  Ìb ,ÔÎÏÂ .¿»≈«»¬ƒ»
ÌˆÚa ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈∆¿∆∆
ŒÔÈ‡aL ‰iÏÚ ‡È‰ ,‰ÓLp‰«¿»»ƒ¬ƒ»∆¿≈

CB¯Ú לפני ומדרגתה מצבה לגבי ¬
הזו. העלייה

ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰ e‰ÊÂ (·È¿∆«¿ƒ»ƒ¿
˙‡ C¯·e ÌÈÓM‰ ÔÓ EL„»̃¿¿ƒ«»«ƒ»≈∆

¯Ó‡n‰a ¯‡B·Óe ,Ï‡¯NÈ ˙‡ EnÚ נפתח בו הריי"צ, הרבי של «¿∆ƒ¿»≈¿»¿««¬»
זה, Ï‡¯NÈÏמאמר EnÚ ÌÈc˜nL ÌÚh‰c הוא "עם" שלכאורה אף ¿«««∆«¿ƒ«¿¿ƒ¿»≈

ב"ישראל" לפתוח ראוי והיה נמוכה ‰ÈeÏÈbמדרגה ¯˜ÈÚ Èk ‡e‰ƒƒ««ƒ
מלמעלה  האלוקי האור של eÓÏz„וההמשכה ÏB„‚c ,‰NÚna ‡e‰««¬∆¿»«¿

NÚÓ‰,משום  È„ÈÏ ‡È·nL∆≈ƒƒ≈«¬∆
‰ÂˆÓ ÈNBÚÂבפועלÌÈÎt‰Ó ¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ

¯˜ÈÚc ,‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰ ˙‡∆«¿»»ƒ¿»»¿ƒ«
‡e‰ ‰NÚÓc ‰ÏÚn‰««¬»¿«¬∆
˙Ît‰nL ‰·eLz‰ ˙„B·Úa«¬««¿»∆¿«∆∆
˙BiÎÊÏ (‰ÏÏ˜) ˙BB„Ê¿¿»»ƒ¿À

(‰Î¯a) ועילוי מהותי שינוי שהוא ¿»»
באיןֿערוך.

ÌÈÈÚ‰ '‚L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆»ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ ˜eÒtaL EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰c«¬»»¡…∆∆«»¿…

'B‚ אלוקיך ‡·‰ ה' אבה ("ולא »»
הקללה  הפיכת בלעם, אל לשמוע

אלוקיך") ה' ו"אהבך לברכה,

Ì‰ ,¯Ó‡n‰a ÌÈ¯‡B·n‰ כנגד «¿»ƒ¿««¬»≈
של העניינים ‰ÌÈ˜Ècvג' ˙„B·Ú¬«««ƒƒ

,(˙BˆÓe ‰¯B˙c ‰„B·Ú‰)»¬»¿»ƒ¿
˙ÈÁ·c ‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»ƒ¿ƒ«
‰·eLz‰ ˙„B·ÚÂ ,‚ÏL∆∆«¬««¿»

,¯Óˆ ˙ÈÁ·c.ומפרט שהולך כפי ƒ¿ƒ«∆∆
EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰·‡ ‡ÏÂ ÔÈÚc¿ƒ¿«¿…»»¬»»¡…∆
BÈ‡L ,ÌÚÏa Ï‡ ÚÓLÏƒ¿…«∆ƒ¿»∆≈
ÚBÓLÏ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ‰ˆB¯∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«
C¯cŒÏÚ ‡e‰ ,ÌÈ‚¯Ë˜nÏ«¿«¿¿ƒ«∆∆

ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú כלל להם שאין ¬«««ƒƒ
לעניינים  רצויים.שייכות »¿ÔÈÚÂ¿ƒבלתי

˙‡ EÏ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ CÙ‰iÂ««¬…¬»»¡…∆¿∆
˙ÎÈÙ‰ ,‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰«¿»»ƒ¿»»¬ƒ«
ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ ˙BiÎÊÏ ˙BB„Ê¿ƒ¿À«¿≈ƒ
‰ÏÚÓlL ‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿≈»∆¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰Ó החטאים אין שם ≈ƒ¿«¿¿
מלכתחילה  פוגמים ‰e‡והעוונות

‰·eLz‰ ˙„B·Ú C¯cŒÏÚ«∆∆¬««¿»
‰ÏÚÓÏ - ‚ÏL ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«∆∆¿«¿»

Ì„‡aL ˙eÏLÏzL‰Ó בכוחות ≈ƒ¿«¿¿∆»»»
הגלויים. ‡‰·Eהנפש Èk ÔÈÚÂ¿ƒ¿«ƒ¬≈¿

˙ÈÓˆÚ ‰·‰‡ ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…∆«¬»«¿ƒ
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ויראה  ּתּתאה (יראה וצּיֹון ּדירּוׁשלים ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָהּמאמר.

ּתּתאה, ּדיראה וצמר. ׁשלג ּבדּוגמת הם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָעיּלאה)

ׁשּבבריאת  יתּבר מּגדּולתֹו היא ׁשהּיראה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכיון

הּבה  לנפׁש ּגם היא ׁשּיכת עלּֿדרהעֹולם, - מית ֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ויראה  הּגלּויים. ּבּכחֹות ׁשּפֹועלת ּדׁשלג ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּדרּגא

איןֿסֹוף  ּדאֹור מהרֹוממּות ׁשהיא ּכיון ְְִִֵֵֵֶָָָָעיּלאה,

לּנפׁש ׁשּבנֹוגע אף לכן, מעֹולמֹות, ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּלמעלה

ּבאֹופן  היא יֹותר, ּגדֹולה יראה היא ְְְֱִִִִֵֶָָָֹהאלקית

נפׁש על ּפֹועלת אינּה ּדהּנׁשמה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּיראה

ׁשאינּה66הּבהמית  ּדצמר, הּדרּגא עלּֿדר - ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

עם  צמר , ׁשּבחינת ּוכמֹו הּגלּויים . ּבּכחֹות ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַֹּפֹועלת

עלֿידי  מּכלֿמקֹום ׁשלג, מּבחינת למעלה ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָהיֹותּה

 ֿ על עילּוי. ּבּה נעׂשה ׁשלג, לבחינת ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָהמׁשכתּה

ׁשעלֿידי  (צּיֹון), עיּלאה ּביראה הּוא ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָּדרֿזה

ּתּתאה  ּביראה ּכח נתינת מּמּנה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּנמׁש

הּבהמית  ונפׁש הּגּוף ּברּור לפעֹול ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָ(ירּוׁשלים),

ּגדֹול  ועלּֿדר] עילּוי ּבּה נעׂשה ּבעֹולם, ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָוחלקֹו

ׁשהּתלמּוד  ּדעלֿידי מעׂשה, לידי ׁשּמביא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַּתלמּוד

ּבהּתלמּוד]. ּגדלּות נעׂשה מעׂשה, לידי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַמביא

ּדצּיֹון  ההמׁשכה וירּוׁשלים, ׁשּבצּיֹון ְְְִִִִֶֶַַַָָָָאּלא

ּכח  נתינת נמׁש ׁשּמּצּיֹון רק היא ְְִִִִִִִֶַַַַָָֹוירּוׁשלים

לידי  ׁשּמביא ּתלמּוד ועלּֿדר] ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָלירּוׁשלים

עצמּה צמר ּבחינת וׁשלג, ּובצמר ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָמעׂשה],

(סעיף  לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשלג, ּבבחינת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָנמׁשכת

העילּוי  ולכן ּכּצמר. ׁשלג הּנֹותן ּבענין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָיו"ד)

הּוא  ּבּׁשלג, המׁשכתֹו עלֿידי ּבּצמר ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנעׂשה

עלֿידי  ּבצּיֹון ׁשּנעׂשה מהעילּוי יֹותר ּגדֹול ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָעילּוי

ׁשעלֿידי  (ׁשם) וכּנ"ל ּבירּוׁשלים, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָהמׁשכתֹו

ּכמֹו הּנׁשמה ׁשֹורׁש מתּגּלה וׁשלג, ּדצמר ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָהחיּבּור

ּבהעצמּות. מּוׁשרׁשת ְְְִֶֶֶַָׁשהיא

LÈÂ ֿ על ּבהעליֹון ׁשּנעׂשה ּדהעילּוי להֹוסיף, ¿≈ְְְְֲִִֶֶֶַַָָ

ּבההמׁשכה  ּגם הּוא למּטה, המׁשכתֹו ְְְְְֵַַַַַָָָָָידי

הּגלּויים. ּבּכחֹות צמר ודבחינת ׁשלג ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַֹּדבחינת
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לעיל, כמבואר והפנימי, ÔBiˆÂהמקיף ÌÈÏLe¯Èc ÔÈÚ‰Ï Ìb CiL«»«¿»ƒ¿»ƒ»«ƒ¿ƒ

¯Ó‡n‰ ˙lÁ˙aL את ירושלים "שבחי – לזה הקודם לפסוק (בשייכות ∆ƒ¿ƒ«««¬»
באריכות) לעיל כמבואר ציון", אלוקיך הללי ÔBiˆÂה' ÌÈÏLe¯Èc .ƒ»«ƒ¿ƒ

,‰‡zz ‰‡¯È)"ירושלים" בחינת היש', 'ביטול נמוכה, בדרגה ה' יראת ƒ¿»«»»
,‰‡lÈÚ ‰‡¯ÈÂ בדרגה ה' יראת ¿ƒ¿»ƒ»»

בחינת  במציאות', 'ביטול גבוהה,

ÏL‚"ציון" ˙Ó‚e„a Ì‰ (≈¿¿«∆∆
הגלויים  בכוחות ∆∆¿ÓˆÂ¯העבודה

הנפש. בעצם «¿Èc¿ƒ¯‡‰העבודה
‡È‰ ‰‡¯i‰L ÔÂÈk ,‰‡zz«»»≈»∆«ƒ¿»ƒ
˙‡È¯·aL C¯a˙È B˙Ïe„bÓƒ¿»ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ«

,ÌÏBÚ‰'ה בגדולת התבוננות מתוך »»
הבריאה  מתוך נראית שהיא כפי

˙ÈÓ‰a‰ LÙÏ Ìb ‡È‰ ˙ÎiL«∆∆ƒ«»∆∆««¬ƒ
- עליה גם השפעה לה ∆∆»C¯cŒÏÚויש

˙ÏÚBtL ‚ÏLc ‡b¯c‰««¿»¿∆∆∆∆∆
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁka שגם אור זהו כי «…«¿ƒ

ולקלוט. להכיל מסוגלים «¿ÈÂ¿ƒ¯‡‰הם
‡È‰L ÔÂÈk ,‰‡lÈÚƒ»»≈»∆ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c ˙eÓÓB¯‰Ó≈»¿¿≈
Û‡ ,ÔÎÏ ,˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»»≈«
‡È‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ Ú‚BaL∆¿≈««∆∆»¡…ƒƒ

,¯˙BÈ ‰ÏB„b ‰‡¯È מאשר ƒ¿»¿»≈
עמוק  לביטול ומביאה תתאה" ה"יראה

i‰L¯‡‰יותר ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆«ƒ¿»
ÏÚ ˙ÏÚBt dÈ‡ ‰ÓLp‰c¿«¿»»≈»∆∆«

˙ÈÓ‰a‰ LÙ66 מסוגלת שלא ∆∆««¬ƒ
מושפעת  ולהיות כזה נעלה אור לקלוט

- Óˆc¯,ממנו ‡b¯c‰ C¯cŒÏÚ«∆∆««¿»¿∆∆
("מקיף") מאד נעלית דרגה שהיא

˙BÁka ˙ÏÚBt dÈ‡L∆≈»∆∆«…
ÌÈÈeÏb‰ את לקלוט ביכולתם שאין «¿ƒ

והשפעתה. אורה

ÌÚ ,¯Óˆ ˙ÈÁaL BÓÎe¿∆¿ƒ«∆∆ƒ
,‚ÏL ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ d˙BÈ‰¡»¿«¿»ƒ¿ƒ«∆∆
d˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈«¿»»»
da ‰NÚ ,‚ÏL ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«∆∆«¬∆»

ÈeÏÈÚ מזה מתעלית עצמה והיא ƒ
של  השורש שגילוי לעיל (כמבואר

פעולתה  ידי על דווקא הוא הנפש עצם

בדרגה  שהם אף הגלויים, בכוחות

מהעצם) יותר ÊŒC¯cŒÏÚ‰נמוכה .«∆∆∆
,(ÔBiˆ) ‰‡lÈÚ ‰‡¯Èa ‡e‰¿ƒ¿»ƒ»»ƒ
‰pnÓ CLÓpL È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»

Ûeb‰ ¯e¯a ÏBÚÙÏ ,(ÌÈÏLe¯È) ‰‡zz ‰‡¯Èa Ák ˙È˙¿ƒ«…«¿ƒ¿»«»»¿»«ƒƒ¿≈«
B˜ÏÁÂ ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂהאדם של עליו ÌÏBÚa,המיוחד שמוטל ¿∆∆««¬ƒ¿∆¿»»

אותו  לברר daבפרט ‰NÚעצמה עילאה" לדרגה ÈeÏÈÚב"יראה ביחס «¬∆»ƒ
עצמה  מצד NÚÓ‰,שלה È„ÈÏ ‡È·nL „eÓÏz ÏB„b C¯cŒÏÚÂ]¿«∆∆»«¿∆≈ƒƒ≈«¬∆

‡È·Ó „eÓÏz‰L È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆««¿≈ƒ
‰NÚ ,‰NÚÓ È„ÈÏ יותר עוד ƒ≈«¬∆«¬∆

,„eÓÏz‰a ˙eÏ„b שבסדר אף «¿¿««¿
גדול  התלמוד ‡l‡הדרגות .[∆»

,ÌÈÏLe¯ÈÂ ÔBiˆaL יראה" ∆¿ƒƒ»«ƒ
תתאה" ו"יראה (ציון) עילאה"

ÔBiˆc(ירושלים) ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿ƒ
ÌÈÏLe¯ÈÂ ביניהם החיבור ידי על ƒ»«ƒ

"ירושלים" על "ציון" של וההשפעה

˙È˙ CLÓ ÔBivnL ˜¯ ‡È‰ƒ«∆ƒƒƒ¿»¿ƒ«
C¯cŒÏÚÂ] ÌÈÏLe¯ÈÏ Ák…«ƒ»«ƒ¿«∆∆

‡È·nL „eÓÏz וגורםÈ„ÈÏ «¿∆≈ƒƒ≈
,‚ÏLÂ ¯Óˆ·e ,[‰NÚÓ«¬∆¿∆∆¿∆∆
˙ÎLÓ dÓˆÚ ¯Óˆ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆«¿»ƒ¿∆∆

,‚ÏL ˙ÈÁ·a חיבור ביניהם ונפעל ƒ¿ƒ«∆∆
ÏÈÚÏמושלם  ¯‡a˙pL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿≈

Ô˙Bp‰ ÔÈÚa („"ÂÈ ÛÈÚÒ)¿ƒ¿ƒ¿««≈
ÔÎÏÂ .¯Óvk ‚ÏLÈeÏÈÚ‰ ∆∆«»∆¿»≈»ƒ

¯Óva ‰NÚpL במדרגה העליון ∆«¬∆«∆∆
,‚ÏMa B˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»»«∆∆

במדרגה הימנו ÈeÏÈÚשלמטה ‡e‰ƒ
‰NÚpL ÈeÏÈÚ‰Ó ¯˙BÈ ÏB„b»≈≈»ƒ∆«¬∆
B˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ÔBiˆa¿ƒ«¿≈«¿»»
(ÌL) Ï"pÎÂ ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿««»
¯Óˆc ¯eaÈÁ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿∆∆
‰ÓLp‰ L¯BL ‰lb˙Ó ,‚ÏLÂ¿∆∆ƒ¿«∆∆«¿»»
˙L¯LeÓ ‡È‰L BÓk¿∆ƒ¿∆∆

˙eÓˆÚ‰a גדולה מעלה שזו ¿»«¿
מושגת  היא ואף במיוחד, ונפלאה

הצמר  של ההשפעה ידי על דווקא

הגלויים). (כוחות בשלג (העצם)

,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ ולפרט לעיל באמור ¿≈¿ƒ
ÔBÈÏÚ‰aעוד  ‰NÚpL ÈeÏÈÚ‰c¿»ƒ∆«¬∆¿»∆¿

"תלמוד" וכן "ציון", עילאה", ("יראה

‰B˙ÎLÓו"צמר"), È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»»
‰hÓÏ"ירושלים" תתאה", (ב"יראה ¿«»

ו"ושלג"), "מעשה" Ìbוכן ‡e‰«
‚ÏL ˙ÈÁ·c ‰ÎLÓ‰‰a¿««¿»»ƒ¿ƒ«∆∆
˙BÁka ¯Óˆ ˙ÈÁ·„Â¿ƒ¿ƒ«∆∆«…

ÌÈÈeÏb‰ שההמשכה רק ולא גופא, «¿ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

minyd on jycw oernn dtiwyd

מּכחֹות  ׁשּלמעלה הּנׁשמה המׁשכת ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשעלֿידי

ּבּכחֹות  צמר) ּבחינת אֹו ׁשלג (ּבחינת ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַֹהּפנימּיים

ּבּה נעׂשה הּפגמים, ּולמּלאֹות לתּקן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָהּפנימּיים

הּפנימּיים, ּבּכחֹות הּוא ועלּֿדרֿזה ְְִִִִֶֶֶַַַֹעילּוי.

ּבמ  המׁשכתם ׁשעלֿידי ּומּדֹות), חׁשבה (ׂשכל ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשעיקר  אּלא עילּוי. ּבהם נעׂשה ּומעׂשה, ֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָּדּבּור

עלֿידי  ּבהעליֹון ׁשּנעׂשה (העילּוי זה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָענין

ׁשינּוי  ּפֹועל ּכׁשהעליֹון הּוא למּטה) ְְְְִִֵֶֶַָָָירידתֹו

ּדהּתחּתֹון  הּפעּולה ּגם ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְְֵֶֶַַַַַַַָּבהּתחּתֹון,

ׁשּנעׂשית  ׁשהעלּיה ּדׁשינּוי, ּבאֹופן הּוא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָּבהעליֹון

 ֿ ׁשּבאין עלּיה היא למּטה ירידתֹו עלֿידי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּבֹו

והעלּיה  הּתחּתֹון ּדמעלת הענין עיקר ולכן .ְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָערֹו

ּבעבֹודת  הּוא ּבהעלי ֹון, עלֿידֹו ְְֲֲֵֶֶַַַַָָׁשּנעׂשית

הּנׁשמה  ּדעצם ההמׁשכה  ׁשעלֿידי ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּתׁשּובה,

הּפנימּיים  ּבּכחֹות צמר) ּבחינת אֹו ׁשלג ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַֹ(ּבחינת

לזכּיֹות. זדֹונֹות להפיכת ועד ׁשינּוי, ּבהם ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָֻנעׂשה

ּבעצם  עלֿידיֿזה ׁשּנעׂשית העלּיה ּגם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָולכן,

.ׁשּבאיןֿערֹו עלּיה היא ְְֲֲִִֵֶַָָָהּנׁשמה,

הּׁשמים e‰ÊÂיב) מן קדׁש מּמעֹון הׁשקיפה ¿∆ְְְְִִִִַַַָָָ

ּומבֹואר  יׂשראל, את עּמ את ְְְִֵֵֶֶַָָָּובר

הּוא  ליׂשראל עּמ ׁשּמקּדים ּדהּטעם ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָּבהּמאמר

ּתלמּוד  ּדגדֹול ּבּמעׂשה, הּוא הּגילּוי עיקר ְְֲִִִֶַַַַַָּכי

את  מהּפכים מצוה ועֹוׂשי מעׂשה, לידי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּמביא

הּוא  ּדמעׂשה הּמעלה ּדעיקר לברכה, ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָהּקללה

(קללה) זדֹונֹות ׁשּמהּפכת הּתׁשּובה ְְְְֲֶֶֶַַַַָָָּבעבֹודת

ּדהוי' הענינים ׁשג' לֹומר, ויׁש (ּברכה). ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻלזכּיֹות

הּמבֹוארים  גֹו' אבה ולא ׁשּבּפסּוק ְְֱִֶֶַַָָָָֹֹאלקי

ּדתֹורה  (העבֹודה הּצּדיקים עבֹודת הם ְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָּבהּמאמר,

ועבֹודת  ׁשלג, ּדבחינת הּתׁשּובה עבֹודת ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָּומצֹות),

הוי' אבה ולא ּדענין צמר. ּדבחינת ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹהּתׁשּובה

רֹוצה  ׁשאינֹו ּבלעם, אל לׁשמע ְְֱִִֵֶֶֶֶַָֹֹאלקי

וּיהפ וענין הּצּדיקים. עבֹודת עלּֿדר הּוא לּמקטרגים, לׁשמֹוע ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָֹמלכתחילה

הוי' ּגילּוי עלֿידי לזכּיֹות זדֹונֹות הפיכת לברכה, הּקללה את ל אלקי ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻהוי'

ׁשלג  ּדבחינת הּתׁשּובה עבֹודת עלּֿדר הּוא מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּדלעילא

עצמית  אהבה ,אלקי הוי' אהב ּכי וענין ׁשּבאדם. מהׁשּתלׁשלּות למעלה -ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
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כלומר, הנפש. בעצם עילוי פועלת הגלויים ‰ÎLÓ˙בכוחות È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»«

˙ÈÁa B‡ ‚ÏL ˙ÈÁa) ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰«¿»»∆¿«¿»ƒ…«¿ƒƒƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ«
ÌÈÓ‚t‰ ˙B‡lÓÏe Ôw˙Ï ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁka (¯Óˆ משני (באחד ∆∆«…«¿ƒƒƒ¿«≈¿«¿«¿»ƒ

"צמר"), או "שלג" של daהאופנים ‰NÚ עצמה ÈeÏÈÚ.בנשמה «¬∆»ƒ
˙BÁka ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«…
,(˙BcÓe ÏÎN) ,ÌÈiÓÈt‰«¿ƒƒƒ≈∆ƒ

מהם  שלמטה לדרגות »∆ŒÏÚLביחס
¯eac ‰·LÁÓa Ì˙ÎLÓ‰ È„È¿≈«¿»»»¿«¬»»ƒ

‰NÚÓe השכל של הביטוי כלי , «¬∆
Ì‰aוהמידות ‰NÚ ומידות בשכל «¬∆»∆

ÔÈÚעצמם ¯˜ÈÚL ‡l‡ .ÈeÏÈÚƒ∆»∆ƒ«ƒ¿»
ÔBÈÏÚ‰a ‰NÚpL ÈeÏÈÚ‰) ‰Ê∆»ƒ∆«¬∆¿»∆¿
‡e‰ (‰hÓÏ B˙„È¯È È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»¿«»

ÈeÈL ÏÚBt ÔBÈÏÚ‰Lk מהותי ¿∆»∆¿≈ƒ
,ÔBzÁz‰a על לעיל האמור בדוגמת ¿««¿

גם  בירור פועלת שכן עילאה, יראה

הבהמית ונפש ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰בגוף
ÔBzÁz‰c ‰ÏeÚt‰ Ìb««¿»¿««¿

ÔBÈÏÚ‰a שנפעלת וההתעלות ¿»∆¿
לתחתון  מהשפעתו כתוצאה בעליון

ÈeÈLc ÔÙB‡a ‡e‰,מהותו בכל ¿∆¿ƒ
È„ÈŒÏÚ Ba ˙ÈNÚpL ‰iÏÚ‰L∆»¬ƒ»∆«¬≈«¿≈
‰iÏÚ ‡È‰ ‰hÓÏ B˙„È¯È¿ƒ»¿«»ƒ¬ƒ»

CB¯ÚŒÔÈ‡aL יחס כל ללא ∆¿≈¬
שלו. הקודמת לדרגה ≈«¿ÔÎÏÂוהשוואה

וההשפעה  הפעולה שעיקר כיוון

שינוי  נפעל כאשר דווקא היא האמורה

בעילוי  והן עצמו בתחתון (הן מהותי

בעליון) מזה כתוצאה »ÈÚƒ˜¯שנפעל
ÔBzÁz‰ ˙ÏÚÓc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¬«««¿
B„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL ‰iÏÚ‰Â¿»¬ƒ»∆«¬≈«»
˙„B·Úa ‡e‰ ,ÔBÈÏÚ‰a¿»∆¿«¬«
‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚL ,‰·eLz‰«¿»∆«¿≈««¿»»

) ‰ÓLp‰ ÌˆÚc משני באחד ¿∆∆«¿»»
האמורים  ‡Bהאופנים ‚ÏL ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆

˙BÁka (¯Óˆ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆«…
,ÈeÈL Ì‰a ‰NÚ ÌÈiÓÈt‰«¿ƒƒƒ«¬∆»∆ƒ
˙BiÎÊÏ ˙BB„Ê ˙ÎÈÙ‰Ï „ÚÂ¿««¬ƒ«¿ƒ¿À
אל  הקצה מן באיןֿערוך, שינוי שהוא

‰iÏÚ‰הקצה  Ìb ,ÔÎÏÂ .¿»≈«»¬ƒ»
ÌˆÚa ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈∆¿∆∆
ŒÔÈ‡aL ‰iÏÚ ‡È‰ ,‰ÓLp‰«¿»»ƒ¬ƒ»∆¿≈

CB¯Ú לפני ומדרגתה מצבה לגבי ¬
הזו. העלייה

ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰ e‰ÊÂ (·È¿∆«¿ƒ»ƒ¿
˙‡ C¯·e ÌÈÓM‰ ÔÓ EL„»̃¿¿ƒ«»«ƒ»≈∆

¯Ó‡n‰a ¯‡B·Óe ,Ï‡¯NÈ ˙‡ EnÚ נפתח בו הריי"צ, הרבי של «¿∆ƒ¿»≈¿»¿««¬»
זה, Ï‡¯NÈÏמאמר EnÚ ÌÈc˜nL ÌÚh‰c הוא "עם" שלכאורה אף ¿«««∆«¿ƒ«¿¿ƒ¿»≈

ב"ישראל" לפתוח ראוי והיה נמוכה ‰ÈeÏÈbמדרגה ¯˜ÈÚ Èk ‡e‰ƒƒ««ƒ
מלמעלה  האלוקי האור של eÓÏz„וההמשכה ÏB„‚c ,‰NÚna ‡e‰««¬∆¿»«¿

NÚÓ‰,משום  È„ÈÏ ‡È·nL∆≈ƒƒ≈«¬∆
‰ÂˆÓ ÈNBÚÂבפועלÌÈÎt‰Ó ¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ

¯˜ÈÚc ,‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰ ˙‡∆«¿»»ƒ¿»»¿ƒ«
‡e‰ ‰NÚÓc ‰ÏÚn‰««¬»¿«¬∆
˙Ît‰nL ‰·eLz‰ ˙„B·Úa«¬««¿»∆¿«∆∆
˙BiÎÊÏ (‰ÏÏ˜) ˙BB„Ê¿¿»»ƒ¿À

(‰Î¯a) ועילוי מהותי שינוי שהוא ¿»»
באיןֿערוך.

ÌÈÈÚ‰ '‚L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆»ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ ˜eÒtaL EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰c«¬»»¡…∆∆«»¿…

'B‚ אלוקיך ‡·‰ ה' אבה ("ולא »»
הקללה  הפיכת בלעם, אל לשמוע

אלוקיך") ה' ו"אהבך לברכה,

Ì‰ ,¯Ó‡n‰a ÌÈ¯‡B·n‰ כנגד «¿»ƒ¿««¬»≈
של העניינים ‰ÌÈ˜Ècvג' ˙„B·Ú¬«««ƒƒ

,(˙BˆÓe ‰¯B˙c ‰„B·Ú‰)»¬»¿»ƒ¿
˙ÈÁ·c ‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»ƒ¿ƒ«
‰·eLz‰ ˙„B·ÚÂ ,‚ÏL∆∆«¬««¿»

,¯Óˆ ˙ÈÁ·c.ומפרט שהולך כפי ƒ¿ƒ«∆∆
EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰·‡ ‡ÏÂ ÔÈÚc¿ƒ¿«¿…»»¬»»¡…∆
BÈ‡L ,ÌÚÏa Ï‡ ÚÓLÏƒ¿…«∆ƒ¿»∆≈
ÚBÓLÏ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ‰ˆB¯∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«
C¯cŒÏÚ ‡e‰ ,ÌÈ‚¯Ë˜nÏ«¿«¿¿ƒ«∆∆

ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú כלל להם שאין ¬«««ƒƒ
לעניינים  רצויים.שייכות »¿ÔÈÚÂ¿ƒבלתי

˙‡ EÏ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ CÙ‰iÂ««¬…¬»»¡…∆¿∆
˙ÎÈÙ‰ ,‰Î¯·Ï ‰ÏÏw‰«¿»»ƒ¿»»¬ƒ«
ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ ˙BiÎÊÏ ˙BB„Ê¿ƒ¿À«¿≈ƒ
‰ÏÚÓlL ‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿≈»∆¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰Ó החטאים אין שם ≈ƒ¿«¿¿
מלכתחילה  פוגמים ‰e‡והעוונות

‰·eLz‰ ˙„B·Ú C¯cŒÏÚ«∆∆¬««¿»
‰ÏÚÓÏ - ‚ÏL ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«∆∆¿«¿»

Ì„‡aL ˙eÏLÏzL‰Ó בכוחות ≈ƒ¿«¿¿∆»»»
הגלויים. ‡‰·Eהנפש Èk ÔÈÚÂ¿ƒ¿«ƒ¬≈¿

˙ÈÓˆÚ ‰·‰‡ ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…∆«¬»«¿ƒ
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f"kyz'dכ ,lel` i"g ,`az t"y

עׂשו  ׁשאח  ּבמקֹום  ּדגם ליׂשראל, ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָּדהּקּב"ה

הּוא  ּדוקא, יעקב את ואהב מּכלֿמקֹום ְְֲֲִֶַַַַָָָָֹֹֹליעקב,

הּפגמים  ּתקּון - צמר ּדבחינת הּתׁשּובה ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָעלּֿדר

החטא  ּבׁשעת ׁשּגם הּנׁשמה, עצם ּגילּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָעלֿידי

.יתּבר אּתֹו באמנה היא לעׂשו) ּדֹומה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ(ּכׁשהּוא

‡È·Óe ּדֿולא הענין ּגם הענינים, ג' ּבהּמאמר ≈ƒְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹ

הּצּדיקים, עבֹודת עלּֿדר ׁשהּוא ֲִִֶֶֶַַַַָָאבה,

הּוא  (עּמ) הּתחּתֹון ּדמעלת הענין ׁשעיקר ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָאף

והעילּוי  הענין ּכי (ּכּנ"ל), הּתׁשּובה ְְְֲִִִַַַַַָָָָּבעבֹודת

הּמצֹות  ּבקּיּום ּגם הּוא ׁשינּוי) (ׁשּפֹועל ְְְִִִֵֶַַַָּבּתׁשּובה

ּכּמה  מ'ירּוׁשלמי' ּבהּמאמר ּכּמּובא ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָ(ּדצּדיקים),

ׁשּבעבֹודת  אּלא מצוה, עֹוׂשי ׁשל ּכחן ְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹּגדֹול

יׁשנם  עצמּה ּובתׁשּובה ּבגילּוי. הּוא ְְְְְִִֶַַָָָָהּתׁשּובה

ׁשּבכל  גֹו', אהב וּֿכי גֹו', וּיהפ אֹופּנים, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָֹׁשני

יו"ד. סעיף ּכּנ"ל יתרֹון, יׁש מהם ְְִִֵֵֶֶַַָאחד

את LÈÂיג) עּמ את ּׁשאֹומר ּדזה להֹוסיף, ¿≈ְְְִֵֶֶֶֶַ

ׁשּגם  וֿיׂשראל, עּמ את (ולא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹיׂשראל

ׁשני  הם ויׂשראל ׁשעּמ מּודגׁש זה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָּבלׁשֹון

ּברכה  ּברכֹות, ׁשּתי ׁשהן לרּמז ּבכדי הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָענינים)

ּדנֹוסף  ב). סעיף (ּכּנ"ל ליׂשראל ּוברכה ְְְְְְְִִֵַַַָָָָלעּמ

עלֿידם  אחרּֿכ נמׁשכת עּמ את ׁשּֿובר ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלזה

ויׁש יׂשראל. את - ּברכה עֹוד יׁשנּה יׂשראל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָלכל

ּפׁשּוטים  אנׁשים ,עּמ את ּדּֿובר ְְְֲִִֵֶַַָָלֹומר,

היא  ּובפׁשטּות ּבתמימּות ּומצֹות ּתֹורה ְְְְְְִִִִִֶַַָׁשּמקּימים

הּפׁשטּות  ּדענין (צמר), העצם מּצד ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָההמׁשכה

את  ּובר הּנׁשמה. ּדעצם הּפׁשיטּות מּצד ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָהּוא

ׁשּׁשּיכת  המׁשכה היא ּתֹורה) (יֹודעי ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל

אֹומר  ואףֿעלּֿפיֿכן (ׁשלג). הּגילּויים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַלענין

אחד. ענין ׁשהם לרּמז, ּבכדי אחת, ּפעם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּובר

ׁשּנמׁשכת  הּברכה היא ,עּמ את ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּֿובר

מּצד  (ּגם הּפנימּיים ׁשּכחֹות הּפנימּיים, ּבּכחֹות העצם המׁשכת הינּו ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹליׂשראל,

ויו"ד. ט' סעיף ּכּנ"ל העצם, ּכפי  יהיּו ׁשּלהם) ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָהּצּיּור

ÔÈ‡Âּפׁשּוטֹו מידי יֹוצא עּמ67מקרא את ּובר מּמׁש, ּבימינּו ּובמהרה ויהיה , ¿≈ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
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א.67) סג, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ŒÏkÓ ,·˜ÚÈÏ ÂNÚ Á‡L ÌB˜Óa Ì‚c ,Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰c¿«»»¿ƒ¿»≈¿«¿»∆»≈»¿«¬…ƒ»
‰·eLz‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰ ,‡˜Âc ·˜ÚÈ ˙‡ ·‰‡Â ÌB˜Ó»»…«∆«¬…«¿»«∆∆«¿»
,‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ ÌÈÓ‚t‰ Ôe˜z - ¯Óˆ ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«∆∆ƒ«¿»ƒ«¿≈ƒ∆∆«¿»»
Bz‡ ‰Ó‡· ‡È‰ (ÂNÚÏ ‰ÓBc ‡e‰Lk) ‡ËÁ‰ ˙ÚLa ÌbL∆«ƒ¿««≈¿¿∆∆¿≈»ƒ¿»¿»ƒ

C¯a˙È כמבואר נפגמה, לא ומעולם ƒ¿»≈
לעיל.

¯Ó‡n‰a ‡È·Óe'ג כל את ≈ƒ¿««¬»
‡ÏÂŒc ÔÈÚ‰ Ìb ,ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ¿…

רצה ‡·‰, לא הוא ברוך שהקדוש »»
מלכתחילה בלעם אל ∆e‰L‡לשמוע

Ú C¯cŒÏÚÌÈ˜Ècv‰ ˙„B· שאין «∆∆¬«««ƒƒ
תיקון  הדרוש פגם כל ‡Ûבהם ,«

˙ÏÚÓc ÔÈÚ‰ ¯˜ÈÚL∆ƒ«»ƒ¿»¿«¬«
˙„B·Úa ‡e‰ (EnÚ) ÔBzÁz‰««¿«¿«¬«

Ï"pk) ‰·eLz‰ לכאורה כן ואם ,( «¿»««
לנושא  נוגע לא הצדיקים עבודת עניין

במאמר ‰ÔÈÚהמבואר Èkƒ»ƒ¿»
ÏÚBtL) ‰·eLza ÈeÏÈÚ‰Â¿»ƒ«¿»∆≈

ÈeÈL,באיןֿערוך לשינוי עד מהותי, ƒ
לעיל  Ìei˜aכמבואר Ìb ‡e‰ («¿ƒ

,(ÌÈ˜Ècˆc) ˙Bˆn‰ מעלת מצד «ƒ¿¿«ƒƒ
עצמו  המצוות enk·‡קיום ,«»

‰nk 'ÈÓÏLe¯È'Ó ¯Ó‡n‰a¿««¬»ƒ¿«¿ƒ«»
,‰ÂˆÓ ÈNBÚ ÏL ÔÁk ÏB„b»…»∆≈ƒ¿»
כאן  האמור "השקיפה" מעלתם שבגלל

לטובה  B·ÚaL„˙הוא ‡l‡∆»∆«¬«
‡e‰ ‰·eLz‰ והעילוי השינוי «¿»

מעלה ÈeÏÈ‚aהאמור  בה ויש ¿ƒ
בעלי  מעלת המצוות, קיום על מיוחדת

צדיקים. על תשובה

ÈL ÌLÈ dÓˆÚ ‰·eL˙·eƒ¿»«¿»∆¿»¿≈
,ÌÈpÙB‡ זה בפסוק המפורטים «ƒ

,'B‚ E·‰‡ ÈkŒÂ ,'B‚ CÙ‰iÂ««¬…¿ƒ¬≈¿
,ÔB¯˙È LÈ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»≈∆≈ƒ¿

השני, ÂÈ"„לעומת ÛÈÚÒ Ï"pk««¿ƒ
שבכל  היתרון בפרטיות נתבאר (שם

"שלג" של האופנים משני אחד

ו"צמר").

¯ÓB‡M ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‚È¿≈¿ƒ¿∆∆≈
˙‡ ‡ÏÂ) Ï‡¯NÈ ˙‡ EnÚ ˙‡∆«¿∆ƒ¿»≈¿…∆
ÔBLÏa ÌbL ,Ï‡¯NÈŒÂ EnÚ«¿¿ƒ¿»≈∆«¿»

,‰Ê"את" של תוספת ללא אפילו ∆
שנייה, EnÚLפעם L‚„eÓ¿»∆«¿

,ÌÈÈÚ ÈL Ì‰ Ï‡¯NÈÂ ובכל ¿ƒ¿»≈≈¿≈ƒ¿»ƒ

בבני  דרגות בשתי שמדובר יותר עוד להדגיש פעמיים "את" נאמר זאת

BÎ¯a˙ישראל  ÈzL Ô‰L Ên¯Ï È„Îa ‡e‰ EnÚÏשונות,) ‰Î¯a ƒ¿≈¿«≈∆≈¿≈¿»¿»»¿«¿
˙‡ C¯·eŒL ‰ÊÏ ÛÒBc .(· ÛÈÚÒ Ï"pk) Ï‡¯NÈÏ ‰Î¯·e¿»»¿ƒ¿»≈««¿ƒ¿»»∆∆»≈∆

EnÚ הפשוטים האנשים מתברכים שבה ‡CkŒ¯Áהברכה ˙ÎLÓ «¿ƒ¿∆∆««»
,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ Ì„ÈŒÏÚ זה ובעניין «»»¿»ƒ¿»≈

זה  וקשורים דומים ו"ישראל" "עמך"

‡˙בזה  - ‰Î¯a „BÚ dLÈ∆¿»¿»»∆
.Ï‡¯NÈƒ¿»≈

,EnÚ ˙‡ C¯·eŒc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿»≈∆«¿
‡ÌÈÓi˜nL ÌÈËeLt ÌÈL¬»ƒ¿ƒ∆¿«¿ƒ

˙eÓÈÓ˙a ˙BˆÓe ‰¯Bz»ƒ¿ƒ¿ƒ
˙eËLÙ·e ביותר גדולה שמעלתם ¿«¿

לפני  בתחילה, בפסוק נזכרים הם ולכן

vÓ„"ישראל" ‰ÎLÓ‰‰ ‡È‰ƒ««¿»»ƒ«
ÔÈÚc ,(¯Óˆ) ÌˆÚ‰»∆∆∆∆¿ƒ¿«

˙eËLt‰ העובדים אלה יהודים של ««¿
ובתמימות  פשוטה באמונה ה' את

‡e‰ שנובע ‰eËÈLt˙עניין „vÓƒ««¿ƒ
˙‡ C¯·e .‰ÓLp‰ ÌˆÚc¿∆∆«¿»»»≈∆

(‰¯Bz ÈÚ„BÈ) Ï‡¯NÈ העובדים ƒ¿»≈¿≈»
והשגה  בהבנה ה' ‰ÎLÓ‰את ‡È‰ƒ«¿»»

ÌÈÈeÏÈb‰ ÔÈÚÏ ˙ÎiML∆«∆∆¿ƒ¿««ƒƒ
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .(‚ÏL) אף ∆∆¿««ƒ≈

שונות ברכות בשתי ≈‡ÓB¯שמדובר
‡Á˙הפסוק  ÌÚt C¯·e,בלבד »≈««««

אחת, במילה הברכות שתי את וכולל

Ì‰L"וברך" ,Ên¯Ï È„Îaƒ¿≈¿«≈∆≈
דבר של ŒLלאמיתו .„Á‡ ÔÈÚƒ¿»∆»∆

,EnÚ ˙‡ C¯·e של הברכה »≈∆«¿
ÎLÓpL˙"עמך" ‰Î¯a‰ ‡È‰ƒ«¿»»∆ƒ¿∆∆

דבר  של ‰eÈבסופו ,Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«¿
˙BÁka ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»∆∆«…
ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁkL ,ÌÈiÓÈt‰«¿ƒƒƒ∆…«¿ƒƒƒ
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minyd on jycw oernn dtiwyd

והן  הרּוחנּיים ּבענינים הן ּכפׁשּוטֹו, יׂשראל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָאת

מּידֹו רויחי, ּומזֹוני חּיי ּבבני הּגׁשמּיים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּבענינים

והרחבה. הּקדֹוׁשה הּפתּוחה ְְְְְֵַַַָָָָָָהמלאה

•
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הפשוטה  במשמעותו בכתוב האמור
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כי f"kyz'd ,lel` i"g ,`az t"y

עׂשו  ׁשאח  ּבמקֹום  ּדגם ליׂשראל, ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָּדהּקּב"ה

הּוא  ּדוקא, יעקב את ואהב מּכלֿמקֹום ְְֲֲִֶַַַַָָָָֹֹֹליעקב,

הּפגמים  ּתקּון - צמר ּדבחינת הּתׁשּובה ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָעלּֿדר

החטא  ּבׁשעת ׁשּגם הּנׁשמה, עצם ּגילּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָעלֿידי

.יתּבר אּתֹו באמנה היא לעׂשו) ּדֹומה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ(ּכׁשהּוא

‡È·Óe ּדֿולא הענין ּגם הענינים, ג' ּבהּמאמר ≈ƒְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹ

הּצּדיקים, עבֹודת עלּֿדר ׁשהּוא ֲִִֶֶֶַַַַָָאבה,

הּוא  (עּמ) הּתחּתֹון ּדמעלת הענין ׁשעיקר ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָאף

והעילּוי  הענין ּכי (ּכּנ"ל), הּתׁשּובה ְְְֲִִִַַַַַָָָָּבעבֹודת

הּמצֹות  ּבקּיּום ּגם הּוא ׁשינּוי) (ׁשּפֹועל ְְְִִִֵֶַַַָּבּתׁשּובה

ּכּמה  מ'ירּוׁשלמי' ּבהּמאמר ּכּמּובא ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָ(ּדצּדיקים),

ׁשּבעבֹודת  אּלא מצוה, עֹוׂשי ׁשל ּכחן ְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹּגדֹול

יׁשנם  עצמּה ּובתׁשּובה ּבגילּוי. הּוא ְְְְְִִֶַַָָָָהּתׁשּובה

ׁשּבכל  גֹו', אהב וּֿכי גֹו', וּיהפ אֹופּנים, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָֹׁשני

יו"ד. סעיף ּכּנ"ל יתרֹון, יׁש מהם ְְִִֵֵֶֶַַָאחד

את LÈÂיג) עּמ את ּׁשאֹומר ּדזה להֹוסיף, ¿≈ְְְִֵֶֶֶֶַ

ׁשּגם  וֿיׂשראל, עּמ את (ולא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹיׂשראל

ׁשני  הם ויׂשראל ׁשעּמ מּודגׁש זה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָּבלׁשֹון

ּברכה  ּברכֹות, ׁשּתי ׁשהן לרּמז ּבכדי הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָענינים)

ּדנֹוסף  ב). סעיף (ּכּנ"ל ליׂשראל ּוברכה ְְְְְְְִִֵַַַָָָָלעּמ

עלֿידם  אחרּֿכ נמׁשכת עּמ את ׁשּֿובר ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלזה

ויׁש יׂשראל. את - ּברכה עֹוד יׁשנּה יׂשראל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָלכל

ּפׁשּוטים  אנׁשים ,עּמ את ּדּֿובר ְְְֲִִֵֶַַָָלֹומר,

היא  ּובפׁשטּות ּבתמימּות ּומצֹות ּתֹורה ְְְְְְִִִִִֶַַָׁשּמקּימים

הּפׁשטּות  ּדענין (צמר), העצם מּצד ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָההמׁשכה

את  ּובר הּנׁשמה. ּדעצם הּפׁשיטּות מּצד ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָהּוא

ׁשּׁשּיכת  המׁשכה היא ּתֹורה) (יֹודעי ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל

אֹומר  ואףֿעלּֿפיֿכן (ׁשלג). הּגילּויים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַלענין

אחד. ענין ׁשהם לרּמז, ּבכדי אחת, ּפעם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּובר

ׁשּנמׁשכת  הּברכה היא ,עּמ את ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּֿובר

מּצד  (ּגם הּפנימּיים ׁשּכחֹות הּפנימּיים, ּבּכחֹות העצם המׁשכת הינּו ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹליׂשראל,

ויו"ד. ט' סעיף ּכּנ"ל העצם, ּכפי  יהיּו ׁשּלהם) ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָהּצּיּור

ÔÈ‡Âּפׁשּוטֹו מידי יֹוצא עּמ67מקרא את ּובר מּמׁש, ּבימינּו ּובמהרה ויהיה , ¿≈ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
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ŒÏkÓ ,·˜ÚÈÏ ÂNÚ Á‡L ÌB˜Óa Ì‚c ,Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰c¿«»»¿ƒ¿»≈¿«¿»∆»≈»¿«¬…ƒ»
‰·eLz‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰ ,‡˜Âc ·˜ÚÈ ˙‡ ·‰‡Â ÌB˜Ó»»…«∆«¬…«¿»«∆∆«¿»
,‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ ÌÈÓ‚t‰ Ôe˜z - ¯Óˆ ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«∆∆ƒ«¿»ƒ«¿≈ƒ∆∆«¿»»
Bz‡ ‰Ó‡· ‡È‰ (ÂNÚÏ ‰ÓBc ‡e‰Lk) ‡ËÁ‰ ˙ÚLa ÌbL∆«ƒ¿««≈¿¿∆∆¿≈»ƒ¿»¿»ƒ

C¯a˙È כמבואר נפגמה, לא ומעולם ƒ¿»≈
לעיל.

¯Ó‡n‰a ‡È·Óe'ג כל את ≈ƒ¿««¬»
‡ÏÂŒc ÔÈÚ‰ Ìb ,ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ¿…

רצה ‡·‰, לא הוא ברוך שהקדוש »»
מלכתחילה בלעם אל ∆e‰L‡לשמוע

Ú C¯cŒÏÚÌÈ˜Ècv‰ ˙„B· שאין «∆∆¬«««ƒƒ
תיקון  הדרוש פגם כל ‡Ûבהם ,«

˙ÏÚÓc ÔÈÚ‰ ¯˜ÈÚL∆ƒ«»ƒ¿»¿«¬«
˙„B·Úa ‡e‰ (EnÚ) ÔBzÁz‰««¿«¿«¬«

Ï"pk) ‰·eLz‰ לכאורה כן ואם ,( «¿»««
לנושא  נוגע לא הצדיקים עבודת עניין

במאמר ‰ÔÈÚהמבואר Èkƒ»ƒ¿»
ÏÚBtL) ‰·eLza ÈeÏÈÚ‰Â¿»ƒ«¿»∆≈

ÈeÈL,באיןֿערוך לשינוי עד מהותי, ƒ
לעיל  Ìei˜aכמבואר Ìb ‡e‰ («¿ƒ

,(ÌÈ˜Ècˆc) ˙Bˆn‰ מעלת מצד «ƒ¿¿«ƒƒ
עצמו  המצוות enk·‡קיום ,«»

‰nk 'ÈÓÏLe¯È'Ó ¯Ó‡n‰a¿««¬»ƒ¿«¿ƒ«»
,‰ÂˆÓ ÈNBÚ ÏL ÔÁk ÏB„b»…»∆≈ƒ¿»
כאן  האמור "השקיפה" מעלתם שבגלל

לטובה  B·ÚaL„˙הוא ‡l‡∆»∆«¬«
‡e‰ ‰·eLz‰ והעילוי השינוי «¿»

מעלה ÈeÏÈ‚aהאמור  בה ויש ¿ƒ
בעלי  מעלת המצוות, קיום על מיוחדת

צדיקים. על תשובה

ÈL ÌLÈ dÓˆÚ ‰·eL˙·eƒ¿»«¿»∆¿»¿≈
,ÌÈpÙB‡ זה בפסוק המפורטים «ƒ

,'B‚ E·‰‡ ÈkŒÂ ,'B‚ CÙ‰iÂ««¬…¿ƒ¬≈¿
,ÔB¯˙È LÈ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»≈∆≈ƒ¿

השני, ÂÈ"„לעומת ÛÈÚÒ Ï"pk««¿ƒ
שבכל  היתרון בפרטיות נתבאר (שם

"שלג" של האופנים משני אחד

ו"צמר").

¯ÓB‡M ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‚È¿≈¿ƒ¿∆∆≈
˙‡ ‡ÏÂ) Ï‡¯NÈ ˙‡ EnÚ ˙‡∆«¿∆ƒ¿»≈¿…∆
ÔBLÏa ÌbL ,Ï‡¯NÈŒÂ EnÚ«¿¿ƒ¿»≈∆«¿»

,‰Ê"את" של תוספת ללא אפילו ∆
שנייה, EnÚLפעם L‚„eÓ¿»∆«¿

,ÌÈÈÚ ÈL Ì‰ Ï‡¯NÈÂ ובכל ¿ƒ¿»≈≈¿≈ƒ¿»ƒ

בבני  דרגות בשתי שמדובר יותר עוד להדגיש פעמיים "את" נאמר זאת

BÎ¯a˙ישראל  ÈzL Ô‰L Ên¯Ï È„Îa ‡e‰ EnÚÏשונות,) ‰Î¯a ƒ¿≈¿«≈∆≈¿≈¿»¿»»¿«¿
˙‡ C¯·eŒL ‰ÊÏ ÛÒBc .(· ÛÈÚÒ Ï"pk) Ï‡¯NÈÏ ‰Î¯·e¿»»¿ƒ¿»≈««¿ƒ¿»»∆∆»≈∆

EnÚ הפשוטים האנשים מתברכים שבה ‡CkŒ¯Áהברכה ˙ÎLÓ «¿ƒ¿∆∆««»
,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ Ì„ÈŒÏÚ זה ובעניין «»»¿»ƒ¿»≈

זה  וקשורים דומים ו"ישראל" "עמך"

‡˙בזה  - ‰Î¯a „BÚ dLÈ∆¿»¿»»∆
.Ï‡¯NÈƒ¿»≈

,EnÚ ˙‡ C¯·eŒc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿»≈∆«¿
‡ÌÈÓi˜nL ÌÈËeLt ÌÈL¬»ƒ¿ƒ∆¿«¿ƒ

˙eÓÈÓ˙a ˙BˆÓe ‰¯Bz»ƒ¿ƒ¿ƒ
˙eËLÙ·e ביותר גדולה שמעלתם ¿«¿

לפני  בתחילה, בפסוק נזכרים הם ולכן

vÓ„"ישראל" ‰ÎLÓ‰‰ ‡È‰ƒ««¿»»ƒ«
ÔÈÚc ,(¯Óˆ) ÌˆÚ‰»∆∆∆∆¿ƒ¿«

˙eËLt‰ העובדים אלה יהודים של ««¿
ובתמימות  פשוטה באמונה ה' את

‡e‰ שנובע ‰eËÈLt˙עניין „vÓƒ««¿ƒ
˙‡ C¯·e .‰ÓLp‰ ÌˆÚc¿∆∆«¿»»»≈∆

(‰¯Bz ÈÚ„BÈ) Ï‡¯NÈ העובדים ƒ¿»≈¿≈»
והשגה  בהבנה ה' ‰ÎLÓ‰את ‡È‰ƒ«¿»»

ÌÈÈeÏÈb‰ ÔÈÚÏ ˙ÎiML∆«∆∆¿ƒ¿««ƒƒ
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .(‚ÏL) אף ∆∆¿««ƒ≈

שונות ברכות בשתי ≈‡ÓB¯שמדובר
‡Á˙הפסוק  ÌÚt C¯·e,בלבד »≈««««

אחת, במילה הברכות שתי את וכולל

Ì‰L"וברך" ,Ên¯Ï È„Îaƒ¿≈¿«≈∆≈
דבר של ŒLלאמיתו .„Á‡ ÔÈÚƒ¿»∆»∆

,EnÚ ˙‡ C¯·e של הברכה »≈∆«¿
ÎLÓpL˙"עמך" ‰Î¯a‰ ‡È‰ƒ«¿»»∆ƒ¿∆∆

דבר  של ‰eÈבסופו ,Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«¿
˙BÁka ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»∆∆«…
ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁkL ,ÌÈiÓÈt‰«¿ƒƒƒ∆…«¿ƒƒƒ

Ì‰lL ¯eiv‰ „vÓ Ìb) ובכל «ƒ««ƒ∆»∆
שלהם  המציאות וגדרי eÈ‰Èפרטי (ƒ¿

'Ë ÛÈÚÒ Ï"pk ,ÌˆÚ‰ ÈÙk¿ƒ»∆∆««¿ƒ
„"ÂÈÂ.ובפרטיות באריכות ¿

È„ÈÓ ‡ˆBÈ ‡¯˜Ó ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈
BËeLt67, הברכה עניין שיקויים ¿
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minyd on jycw oernn dtiwyd

והן  הרּוחנּיים ּבענינים הן ּכפׁשּוטֹו, יׂשראל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָאת

מּידֹו רויחי, ּומזֹוני חּיי ּבבני הּגׁשמּיים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּבענינים

והרחבה. הּקדֹוׁשה הּפתּוחה ְְְְְֵַַַָָָָָָהמלאה

•

1

2

3

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הפשוטה  במשמעותו בכתוב האמור

,LnÓ eÈÓÈa ‰¯‰Ó·e ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆ƒ¿≈»¿»≈«»
Ï‡¯NÈ ˙‡ EnÚ ˙‡ C¯·e»≈∆«¿∆ƒ¿»≈

Ô‰ ,BËeLÙk ברכהÌÈÈÚa ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
Ô‰Â ÌÈiÁe¯‰ בברכהÌÈÈÚa »»ƒƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

ÈBÊÓe ÈiÁ È·a ,ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ¿»≈«≈¿≈
ופרנסה  (בריאות) חיים ילדים,

,ÈÁÈÂ¯ בריווח‰‡ÏÓ‰ B„iÓ ¿ƒ≈ƒ»«¿≈»
‰·Á¯‰Â ‰LB„w‰ ‰Áe˙t‰«¿»«¿»¿»¿»»

הוא. ברוך הקדוש של
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dbibg(ycew zay meil)

:df oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzyiìLäLyLBãwä ¨©¨¨§¨©¨
ìò ,íBé ìëa ïäéìò äëBa àeä CeøainøLôàLeläøBza ÷Bñòì ¨¤£¥¤§¨©¤¤§¨©£©¨

÷ñBò Bðéàå,daìòåinøLôà éàLel÷ñBòå äøBza ÷Bñòì,daìòå §¥¥§©¤¦¤§¨©£©¨§¥§©
ñðøtxeaivd lr dpenn ±øeavä ìò äàbúnä.mpiga ©§¨©¦§¨¤©©¦

:oaxegd ipiprn dyrn d`ian `xnbdúBðé÷ øôñ èé÷ð äåä éaø± ©¦£¨¨¦¥¤¦
ifgd,ziad oaxeg lr da opewn edinxiy ,dki` zlibn ecia wà÷å§¨

déeâa éø÷.da `xew dide ±à÷eñt éàäì àèî ékribd xy`k ± ¨¥§©¥¦¨¨§©§¨
weqtl(` a dki`)éìLä'õøà íéîMî C,'l`xUi zx`tYdéãé ïî ìôð ¦§¦¦¨©¦¤¤¦§¤¤¦§¨¥¨©¦§¥

.eicin xtqd ltp ±,øîà`idy l`xyi ly ef dlitp dlecb dnk ¨©
dlitpk ,ux`l minydnàz÷éîò àøéáì íø àøbéàîdeab bbn ± ¥¦¨¨¨§¦¨£¦§¨

.wenr xeal
àçøBàa éìæàå éì÷L eåä àéiç éaøå éaø.jxca mikled eid ±eèî ék ©¦§©¦¦¨£¨§¦§¨§¦§§¨¦¨

àúî àeääì,zg` xirl eribdyk ±éøîàiyp` z` el`y ± §©¨¨¨§¦
,mewndàëä ïðaøî àaøeö àkéàm`y ,mkg cinlz o`k yi m`d ± ¦¨§¨¥©¨¨¨¨

okdétà ìéa÷éðå ìéæð.eipt liawpe jlp ±éøîàiyp` mdl eaiyd ± ¥¦§¦§¦©¥¨§¦
,xirdøî àaøeö àkéààëä ïða,mkg cinlz o`k yi ,ok` ±øBàî'e ¦¨§¨¥©¨¨¨¨§

àeä 'íéðéò.`ed xeeir ±zà áéz ,éaøì àéiç éaø déì øîàay ± ¥©¦¨©¥©¦¦¨§©¦¦©§
e ,jnewna dz`a ìæìæz àìceakEúeàéNðz` liawdl gexhl Ÿ§©§¥¦§¦§

`l` ,eiptdétà ìéa÷àå àðà ìéæéà.eipt liaw`e ical ip` jl` ± ¥¦£¨§©§¦©¥
`l` ,iax mikqd `ldéãäa ìæàå déô÷z`iig iax z` gixkd ± ¨§¥§¨©©£¥

.enir jldedépéî éøètéî eåä ékcinlz eze`n zeyx elhpyk ± ¦£¦©§¦¦¥
,mkxcl zkll mkgeäì øîày myk ,mze` jxia ±ízìa÷ä ízà ¨©§©¤¦§©§¤

,ïéàBø ïðéàå íéàøpä íéðtjk ,d`ex epi`e d`xp xeeir ixdyekæz ¨¦©¦§¦§¥¨¦¦§
,ïéàøð ïðéàå íéàBøä íéðt ìéa÷äìipt z` liawdl ekfz xnelk §©§¦¨¦¨¦§¥¨¦§¦
.zi`xp dpi`e d`ex `idy dpikyddéì øîà,`iig iaxl iaxekéà ¨©¥¦

àzLä`eal `ly jl rney iziidy ,eiykr o`k iziid `l eli` ± ©§¨
,jnràúëøéa éàäî ïzòðî.ef dkxa ipnn rpen ziid ± §©§¨¥©¦§§¨

déì eøîà,mkg cinlz eze`l `iig iaxe iaxCì àòéîL ïànî± ¨§¥¦©§¦¨¨
cr ,minkg ipt zlawd dlecb jk lky ,df xac zrny inn

:mdl aiyd .dpiky ipt liawdl dkef mdipt liawndydé÷øtî¦¦§¥
éì òéîL á÷òé éaøcx ly ezpynn ±.jk izrny awri iaéaøc §©¦©£Ÿ§¦©¦§©¦

àéihéç øôk Léà á÷òé,'mihig xtk' `xwpd mewnn ±ìéa÷î äåä ©£Ÿ¦§©¦©¨£¨©§¦
àîBé ìk déaøc détà.mei lk eax ipt liawn did ±L÷ ékxy`k ± ©¥§©¥¨¨¦©

,awri iax oiwfddéì øîà,eaxøî øòèöð àìxrvie xn gxhi `l ± ¨©¥Ÿ¦§©¥©
,ipt liawdl ick envr z`øî ìéëé àìc`eal leki jpi` ixdy ± §Ÿ¨¦©

.xara enk mei lka il`déì øîà,awri iaxáéúëc éàî øèeæ éî ¨©¥¦¨©¦§¦
ïðaøa eäaxn`py dn `ed ohw xac ike ±(`i-i hn mildz)d`exd lr §§©¨¨

,minkg iptíéîëç äàøé ék ,úçMä äàøé àì çöðì ãBò éçéå'¦¦¨¤©Ÿ¦§¤©¨©¦¦§¤£¨¦
,'eúeîé,xnege lw mixac `ldeíéîëç äàBøä äîewxazry ¨¨¨¤£¨¦¦

äéçé ,ïúúéîd`exd ,aezka xen`k ,dpikyd ipt liawdl gvpl ¦¨¨¦§¤
oze`.änëå änk úçà ìò ïäéiça§©¥¤©©©©¨§©¨

deáà éãéà áø[eia`-],éãéà øa á÷òé éaøczian wegx ezia did ©¦¦£©§©¦©£Ÿ©¦¦
e ,miycg dyly jldn yxcndéçøé àúìz ìéæà äåäc ìéâø äåä£¨¨¦©£¨¨¦§¨¨©§¥

àçøBàa,yxcnd zial ekxca miycg dyly zkll libx dide ± §§¨
áø éáa àîBé ãçådidy ,yxcnd ziaa cnel did cala cg` meie ± §©¨§¥©

mei cnele ,miycg dyly jlede ,gqtd bg xg`l ezian `vei
bga ezy` z` gnyl ick ,ezial dxfga `vei did cine ,cg`

.zekeqdïðaø déì eø÷ eåäådaiyid ipa el mi`xew eide ±éa øa' ©£¨¥©¨¨©¥
'àîBé ãçc áø.cg` mei yxcnd ziaa cenll `ad cinlz ±ìçL ©§©¨¨©

dézòce ,ok el e`xwy lr ezrc dylg ±déLôpà éø÷lr `xw ± ©§¥¨¥©©§¥
weqtd z` envr(c ai aei`)'åâå äéäà eäòøì ÷çN'DFl`l `xw §Ÿ§¥¥¤§¤Ÿ¥¤¡©

.mkzhpwd xrvn ize` dpri d"awd xnelk ,'EdprIeéaø déì øîà ©©£¥¨©¥©¦
ïðçBé,ici` axlpéî àúeèîaïðaø eäì Léðòz àì ,E,jnn dywaa ± ¨¨§¨¨¦¨Ÿ©£¦§©¨¨

.eypri `ly ick ,jk jl e`xwy minkgd lr citwz l`
okn xg`l÷ôð`vi ±àLøãî éáì ïðçBé éaø,yxcnd zial ±Løãå ¨©©¦¨¨§¥¦§¨¨§¨©
weqtd z`(a gp diryi),'ïeötçé éëøc úòãå ïeLøãé íBé íBé éúBàå'§¦¦§Ÿ§©©§¨©¤§¨

,denzl yiy,BúBà ïéLøBc ïéà äìéláe BúBà ïéLøBc íBia éëå`lde §¦©§¦©©§¨¥§¦
.dxez cenll miaiig dlila mb,Eì øîBì àlàya ÷ñBòä ìkäøBz ¤¨©§¨¨¥©¨

÷ñò eléàk áeúkä åéìò äìòî ,äðMa ãçà íBé eléôàdxezaìk £¦¤¨©¨¨©£¤¨¨©¨§¦¨©¨
ïëå .dlek äðMä`ed,úeðòøet úcîacg` mei elit` `hegy iny ©¨¨¨§¥§¦©§¨

,dpyd lk `hg eli`k aezkd eilr dlrn ,dpyaáéúëcxn`py ± ¦§¦
(cl ci xacna),milbxnd zyxtaúà ízøz øLà íéîiä øtñîa'§¦§©©¨¦£¤©§¤¤

õøàämkizpFr z` E`UY dpXl mFi dpXl mFi ,mFi mirAx` ¨¨¤©§¨¦©¨¨©¨¨¦§¤£Ÿ¥¤
xacna ex`yiy l`xyi ipa lr d"awd xfby ,'dpW mirAx ©̀§¨¦¨¨
yie .ux`d z` milbxnd exzy minid xtqn cbpk ,dpy mirax`

,denzleàèç äðL íéòaøà éëå,milbxnd,eàèç íBé íéòaøà àìäå §¦©§¨¦¨¨¨§©£Ÿ©§¨¦¨§
.dpy mirax` xacna x`yidl mdilr xfbp recne,Eì øîBì àlà¤¨©§

yeléàk áeúkä åéìò äìòî ,äðMa ãçà íBé eléôà äøéáò øáBòä ìk̈¨¥£¥¨£¦¤¨©¨¨©£¤¨¨©¨§¦
.dlek äðMä ìk øáò̈©¨©¨¨¨

dpyna epipy(.a lirl):ïè÷ eäæ éà,dii`xa aiig epi`yBðéàL ìk ¥¤¨¨¨¤¥
úk ìò áBkøì ìBëéåéáà ìL Bôixac ,ziad xdl milyexin zelrle ¨¦§©§¥¤¨¦

ly ecia feg`l leki epi`y lk ,mixne` lld ziae .i`ny zia
.ziad xdl milyexin zelrle eia`

:`xnbd dywné÷úîdì ójk lr dywd ±,àøéæ éaø ©§¦¨©¦¥¨
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המשך ביאור למסכת חגיגה ליום שבת קודש עמ' ב



כב

.f"kyz'd ,lel` i"g ,`eaz t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

מהוריי"צ ‡. אדמו"ר בדברי נעשה 1הביאור קה"ת, שנת אלול בח"י הזקן רבינו הולדת שביום
מ"ח 2הבעש"ט  קאפיטל לומר והתחיל שנה, מ"ז בהקדם 3בן - אלקינו" בעיר מאד ומהולל הוי' "גדול :

מארז"ל  הנבראים 4ביאור מריבוי לעשות בנ"י עבודת שע"י אלקינו", בעיר כשהוא גדול הוא "אימתי
רבים  לשון אלקים, שם ע"י ש"במאמר 5(שנתהוו באופן היתה הבריאה שהתחלת (דכיון ית' ליחודו מכון (

להבראות" יכול מאמרות 6אחד לעשרה שנתפרטו לאחרי גם הנה כו'7, ותמורותיהן חילופיהן יכולים 8, ,
אמיתית  שזהו הגבלות, ללא הוי', אחדות ענין אמיתית מתגלה אזי האחדות), ענין בהם לפעול בנ"י
הוי' אחדות הסברת שע"י כיון חב"ד, חסידות תורת מייסד הזקן, לרבינו שייך זה וענין "גדול"; התואר

מלבדו" עוד ד"אין האחדות אמיתית נתגלה אנושי, -9בשכל
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.10הוגה 156 ע' ח"ט בלקו"ש

יותר:·. בפרטיות בכהנ"ל להוסיף ויש
מובן: אינו לכאורה - הוי'" ד"גדול לענין בנוגע

אתה  שם גדולתו מוצא שאתה ש"במקום בשעה בה - גדולה של ענין הקב"ה על לומר שייך איך
ענוותנותו" שהגד 11מוצא היינו, ית', אצלו ענוה היא עצמה הענינים,12ולה מכל לגמרי באיןֿערוך להיותו ,

וגו'" ישמשוני' אלפים "אלף לגבי גם ערוך ,13באין

בתניא  וכמבואר במספרים,14- ערך שום כנגדו אין כלל, ומספר גבול בלי בבחי' שהוא דבר ש"לגבי
אלא  רבבות, ורבוא אלפים אלף לגבי אחד מספר כערך אפילו אינן רבבות וריבוא אלפים אלף שאפילו
המספר, בגדר הוא מספר" "בלי שגם מספר, בלי לגבי למספר בנוגע אפילו זה וכל חשיבי". ממש כלא
צד  שום שאין בורא, לגבי נברא של האיןֿערוך אודות כשמדובר ועאכו"כ לסופרו; אפשר שאי אלא
מ"בורא", גם למעלה ית' שהוא כיון לבורא, נברא מאשר איןֿערוך יותר שזהו ובפרט ביניהם. השוה

ממנו" מתהווים שהעולמות מה האלקות עיקר  זהו "לא -15שהרי

בענין  אחדות שפועלים (עי"ז הקב"ה אצל גדולה יפעלו אלקינו") ("עיר שנבראים יתכן איך וא"כ
אלקינו"?! בעיר כשהוא גדול הוא "אימתי - הריבוי)

הזקן  רבינו כתורת למטה, האדם עבודת ע"י נעשים שלמעלה הענינים שכל היא האמת (אף 16[והרי
המגיד  הרב בשם הובאה המשנה 17שלפעמים מאמר על הענינים 18) שכל ממך", למעלה מה "דע

האדם. עבודת מצד "ממך", הם "למעלה"

1
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4
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6

7

8

9
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13

14

15

16

17

18
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וראה 1) .(162 ע' תש"ד (סה"ש ס"ב תש"ד אלול ח"י שיחת
ח"ט  (תו"מ ואילך סכ"א תשי"ג אלול ח"י תבוא, ש"פ שיחת גם

ואילך). 170 ע'
את 2) הולדת "יום נקרא (שלכן אלול בח"י נולד הוא שגם

נח"ת. בשנת - הגדולים") המאורות שני
ב.3) פסוק
(4.27 הערה שבפנים בלקו"ש נסמן
(זח"ג 5) בראשית במעשה נאמר אלקים פעמים ל"ב ולכן,

בריאה  גם כולל הבריאה, ענין כללות על דקאי ועוד), סע"ב. רטז,
כבר  שנחשב הצמצום, לפני הראשון ומקור לשרש ועד דכללות,
מאחדות  יצא שכבר כיון רבים*), לשון (אלקים ריבוי של לענין

הפשוטה.
רפ"ה.6) אבות
אחד".7) ה"מאמר הוא מאמרות העשרה של הפנימיות כי

(שהוא  האור הנה ספירות, עשר שיש שאף בספירות, וכמו
בשוה. הספירות בכל הוא פנימיותם)

ובסופו.8) בתחלתו שעהיוה"א תניא ראה
לה.9) ד, ואתחנן

תשכ"ה.10) תבוא ש"פ שיחת בשילוב
הגהות 11) ב"מ"מ, הנסמן גם וראה א. לא, מגילה ראה

וש"נ. נ). (ע' פ"ד לתניא קצרות" והערות
ובכ"מ.12) סע"ד. לא, מקץ תו"א ראה
יו"ד.13) ז, דניאל
פמ"ח.14)
ובכ"מ.15) א. ח, שה"ש לקו"ת ב. צט, מג"א תו"א
מוהריי"צ 16) אדמו"ר אג"ק .23 ע' תש"ד .12 ע' תש"ג סה"ש

אייר). יג יום" ב"היום (נעתק שג ע' ח"ג
גם 17) וראה ב). (קיב, סת"פ או"ת סע"ג). (נ, סקצ"ח לקו"א

.114 ס"ע חל"ג .164 ע' חכ"ד .216 ס"ע חי"ז .313 ע' ח"ד תו"מ
וש"נ. .10 הערה 49 ע' חמ"ה

רפ"ב.18) אבות

dxeza azkp jky oeik ixd ,(g ,g"t x"a) "drhi zerhl dvexde aezk" p"fry s`c ,miax oeyl ,(ek ,` ziy`xa) "dyrp" y"nn mb xirdle (*
.mipiprd zizin`a dfig` efi` dfl yiy ,xnel gxkda ,"zn` zxez" `idy

f"kyz'd ,lel` i"g ,`eaz t"y zgiy

הענינים) כל (כמו דתורה בנגלה גם משתקף זה התורה 19וענין על רש"י פירוש בהתחלת כמובא -
של  פשוטו עם קשורים ה"ה חז"ל ממדרשי מביא שרש"י הענינים שגם ועד מקרא, של פשוטו [שזהו
הענינים, שכל היינו, ראשית", שנקראו ישראל בשביל .. "בראשית ברא", "בראשית הפסוק על מקרא]
גם  הוא שכן מובן ומזה ישראל, של בהנהגתם שתלויים ישראל", "בשביל הם נעלות, היותר הדרגות גם

הוי'"]. ד"גדול לענין בנוגע

ערך ‚. נעשה מ"מ, להקב"ה, כלל בערך אינם עצמם מצד שהנבראים שאע"פ - בזה הענין אך
הענ  לפעול שיכולים כך כדי עד הנבראים, עבודת למציאות שתהי' הקב"ה ציווי מצד - הוי'" ד"גדול ין

הריבוי. בענין אחדות לפעול הנבראים
יותר: ובפרטיות

מיראת  חוץ שמים בידי "הכל שהרי - העבודה מעלת מצד הוא הנבראים מציאות של הערך א)
.20שמים"

ע"ד  זה הרי - העליון רצון מצד הוא שמים" מיראת חוץ שמים בידי ש"הכל גופא שהא ואע"פ
יותר  נעלית המשכה נמשכת שעי"ז ועד דלעילא, אתערותא נעשית דלתתא אתערותא שע"י הענין כללות

עצמה  מצד אתעדל"ע שע"י ההמשכה ,21מאשר

לך", נותן אלקיך ד"ה' הענין נעשה ועי"ז הארץ", אל תבוא כי "והי' הפרשה: בהתחלת וכמ"ש -
לי' יהיב הוה לא לנפשי' נייחא דעביד לאו ד"אי מהענין אפילו למעלה חנם, מתנת מתנה, של שזהו"ע

-22מתנתא"

עלה  שכך לאחרי הרי העליון, רצון מצד אלא אינה פעולתה תפעל שאתעדל"ת גופא שהא שאע"פ
באמת  כן נעשה עצמה.23ברצונו, מצד אתעדל"ע ע"י מאשר יותר גדול עילוי נפעל אתעדל"ת שע"י ,

הידוע  כמשל - הנבראים מציאות של הערך את פועל כשלעצמו הקב"ה ציווי גדול 24ב) מחכם
אין  שלגביו כך, החכמה, ענין מלבד אחרת מציאות אצלו שאין ועד החכמה, הו"ע מציאותו שכל ביותר 

בידים, למששם שאפשר גשמיים בענינים אלא אינו אצלו המציאות ענין שכל פשוט, לאיש כלל ערך

בתניא  וכמבואר עומק 25- מפני בידים למששה אפשר שאי ועמוקה רמה חכמה על ל"האומר בנוגע
הנתפסת  גשמית עשי' על אלא ונופל מתייחס אינו המישוש שחוש לפי לו, יצחק השומע ש"כל המושג",
.. חכמה "על לומר אפילו שייך שלא כך כדי עד החכמה מענין רחוק המישוש שחוש והיינו, בידים",

בידים". למששה אפשר שאי

במו"נ  בתורה 26וכמבואר שמצינו אע"פ ולכן, החושים, שאר מכל תחתון היותר הוא המישוש שחוש
" ה'", "וישמע ה'", "וירא הלשון אדם"כמ"פ בני כלשון תורה ש"דיברה (כיון וכיו"ב ה'" "לשבר 27וירח ,

האוזן" שקשור 28את תחתון היותר החוש להיותו ח"ו, מישוש לשון להקב"ה בנוגע מצינו לא מ"מ, ,(
- גשמיות עם

צוותא  שייכות, שנעשית פועל זה הרי דברֿמה, עבורו לעשות הפשוט לאיש מצווה החכם כאשר הנה
ביניהם. וחיבור

שנעשה  פועל גופא הציווי הרי הריבוי, בענין אחדות שיפעלו לבנ"י צוה שהקב"ה כיון בנמשל: ועד"ז
להקב"ה. ביחס לבנ"י ערך
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וש"נ.19) .235 ע' ח"נ תו"מ גם ראה
יב.20) יו"ד, עקב עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. ב. לג, ברכות
ובכ"מ.21) ואילך. ד כג, שה"ש לקו"ת ראה
א.22) קנו, ב"ב א. טז, ב"מ ב. נ, גיטין ב. כו, מגילה ראה
וש"נ.23) .150 הערה 74 ע' ח"ל תו"מ ראה
יום"24) ב"היום (נעתק שסט ע' ח"י מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק

ועוד. .73 ע' ה'ש"ת סה"מ חשון). ח
פ"ט.25) שעהיוה"א
רפמ"ז.26) ח"א
ה"טֿיב.27) פ"א יסוה"ת הל' רמב"ם וש"נ. ב. לא, ברכות
ועוד.28) א. יב, מכות יח. יט, יתרו יח. יג, בשלח פרש"י



כג

.f"kyz'd ,lel` i"g ,`eaz t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

מהוריי"צ ‡. אדמו"ר בדברי נעשה 1הביאור קה"ת, שנת אלול בח"י הזקן רבינו הולדת שביום
מ"ח 2הבעש"ט  קאפיטל לומר והתחיל שנה, מ"ז בהקדם 3בן - אלקינו" בעיר מאד ומהולל הוי' "גדול :

מארז"ל  הנבראים 4ביאור מריבוי לעשות בנ"י עבודת שע"י אלקינו", בעיר כשהוא גדול הוא "אימתי
רבים  לשון אלקים, שם ע"י ש"במאמר 5(שנתהוו באופן היתה הבריאה שהתחלת (דכיון ית' ליחודו מכון (

להבראות" יכול מאמרות 6אחד לעשרה שנתפרטו לאחרי גם הנה כו'7, ותמורותיהן חילופיהן יכולים 8, ,
אמיתית  שזהו הגבלות, ללא הוי', אחדות ענין אמיתית מתגלה אזי האחדות), ענין בהם לפעול בנ"י
הוי' אחדות הסברת שע"י כיון חב"ד, חסידות תורת מייסד הזקן, לרבינו שייך זה וענין "גדול"; התואר

מלבדו" עוד ד"אין האחדות אמיתית נתגלה אנושי, -9בשכל
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.10הוגה 156 ע' ח"ט בלקו"ש

יותר:·. בפרטיות בכהנ"ל להוסיף ויש
מובן: אינו לכאורה - הוי'" ד"גדול לענין בנוגע

אתה  שם גדולתו מוצא שאתה ש"במקום בשעה בה - גדולה של ענין הקב"ה על לומר שייך איך
ענוותנותו" שהגד 11מוצא היינו, ית', אצלו ענוה היא עצמה הענינים,12ולה מכל לגמרי באיןֿערוך להיותו ,

וגו'" ישמשוני' אלפים "אלף לגבי גם ערוך ,13באין

בתניא  וכמבואר במספרים,14- ערך שום כנגדו אין כלל, ומספר גבול בלי בבחי' שהוא דבר ש"לגבי
אלא  רבבות, ורבוא אלפים אלף לגבי אחד מספר כערך אפילו אינן רבבות וריבוא אלפים אלף שאפילו
המספר, בגדר הוא מספר" "בלי שגם מספר, בלי לגבי למספר בנוגע אפילו זה וכל חשיבי". ממש כלא
צד  שום שאין בורא, לגבי נברא של האיןֿערוך אודות כשמדובר ועאכו"כ לסופרו; אפשר שאי אלא
מ"בורא", גם למעלה ית' שהוא כיון לבורא, נברא מאשר איןֿערוך יותר שזהו ובפרט ביניהם. השוה

ממנו" מתהווים שהעולמות מה האלקות עיקר  זהו "לא -15שהרי

בענין  אחדות שפועלים (עי"ז הקב"ה אצל גדולה יפעלו אלקינו") ("עיר שנבראים יתכן איך וא"כ
אלקינו"?! בעיר כשהוא גדול הוא "אימתי - הריבוי)

הזקן  רבינו כתורת למטה, האדם עבודת ע"י נעשים שלמעלה הענינים שכל היא האמת (אף 16[והרי
המגיד  הרב בשם הובאה המשנה 17שלפעמים מאמר על הענינים 18) שכל ממך", למעלה מה "דע

האדם. עבודת מצד "ממך", הם "למעלה"
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וראה 1) .(162 ע' תש"ד (סה"ש ס"ב תש"ד אלול ח"י שיחת
ח"ט  (תו"מ ואילך סכ"א תשי"ג אלול ח"י תבוא, ש"פ שיחת גם

ואילך). 170 ע'
את 2) הולדת "יום נקרא (שלכן אלול בח"י נולד הוא שגם

נח"ת. בשנת - הגדולים") המאורות שני
ב.3) פסוק
(4.27 הערה שבפנים בלקו"ש נסמן
(זח"ג 5) בראשית במעשה נאמר אלקים פעמים ל"ב ולכן,

בריאה  גם כולל הבריאה, ענין כללות על דקאי ועוד), סע"ב. רטז,
כבר  שנחשב הצמצום, לפני הראשון ומקור לשרש ועד דכללות,
מאחדות  יצא שכבר כיון רבים*), לשון (אלקים ריבוי של לענין

הפשוטה.
רפ"ה.6) אבות
אחד".7) ה"מאמר הוא מאמרות העשרה של הפנימיות כי

(שהוא  האור הנה ספירות, עשר שיש שאף בספירות, וכמו
בשוה. הספירות בכל הוא פנימיותם)

ובסופו.8) בתחלתו שעהיוה"א תניא ראה
לה.9) ד, ואתחנן

תשכ"ה.10) תבוא ש"פ שיחת בשילוב
הגהות 11) ב"מ"מ, הנסמן גם וראה א. לא, מגילה ראה

וש"נ. נ). (ע' פ"ד לתניא קצרות" והערות
ובכ"מ.12) סע"ד. לא, מקץ תו"א ראה
יו"ד.13) ז, דניאל
פמ"ח.14)
ובכ"מ.15) א. ח, שה"ש לקו"ת ב. צט, מג"א תו"א
מוהריי"צ 16) אדמו"ר אג"ק .23 ע' תש"ד .12 ע' תש"ג סה"ש

אייר). יג יום" ב"היום (נעתק שג ע' ח"ג
גם 17) וראה ב). (קיב, סת"פ או"ת סע"ג). (נ, סקצ"ח לקו"א

.114 ס"ע חל"ג .164 ע' חכ"ד .216 ס"ע חי"ז .313 ע' ח"ד תו"מ
וש"נ. .10 הערה 49 ע' חמ"ה

רפ"ב.18) אבות

dxeza azkp jky oeik ixd ,(g ,g"t x"a) "drhi zerhl dvexde aezk" p"fry s`c ,miax oeyl ,(ek ,` ziy`xa) "dyrp" y"nn mb xirdle (*
.mipiprd zizin`a dfig` efi` dfl yiy ,xnel gxkda ,"zn` zxez" `idy

f"kyz'd ,lel` i"g ,`eaz t"y zgiy

הענינים) כל (כמו דתורה בנגלה גם משתקף זה התורה 19וענין על רש"י פירוש בהתחלת כמובא -
של  פשוטו עם קשורים ה"ה חז"ל ממדרשי מביא שרש"י הענינים שגם ועד מקרא, של פשוטו [שזהו
הענינים, שכל היינו, ראשית", שנקראו ישראל בשביל .. "בראשית ברא", "בראשית הפסוק על מקרא]
גם  הוא שכן מובן ומזה ישראל, של בהנהגתם שתלויים ישראל", "בשביל הם נעלות, היותר הדרגות גם

הוי'"]. ד"גדול לענין בנוגע

ערך ‚. נעשה מ"מ, להקב"ה, כלל בערך אינם עצמם מצד שהנבראים שאע"פ - בזה הענין אך
הענ  לפעול שיכולים כך כדי עד הנבראים, עבודת למציאות שתהי' הקב"ה ציווי מצד - הוי'" ד"גדול ין

הריבוי. בענין אחדות לפעול הנבראים
יותר: ובפרטיות

מיראת  חוץ שמים בידי "הכל שהרי - העבודה מעלת מצד הוא הנבראים מציאות של הערך א)
.20שמים"

ע"ד  זה הרי - העליון רצון מצד הוא שמים" מיראת חוץ שמים בידי ש"הכל גופא שהא ואע"פ
יותר  נעלית המשכה נמשכת שעי"ז ועד דלעילא, אתערותא נעשית דלתתא אתערותא שע"י הענין כללות

עצמה  מצד אתעדל"ע שע"י ההמשכה ,21מאשר

לך", נותן אלקיך ד"ה' הענין נעשה ועי"ז הארץ", אל תבוא כי "והי' הפרשה: בהתחלת וכמ"ש -
לי' יהיב הוה לא לנפשי' נייחא דעביד לאו ד"אי מהענין אפילו למעלה חנם, מתנת מתנה, של שזהו"ע

-22מתנתא"

עלה  שכך לאחרי הרי העליון, רצון מצד אלא אינה פעולתה תפעל שאתעדל"ת גופא שהא שאע"פ
באמת  כן נעשה עצמה.23ברצונו, מצד אתעדל"ע ע"י מאשר יותר גדול עילוי נפעל אתעדל"ת שע"י ,

הידוע  כמשל - הנבראים מציאות של הערך את פועל כשלעצמו הקב"ה ציווי גדול 24ב) מחכם
אין  שלגביו כך, החכמה, ענין מלבד אחרת מציאות אצלו שאין ועד החכמה, הו"ע מציאותו שכל ביותר 

בידים, למששם שאפשר גשמיים בענינים אלא אינו אצלו המציאות ענין שכל פשוט, לאיש כלל ערך

בתניא  וכמבואר עומק 25- מפני בידים למששה אפשר שאי ועמוקה רמה חכמה על ל"האומר בנוגע
הנתפסת  גשמית עשי' על אלא ונופל מתייחס אינו המישוש שחוש לפי לו, יצחק השומע ש"כל המושג",
.. חכמה "על לומר אפילו שייך שלא כך כדי עד החכמה מענין רחוק המישוש שחוש והיינו, בידים",

בידים". למששה אפשר שאי

במו"נ  בתורה 26וכמבואר שמצינו אע"פ ולכן, החושים, שאר מכל תחתון היותר הוא המישוש שחוש
" ה'", "וישמע ה'", "וירא הלשון אדם"כמ"פ בני כלשון תורה ש"דיברה (כיון וכיו"ב ה'" "לשבר 27וירח ,

האוזן" שקשור 28את תחתון היותר החוש להיותו ח"ו, מישוש לשון להקב"ה בנוגע מצינו לא מ"מ, ,(
- גשמיות עם

צוותא  שייכות, שנעשית פועל זה הרי דברֿמה, עבורו לעשות הפשוט לאיש מצווה החכם כאשר הנה
ביניהם. וחיבור

שנעשה  פועל גופא הציווי הרי הריבוי, בענין אחדות שיפעלו לבנ"י צוה שהקב"ה כיון בנמשל: ועד"ז
להקב"ה. ביחס לבנ"י ערך
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וש"נ.19) .235 ע' ח"נ תו"מ גם ראה
יב.20) יו"ד, עקב עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. ב. לג, ברכות
ובכ"מ.21) ואילך. ד כג, שה"ש לקו"ת ראה
א.22) קנו, ב"ב א. טז, ב"מ ב. נ, גיטין ב. כו, מגילה ראה
וש"נ.23) .150 הערה 74 ע' ח"ל תו"מ ראה
יום"24) ב"היום (נעתק שסט ע' ח"י מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק

ועוד. .73 ע' ה'ש"ת סה"מ חשון). ח
פ"ט.25) שעהיוה"א
רפמ"ז.26) ח"א
ה"טֿיב.27) פ"א יסוה"ת הל' רמב"ם וש"נ. ב. לא, ברכות
ועוד.28) א. יב, מכות יח. יט, יתרו יח. יג, בשלח פרש"י
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בתניא  (כמבואר אחד וחכמתו הוא והרי הקב"ה, של וחכמתו רצונו הוא זה שציווי כך,29ובפרט ,(
הוי'". ד"גדול הענין לפעול יכולים ולכן ית', עצמותו עם בנ"י של השייכות נעשית הציווי שע"י

שבעולם:„. בהריבוי האחדות ענין לפעול בנ"י יכולים כיצד להבין, צריך ועדיין
ס"א), (כנ"ל להבראות" יכול אחד ש"במאמר  באופן היתה הבריאה שהתחלת אף

ר"ה  במסכת הגמרא כדברי ד"בראשית", המאמר שזהו מאמר 30- והוא הוא", מאמר נמי "בראשית
מ"ש  שזהו המאמרות, כל את שכולל השמים 31כללי "את הארץ", ואת השמים את אלקים ברא "בראשית

כל  נכללים (שבזה והארץ השמים תולדות ש"כל תולדותי'", לרבות הארץ ואת תולדותיהם לרבות
עליו" שנגזר ביום נקבע ואחד אחד "כל ולאח"ז ראשון", ביום נבראו והתחתונים) העליונים ,32העולמות

- הגילוי אל ההעלם מן ובאו שנמשכו

בפועל; זה שאין ועאכו"כ "בכח", אפילו זה שאין בלבד, להבראות") ("יכול היכולת בבחי' רק זה הרי
פועל  חסר כח שאין למעלה כמו (ולא מהפועל רחוק הוא ה"כח" שאפילו - הנברא מצד ),33ואילו

מ"כח" גם רחוקה שהיא "יכולת" ישנו 34ועאכו"כ - מה"פועל" ה"כח" של הריחוק מאשר יותר ועוד ,
ה  ענין בו לפעול אפשר איך וא"כ, הריבוי, ענין רק אחדות?!בפועל

כתיב  הנה "כי והאמונה' היחוד 'שער בהתחלת הזקן רבינו מבאר זה שעל - הוא הענין לעולם 35אך
הבעש"ט  ופי' בשמים, נצב דברך וגו'36ה' המים בתוך רקיע יהי שאמרת דברך כי ואותיות 37ז"ל תיבות ,

בפועל, בהנבראים נמצא הוי' שדבר היינו, וכו'", השמים רקיע בתוך לעולם ועומדות נצבות הן אלו
יחיד  לשון "דברך" הדיוק שזהו - אחד" ה"מאמר גם .38כולל

הזקן  רבינו מעשה 39ומוסיף "שמדמין כ"כ תחתונה בדרגא שנמצאים לאלו בנוגע גם זה ענין לבאר
לידי  צריך הכלי אין שוב כלי לצורף יצא כאשר כי ותחבולותיו, אנוש למעשה וארץ שמים עושה ה'
הרי  מאין", יש הוא וארץ שמים ש"מעשה שכיון היא האמת הנה אליהם, בנוגע שגם - וכו'" הצורף
הפועל  כח להיות "צריך ולכן ממש", ואפס לאין הנברא ישוב ח"ו הנברא מן הבורא כח "בהסתלקות

נבראו". שבהם מאמרות עשרה .. ולהחיותו להוותו תמיד בנפעל

רק  (לא ישנו אחד") ה"מאמר והן ותמורותיהן, וחילופיהן מאמרות" "עשרה (הן הוי' שדבר ונמצא,
שהוא  המישוש לחוש ששייך "כלי" כמו שבעולם, גשמי דבר בכל בפועל, גם אלא) בכח, או ביכולת
[דאף  כו'" כלי לצורף יצא "כאשר הלשון הזקן רבינו מדייק שלכן - ס"ג) (כנ"ל תחתון היותר החוש

הכתוב  לשון ע"פ כלי 40שזהו דייקא, "כלי" כיו"ב], פסוקים כו"כ עוד ישנם הרי כלי", לצורף "ויצא
בפועל.41גשמי  הוי' דבר נמצא בו שגם המישוש, בחוש שנתפס

לראות  לעין רשות ניתנה שלא (כיון בגלוי לעין שנראה באופן זה אין למטה הנברא שאצל ),42אלא
גלוי, באופן זה הרי בשכל, להבנה בנוגע ואילו בעינים, ראי' לגבי רק הוא ההעלם אבל בהעלם, אם כי

כלי לצורף יצא "כאשר אינו וארץ" שמים ש"מעשה והסבר לביאור שזקוק מי אצל שכאשר גם כו'",
כו'. בשכלו זאת מבין אזי בזה, מתבונן
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ועוד.29) פ"ב.
א.30) לב,
א.31) א, בראשית
יד.32) , שם פרש"י
מצות 33) להצ"צ בסהמ"צ ונת' הובא פ"ג. שי"א פרדס ראה

ובכ"מ. א). נח, (דרמ"צ פי"א אלקות האמנת
וש"נ.34) .114 ע' ריש ח"ט תו"מ ראה
פט.35) קיט, תהלים
אלול 36) ח"י (שיחת אדמו"ר מו"ח כ"ק מפתגם להעיר

כו  יום" ב"היום (נעתק 170 ע' ה'ש"ת קיץ (סה"ש ס"ג ה'ש"ת
146 ע' תש"ג (סה"ש תש"ג אלול ח"י שיחת וראה תשרי).
גם  (ראה במקומו תהלים במדרש אמנם נתפרש זה שענין ואילך))

הבעש"ט  בשם הזקן רבינו הביאו ואעפ"כ אחרי), ר"פ לקו"ת
שהיתה  הבעש"ט הולדת ליום עולם לזכרון - מיוחדת בכוונה

ב'. ביום שנאמר רקיע" "יהי המאמר כמו בשבוע, ב' ביום
ו.37) שם, בראשית
(38.159 ע' שם לקו"ש
פ"ב.39) שם
ד.40) כה, משלי
שמצינו 41) ועד ברוחניות, גם ה"כלים" ענין שישנו דאף

מביא  כאן הרי - "כלים" בשם נקראים "אורות" שגם לפעמים
גשמיים. מכלים משל הזקן רבינו

רפ"ג.42) שם ראה

f"kyz'd ,lel` i"g ,`eaz t"y zgiy

ש"קוב"ה ‰. כשם כי התורה, ע"י - הוא שבעולם בהריבוי האחדות ענין לפעול ישראל של הכח והנה,
עלמא" וברא באורייתא במדרש 43אסתכל וכדאיתא שעל 44, ופינקסאות דיפתראות לו שיש לאומן המשל

אור" "יהי בתורה וכשראה העולם", את ובורא בתורה מביט הקב"ה הי' ו"כך הפלטין, בונה אמר 45ידן ,
וכפתגם  התורה, ע"י נעשית בעולם ישראל של פעולתם גם כמו"כ - בעולם האור נברא ועי"ז אור", "יהי

אדמו"ר  מו"ח שהגילוי 46כ"ק פירושו ייתא" ו"אור גילוי, ענינו "אור" ייתא": "אור היינו ש"אורייתא"
שבעולם  בהריבוי גם פועלים ועי"ז התחתון, בעוה"ז גם ועד ומקום, מקום בכל ובא נמשך הקב"ה של

האחדות. ענין -
בזה: והענין

דעהו" דרכיך ש"בכל באופן האדם עבודת ע"י נעשה שבעולם בהריבוי האחדות היינו,47פעולת ,
ברמב"ם  שנימנו הענינים עשר (כל כו' ובשתייתו באכילתו דרכיך", השינה 48ש"בכל בענין ואפילו ,(49

במיתה  מששים א' דחיותא 50(שהיא קיסטא רק שנשאר כיון אלקות 51, הכרת ד"דעהו", הענין יהי' - (
בחסידות  כמבואר הכרה, הוא הדעת ענין השבוע 52(שהרי בפרשת רש"י בפירוש גם וכמובא וכמבואר 53, ,(

כו'",54בתניא  בחוזק מחשבתו ויתקע מאד וחזק אמיץ בקשר דעתו "שמקשר באופן הוא הדעת שענין
מ"ע, לרמ"ח שרש היא אהבה (שהרי המצוות כל לקיום שמביאים אמיתיים, ויראה אהבה מוליד ועי"ז

מל"ת  לשס"ה שורש היא אלקיך"55ויראה ה' עם תהי' ד"תמים באופן השלימות 56), גם נעשית שעי"ז ,
גשמיים  גידים ושס"ה אברים .57דרמ"ח

אתה  כי פעול כל "וידע ר"ה: בתפלת שאומרים כפי - העולם בכל באלקות הדעת ענין פועלים ועי"ז
"פעול" - העשי' בעולם שגם היינו, שמזה 58פעלתו", ומלכות, בשם בברכה וחותמים אלקות, גילוי יהי' -

בעולם" וס"ס ספק שום "בלי ודאי, דבר שזהו .59מובן

בתורה: זאת לפעול תחילה צריך - בעולם דעהו" דרכיך ד"בכל הענין לפעול וכדי

כמ"ש  "לחם", שנקראת - שבתורה דרכיך") ("כל ושתי' "מים",60אכילה וכן בלחמי", לחמו "לכו
תורה"61כמ"ש  אלא מים ו"אין למים", לכו צמא כל דתורה 62"הוי נגלה על קאי -63.

להענין  להביא צריכה דרכיך") ("כל שבתורה ושתי' האכילה שגם - דעהו" דרכיך "בכל ועז"נ
כמ"ש  באלקות, דעת בתניא 64ד"דעהו", כמבואר התורה, פנימיות לימוד ע"י אביך", אלקי את 65"דע

כולנה". על עולה .. ונשאה רמה "מצוה שהיא

שני  שאינם באופן התורה, ופנימיות דתורה נגלה של החיבור להיות שצריך - בזה הענין וכללות
אחד, ענין אלא נפרדים, ענינים

זה: בלי זה שיהיו אפשר אי ולכן

ההודאה  שהו"ע אני", "מודה בענין ולדוגמא, דתורה, נגלה ללא התורה פנימיות ללמוד אפשר אי
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רע"ב.43) קסא, זח"ב
בתחלתו.44) ב"ר
סע"א.45) שם זהר וראה ג. שם, בראשית
(46.116 ע' ריש תש"ד סה"ש
ו.47) ג, משלי
רפ"ה.48) דעות הל'
ספ"ג.49) שם
ב.50) נז, ברכות
א.51) פג, זח"א ראה
ועוד.52) ואילך. קטו ע' עת"ר סה"מ ראה
סי"א.53) לקמן וראה ג). כט, (פרשתנו להכיר" - "לדעת"
ספ"ג.54)

פ"ד.55) שם
יג.56) יח, שופטים פ'
ג.57) מה, נצבים לקו"ת ראה
מ"ב.58) פ"ח ר"ה ליל מס' מ"ח במקומו. האריז"ל סידור

א. מז, שלח בלקו"ת הובאו
רפי"א.59) אגה"ת תניא
ועוד.60) סע"א. נז, ברכות וראה ה. ט, משלי
א.61) נה, ישעי'
וש"נ.62) א. יז, ב"ק
וש"נ.63) .315 ע' חי"ח תו"מ ראה
ט.64) כח, הימיםֿא דברי
ב.65) קנו, קו"א



כה f"kyz'd ,lel` i"g ,`eaz t"y zgiy

בתניא  (כמבואר אחד וחכמתו הוא והרי הקב"ה, של וחכמתו רצונו הוא זה שציווי כך,29ובפרט ,(
הוי'". ד"גדול הענין לפעול יכולים ולכן ית', עצמותו עם בנ"י של השייכות נעשית הציווי שע"י

שבעולם:„. בהריבוי האחדות ענין לפעול בנ"י יכולים כיצד להבין, צריך ועדיין
ס"א), (כנ"ל להבראות" יכול אחד ש"במאמר  באופן היתה הבריאה שהתחלת אף

ר"ה  במסכת הגמרא כדברי ד"בראשית", המאמר שזהו מאמר 30- והוא הוא", מאמר נמי "בראשית
מ"ש  שזהו המאמרות, כל את שכולל השמים 31כללי "את הארץ", ואת השמים את אלקים ברא "בראשית

כל  נכללים (שבזה והארץ השמים תולדות ש"כל תולדותי'", לרבות הארץ ואת תולדותיהם לרבות
עליו" שנגזר ביום נקבע ואחד אחד "כל ולאח"ז ראשון", ביום נבראו והתחתונים) העליונים ,32העולמות

- הגילוי אל ההעלם מן ובאו שנמשכו

בפועל; זה שאין ועאכו"כ "בכח", אפילו זה שאין בלבד, להבראות") ("יכול היכולת בבחי' רק זה הרי
פועל  חסר כח שאין למעלה כמו (ולא מהפועל רחוק הוא ה"כח" שאפילו - הנברא מצד ),33ואילו

מ"כח" גם רחוקה שהיא "יכולת" ישנו 34ועאכו"כ - מה"פועל" ה"כח" של הריחוק מאשר יותר ועוד ,
ה  ענין בו לפעול אפשר איך וא"כ, הריבוי, ענין רק אחדות?!בפועל

כתיב  הנה "כי והאמונה' היחוד 'שער בהתחלת הזקן רבינו מבאר זה שעל - הוא הענין לעולם 35אך
הבעש"ט  ופי' בשמים, נצב דברך וגו'36ה' המים בתוך רקיע יהי שאמרת דברך כי ואותיות 37ז"ל תיבות ,

בפועל, בהנבראים נמצא הוי' שדבר היינו, וכו'", השמים רקיע בתוך לעולם ועומדות נצבות הן אלו
יחיד  לשון "דברך" הדיוק שזהו - אחד" ה"מאמר גם .38כולל

הזקן  רבינו מעשה 39ומוסיף "שמדמין כ"כ תחתונה בדרגא שנמצאים לאלו בנוגע גם זה ענין לבאר
לידי  צריך הכלי אין שוב כלי לצורף יצא כאשר כי ותחבולותיו, אנוש למעשה וארץ שמים עושה ה'
הרי  מאין", יש הוא וארץ שמים ש"מעשה שכיון היא האמת הנה אליהם, בנוגע שגם - וכו'" הצורף
הפועל  כח להיות "צריך ולכן ממש", ואפס לאין הנברא ישוב ח"ו הנברא מן הבורא כח "בהסתלקות

נבראו". שבהם מאמרות עשרה .. ולהחיותו להוותו תמיד בנפעל

רק  (לא ישנו אחד") ה"מאמר והן ותמורותיהן, וחילופיהן מאמרות" "עשרה (הן הוי' שדבר ונמצא,
שהוא  המישוש לחוש ששייך "כלי" כמו שבעולם, גשמי דבר בכל בפועל, גם אלא) בכח, או ביכולת
[דאף  כו'" כלי לצורף יצא "כאשר הלשון הזקן רבינו מדייק שלכן - ס"ג) (כנ"ל תחתון היותר החוש

הכתוב  לשון ע"פ כלי 40שזהו דייקא, "כלי" כיו"ב], פסוקים כו"כ עוד ישנם הרי כלי", לצורף "ויצא
בפועל.41גשמי  הוי' דבר נמצא בו שגם המישוש, בחוש שנתפס

לראות  לעין רשות ניתנה שלא (כיון בגלוי לעין שנראה באופן זה אין למטה הנברא שאצל ),42אלא
גלוי, באופן זה הרי בשכל, להבנה בנוגע ואילו בעינים, ראי' לגבי רק הוא ההעלם אבל בהעלם, אם כי

כלי לצורף יצא "כאשר אינו וארץ" שמים ש"מעשה והסבר לביאור שזקוק מי אצל שכאשר גם כו'",
כו'. בשכלו זאת מבין אזי בזה, מתבונן
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ועוד.29) פ"ב.
א.30) לב,
א.31) א, בראשית
יד.32) , שם פרש"י
מצות 33) להצ"צ בסהמ"צ ונת' הובא פ"ג. שי"א פרדס ראה

ובכ"מ. א). נח, (דרמ"צ פי"א אלקות האמנת
וש"נ.34) .114 ע' ריש ח"ט תו"מ ראה
פט.35) קיט, תהלים
אלול 36) ח"י (שיחת אדמו"ר מו"ח כ"ק מפתגם להעיר

כו  יום" ב"היום (נעתק 170 ע' ה'ש"ת קיץ (סה"ש ס"ג ה'ש"ת
146 ע' תש"ג (סה"ש תש"ג אלול ח"י שיחת וראה תשרי).
גם  (ראה במקומו תהלים במדרש אמנם נתפרש זה שענין ואילך))

הבעש"ט  בשם הזקן רבינו הביאו ואעפ"כ אחרי), ר"פ לקו"ת
שהיתה  הבעש"ט הולדת ליום עולם לזכרון - מיוחדת בכוונה

ב'. ביום שנאמר רקיע" "יהי המאמר כמו בשבוע, ב' ביום
ו.37) שם, בראשית
(38.159 ע' שם לקו"ש
פ"ב.39) שם
ד.40) כה, משלי
שמצינו 41) ועד ברוחניות, גם ה"כלים" ענין שישנו דאף

מביא  כאן הרי - "כלים" בשם נקראים "אורות" שגם לפעמים
גשמיים. מכלים משל הזקן רבינו

רפ"ג.42) שם ראה

f"kyz'd ,lel` i"g ,`eaz t"y zgiy

ש"קוב"ה ‰. כשם כי התורה, ע"י - הוא שבעולם בהריבוי האחדות ענין לפעול ישראל של הכח והנה,
עלמא" וברא באורייתא במדרש 43אסתכל וכדאיתא שעל 44, ופינקסאות דיפתראות לו שיש לאומן המשל

אור" "יהי בתורה וכשראה העולם", את ובורא בתורה מביט הקב"ה הי' ו"כך הפלטין, בונה אמר 45ידן ,
וכפתגם  התורה, ע"י נעשית בעולם ישראל של פעולתם גם כמו"כ - בעולם האור נברא ועי"ז אור", "יהי

אדמו"ר  מו"ח שהגילוי 46כ"ק פירושו ייתא" ו"אור גילוי, ענינו "אור" ייתא": "אור היינו ש"אורייתא"
שבעולם  בהריבוי גם פועלים ועי"ז התחתון, בעוה"ז גם ועד ומקום, מקום בכל ובא נמשך הקב"ה של

האחדות. ענין -
בזה: והענין

דעהו" דרכיך ש"בכל באופן האדם עבודת ע"י נעשה שבעולם בהריבוי האחדות היינו,47פעולת ,
ברמב"ם  שנימנו הענינים עשר (כל כו' ובשתייתו באכילתו דרכיך", השינה 48ש"בכל בענין ואפילו ,(49

במיתה  מששים א' דחיותא 50(שהיא קיסטא רק שנשאר כיון אלקות 51, הכרת ד"דעהו", הענין יהי' - (
בחסידות  כמבואר הכרה, הוא הדעת ענין השבוע 52(שהרי בפרשת רש"י בפירוש גם וכמובא וכמבואר 53, ,(

כו'",54בתניא  בחוזק מחשבתו ויתקע מאד וחזק אמיץ בקשר דעתו "שמקשר באופן הוא הדעת שענין
מ"ע, לרמ"ח שרש היא אהבה (שהרי המצוות כל לקיום שמביאים אמיתיים, ויראה אהבה מוליד ועי"ז

מל"ת  לשס"ה שורש היא אלקיך"55ויראה ה' עם תהי' ד"תמים באופן השלימות 56), גם נעשית שעי"ז ,
גשמיים  גידים ושס"ה אברים .57דרמ"ח

אתה  כי פעול כל "וידע ר"ה: בתפלת שאומרים כפי - העולם בכל באלקות הדעת ענין פועלים ועי"ז
"פעול" - העשי' בעולם שגם היינו, שמזה 58פעלתו", ומלכות, בשם בברכה וחותמים אלקות, גילוי יהי' -

בעולם" וס"ס ספק שום "בלי ודאי, דבר שזהו .59מובן

בתורה: זאת לפעול תחילה צריך - בעולם דעהו" דרכיך ד"בכל הענין לפעול וכדי

כמ"ש  "לחם", שנקראת - שבתורה דרכיך") ("כל ושתי' "מים",60אכילה וכן בלחמי", לחמו "לכו
תורה"61כמ"ש  אלא מים ו"אין למים", לכו צמא כל דתורה 62"הוי נגלה על קאי -63.

להענין  להביא צריכה דרכיך") ("כל שבתורה ושתי' האכילה שגם - דעהו" דרכיך "בכל ועז"נ
כמ"ש  באלקות, דעת בתניא 64ד"דעהו", כמבואר התורה, פנימיות לימוד ע"י אביך", אלקי את 65"דע

כולנה". על עולה .. ונשאה רמה "מצוה שהיא

שני  שאינם באופן התורה, ופנימיות דתורה נגלה של החיבור להיות שצריך - בזה הענין וכללות
אחד, ענין אלא נפרדים, ענינים

זה: בלי זה שיהיו אפשר אי ולכן

ההודאה  שהו"ע אני", "מודה בענין ולדוגמא, דתורה, נגלה ללא התורה פנימיות ללמוד אפשר אי
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רע"ב.43) קסא, זח"ב
בתחלתו.44) ב"ר
סע"א.45) שם זהר וראה ג. שם, בראשית
(46.116 ע' ריש תש"ד סה"ש
ו.47) ג, משלי
רפ"ה.48) דעות הל'
ספ"ג.49) שם
ב.50) נז, ברכות
א.51) פג, זח"א ראה
ועוד.52) ואילך. קטו ע' עת"ר סה"מ ראה
סי"א.53) לקמן וראה ג). כט, (פרשתנו להכיר" - "לדעת"
ספ"ג.54)

פ"ד.55) שם
יג.56) יח, שופטים פ'
ג.57) מה, נצבים לקו"ת ראה
מ"ב.58) פ"ח ר"ה ליל מס' מ"ח במקומו. האריז"ל סידור

א. מז, שלח בלקו"ת הובאו
רפי"א.59) אגה"ת תניא
ועוד.60) סע"א. נז, ברכות וראה ה. ט, משלי
א.61) נה, ישעי'
וש"נ.62) א. יז, ב"ק
וש"נ.63) .315 ע' חי"ח תו"מ ראה
ט.64) כח, הימיםֿא דברי
ב.65) קנו, קו"א



f"kyz'dכו ,lel` i"g ,`eaz t"y zgiy

ושרשה" ועיקרה העבודה "ראשית עול, היא66וקבלת כו' המלות בפירוש זה ענין ידיעת הנה מנגלה ,
ענינים; בכו"כ ועד"ז דתורה,

ברכת  דהקדמת הענין כללות שזהו - התורה פנימיות ללא דתורה נגלה ללמוד אפשר אי לאידך, וכן
תחילה" בתורה "ברכו ח"ו 67התורה, ששוכחים באופן (ולא התורה" "נותן נרגש יהי' התורה שבלימוד ,

כפי  הקב"ה של תורתו שזוהי - תורתו" את לנו ש"נתן נרגש שיהי' מזה, ויתירה התורה"), "נותן על
לימוד  הנה הגשמי, בעוה"ז האדם ע"י  לימודה לגבי  באיןֿערוך מעלתה שגדלה שאף עלֿידו, שנלמדת
שלכן  ובגלוי, בפועל אלא יכולת, של באופן רק לא - תורתו" את לנו ש"נתן באופן הוא למטה האדם

ומלכות. בשם זה על לברך יכולים

שזהו  בעולם, גם זאת לפעול יכולים אזי בתורה, האחדות ענין את שפועלים לאחרי - לעיל וכאמור
אלקינו". בעיר גו' הוי' ד"גדול הענין כללות

.Â:הזקן רבינו ע"י נפעל זה וענין
אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתגם מישראל 68ידוע אחד שכל אמר שהבעש"ט הזקן, ורבינו לבעש"ט בנוגע

זאת. לעשות יכולים כיצד הראה הזקן ורבינו ה', את לעבוד יכול

שעד  - (כנ"ל) בתורה תחילה זאת שפועלים עי"ז בעולם, האחדות ענין לפעולת בנוגע גם מובן ומזה
בפועל. יבוא זה שענין חידש הזקן ורבינו בלבד, יכולת של באופן זה הי' הזקן רבינו

"גדול  - כללית נשמה להיותו ישראל, כל בשם - לומר הבעש"ט התחיל הזקן רבינו כשנולד ולכן,
חדשה  נשמה לעולם ירדה שאז כיון אלקינו", בעיר גו' בתורה,69ה' האחדות ענין את לפעול שתפקידה

בארוכה. כנ"ל אלקינו", בעיר גו' ה' ד"גדול הענין תוכן שזהו בעולם, גם ועי"ז

***

.Ê.(שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י (הוגה גו' קדשך ממעון השקיפה ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.Á תמימים תומכי ישיבת להתייסדות תשכ"ז) - (תרנ"ז שנה שבעים מלאות אודות .70דובר

***

.Ë'פ רש"י בפירוש הביאור הפסוק 71תצא המשך מצות 72על קיימת "אם חדש", בית תבנה "כי
ולבגדים  ושדה לכרם ותגיע מצוה, גוררת שמצוה מעקה, מצות ותקיים חדש בית לבנות סופך הקן, שילוח

הללו", פרשיות נסמכו לכך נאים,
על  (נוסף מצוה" גוררת ד"מצוה הענין כי, ושעטנז, כלאים מצות ותקיים מסיים אינו שרש"י הטעם -
החיוב  (א) כי: ומעקה, הקן שילוח כמו זל"ז, שדומות במצוות רק הוא חדש") בית לבנות ש"סופך השכר

לעצמו  הבנים את כשלוקח רק הוא הקן דשילוח החיוב וכן לעצמו, בית כשבונה דוקא הוא ,73דמעקה
אכזריות  של ענין לשלול כדי הוא הטעם יש 74(ב) הקן, לשילוח דומים שאינם ושעטנז, כלאים משא"כ ;

- חדש") בית לבנות "סופך (כמו נאים" ולבגדים ושדה לכרם ש"תגיע השכר רק בהם
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רפמ"א.66) תניא
וש"נ.67) .3 ע' חט"ו לקו"ש וראה וש"נ. א. פא, נדרים
(תו"מ 68) ס"ב דאשתקד אלול ח"י תבוא, ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(307 ע' חמ"ז
וש"נ.69) .22 ריש תש"ו סה"ש
(המו"ל).70) לע"ע לידינו הגיע לא
הפסק 71) כבר שהי' שכיון אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

רש"י  בפירוש הביאור לסיים גם יפסיק תו"ת), ע"ד (בשיחה
שעבר. דשבוע

ח.72) כב,
הר"ן 73) מחידושי (עה"פ) תמימה" ה"תורה שמביא וכפי

משום  משילוח, פטור הנפש את שהרג עוף בענין א), קמ, (חולין
הר"ן, והקשה מקרבך, הרע ובערת לקיים לב"ד להביאו דבעינן
ותירץ, דובערת, העשה את דשילוח ול"ת עשה תדחה לא למה
עשה  אבל לבערו, עליו המוטלת מצוה היא ובערת דעשה משום
את  ליקח רוצה אינו אם כי עליו, המוטלת מצוה הוי לא דשילוח
ה'חוות  על גדולה שפליאה (ומסיים, האם מלשלח פטור הבנים,
,(138 ע' שבפנים לקו"ש (ראה בזה שחקרו אחרונים ועוד יאיר'

הר"ן). דברי הביאו ולא
תקח 74) "לא - הקן בשילוח ול"ת: עשה יש בשניהם וגם:

"ועשית  - ובמעקה האם"; את תשלח "שלח הבנים", על האם
בביתך". דמים תשים "לא לגגך", מעקה

f"kyz'd ,lel` i"g ,`eaz t"y zgiy

ונדפס  שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.75הוגה 135 ע' ח"ט בלקו"ש

***

.È- ילמדו שאותו הפסוק כבר הודיעו ומסתמא השבוע, בפרשת רש"י פירוש ללימוד נעבור  ועתה
הקיץ  במשך כמ"פ דובר זה שעל שנה, ארבעים של המעלה עם הקשור הארבעים 76ענין לשנת בקשר ,

הפתגם  ע"ד - שמנו" ד"מוציא הענין נפעל שעלֿידה אדמו"ר, מו"ח כ"ק למאסר 77לגאולת בנוגע
מארז"ל  ע"ד שזהו הזקן, רבינו של נפעל 78והגאולה שעי"ז - כתיתה" ע"י אלא שמנו מוציא אינו "זית

שיוכלו  כדי לשון, בשבעים גם אלא בנ"י, וכותבים מדברים שבו בהלשון רק לא התורה הפצת ענין
המדוברת. השפה את מבינים שאינם אלו גם זאת להבין

ל"ארץ  באנו לא ועדיין ב"מדבר", עדיין נמצאים שנה, ארבעים שעברו לאחרי שגם לידע, צריך אמנם,
בתחתונים.79נושבת" דדירה הענין כשיושלם -

.‡È הפסוק על רש"י בפירוש ולידבק 80הביאור הקב"ה חסדי את "להכיר לדעת", לב לכם ה' נתן "ולא
הודו  בנ"י (שהרי גו'" הגדולות "המסות הנסים, לענין בנוגע אינו לדעת" לב גו' נתן "לא שמ"ש - בו"
שלמותיכם  בלו לא גו' שנה ארבעים אתכם ("ואולך הקב"ה חסדי הכרת על אלא עליהם), שירה ואמרו

גו'" לחם בו".81גו' "לידבק להביא שצריכה ,(
שהרי  - דבקו ולא הכירו לא שעדיין בכלל, ועד עד הזה", היום "עד מ"ש לפרש אפשר אי עפ"ז אך

בקרא  ולכן 82מפורש הקב"ה, חסדי את להכיר התחילו הזה" ש"היום ועכצ"ל, היום", גו' הדבקים "ואתם
כמ"ש  לוי, לבני התורה ספר משה שנתן היום שאותו "שמעתי - הזה" "היום נתחדש מה לפרש צריך

וילך  עמדנו 83בפ' אנו אף רבינו, משה לו, ואמרו משה לפני ישראל כל באו לוי, בני הכהנים אל ויתנה
לא  מחר, יום לנו ויאמרו עלי', שבטך בני את משליט אתה ומה לנו, וניתנה התורה את וקבלנו בסיני

ניתנה  לנו ניתנה, וגו'84לכם לעם נהיית הזה היום להם אמר זאת ועל הדבר, על משה ושמח היום 85, ,
במקום". וחפצים דבקים שאתם הבנתי הזה

(לא  הי' שהעיכוב משמע גו'" לכם ה' נתן "ולא הכתוב מלשון (א) כי: מספיק, אינו זה פירוש אבל
בפ' מ"ש (ג) מקום, כבכל דלא בכלל, עד ולא הוא "עד" הפירוש (ב) הקב"ה, מצד אלא) בנ"י, מצד

לעם". נהיית הזה "היום בפרשתנו מ"ש קודם אירע גו'" הכהנים אל  "ויתנה וילך

וחכמת  רבו של דעתו סוף על עומד אדם שאין לדעת, לב לכם ה' נתן ולא "ד"א רש"י: מוסיף ולכן
וכו'" שנה ארבעים עד .86משנתו
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זו.75) שנה תצא ש"פ שיחת בשילוב
ואילך;76) ס"ב פינחס ש"פ ואילך; ס"ו תמוז י"ב שיחת ראה

ואילך; 232 ע' ואילך; 157 ע' ח"נ (תו"מ ואילך ס"ב מסעי ש"פ
ואילך). 258 ע'

(77.26 ע' שלום תורת סה"ש
סע"ב.78) נג, מנחות
לה.79) טז, בשלח
ג.80) כט,
דֿה.81) שם,
ד.82) ד, ואתחנן
ט.83) לא,
ניתנה"84) לנו ניתנה, לכם "לא הדברים סדר לבאר ויש

שנוגע  מה שזהו כיון ניתנה", "לנו להקדים צריכים היו (דלכאורה
ב"יום  לוי בני אצל להיות שיכולה הטענה עיקר כי, - אליהם)
שאתם  כיון ניתנה", לכם "לא היא: לארץ, הכניסה לאחרי מחר",
מאי, אלא התורה, על שמעלימים הגשמי, עוה"ז בעניני עוסקים

ניתנה". "לנו - עלי' תהא מה תורה
ט.85) כז, פרשתנו
על 86) קאי לדעת" לב גו' נתן ש"ולא צ"ל זה לפי' אמנם

שירה  ואמרו הודו שבנ"י כיון כן*, לפרש שקשה וכנ"ל הנסים,
לא  אבל בהנסים, הכרה אצלם שהיתה לומר (ודוחק הנסים על
והוא  הא', בפי' צורך יש ולכן דעתו"). סוף "על שעמדו  באופן

לפשש"מ. יותר קרוב

.y"iir ,"dfd mewnd l` e`eaze" zeaiza `ed 'ad 'ita iyewdy - (d"kyz `eaz t"y zgiyn) 105 'r miptay y"ewl mb d`x (*
mz`" y"n ,ik - **"ze`xl mipir 'eb mkl 'd ozp `le" xn`p f"g`le ,"'eb mzi`x mz`" xn`p dligzay dxizqd uxezz '`d 'itl :z`f cere

.mewnd icqga dxkdd lr i`w "ze`xl mipir 'eb mkl 'd ozp `le" y"ne ,miqpd lr i`w "mzi`x
jixv i"yx 'id ,k"`c ,"ze`xl mipir 'eb mkl 'd ozp `le" - 'a `bxce ,"mzi`x mz`" - '` `bxc :zebxc 'a zece` xaecny xnel oi`e (**

.z`f yxtl



כז f"kyz'd ,lel` i"g ,`eaz t"y zgiy

ושרשה" ועיקרה העבודה "ראשית עול, היא66וקבלת כו' המלות בפירוש זה ענין ידיעת הנה מנגלה ,
ענינים; בכו"כ ועד"ז דתורה,

ברכת  דהקדמת הענין כללות שזהו - התורה פנימיות ללא דתורה נגלה ללמוד אפשר אי לאידך, וכן
תחילה" בתורה "ברכו ח"ו 67התורה, ששוכחים באופן (ולא התורה" "נותן נרגש יהי' התורה שבלימוד ,

כפי  הקב"ה של תורתו שזוהי - תורתו" את לנו ש"נתן נרגש שיהי' מזה, ויתירה התורה"), "נותן על
לימוד  הנה הגשמי, בעוה"ז האדם ע"י  לימודה לגבי  באיןֿערוך מעלתה שגדלה שאף עלֿידו, שנלמדת
שלכן  ובגלוי, בפועל אלא יכולת, של באופן רק לא - תורתו" את לנו ש"נתן באופן הוא למטה האדם

ומלכות. בשם זה על לברך יכולים

שזהו  בעולם, גם זאת לפעול יכולים אזי בתורה, האחדות ענין את שפועלים לאחרי - לעיל וכאמור
אלקינו". בעיר גו' הוי' ד"גדול הענין כללות

.Â:הזקן רבינו ע"י נפעל זה וענין
אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתגם מישראל 68ידוע אחד שכל אמר שהבעש"ט הזקן, ורבינו לבעש"ט בנוגע

זאת. לעשות יכולים כיצד הראה הזקן ורבינו ה', את לעבוד יכול

שעד  - (כנ"ל) בתורה תחילה זאת שפועלים עי"ז בעולם, האחדות ענין לפעולת בנוגע גם מובן ומזה
בפועל. יבוא זה שענין חידש הזקן ורבינו בלבד, יכולת של באופן זה הי' הזקן רבינו

"גדול  - כללית נשמה להיותו ישראל, כל בשם - לומר הבעש"ט התחיל הזקן רבינו כשנולד ולכן,
חדשה  נשמה לעולם ירדה שאז כיון אלקינו", בעיר גו' בתורה,69ה' האחדות ענין את לפעול שתפקידה

בארוכה. כנ"ל אלקינו", בעיר גו' ה' ד"גדול הענין תוכן שזהו בעולם, גם ועי"ז

***

.Ê.(שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י (הוגה גו' קדשך ממעון השקיפה ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.Á תמימים תומכי ישיבת להתייסדות תשכ"ז) - (תרנ"ז שנה שבעים מלאות אודות .70דובר

***

.Ë'פ רש"י בפירוש הביאור הפסוק 71תצא המשך מצות 72על קיימת "אם חדש", בית תבנה "כי
ולבגדים  ושדה לכרם ותגיע מצוה, גוררת שמצוה מעקה, מצות ותקיים חדש בית לבנות סופך הקן, שילוח

הללו", פרשיות נסמכו לכך נאים,
על  (נוסף מצוה" גוררת ד"מצוה הענין כי, ושעטנז, כלאים מצות ותקיים מסיים אינו שרש"י הטעם -
החיוב  (א) כי: ומעקה, הקן שילוח כמו זל"ז, שדומות במצוות רק הוא חדש") בית לבנות ש"סופך השכר

לעצמו  הבנים את כשלוקח רק הוא הקן דשילוח החיוב וכן לעצמו, בית כשבונה דוקא הוא ,73דמעקה
אכזריות  של ענין לשלול כדי הוא הטעם יש 74(ב) הקן, לשילוח דומים שאינם ושעטנז, כלאים משא"כ ;

- חדש") בית לבנות "סופך (כמו נאים" ולבגדים ושדה לכרם ש"תגיע השכר רק בהם
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רפמ"א.66) תניא
וש"נ.67) .3 ע' חט"ו לקו"ש וראה וש"נ. א. פא, נדרים
(תו"מ 68) ס"ב דאשתקד אלול ח"י תבוא, ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(307 ע' חמ"ז
וש"נ.69) .22 ריש תש"ו סה"ש
(המו"ל).70) לע"ע לידינו הגיע לא
הפסק 71) כבר שהי' שכיון אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

רש"י  בפירוש הביאור לסיים גם יפסיק תו"ת), ע"ד (בשיחה
שעבר. דשבוע

ח.72) כב,
הר"ן 73) מחידושי (עה"פ) תמימה" ה"תורה שמביא וכפי

משום  משילוח, פטור הנפש את שהרג עוף בענין א), קמ, (חולין
הר"ן, והקשה מקרבך, הרע ובערת לקיים לב"ד להביאו דבעינן
ותירץ, דובערת, העשה את דשילוח ול"ת עשה תדחה לא למה
עשה  אבל לבערו, עליו המוטלת מצוה היא ובערת דעשה משום
את  ליקח רוצה אינו אם כי עליו, המוטלת מצוה הוי לא דשילוח
ה'חוות  על גדולה שפליאה (ומסיים, האם מלשלח פטור הבנים,
,(138 ע' שבפנים לקו"ש (ראה בזה שחקרו אחרונים ועוד יאיר'

הר"ן). דברי הביאו ולא
תקח 74) "לא - הקן בשילוח ול"ת: עשה יש בשניהם וגם:

"ועשית  - ובמעקה האם"; את תשלח "שלח הבנים", על האם
בביתך". דמים תשים "לא לגגך", מעקה

f"kyz'd ,lel` i"g ,`eaz t"y zgiy

ונדפס  שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.75הוגה 135 ע' ח"ט בלקו"ש

***

.È- ילמדו שאותו הפסוק כבר הודיעו ומסתמא השבוע, בפרשת רש"י פירוש ללימוד נעבור  ועתה
הקיץ  במשך כמ"פ דובר זה שעל שנה, ארבעים של המעלה עם הקשור הארבעים 76ענין לשנת בקשר ,

הפתגם  ע"ד - שמנו" ד"מוציא הענין נפעל שעלֿידה אדמו"ר, מו"ח כ"ק למאסר 77לגאולת בנוגע
מארז"ל  ע"ד שזהו הזקן, רבינו של נפעל 78והגאולה שעי"ז - כתיתה" ע"י אלא שמנו מוציא אינו "זית

שיוכלו  כדי לשון, בשבעים גם אלא בנ"י, וכותבים מדברים שבו בהלשון רק לא התורה הפצת ענין
המדוברת. השפה את מבינים שאינם אלו גם זאת להבין

ל"ארץ  באנו לא ועדיין ב"מדבר", עדיין נמצאים שנה, ארבעים שעברו לאחרי שגם לידע, צריך אמנם,
בתחתונים.79נושבת" דדירה הענין כשיושלם -

.‡È הפסוק על רש"י בפירוש ולידבק 80הביאור הקב"ה חסדי את "להכיר לדעת", לב לכם ה' נתן "ולא
הודו  בנ"י (שהרי גו'" הגדולות "המסות הנסים, לענין בנוגע אינו לדעת" לב גו' נתן "לא שמ"ש - בו"
שלמותיכם  בלו לא גו' שנה ארבעים אתכם ("ואולך הקב"ה חסדי הכרת על אלא עליהם), שירה ואמרו

גו'" לחם בו".81גו' "לידבק להביא שצריכה ,(
שהרי  - דבקו ולא הכירו לא שעדיין בכלל, ועד עד הזה", היום "עד מ"ש לפרש אפשר אי עפ"ז אך

בקרא  ולכן 82מפורש הקב"ה, חסדי את להכיר התחילו הזה" ש"היום ועכצ"ל, היום", גו' הדבקים "ואתם
כמ"ש  לוי, לבני התורה ספר משה שנתן היום שאותו "שמעתי - הזה" "היום נתחדש מה לפרש צריך

וילך  עמדנו 83בפ' אנו אף רבינו, משה לו, ואמרו משה לפני ישראל כל באו לוי, בני הכהנים אל ויתנה
לא  מחר, יום לנו ויאמרו עלי', שבטך בני את משליט אתה ומה לנו, וניתנה התורה את וקבלנו בסיני

ניתנה  לנו ניתנה, וגו'84לכם לעם נהיית הזה היום להם אמר זאת ועל הדבר, על משה ושמח היום 85, ,
במקום". וחפצים דבקים שאתם הבנתי הזה

(לא  הי' שהעיכוב משמע גו'" לכם ה' נתן "ולא הכתוב מלשון (א) כי: מספיק, אינו זה פירוש אבל
בפ' מ"ש (ג) מקום, כבכל דלא בכלל, עד ולא הוא "עד" הפירוש (ב) הקב"ה, מצד אלא) בנ"י, מצד

לעם". נהיית הזה "היום בפרשתנו מ"ש קודם אירע גו'" הכהנים אל  "ויתנה וילך

וחכמת  רבו של דעתו סוף על עומד אדם שאין לדעת, לב לכם ה' נתן ולא "ד"א רש"י: מוסיף ולכן
וכו'" שנה ארבעים עד .86משנתו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

זו.75) שנה תצא ש"פ שיחת בשילוב
ואילך;76) ס"ב פינחס ש"פ ואילך; ס"ו תמוז י"ב שיחת ראה

ואילך; 232 ע' ואילך; 157 ע' ח"נ (תו"מ ואילך ס"ב מסעי ש"פ
ואילך). 258 ע'

(77.26 ע' שלום תורת סה"ש
סע"ב.78) נג, מנחות
לה.79) טז, בשלח
ג.80) כט,
דֿה.81) שם,
ד.82) ד, ואתחנן
ט.83) לא,
ניתנה"84) לנו ניתנה, לכם "לא הדברים סדר לבאר ויש

שנוגע  מה שזהו כיון ניתנה", "לנו להקדים צריכים היו (דלכאורה
ב"יום  לוי בני אצל להיות שיכולה הטענה עיקר כי, - אליהם)
שאתם  כיון ניתנה", לכם "לא היא: לארץ, הכניסה לאחרי מחר",
מאי, אלא התורה, על שמעלימים הגשמי, עוה"ז בעניני עוסקים

ניתנה". "לנו - עלי' תהא מה תורה
ט.85) כז, פרשתנו
על 86) קאי לדעת" לב גו' נתן ש"ולא צ"ל זה לפי' אמנם

שירה  ואמרו הודו שבנ"י כיון כן*, לפרש שקשה וכנ"ל הנסים,
לא  אבל בהנסים, הכרה אצלם שהיתה לומר (ודוחק הנסים על
והוא  הא', בפי' צורך יש ולכן דעתו"). סוף "על שעמדו  באופן

לפשש"מ. יותר קרוב

.y"iir ,"dfd mewnd l` e`eaze" zeaiza `ed 'ad 'ita iyewdy - (d"kyz `eaz t"y zgiyn) 105 'r miptay y"ewl mb d`x (*
mz`" y"n ,ik - **"ze`xl mipir 'eb mkl 'd ozp `le" xn`p f"g`le ,"'eb mzi`x mz`" xn`p dligzay dxizqd uxezz '`d 'itl :z`f cere

.mewnd icqga dxkdd lr i`w "ze`xl mipir 'eb mkl 'd ozp `le" y"ne ,miqpd lr i`w "mzi`x
jixv i"yx 'id ,k"`c ,"ze`xl mipir 'eb mkl 'd ozp `le" - 'a `bxce ,"mzi`x mz`" - '` `bxc :zebxc 'a zece` xaecny xnel oi`e (**

.z`f yxtl



f"kyz'dכח ,lel` i"g ,`eaz t"y zgiy

שגם  הקב"ה, חסדי להכיר צריך כטבע, ונעשו בהם הורגלו שכבר בהנסים שגם תורה", של וה"יינה
הדיוק  גם וזהו העולמות. בתוך למטה ("ברוך") נמשכת ("הקדוש") מעולמות ומובדל שקדוש הבחי'

- העולם "מקום" בתוך שנמשכת האלקות דרגת במקום", וחפצים דבקים "שאתם

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.10הוגה 99 ע' חי"ד בלקו"ש

.·È:מזה וההוראה
במקום". וחפצים "דבקים להיות תמיד צריכים - מקום של בשליחותו הולכים כאשר

בתניא  כמבואר התורה, לימוד ע"י בעיקר נעשה זה ע"י 87וענין נעשית הקב"ה עם ההתאחדות שעיקר
חד  כולא וקוב"ה שאורייתא כיון דמלכא"88התורה, "אברין רק שהם מצוות כמו ולא וכמבואר 89, .

תער"ב  עתיק 90בהמשך פנימיות אבא דפנימיות רק 91שהענין לא לכל, ששייך ענין וזהו בתורה; רק הוא
סגולה. ליחידי

משיח  של הבטחתו תקויים ב"חוצה", הפצה של באופן התורה, פנימיות גם כולל התורה, לימוד וע"י
חוצה  מעינותיך לכשיפוצו תהי' שביאתו ,92לבעש"ט,

אחישנה" "בעתה היום: הפטרת בסיום כזה,93וכמ"ש באופן או כזה באופן המשיח ביאת שתהי' -

ראשיכם  אלקיכם ה' לפני כולכם ומאיר") .. קיים שהוא הזה ("כיום היום נצבים ד"אתם הענין ונעשה
מימיך" שואב עד עציך מחוטב גו' במקום".94שבטיכם וחפצים "דבקים שכולם באופן ,

לשנה  טובה וחתימה כתיבה הקב"ה נותן בגשמיות 95ואז הן רויחי, ומזוני חיי בבני ומתוקה, טובה
והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו ברוחניות, .96והן
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פכ"ג.87)
ח"ב 88) א. כד, ח"א זהר וראה הזהר. בשם ורפכ"ג פ"ד תניא

ועוד. א. מו, נצבים לקו"ת בתחילתו. ת"ו תקו"ז ב. ס,
סע"א).89) (עד, ת"ל תקו"ז ראה
ואילך.ח"א90) תיב ע'
ה'ש"ת 91) סה"מ גם וראה וש"נ. ד. מט, נצבים לקו"ת ראה

שם. שליט"א אדמו"ר כ"ק ובהערת ,49 ס"ע
ובכ"מ).92) בתחלתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק
כב.93) ס, ישעי'

(ובפרש"י).94) נצבים ר"פ
תשנה 95) .. מברכתו קול "בת ביכורים בפרשת מ"ש גם נזכר

מורה  "שנה" שהלשון טז), כו, פרשתנו (פרש"י הבאה" לשנה
ויתירה  ,(150 ע' חי"ז בלקו"ש (נסמן ענין אותו ונשנה שחוזר
ושנה  שנה ש"בכל סי"ד) אגה"ק (תניא הזקן רבינו כדברי מזה,
מאיר  הי' שלא יותר עליון .. ומחודש חדש אור .. ומאיר יורד
הי' שביהמ"ק בזמן (אפילו כזה" עליון אור עולם מימי עדיין

קיים).
דברהמ"ז.96) הג' ברכה

f"kyz'd ,lel` i"g ,`eaz t"y zgiy

שגם  הקב"ה, חסדי להכיר צריך כטבע, ונעשו בהם הורגלו שכבר בהנסים שגם תורה", של וה"יינה
הדיוק  גם וזהו העולמות. בתוך למטה ("ברוך") נמשכת ("הקדוש") מעולמות ומובדל שקדוש הבחי'

- העולם "מקום" בתוך שנמשכת האלקות דרגת במקום", וחפצים דבקים "שאתם

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.10הוגה 99 ע' חי"ד בלקו"ש

.·È:מזה וההוראה
במקום". וחפצים "דבקים להיות תמיד צריכים - מקום של בשליחותו הולכים כאשר

בתניא  כמבואר התורה, לימוד ע"י בעיקר נעשה זה ע"י 87וענין נעשית הקב"ה עם ההתאחדות שעיקר
חד  כולא וקוב"ה שאורייתא כיון דמלכא"88התורה, "אברין רק שהם מצוות כמו ולא וכמבואר 89, .

תער"ב  עתיק 90בהמשך פנימיות אבא דפנימיות רק 91שהענין לא לכל, ששייך ענין וזהו בתורה; רק הוא
סגולה. ליחידי

משיח  של הבטחתו תקויים ב"חוצה", הפצה של באופן התורה, פנימיות גם כולל התורה, לימוד וע"י
חוצה  מעינותיך לכשיפוצו תהי' שביאתו ,92לבעש"ט,

אחישנה" "בעתה היום: הפטרת בסיום כזה,93וכמ"ש באופן או כזה באופן המשיח ביאת שתהי' -

ראשיכם  אלקיכם ה' לפני כולכם ומאיר") .. קיים שהוא הזה ("כיום היום נצבים ד"אתם הענין ונעשה
מימיך" שואב עד עציך מחוטב גו' במקום".94שבטיכם וחפצים "דבקים שכולם באופן ,

לשנה  טובה וחתימה כתיבה הקב"ה נותן בגשמיות 95ואז הן רויחי, ומזוני חיי בבני ומתוקה, טובה
והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו ברוחניות, .96והן
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פכ"ג.87)
ח"ב 88) א. כד, ח"א זהר וראה הזהר. בשם ורפכ"ג פ"ד תניא

ועוד. א. מו, נצבים לקו"ת בתחילתו. ת"ו תקו"ז ב. ס,
סע"א).89) (עד, ת"ל תקו"ז ראה
ואילך.ח"א90) תיב ע'
ה'ש"ת 91) סה"מ גם וראה וש"נ. ד. מט, נצבים לקו"ת ראה

שם. שליט"א אדמו"ר כ"ק ובהערת ,49 ס"ע
ובכ"מ).92) בתחלתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק
כב.93) ס, ישעי'

(ובפרש"י).94) נצבים ר"פ
תשנה 95) .. מברכתו קול "בת ביכורים בפרשת מ"ש גם נזכר

מורה  "שנה" שהלשון טז), כו, פרשתנו (פרש"י הבאה" לשנה
ויתירה  ,(150 ע' חי"ז בלקו"ש (נסמן ענין אותו ונשנה שחוזר
ושנה  שנה ש"בכל סי"ד) אגה"ק (תניא הזקן רבינו כדברי מזה,
מאיר  הי' שלא יותר עליון .. ומחודש חדש אור .. ומאיר יורד
הי' שביהמ"ק בזמן (אפילו כזה" עליון אור עולם מימי עדיין

קיים).
דברהמ"ז.96) הג' ברכה

`az zyxt zegiy ihewl יד חלק

הסדרה ‡. כל 1בסיום אל משה "ויקרא נאמר:
המסות  גו' ראיתם אתם אליהם ויאמר ישראל
ועינים  לדעת לב לכם ה' נתן ולא גו' הגדולות
ומעתיק  הזה". היום עד לשמוע ואזנים לראות
לדעת" לב לכם ה' נתן "ולא הכתוב מן רש"י

בו". ולידבק הקב"ה חסדי את "להכיר ומפרש:
להבין: וצריך

תוכנה ש"לדעת" לרש"י מנאֿליה ipyא)
ולידבק  ב) הקב"ה, חסדי את להכיר א) ענינים:

בו?

ה' נתן "ולא התיבות את גם מעתיק  למה ב)
להכיר  - לדעת" "לב אלא מפרש אינו הרי לכם"?

כו'. הקב"ה חסדי את

הכוונה  לדעת" נתן.. "ולא שכתוב במה ג)
"המסות  לפניֿזה הנזכר [את] לדעת לכאורה
למה  אםֿכן והמופתים", האותות גו' הגדולות

" רש"י ו"חסד"icqgקוראם "נס" והרי - הקב"ה"
נס, בדרך שאינו חסד ישנו כי שונים, ענינים ב' הם

חסד. לשם הוא נס כל ולא

היום ·. "עד התיבות את רש"י מעתיק אחרֿכך
משה  שנתן היום שאותו שמעתי ומפרש: הזה"
וילך  בפרשת שכתוב כמו לוי, לבני התורה 2ספר

לפני  ישראל כל באו לוי, בני הכהנים אל ויתנה
בסיני  עמדנו אנו אף רבינו משה לו ואמרו משה
משליט  אתה ומה לנו, וניתנה התורה את וקבלנו
לכם  לא מחר, יום לנו ויאמרו עליה, שבטך בני את
זאת  ועל הדבר, על משה ושמח ניתנה. לנו ניתנה,

להם  הזה 3אמר היום גו' לעם נהיית הזה היום
במקום. וחפצים דבקים שאתם הבנתי

נמצא  הזה" היום "עד הביטוי להבין: וצריך

באר  העיר שם כן "על בתורה: פעמים כמה כבר
הזה" היום עד ישראל 4שבע בני יאכלו לא כן "על :

היום עד גו' הנשה גיד בסיום 5הזה"את וכן ,
היום 6התורה  עד קבורתו את איש ידע "ולא נאמר

ועד "עד" פירושו ובכולם - שהוא llkaהזה" ,
שפירש  כאן שנא ומאי - הזה" "היום את  גם כולל

("עד" "le`רש"י כי) בכלל, dfdעד meid הבנתי
במקום". וחפצים דבקים שאתם

מקדים שרש"י (רק)yibcneובפרט זה דפירוש
בדברי  זה מצא שלא אומרת זאת "שמעתי".

כו'). (מרבותיו כן שמע אלא ז"ל, רבותינו

רש"י: בפירוש דיוקים כמה להבין צריך גם

התורה  את "וקבלנו נאמר ישראל בני בטענת א)
הוהֿליהֿלמימר: איפכא לכאורה - לנו" וניתנה
אותה"? "וקבלנו ואחרֿכך לנו", "ניתנה בתחילה

אתה "ומה הטענה שבטך hilynב) בני את
ישראל, בני לכל שייכת שהתורה משמע עליה",
ועלֿפי  עליה, ו)שליטה (יתרון לוי שלבני אלא
- ניתנה" לכם לא כו' "ויאמרו שחששו ההמשך

אתה מה הוהֿליהֿלמימר, לבני dpzepעדיפא
שהיה  רש"י פירש החשש, שסיבת ובפרט שבטך?

לוי.ozpyזה לבני התורה ספר משה

יותר  מתאים לכאורה הדברים, סדר עלֿפי ג)
ש)לא  ראיה (ומזה ניתנה לנו כו' לנו "ויאמרו לומר

הפוך. בסדר הוא וברש"י - ניתנה" לכם

"ואולך ‚. נאמר הפרשה בהמשך אחריֿזה
גו' שלמותיכם בלו לא גו' שנה ארבעים אתכם
ויצא  הזה המקום אל ותבואו גו' אכלתם לא לחם

וגו'". הזאת הברית דברי את ושמרתם גו' סיחון
המקום  אל "ותבואו הכתוב מן רש"י ומעתיק
בגדולה  עצמכם רואים אתם "עתה ומפרש: הזה",
לבבכם, ירום ואל במקום תבעטו אל וכבוד

הזאת". הברית דברי את ושמרתם

להבין: וצריך

שרש"י  הזה" המקום אל ב"ותבואו קשה מה א)
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ואילך.1) א כט,
ט.2) לא,
ט.3) כז, פרשתנו

יהיו  יום "בכל פירושו הזה" ד"היום רש"י כתב ששם ואף
שניתנה  היום על קאי (ולא בברית" עמו באת היום כאילו בעיניך
מקום  בכל שמפרש בפירש"י הכלל ידוע הרי - לוי) לבני הס"ת
יט, (יתרו הכתוב (לדוגמא: אתר על הכתוב בפשט המוכרח כפי
דקאי  פירש"י לז) (יב, בא דבפ' נשרים", כנפי על אתכם "ואשא ו)
על  מפרשו (שם) יתרו ובפ' סוכותה", "מרעמסס הנסיעה על
הפי' שם הביא לא ולכן לרעמסס), גושן ארץ  מכל בנ"י קיבוץ

הכרח izrny(ש" אין כי לוי, לבני הס"ת דנתינת היום על דקאי ("
דילן). בכתוב (משא"כ שם בהכתוב לזה

לג.4) כו, תולדות
לג.5) לב, וישלח
ו.6) לד, ברכה

אגרות קודש
]תשי"ח-ט?[

שלום וברכה!

בתמהון הכי גדול )מהול בצער( קראתי מכתבו-פ"נ ממוצש"ק. 

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ציון  על  פ"נ  לקרות  הוא  הנוהג  היא:  פשוטה  הרי  התימהון  וסיבת 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובנדו"ז מה אבוא להודיע עה"צ, אשר באהקת"ו נמצא פ' יר"ש וכו' וזוג' תי' ג"כ ממשפחה 

חב"דית וכו' ודרים בסביבה חב"דית וחנכו יו"ח שי' במוסדות כ"ק מו"ח אדמו"ר -

ונתקבל ז"ע מכתב ממנו אשר החליט להוציא בתו הבכירה ממוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר )וכמובן 

הסברת אומן הידוע - שמוכרח הוא בזה( ולכן מוציא גם את בתו הצעירה ממוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר 

ו)לכן( מעתיק את דירתו ודירת כב"ב שי' משכונה החב"דית - ככתבו "בשעה טובה" -

כ"ק  בשם  הנ"ל?  בשו"ט  עם  בקשר  אדמו"ר  מו"ח  מכ"ק  איך  וויל  וואס  איז  עה"צ:  בבואי 

אדמו"ר שליט"א

מזכיר



כט f"kyz'd ,lel` i"g ,`eaz t"y zgiy

שגם  הקב"ה, חסדי להכיר צריך כטבע, ונעשו בהם הורגלו שכבר בהנסים שגם תורה", של וה"יינה
הדיוק  גם וזהו העולמות. בתוך למטה ("ברוך") נמשכת ("הקדוש") מעולמות ומובדל שקדוש הבחי'

- העולם "מקום" בתוך שנמשכת האלקות דרגת במקום", וחפצים דבקים "שאתם

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.10הוגה 99 ע' חי"ד בלקו"ש

.·È:מזה וההוראה
במקום". וחפצים "דבקים להיות תמיד צריכים - מקום של בשליחותו הולכים כאשר

בתניא  כמבואר התורה, לימוד ע"י בעיקר נעשה זה ע"י 87וענין נעשית הקב"ה עם ההתאחדות שעיקר
חד  כולא וקוב"ה שאורייתא כיון דמלכא"88התורה, "אברין רק שהם מצוות כמו ולא וכמבואר 89, .

תער"ב  עתיק 90בהמשך פנימיות אבא דפנימיות רק 91שהענין לא לכל, ששייך ענין וזהו בתורה; רק הוא
סגולה. ליחידי

משיח  של הבטחתו תקויים ב"חוצה", הפצה של באופן התורה, פנימיות גם כולל התורה, לימוד וע"י
חוצה  מעינותיך לכשיפוצו תהי' שביאתו ,92לבעש"ט,

אחישנה" "בעתה היום: הפטרת בסיום כזה,93וכמ"ש באופן או כזה באופן המשיח ביאת שתהי' -

ראשיכם  אלקיכם ה' לפני כולכם ומאיר") .. קיים שהוא הזה ("כיום היום נצבים ד"אתם הענין ונעשה
מימיך" שואב עד עציך מחוטב גו' במקום".94שבטיכם וחפצים "דבקים שכולם באופן ,

לשנה  טובה וחתימה כתיבה הקב"ה נותן בגשמיות 95ואז הן רויחי, ומזוני חיי בבני ומתוקה, טובה
והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו ברוחניות, .96והן
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פכ"ג.87)
ח"ב 88) א. כד, ח"א זהר וראה הזהר. בשם ורפכ"ג פ"ד תניא

ועוד. א. מו, נצבים לקו"ת בתחילתו. ת"ו תקו"ז ב. ס,
סע"א).89) (עד, ת"ל תקו"ז ראה
ואילך.ח"א90) תיב ע'
ה'ש"ת 91) סה"מ גם וראה וש"נ. ד. מט, נצבים לקו"ת ראה

שם. שליט"א אדמו"ר כ"ק ובהערת ,49 ס"ע
ובכ"מ).92) בתחלתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק
כב.93) ס, ישעי'

(ובפרש"י).94) נצבים ר"פ
תשנה 95) .. מברכתו קול "בת ביכורים בפרשת מ"ש גם נזכר

מורה  "שנה" שהלשון טז), כו, פרשתנו (פרש"י הבאה" לשנה
ויתירה  ,(150 ע' חי"ז בלקו"ש (נסמן ענין אותו ונשנה שחוזר
ושנה  שנה ש"בכל סי"ד) אגה"ק (תניא הזקן רבינו כדברי מזה,
מאיר  הי' שלא יותר עליון .. ומחודש חדש אור .. ומאיר יורד
הי' שביהמ"ק בזמן (אפילו כזה" עליון אור עולם מימי עדיין

קיים).
דברהמ"ז.96) הג' ברכה
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שגם  הקב"ה, חסדי להכיר צריך כטבע, ונעשו בהם הורגלו שכבר בהנסים שגם תורה", של וה"יינה
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.·È:מזה וההוראה
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חד  כולא וקוב"ה שאורייתא כיון דמלכא"88התורה, "אברין רק שהם מצוות כמו ולא וכמבואר 89, .

תער"ב  עתיק 90בהמשך פנימיות אבא דפנימיות רק 91שהענין לא לכל, ששייך ענין וזהו בתורה; רק הוא
סגולה. ליחידי

משיח  של הבטחתו תקויים ב"חוצה", הפצה של באופן התורה, פנימיות גם כולל התורה, לימוד וע"י
חוצה  מעינותיך לכשיפוצו תהי' שביאתו ,92לבעש"ט,

אחישנה" "בעתה היום: הפטרת בסיום כזה,93וכמ"ש באופן או כזה באופן המשיח ביאת שתהי' -

ראשיכם  אלקיכם ה' לפני כולכם ומאיר") .. קיים שהוא הזה ("כיום היום נצבים ד"אתם הענין ונעשה
מימיך" שואב עד עציך מחוטב גו' במקום".94שבטיכם וחפצים "דבקים שכולם באופן ,

לשנה  טובה וחתימה כתיבה הקב"ה נותן בגשמיות 95ואז הן רויחי, ומזוני חיי בבני ומתוקה, טובה
והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו ברוחניות, .96והן
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כב.93) ס, ישעי'

(ובפרש"י).94) נצבים ר"פ
תשנה 95) .. מברכתו קול "בת ביכורים בפרשת מ"ש גם נזכר

מורה  "שנה" שהלשון טז), כו, פרשתנו (פרש"י הבאה" לשנה
ויתירה  ,(150 ע' חי"ז בלקו"ש (נסמן ענין אותו ונשנה שחוזר
ושנה  שנה ש"בכל סי"ד) אגה"ק (תניא הזקן רבינו כדברי מזה,
מאיר  הי' שלא יותר עליון .. ומחודש חדש אור .. ומאיר יורד
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`az zyxt zegiy ihewl יד חלק

הסדרה ‡. כל 1בסיום אל משה "ויקרא נאמר:
המסות  גו' ראיתם אתם אליהם ויאמר ישראל
ועינים  לדעת לב לכם ה' נתן ולא גו' הגדולות
ומעתיק  הזה". היום עד לשמוע ואזנים לראות
לדעת" לב לכם ה' נתן "ולא הכתוב מן רש"י

בו". ולידבק הקב"ה חסדי את "להכיר ומפרש:
להבין: וצריך

תוכנה ש"לדעת" לרש"י מנאֿליה ipyא)
ולידבק  ב) הקב"ה, חסדי את להכיר א) ענינים:

בו?

ה' נתן "ולא התיבות את גם מעתיק  למה ב)
להכיר  - לדעת" "לב אלא מפרש אינו הרי לכם"?

כו'. הקב"ה חסדי את

הכוונה  לדעת" נתן.. "ולא שכתוב במה ג)
"המסות  לפניֿזה הנזכר [את] לדעת לכאורה
למה  אםֿכן והמופתים", האותות גו' הגדולות

" רש"י ו"חסד"icqgקוראם "נס" והרי - הקב"ה"
נס, בדרך שאינו חסד ישנו כי שונים, ענינים ב' הם

חסד. לשם הוא נס כל ולא

היום ·. "עד התיבות את רש"י מעתיק אחרֿכך
משה  שנתן היום שאותו שמעתי ומפרש: הזה"
וילך  בפרשת שכתוב כמו לוי, לבני התורה 2ספר

לפני  ישראל כל באו לוי, בני הכהנים אל ויתנה
בסיני  עמדנו אנו אף רבינו משה לו ואמרו משה
משליט  אתה ומה לנו, וניתנה התורה את וקבלנו
לכם  לא מחר, יום לנו ויאמרו עליה, שבטך בני את
זאת  ועל הדבר, על משה ושמח ניתנה. לנו ניתנה,

להם  הזה 3אמר היום גו' לעם נהיית הזה היום
במקום. וחפצים דבקים שאתם הבנתי

נמצא  הזה" היום "עד הביטוי להבין: וצריך

באר  העיר שם כן "על בתורה: פעמים כמה כבר
הזה" היום עד ישראל 4שבע בני יאכלו לא כן "על :

היום עד גו' הנשה גיד בסיום 5הזה"את וכן ,
היום 6התורה  עד קבורתו את איש ידע "ולא נאמר

ועד "עד" פירושו ובכולם - שהוא llkaהזה" ,
שפירש  כאן שנא ומאי - הזה" "היום את  גם כולל

("עד" "le`רש"י כי) בכלל, dfdעד meid הבנתי
במקום". וחפצים דבקים שאתם

מקדים שרש"י (רק)yibcneובפרט זה דפירוש
בדברי  זה מצא שלא אומרת זאת "שמעתי".

כו'). (מרבותיו כן שמע אלא ז"ל, רבותינו

רש"י: בפירוש דיוקים כמה להבין צריך גם

התורה  את "וקבלנו נאמר ישראל בני בטענת א)
הוהֿליהֿלמימר: איפכא לכאורה - לנו" וניתנה
אותה"? "וקבלנו ואחרֿכך לנו", "ניתנה בתחילה

אתה "ומה הטענה שבטך hilynב) בני את
ישראל, בני לכל שייכת שהתורה משמע עליה",
ועלֿפי  עליה, ו)שליטה (יתרון לוי שלבני אלא
- ניתנה" לכם לא כו' "ויאמרו שחששו ההמשך

אתה מה הוהֿליהֿלמימר, לבני dpzepעדיפא
שהיה  רש"י פירש החשש, שסיבת ובפרט שבטך?

לוי.ozpyזה לבני התורה ספר משה

יותר  מתאים לכאורה הדברים, סדר עלֿפי ג)
ש)לא  ראיה (ומזה ניתנה לנו כו' לנו "ויאמרו לומר

הפוך. בסדר הוא וברש"י - ניתנה" לכם

"ואולך ‚. נאמר הפרשה בהמשך אחריֿזה
גו' שלמותיכם בלו לא גו' שנה ארבעים אתכם
ויצא  הזה המקום אל ותבואו גו' אכלתם לא לחם

וגו'". הזאת הברית דברי את ושמרתם גו' סיחון
המקום  אל "ותבואו הכתוב מן רש"י ומעתיק
בגדולה  עצמכם רואים אתם "עתה ומפרש: הזה",
לבבכם, ירום ואל במקום תבעטו אל וכבוד

הזאת". הברית דברי את ושמרתם

להבין: וצריך

שרש"י  הזה" המקום אל ב"ותבואו קשה מה א)
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ואילך.1) א כט,
ט.2) לא,
ט.3) כז, פרשתנו

יהיו  יום "בכל פירושו הזה" ד"היום רש"י כתב ששם ואף
שניתנה  היום על קאי (ולא בברית" עמו באת היום כאילו בעיניך
מקום  בכל שמפרש בפירש"י הכלל ידוע הרי - לוי) לבני הס"ת
יט, (יתרו הכתוב (לדוגמא: אתר על הכתוב בפשט המוכרח כפי
דקאי  פירש"י לז) (יב, בא דבפ' נשרים", כנפי על אתכם "ואשא ו)
על  מפרשו (שם) יתרו ובפ' סוכותה", "מרעמסס הנסיעה על
הפי' שם הביא לא ולכן לרעמסס), גושן ארץ  מכל בנ"י קיבוץ

הכרח izrny(ש" אין כי לוי, לבני הס"ת דנתינת היום על דקאי ("
דילן). בכתוב (משא"כ שם בהכתוב לזה

לג.4) כו, תולדות
לג.5) לב, וישלח
ו.6) לד, ברכה



eaz`ל zyxt - zegiy ihewl

עצמכם  רואים אתם "עתה פירושו עלֿידי לתרץ בא
כו'".

הכ  בכל לאידך: מדובר ב) שלפניֿזה תובים
זה  בכתוב להלן וכן ישראל: לבני שאירעו בנסים
סיחון  במלחמת הנסי הנצחון בסיפור ממשיך עצמו
שראו  הנסים הזכרת עם שביחד יתכן ואיך - ועוג
בהוי'" "ויאמינו - נסים (שעלֿידי ישראל בני
שצריך  כזה במצב לתארם הכתוב בא בזה), וכיוצא

כו'"? במקום תבעטו "אל להזהירם

" רק מדוע בגדולה dzrג) עצמכם רואים אתם
היותם  זמן בכל עצמם שראו ממה יותר כו'" וכבוד

במדבר?

וכבוד"? ד"גדולה הענינים ב' הם מה ד)

ג'„. הנאמר א) ומפרש: רש"י ממשיך ֿ כך אחר
שם פירשו (ושכבר זה לפני `xzפסוקים lr,

לב  לכם ה' נתן ולא אחר, "דבר כאן): ומוסיף
רבו  של דעתו סוף על עומד אדם שאין לדעת,
הקפיד  לא ולפיכך שנה, ארבעים עד משנתו וחכמת
יקפיד, ואילך מכאן הזה. היום עד המקום עליכם

וגו'"? הזאת הברית דברי את ושמרתם ולפיכך
פירושים  ב' מפרש רש"י שכאשר ידוע ב)
יש  מהם אחד שבכל מטעם זה הרי אחד, בכתוב
עיקר  הוא שהראשון אלא בחברו, שאינו קושי
ובנידוןֿדידן  מקרא. של לפשוטו יותר וקרוב
בכל  הקושי מהו לדעת"): נתן.. "ולא (בפירוש
של  לפשוטו הראשון קרוב ובמה מהשנים, פירוש

מהשני? יותר מקרא

ותבואו, שבדבורֿהמתחיל הפירושים בשני ג)
הפרשה  שבסיום הכתוב בדברי רש"י מסיים
השני  שבפירוש אלא הברית", דברי את "ושמרתם

השינוי? טעם מהו - "וגו'" מוסיף 

זה:‰. בכל והביאור
ומפורש  בא זו, פרשה בדברי המכוון תכלית
ועשיתם  הזאת הברית דברי את "ושמרתם בסיומה
היינו  תעשון", אשר כל את תשכילו למען אותם
בני  את לחזק כדי ואזהרה תוכחה דברי שהם

והמצוות. התורה בשמירת ישראל

משה  שהוכיחם לכן קודם בתורה שמצינו וכיון
"ויקרא  מקדים כאן זאת ובכל - פעמים כמה רבינו
במה  ומתחיל אליהם" ויאמר ישראל כל אל משה
צריך  עלֿכרחך - וכו' מצרים בארץ בהיותם שאירע
שאינו  גדול חידוש יש זו שבתוכחה לומר

הקודמות. ב[תוכחות]

היס  זו:וזהו בפרשה רש"י לפירושי וד

(לב  לכם ה' נתן "ולא התיבות את מעתיק רש"י
של  בפשוטו כלל מובנים אינם שלכאורה - לדעת)"
"לב  להם היה לא ישראל שבני אפשר איך מקרא:

הרי - הקב"ה נסי את שבני yxetnלדעת" בקראי
עלֿידיֿזה  להם, שעשה הנסים על הודו ישראל
כך  כדי ועד וכו'? שירה אמרו בהוי', ויאמינו
- הפסח לעשות יכלו שלא ישראל מבני שאנשים

כו'" נגרע "למה טענו - מצרים ליציאת .7זכר

את "להכיר רש"י  מפרש הקב"ה",icqgולכן
אינו  - לדעת" גו' נתן ש"לא זה אשר להדגיש

שכתוב למה וגו'")lirlבנוגע הגדולות ,8("המסות
אתכם  "ואולך להלן שכתוב למה נמשכות אלא
גו'", לחם גו' שלמתיכם בלו לא גו' שנה ארבעים

היו).icqgשהם בנס הם שגם (אף הקב"ה

הטבע, מדרכי יוצא מאורע הוא נס והביאור:
נסית 9למעלה  הנהגה כאשר אבל והרגיל, הטבע מן

שוב  בה, מתרגל והאדם רב זמן נמשכת מסוימת
נסי  כענין אותה מרגיש טבעי,10אינו כדבר אלא ,

טבע  נעשה הרגל כיון 11ועלֿדרך בנידוןֿדידן, וכן .
ונגלה  שנרגש מה הרי - שנה" "ארבעים שנמשך

" שהם זה) (רק הוא כל, הקב"ה".icqgלעיני

מבאר  בזה - בו" "ולידבק רש"י ומוסיף
הכרת זו: בתוכחה צריכה icqgהחידוש הקב"ה,

" דוקא.wacilלהביא בו"

הרוממות), יראת או (פשוטה, יראה פועל - נס
מהֿשאיןֿכן  - בזה וכיוצא יכול) כל (שהוא אמונה
ובאם  קירוב. פועל - אהבה) קירוב, (השפעה, חסד
- ביותר) (גדולים הקב"ה רבים) (לשון חסדי זהו

דביקות. - ביותר גדול קירוב

להכיר  - לדעת לב לכם ה' נתן ש"לא ומאחר
בו",icqgאת ה"לידבק גם חסר ובמילא הקב"ה",

הברית  דברי את "ושמרתם להזהירם צריך לכן
הזאת".

.Â"'גו ה' נתן "ולא שנאמר דמה לפי ֿזה, אמנם
(ועלֿידיֿזה) הקב"ה חסדי את "להכיר כוונתו
היום  "עד לפרש איֿאפשר שוב - בו" ולידבק
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ז.7) ט, בהעלותך
כאן.8) ושפ"ח רא"ם גם ראה
ח.i"yxitראה9) כא, חוקת

רנו.10) ר"ס ש"ט כתר ראה
פמ"ד.11) תניא ש"ב. נ"ד אמונה שבילי

`eaz zyxt - zegiy ihewl

לא  עוד הזה" "היום (דגם בכלל ועד עד הזה"
מפורש שהרי כו'), דבקו ולא כו' lirl12הכירו

היום". כולכם חיים אלקיכם בהוי' הדבקים "ואתם
שהלשון  שאףֿעלֿפי לומר יש שבדוחק אף
בהמשך  בא זה הרי - סתם "הדבקים" הוא בכתוב

jenqdl(בוא"ו) "ואתם שכתוב ממה וכדמוכח לו,
מהֿשאיןֿכן  פעור", בעל אחרי הלך אשר "האיש
הלך  לא (1 הקצה: אל הקצה ומן מזה, בהיפך אתם
מזה  יתרה (3 אלקיכם, ה' אחרי הולכים (2 גו',

- אלקיכם בה' "דבקים"

מצוות קיום בזה נכלל אין eke'ועדיין

דרגת מזה "הדבק dwacleולמעלה בו
כאילו  עליך אני ומעלה ובחכמים, בתלמידים

בו" שבפירוש eke'13נדבקת בדביקות דרגא עוד .
גדולים  חסדים הכרת עלֿידי בא שזה כאן, רש"י

טובה  כפוי שאינו שמגיד ביכורים ענין ).14(עלֿדרך

תדבקון" "ובו לדרגת ixg`lהבאה15ועד
תשמרו  מצותיו ואת תלכו.. אלקיכם ה' "אחרי

תעבודו". ואותו תשמעו ובקולו

אדרבה, היא: הכתוב שכוונת רש"י מפרש לכן
אבל  הקב"ה. חסדי את להכיר התחילו הזה" "היום
משה  ראה חידוש איזה השאלה: נשאלת לפיֿזה
רש"י  מפרש לכן לפניו? ראה שלא הזה" "היום

וכו'". היום שאותו "שמעתי

הנ"ל  הדיוקים גם יובנו פיו (ועל בזה והביאור
ב): סעיף

ולא  לוי, לבני ניתנה התורה שספר הדבר טעם
מכל  נבדלו לוי בני בפשטות: מובן ישראל, לכל
להם  יהיה שלא להם נאמר בקודש, לשרת ישראל

בארץ  ונחלה (הקב"ה)epeibl17והם16חלק מלך של
תורתו  קיום על שיגן לגיון הם ולכן - ולכן 18וכו'

תורה  ישראל בני את ילמדו וכו':19גם

שמציין בקראי ספר o`kומפורש שנתן - רש"י
והטענה  - ה'" ברית ארון "נושאי להלוים התורה

שבטך בני את משליט אתה "מה רק dilrהיא
את  המלמדים הם הם לוי שבני אמת הן כו'":
בני  על הם "שולטים" ובזה ישראל, לבני התורה

משליט כו' אתה "מה אבל על dilrישראל, - "
dxezd,

יום  לנו "יאמרו כי בזה והחשש והנפקאֿמינה
xgn לארץ שניכנס לאחר כו'": ניתנה לכם לא

ולאחריֿזה  ונחלה" ה"חלק בחלוקת ונתחיל
"לא  לוי בני לנו יאמרו אז וכו', האדמה בעבודת

לתורה dpzipלכם שייכות לכם שיש אף - "
ניתנה miaiiegnו  לא מכלֿמקום ומצוות, בתורה

אתם אין (ולכן שאנו mihleyלכם, וכיון - עליה
ניתנה. ש)לנו הוכחה זו הרי עליה, שולטים

- בסיני עמדנו אנו "אף היא זו לטענה והמענה
בהאמירה  ו(אחרֿכך - סיון מראשֿחודש מתחיל
"ועתה, על במענה שבא נעשה, הוי' דיבר אשר כל

עתה התורה"20עליכם elawzאם את קבלנו כו'")
לנו". "וניתנה ואחרֿכך

היום  אמר כו' "שמח אלו דברים משה וכששמע
שאתם הבנתי mivtgeהזה miwac לבד לא במקום":

אלא שמו  כנ"ל, כו', נסיו על להקב"ה ישראל דים
מכירים "icqgשהם ובמילא mivtgeהקב"ה, miwac

במקום".

.Ê אל "ותבואו רש"י מעתיק לזה בהמשך
עצמכם  רואים אתם "עתה ומפרש הזה", המקום

כו'":
המקום  אל "ותבואו תיבות לכאורה והביאור:
בסיפור  להמשיך הכתוב כוונת דאם מיותרות. הזה"

ועוג סיחון מלחמת נצחון - הקב"ה yxetndנסי
המקום  אל "ותבואו להקדים למהֿליה תיכף,

הזה"?

(לא  היא הכתוב דכוונת רש"י מכריח ומזה
חדש  ענין התחלת כיֿאם) הנסים, סיפור 21המשך

ישראל  בני את להזהיר משה הוצרך למה ביאור -
במקום: שידבקו עכשיו

הקב"ה  בחסדי תלויים ישראל בני היו עתה עד
ביומו  יום מחר),22דבר ליום המן מן נותר (ולא

אבל  כו': במקום שיבעטו כך) (כל מקום ואין
זמן  וסוף קצה - הזה" המקום אל "ותבואו כאשר
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ד.12) ד, ואתחנן
שם.13) ובפרש"י כב יא, עקב
ג.14) כו, פרשתנו פירש"י
ואילך.15) 55 ע' לעיל וראה ה. יג, ראה
א.16) יח, שופטים
מט.17) א, במדבר פירש"י
כו.18) לב, תשא כמפורש
ליעקב 19) משפטיך יורו י) לג, (בכרה בקרא וכמפורש

לישראל. ותורתך

ה.20) יט, יתרו פרש"י
כאן.21) הלוי) בקראט (להר"א הזכרון בס' עד"ז ראה
ד.22) טז, בשלח



לי `eaz zyxt - zegiy ihewl

עצמכם  רואים אתם "עתה פירושו עלֿידי לתרץ בא
כו'".

הכ  בכל לאידך: מדובר ב) שלפניֿזה תובים
זה  בכתוב להלן וכן ישראל: לבני שאירעו בנסים
סיחון  במלחמת הנסי הנצחון בסיפור ממשיך עצמו
שראו  הנסים הזכרת עם שביחד יתכן ואיך - ועוג
בהוי'" "ויאמינו - נסים (שעלֿידי ישראל בני
שצריך  כזה במצב לתארם הכתוב בא בזה), וכיוצא

כו'"? במקום תבעטו "אל להזהירם

" רק מדוע בגדולה dzrג) עצמכם רואים אתם
היותם  זמן בכל עצמם שראו ממה יותר כו'" וכבוד

במדבר?

וכבוד"? ד"גדולה הענינים ב' הם מה ד)

ג'„. הנאמר א) ומפרש: רש"י ממשיך ֿ כך אחר
שם פירשו (ושכבר זה לפני `xzפסוקים lr,

לב  לכם ה' נתן ולא אחר, "דבר כאן): ומוסיף
רבו  של דעתו סוף על עומד אדם שאין לדעת,
הקפיד  לא ולפיכך שנה, ארבעים עד משנתו וחכמת
יקפיד, ואילך מכאן הזה. היום עד המקום עליכם

וגו'"? הזאת הברית דברי את ושמרתם ולפיכך
פירושים  ב' מפרש רש"י שכאשר ידוע ב)
יש  מהם אחד שבכל מטעם זה הרי אחד, בכתוב
עיקר  הוא שהראשון אלא בחברו, שאינו קושי
ובנידוןֿדידן  מקרא. של לפשוטו יותר וקרוב
בכל  הקושי מהו לדעת"): נתן.. "ולא (בפירוש
של  לפשוטו הראשון קרוב ובמה מהשנים, פירוש

מהשני? יותר מקרא

ותבואו, שבדבורֿהמתחיל הפירושים בשני ג)
הפרשה  שבסיום הכתוב בדברי רש"י מסיים
השני  שבפירוש אלא הברית", דברי את "ושמרתם

השינוי? טעם מהו - "וגו'" מוסיף 

זה:‰. בכל והביאור
ומפורש  בא זו, פרשה בדברי המכוון תכלית
ועשיתם  הזאת הברית דברי את "ושמרתם בסיומה
היינו  תעשון", אשר כל את תשכילו למען אותם
בני  את לחזק כדי ואזהרה תוכחה דברי שהם

והמצוות. התורה בשמירת ישראל

משה  שהוכיחם לכן קודם בתורה שמצינו וכיון
"ויקרא  מקדים כאן זאת ובכל - פעמים כמה רבינו
במה  ומתחיל אליהם" ויאמר ישראל כל אל משה
צריך  עלֿכרחך - וכו' מצרים בארץ בהיותם שאירע
שאינו  גדול חידוש יש זו שבתוכחה לומר

הקודמות. ב[תוכחות]

היס  זו:וזהו בפרשה רש"י לפירושי וד

(לב  לכם ה' נתן "ולא התיבות את מעתיק רש"י
של  בפשוטו כלל מובנים אינם שלכאורה - לדעת)"
"לב  להם היה לא ישראל שבני אפשר איך מקרא:

הרי - הקב"ה נסי את שבני yxetnלדעת" בקראי
עלֿידיֿזה  להם, שעשה הנסים על הודו ישראל
כך  כדי ועד וכו'? שירה אמרו בהוי', ויאמינו
- הפסח לעשות יכלו שלא ישראל מבני שאנשים

כו'" נגרע "למה טענו - מצרים ליציאת .7זכר

את "להכיר רש"י  מפרש הקב"ה",icqgולכן
אינו  - לדעת" גו' נתן ש"לא זה אשר להדגיש

שכתוב למה וגו'")lirlבנוגע הגדולות ,8("המסות
אתכם  "ואולך להלן שכתוב למה נמשכות אלא
גו'", לחם גו' שלמתיכם בלו לא גו' שנה ארבעים

היו).icqgשהם בנס הם שגם (אף הקב"ה

הטבע, מדרכי יוצא מאורע הוא נס והביאור:
נסית 9למעלה  הנהגה כאשר אבל והרגיל, הטבע מן

שוב  בה, מתרגל והאדם רב זמן נמשכת מסוימת
נסי  כענין אותה מרגיש טבעי,10אינו כדבר אלא ,

טבע  נעשה הרגל כיון 11ועלֿדרך בנידוןֿדידן, וכן .
ונגלה  שנרגש מה הרי - שנה" "ארבעים שנמשך

" שהם זה) (רק הוא כל, הקב"ה".icqgלעיני

מבאר  בזה - בו" "ולידבק רש"י ומוסיף
הכרת זו: בתוכחה צריכה icqgהחידוש הקב"ה,

" דוקא.wacilלהביא בו"

הרוממות), יראת או (פשוטה, יראה פועל - נס
מהֿשאיןֿכן  - בזה וכיוצא יכול) כל (שהוא אמונה
ובאם  קירוב. פועל - אהבה) קירוב, (השפעה, חסד
- ביותר) (גדולים הקב"ה רבים) (לשון חסדי זהו

דביקות. - ביותר גדול קירוב

להכיר  - לדעת לב לכם ה' נתן ש"לא ומאחר
בו",icqgאת ה"לידבק גם חסר ובמילא הקב"ה",

הברית  דברי את "ושמרתם להזהירם צריך לכן
הזאת".

.Â"'גו ה' נתן "ולא שנאמר דמה לפי ֿזה, אמנם
(ועלֿידיֿזה) הקב"ה חסדי את "להכיר כוונתו
היום  "עד לפרש איֿאפשר שוב - בו" ולידבק
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ז.7) ט, בהעלותך
כאן.8) ושפ"ח רא"ם גם ראה
ח.i"yxitראה9) כא, חוקת

רנו.10) ר"ס ש"ט כתר ראה
פמ"ד.11) תניא ש"ב. נ"ד אמונה שבילי

`eaz zyxt - zegiy ihewl

לא  עוד הזה" "היום (דגם בכלל ועד עד הזה"
מפורש שהרי כו'), דבקו ולא כו' lirl12הכירו

היום". כולכם חיים אלקיכם בהוי' הדבקים "ואתם
שהלשון  שאףֿעלֿפי לומר יש שבדוחק אף
בהמשך  בא זה הרי - סתם "הדבקים" הוא בכתוב

jenqdl(בוא"ו) "ואתם שכתוב ממה וכדמוכח לו,
מהֿשאיןֿכן  פעור", בעל אחרי הלך אשר "האיש
הלך  לא (1 הקצה: אל הקצה ומן מזה, בהיפך אתם
מזה  יתרה (3 אלקיכם, ה' אחרי הולכים (2 גו',

- אלקיכם בה' "דבקים"

מצוות קיום בזה נכלל אין eke'ועדיין

דרגת מזה "הדבק dwacleולמעלה בו
כאילו  עליך אני ומעלה ובחכמים, בתלמידים

בו" שבפירוש eke'13נדבקת בדביקות דרגא עוד .
גדולים  חסדים הכרת עלֿידי בא שזה כאן, רש"י

טובה  כפוי שאינו שמגיד ביכורים ענין ).14(עלֿדרך

תדבקון" "ובו לדרגת ixg`lהבאה15ועד
תשמרו  מצותיו ואת תלכו.. אלקיכם ה' "אחרי

תעבודו". ואותו תשמעו ובקולו

אדרבה, היא: הכתוב שכוונת רש"י מפרש לכן
אבל  הקב"ה. חסדי את להכיר התחילו הזה" "היום
משה  ראה חידוש איזה השאלה: נשאלת לפיֿזה
רש"י  מפרש לכן לפניו? ראה שלא הזה" "היום

וכו'". היום שאותו "שמעתי

הנ"ל  הדיוקים גם יובנו פיו (ועל בזה והביאור
ב): סעיף

ולא  לוי, לבני ניתנה התורה שספר הדבר טעם
מכל  נבדלו לוי בני בפשטות: מובן ישראל, לכל
להם  יהיה שלא להם נאמר בקודש, לשרת ישראל

בארץ  ונחלה (הקב"ה)epeibl17והם16חלק מלך של
תורתו  קיום על שיגן לגיון הם ולכן - ולכן 18וכו'

תורה  ישראל בני את ילמדו וכו':19גם

שמציין בקראי ספר o`kומפורש שנתן - רש"י
והטענה  - ה'" ברית ארון "נושאי להלוים התורה

שבטך בני את משליט אתה "מה רק dilrהיא
את  המלמדים הם הם לוי שבני אמת הן כו'":
בני  על הם "שולטים" ובזה ישראל, לבני התורה

משליט כו' אתה "מה אבל על dilrישראל, - "
dxezd,

יום  לנו "יאמרו כי בזה והחשש והנפקאֿמינה
xgn לארץ שניכנס לאחר כו'": ניתנה לכם לא

ולאחריֿזה  ונחלה" ה"חלק בחלוקת ונתחיל
"לא  לוי בני לנו יאמרו אז וכו', האדמה בעבודת

לתורה dpzipלכם שייכות לכם שיש אף - "
ניתנה miaiiegnו  לא מכלֿמקום ומצוות, בתורה

אתם אין (ולכן שאנו mihleyלכם, וכיון - עליה
ניתנה. ש)לנו הוכחה זו הרי עליה, שולטים

- בסיני עמדנו אנו "אף היא זו לטענה והמענה
בהאמירה  ו(אחרֿכך - סיון מראשֿחודש מתחיל
"ועתה, על במענה שבא נעשה, הוי' דיבר אשר כל

עתה התורה"20עליכם elawzאם את קבלנו כו'")
לנו". "וניתנה ואחרֿכך

היום  אמר כו' "שמח אלו דברים משה וכששמע
שאתם הבנתי mivtgeהזה miwac לבד לא במקום":

אלא שמו  כנ"ל, כו', נסיו על להקב"ה ישראל דים
מכירים "icqgשהם ובמילא mivtgeהקב"ה, miwac

במקום".

.Ê אל "ותבואו רש"י מעתיק לזה בהמשך
עצמכם  רואים אתם "עתה ומפרש הזה", המקום

כו'":
המקום  אל "ותבואו תיבות לכאורה והביאור:
בסיפור  להמשיך הכתוב כוונת דאם מיותרות. הזה"

ועוג סיחון מלחמת נצחון - הקב"ה yxetndנסי
המקום  אל "ותבואו להקדים למהֿליה תיכף,

הזה"?

(לא  היא הכתוב דכוונת רש"י מכריח ומזה
חדש  ענין התחלת כיֿאם) הנסים, סיפור 21המשך

ישראל  בני את להזהיר משה הוצרך למה ביאור -
במקום: שידבקו עכשיו

הקב"ה  בחסדי תלויים ישראל בני היו עתה עד
ביומו  יום מחר),22דבר ליום המן מן נותר (ולא

אבל  כו': במקום שיבעטו כך) (כל מקום ואין
זמן  וסוף קצה - הזה" המקום אל "ותבואו כאשר
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ד.12) ד, ואתחנן
שם.13) ובפרש"י כב יא, עקב
ג.14) כו, פרשתנו פירש"י
ואילך.15) 55 ע' לעיל וראה ה. יג, ראה
א.16) יח, שופטים
מט.17) א, במדבר פירש"י
כו.18) לב, תשא כמפורש
ליעקב 19) משפטיך יורו י) לג, (בכרה בקרא וכמפורש

לישראל. ותורתך

ה.20) יט, יתרו פרש"י
כאן.21) הלוי) בקראט (להר"א הזכרון בס' עד"ז ראה
ד.22) טז, בשלח
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נושבת  לארץ ונכנסים במדבר אין 23היותם שאז -
" - וכו' במן בגדולה dzrצורך עצמכם רואים אתם

וחסדי  הזמן, שבמשך לחשוש יש ולכן וכבוד",
בעניני  יתעסקו ישראל ובני נגלים, יהיו לא הקב"ה
ויצהרך, ותירושך דגנך ואספת הטבע, בדרך פרנסה
בקרא  וכמבואר לבבכם", וירום במקום "תבעטו

כחי 24לעיל  גו' ואמרת גו' ושכחת לבבך "ורם
הזה" החיל את לי עשה ידי .15ועוצם

החשש  להגדיל וכבוד" "גדולה רש"י (ומדייק
לעצמו, באדם גם שייכת גדולה לבבכם': ד'ירום
מה  הוא "כבוד" למציאות: עצמו את שמחשיב
"גדולה  הכפל וזהו ומכבדו. מחשיבו שהזולת

שרואים רק לא יתכ mnvrוכבוד": (שאז ן בגדולה
גדולתם, ימעיטו העמים בין נושבת לארץ שבבואם

העמים" מכל המעט "אתם להם 25שהרי היה אלא ,(
מסביב). מהאומות "כבוד" גם

ומתחילה  הזה" המקום "אל כשבאו ולכן
"ושמרתם  במיוחד להזהיר צורך יש טבעית, הנהגה

הזאת". הברית דברי את

.Á"הזה המקום אל "ותבואו אחר קשה: אבל
סיחון  מלחמת סיפור וגו'", סיחון "ויצא מיד נאמר
ישראל  לבני שאירע חסד) (וגם נס סיפור - ועוג
ואיך  לפניֿזה, שנמנו והחסדים להנסים ובהמשך
אל  ב"ותבואו זה סיפור לפני להפסיק מתאים
הקודמת, תקופה סיום להדגיש שבא הזה", המקום

טבעית  והנהגה נושבת לארץ בואם ?26והתחלת
כאן  הכוונה זה, לפירוש בזה: והביאור
את  להדגיש לא היא ועוג סיחון דמלחמת בהסיפור

qpd ישראל יכולים שבו דבר - להיפך אלא שבדבר,
סיחון  ארץ כיבוש - וכבוד בגדולה עצמם לראות

" הכתוב) (כהמשך שהיתה לראובני dlgplועוג
גו'".

זו  מלחמה שבסיפור השינוי יובן ועלֿפיֿזה
לעיל  עצמה זו מלחמה סיפור לגבי בפרשתנו,

דברים  בנ"ך 27בפרשת מדייק 28(ועלֿדרךֿזה שם :(
`epiwl"ויתנהו29קרא  'd,"'גו אותו ונך לפנינו

`epiwl"ויתן 'd"ונכהו גו' בהדגשה 30בידינו -
" קרא כתב כאן ואילו ה', מאת היה mkpeשהנצחון

gwpe.זאת היתה ה' שמאת להזכיר מבלי גו'"
שבני  האפשריות להדגיש הכתוב כוונת כאן וכנ"ל:

יראו ידי mnvrישראל ועוצם כחי - וכבוד בגדולה
-mkpe.'גו

.Ë:קשה ועדיין
לדעת  לב לכם ה' נתן "ולא בפירוש להכיר א) -

"ולא הכתוב מלשון כו'": הקב"ה חסדי d'את ozp
) היה בזה שהעיכוב משמע גו'" בני l`לכם מצד

מצד אלא) .d"awd31ישראל,

שנתן  היום אותו - הזה היום "עד בפירוש ב)
"עד" פירוש לפיֿזה (א) כו'": התורה ספר משה

מקום. כבכל דלא - בכלל עד ולא הוא

הכהנים  אל (הספרֿתורה) "ויתנה לפיֿזה (ב)
בפרשתנו  להנאמר קודם אירע וילך, שבפרשת גו'"

גו'" לעם נהיית הזה היום גו' משה .32"וידבר

רואים  אתם עתה - הזה המקום אל "ותבואו ג)
להראות  הכתוב כוונת אם כו'": בגדולה עצמכם
והתחלת  ישוב למקום בבואם במצבם שינוי על
כו') במקום שיבעטו חשש שיש (עד טבעית הנהגה
שהיה  ועוג סיחון דמלחמת הסיפור מזכיר איך -
רש"י) (ופירוש בקראי לעיל וכמפורש - גלוי נס

חוקת  פרשת רק 33דסוף הוהֿליהֿלמימר ולא ?
צריך  ולכן ישוב), (מקום הזה" המקום אל "ותבואו

גו'"? "ושמרתם להזהירם

דוקא - גו',ixg`lולכן ותבואו פירוש שלמדנו
לומר: צריך - לדעת גו' נתן דולא הנ"ל פירוש קשה
אדם  שאין לדעת לב לכם ה' נתן ולא אחר, "דבר
הקפיד  לא ולפיכך שנה, ארבעים עד כו' עומד
ואילך  מכאן אבל הזה. היום עד המקום עליכם
וגו'". הזאת הברית דברי את ושמרתם לפיכך יקפיד,

שבפירוש  הקושיות מכל לנו ירווח זה ולפירוש
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לה.23) שם,
יז.24) יד. ח, עקב
ז.25) ז, ואתחנן
כאן.26) הרא"ם קושיית ע"ד
ואילך.27) כד כ,
כא.28) יא, שופטים
לג.29) ב,

ג.30) ג,
שזה 31) לפרש, יש ובדוחק כאן. לדוד במשכיל עד"ז ראה

נתן  לא שהקב"ה לפי הי' הקב"ה חסדי הכירו לא שבנ"י גופא
עבודתם. ע"י לזה להגיע הכח להם

(פירש"י 32) בתורה ומאוחר מוקדם דאין י"ל שבזה אלא
ו. ג, ב"חד n"kaeבראשית הר"ז זה לפי' שהרי הוא, דוחק אבל .(

119 (ע' ח"ז לקו"ש ראה - כו') הס"ת נתינת (בסיפור ענינא"
בחד  כו' מוקדם אין אמרינן לא עה"ת לפירש"י שגם (13 הערה

ענינא.
לג.33) כה. ידֿיז. שם פירש"י ואילך. יז כא,

`eaz zyxt - zegiy ihewl

"ולא d'א) ozpכי - d'גו'" `xa ונתן האדם את
ארבעים  עד כו' עומד שאינו באופן וכו' לב לו

שנה.

שנה, הארבעים וסיום בתוך היה הזה" "היום ב)
" ופירוש לדעת". "לב להם היה לא עתה crועד

ואינו  מקום, כבכל בכלל' ועד 'עד הוא הזה" היום
" אבל - knjli`e`מקפיד o."יקפיד

בהמשך  בא ועוג סיחון דמלחמת סיפור ג)
לב  לכם שיש ועכשיו הקודמים, שבפסוקים להנסים
האלה, הנסים בכל להתבונן עליכם וגו' לדעת

וגו'". הזאת הברית דברי את ושמרתם "ולפיכך

.È רש"י מוסיף זה שבפירוש מה מובן עלֿפיֿזה
הא' לפירוש הראשון: בפירוש מהֿשאיןֿכן "וגו'",
האפשריות  לשלול בכדי משה אזהרת היתה
כך) (כל נוגע אין ולזה כו', במקום שיבעטו
הכללית  נקודה רק "ושמרתם", שבפסוק הפרטים

"mzxnyeדברי היפךzixadאת - ehraicהזאת"
באה  משה אזהרת השני, לפירוש אבל כו': במקום

עמדו ואילך שמכאן ezpynמפני znkge max zrc lr
עכשיו -,citwiהזאת "ושמרתם.. "ebe'ולפיכך

- רבו דעת שיודעים כיון - lkאתelikyz(ועשיתם
שיודעין כיון - תעשון משנתו).znkgאשר

"ותבואו  שנאמר מה קשה השני שלפירוש אלא
לגמרי, מיותרות אלו תיבות א) הזה": המקום אל
"אל  בבואם תלוי אין ואילך" "מכאן השינוי שהרי

mewnd- אלא למה onfaהזה", ב) שנה. דארבעים
להנס  הקודמים נסים בין גו'" ב"ותבואו הפסיק

ועוג? סיחון דמלחמת

השני, כפירוש רק זה פירוש רש"י מביא ולכן
של  לפשוטו יותר והקרוב העיקרי הוא והראשון

מקרא.

.‡È:רש"י שבפירוש תורה של מיינה
את "להכיר ההכרח מבאר הא' icqgפירוש

ונעשו  בהם הורגלו שכבר בנסים גם כנ"ל, הקב"ה"
בהקב"ה. לידבק בא זו הכרה עלֿידי ודוקא כטבע,

"חסדי רש"י דיוק מובן (ולא d"awdועלֿפיֿזה "
אלוקותו  על מורה הוי' בקרא): הנאמר הוי' שם

מן שלמעלה ויהיה יתברך הוה היה הטבע,
פירושו 34כאחד  "הקב"ה" מה 35: - "הקדוש" :

(מלשון  "ברוך" העולמות, מן ומובדל שקדוש
והיינו  העולמות. בתוך למטה נמשך - המשכה)
וטבע  הנהגת בתוך שנמשכים כפי ה' ונסי חסדי

.36העולם 
כותב: שלאחריֿזה הדיבור בסיום ועלֿדרךֿזה

ודבוקים חפצים שאתם בני mewna"הבנתי :"
כמו  גם יתברך באלוקותו הכרה להם היתה ישראל

העולם  "מקום" בתוך הטבע,37שנמשך בהנהגת
" שיהיו עליהם mewnaופעל miweace mivtg."

היה  לא במדבר ישראל שהיו זמן כל אולם
הקב"ה. דחסדי ההכרה והעדר לנסיון כלֿכך מקום
המן  ופסק נושבת ארץ - לארץ כניסתם בעת אבל
בעניני  ובהתעסקות הארץ בכיבוש והתחילו וכו',
במקום  שיבעטו יתכן הטבע, בדרכי בכלל העולם

דברי את "ושמרתם משה הזהיר ולכן zixadכו'.
הטבע  שבהנהגת והסתר ההעלם למרות הזאת":

את לשמור צריך דקבלת zixadכו' העבודה שזוהי ,
ודעת  מטעם שלמעלה מבטלים 38עול שעלֿידיֿזה ,

דטבע. ההעלם
העולם  שנברא מאחר קשה: שמכלֿמקום אלא

גילוי על הטבע והסתר העלם שיש `ezewelבאופן
זה? על להתגבר אדם בני יכולים איך יתברך,

עומד  אדם "אין הב' בפירושו רש"י ממשיך לזה
ארבעים  בסוף כו'": ואילך מכאן כו' דעתו סוף על

ישראל mcewשנה, בבני נתוסף לארץ, שנכנסו
הלב) ונתינת והאדם העולם בריאת טבע (עלֿפי
גם  ועלֿידיֿזה כו', רבם דעת סוף על שיעמדו
 ֿ שעלֿידי וגו'" לדעת "לב - בעבודתם כח תוספת

את "תשכילו ההשגה oeyrzאשרlkזה עומק - "
שנאמר (וכיון יתברך לומר lkבאלוקותו יש אולי -

elikyzyגם להשיג שיוכלו ועד 39המצוות ihxtעד (
ש  -jiyrn lk.שמים לשם
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א).34) (פב, פ"ז שעהיוה"א סע"ב. רנז, זח"ג
ועוד.35) ואילך. ג מ, ג, ה, שה"ש ג. כב, תזריע לקו"ת ראה

שלמעלה 36) מבחי' שרשם בטבע המלובשים הניסים גם כי
מזה "ואדרבה דטבע, בלבוש שנתלבשו אלא מובן מהשתל'

(תו"א  מאד" עליונות ממדריגות הוא למעלה וגילוי האור ששרש
ועוד). ג. א, צג, שם וראה א. צא,

ואילך.37) 97 ע' לעיל ראה
ועוד.38) כ. מד, נצבים לקו"ת ג. יג, תו"א ראה
(קכח,39) סי"ט אגה"ק פכ"ו* ח"ג מו"נ (ראה מהידוע להעיר

בטעמי ידיעה לנו שאין עבודת ihxtא)** שע"י וי"ל המצות.

minrh oi`y x`ean myy `l` y"iir.בכל *) ,zeevnd ihxt
mbe ..elbzp `l zeevn inrh" my k"ynnc elbzpyבאיזהו **) onewn

- k"l`c ,zeevnd ihxt lr minrhdl (xwira) ezpeeky gken "'ek
ixd רוב" wx `le) zeevnd איזהו(".zecre mihtync beqa md
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נושבת  לארץ ונכנסים במדבר אין 23היותם שאז -
" - וכו' במן בגדולה dzrצורך עצמכם רואים אתם

וחסדי  הזמן, שבמשך לחשוש יש ולכן וכבוד",
בעניני  יתעסקו ישראל ובני נגלים, יהיו לא הקב"ה
ויצהרך, ותירושך דגנך ואספת הטבע, בדרך פרנסה
בקרא  וכמבואר לבבכם", וירום במקום "תבעטו

כחי 24לעיל  גו' ואמרת גו' ושכחת לבבך "ורם
הזה" החיל את לי עשה ידי .15ועוצם

החשש  להגדיל וכבוד" "גדולה רש"י (ומדייק
לעצמו, באדם גם שייכת גדולה לבבכם': ד'ירום
מה  הוא "כבוד" למציאות: עצמו את שמחשיב
"גדולה  הכפל וזהו ומכבדו. מחשיבו שהזולת

שרואים רק לא יתכ mnvrוכבוד": (שאז ן בגדולה
גדולתם, ימעיטו העמים בין נושבת לארץ שבבואם

העמים" מכל המעט "אתם להם 25שהרי היה אלא ,(
מסביב). מהאומות "כבוד" גם

ומתחילה  הזה" המקום "אל כשבאו ולכן
"ושמרתם  במיוחד להזהיר צורך יש טבעית, הנהגה

הזאת". הברית דברי את

.Á"הזה המקום אל "ותבואו אחר קשה: אבל
סיחון  מלחמת סיפור וגו'", סיחון "ויצא מיד נאמר
ישראל  לבני שאירע חסד) (וגם נס סיפור - ועוג
ואיך  לפניֿזה, שנמנו והחסדים להנסים ובהמשך
אל  ב"ותבואו זה סיפור לפני להפסיק מתאים
הקודמת, תקופה סיום להדגיש שבא הזה", המקום

טבעית  והנהגה נושבת לארץ בואם ?26והתחלת
כאן  הכוונה זה, לפירוש בזה: והביאור
את  להדגיש לא היא ועוג סיחון דמלחמת בהסיפור

qpd ישראל יכולים שבו דבר - להיפך אלא שבדבר,
סיחון  ארץ כיבוש - וכבוד בגדולה עצמם לראות

" הכתוב) (כהמשך שהיתה לראובני dlgplועוג
גו'".

זו  מלחמה שבסיפור השינוי יובן ועלֿפיֿזה
לעיל  עצמה זו מלחמה סיפור לגבי בפרשתנו,

דברים  בנ"ך 27בפרשת מדייק 28(ועלֿדרךֿזה שם :(
`epiwl"ויתנהו29קרא  'd,"'גו אותו ונך לפנינו

`epiwl"ויתן 'd"ונכהו גו' בהדגשה 30בידינו -
" קרא כתב כאן ואילו ה', מאת היה mkpeשהנצחון

gwpe.זאת היתה ה' שמאת להזכיר מבלי גו'"
שבני  האפשריות להדגיש הכתוב כוונת כאן וכנ"ל:

יראו ידי mnvrישראל ועוצם כחי - וכבוד בגדולה
-mkpe.'גו

.Ë:קשה ועדיין
לדעת  לב לכם ה' נתן "ולא בפירוש להכיר א) -

"ולא הכתוב מלשון כו'": הקב"ה חסדי d'את ozp
) היה בזה שהעיכוב משמע גו'" בני l`לכם מצד

מצד אלא) .d"awd31ישראל,

שנתן  היום אותו - הזה היום "עד בפירוש ב)
"עד" פירוש לפיֿזה (א) כו'": התורה ספר משה

מקום. כבכל דלא - בכלל עד ולא הוא

הכהנים  אל (הספרֿתורה) "ויתנה לפיֿזה (ב)
בפרשתנו  להנאמר קודם אירע וילך, שבפרשת גו'"

גו'" לעם נהיית הזה היום גו' משה .32"וידבר

רואים  אתם עתה - הזה המקום אל "ותבואו ג)
להראות  הכתוב כוונת אם כו'": בגדולה עצמכם
והתחלת  ישוב למקום בבואם במצבם שינוי על
כו') במקום שיבעטו חשש שיש (עד טבעית הנהגה
שהיה  ועוג סיחון דמלחמת הסיפור מזכיר איך -
רש"י) (ופירוש בקראי לעיל וכמפורש - גלוי נס

חוקת  פרשת רק 33דסוף הוהֿליהֿלמימר ולא ?
צריך  ולכן ישוב), (מקום הזה" המקום אל "ותבואו

גו'"? "ושמרתם להזהירם

דוקא - גו',ixg`lולכן ותבואו פירוש שלמדנו
לומר: צריך - לדעת גו' נתן דולא הנ"ל פירוש קשה
אדם  שאין לדעת לב לכם ה' נתן ולא אחר, "דבר
הקפיד  לא ולפיכך שנה, ארבעים עד כו' עומד
ואילך  מכאן אבל הזה. היום עד המקום עליכם
וגו'". הזאת הברית דברי את ושמרתם לפיכך יקפיד,

שבפירוש  הקושיות מכל לנו ירווח זה ולפירוש
הראשון:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

לה.23) שם,
יז.24) יד. ח, עקב
ז.25) ז, ואתחנן
כאן.26) הרא"ם קושיית ע"ד
ואילך.27) כד כ,
כא.28) יא, שופטים
לג.29) ב,

ג.30) ג,
שזה 31) לפרש, יש ובדוחק כאן. לדוד במשכיל עד"ז ראה

נתן  לא שהקב"ה לפי הי' הקב"ה חסדי הכירו לא שבנ"י גופא
עבודתם. ע"י לזה להגיע הכח להם

(פירש"י 32) בתורה ומאוחר מוקדם דאין י"ל שבזה אלא
ו. ג, ב"חד n"kaeבראשית הר"ז זה לפי' שהרי הוא, דוחק אבל .(

119 (ע' ח"ז לקו"ש ראה - כו') הס"ת נתינת (בסיפור ענינא"
בחד  כו' מוקדם אין אמרינן לא עה"ת לפירש"י שגם (13 הערה

ענינא.
לג.33) כה. ידֿיז. שם פירש"י ואילך. יז כא,

`eaz zyxt - zegiy ihewl

"ולא d'א) ozpכי - d'גו'" `xa ונתן האדם את
ארבעים  עד כו' עומד שאינו באופן וכו' לב לו

שנה.

שנה, הארבעים וסיום בתוך היה הזה" "היום ב)
" ופירוש לדעת". "לב להם היה לא עתה crועד

ואינו  מקום, כבכל בכלל' ועד 'עד הוא הזה" היום
" אבל - knjli`e`מקפיד o."יקפיד

בהמשך  בא ועוג סיחון דמלחמת סיפור ג)
לב  לכם שיש ועכשיו הקודמים, שבפסוקים להנסים
האלה, הנסים בכל להתבונן עליכם וגו' לדעת

וגו'". הזאת הברית דברי את ושמרתם "ולפיכך

.È רש"י מוסיף זה שבפירוש מה מובן עלֿפיֿזה
הא' לפירוש הראשון: בפירוש מהֿשאיןֿכן "וגו'",
האפשריות  לשלול בכדי משה אזהרת היתה
כך) (כל נוגע אין ולזה כו', במקום שיבעטו
הכללית  נקודה רק "ושמרתם", שבפסוק הפרטים

"mzxnyeדברי היפךzixadאת - ehraicהזאת"
באה  משה אזהרת השני, לפירוש אבל כו': במקום

עמדו ואילך שמכאן ezpynמפני znkge max zrc lr
עכשיו -,citwiהזאת "ושמרתם.. "ebe'ולפיכך

- רבו דעת שיודעים כיון - lkאתelikyz(ועשיתם
שיודעין כיון - תעשון משנתו).znkgאשר

"ותבואו  שנאמר מה קשה השני שלפירוש אלא
לגמרי, מיותרות אלו תיבות א) הזה": המקום אל
"אל  בבואם תלוי אין ואילך" "מכאן השינוי שהרי

mewnd- אלא למה onfaהזה", ב) שנה. דארבעים
להנס  הקודמים נסים בין גו'" ב"ותבואו הפסיק

ועוג? סיחון דמלחמת

השני, כפירוש רק זה פירוש רש"י מביא ולכן
של  לפשוטו יותר והקרוב העיקרי הוא והראשון

מקרא.

.‡È:רש"י שבפירוש תורה של מיינה
את "להכיר ההכרח מבאר הא' icqgפירוש

ונעשו  בהם הורגלו שכבר בנסים גם כנ"ל, הקב"ה"
בהקב"ה. לידבק בא זו הכרה עלֿידי ודוקא כטבע,

"חסדי רש"י דיוק מובן (ולא d"awdועלֿפיֿזה "
אלוקותו  על מורה הוי' בקרא): הנאמר הוי' שם

מן שלמעלה ויהיה יתברך הוה היה הטבע,
פירושו 34כאחד  "הקב"ה" מה 35: - "הקדוש" :

(מלשון  "ברוך" העולמות, מן ומובדל שקדוש
והיינו  העולמות. בתוך למטה נמשך - המשכה)
וטבע  הנהגת בתוך שנמשכים כפי ה' ונסי חסדי

.36העולם 
כותב: שלאחריֿזה הדיבור בסיום ועלֿדרךֿזה

ודבוקים חפצים שאתם בני mewna"הבנתי :"
כמו  גם יתברך באלוקותו הכרה להם היתה ישראל

העולם  "מקום" בתוך הטבע,37שנמשך בהנהגת
" שיהיו עליהם mewnaופעל miweace mivtg."

היה  לא במדבר ישראל שהיו זמן כל אולם
הקב"ה. דחסדי ההכרה והעדר לנסיון כלֿכך מקום
המן  ופסק נושבת ארץ - לארץ כניסתם בעת אבל
בעניני  ובהתעסקות הארץ בכיבוש והתחילו וכו',
במקום  שיבעטו יתכן הטבע, בדרכי בכלל העולם

דברי את "ושמרתם משה הזהיר ולכן zixadכו'.
הטבע  שבהנהגת והסתר ההעלם למרות הזאת":

את לשמור צריך דקבלת zixadכו' העבודה שזוהי ,
ודעת  מטעם שלמעלה מבטלים 38עול שעלֿידיֿזה ,

דטבע. ההעלם
העולם  שנברא מאחר קשה: שמכלֿמקום אלא

גילוי על הטבע והסתר העלם שיש `ezewelבאופן
זה? על להתגבר אדם בני יכולים איך יתברך,

עומד  אדם "אין הב' בפירושו רש"י ממשיך לזה
ארבעים  בסוף כו'": ואילך מכאן כו' דעתו סוף על

ישראל mcewשנה, בבני נתוסף לארץ, שנכנסו
הלב) ונתינת והאדם העולם בריאת טבע (עלֿפי
גם  ועלֿידיֿזה כו', רבם דעת סוף על שיעמדו
 ֿ שעלֿידי וגו'" לדעת "לב - בעבודתם כח תוספת

את "תשכילו ההשגה oeyrzאשרlkזה עומק - "
שנאמר (וכיון יתברך לומר lkבאלוקותו יש אולי -

elikyzyגם להשיג שיוכלו ועד 39המצוות ihxtעד (
ש  -jiyrn lk.שמים לשם
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א).34) (פב, פ"ז שעהיוה"א סע"ב. רנז, זח"ג
ועוד.35) ואילך. ג מ, ג, ה, שה"ש ג. כב, תזריע לקו"ת ראה

שלמעלה 36) מבחי' שרשם בטבע המלובשים הניסים גם כי
מזה "ואדרבה דטבע, בלבוש שנתלבשו אלא מובן מהשתל'

(תו"א  מאד" עליונות ממדריגות הוא למעלה וגילוי האור ששרש
ועוד). ג. א, צג, שם וראה א. צא,

ואילך.37) 97 ע' לעיל ראה
ועוד.38) כ. מד, נצבים לקו"ת ג. יג, תו"א ראה
(קכח,39) סי"ט אגה"ק פכ"ו* ח"ג מו"נ (ראה מהידוע להעיר

בטעמי ידיעה לנו שאין עבודת ihxtא)** שע"י וי"ל המצות.

minrh oi`y x`ean myy `l` y"iir.בכל *) ,zeevnd ihxt
mbe ..elbzp `l zeevn inrh" my k"ynnc elbzpyבאיזהו **) onewn

- k"l`c ,zeevnd ihxt lr minrhdl (xwira) ezpeeky gken "'ek
ixd רוב" wx `le) zeevnd איזהו(".zecre mihtync beqa md
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נתינת  שברש"י: הפירושים ב' בין הקישור וזהו
חסדי  להכיר עד והסתר ההעלם את לשבור הכח
ה'תוספת  עלֿידי היא הטבע, בהנהגת גם הקב"ה
בסוף  לישראל שנמשך - כו' וחכמה ידיעה - אור'
כו' דעתו סוף "על עמדו שאז שנה הארבעים

משנתו". וחכמת

צריכה  כדבעי, ההשגה שתהיה כדי לאידך:
בפירוש  (המודגש דקבלתֿעול ההקדמה להיות

דברי את "ושמרתם - שגם zixadהראשון) הזאת",
כו'", במקום יבעטו "שלא לשלול שצריכים במצב

הברית. דברי שומר - קבלתֿעול מצד זאת בכל

.·È:"תורה של ב"יינה ענין עוד
אדם  "אין רש"י כותב התורה, על בפירושו
ואילו  משנתו", וחכמת דעתו סוף על עומד

הש"ס  על -40בפירושו ותבונתו" דעתו "סוף כותב
דכל  בכתוב הרמז וגם: השינוי. טעם להבין וצריך

אלו? פרטים

בזה  לראות 41והביאור ועינים לדעת "לב :
ודעת: בינה חכמה המוחין ג' הם לשמוע" ואזנים
השכל. עין ראיית שענינה החכמה, מוח - "לראות"

הבנה. מלשון שמיעה הבינה, מוח - "לשמוע"
הדעת. מוח - "לדעת"

התורה) על (בפירושו רש"י כותב זה וכנגד
דעת, - דעתו סוף משנתו": וחכמת דעתו "סוף

בינה. בהבנה, לימוד - משנתו חכמה, - חכמת

" רש"י  זו seqומדייק השגה של תכלית דעתו":
גו' "ושמרתם הכתוב כסיום גו'mziyreהוא

אשר כל את עשיה.oeyrzתשכילו לידי שיבוא - "
" ומסקנת seqוזהו ל"סוף" שבא עד השגה - דעתו"

מעשה  לידי הבאה .42הלכה

"תבונתו" רק כותב הש"ס על בפירושו אולם
גם  הכתוב מפרשין בגמרא משנתו): חכמת (ולא
דרביה  אדעתיה קאים לא הוא שגם רבינו, משה על

שנה  מ' ניתנה 43עד לא אז שעד לומר יתכן ולא ,
היא  רבינו משה מדריגת שהרי חכמה, למשה

החכמה  דעתו 44ספירת "סוף רק רש"י כותב ולכן .
ודעת. בינה - ותבונתו"
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ב  יט, ואתחנן לקו"ת ראה - "לדעת" בחי' נמשך (שעי"ז הנסיונות
" להיות יכול בפרטי lkאתelikyzואילך) גם - תעשון" אשר

המצוות.
ב.40) ה, ע"ז
שם.41) ובהנסמן 337ֿ8 ע' ח' כרך לקו"ש ראה

כמותו,42) ר"מ של בדורו אין ב) יג, (עירובין משארז"ל וזהו
קבעו לא מה על dkldומפני לעמוד חביריו יכלו שלא כמותו,

seq" עם קשורה הלכה קביעת כי - דוקא.seqדעתו דעתו"
עד 43) כו' נזכר לא רבינו משה אף שם): (ע"ז פירש"י ראה

שנה. מ'
ואילך.44) 244 ע' ו' כרך לקו"ש בארוכה .p"yeראה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בו שואל דעתי בהנוגע לסדר לימודו בעתיד הקרוב.

וידועה דעתי מפורטה ומיוסדת מאז, שעל כאו"א מבחורים ואברכים במדינה זו, להקדיש איזה 

שנים לכה"פ ללמוד תורתנו הק' מבלי לימודי חול להבדיל, וכיון שכנראה ממכתבו עד עתה למד תמיד 

בערבוביא, הרי דעתי ברורה ע"פ הנ"ל, שכנ"ל יסדר לימודו בעתיד באופן שלכה"פ ב' וג' שנים יהי' זמנו 

מוקדש ללימוד התורה בהתמדה ושקידה מבלי לימודים אחרים, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן אשר בכל יום חול לאחרי תפלת הבקר, יאמר השיעור 

תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החדש.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



לה `eaz zyxt - zegiy ihewl

נתינת  שברש"י: הפירושים ב' בין הקישור וזהו
חסדי  להכיר עד והסתר ההעלם את לשבור הכח
ה'תוספת  עלֿידי היא הטבע, בהנהגת גם הקב"ה
בסוף  לישראל שנמשך - כו' וחכמה ידיעה - אור'
כו' דעתו סוף "על עמדו שאז שנה הארבעים

משנתו". וחכמת

צריכה  כדבעי, ההשגה שתהיה כדי לאידך:
בפירוש  (המודגש דקבלתֿעול ההקדמה להיות

דברי את "ושמרתם - שגם zixadהראשון) הזאת",
כו'", במקום יבעטו "שלא לשלול שצריכים במצב

הברית. דברי שומר - קבלתֿעול מצד זאת בכל

.·È:"תורה של ב"יינה ענין עוד
אדם  "אין רש"י כותב התורה, על בפירושו
ואילו  משנתו", וחכמת דעתו סוף על עומד

הש"ס  על -40בפירושו ותבונתו" דעתו "סוף כותב
דכל  בכתוב הרמז וגם: השינוי. טעם להבין וצריך

אלו? פרטים

בזה  לראות 41והביאור ועינים לדעת "לב :
ודעת: בינה חכמה המוחין ג' הם לשמוע" ואזנים
השכל. עין ראיית שענינה החכמה, מוח - "לראות"

הבנה. מלשון שמיעה הבינה, מוח - "לשמוע"
הדעת. מוח - "לדעת"

התורה) על (בפירושו רש"י כותב זה וכנגד
דעת, - דעתו סוף משנתו": וחכמת דעתו "סוף

בינה. בהבנה, לימוד - משנתו חכמה, - חכמת

" רש"י  זו seqומדייק השגה של תכלית דעתו":
גו' "ושמרתם הכתוב כסיום גו'mziyreהוא

אשר כל את עשיה.oeyrzתשכילו לידי שיבוא - "
" ומסקנת seqוזהו ל"סוף" שבא עד השגה - דעתו"

מעשה  לידי הבאה .42הלכה

"תבונתו" רק כותב הש"ס על בפירושו אולם
גם  הכתוב מפרשין בגמרא משנתו): חכמת (ולא
דרביה  אדעתיה קאים לא הוא שגם רבינו, משה על

שנה  מ' ניתנה 43עד לא אז שעד לומר יתכן ולא ,
היא  רבינו משה מדריגת שהרי חכמה, למשה

החכמה  דעתו 44ספירת "סוף רק רש"י כותב ולכן .
ודעת. בינה - ותבונתו"
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ב  יט, ואתחנן לקו"ת ראה - "לדעת" בחי' נמשך (שעי"ז הנסיונות
" להיות יכול בפרטי lkאתelikyzואילך) גם - תעשון" אשר

המצוות.
ב.40) ה, ע"ז
שם.41) ובהנסמן 337ֿ8 ע' ח' כרך לקו"ש ראה

כמותו,42) ר"מ של בדורו אין ב) יג, (עירובין משארז"ל וזהו
קבעו לא מה על dkldומפני לעמוד חביריו יכלו שלא כמותו,

seq" עם קשורה הלכה קביעת כי - דוקא.seqדעתו דעתו"
עד 43) כו' נזכר לא רבינו משה אף שם): (ע"ז פירש"י ראה

שנה. מ'
ואילך.44) 244 ע' ו' כרך לקו"ש בארוכה .p"yeראה

קכא

כדי שלא יהי' יניקה ללעומת זה, צריך להיות "צדקה" 
בחי' חסד – קו הימין, "משפט" בחי' אמת – קו האמצעי

מחסדים בלבד יכול להיות יניקה ללעומת זה ח"ו, כמו 
אברהם1 שיצא ממנו ישמעאל, ולכן צ"ל בחי' אמת ג"כ – 
קו האמצעי וכמ"ש2 ליעקב אשר פדה את אברהם, שיעקב 

הוא בחי'3 אמת.
כו'  יצוה  ידעתיו למען אשר  כי  כתיב  גופא  ובאברהם 
ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, צדקה הוא קו הימין 
השפעת חסדים, ומשפט איהו רחמי4 קו האמצעי בחינת 

אמת.
שצריך להיות בחינת אמת כדי שלא יפול ברשת הנחש 
ימותו6  שלא  תמותון,  מות  לא  ואמר5  ששיקר  הקדמוני 
בעלמא דין ולא ימותו בעלמא דאתי, שלכן נקצצו רגליו 
כי שקר7 אין לו רגלים, אלא8 למהך באורח קשוט למזכי 
בהו בעלמא דין ובעלמא דאתי, היפך דמיתה בעלמא דין 

ר"ל ובעלמא דאתי ר"ל.
חטא  לתקן  הם  מצות  והתרי"ג  התורה  ענין  וכללות 
דאורייתא  שהארחין  הרי  אמת,  בחינת  שיהי'  הנחש, 
מ"ע ומל"ת אם שזה חסדים וזה גבורות, שהם בחי' ימין 

ושמאל, תכליתם ומטרתם הוא בחינת אמת9 קו האמצעי.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר בראשית סוף עמוד רז

1( ראה פסחים נו. ויקרא רבה פל"ו, ה. ספרי דברים ו, ד. האזינו לב, 
ט. ברכה לג, ב.

2( ישעי' כט, כב.
ז, כ( "תתן אמת ליעקב". ראה לקוטי תורה פרשת  3( כמ"ש )מיכה 

ואתחנן ה, ב.
4( תקוני זהר )יז, ב( פתח אליהו. ]להעיר מרמב"ם הל' סנהדרין פרק 

כב הלכה ד.[
5( בראשית ג, ד.

6( ראה גם לעיל פרשת בראשית סימן יא.
7( ראה שבת קד, א. ראה גם לעיל סימן מז. לקמן סימן רא.

)בדרכי התורה(  רכא ע"א. "ללכת בהם  א' דף  הזוהר חלק  8( לשון 
בדרך האמת, לזכות על ידם בעולם הזה ובעולם הבא".

9( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק דמפרש הפסוק )תהלים כה, י( "כל 
ארחות ה' חסד ואמת", דכל המדות הם בחינת המשכת חסדים, דהיינו 

גילוי אור אין סוף, אך צריך להיות בחי' אמת.

קכב

"ידעתיו" בחי' דעת, המשפיע והחיות להמדות, וזהו 
"צדקה" – חסד, "משפט" – גבורה

כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו וגו' לעשות צדקה 
ומשפט.

והחיות  המשפיע  הוא  שדעת10  דעת,  בחי'  ידעתיו 
להמדות.

צדקה הוא מעטרא11 דחסד שבדעת.
ומשפט שהוא דין, מסטרא דגבורה12 שבדעת.

ופירוש ידעתיו היינו שהמשכתי לאברהם מוח הדעת, 
מפני מה, מפני שיצוה כו' לעשות צדקה ומשפט.

ובמשפט  דחסד,  מעטרא  בצדקה  בניו  את  שיחנך 
מעטרא דגבורה.

מה  מספיק  ואין  דוקא,  בניו  את  שיצוה  מפני  והוא 
ההשפעה  הוא  מדעת  כי  ומשפט,  צדקה  עושה  שבעצמו 

לבנים.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד צד

10( תניא סוף פרק ג. וז"ל: והדעת הוא מלשון והאדם ידע את חוה 
וחזק  אמיץ  בקשר  דעתו  שמקשר  והתחברות  התקשרות  לשון  והוא 
מאוד ויתקע מחשבתו בחוזק בגדולת אין סוף ב"ה ואינו מסיח דעתו 
כי אף מי שהוא חכם ונבון בגדולת א"ס ב"ה הנה אם לא יקשר דעתו 
ואהבה  יראה  בנפשו  יוליד  לא  ובהתמדה  בחוזק  מחשבתו  ויתקע 
אמיתית כי אם דמיונות שוא ועל כן הדעת הוא קיום המדות וחיותן 

והוא כולל חסד וגבורה פי' אהבה וענפיה ויראה וענפיה.
11( בלקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד קסה מבאר 
הטעם דנקראים עטרא )כתר( דחסד, עטרא דגבורה וז"ל: חסד וגבורה 
מה  וזהו  עצמן,  וגבורה  דחסד  המדות  על  מקיף  בבחי'  הם  שבדעת 
דגבורה,  עטרא  דחסד  עטרא  עטרין,  נקראים  דדעת  וגבורה  שחסד 
שעטרה היא בחי' מקיף, כי הם בבחי' מקיף על המדות דחסד וגבורה 

עצמן.
12( ראה לקוטי לוי יצחק, הערות לזוהר בראשית עמוד רז, דחסד הוא 
מצות-עשה, גבורה מצות לא-תעשה. ועיין תניא פרק ד. )ראה לקמן 

סוף סימן קמ "מדת משפט"(.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לו

יא, כח-ו – ברוך אתה בבואך וברוך אתה 
בצאתך

א. ראיתי בענין זה בספר תהלה דויד פירוש על תהלים 
לגאון אחד ספרדי הביא שם דבר נחמד וזה לשונו, ראיתי 
בס' כתב יד ישן נושן כתוב על קלף מרבינו יהודה החסיד 
זצ"ל שכתב וזה לשונו משה רבינו ע"ה אמר בתחלה ברוך 
אתה בבואך לפי שהיו ישראל מוכנים להכנס לארץ תחילה, 
וכיון שידע שילכו אחר כך בגלות אמר אחר כך וברוך אתה 
והוא  לארץ  נכנסו  דכבר  להיפוך  אמר  דוד  אבל  בצאתך. 
צאתך  ישמור  ה'  אמר  בתחילה  ולכן  בירושלים,  מלך  הי' 
כשתצא מארץ ישראל ותלך בגלות, ואחר כך אמר ובואך 
טעמא  דהיינו  ואפשר  עכ"ל.  ישראל  לארץ  כשתחזור 
דמסיים ואמר מעתה ועד עולם ור"ל דביאה הזאת לארץ 
אמן  בימינו  במהרה  הגאולה  בזמן  להיות  העתידה  ישראל 
לכן  כלל,  גלות  אחרי'  עוד  יהי'  שלא  עולמית  גאולה  יהי' 

כתיב אחר בואך מעתה ועד עולם.
גן רוה

כח, יב – יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את 
השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל 
מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה

ב. והלוית גוים רבים וגו'. נראה ענינו מפני שאמרו 
ושאר  הש"י  ע"י  מקבלת  ישראל  שארץ  י.(  )תענית  חז"ל 
ישראל  בשביל  יורדת  שהשפע  והיינו  שליח,  ע"י  ארצות 
וכן  כדכתיב לתת מטר ארצך בעתו דהיינו שהוא במתנה, 
כתיב )לעיל יא, יד( ונתתי מטר ארצכם וכתיב )תהלים פה, 
יבולה, אבל שאר ארצות  יג( גם ה' יתן הטוב וארצנו תתן 
שאתה  תלוה  לא  ואתה  רבים  גוים  והלוית  וז"ש  בהלואה, 
מקבל במתנה אבל שאר ארצות בהלואה, ועמ"ש שם עוד 
מ"ש ישעי' )נה, י-יא( כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים 
ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל כן יהי' דברי וגו' כ"א עשה אשר 
כי  לנמשל  דומה  המשל  כי  והצליח אשר שלחתיו  חפצתי 
המטר יורד בארץ ישראל מן הש"י עצמו ושאר ארצות ע"י 
הש"י  ע"י  לפעמים  לישראל  המיועדת  הטובה  כן  השליח, 
וכן הי' ביציאת מצרים דכתיב  עצמו ופעמים ע"י השליח, 
יט, ד(  ולא השליח אבל אחר שיצאו כתיב )שמות  ה'  אני 

ואשא אתכם על כנפי נשרים ע"י עננים שהם שלוחים וכן 
יהי' לעתיד, והיינו דכתיב כי בשמחה תצאו היינו ע"י הש"י 

עצמו ובשלום תובלון היינו ע"י השליח.
פנים יפות

עליכם  ה'  שש  כאשר  והיה   – סג  כח, 
ישיש  כן  אתכם  ולהרבות  אתכם  להיטיב 
אתכם  ולהשמיד  אתכם  להאביד  עליכם  ה' 
שמה  בא  אתה  אשר  האדמה  מעל  ונסחתם 

לרשתה

ג. כן ישיש וגו'. בסנהדרין דף ל"ט אמר ר' שמואל 
בר נחמני מה דכתיב ולא קרב זה אל זה וכו' שאין הקב"ה 
שמח במפלתן של רשעים וכו', הוא אינו שש אבל אחרים 
משיש מדכתיב ישיש. נראה מזה להבין מה דכתיב בפרשת 
נצבים )ל, ה( והביאך ה' אלקיך וגו' והטיבך והרבך מאבותיך, 
ה' לשוש עליך לטוב כאשר שש  ישוב  כי  ובתר הכי כתיב 
ישראל  בהיות  כי  ענינו  מיותר,  לשוש  מלת  אבותיך  על 
על אדמתן ושלום להם מכל צד הי' עיקר הברכה והשפע 
כמ"ש  אומות,  שאר  שותין  היו  ומתמציתם  ישראל  בארץ 
לעיל בפסוק והלוית גוים רבים אבל לעתיד בשעת הגאולה 
כל  ה' אלקיך את  ונתן  אויביו, כתב שם  נקמת  ה'  שינקום 
האלות האלה על אויביך ועל שונאיך, לכך כתב לשוש עליך 
ולא על מפלתן של  לטוב פירוש שישוש על הטובה שלך 
וכן  רשעים,  אומות כמ"ש שאין הש"י שמח במפלתן של 
תחתיהן  נכנעין  האומות  שהיו  להם  שלום  שהי'  באבותיך 

שש הש"י עצמו.
בהיות  כי  בזה  וההפרש  אבותיך,  על  שש  כאשר  וז"ש 
האומות בשלום והם נותנין הברכה לאומות כמ"ש והותירך 
בשעת  אבל  לאומות,  התמצית  נותנים  שהרי  אלקיך  ה' 
ממילא  האויבים  על  האלה  האלות  כל  ה'  שיתן  הגאולה 
השפע הרב לישראל יהי' די והותר, והיינו דכתיב והותירך ה' 
אלקיך לטובה, והטעם מה שלא אמרו שירה בבקיעת הים 
על ישועת ישראל, כי שם הישועה ע"י מפלה אבל בגאולה 
העתידה אין הגאולה ע"י מפלת האומות אלא שיתן הש"י 
את האלות האלה על אויביך לנקום נקמתו מהם, א"כ אין 

זה לזה.
פנים יפות

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת כי תבוא
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב שבדקו המזוזות ונמצאו כשרות - והנה אם ודאי הדבר, אז בטח 

לא נקבעו ע"פ דין במקום הראוי בגובה הראוי וכו', ובכ"א שיהי' משהו בהמזוזות לא כסדר ע"פ כתבו 

מצב הסבתא תחי'.

עם  ויתייעצו  במקצוע,  מומחה  רופא  כהוראת  לעשות  שיש  מובן  עיני',  לבריאות  שנוגע  ומה 

הנמצאים על אתר באיזה מהמקומות והאופנים אודותם כותב לעשות.

ובכל אופן אין לפחוד, שהרי התורה נתנה רשות לרופא לרפאות, ומהנכון שהוא מצדו יוסיף 

בהתמדה ושקידה, כיון שהוא הכותב והמביא בקשת הנ"ל, ויתוסף עי"ז בברכות השי"ת בעניניו בכלל 

שגם מילוי בקשתו האמורה כלולה בזה.

בברכת כוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 ב"ה,  ה' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ג מנ"א, בו כותב אשר אין לו סדר היום נמצא בדאגה ביאוש ובעצבות 

וכו' ואין יודע איך לשוב להשי"ת וכו'.

ומהם  חסידות,  ומאמרי  בספרי  ובפרט  הקדושים  מספרים  בכמה  אמורה  מלתו  כבר  והנה 

וכמצוין במפתח הענינים אשר בסוף ספר התניא קדישא. אבל כמו שאר חלקי  בספר תניא קדישא 

התורה נקלטת היא ונקנית בדבוק חברים ובהצלחה גדולה יותר, שמזה מובן שצריך ללמוד תניא עכ"פ 

עם עוד אחד, והרי הנמצאים בירושלים עיה"ק כמה אברכים וגם זקנים שיכול לקבוע שיעור עמהם 

בהנ"ל והם כאלה שיסבירוהו בדבר הקשה בספרים הנ"ל באם יוזקק לזה וידוע דברי כ"ק אדמו"ר 

האמצעי בנו של רבנו הזקן, שכששנים מתדברים בעניני תורה ועבודה הרי זה שתי נפשות אלקית על 

נפש הבהמית אחת, וק"ל.

ויהי רצון שיבשר מהטבה ניכרת בכל האמור ואין לך דבר העומד בפני הרצון וע"פ הודעת חז"ל 

יגעת ולא מצאת אל תאמין.

בטח יודע משלשת השיעורים של חת"ת )חומש תהלים תניא( בכל יום, ועכ"פ ישמור עליהם 

מכאן ולהבא.

בברכת כוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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וגווגווגווגו'''' האדמההאדמההאדמההאדמה ּכּכּכּכלללל־־־־ּפּפּפּפרירירירי |||| מראמראמראמראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית ולקחולקחולקחולקחּתּתּתּת .... .... לללל נתןנתןנתןנתן אלהיאלהיאלהיאלהי יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אלאלאלאל־־־־הארץהארץהארץהארץ ּכּכּכּכיייי־־־־תבתבתבתבֹוֹוֹוֹואאאא א)והיהוהיהוהיהוהיה (כו, ְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
מאגרא  הּנׁשמה ירידת היא הארץ" אל תבֹוא ו"ּכי והחמרית, הּגׁשמית הּלזֹו הארץ על מֹורה "ארץ" – הארץ" אל תבֹוא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ"ּכי

הּבהמית. ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש עּמיקּתא, לבירא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָרמה
וה"אדמה" ה"ארץ" ׁשּבעניני (ראׁשית) והּמבחר הּטֹוב את לקחת היא הּירידה ּתכלית – האדמה" ּפרי ּכל מראׁשית ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻ"ולקחּת

לקדּׁשה. ְְֲִַָָֻּולהעלֹותם
ּומבּטל  ׂשֹורף ׁשאינֹו ּדהינּו הּמזּבח, על ּכליל עֹולים ואינם ׁשאֹוכלם, לּכהן נֹותנים זאת ּכל את – "מּיד הּטנא הּכהן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ"ולקח

לה'. קדׁש יהיּו א ּבמציאּותם, ׁשּיּׁשארּו קדּׁשה. ּבהם ממׁשי אּלא העֹולם, עניני ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻאת
(ּומהם  ּפרֹות נׁשארים הּיׂשראל ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשּגם והינּו "ראׁשית", ּכל ולא "מראׁשית" רק לּכהן ׁשּנֹותן מדּגׁש, מּזֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻויתרה

לה'. ּבּכּורים נלקחּו ׁשּמהם ועליהם, ּבהם ׁשּנּכר אּלא מבחרים), ּפרֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּגם
ּבמּׂשא  העסק ּבׁשעת ּגם אּלא ותלמּוד־ּתֹורה, הּתפּלה ּבׁשעת רק אינּה ה' ׁשעבֹודת החסידּות, ּתֹורת מיסֹודֹות זה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָוהרי

ּוׁשתּיה, אכילה ּובׁשעת ּבאמּונה, לקדּׁשה.ּומּתן ועֹולה ׁשמים, לׁשם נעׂשה זה ׁשּכל ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mFi lkAW mixEMA¦¦¤§¨

וגווגווגווגו'''' האדמההאדמההאדמההאדמה ּכּכּכּכלללל־־־־ּפּפּפּפרירירירי |||| מראמראמראמראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית ולקחולקחולקחולקחּתּתּתּת .... .... אלאלאלאל־־־־הארץהארץהארץהארץ ּכּכּכּכיייי־־־־תבתבתבתבֹוֹוֹוֹואאאא א־ב)והיהוהיהוהיהוהיה (כו, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
מּיד  ּבבּכּורים ונתחּיבּו מּיד" אּלא והיה "אין אם ּבּכּורים, מצות חלה אימתי ז"ל, רּבֹותינּו ּבדברי מחלקת מצינּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהּנה

לארץ כאן)ּכׁשּנכנסּו הפסוק על ויׁשיבה(ספרי ירּוׁשה לאחר עד זֹו ּבמצוה נתחּיבּו ׁשּלא אֹו ב), לז, .(קדושין ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּכלל ב)ועל־ּפי יג, לקֹונֹו.(ערובין האדם ּבעבֹודת הּדעֹות מּׁשּתי ההֹוראה את לבאר יׁש חּיים", אלקים ּדברי ואּלּו "אּלּו ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּכל  "ראׁשית את מביא ׁשּלכן אבֹותינּו, ועם עּמנּו ׁשעׂשה הּנּסים על להּׁשם־יתּבר ההֹודיה הּוא ּבּכּורים מצות ּתכן ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּדהּנה
הּקּב"ה. לנּו ׁשעׂשה הּטֹוב" "ּכל את ּומסּפר האדמה", ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּפרי

הּׁשחר: ּובתפּלת מּׁשנתֹו ּכׁשנעֹור יֹום, ׁשּבכל לה' ּבהֹודיה אֹופּנים ׁשני הם ּבּכּורים, חּיּוב ּבזמן הּדעֹות ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּוׁשּתי
ּכׁשּנעֹור" ּד"מּיד – מּיד" אּלא והיה "אין הרב)א) על (סידור להּׁשם־יתּבר ההֹודיה ׁשהיא כּו', "לפני אני "מֹודה אֹומר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

הּוא  ׁשהּקּב"ה ּבלּבֹו הּנטּועה הּפׁשּוטה מהאמּונה אּלא ׂשכלית, מהתּבֹוננּות ּבאה אינּה זֹו ׁשהּכרה נׁשמתי", ּבי ְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ"ׁשהחזרּת
יֹום. ּבכל ּומחּיהּו נׁשמתֹו לֹו ְְְֲִִֵַַַָָהּמחזיר

הּׁשבח  ּבתכלית ׁשהם ּבּפרֹות היא ההֹודיה ׁשאז ּבּה, ונתיּׁשבּו הארץ את ׁשּכבׁשּו לאחר רק נתחּיבּו ׁשּבבּכּורים ּכמֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָב)
ה  ׁשּבתפּלת ההֹודיה היא ּכ ׁשּקדם והּיפי, האדם" ּובׁשפלּות יתעּלה הא-ל ּב"רֹוממּות מההתּבֹוננּות ּכתֹוצאה ׁשּבאה ּׁשחר, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

א)הּתפּלה סעיף צח סימן באורח־חיים עמּוקה (רמ"א ּבהּכרה היא ההֹודיה ׁשעל־ידי־זה הּתפּלה, ּבעניני הּדעת ּומהעמקת , ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
הּׁשלמּות. ְְְִֵַַּובתכלית

È‰·א  C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡Ï ÏeÚ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¿«¿»ƒ¿»¡»»»≈
:da ·˙È˙Â d˙¯˙Â ‡ÒÁ‡ CÏ»«¬»»¿≈¿«¿≈≈«

myl zxecdn - eheytk i"yx

åë(`).da záLéå dzLøéå .àBáú ék äéäåaEzMde ,mixEMiAd zevnl dnCwd `Ed df wEqRciBn,dfAEaiIgzp `NW §¨¨¦¨¦¦§¨§¨©§¨¨¨¤©§¨¨§¦§©©¦¦§©¨©¦¨¤¤Ÿ¦§©§
l`xUidEwNge ux`d z` EWaMW cr mixEMaA'DA YaWie DYWxie' xn`PW ,mdihaW lkl(`"eb):a dxez ¦§¨¥§¦¦©¤¨§¤¨¨¤§¦§¨§¨¦§¥¤¤¤¡©¦¦§¨§¨©§¨¨

`eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"i oey`x meil inei xeriy

(á)úéLàøî zç÷ìå|àéáz øLà äîãàä éøt-ìk §¨«©§º̈¥«¥¦´¨§¦´¨«£¨À̈£¤̧¨¦¯
éäìà ýåýé øLà Eöøàîàðhá zîNå Cì ïúð E ¥«©§§²£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬−̈§©§¨´©¤®¤

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà zëìäåì EïkL §¨«©§¨Æ¤©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬
:íL BîL§−¨«

i"yx£˙ÈL‡¯Ó∑(ספרי ב. פ"ד ּבלבד,(מנחות המינין ׁשבעת אּלא ּבבּכּורים חּיבין הּפרֹות ּכל ׁשאין ראׁשית, ּכל ולא ≈≈ƒְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
להּלן: ונאמר "ארץ", ּכאן ח)נאמר ׁשּנׁשּתּבחה (לעיל הּמינים מׁשבעת ּלהּלן מה וגֹו'", ּוׂשעֹורה חּטה "ארץ ְְְְְְְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

מינין  מׁשבעה ׁשהם יׂשראל, ארץ ׁשבח ּכאן אף יׂשראל, ארץ ÔÓL.ּבהם ˙ÈÊ∑ אגּור ׁשּׁשמנֹו אגּורי, זית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ≈∆∆ְֲִִֶַַָ
ּתמרים ∑L·„e.ּבתֹוכֹו ּדבׁש ספרי)∑ÈL‡¯Ó˙.הּוא פ"ג. בכורים לט. ּתאנה (ברכות ורֹואה ׂשדהּו לתֹו יֹורד אדם ְ¿»ְְִַָ≈≈ƒְְְֵֵֵֶָָָָ

ּבּכּורים' זה 'הרי ואֹומר: לסימן, ּגמי עליה ּכֹור .ׁשּבּכרה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr hk zegiy ihewl)

בבבבּטּטּטּטנאנאנאנא ב)ווווׂשׂשׂשׂשממממּתּתּתּת ללללּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים(כו, והוהוהוהּסּסּסּסּלּלּלּליםיםיםים ההההּבּבּבּבּכּכּכּכּוּוּוּוריםריםריםרים .... .... ערבהערבהערבהערבה ּבּבּבּבכליכליכליכלי ז)הביאםהביאםהביאםהביאם ג, ביכורים הרמב"ם,(רמב"ם ּבדעת לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְֲֲֲֲִִִִֵַַַָֹֹ
הּכלי  חֹוזר מּתכת, ּבכלי הביאם אם (מה־ּׁשאין־ּכן הּמצוה קּיּום ׁשלמּות וזֹוהי הּבּכּורים, ׁשל 'חלק' נעׂשים הּללּו ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשהּכלים
מּמּנּו, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּזה, לעֹולם יֹורדת הּנׁשמה לּנׁשמה. רֹומזים ׁשּבּכּורים ּבחסידּות, מבאר והּנה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹלּבעלים).
לׁשלמּותּה מּגיעה היא זה ידי ועל – ּגּופא) הּזה ׁשּבעֹולם (ה'ּתחּתֹון' ּדוקא מעׂשּיֹות מצוֹות מקּימת ּב'ּכלי', ּבּגּוף, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָמתלּבׁשת
(אין  ּופחּות ּפׁשּוט ּדבר – ּגּופא ּובכלי ּדוקא, ּבכלי אֹותם מביאים ּכאׁשר היא הּמצוה ׁשלמּות :ּכ ּבּבּכּורים ואף ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָהאמּתית.

ערבה. ּכלי מּמּנּו), למּטה ְְְֲִִֶַַָָָּתחּתֹון

(â)íää íéîia äéäé øLà ïäkä-ìà úàáe¨¨Æ¤©Ÿ¥½£¤¬¦«§¤−©¨¦´¨¥®
éäìà ýåýéì íBiä ézãbä åéìà zøîàåéúàá-ék E §¨«©§¨´¥À̈¦©³§¦©Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¨̧¦Æ

Lð øLà õøàä-ìà:eðì úúì eðéúáàì ýåýé òa ¤¨½̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¥−¨¬¤¨«
i"yx£Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡∑(ספרי ב. כה השנה ׁשהּוא (ראש ּכמֹו ,ׁשּבימי ּכהן אּלא ל ‡ÂÈÏ.אין z¯Ó‡Â∑ ¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ְְְֵֵֶֶֶֶָָֹ¿»«¿»≈»

טֹובה ׁשאינ(ספרי) ‰ÌBi.ּכפּוי Èz„b‰∑(שם) ּבּׁשנה אחת ּפעמים ּפעם ׁשּתי .ולא ְְֵֶָƒ«¿ƒ«ְְְִֵַַַַַָָָֹ

˙ÏÚב  Èc ‡Ú¯‡„ ‡a‡ Ïk LÈ¯Ó ·q˙Â¿ƒ«≈≈»ƒ»¿«¿»ƒ»≈
‡lÒ· ÈÂL˙e CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ È„ CÚ¯‡Ó≈«¿»ƒ¿»¡»»»≈»¿«≈¿«»
‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï C‰˙e¿«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»

:Ônz dzÎL¿ƒ¿≈«»

‰‡Ôepג  ‡iÓBÈa È‰È Èc ‡‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â¿≈≈¿««¬»ƒ¿≈¿«»»ƒ
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙ÈeÁ dÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«≈«≈ƒ»≈√»¿»¡»»
‡˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ˙ÈlÚ È¯‡¬≈«ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»»»

:‡Ï ÔzÓÏ¿ƒ«»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(a).úéLàøîoFWl aEzMd hwp ¥¥¦¨©©¨§
zNigzA m"n zF`A) 'ziW`xn'¥¥¦¨¥¦§¦©
KFYn' wlg wx rnWOW ,(daiYd©¥¨¤©§©©¥¤¦

dnc`d ixR 'ziW`xziW`x lk `le ¥¦§¦¨£¨¨§Ÿ¨¥¦
cOll ,dnc`d ixRzFxiRd lM oi`W §¦¨£¨¨§©¥¤¥¨©¥

`N` mixEMaA oiaiIg,mzvwn wx ©¨¦§¦¦¤¨©¦§¨¨
mde;calA oipiOd zraWitkE §¥¦§©©¦¦¦§©§¦

,aEzMd oFWlA fOExOWoMWxn`p ¤§¨¦§©¨¤¥¤¡©
o`MoFWl'ux`'`iaY xW`' - ¨§¤¤£¤¨¦

Lvx`nxn`pe ,'mBoNdlmFwnA - ¥©§§§¤¡©©§©¨§¨
xg`(g ,g lirl)'dxFrUE dHg ux` ©¥¤¤¦¨§¨

zif ux` oFOxe dp`zE otbeonW §¤¤§¥¨§¦¤¤¥¤¤
,'WacExMfp miaEzMd ipWAW oeike §¨§¥¨¤¦§¥©§¦¦§©

'deW dxifB' cFnll Wi ,'ux`' oFWl§¤¤¥¦§§¥¨¨¨
:dfl df zFeWdlzraXn oNdN dn §©§¤¨¤©§©¨¦¦§©

Îux` oda dgAYWPW mipiOd©¦¦¤¦§©§¨¨¥¤¤
l`xUi,xAcn aEzMdo`M s`oiprl ¦§¨¥©¨§©¥©¨§¦§©

zFxitl aEzMd zpeEM ,mixEMiAgaW ¦¦©¨©©¨§¥¤©
oipiOd zraW odW l`xUiÎux ¤̀¤¦§¨¥¤¥¦§©©¦¦

zFxiRd lMn `le ,calA(ixtq)i"yx) ¦§¨§Ÿ¦¨©¥
(`"eb :ct zegpn.:i"yx xirneonW zif¥¤¤

`Ed ,mW xEn`d,ixEb` zif`EdW ¨¨¨©¦£¦¤
l`xUi ux`A lcBd gAEWn oin¦§¨©¨¥§¤¤¦§¨¥

FkFzA xEb` FpnXWonXdW - ¤©§¨§¤©¤¤
`EdW cr ,KM lM dAExn FkFzAW¤§§¤¨¨©¤
miaprd dwWn FnM ,FA qEpke xEb`, ¨§¨§©§¥¨£¨¦

lwA EPOn `vFie(ixtq)(.hl zekxa i"yx). §¥¦¤§©
WacE,mW xEn`d,mixnY Wac `Ed §¨¨¨¨§©§¨¦

mixFaC WaC `le(ixtq): §Ÿ§©§¦
.úéLàøî,zFxiRd lM ElcBW xg`l ¥¥¦§©©¤¨§¨©¥

`vi mdn dfi` mc`d rcFi cviM¥©¥©¨¨¨¥¤¥¤¨¨
:minkg Exn` KM `N` ?dpFW`xmc` ¦¨¤¨¨¨§£¨¦¨¨

EdcU KFzl cxFimzginv zNigzA ¥§¨¥¦§¦©§¦¨¨
,zFxiRd lW,dxMAW dp`z d`Fxe ¤©¥§¤§¥¨¤¦§¨

xMiAW mipiOd zraXn ixR lM F`¨§¦¦¦§©©¦¦¤¦¥
Edixd ,oFW`x `vieinB dilr KxFM §¨¨¦£¥¥¨¤¨¤¦

(dxiWwl WOWnd aUr oin)lKxFv ¦¥¤©§©¥¦§¦¨§¤
ixd' xnF`e oniqFf,'mixEMaxg`lE ¦¨§¥£¥¦¦§©©

EPhTli FMxv lM lXAzie ixRd lCbIW¤§©¥©§¦§¦§©¥¨¨§§©§¤
oli`d on(ixtq)(a"a):dxezb ¦¨¦¨

(b).íää íéîia äéäé øLàike £¤¦§¤©¨¦¨¥§¦
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i"yx£da z·LÈÂ dzL¯ÈÂ 'B‚Â ‡B·˙ŒÈk ‰È‰Â∑(לו את (קידושין ׁשּכבׁשּו עד ּבבּכּורים נתחּיבּו ׁשּלא מּגיד ¿»»ƒ»¿ƒƒ¿»¿»«¿»»ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹ
וחּלקּוה  .הארץ ְְִֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(390 cenr a wlg zegiyÎihewl .356 cenr h wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dHnl dnWPd zcixi zilkY©§¦§¦©©§¨¨§©¨

וגווגווגווגו'''' האדמההאדמההאדמההאדמה ּכּכּכּכלללל־־־־ּפּפּפּפרירירירי |||| מראמראמראמראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית ולקחולקחולקחולקחּתּתּתּת .... .... לללל נתןנתןנתןנתן אלהיאלהיאלהיאלהי יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אלאלאלאל־־־־הארץהארץהארץהארץ ּכּכּכּכיייי־־־־תבתבתבתבֹוֹוֹוֹואאאא א)והיהוהיהוהיהוהיה (כו, ְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
מאגרא  הּנׁשמה ירידת היא הארץ" אל תבֹוא ו"ּכי והחמרית, הּגׁשמית הּלזֹו הארץ על מֹורה "ארץ" – הארץ" אל תבֹוא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ"ּכי

הּבהמית. ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש עּמיקּתא, לבירא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָרמה
וה"אדמה" ה"ארץ" ׁשּבעניני (ראׁשית) והּמבחר הּטֹוב את לקחת היא הּירידה ּתכלית – האדמה" ּפרי ּכל מראׁשית ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻ"ולקחּת

לקדּׁשה. ְְֲִַָָֻּולהעלֹותם
ּומבּטל  ׂשֹורף ׁשאינֹו ּדהינּו הּמזּבח, על ּכליל עֹולים ואינם ׁשאֹוכלם, לּכהן נֹותנים זאת ּכל את – "מּיד הּטנא הּכהן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ"ולקח

לה'. קדׁש יהיּו א ּבמציאּותם, ׁשּיּׁשארּו קדּׁשה. ּבהם ממׁשי אּלא העֹולם, עניני ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻאת
(ּומהם  ּפרֹות נׁשארים הּיׂשראל ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשּגם והינּו "ראׁשית", ּכל ולא "מראׁשית" רק לּכהן ׁשּנֹותן מדּגׁש, מּזֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻויתרה

לה'. ּבּכּורים נלקחּו ׁשּמהם ועליהם, ּבהם ׁשּנּכר אּלא מבחרים), ּפרֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּגם
ּבמּׂשא  העסק ּבׁשעת ּגם אּלא ותלמּוד־ּתֹורה, הּתפּלה ּבׁשעת רק אינּה ה' ׁשעבֹודת החסידּות, ּתֹורת מיסֹודֹות זה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָוהרי

ּוׁשתּיה, אכילה ּובׁשעת ּבאמּונה, לקדּׁשה.ּומּתן ועֹולה ׁשמים, לׁשם נעׂשה זה ׁשּכל ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mFi lkAW mixEMA¦¦¤§¨

וגווגווגווגו'''' האדמההאדמההאדמההאדמה ּכּכּכּכלללל־־־־ּפּפּפּפרירירירי |||| מראמראמראמראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית ולקחולקחולקחולקחּתּתּתּת .... .... אלאלאלאל־־־־הארץהארץהארץהארץ ּכּכּכּכיייי־־־־תבתבתבתבֹוֹוֹוֹואאאא א־ב)והיהוהיהוהיהוהיה (כו, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
מּיד  ּבבּכּורים ונתחּיבּו מּיד" אּלא והיה "אין אם ּבּכּורים, מצות חלה אימתי ז"ל, רּבֹותינּו ּבדברי מחלקת מצינּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהּנה

לארץ כאן)ּכׁשּנכנסּו הפסוק על ויׁשיבה(ספרי ירּוׁשה לאחר עד זֹו ּבמצוה נתחּיבּו ׁשּלא אֹו ב), לז, .(קדושין ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּכלל ב)ועל־ּפי יג, לקֹונֹו.(ערובין האדם ּבעבֹודת הּדעֹות מּׁשּתי ההֹוראה את לבאר יׁש חּיים", אלקים ּדברי ואּלּו "אּלּו ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּכל  "ראׁשית את מביא ׁשּלכן אבֹותינּו, ועם עּמנּו ׁשעׂשה הּנּסים על להּׁשם־יתּבר ההֹודיה הּוא ּבּכּורים מצות ּתכן ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּדהּנה
הּקּב"ה. לנּו ׁשעׂשה הּטֹוב" "ּכל את ּומסּפר האדמה", ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּפרי

הּׁשחר: ּובתפּלת מּׁשנתֹו ּכׁשנעֹור יֹום, ׁשּבכל לה' ּבהֹודיה אֹופּנים ׁשני הם ּבּכּורים, חּיּוב ּבזמן הּדעֹות ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּוׁשּתי
ּכׁשּנעֹור" ּד"מּיד – מּיד" אּלא והיה "אין הרב)א) על (סידור להּׁשם־יתּבר ההֹודיה ׁשהיא כּו', "לפני אני "מֹודה אֹומר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

הּוא  ׁשהּקּב"ה ּבלּבֹו הּנטּועה הּפׁשּוטה מהאמּונה אּלא ׂשכלית, מהתּבֹוננּות ּבאה אינּה זֹו ׁשהּכרה נׁשמתי", ּבי ְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ"ׁשהחזרּת
יֹום. ּבכל ּומחּיהּו נׁשמתֹו לֹו ְְְֲִִֵַַַָָהּמחזיר

הּׁשבח  ּבתכלית ׁשהם ּבּפרֹות היא ההֹודיה ׁשאז ּבּה, ונתיּׁשבּו הארץ את ׁשּכבׁשּו לאחר רק נתחּיבּו ׁשּבבּכּורים ּכמֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָב)
ה  ׁשּבתפּלת ההֹודיה היא ּכ ׁשּקדם והּיפי, האדם" ּובׁשפלּות יתעּלה הא-ל ּב"רֹוממּות מההתּבֹוננּות ּכתֹוצאה ׁשּבאה ּׁשחר, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

א)הּתפּלה סעיף צח סימן באורח־חיים עמּוקה (רמ"א ּבהּכרה היא ההֹודיה ׁשעל־ידי־זה הּתפּלה, ּבעניני הּדעת ּומהעמקת , ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
הּׁשלמּות. ְְְִֵַַּובתכלית

È‰·א  C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡Ï ÏeÚ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¿«¿»ƒ¿»¡»»»≈
:da ·˙È˙Â d˙¯˙Â ‡ÒÁ‡ CÏ»«¬»»¿≈¿«¿≈≈«

myl zxecdn - eheytk i"yx
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(á)úéLàøî zç÷ìå|àéáz øLà äîãàä éøt-ìk §¨«©§º̈¥«¥¦´¨§¦´¨«£¨À̈£¤̧¨¦¯
éäìà ýåýé øLà Eöøàîàðhá zîNå Cì ïúð E ¥«©§§²£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬−̈§©§¨´©¤®¤

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà zëìäåì EïkL §¨«©§¨Æ¤©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬
:íL BîL§−¨«

i"yx£˙ÈL‡¯Ó∑(ספרי ב. פ"ד ּבלבד,(מנחות המינין ׁשבעת אּלא ּבבּכּורים חּיבין הּפרֹות ּכל ׁשאין ראׁשית, ּכל ולא ≈≈ƒְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
להּלן: ונאמר "ארץ", ּכאן ח)נאמר ׁשּנׁשּתּבחה (לעיל הּמינים מׁשבעת ּלהּלן מה וגֹו'", ּוׂשעֹורה חּטה "ארץ ְְְְְְְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

מינין  מׁשבעה ׁשהם יׂשראל, ארץ ׁשבח ּכאן אף יׂשראל, ארץ ÔÓL.ּבהם ˙ÈÊ∑ אגּור ׁשּׁשמנֹו אגּורי, זית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ≈∆∆ְֲִִֶַַָ
ּתמרים ∑L·„e.ּבתֹוכֹו ּדבׁש ספרי)∑ÈL‡¯Ó˙.הּוא פ"ג. בכורים לט. ּתאנה (ברכות ורֹואה ׂשדהּו לתֹו יֹורד אדם ְ¿»ְְִַָ≈≈ƒְְְֵֵֵֶָָָָ

ּבּכּורים' זה 'הרי ואֹומר: לסימן, ּגמי עליה ּכֹור .ׁשּבּכרה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr hk zegiy ihewl)

בבבבּטּטּטּטנאנאנאנא ב)ווווׂשׂשׂשׂשממממּתּתּתּת ללללּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים(כו, והוהוהוהּסּסּסּסּלּלּלּליםיםיםים ההההּבּבּבּבּכּכּכּכּוּוּוּוריםריםריםרים .... .... ערבהערבהערבהערבה ּבּבּבּבכליכליכליכלי ז)הביאםהביאםהביאםהביאם ג, ביכורים הרמב"ם,(רמב"ם ּבדעת לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְֲֲֲֲִִִִֵַַַָֹֹ
הּכלי  חֹוזר מּתכת, ּבכלי הביאם אם (מה־ּׁשאין־ּכן הּמצוה קּיּום ׁשלמּות וזֹוהי הּבּכּורים, ׁשל 'חלק' נעׂשים הּללּו ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשהּכלים
מּמּנּו, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּזה, לעֹולם יֹורדת הּנׁשמה לּנׁשמה. רֹומזים ׁשּבּכּורים ּבחסידּות, מבאר והּנה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹלּבעלים).
לׁשלמּותּה מּגיעה היא זה ידי ועל – ּגּופא) הּזה ׁשּבעֹולם (ה'ּתחּתֹון' ּדוקא מעׂשּיֹות מצוֹות מקּימת ּב'ּכלי', ּבּגּוף, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָמתלּבׁשת
(אין  ּופחּות ּפׁשּוט ּדבר – ּגּופא ּובכלי ּדוקא, ּבכלי אֹותם מביאים ּכאׁשר היא הּמצוה ׁשלמּות :ּכ ּבּבּכּורים ואף ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָהאמּתית.

ערבה. ּכלי מּמּנּו), למּטה ְְְֲִִֶַַָָָּתחּתֹון

(â)íää íéîia äéäé øLà ïäkä-ìà úàáe¨¨Æ¤©Ÿ¥½£¤¬¦«§¤−©¨¦´¨¥®
éäìà ýåýéì íBiä ézãbä åéìà zøîàåéúàá-ék E §¨«©§¨´¥À̈¦©³§¦©Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¨̧¦Æ

Lð øLà õøàä-ìà:eðì úúì eðéúáàì ýåýé òa ¤¨½̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¥−¨¬¤¨«
i"yx£Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡∑(ספרי ב. כה השנה ׁשהּוא (ראש ּכמֹו ,ׁשּבימי ּכהן אּלא ל ‡ÂÈÏ.אין z¯Ó‡Â∑ ¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ְְְֵֵֶֶֶֶָָֹ¿»«¿»≈»

טֹובה ׁשאינ(ספרי) ‰ÌBi.ּכפּוי Èz„b‰∑(שם) ּבּׁשנה אחת ּפעמים ּפעם ׁשּתי .ולא ְְֵֶָƒ«¿ƒ«ְְְִֵַַַַַָָָֹ

˙ÏÚב  Èc ‡Ú¯‡„ ‡a‡ Ïk LÈ¯Ó ·q˙Â¿ƒ«≈≈»ƒ»¿«¿»ƒ»≈
‡lÒ· ÈÂL˙e CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ È„ CÚ¯‡Ó≈«¿»ƒ¿»¡»»»≈»¿«≈¿«»
‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï C‰˙e¿«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»

:Ônz dzÎL¿ƒ¿≈«»

‰‡Ôepג  ‡iÓBÈa È‰È Èc ‡‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â¿≈≈¿««¬»ƒ¿≈¿«»»ƒ
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙ÈeÁ dÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«≈«≈ƒ»≈√»¿»¡»»
‡˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ˙ÈlÚ È¯‡¬≈«ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»»»

:‡Ï ÔzÓÏ¿ƒ«»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(a).úéLàøîoFWl aEzMd hwp ¥¥¦¨©©¨§
zNigzA m"n zF`A) 'ziW`xn'¥¥¦¨¥¦§¦©
KFYn' wlg wx rnWOW ,(daiYd©¥¨¤©§©©¥¤¦

dnc`d ixR 'ziW`xziW`x lk `le ¥¦§¦¨£¨¨§Ÿ¨¥¦
cOll ,dnc`d ixRzFxiRd lM oi`W §¦¨£¨¨§©¥¤¥¨©¥

`N` mixEMaA oiaiIg,mzvwn wx ©¨¦§¦¦¤¨©¦§¨¨
mde;calA oipiOd zraWitkE §¥¦§©©¦¦¦§©§¦

,aEzMd oFWlA fOExOWoMWxn`p ¤§¨¦§©¨¤¥¤¡©
o`MoFWl'ux`'`iaY xW`' - ¨§¤¤£¤¨¦

Lvx`nxn`pe ,'mBoNdlmFwnA - ¥©§§§¤¡©©§©¨§¨
xg`(g ,g lirl)'dxFrUE dHg ux` ©¥¤¤¦¨§¨

zif ux` oFOxe dp`zE otbeonW §¤¤§¥¨§¦¤¤¥¤¤
,'WacExMfp miaEzMd ipWAW oeike §¨§¥¨¤¦§¥©§¦¦§©

'deW dxifB' cFnll Wi ,'ux`' oFWl§¤¤¥¦§§¥¨¨¨
:dfl df zFeWdlzraXn oNdN dn §©§¤¨¤©§©¨¦¦§©

Îux` oda dgAYWPW mipiOd©¦¦¤¦§©§¨¨¥¤¤
l`xUi,xAcn aEzMdo`M s`oiprl ¦§¨¥©¨§©¥©¨§¦§©

zFxitl aEzMd zpeEM ,mixEMiAgaW ¦¦©¨©©¨§¥¤©
oipiOd zraW odW l`xUiÎux ¤̀¤¦§¨¥¤¥¦§©©¦¦

zFxiRd lMn `le ,calA(ixtq)i"yx) ¦§¨§Ÿ¦¨©¥
(`"eb :ct zegpn.:i"yx xirneonW zif¥¤¤

`Ed ,mW xEn`d,ixEb` zif`EdW ¨¨¨©¦£¦¤
l`xUi ux`A lcBd gAEWn oin¦§¨©¨¥§¤¤¦§¨¥

FkFzA xEb` FpnXWonXdW - ¤©§¨§¤©¤¤
`EdW cr ,KM lM dAExn FkFzAW¤§§¤¨¨©¤
miaprd dwWn FnM ,FA qEpke xEb`, ¨§¨§©§¥¨£¨¦

lwA EPOn `vFie(ixtq)(.hl zekxa i"yx). §¥¦¤§©
WacE,mW xEn`d,mixnY Wac `Ed §¨¨¨¨§©§¨¦

mixFaC WaC `le(ixtq): §Ÿ§©§¦
.úéLàøî,zFxiRd lM ElcBW xg`l ¥¥¦§©©¤¨§¨©¥

`vi mdn dfi` mc`d rcFi cviM¥©¥©¨¨¨¥¤¥¤¨¨
:minkg Exn` KM `N` ?dpFW`xmc` ¦¨¤¨¨¨§£¨¦¨¨

EdcU KFzl cxFimzginv zNigzA ¥§¨¥¦§¦©§¦¨¨
,zFxiRd lW,dxMAW dp`z d`Fxe ¤©¥§¤§¥¨¤¦§¨

xMiAW mipiOd zraXn ixR lM F`¨§¦¦¦§©©¦¦¤¦¥
Edixd ,oFW`x `vieinB dilr KxFM §¨¨¦£¥¥¨¤¨¤¦

(dxiWwl WOWnd aUr oin)lKxFv ¦¥¤©§©¥¦§¦¨§¤
ixd' xnF`e oniqFf,'mixEMaxg`lE ¦¨§¥£¥¦¦§©©

EPhTli FMxv lM lXAzie ixRd lCbIW¤§©¥©§¦§¦§©¥¨¨§§©§¤
oli`d on(ixtq)(a"a):dxezb ¦¨¦¨

(b).íää íéîia äéäé øLàike £¤¦§¤©¨¦¨¥§¦
Fpi`W odM l` `FaIW LYrC lr dlrY©£¤©©§§¤¨¤Ÿ¥¤¥
l` :xnF` aEzMd KM `N` ?einiA§¨¨¤¨¨©¨¥©
zFxFCA Eid xW` mipdM wx iM xn`YŸ©¦©Ÿ£¦£¤¨©
mdiptl E`iaIW miiE`x Eid mincFTd©§¦¨§¦¤¨¦¦§¥¤

W itl ,mixEMiAodM `N` Ll oi` ¦¦§¦¤¥§¤¨Ÿ¥
`EdW FnM ,LiniAW`EdW oiA - ¤§¨¤§¤¥¤

KM lM aEWg Fpi`W oiaE aEWg: ¨¥¤¥¨¨¨
ìà zøîàååé.ux`d l` iz`a iM 'ebe §¨©§¨¥¨¦¨¦¤¨¨¤

LYrC dNbn dY` Ff dxin`aELpi`W ©£¦¨©¨§©¤©§§¤¥§
daFhÎiEtkdaFh xiMdl axqnd) §¨©§¨¥§©¦¨

zFcFdl `A dY` `N` ,(zFcFdlE§¤¨©¨¨§
ozp xW` daFHd ux`d lr d"awdl§©¨¨¤©¨£¤¨©

Ll(`"eb): §
.íBiä ézãbä:Exn` o`Mn ?mFId Edn ¦©§¦©©©¦¨¨§

wxdpXA zg` mrRz` mc` `xFw ©©©©©©¨¨¥¨¨¤
zWxtA dxEn`d z`Gd d`ixTd©§¦¨©Ÿ¨£¨§¨¨©



eaz`מ zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"i oey`x meil inei xeriy

(ã)çaæî éðôì Bçépäå Eãiî àðhä ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²©¤−¤¦¨¤®§¦̧¦½¦§¥¾¦§©−
éäìà ýåýé:E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£E„iÓ ‡h‰ Ô‰k‰ Á˜ÏÂ∑ ּתחת ידֹו מּניח ּכהן אֹותֹו. ּומניף להניף הּבעלים מז)יד סוכה .(ספרי. ¿»««…≈«∆∆ƒ»∆ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ

(ä)éðôì zøîàå úéðòå|éäìà ýåýéãáà énøà E §¨¦̧¨§¨«©§¹̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À£©¦ÆŸ¥´
íL-éäéå èòî éúîa íL øâiå äîéøöî ãøiå éáà̈¦½©¥¤́¦§©½§¨©¨¬̈−̈¦§¥´§¨®©«§¦¾̈

:áøå íeöò ìBãb éBâì§¬¨−¨¬¨¨«
i"yx£˙ÈÚÂ∑ קֹול לׁשֹון ע"ב)הרמת לב דף סוטה ‡·È.(עיין „·‡ Èn¯‡∑:הּמקֹום חסדי אבי",מזּכיר אבד "ארּמי ¿»ƒ»ְֲַָ¬«ƒ…≈»ƒְְֲִִִֵֵַַַַָָֹ

לעׂשֹות ׁשחׁשב ּובׁשביל יעקב, אחר ּכׁשרדף הּכל את לעקר ּבּקׁש עׂשה,,(ליעקב)לבן ּכאּלּו הּמקֹום לֹו ח ׁשב ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
ּכמעׂשה  מחׁשבה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא להם חֹוׁשב עֹובדיּֿכֹוכבים, ÓÈ¯ˆÓ‰.ׁשאּומֹות „¯iÂ∑ אחרים ועֹוד ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ«≈∆ƒ¿«¿»ְֲִֵ

למצרים  יעקב ירד זאת, ׁשאחרי לכּלֹותנּו, עלינּו ËÚÓ.ּבאּו È˙Óa∑נפׁש .ּבׁשבעים ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹƒ¿≈¿»ְְִִֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 93 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mixEMAd z`adA mixMfPd miQPd okYŸ¤©¦¦©¦§¨¦©£¨©©¦¦

ההההּזּזּזּזהההה אלאלאלאל־־־־ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם ויבאנויבאנויבאנויבאנּוּוּוּו גוגוגוגו'''' ׁשׁשׁשׁשםםםם ווווּיּיּיּיגרגרגרגר מצרימהמצרימהמצרימהמצרימה ווווּיּיּיּירדרדרדרד אביאביאביאבי אבדאבדאבדאבד ארארארארּמּמּמּמיייי גוגוגוגו'''' ואמרואמרואמרואמרּתּתּתּת ה־ט)ועניתועניתועניתוענית (כו, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
להֹודיה  ּבמעׂשה ּבּטּוי היא הּבּכּורים הבאת ּכי הּוא, לאבֹותינּו הּקּב"ה ׁשעׂשה הּנּסים מזּכירים ּבּכּורים ׁשּבהבאת ְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּטעם

ּודבׁש". חלב זבת "ארץ אל ׁשהביאם עד ּומּמצרים מּלבן אבֹותינּו את ׁשהּציל זה על ְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָלּקּב"ה
ׁשעׂשה  והחסדים הּנּסים ׁשאר את ולא ּומּמצרים, מּלבן ההּצלה את רק הּבּכּורים ּבהבאת מזּכירים מּדּוע לעּין יׁש ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹא

ּבזה? וּכּיֹוצא עמלק מלחמת ים־סּוף, קריעת מעׂשו, ההּצלה ּכמֹו לארץ, ׁשהביאם קדם יׂשראל ּבני עם ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּקּב"ה
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

על  להּקּב"ה הֹודיה ּגם היא ּבּכּורים ּדהבאת ונמצא, ּבּה. והתיּׁשבּו ּוכבׁשּוה לארץ ׁשּבאּו אחרי רק הּוא ּבּכּורים מצות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָחּיּוב
מּטּובּה. ולׂשּבע ּבּה לאכֹול – ּבקביעּות ּבּה לׁשבת הארץ את לנּו ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּנתן

להם  הּגיע לא זמן, ּולמׁש ּבקביעּות יׂשראל ּבני נתיּׁשבּו ּבהן מקֹומֹות ׁשהיּו ׁשאף מזּכירים עלינּו, זה חסד להדּגיׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּוכדי
ּולהאב  לכּלֹותם עליהם עמדּו ּבֹו – ואדרּבה ההּוא, ּבּמקֹום טּוב ּובמצרים ּכל ׁשנה, עׂשרים יׂשראל ּבני ּגרּו בארם ּכי ידם. ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשנה. ָָרד"ו
עראי. ּדר ׁשם ׁשּׁשהּו ּבמקֹום אֹו ּבּדר היּו ּכי הּנּסים, ׁשאר הביא ׁשּלא זה ּבפׁשטּות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּומּובן

˜„Ìד  dÚˆÈÂ C„ÈÓ ‡lÒ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ»¿«¿¿ƒ≈√»
:C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»

‡¯n‡‰ה  Ô·Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯ÓÈ˙Â ·È˙˙Â¿»≈¿≈«√»¿»¡»»»»¬«»»
¯„Â ÌÈ¯ˆÓÏ ˙Áe ‡a‡ ˙È ‡„·B‡Ï ‡Úa»»¿»»»«»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
ÛÈwz ·¯ ÌÚÏ Ôn˙ ‰Â‰Â ¯ÚÊ ÌÚa Ônz«»¿«¿≈«¬»«»¿«««ƒ

:ÈbÒÂ¿«ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

,mixEMiAd,minrt iYW `leoeiMW ©¦¦§Ÿ§¥§¨¦¤¥¨
xg` `iad ENit` ,zg` mrR `xTW¤¨¨©©©©£¦¥¦©©
`xFw Fpi` ,xg` oiOn mixEMiA cFr KM̈¦¦¦¦©¥¥¥

dpW DzF`A zipW d`ixTd z`(ixtq) ¤©§¦¨¥¦§¨¨¨
(`"id c"t mixekia 'ld m"anx):c dxez

(c).Eãiî àðhä ïäkä ç÷ìåodMd §¨©©Ÿ¥©¤¤¦¨¤©Ÿ¥
icM `pHd z` gwFlFzF` sipdl ¥©¤©¤¤§¥§¨¦

?cviM ,milrAd rEIqA ,'dl 'dtEpY'§¨©§¦©©§¨¦¥©
Fci giPn odMilMd ilEWA dHnl Ÿ¥©¦©¨§©¨§¥©§¦

milrAd ci zgYmdiciA mifgF`d ©©©©§¨¦¨£¦¦¥¤
,ilMd iztUA dlrnlsipnEFzF` §©§¨§¦§¥©§¦¥¦

dlrnlE ,mlFrd zFgEx rAx` xarl]§¥¤©§©¨¨§©§¨
[dHnlE(:gi zekn i"yx):d dxez §©¨

(d).úéðòå`id o`M dxEn`d 'dIpr'd §¨¦¨¨£¦¨¨£¨¨¦
,lFw znxd oFWl`xFTd xW`MW §£¨©¤©£¤©¥

FlFw DiAbi 'ia` ca` iOx`'l riBn©¦©©£©¦Ÿ¥¨¦©§¦©

'mFId iYcBd' zxin`A xW`n xzFi¥¥£¤©£¦©¦©§¦©
(m"`x):

.éáà ãáBà énøàlr `xFTd £©¦¥¨¦©¥©
mixEMiAdxiMfnz`mFwOd icqg ©¦¦©§¦¤©§¥©¨

WExiR Kke ,EpOre EpizFa` mr dUrW¤¨¨¦£¥§¦¨§¨¥
:mixaCdia` 'caF`' iOx`:xnFlM ©§¨¦£©¦¥¨¦§©

oal(mx` ux`n didW) iOx`dWTA ¨¨¨£©¦¤¨¨¥¤¤£¨¦¥
xFwrlcA`lExg` scxWM lMd z` ©£§©¥¤©Ÿ§¤¨©©©

awri,ia`Fbxdl(dkÎfi `l ziy`xa). ©£Ÿ¨¦§¨§
:i"yx xirneedzlr `NW iR lr s` §©©¦¤Ÿ¨§¨

mFwn lMn ,FcA`l FciAliaWA §¨§©§¦¨¨¦§¦
zFUrl aWgW,dGd rxd xaCd z` ¤¨©©£¤©¨¨¨¨©¤
mFwOd Fl aWg(d"awd z`f aiWgn) ¨©©¨©£¦Ÿ

ENi`MxaMdUrcaF`' F`xFwe ,oM §¦§¨¨¨¥§§¥
itl ,'ia`aWFg mlFrd zFOE`W ¨¦§¦¤¨¨¥

daWgn `EdÎKExAÎWFcTd mdl̈¤©¨¨©£¨¨

drxdUrnMl`xUiM `NW] ¨¨§©£¤¤Ÿ§¦§¨¥
daWgn mdl sxvn Fpi` d"awdW¤¥§¨¥¨¤©£¨¨

dUrnl drx(.n oiyeciw)[(ixtq oiir)(oexkfd): ¨¨§©£¤
.äîéøöî ãøiållbAW dpeEMd oi` ©¥¤¦§©§¨¥©©¨¨¤¦§©

`Ed `N` ,mixvnl awri cxi oal̈¨¨©©£Ÿ§¦§©¦¤¨
mFwOd icqgn cFr xiMfdl siqFn¦§©§¦¥©§¥©¨

edid dNigY iM xnF`e ,EpOr eizF`ltp §¦§§¨¦¨§¥¦§¦¨¨¨
,FtcFx oaleEid eixg`mixg` cFr ¨¨§§©£¨¨£¥¦

Wz`f ixg`W ,EpzFNkl Epilr E`A ¤¨¨¥§©¥¤©£¥Ÿ
mixvnl awri cxiEcArYWpe ¨©©£Ÿ§¦§¨¦§¦§©§§

xEn`d oiprd lkM ,eipaA mixvOd©¦§¦§¨¨§¨¨¦§¨¨¨
oNdl(`"n ,n"eviw): §©¨

.èòî éúîaFnkE .miWp` hrn ¦§¥§¨§©£¨¦§
xn`PW(ak ,i lirl)Wtp miraWAEcxi ¤¤¡©§¦§¦¨¤¨§

'dnixvn Liza`(ixtq)cl ziy`xa i"yx) £Ÿ¤¦§¨§¨
(l:e dxez

`eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"i oey`x meil inei xeriy

(å)äãáò eðéìò eðziå eðepòéå íéøönä eðúà eòøiå©¨¥¯Ÿ¨²©¦§¦−©§©®©¦§¬¨¥−£Ÿ̈¬
:äL÷̈¨«

(æ)ýåýé òîLiå eðéúáà éäìà ýåýé-ìà ÷òöpå©¦§©¾¤§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¥®©¦§©³§Ÿ̈Æ
:eðöçì-úàå eðìîò-úàå eðéðò-úà àøiå eðì÷-úà¤Ÿ¥½©©¯§¤¨§¥²§¤£¨¥−§¤©«£¥«

(ç)äéeèð òøæáe ä÷æç ãéa íéøönî ýåýé eðàöBiå©«¦¥³§Ÿ̈Æ¦¦§©½¦§¨³£¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈
:íéúôîáe úBúàáe ìãb àøîáe§Ÿ̈−¨®Ÿ§Ÿ−§«Ÿ§¦«

(è)õøàä-úà eðì-ïziå äfä íB÷nä-ìà eðàáéå©§¦¥−¤©¨´©¤®©¦¤¨̧Æ¤¨¨´¤
:Láãe áìç úáæ õøà úàfä©½Ÿ¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

i"yx£‰f‰ ÌB˜n‰ŒÏ‡∑(ספרי)הּמקּדׁש ּבית ‡˙ı¯‡‰Œ.זה eÏŒÔziÂ∑ּכמׁשמעֹו. ∆«»«∆ְִֵֶַָ«ƒ∆»∆»»∆ְְַָ

(é)ä äpä äzòåäîãàä éøt úéLàø-úà éúàá §©À̈¦¥³¥¥̧¦Æ¤¥¦Æ§¦´¨«£¨½̈
éäìà ýåýé éðôì Bzçpäå ýåýé él äzúð-øLàE £¤¨©¬¨¦−§Ÿ̈®§¦©§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

éäìà ýåýé éðôì úéåçzLäå:E §¦§©«£¦½¨¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£BzÁp‰Â∑הּנפת אחר ׁשּנֹוטלֹו הּנחת)מּגיד אחרים: ּומניף הּכה (ספרים וחֹוזר קֹורא, ּכׁשהּוא ּבידֹו ואֹוחז (ספרי.ן, ¿ƒ«¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

פ"ג) .בכורים

(àé)éäìà ýåýé Eì-ïúð øLà áBhä-ìëá zçîNåE §¨«©§¨´§¨©À£¤¯¨«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
ñ :Eaø÷a øLà øbäå éåläå äzà Eúéáìe§¥¤®©¨Æ§©¥¦½§©¥−£¤¬§¦§¤«

i"yx£·Bh‰ŒÏÎa zÁÓNÂ∑(שם הינּו(בכורים ׂשמחה: ּבזמן אּלא ּבּכּורים מקרא קֹורין אין אמרּו: מעצרת מּכאן ¿»«¿»¿»«ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
קֹורא  ואינֹו מביא ,ואיל מהחג אבל וׁשמנֹו, ויינֹו ּופרֹותיו ּתבּואתֹו מלּקט ׁשאדם החג, ÈÂl‰Â.ועד ‰z‡∑ ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ«»¿«≈ƒ

ּבתֹו נטעּו אם ּבבּכּורים, חּיב הּלוי Ea¯˜a.עריהם אף ¯L‡ ¯b‰Â∑(יט מכות ׁשאינֹו(שם. קֹורא, ואינֹו מביא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ¿«≈¬∆¿ƒ¿∆ְִֵֵֵֵֶ
"לאבֹותינּו לֹומר: ."יכל ֲֵַַָֹ

ÏÚ‡ו  e·‰ÈÂ ‡ÈpÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ‡Ï eLÈ‡·‡Â¿«¿ƒ»»ƒ¿«ƒ¿«¿»»ƒ»¬»»
:‡ÈL˜ ‡ÁÏt»¿»»«¿»

ÈÈז  ÏÈa˜Â ‡˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡ÈlˆÂ¿«≈»√»¿»¡»»«¬»»»»¿«ƒ¿»
‡˙e‡ÏÂ ‡ÏÓÚ È‰BÓ„˜ ÈÏ‚Â ‡˙BÏ¿̂»»¿∆ƒ√»ƒ«¿»»¿≈»»

:‡˜Áe„Â¿¬»»

˙ÙÈw‡ח  ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡˜t‡Â¿«¿»»¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»
ÔÈ˙‡·e ‡a¯ ‡ÂÊÁ·e ‡ÓÓ¯Ó ‡Ú¯„·eƒ¿»»¿»¿»¿∆¿»»«»¿»ƒ

:ÔÈ˙ÙBÓ·e¿¿ƒ

‡¯Ú‡ט  ˙È ‡Ï ·‰ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡Ï ‡˙È‡Â¿«¿»»¿«¿»»≈ƒ«»»»«¿»
:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ ‡„‰»»«¿»»¿»¬«¿»

„‡¯Ú‡י  ‡a‡ LÈ¯ ˙È È˙˙È‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»«¿≈ƒ»≈ƒ»¿«¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ dÚˆ˙Â ÈÈ ÈÏ z·‰Ècƒ«¿¿ƒ¿»¿«¿¿ƒ≈√»¿»¡»»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ „ebÒ˙Â¿ƒ¿√»¿»¡»»

‡C‰Ïיא  ÈÈ CÏ ·‰È Èc ‡˙·Ë ÏÎ· È„Á˙Â¿∆¡≈¿»«¿»ƒ¿«»¿»¡»»
:CÈ· Èc ‡¯Bi‚Â È‡ÂÏÂ z‡ C˙Èa L‡ÏÂ¿∆¡«≈»«¿¿≈»≈¿ƒ»ƒ≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h)äfä íB÷nä ìàz` Epl oYIe ¤©¨©¤©¦¤¨¤
EdnE 'mFwOd' Edn .z`Gd ux`d̈¨¤©Ÿ©©¨©

- mFwOd ?'ux`d';WCwOdÎzia df ¨¨¤©¨¤¥©¦§¨
¯ õøàä úà eðì ïziå,FrnWnMux` ©¦¤¨¤¨¨¤§©§¨¤¤

l`xUi(`"eb):i dxez ¦§¨¥
(i).Bzçpäå`pHd ixde ,'FYgPde' Edn §¦©§©§¦©§©£¥©¤¤

gAfOd iptl cnFre gPEn xaMxen`k) §¨¨§¥¦§¥©¦§¥©
(c weqta lirl`N` ,ciBn,aEzMd dfA ¤¨©¦¨¤©¨

WmilrAdFlhFP,FzgPd mFwOn aEW ¤©§¨¦§¦§©¨¨
l,odMd (zgPd :`"q) ztpd xg` §©©£¨©©¨©©Ÿ¥

`xFw `EdWM Fcia FfgF`eiOx`' §£§¨§¤¥£©¦
,'ebe 'ia` caF`exnBW xg`l ¥¨¦§§©©¤¨©

d`ixTdxfFgmilrAdsipnEFgiPnE ©§¦¨¥©§¨¦¥¦©¦
iYW mpWIW ,micnl Epivnp] aEW¦§¥§¥¦¤¤§¨§¥

[mixEMiAA zFgPd iYWE zFtEpz(ixtq) §§¥©¨©¦¦
(x"etc i"tre ,`"eb):`i dxez

(`i).áBhä ìëá zçîNåo`Mn §¨©§¨§¨©¦¨
Exn`:minkg`xwn oixFw oi` ¨§£¨¦¥¦¦§¨

,dgnU onfA `N` mixEMaf`W ¦¦¤¨¦§©¦§¨¤¨
lka YgnUe' aEzMd xn`n miIwzn¦§©¥©£©©¨§¨©§¨§¨
?dgnU onf `Ed izni`e ,'aFHd©§¥¨©§©¦§¨

bgd cre zxvrnbg cre zFrEaXn) ¥£¤¤§©¤¨¦¨§©©
,(zFMEQdWdtEwYd DzF`Amc` ©¤§¨©§¨¨¨

Fpiie eizFxitE Fz`EaY hTln§©¥§¨¥¨§¥
FpnWedgnVde ,EdcU zaEpYn §©§¦§©¨¥§©¦§¨

,FAlA dxFWla`mixEMiA `iaOd ¨§¦£¨©¥¦¦¦
`ian ,Kli`e bgdnzFxiRd z` ¥¤¨§¥¨¥¦¤©¥

`xFw Fpi`edxEn`d d`ixTd z` §¥¥¤©§¦¨¨£¨

ztEwY dxar xaMW itl ,o`M̈§¦¤§¨¨§¨§©
dgnVd(.el migqt i"yx): ©¦§¨

.éåläå äzàxnFlMaiIg ieNd s` ©¨§©¥¦§©©©¥¦©¨
,mixEMaAzFcU mzlgpA oi`W s`e §¦¦§©¤¥§©£¨¨¨

odA zaWl mixr `N` minxkEd`x) §¨¦¤¨¨¦¨¤¤¨¤
(dl xacnaz`f lkA ,KFzA Erhp m` §¨Ÿ¦¨§§

mdixrmixEMiaA miaiIg: ¨¥¤©¨¦§¦¦
.Eaø÷a øLà øbäå`Ed mB`ian §©¥£¤§¦§¤©¥¦

,mixEMiAemlE``xFw Fpi`z` ¦¦§¨¥¥¤
itl ,d`ixTdxnFl lFki Fpi`W ©§¦¨§¦¤¥¨©

'd rAWp xW` ux`d','EpizFa`l ¨¨¤£¤¦§©©£¥
wgvi mdxa` ipAn Fpi`W xg`n¥©©¤¥¦§¥©§¨¨¦§¨

:awrieai dxez §©£Ÿ



מי `eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"i oey`x meil inei xeriy

(ã)çaæî éðôì Bçépäå Eãiî àðhä ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²©¤−¤¦¨¤®§¦̧¦½¦§¥¾¦§©−
éäìà ýåýé:E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£E„iÓ ‡h‰ Ô‰k‰ Á˜ÏÂ∑ ּתחת ידֹו מּניח ּכהן אֹותֹו. ּומניף להניף הּבעלים מז)יד סוכה .(ספרי. ¿»««…≈«∆∆ƒ»∆ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ

(ä)éðôì zøîàå úéðòå|éäìà ýåýéãáà énøà E §¨¦̧¨§¨«©§¹̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À£©¦ÆŸ¥´
íL-éäéå èòî éúîa íL øâiå äîéøöî ãøiå éáà̈¦½©¥¤́¦§©½§¨©¨¬̈−̈¦§¥´§¨®©«§¦¾̈

:áøå íeöò ìBãb éBâì§¬¨−¨¬¨¨«
i"yx£˙ÈÚÂ∑ קֹול לׁשֹון ע"ב)הרמת לב דף סוטה ‡·È.(עיין „·‡ Èn¯‡∑:הּמקֹום חסדי אבי",מזּכיר אבד "ארּמי ¿»ƒ»ְֲַָ¬«ƒ…≈»ƒְְֲִִִֵֵַַַַָָֹ

לעׂשֹות ׁשחׁשב ּובׁשביל יעקב, אחר ּכׁשרדף הּכל את לעקר ּבּקׁש עׂשה,,(ליעקב)לבן ּכאּלּו הּמקֹום לֹו ח ׁשב ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
ּכמעׂשה  מחׁשבה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא להם חֹוׁשב עֹובדיּֿכֹוכבים, ÓÈ¯ˆÓ‰.ׁשאּומֹות „¯iÂ∑ אחרים ועֹוד ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ«≈∆ƒ¿«¿»ְֲִֵ

למצרים  יעקב ירד זאת, ׁשאחרי לכּלֹותנּו, עלינּו ËÚÓ.ּבאּו È˙Óa∑נפׁש .ּבׁשבעים ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹƒ¿≈¿»ְְִִֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 93 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mixEMAd z`adA mixMfPd miQPd okYŸ¤©¦¦©¦§¨¦©£¨©©¦¦

ההההּזּזּזּזהההה אלאלאלאל־־־־ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם ויבאנויבאנויבאנויבאנּוּוּוּו גוגוגוגו'''' ׁשׁשׁשׁשםםםם ווווּיּיּיּיגרגרגרגר מצרימהמצרימהמצרימהמצרימה ווווּיּיּיּירדרדרדרד אביאביאביאבי אבדאבדאבדאבד ארארארארּמּמּמּמיייי גוגוגוגו'''' ואמרואמרואמרואמרּתּתּתּת ה־ט)ועניתועניתועניתוענית (כו, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
להֹודיה  ּבמעׂשה ּבּטּוי היא הּבּכּורים הבאת ּכי הּוא, לאבֹותינּו הּקּב"ה ׁשעׂשה הּנּסים מזּכירים ּבּכּורים ׁשּבהבאת ְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּטעם

ּודבׁש". חלב זבת "ארץ אל ׁשהביאם עד ּומּמצרים מּלבן אבֹותינּו את ׁשהּציל זה על ְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָלּקּב"ה
ׁשעׂשה  והחסדים הּנּסים ׁשאר את ולא ּומּמצרים, מּלבן ההּצלה את רק הּבּכּורים ּבהבאת מזּכירים מּדּוע לעּין יׁש ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹא

ּבזה? וּכּיֹוצא עמלק מלחמת ים־סּוף, קריעת מעׂשו, ההּצלה ּכמֹו לארץ, ׁשהביאם קדם יׂשראל ּבני עם ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּקּב"ה
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

על  להּקּב"ה הֹודיה ּגם היא ּבּכּורים ּדהבאת ונמצא, ּבּה. והתיּׁשבּו ּוכבׁשּוה לארץ ׁשּבאּו אחרי רק הּוא ּבּכּורים מצות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָחּיּוב
מּטּובּה. ולׂשּבע ּבּה לאכֹול – ּבקביעּות ּבּה לׁשבת הארץ את לנּו ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּנתן

להם  הּגיע לא זמן, ּולמׁש ּבקביעּות יׂשראל ּבני נתיּׁשבּו ּבהן מקֹומֹות ׁשהיּו ׁשאף מזּכירים עלינּו, זה חסד להדּגיׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּוכדי
ּולהאב  לכּלֹותם עליהם עמדּו ּבֹו – ואדרּבה ההּוא, ּבּמקֹום טּוב ּובמצרים ּכל ׁשנה, עׂשרים יׂשראל ּבני ּגרּו בארם ּכי ידם. ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשנה. ָָרד"ו
עראי. ּדר ׁשם ׁשּׁשהּו ּבמקֹום אֹו ּבּדר היּו ּכי הּנּסים, ׁשאר הביא ׁשּלא זה ּבפׁשטּות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּומּובן

˜„Ìד  dÚˆÈÂ C„ÈÓ ‡lÒ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ»¿«¿¿ƒ≈√»
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¯„Â ÌÈ¯ˆÓÏ ˙Áe ‡a‡ ˙È ‡„·B‡Ï ‡Úa»»¿»»»«»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
ÛÈwz ·¯ ÌÚÏ Ôn˙ ‰Â‰Â ¯ÚÊ ÌÚa Ônz«»¿«¿≈«¬»«»¿«««ƒ

:ÈbÒÂ¿«ƒ
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i"yx£·Bh‰ŒÏÎa zÁÓNÂ∑(שם הינּו(בכורים ׂשמחה: ּבזמן אּלא ּבּכּורים מקרא קֹורין אין אמרּו: מעצרת מּכאן ¿»«¿»¿»«ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
קֹורא  ואינֹו מביא ,ואיל מהחג אבל וׁשמנֹו, ויינֹו ּופרֹותיו ּתבּואתֹו מלּקט ׁשאדם החג, ÈÂl‰Â.ועד ‰z‡∑ ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ«»¿«≈ƒ

ּבתֹו נטעּו אם ּבבּכּורים, חּיב הּלוי Ea¯˜a.עריהם אף ¯L‡ ¯b‰Â∑(יט מכות ׁשאינֹו(שם. קֹורא, ואינֹו מביא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ¿«≈¬∆¿ƒ¿∆ְִֵֵֵֵֶ
"לאבֹותינּו לֹומר: ."יכל ֲֵַַָֹ
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eaz`מב zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 953 'nr h"g zegiy ihewl t"r)

cFr axwl EMfIW `Ed micEdi aExwl xkVd©¨¨§¥§¦¤¦§§¨¥

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זֹו מּמצוה ההֹוראה לבאר ויׁש ּביּכּורים. מצות אֹודֹות מדּוּבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָּבפרׁשתנּו
ה'" "ּכרם נקרא יׂשראל ז)עם ה, ּופיר (ישעי' ענפים ׁשרׁשים, יׁשנם הּכרם ּובאילני הם . הענפים האבֹות, הם הּׁשרׁשים ֹות. ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּבאילנֹות. ּוגדלים הּנֹולדים הּכרם ּפירֹות ּבדּוגמת הּנֹוער, הם והּפירֹות הּמּטֹות, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָראׁשי
לגיל  ׁשּנכנסּו ילדה אֹו ילד - ׁשּבּכרה ּפרי ורֹואה ּכּלה", אחֹותי לגּני "ּבאתי ׁשּכתּוב ּוכמֹו יׂשראל, עם לכרם נכנס ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָוהּקּב"ה

ׁשֹונֹות. סיּבֹות מּפני עד-עּתה עליהם ידע ׁשּלא ּומצוֹותיה הּתֹורה מעניני ׁשּנתוּדע מּיׂשראל אחד אֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמצוֹות,
ׁשּיתחילּו ּבזה ּדי לא אמנם, ּומצוֹות. ּתֹורה לעניני אֹותֹו ׁשּיחּנכּו הינּו, לביּכּורים. זה" "ּפרי ׁשּיביאּו ואֹומר הּקּב"ה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹמצּוה
ּגמֹור", לֹו אֹומרים ּבמצוה "הּמתחיל אּלא אחר, למיׁשהּו חינּוכֹו את ׁשּימסרּו אֹו לנפׁשֹו, אֹותֹו יעזבּו ואחר-ּכ ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָלחּנכֹו

הּׁשלמּות. לתכלית עד חינּוכֹו את לגמֹור הינּו הּמקּדׁש, לבית עד הּביּכּורים את להביא ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּצריכים
הּבאה" לׁשנה ּתׁשנה הּיֹום, ּביּכּורים "הבאת היא העבֹודה לאחרי ׁשּמברכים ׁשהּברכה עד זֹו, עבֹודה מעלת ּגדלה ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָוכל-ּכ

טז) כו, הּבאה.(פרש"י לׁשנה ּפעם עֹוד זֹו עבֹודה לעבֹוד ׁשּיזּכה הּוא  ּדהׂשכר ,ְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָ
לקרב  יזּכה הּבאה לׁשנה ּכי הּוא ׂשכרֹו ה', לבית הּנֹוער ּפירֹות והביא זכה ׁשאם זֹו, עבֹודה ּגדלה ּכּמה עד נראה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשּמּזה

ּבקרֹוב. ּבבנינֹו הּמקּדׁש לבית ּכפׁשּוטֹו, ּביּכּורים להביא ׁשּנזּכה עד הּמקּדׁש, לבית ולהביאם יהּודים ועֹוד יהּודים ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעֹוד

ß lel` b"i ipy mei ß

(áé)äðMa Eúàeáz øNòî-ìk-úà øNòì älëú ék¦´§©¤ºÂ©§¥Â¤¨©§©¯§¨«§²©¨¨¬
íBúiì øbì éålì äzúðå øNònä úðL úLéìMä©§¦¦−§©´©©«£¥®§¨«©¨´©¥¦À©¥Æ©¨´

éøòLá eìëàå äðîìàìå:eòáNå E §¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−§¨¥«
i"yx£˙ÈLÈÏM‰ ‰Ma E˙‡e·z ¯NÚÓŒÏkŒ˙‡ ¯NÚÏ ‰lÎ˙ Èk∑ ּׁשנה ׁשל מעׂשרֹות להפריׁש ּכׁשּתגמר ƒ¿«∆«¿≈∆»«¿«¿»¿«»»«¿ƒƒְְְְְִִֶֶַַַָָֹ

ה הּׁשליׁשית, זמן ׁשּנאמר:קבע הרביעית, ׁשנה ׁשל הּפסח ּבערב והּוּדּוי יד)ּבעּור ׁשנים (דברים ׁשלׁש "מקצה ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
ּכאן  אף רגל, ּלהּלן מה הקהל. לענין ׁשנים", ׁשבע "מּקץ להּלן: ונאמר "מּקץ", ּכאן נאמר וגֹו'", ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָּתֹוציא
ׁשנה  ׁשל מעׂשרֹות לעׂשר", תכּלה "ּכי לֹומר: ּתלמּוד הּסּכֹות? חג ּכאן אף הּסּכֹות, חג ּלהּלן מה אי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֻֻרגל.
מעׂשרֹות  נמצאּו הּסּכֹות, אחר ׁשּנלקטין יׁש אילנֹות ׁשהרּבה ּפסח, וזהּו ּבֹו ּכלין ׁשהּמעׂשרֹות רגל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻהּׁשליׁשית,

הּבית  מן לבערֹו הּכתּוב הצריכֹו מעׂשרֹותיו, ׁשּׁשהה מי וכל רביעית, ׁשל ּבפסח ּכלין ׁשליׁשית L˙.ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ¿«
¯NÚn‰∑ ׁשּׁשנה ׁשּלפניה, ׁשנים ּבׁשּתי ׁשּנהגּו מעׂשרֹות מּׁשני אחד מעׂשר אּלא ּבּה נֹוהג ׁשאין ׁשנה ««¬≈ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

CzÏÏÚיב  ¯NÚÓ Ïk ˙È ‡¯OÚÏ ÈˆL˙ È¯‡¬≈¿≈≈¿«»»»»«¿«¬«¿»
È‡ÂÏÏ Ôz˙Â ‡¯NÚÓ ˙L ‰‡˙ÈÏ˙ ‡zLa¿«»¿ƒ»»¿««¿¿»¿ƒ≈¿≈»≈
CÈÂ¯˜a ÔeÏÎÈÂ ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈¿¿ƒ¿»

:ÔeÚaNÈÂ¿ƒ¿¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ai)øNòî ìk úà øNòì älëú ék¦§©¤©§¥¤¨©§©
.úéLéìMä äðMa Eúàeáz§¨§©¨¨©§¦¦
lW zFxUrn Wixtdl xFnbYWM§¤¦§§©§¦©©§¤

lEaidziWilXd dpWzFpW oipnl) §©¨¨©§¦¦§¦§©§
xEriA zevn z` miIwY if` ,(dhinXd©§¦¨£©§©¥¤¦§©¦
FnM ,mipXd zWlW lM lW zFxUrOd©©©§¤¨§¤©¨¦§

xn`PW(gk ,ci lirl)mipW WlW dvwn' ¤¤¡©¦§¥¨Ÿ¨¦
.'ebe 'Lz`EaY xUrn lM z` `ivFY¦¤¨©§©§¨§
,mipW WlWl zg` onf dxFY draTW¤¨§¨¨§©©©§¨¨¦
ibEq lM z` `ivFdl mc` aiIg FAW¤©¨¨¨§¦¤¨¥
oiicre ,FzEWxA mi`vnPd eizFxUrn©©§¨©¦§¨¦¦§©£©¦
o`M aEzMd `aE ,mzevn mdA miIw `lŸ¦¥¨¤¦§¨¨¨©¨¨

erawsFq z`donfzevnlxEriAd §¨©¤©§©§¦§©©¦
iECiEdezxin` = zFxUrn iECie] §©¦¦©©§£¦©

wEqRAW 'ebe 'ziAd on WcTd iYxrA'¦©§¦©Ÿ¤¦©©¦¤©¨
,[`AddpW lW gqRd axrA ©¨§¤¤©¤©¤¨¨

.ziriaxd?oM micnl Ep` oiPnE ¨§¦¦¦©¦¨§¥¦¥

xn`PW(my)mipW WlW dvwn' ¤¤¡©¦§¥¨Ÿ¨¦
.'Fbe '`ivFYixdWo`M xn`poFWl ¦§£¥¤¤¡©¨§

oNdl xn`pe ,'uTn'(i ,`l onwl)uTn ¦¥§¤¡©§©¨¦¥
mipW raW'ebe 'zFMQd bgA ...oiprl , ¤©¨¦§©©ª§¦§©

zevn'ldwd.'aEzM mdipWAW oeike ¦§©©§¥§¥¨¤¦§¥¤¨
'deW dxifB' cFnll Wi ,'uTn' oFWl§¦¥¥¦§§¥¨¨¨

:dfl df zFeWdloNdN dnonfA §©§¤¨¤©§©¨¦§©
dlbx,(bgd)o`M s`onf oiprl ¨¤¤¤¨©¨§¦§©§©

onfA xAcn aEzMd xEriAddi` .lbx ©¦©¨§©¥¦§©¨¤¤¦
ixnbl mdipiA dOcp `OW F` -¤¨§©¤¥¥¤§©§¦

,xn`pes` zFMEQdÎbg oNdN dn §Ÿ©©§©¨©©©
o`MFPnf didiAcEnlY ?zFMEQdÎbg ¨¦§¤§©§©©©§

xnFl'xUrl dNkz iM'z` ©¦§©¤©§¥¤
d,ziWilXd dpW lW zFxUrn ©©©§¤¨¨©§¦¦

xAEcOW cFnll Wi 'dNkY' oFWNnE¦§§©¤¥¦§¤§¨
AoilM zFxUrOdW lbxmixnbpe,FA ¨¤¤¤©©©§¨¦§¦§¨¦

zhiwl dwqR xaMW onfA xnFlM§©¦§©¤§¨¨§¨§¦©

,lEaid FzF`n zFxiRd,gqt Edfe`le ©¥¥©§§¤¤©§Ÿ
itl ,zFMEqWi zFpli` dAxdW §¦¤©§¥¦¨¥

WmdizFxiRxg` oihwlPbg.zFMEQd ¤¥¥¤¦§¨¦©©©©
mipFXd zFxiRd zhiwNW oeike§¥¨¤§¦©©¥©¦
,minWBd zFni KWnA mB zkWnp¦§¤¤©§¤¤§©§¨¦

lW zFxUrn E`vnpdpXd lEai lM ¦§§©©§¤¨§©¨¨
dlW gqRA oilM ziWilWdpW ©§¦¦¨¦©¤©¤¨¨

eizFxUrn ddXW in lke ,ziriax§¦¦§¨¦¤¦¨©§§¨
,gqRd cr FziaAaEzMd Fkixvd §¥©©¤©¦§¦©¨

Fxralf`,ziAd onlkA miIwlE §©£¨¦©¨¦§©¥§¨
,odMl dnExYd] Fzevn z` mdn cg ¤̀¨¥¤¤¦§¨©§¨©Ÿ¥
ipXd xUrOd ,ieNl oFW`xd xUrOd©©£¥¨¦©¥¦©©£¥©¥¦
[iprl iprd xUrnE ,milWExiA Flk`l§¨§¦¨©¦©§©¤¨¦¤¨¦

(e"d d"t ipyÎxyrn inlyexi)(miyxtn):
.øNònä úðLziWilXd ,Ff dpW §©©©£¥¨¨©§¦¦

,'xUrOd zpW' o`M z`xwp ,dHinXl©§¦¨¦§¥¨§©©©£¥
`idW itl`N` DA bdFp oi`W dpW §¦¤¦¨¨¤¥¥¨¤¨

`eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"i ipy meil inei xeriy
ׁשּנאמר: ּכמֹו ראׁשֹון, מעׂשר ּבהן נֹוהג ׁשמיטה ׁשל ּוׁשנּיה יט)ראׁשֹונה את (במדבר יׂשראל ּבני מאת תקחּו "ּכי ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשנאמר: ׁשני, ּומעׂשר יד)הּמעׂשר", ׁשּתי (לעיל הרי ,"ויצהר ּתירֹוׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני "ואכלּת ְְְְְְְְְֱֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
זה  זה ? ואי האחד, אּלא מעׂשר ֹות ׁשּתי מאֹותן נֹוהג ׁשאין הּׁשליׁשית ּבּׁשנה ּכאן ולּמד ּובא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָמעׂשרֹות,
מעׂשר  הרי לֹו, אׁשר את לּלוי" "ונתּתה ּכאן: ׁשּנאמר עני, מעׂשר יּתן ׁשני מעׂשר ותחת ראׁשֹון, ְְֱֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָמעׂשר

ÓÏ‡ÏÂ‰.ראׁשֹון  ÌB˙iÏ ¯bÏ∑ עני מעׂשר eÚ·NÂ.זה EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â∑,ׂשבען ּכדי להם ספרי)ּתן (פאה. ִ«≈«»¿»«¿»»ֲִֵֶַָ¿»¿ƒ¿»∆¿»≈ְְֵֵֶָָָ
ּפחֹות  ּבּגרן לעני ּפֹוחתין 'אין אמרּו: וכּו'מּכאן חּטים קב .מחצי ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

(âé)éäìà ýåýé éðôì zøîàå-ïî Lãwä ézøòa E §¨«©§¿̈¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©¯§¦©´Ÿ¤¦
-ìëk äðîìàìå íBúiì øbìå éålì åézúð íâå úéaä©©À¦§©̧§©¦³©¥¦Æ§©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈§¨

éúåönî ézøáò-àì éðúéeö øLà Eúåöîàìå E ¦§¨«§−£¤´¦¦¨®¦«Ÿ¨©¬§¦¦¦§Ÿ¤−§¬Ÿ
:ézçëL̈¨«§¦

i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ z¯Ó‡Â∑(לב מעׂשרֹותיהתוּדה (סוטה Èa‰ŒÔÓ˙.ׁשּנתּת L„w‰ Èz¯Úa∑(ספרי) זה ¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆ְְִֵֶֶַַַַָָƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒֶ
רבעי, ונטע ׁשני ׁשנים מעׂשר ׁשּתי ׁשל מעׂשרֹותיו ׁשיהה ׁשאם ולּמדׁשּצרי לירּוׁשלים, העלם ולא ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

עכׁשו  ÈÂlÏ.להעלֹותם ÂÈz˙ Ì‚Â∑(שם) ּובּכּורים ּתרּומה לרּבֹות 'וגם', ראׁשֹון, מעׂשר ÌB˙iÏ.זה ¯bÏÂ ְְֲַַָָ¿«¿«ƒ«≈ƒְְְֲִִִֵֶַַַָ¿«≈«»
‰ÓÏ‡ÏÂ∑ עני מעׂשר מעׂשר ∑E˙ÂˆÓŒÏÎk.זה ולא לבּכּורים, ּתרּומה הקּדמּתי ולא ּכסדרן, נתּתים ¿»«¿»»ֲִֵֶַָ¿»ƒ¿»¿ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹֹ

NÚÓ¯‡יג  L„˜ È˙lt C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯ÓÈ˙Â¿≈«√»¿»¡»»«≈ƒ…∆«¿¿»
‡¯Bi‚Ïe È‡ÂÏÏ dz·‰È Û‡Â ‡˙Èa ÔÓƒ≈»¿«¿»ƒ≈¿≈»≈¿ƒ»
Èz„Èwt Èc C„Bwt ÏÎk ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿»ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ

:È˙ÈLz‡ ‡ÏÂ CÈ„BwtÓ ˙È¯·Ú ‡Ï»¬»ƒƒƒ»¿»ƒƒ¿≈ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

n cg` xUrnmzF`ipXdzFxUrn ©£¥¤¨¥¨§¥©©©§
iYWA EbdPWdW mipWEncT,diptN ¤¨£¦§¥©¨¦¤¨§§¨¤¨
Epcnl ixdWdIpWE dpFW`x dpXW ¤£¥¨©§¤¨¨¦¨§¦¨

odA bdFp dHnW lW:zFxUrn ipW ¤§¦¨¥¨¤§¥©©§
odoFW`x xUrn,ieNl oYiPdFnM ¥©£¥¦©¦¨©¥¦§

xn`PW(ek ,gi xacna)xAcY mIeld l`e' ¤¤¡©§¤©§¦¦§©¥
mdl` Yxn`eipA z`n Egwz iM §¨©§¨£¥¤¦¦§¥¥§¥

xUrOd z` l`xUi'e ,odipW xUrn ¦§¨¥¤©©£¥§¥©£¥¥¦
milWExiA lk`Pdxn`PW ,(gk ,ci lirl) ©¤¡¨¦¨©¦¤¤¡©

xUrn ['Fbe] Lidl` 'd iptl Ylk`e'§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤§©§©
ixd - 'Lxdvie LWFxiY LpbCEplipW §¨§¦§§¦§¨¤£¥¨§¥

,zFxUrnmipXd iYWA mibdFPd ©©§©£¦¦§¥©¨¦
,zFpFW`xd`aEaEzMdo`k LcOle ¨¦¨©¨§¦¤§¨
cgEin oiCoi`W ,ziWilXd dpXA ¦§¨©¨¨©§¦¦¤¥

bdFpDA`N` zFxUrn ipW ozF`n ¥¨¥¨§¥©©§¤¨
df i`e ,cg`dDA bdFPd xUrOd `Ed ¨¤¨§¥¤©©£¥©¥¨

-,oFW`x xUrn dfFpi`W Edfi`e ¤©£¥¦§¥¤¤¥
.ipW xUrn df - DA bdFpzgze ¥¨¤©£¥¥¦§©©
iprÎxUrn oYi ipW xUrn.miIprl ©£¥¥¦¦¥©§©¨¦¨£¦¦

?oM micnl Ep` oiPnEo`M xn`PW ¦©¦¨§¥¦¥¤¤¡©¨
ieNl dYzpe'.'dpnl`le mFzIl xBl §¨©¨©¥¦©¥©¨§¨©§¨¨

ieNl Fl oY ,xnFlMixd - Fl xW` z` §©¥©¥¦¤£¤£¥
Edf,oFW`x xUrnmdl oY dYrexBl ¤©£¥¦§©¨¥¨¤©¥

dpnl`le mFzIl- mdl xW` z`df ©¨§¨©§¨¨¤£¤¨¤¤
iprÎxUrn(ixtq)o`M xEn`d lM] ©§©¨¦¨¨¨¨

`Ed ,dHinXl ziWilW dpW oiprl§¦§©¨¨§¦¦©§¦¨
oMW ,dHinXl ziXXd dpXA mB oiCd©¦©©¨¨©¦¦©§¦¨¤¥

'ipr xUrn' bdFp mipW WlW lM̈¨¨¦¥©§©¨¦
oiprl ok FnkE ,'ipW xUrn' mFwnA¦§©£¥¥¦§¥§¦§©
lW gqtA DPnf sFQW ,xEriAd zevn¦§©©¦¤§©¨§¤©¤
dpW lW gqtaE ,ziriax dpẄ¨§¦¦§¤©¤¨¨

[ziriaW: §¦¦
éøòLá eìëàå.eòáNå E,xnFlMoY §¨§¦§¨¤§¨¥§©¥

icM mdlxEriW,oraUdY` oi`e ¨¤§¥¦¨§¨§¥©¨
,xEriXdn zFgR iprl oYil i`Xx©©¦¥¤¨¦¨¥©¦
iprd xEar x`Xd z` Llv` aMrlE§©¥¤§§¤©§¨£¤¨¦

.eixg` `aIWExn` o`Mn:minkg ¤¨Ÿ©£¨¦¨¨§£¨¦
iprl oizgFR oi``AdoxFBAWTal ¥£¦¤¨¦©¨©¤§©¥

eizFxUrnmiHg aw ivgn zFgRF` ©©§¨¨¥£¦©¦¦
mixFrU aw'EkeoFfn xEriW `EdW] ©§¦§¤¦§
zFCErq iYW(miyxtn)[d`t inlyexi ,ixtq) §¥§

(d"d g"t(g"n`a):bi dxez
(bi)éäìà 'ä éðôì zøîàå.EdCezd §¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤¦§©¥

d"awd iptl LiUrn z` LitA hxR -¨¥§¦¤©£¤¦§¥
,LizFxUrn YzPWxcq lkkE ¤¨©¨©§§¤§¨¥¤
o`M WxFtnd dxin`d(m"ialn): ¨£¦¨©§¨¨

.úéaä ïî Lãwä ézøòaxUrn df ¦©§¦©Ÿ¤¦©©¦¤©£¥
ipW,milWExiA lk`Pdirax rhpe- ¥¦©¤¡¨¦¨©¦§¤©§¨¦

zrihpl ziriaxd dpXA ElcBW zFxiR¥¤¨§©¨¨¨§¦¦¦§¦©
ipW oMW ,ipW xUrnM mpice ,oli`d̈¦¨§¦¨§©£¥¥¦¤¥§¥
xUrnA] 'Wcw' mi`xwp ElNd mixaCd©§¨¦©¨¦§¨¦Ÿ¤§©£¥

xn`p ipW(l ,fk `xwie)ux`d xUrn lke' ¥¦¤¡©§¨©§©¨¨¤
irax rhpaE ,''dl Wcw ...ux`d rxGn¦¤©¨¨¤Ÿ¤©§¤©§¨¦

xn`p(ck ,hi my)didi zriaxd dpXaE' ¤¡©©¨¨¨§¦¦¦§¤

[''dl milENd Wcw FixR lMÎxyrn ,ixtq) ¨¦§Ÿ¤¦¦©
(i"d d"t ipyLcOle .,dfA aEzMdm`W §¦¤§©¨¨¤¤¦

ddWmc`mipW iYW lW eizFxUrn ¦¨¨¨©§§¨¤§¥¨¦
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מג `eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 953 'nr h"g zegiy ihewl t"r)

cFr axwl EMfIW `Ed micEdi aExwl xkVd©¨¨§¥§¦¤¦§§¨¥

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זֹו מּמצוה ההֹוראה לבאר ויׁש ּביּכּורים. מצות אֹודֹות מדּוּבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָּבפרׁשתנּו
ה'" "ּכרם נקרא יׂשראל ז)עם ה, ּופיר (ישעי' ענפים ׁשרׁשים, יׁשנם הּכרם ּובאילני הם . הענפים האבֹות, הם הּׁשרׁשים ֹות. ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּבאילנֹות. ּוגדלים הּנֹולדים הּכרם ּפירֹות ּבדּוגמת הּנֹוער, הם והּפירֹות הּמּטֹות, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָראׁשי
לגיל  ׁשּנכנסּו ילדה אֹו ילד - ׁשּבּכרה ּפרי ורֹואה ּכּלה", אחֹותי לגּני "ּבאתי ׁשּכתּוב ּוכמֹו יׂשראל, עם לכרם נכנס ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָוהּקּב"ה

ׁשֹונֹות. סיּבֹות מּפני עד-עּתה עליהם ידע ׁשּלא ּומצוֹותיה הּתֹורה מעניני ׁשּנתוּדע מּיׂשראל אחד אֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמצוֹות,
ׁשּיתחילּו ּבזה ּדי לא אמנם, ּומצוֹות. ּתֹורה לעניני אֹותֹו ׁשּיחּנכּו הינּו, לביּכּורים. זה" "ּפרי ׁשּיביאּו ואֹומר הּקּב"ה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹמצּוה
ּגמֹור", לֹו אֹומרים ּבמצוה "הּמתחיל אּלא אחר, למיׁשהּו חינּוכֹו את ׁשּימסרּו אֹו לנפׁשֹו, אֹותֹו יעזבּו ואחר-ּכ ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָלחּנכֹו

הּׁשלמּות. לתכלית עד חינּוכֹו את לגמֹור הינּו הּמקּדׁש, לבית עד הּביּכּורים את להביא ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּצריכים
הּבאה" לׁשנה ּתׁשנה הּיֹום, ּביּכּורים "הבאת היא העבֹודה לאחרי ׁשּמברכים ׁשהּברכה עד זֹו, עבֹודה מעלת ּגדלה ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָוכל-ּכ

טז) כו, הּבאה.(פרש"י לׁשנה ּפעם עֹוד זֹו עבֹודה לעבֹוד ׁשּיזּכה הּוא  ּדהׂשכר ,ְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָ
לקרב  יזּכה הּבאה לׁשנה ּכי הּוא ׂשכרֹו ה', לבית הּנֹוער ּפירֹות והביא זכה ׁשאם זֹו, עבֹודה ּגדלה ּכּמה עד נראה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשּמּזה

ּבקרֹוב. ּבבנינֹו הּמקּדׁש לבית ּכפׁשּוטֹו, ּביּכּורים להביא ׁשּנזּכה עד הּמקּדׁש, לבית ולהביאם יהּודים ועֹוד יהּודים ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעֹוד

ß lel` b"i ipy mei ß

(áé)äðMa Eúàeáz øNòî-ìk-úà øNòì älëú ék¦´§©¤ºÂ©§¥Â¤¨©§©¯§¨«§²©¨¨¬
íBúiì øbì éålì äzúðå øNònä úðL úLéìMä©§¦¦−§©´©©«£¥®§¨«©¨´©¥¦À©¥Æ©¨´

éøòLá eìëàå äðîìàìå:eòáNå E §¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−§¨¥«
i"yx£˙ÈLÈÏM‰ ‰Ma E˙‡e·z ¯NÚÓŒÏkŒ˙‡ ¯NÚÏ ‰lÎ˙ Èk∑ ּׁשנה ׁשל מעׂשרֹות להפריׁש ּכׁשּתגמר ƒ¿«∆«¿≈∆»«¿«¿»¿«»»«¿ƒƒְְְְְִִֶֶַַַָָֹ

ה הּׁשליׁשית, זמן ׁשּנאמר:קבע הרביעית, ׁשנה ׁשל הּפסח ּבערב והּוּדּוי יד)ּבעּור ׁשנים (דברים ׁשלׁש "מקצה ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
ּכאן  אף רגל, ּלהּלן מה הקהל. לענין ׁשנים", ׁשבע "מּקץ להּלן: ונאמר "מּקץ", ּכאן נאמר וגֹו'", ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָּתֹוציא
ׁשנה  ׁשל מעׂשרֹות לעׂשר", תכּלה "ּכי לֹומר: ּתלמּוד הּסּכֹות? חג ּכאן אף הּסּכֹות, חג ּלהּלן מה אי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֻֻרגל.
מעׂשרֹות  נמצאּו הּסּכֹות, אחר ׁשּנלקטין יׁש אילנֹות ׁשהרּבה ּפסח, וזהּו ּבֹו ּכלין ׁשהּמעׂשרֹות רגל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻהּׁשליׁשית,

הּבית  מן לבערֹו הּכתּוב הצריכֹו מעׂשרֹותיו, ׁשּׁשהה מי וכל רביעית, ׁשל ּבפסח ּכלין ׁשליׁשית L˙.ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ¿«
¯NÚn‰∑ ׁשּׁשנה ׁשּלפניה, ׁשנים ּבׁשּתי ׁשּנהגּו מעׂשרֹות מּׁשני אחד מעׂשר אּלא ּבּה נֹוהג ׁשאין ׁשנה ««¬≈ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

CzÏÏÚיב  ¯NÚÓ Ïk ˙È ‡¯OÚÏ ÈˆL˙ È¯‡¬≈¿≈≈¿«»»»»«¿«¬«¿»
È‡ÂÏÏ Ôz˙Â ‡¯NÚÓ ˙L ‰‡˙ÈÏ˙ ‡zLa¿«»¿ƒ»»¿««¿¿»¿ƒ≈¿≈»≈
CÈÂ¯˜a ÔeÏÎÈÂ ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈¿¿ƒ¿»

:ÔeÚaNÈÂ¿ƒ¿¿
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`idW itl`N` DA bdFp oi`W dpW §¦¤¦¨¨¤¥¥¨¤¨

`eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"i ipy meil inei xeriy
ׁשּנאמר: ּכמֹו ראׁשֹון, מעׂשר ּבהן נֹוהג ׁשמיטה ׁשל ּוׁשנּיה יט)ראׁשֹונה את (במדבר יׂשראל ּבני מאת תקחּו "ּכי ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשנאמר: ׁשני, ּומעׂשר יד)הּמעׂשר", ׁשּתי (לעיל הרי ,"ויצהר ּתירֹוׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני "ואכלּת ְְְְְְְְְֱֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
זה  זה ? ואי האחד, אּלא מעׂשר ֹות ׁשּתי מאֹותן נֹוהג ׁשאין הּׁשליׁשית ּבּׁשנה ּכאן ולּמד ּובא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָמעׂשרֹות,
מעׂשר  הרי לֹו, אׁשר את לּלוי" "ונתּתה ּכאן: ׁשּנאמר עני, מעׂשר יּתן ׁשני מעׂשר ותחת ראׁשֹון, ְְֱֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָמעׂשר

ÓÏ‡ÏÂ‰.ראׁשֹון  ÌB˙iÏ ¯bÏ∑ עני מעׂשר eÚ·NÂ.זה EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â∑,ׂשבען ּכדי להם ספרי)ּתן (פאה. ִ«≈«»¿»«¿»»ֲִֵֶַָ¿»¿ƒ¿»∆¿»≈ְְֵֵֶָָָ
ּפחֹות  ּבּגרן לעני ּפֹוחתין 'אין אמרּו: וכּו'מּכאן חּטים קב .מחצי ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

(âé)éäìà ýåýé éðôì zøîàå-ïî Lãwä ézøòa E §¨«©§¿̈¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©¯§¦©´Ÿ¤¦
-ìëk äðîìàìå íBúiì øbìå éålì åézúð íâå úéaä©©À¦§©̧§©¦³©¥¦Æ§©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈§¨

éúåönî ézøáò-àì éðúéeö øLà Eúåöîàìå E ¦§¨«§−£¤´¦¦¨®¦«Ÿ¨©¬§¦¦¦§Ÿ¤−§¬Ÿ
:ézçëL̈¨«§¦

i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ z¯Ó‡Â∑(לב מעׂשרֹותיהתוּדה (סוטה Èa‰ŒÔÓ˙.ׁשּנתּת L„w‰ Èz¯Úa∑(ספרי) זה ¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆ְְִֵֶֶַַַַָָƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒֶ
רבעי, ונטע ׁשני ׁשנים מעׂשר ׁשּתי ׁשל מעׂשרֹותיו ׁשיהה ׁשאם ולּמדׁשּצרי לירּוׁשלים, העלם ולא ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

עכׁשו  ÈÂlÏ.להעלֹותם ÂÈz˙ Ì‚Â∑(שם) ּובּכּורים ּתרּומה לרּבֹות 'וגם', ראׁשֹון, מעׂשר ÌB˙iÏ.זה ¯bÏÂ ְְֲַַָָ¿«¿«ƒ«≈ƒְְְֲִִִֵֶַַַָ¿«≈«»
‰ÓÏ‡ÏÂ∑ עני מעׂשר מעׂשר ∑E˙ÂˆÓŒÏÎk.זה ולא לבּכּורים, ּתרּומה הקּדמּתי ולא ּכסדרן, נתּתים ¿»«¿»»ֲִֵֶַָ¿»ƒ¿»¿ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹֹ

NÚÓ¯‡יג  L„˜ È˙lt C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯ÓÈ˙Â¿≈«√»¿»¡»»«≈ƒ…∆«¿¿»
‡¯Bi‚Ïe È‡ÂÏÏ dz·‰È Û‡Â ‡˙Èa ÔÓƒ≈»¿«¿»ƒ≈¿≈»≈¿ƒ»
Èz„Èwt Èc C„Bwt ÏÎk ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿»ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ

:È˙ÈLz‡ ‡ÏÂ CÈ„BwtÓ ˙È¯·Ú ‡Ï»¬»ƒƒƒ»¿»ƒƒ¿≈ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

n cg` xUrnmzF`ipXdzFxUrn ©£¥¤¨¥¨§¥©©©§
iYWA EbdPWdW mipWEncT,diptN ¤¨£¦§¥©¨¦¤¨§§¨¤¨
Epcnl ixdWdIpWE dpFW`x dpXW ¤£¥¨©§¤¨¨¦¨§¦¨

odA bdFp dHnW lW:zFxUrn ipW ¤§¦¨¥¨¤§¥©©§
odoFW`x xUrn,ieNl oYiPdFnM ¥©£¥¦©¦¨©¥¦§

xn`PW(ek ,gi xacna)xAcY mIeld l`e' ¤¤¡©§¤©§¦¦§©¥
mdl` Yxn`eipA z`n Egwz iM §¨©§¨£¥¤¦¦§¥¥§¥

xUrOd z` l`xUi'e ,odipW xUrn ¦§¨¥¤©©£¥§¥©£¥¥¦
milWExiA lk`Pdxn`PW ,(gk ,ci lirl) ©¤¡¨¦¨©¦¤¤¡©

xUrn ['Fbe] Lidl` 'd iptl Ylk`e'§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤§©§©
ixd - 'Lxdvie LWFxiY LpbCEplipW §¨§¦§§¦§¨¤£¥¨§¥

,zFxUrnmipXd iYWA mibdFPd ©©§©£¦¦§¥©¨¦
,zFpFW`xd`aEaEzMdo`k LcOle ¨¦¨©¨§¦¤§¨
cgEin oiCoi`W ,ziWilXd dpXA ¦§¨©¨¨©§¦¦¤¥

bdFpDA`N` zFxUrn ipW ozF`n ¥¨¥¨§¥©©§¤¨
df i`e ,cg`dDA bdFPd xUrOd `Ed ¨¤¨§¥¤©©£¥©¥¨

-,oFW`x xUrn dfFpi`W Edfi`e ¤©£¥¦§¥¤¤¥
.ipW xUrn df - DA bdFpzgze ¥¨¤©£¥¥¦§©©
iprÎxUrn oYi ipW xUrn.miIprl ©£¥¥¦¦¥©§©¨¦¨£¦¦

?oM micnl Ep` oiPnEo`M xn`PW ¦©¦¨§¥¦¥¤¤¡©¨
ieNl dYzpe'.'dpnl`le mFzIl xBl §¨©¨©¥¦©¥©¨§¨©§¨¨

ieNl Fl oY ,xnFlMixd - Fl xW` z` §©¥©¥¦¤£¤£¥
Edf,oFW`x xUrnmdl oY dYrexBl ¤©£¥¦§©¨¥¨¤©¥

dpnl`le mFzIl- mdl xW` z`df ©¨§¨©§¨¨¤£¤¨¤¤
iprÎxUrn(ixtq)o`M xEn`d lM] ©§©¨¦¨¨¨¨

`Ed ,dHinXl ziWilW dpW oiprl§¦§©¨¨§¦¦©§¦¨
oMW ,dHinXl ziXXd dpXA mB oiCd©¦©©¨¨©¦¦©§¦¨¤¥

'ipr xUrn' bdFp mipW WlW lM̈¨¨¦¥©§©¨¦
oiprl ok FnkE ,'ipW xUrn' mFwnA¦§©£¥¥¦§¥§¦§©
lW gqtA DPnf sFQW ,xEriAd zevn¦§©©¦¤§©¨§¤©¤
dpW lW gqtaE ,ziriax dpẄ¨§¦¦§¤©¤¨¨

[ziriaW: §¦¦
éøòLá eìëàå.eòáNå E,xnFlMoY §¨§¦§¨¤§¨¥§©¥

icM mdlxEriW,oraUdY` oi`e ¨¤§¥¦¨§¨§¥©¨
,xEriXdn zFgR iprl oYil i`Xx©©¦¥¤¨¦¨¥©¦
iprd xEar x`Xd z` Llv` aMrlE§©¥¤§§¤©§¨£¤¨¦

.eixg` `aIWExn` o`Mn:minkg ¤¨Ÿ©£¨¦¨¨§£¨¦
iprl oizgFR oi``AdoxFBAWTal ¥£¦¤¨¦©¨©¤§©¥

eizFxUrnmiHg aw ivgn zFgRF` ©©§¨¨¥£¦©¦¦
mixFrU aw'EkeoFfn xEriW `EdW] ©§¦§¤¦§
zFCErq iYW(miyxtn)[d`t inlyexi ,ixtq) §¥§

(d"d g"t(g"n`a):bi dxez
(bi)éäìà 'ä éðôì zøîàå.EdCezd §¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤¦§©¥

d"awd iptl LiUrn z` LitA hxR -¨¥§¦¤©£¤¦§¥
,LizFxUrn YzPWxcq lkkE ¤¨©¨©§§¤§¨¥¤
o`M WxFtnd dxin`d(m"ialn): ¨£¦¨©§¨¨

.úéaä ïî Lãwä ézøòaxUrn df ¦©§¦©Ÿ¤¦©©¦¤©£¥
ipW,milWExiA lk`Pdirax rhpe- ¥¦©¤¡¨¦¨©¦§¤©§¨¦

zrihpl ziriaxd dpXA ElcBW zFxiR¥¤¨§©¨¨¨§¦¦¦§¦©
ipW oMW ,ipW xUrnM mpice ,oli`d̈¦¨§¦¨§©£¥¥¦¤¥§¥
xUrnA] 'Wcw' mi`xwp ElNd mixaCd©§¨¦©¨¦§¨¦Ÿ¤§©£¥

xn`p ipW(l ,fk `xwie)ux`d xUrn lke' ¥¦¤¡©§¨©§©¨¨¤
irax rhpaE ,''dl Wcw ...ux`d rxGn¦¤©¨¨¤Ÿ¤©§¤©§¨¦

xn`p(ck ,hi my)didi zriaxd dpXaE' ¤¡©©¨¨¨§¦¦¦§¤

[''dl milENd Wcw FixR lMÎxyrn ,ixtq) ¨¦§Ÿ¤¦¦©
(i"d d"t ipyLcOle .,dfA aEzMdm`W §¦¤§©¨¨¤¤¦

ddWmc`mipW iYW lW eizFxUrn ¦¨¨¨©§§¨¤§¥¨¦
xUrn oiC bdFp mdA xW` ,zFpFW`xd̈¦£¤¨¤¥¦©£¥

ipW,milWExil mlrd `le ,WIW F` ¥¦§Ÿ¤¡¨¦¨©¦¤¥
ixd ,irax rhp lW zFxiR FciA§¨¥¤¤©§¨¦£¥

eiWkr mzFlrdl KixSWmlk`lE ¤¨¦§©£¨©§¨§¨§¨
'd iptl mW(i"n d"t ipy xyrn dnly zk`ln): ¨¦§¥

.éålì åézúð íâåoFW`x xUrn df §©§©¦©¥¦¤©£¥¦
ieNl oYiPd: ©¦¨©¥¦

íâåd`A 'mbe' zaiY .ieNl eiYzp §©§©¦©¥¦¥©§©¨¨
mixEMaE dnExY zFAxlmdipXW §©§¨¦¦¤§¥¤

iel `xwp odMd s`W] odMl mipYip¦¨¦©Ÿ¥¤©©Ÿ¥¦§¨¥¦
(h ,fi lirl d`x)(l"kyn)[:

.äðîìàìå íBúiì øbìåÎxUrn df §©¥©¨§¨©§¨¨¤©§©
.iprxBd] miIpr md aFxd iR lr oMW ¨¦¤¥©¦¨¥£¦¦©¥

,ux`A dlgp zXExi Fl oi`W itl -§¦¤¥§©©£¨¨¨¤
mdl oi`e li`Fd - dpnl`de mFzIde§©¨§¨©§¨¨¦§¥¨¤

[mqpxtIW in(my): ¦¤§¨§§¨
.Eúåöî ìëkzFxUrOd z` xrand §¨¦§¨§©§©¥¤©©©§

mBW ,dfA xnFl siqFnmxcqM miYzp ¦©¨¤¤©§©¦§¦§¨
W ,iE`xdiYnCwd `lWixtdl ¨¨¤Ÿ¦§©§¦§©§¦
l dnExYiptmixEMazevOW itl] §¨¦§¥¦¦§¦¤¦§©

zFxiRd cFrA dlg mixEMiAd©¦¦¨¨§©¥
wx dlg dnExYd ENi`e ,mixAEgn§¨¦§¦©§¨¨¨©

,[mYk`ln xnbE mzWilY xg`leok §©©§¦¨¨§©§©§¨§¥
`liYnCwd`le dnExzl xUrn Ÿ¦§©§¦©£¥¦§¨§Ÿ



eaz`מד zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"i ipy meil inei xeriy
ּוכתיב: ּדגן, מּׁשּנעׂשה ראׁשֹונה ׁשהיא 'ראׁשית', קרּויה ׁשהּתרּומה לראׁשֹון, ׁשני ולא כב)לתרּומה, (שמות ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

הּסדר  את ּתׁשּנה לא תאחר", לא ודמע מלאת".EÈ˙ÂˆnÓ Èz¯·ÚŒ‡Ï∑ׁשאינֹו על מּמין הפרׁשּתי לא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ…»«¿ƒƒƒ¿…∆ְְִִִִֵֶַַֹ
הּיׁשן, על החדׁש ּומן הּתלּוׁש)מינֹו, על הּמחּבר מן ולא הּמחּבר, על הּתלּוׁש מן ÈzÁÎL.(ולא ‡ÏÂ∑הפרׁשת מּלברכ על ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻ¿…»»¿ƒְְְְִַַַָָ

.מעׂשרֹות  ְַַ

(ãé)àîèa epnî ézøòá-àìå epnî éðàá ézìëà-àì«Ÿ¨©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½
éäìà ýåýé ìB÷a ézòîL úîì epnî ézúð-àìå§«Ÿ¨©¬¦¦¤−§¥®¨©À§¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

:éðúéeö øLà ìëk éúéNò̈¦¾¦§−Ÿ£¤¬¦¦¨«¦
i"yx£epnÓ È‡· ÈzÏÎ‡Œ‡Ï∑ לאֹונן ׁשאסּור ÓËa‡.מּכאן epnÓ Èz¯Ú·Œ‡ÏÂ∑,טהֹור והּוא טמא ׁשאני ּבין …»«¿ƒ¿…ƒƒ∆ְִֵֶָָ¿…ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈ְֲִֵֵֶָָ

הז  והיכן טמא. והּוא טהֹור ׁשאני ּכ?ּבין על יב)הר ּבׁשערי",(לעיל לאכל תּוכל י)"לא מכות עד. אכילת (יבמות זֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
הּמקּדׁשים: ּבפסּולי ׁשּנאמר ּכמֹו טו)טמאה, ּתּוכל (לעיל לא זה אבל וגֹו'", והּטהֹור הּטמא ּתאכלּנּו ּבׁשערי" ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ

אחר  ּבמקֹום האמּור ׁשערי אכילת ּדר ÓÏ˙.לאכל epnÓ Èz˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי)לֹו ותכריכין לעׂשֹות .ארֹון ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ¿…»«ƒƒ∆¿≈ְְֲִִַַָ
È‰Ï‡ '‰ ÏB˜a ÈzÚÓL∑(פ"ה שני הּבחירה (מעשר לבית ˆÈ˙Èe.הביאֹותיו ¯L‡ ÏÎk È˙ÈNÚ∑ וׂשּמחּתי ׂשמחּתי »«¿ƒ¿¡…»ְְֲִִִֵַָ»ƒƒ¿…¬∆ƒƒ»ƒְְְִִִַַָ

.ּבֹו

dpÓיד  È˙lÙ ‡ÏÂ dpÓ ÈÏ·‡a ˙ÈÏÎ‡ ‡Ï»¬»ƒ¿∆¿ƒƒ≈¿»«≈ƒƒ≈
˙ÈÏa˜ ˙ÈÓÏ dpÓ ˙È·‰È ‡ÏÂ ·‡ÒÓ„a¿ƒ¿»»¿»¿»ƒƒ≈¿ƒ«≈ƒ
Èc ÏÎk ˙È„·Ú È‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»«¬»ƒ¿…ƒ

:Èz„ÈwÙ«ƒ¿«ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

xUrnl ipWxUrn.oFW`xoiPnE ©£¥¥¦§©£¥¦¦©¦
ipRn ?zFxUrOl zncFw dnExYdW¤©§¨¤¤©©©§¦§¥

,'ziW`x' diExw dnExYdWcOll ¤©§¨§¨¥¦§©¥
`idWdpizpWn dpFW`xdxnbP ¤¦§¦¨¦¨¦¤¦§§¨

e FYk`lnobc dUrPmrHd FzF`nE] §©§§©£¨¨¨¥©©©
x`Wl oFW`xd xUrOd mcFw¥©©£¥¨¦¦§¨
ieNd Kixv oiicrW itl ,zFxUrOd©©©§§¦¤£©¦¨¦©¥¦
,odMl xUrn znExY EPOn Wixtdl§©§¦¦¤§©©£¥©Ÿ¥
,dnExY FA zaxFrOW xUrnM Fpice§¦§©£¥¤§¤¤§¨
.[lMl zncFwe 'ziW`x' z`xwPd©¦§¥¥¦§¤¤©Ÿ

aizkE(gk ,ak zeny)`l Lrnce Lz`ln §¦§¥¨§§¦§£Ÿ
xg`z,mixEMiAd md 'Lz`ln'] §©¥§¥¨§¥©¦¦

dnExYd Ff 'Lrnc'e(my i"yx)o`Mn ,[ §¦§£©§¨¦¨
W dxdf`,xcQd z` dPWz `lxg`l ©§¨¨¤Ÿ§©¤¤©¥¤§©¥

xgE`nd z` miCwdlE mCwEOd z ¤̀©§¨§©§¦¤©§¨
(ixtq)(a"rx ,l"kyn):

éúBönî ézøáò àì.EcFr dfA siqFd Ÿ¨©§¦¦¦§¤¦¨¤
W,Fpin Fpi`W lr oiOn iYWxtd `l ¤Ÿ¦§©§¦¦¦©¤¥¦

,Fnvrl iYWxtd oine oin lMn `N ¤̀¨¦¨¦¨¦¦§©§¦§©§
EiYWxtd `l ok FnkonlEaidWcgd §¥Ÿ¦§©§¦¦©§¤¨¨

[Ff dpW lW]oWId lrdpW lW] ¤¨¨©©¨¨¤¨¨
dpW lMn iYWxtd `N` ,[zncFTd©¤¤¤¨¦§©§¦¦¨¨¨
oMW] dxFYd zevnM ,Dnvr iptA¦§¥©§¨§¦§©©¨¤¥

xn`p(ak ,ci lirl)lM z` xVrY xVr' ¤¡©©¥§©¥¥¨
['dpW dpW dcVd `vId Lrxf z`EaY§©©§¤©Ÿ¥©¨¤¨¨¨¨

(my)(a"rx):
ézçëL àìålr LkxaNnzevn §Ÿ¨¨§¦¦§¨¤§©¦§©

zFxUrn zWxtdEpWCw xW`'] ©§¨©©©§£¤¦§¨

F` ,'dnExY Wixtdl EpEve eizFvnA§¦§¨§¦¨§©§¦§¨
['xUrn Wixtdl'(:n zekxa i"yx):ci dxez §©§¦©£¥

(ci).epnî éðàá ézìëà àìzaiY Ÿ¨©§¦§Ÿ¦¦¤¥©
xMfEOd 'Wcw'd lr zaqEn 'EPOn'¦¤¤¤©©Ÿ¤©§¨
,[ziAd on WcTd iYxrA] dlrnl§©§¨¦©§¦©Ÿ¤¦©©¦
mixYEOd irax rhpe ipW xUrn mdW¤¥©£¥¥¦§¤©§¨¦©¨¦
xnF` `EdW KFYnE .milrAl dlik`A©£¦¨©§¨¦¦¤¥
Epcnl ,zEpip`A FzF` lk` `NW¤Ÿ¨©©£¦¨©§

W o`Mn`EdxEq`dlik`AopF`l ¦¨¤¨©£¦¨§¥
(FzEla`l oFW`xd mFIA la`=)mixekia) ¨¥©¨¦©£¥

(a"n a"t(o"anx):
.àîèa epnî ézøòá àìå,xnFlM §Ÿ¦©§¦¦¤§¨¥§©

`l ,ziAd on iYxrA xW` WcTd©Ÿ¤£¤¦©§¦¦©©¦Ÿ
iYlk` `l iM ,eiYxrA xEq`d otF`A§¤¨¨¦©§¦¦Ÿ¨©§¦
;ixRd lW F` iNW - d`nEhA EPOn¦¤§§¨¤¦¤©§¦

,xnFlMoiAonfAip`Wiziid`nh §©¥¦§©¤£¦¨¦¦¨¥
`Ededid (WcTd ixR),xFdhEoiA §§¦©Ÿ¤¨¨¨¥
onfAip`Wiziid`Ede xFdhdid ¦§©¤£¦¨¦¦¨§¨¨

,`nh.EPOn iYlk` `lwx `N` ¨¥Ÿ¨©§¦¦¤¤¨©
Epiid mixFdh EpipXW onfA(ixtq). ¦§©¤§¥§¦¨¦

:i"yx siqenelFk`l `NW df xEQi ¦̀¤¤Ÿ¤¡
on EdEpcnl `l ,d`nEhA xUrn©£¥§§¨Ÿ§©§¦
xidfd xaM `N` ,calA o`M xEn`d̈¨¨¦§¨¤¨§¨¦§¦
,dUrY `l xEQi`A aEzMd eilr̈¨©¨§¦Ÿ©£¤

KM lr xdfEd okide?xn`PW itl §¥¨§©©¨§¦¤¤¡©
(fi ,ai lirl)LixrWA lFk`l lkEz `l'Ÿ©¤¡¦§¨¤

'ebe 'LpbC xUrnz` lFk`l `NW] ©§©§¨§¤Ÿ¤¡¤
,[milWExiA m` iM mFwn lkA xUrOd©©£¥§¨¨¦¦¦¨©¦

:minkg EWxceFflr mB dxdf` §¨§£¨¦©§¨¨©©
zlik`xUrOdAFnM ,d`nEh £¦©©©£¥§§¨§
EpivOWmiWCwEOd ilEqtA xn`PW ¤¨¦¤¤¡©¦§¥©§¨¦

DzXEcTn dzCtPW miWcw zndaA -§¤¡©¨¨¦¤¦§§¨¦§¨¨
mEn zngn(ak ,eh lirl)LixrWA' ¥£©¦§¨¤

'Fbe 'xFdHde `nHd EPlk`YŸ§¤©¨¥§©¨§
s` oiNEg xUA lkF` dY`W KxcMW]¤§¤¤¤©¨¥§©¦©
lFk`l lkEY KM ,`nh `EdWM§¤¨¥¨©¤¡
miWCwEOd ilEqR xUA z` LixrWA¦§¨¤¤§©§¥©§¨¦

,[d`nEhA s`df la`(xUrOd) ©§§¨£¨¤©©£¥
FA xn`p'lFk`l lkEz `l,'LixrWA ¤¡©Ÿ©¤¡¦§¨¤

EPlk`Y `l :EPWxcYW icMMKxC §¥¤¦§§¤ŸŸ§¤§¤¤
LixrW zlik`''mFwnA xEn`d £¦©§¨¤¨¨§¨

xg`EpiidC ,oiWCwEOd ilEqR iAbl ©¥§©¥§¥©§¨¦§©§
EPlk`Y dxdhA m` iM ,d`nEhA§§¨¦¦§¨¢¨Ÿ§¤

(miyxtn):
.úîì epnî ézúð àìådpizp idFfi` §Ÿ¨©¦¦¤§¥¥¦§¦¨

oFbM ?znloikixkze oFx` Fl zFUrl §¥§©£¨§©§¦¦
:xUrOd zFxiR lW mdincA¦§¥¤¤¥©©£¥

.éäìà 'ä ìB÷a ézòîLixdW ¨©§¦§¡Ÿ¨¤£¥
dxigAdÎzial eizF`iadl` - £¦¦§¥©§¦¨¤

zial mixEMiAd ;'d xgA FAW mFwOd©¨¤¨©©¦¦§¥
milWExil ipWÎxUrOde WCwOd(a"a): ©¦§¨§©©£¥¥¦¦¨©¦

.éðúéeö øLà ìëk éúéNòWiYgnU ¨¦¦§Ÿ£¤¦¦¨¦¤¨©§¦
,iziaE ip` FAFa iYgOiUemB £¦¥¦§¦©§¦©

xn`PW FnM ,mixg`(gi ,ai lirl)dY`' £¥¦§¤¤¡©©¨
'ieNde Lzn`e LCare LYaE LpaE,ixtq) ¦§¦¤§©§§©£¨¤§©¥¦

(a"in d"t ipyÎxyrn:eh dxez

`eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(678 'nr p"yz zegiyd xtq)

ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו באניבאניבאניבאני אכלאכלאכלאכלּתּתּתּתיייי יד)לאלאלאלא ימים (כו, י"ב התחלת הּוא זה ׁשּיֹום ידּוע והּנה לפרׁשתנּו. ּבסמיכּות לעֹולם חל אלּול ח"י ֹֹ ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
חדׁשי  י"ב ּכל על מיחד נפׁש חׁשּבֹון לער יׁש ּובהם לחדׁש, יֹום הּׁשנה, חדׁשי י"ב ּכנגד ׁשהם אלּול, חדׁש ׁשל ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻהאחרֹונים
ּובּפסּוק  וגו'. מּמּנּו באני אכלּתי לא . . הּבית מן הּקדׁש ּבערּתי צדק: חׁשּבֹון על־ּדר הּוא מעׂשרֹות  ׁשּוּדּוי לֹומר, ויׁש ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹהּׁשנה.

רז"ל  ואמרּו ,קדׁש מּמעֹון הׁשקיפה נאמר מעלת הּבא על ׁשרֹומז לֹומר ׁשּיׁש ּברכה, לׁשֹון  וזה ארּורה ׁשּבּתֹורה הׁשקפה ּכל ְְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
הּתׁשּובה. עבֹודת ידי על לנהֹורא חׁשֹוכא ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָאתהּפכא

(åè)-úà Cøáe íéîMä-ïî ELã÷ ïBònî äôé÷Lä©§¦Á¨Á¦§¸¨§§¹¦©¨©À¦¨¥³¤
eðì äzúð øLà äîãàä úàå ìàøNé-úà Enò©§Æ¤¦§¨¥½§¥Æ¨«£¨½̈£¤¬¨©−¨¨®
ñ :Láãe áìç úáæ õøà eðéúáàì zòaLð øLàk©«£¤³¦§©̧§¨Æ©«£Ÿ¥½¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

i"yx£EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰∑(ספרי)ׁשאמרּת לעׂשֹות, ּׁשעלי מה אּתה עׂשה עלינּו, ּׁשּגזרּת מה (ויקרא עׂשינּו «¿ƒ»ƒ¿»¿¿ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּבעּתם"כו) ּגׁשמיכם ונתּתי ּתלכּו, ּבחּקתי "אם :.eÈ˙·‡Ï zÚaL ¯L‡k eÏ ‰z˙ ¯L‡∑,לנּו לתת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻ¬∆»«»»«¬∆ƒ¿«¿»«¬…≈ֵָָ

ּודבׁש חלב זבת "ארץ ."וקּימּת, ְְְִֶֶַַָָָָָ

ß lel` c"i iyily mei ß

(æè)éäìà ýåýé äfä íBiä-úà úBNòì Eeöî E ©´©¤À§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§©§¯©«£²¤
úéNòå zøîLå íéètLnä-úàå älàä íéwçä©«ª¦¬¨¥−¤§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³§¨¦̧¨Æ

:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa íúBà½̈§¨§¨«§−§¨©§¤«
i"yx£EeˆÓ EÈ‰Ï‡ '‰ ‰f‰ ÌBi‰∑ עליהם נצטּוית ּבּיֹום ּבֹו ּכאּלּו חדׁשים, ּבעיני יהיּו יֹום z¯ÓLÂ.ּבכל ««∆¡…∆¿«¿ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ¿»«¿»

Ì˙B‡ ˙ÈNÚÂ∑:מברכּתֹו ּתׁשנה ּבתֿקֹול הּיֹום, ּבּכּורים הּבאה''הבאת .לּׁשנה ¿»ƒ»»ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(6 'nr hl zegiy ihewl)

חדחדחדחדׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ּבּבּבּבעיניעיניעיניעיני יהייהייהייהיּוּוּוּו ייייֹוֹוֹוֹוםםםם טז)ּבּבּבּבכלכלכלכל כו, והתחּדׁשּות.(רש"י ּתמידיּות הפּוכֹות: ּתנּועֹות ׁשּתי חּבּור על מֹורה "הּיֹום" ׁשּתבת הרי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
יׁש תמיד, הּמׁשּתּנה ּבּירח, הּתמידיּות. מעלת יׁש ׁשּנּויים, ּבֹו ׁשאין ּבּׁשמׁש, ּומּירח. מּׁשמׁש ּומּלילה, מּיֹום מרּכב יֹום ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֻוהּנה,

יחד. הּמעלֹות ׁשּתי את הּללּו, המנּגדֹות הּתנּועֹות ׁשּתי את מחּבר ויֹום ההתחּדׁשּות. ְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָֻמעלת

(æé)íéäìàì Eì úBéäì íBiä zøîàä ýåýé-úà¤§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹
ìå åéëøãa úëììååéètLîe åéúåöîe åéwç øîL §¨¤¤́¦§¨À̈§¦§¸Ÿª¨¯¦§Ÿ¨²¦§¨−̈

ìå:Bì÷a òîL §¦§¬Ÿ©§Ÿ«

È˙טו  C¯·e ‡iÓL ÔÓ CL„˜ ¯B„nÓ ÈÎzÒ‡ƒ¿¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿«»»≈»
‡Ï z·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ ˙È CnÚ«»»ƒ¿»≈¿»«¿»ƒ¿«¿¿»»
·ÏÁ ‡„·Ú Ú¯‡ ‡˙‰·‡Ï ‡zÓi˜ È„ ‡Ók¿»ƒ«∆¿»«¬»»»»¬«»¿»¬«

:L·„e¿»

È˙טז  „aÚÓÏ C„wÙÓ C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈¿»¡»»¿«¿»¿∆¿«»
ÔB‰˙È „aÚ˙Â ¯h˙Â ‡iÈc ˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ¿̃»«»»ƒ≈¿»ƒ«»¿ƒ«¿«¿≈»¿

:CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»

dÏ‡Ïיז  CÏ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ z·ËÁ ÈÈ ˙È»¿»¬«¿»»≈¿≈¡≈»∆¡»
¯hÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏÂ¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ«
‡Ïa˜Ïe È‰BÈ„Â È‰B„BwÙe È‰BÓÈ¿̃»ƒƒƒ¿ƒƒ¿«»»

:d¯ÓÈÓ·¿≈¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh).ELã÷ ïBònî äôé÷Läxg`l ©§¦¨¦§¨§§§©©
W,Epilr YxfBX dn EpiUrEpnITW ¤¨¦©¤¨©§¨¨¥¤¦©§

Ep` ,opETizM zFxUrOd zFkld lM̈¦§©©©§§¦¨¨
:millRzndUrs` `pdn dY` ¦§©§¦£¥¨©©¨©

zFUrl LilrX(ixtq)Yxn`W ,`xwie) ¤¨¤©£¤¨©§¨
(cÎb ,ekiYzpe ['Fbe] EklY izTgA m ¦̀§ªŸ©¥¥§§¨©¦

,mYrA mkinWbo`M xn`PW Edfe ¦§¥¤§¦¨§¤¤¤¡©¨
DzF` KxaYW ,'dnc`d z`e ...KxaE'¨¥§¥¨£¨¨¤§¨¥¨

xhnaE lhA(b"in my y"rn): §©§¨¨

zòaLð øLàk eðì äzúð øLà£¤¨©¨¨©£¤¦§©§¨
.eðéúBáàìEpl zzl,z`Gd ux`d z` ©£¥¨¥¨¤¨¨¤©Ÿ

eok`YniIwEpl Yzpe drEaXd z` §¨¥¦©§¨¤©§¨§¨©¨¨
`id xW` ux`d z`alg zaf ux` ¤¨¨¤£¤¦¤¤¨©¨¨

WacE(`"ebe m"`x):fh dxez §¨
(fh)éäìà 'ä äfä íBiä.Eeöî Eike ©©¤¡Ÿ¤§©§§¦

`N` ?zFevOd lM lr EEhvp dGd mFIA©©¤¦§©©¨©¦§¤¨
:Ll xnFl aEzMd `AEidi mFi lkA ¨©¨©§§¨¦§
miaiag dxFYd ixaCLipiraENi`M ¦§¥©¨£¦¦§¥¤§¦

mdziEhvp mFIa FA ENi`M ,miWcg ¥£¨¦§¦©¦§©¥¨
mdilr(`negpz): £¥¤

.íúBà úéNòå zøîLåwx df oi` §¨©§¨§¨¦¨¨¥¤©
mB `N` ,zFUrle xFnWl iEEiv oFWl§¦¦§§©£¤¨©
zevn zEkfAW ,dghade dkxA oFWl§§¨¨§©§¨¨¤¦§¦§©

mixEMiAFYkxan lFwÎzA:xn`l ¦¦©§¨©§¥Ÿ
mWMW`ad,mFId mixEMa zoM §¥¤¥¥¨¦¦©¥

dpWYzipW m`iadl dMfY -dpXl ¦§¤¦§¤©£¦¨¥¦©¨¨
d`Ad(my)(l"kyn):fi dxez ©¨¨



מה `eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"i ipy meil inei xeriy
ּוכתיב: ּדגן, מּׁשּנעׂשה ראׁשֹונה ׁשהיא 'ראׁשית', קרּויה ׁשהּתרּומה לראׁשֹון, ׁשני ולא כב)לתרּומה, (שמות ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

הּסדר  את ּתׁשּנה לא תאחר", לא ודמע מלאת".EÈ˙ÂˆnÓ Èz¯·ÚŒ‡Ï∑ׁשאינֹו על מּמין הפרׁשּתי לא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ…»«¿ƒƒƒ¿…∆ְְִִִִֵֶַַֹ
הּיׁשן, על החדׁש ּומן הּתלּוׁש)מינֹו, על הּמחּבר מן ולא הּמחּבר, על הּתלּוׁש מן ÈzÁÎL.(ולא ‡ÏÂ∑הפרׁשת מּלברכ על ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻ¿…»»¿ƒְְְְִַַַָָ

.מעׂשרֹות  ְַַ

(ãé)àîèa epnî ézøòá-àìå epnî éðàá ézìëà-àì«Ÿ¨©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½
éäìà ýåýé ìB÷a ézòîL úîì epnî ézúð-àìå§«Ÿ¨©¬¦¦¤−§¥®¨©À§¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

:éðúéeö øLà ìëk éúéNò̈¦¾¦§−Ÿ£¤¬¦¦¨«¦
i"yx£epnÓ È‡· ÈzÏÎ‡Œ‡Ï∑ לאֹונן ׁשאסּור ÓËa‡.מּכאן epnÓ Èz¯Ú·Œ‡ÏÂ∑,טהֹור והּוא טמא ׁשאני ּבין …»«¿ƒ¿…ƒƒ∆ְִֵֶָָ¿…ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈ְֲִֵֵֶָָ

הז  והיכן טמא. והּוא טהֹור ׁשאני ּכ?ּבין על יב)הר ּבׁשערי",(לעיל לאכל תּוכל י)"לא מכות עד. אכילת (יבמות זֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
הּמקּדׁשים: ּבפסּולי ׁשּנאמר ּכמֹו טו)טמאה, ּתּוכל (לעיל לא זה אבל וגֹו'", והּטהֹור הּטמא ּתאכלּנּו ּבׁשערי" ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ

אחר  ּבמקֹום האמּור ׁשערי אכילת ּדר ÓÏ˙.לאכל epnÓ Èz˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי)לֹו ותכריכין לעׂשֹות .ארֹון ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ¿…»«ƒƒ∆¿≈ְְֲִִַַָ
È‰Ï‡ '‰ ÏB˜a ÈzÚÓL∑(פ"ה שני הּבחירה (מעשר לבית ˆÈ˙Èe.הביאֹותיו ¯L‡ ÏÎk È˙ÈNÚ∑ וׂשּמחּתי ׂשמחּתי »«¿ƒ¿¡…»ְְֲִִִֵַָ»ƒƒ¿…¬∆ƒƒ»ƒְְְִִִַַָ

.ּבֹו

dpÓיד  È˙lÙ ‡ÏÂ dpÓ ÈÏ·‡a ˙ÈÏÎ‡ ‡Ï»¬»ƒ¿∆¿ƒƒ≈¿»«≈ƒƒ≈
˙ÈÏa˜ ˙ÈÓÏ dpÓ ˙È·‰È ‡ÏÂ ·‡ÒÓ„a¿ƒ¿»»¿»¿»ƒƒ≈¿ƒ«≈ƒ
Èc ÏÎk ˙È„·Ú È‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»«¬»ƒ¿…ƒ

:Èz„ÈwÙ«ƒ¿«ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

xUrnl ipWxUrn.oFW`xoiPnE ©£¥¥¦§©£¥¦¦©¦
ipRn ?zFxUrOl zncFw dnExYdW¤©§¨¤¤©©©§¦§¥

,'ziW`x' diExw dnExYdWcOll ¤©§¨§¨¥¦§©¥
`idWdpizpWn dpFW`xdxnbP ¤¦§¦¨¦¨¦¤¦§§¨

e FYk`lnobc dUrPmrHd FzF`nE] §©§§©£¨¨¨¥©©©
x`Wl oFW`xd xUrOd mcFw¥©©£¥¨¦¦§¨
ieNd Kixv oiicrW itl ,zFxUrOd©©©§§¦¤£©¦¨¦©¥¦
,odMl xUrn znExY EPOn Wixtdl§©§¦¦¤§©©£¥©Ÿ¥
,dnExY FA zaxFrOW xUrnM Fpice§¦§©£¥¤§¤¤§¨
.[lMl zncFwe 'ziW`x' z`xwPd©¦§¥¥¦§¤¤©Ÿ

aizkE(gk ,ak zeny)`l Lrnce Lz`ln §¦§¥¨§§¦§£Ÿ
xg`z,mixEMiAd md 'Lz`ln'] §©¥§¥¨§¥©¦¦

dnExYd Ff 'Lrnc'e(my i"yx)o`Mn ,[ §¦§£©§¨¦¨
W dxdf`,xcQd z` dPWz `lxg`l ©§¨¨¤Ÿ§©¤¤©¥¤§©¥

xgE`nd z` miCwdlE mCwEOd z ¤̀©§¨§©§¦¤©§¨
(ixtq)(a"rx ,l"kyn):

éúBönî ézøáò àì.EcFr dfA siqFd Ÿ¨©§¦¦¦§¤¦¨¤
W,Fpin Fpi`W lr oiOn iYWxtd `l ¤Ÿ¦§©§¦¦¦©¤¥¦

,Fnvrl iYWxtd oine oin lMn `N ¤̀¨¦¨¦¨¦¦§©§¦§©§
EiYWxtd `l ok FnkonlEaidWcgd §¥Ÿ¦§©§¦¦©§¤¨¨

[Ff dpW lW]oWId lrdpW lW] ¤¨¨©©¨¨¤¨¨
dpW lMn iYWxtd `N` ,[zncFTd©¤¤¤¨¦§©§¦¦¨¨¨
oMW] dxFYd zevnM ,Dnvr iptA¦§¥©§¨§¦§©©¨¤¥

xn`p(ak ,ci lirl)lM z` xVrY xVr' ¤¡©©¥§©¥¥¨
['dpW dpW dcVd `vId Lrxf z`EaY§©©§¤©Ÿ¥©¨¤¨¨¨¨

(my)(a"rx):
ézçëL àìålr LkxaNnzevn §Ÿ¨¨§¦¦§¨¤§©¦§©

zFxUrn zWxtdEpWCw xW`'] ©§¨©©©§£¤¦§¨

F` ,'dnExY Wixtdl EpEve eizFvnA§¦§¨§¦¨§©§¦§¨
['xUrn Wixtdl'(:n zekxa i"yx):ci dxez §©§¦©£¥

(ci).epnî éðàá ézìëà àìzaiY Ÿ¨©§¦§Ÿ¦¦¤¥©
xMfEOd 'Wcw'd lr zaqEn 'EPOn'¦¤¤¤©©Ÿ¤©§¨
,[ziAd on WcTd iYxrA] dlrnl§©§¨¦©§¦©Ÿ¤¦©©¦
mixYEOd irax rhpe ipW xUrn mdW¤¥©£¥¥¦§¤©§¨¦©¨¦
xnF` `EdW KFYnE .milrAl dlik`A©£¦¨©§¨¦¦¤¥
Epcnl ,zEpip`A FzF` lk` `NW¤Ÿ¨©©£¦¨©§

W o`Mn`EdxEq`dlik`AopF`l ¦¨¤¨©£¦¨§¥
(FzEla`l oFW`xd mFIA la`=)mixekia) ¨¥©¨¦©£¥

(a"n a"t(o"anx):
.àîèa epnî ézøòá àìå,xnFlM §Ÿ¦©§¦¦¤§¨¥§©

`l ,ziAd on iYxrA xW` WcTd©Ÿ¤£¤¦©§¦¦©©¦Ÿ
iYlk` `l iM ,eiYxrA xEq`d otF`A§¤¨¨¦©§¦¦Ÿ¨©§¦
;ixRd lW F` iNW - d`nEhA EPOn¦¤§§¨¤¦¤©§¦

,xnFlMoiAonfAip`Wiziid`nh §©¥¦§©¤£¦¨¦¦¨¥
`Ededid (WcTd ixR),xFdhEoiA §§¦©Ÿ¤¨¨¨¥
onfAip`Wiziid`Ede xFdhdid ¦§©¤£¦¨¦¦¨§¨¨

,`nh.EPOn iYlk` `lwx `N` ¨¥Ÿ¨©§¦¦¤¤¨©
Epiid mixFdh EpipXW onfA(ixtq). ¦§©¤§¥§¦¨¦

:i"yx siqenelFk`l `NW df xEQi ¦̀¤¤Ÿ¤¡
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(a"in d"t ipyÎxyrn:eh dxez

`eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(678 'nr p"yz zegiyd xtq)

ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו באניבאניבאניבאני אכלאכלאכלאכלּתּתּתּתיייי יד)לאלאלאלא ימים (כו, י"ב התחלת הּוא זה ׁשּיֹום ידּוע והּנה לפרׁשתנּו. ּבסמיכּות לעֹולם חל אלּול ח"י ֹֹ ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
חדׁשי  י"ב ּכל על מיחד נפׁש חׁשּבֹון לער יׁש ּובהם לחדׁש, יֹום הּׁשנה, חדׁשי י"ב ּכנגד ׁשהם אלּול, חדׁש ׁשל ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻהאחרֹונים
ּובּפסּוק  וגו'. מּמּנּו באני אכלּתי לא . . הּבית מן הּקדׁש ּבערּתי צדק: חׁשּבֹון על־ּדר הּוא מעׂשרֹות  ׁשּוּדּוי לֹומר, ויׁש ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹהּׁשנה.

רז"ל  ואמרּו ,קדׁש מּמעֹון הׁשקיפה נאמר מעלת הּבא על ׁשרֹומז לֹומר ׁשּיׁש ּברכה, לׁשֹון  וזה ארּורה ׁשּבּתֹורה הׁשקפה ּכל ְְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
הּתׁשּובה. עבֹודת ידי על לנהֹורא חׁשֹוכא ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָאתהּפכא

(åè)-úà Cøáe íéîMä-ïî ELã÷ ïBònî äôé÷Lä©§¦Á¨Á¦§¸¨§§¹¦©¨©À¦¨¥³¤
eðì äzúð øLà äîãàä úàå ìàøNé-úà Enò©§Æ¤¦§¨¥½§¥Æ¨«£¨½̈£¤¬¨©−¨¨®
ñ :Láãe áìç úáæ õøà eðéúáàì zòaLð øLàk©«£¤³¦§©̧§¨Æ©«£Ÿ¥½¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

i"yx£EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰∑(ספרי)ׁשאמרּת לעׂשֹות, ּׁשעלי מה אּתה עׂשה עלינּו, ּׁשּגזרּת מה (ויקרא עׂשינּו «¿ƒ»ƒ¿»¿¿ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּבעּתם"כו) ּגׁשמיכם ונתּתי ּתלכּו, ּבחּקתי "אם :.eÈ˙·‡Ï zÚaL ¯L‡k eÏ ‰z˙ ¯L‡∑,לנּו לתת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻ¬∆»«»»«¬∆ƒ¿«¿»«¬…≈ֵָָ

ּודבׁש חלב זבת "ארץ ."וקּימּת, ְְְִֶֶַַָָָָָ

ß lel` c"i iyily mei ß

(æè)éäìà ýåýé äfä íBiä-úà úBNòì Eeöî E ©´©¤À§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§©§¯©«£²¤
úéNòå zøîLå íéètLnä-úàå älàä íéwçä©«ª¦¬¨¥−¤§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³§¨¦̧¨Æ

:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa íúBà½̈§¨§¨«§−§¨©§¤«
i"yx£EeˆÓ EÈ‰Ï‡ '‰ ‰f‰ ÌBi‰∑ עליהם נצטּוית ּבּיֹום ּבֹו ּכאּלּו חדׁשים, ּבעיני יהיּו יֹום z¯ÓLÂ.ּבכל ««∆¡…∆¿«¿ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ¿»«¿»

Ì˙B‡ ˙ÈNÚÂ∑:מברכּתֹו ּתׁשנה ּבתֿקֹול הּיֹום, ּבּכּורים הּבאה''הבאת .לּׁשנה ¿»ƒ»»ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(6 'nr hl zegiy ihewl)

חדחדחדחדׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ּבּבּבּבעיניעיניעיניעיני יהייהייהייהיּוּוּוּו ייייֹוֹוֹוֹוםםםם טז)ּבּבּבּבכלכלכלכל כו, והתחּדׁשּות.(רש"י ּתמידיּות הפּוכֹות: ּתנּועֹות ׁשּתי חּבּור על מֹורה "הּיֹום" ׁשּתבת הרי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
יׁש תמיד, הּמׁשּתּנה ּבּירח, הּתמידיּות. מעלת יׁש ׁשּנּויים, ּבֹו ׁשאין ּבּׁשמׁש, ּומּירח. מּׁשמׁש ּומּלילה, מּיֹום מרּכב יֹום ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֻוהּנה,

יחד. הּמעלֹות ׁשּתי את הּללּו, המנּגדֹות הּתנּועֹות ׁשּתי את מחּבר ויֹום ההתחּדׁשּות. ְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָֻמעלת

(æé)íéäìàì Eì úBéäì íBiä zøîàä ýåýé-úà¤§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹
ìå åéëøãa úëììååéètLîe åéúåöîe åéwç øîL §¨¤¤́¦§¨À̈§¦§¸Ÿª¨¯¦§Ÿ¨²¦§¨−̈

ìå:Bì÷a òîL §¦§¬Ÿ©§Ÿ«

È˙טו  C¯·e ‡iÓL ÔÓ CL„˜ ¯B„nÓ ÈÎzÒ‡ƒ¿¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿«»»≈»
‡Ï z·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ ˙È CnÚ«»»ƒ¿»≈¿»«¿»ƒ¿«¿¿»»
·ÏÁ ‡„·Ú Ú¯‡ ‡˙‰·‡Ï ‡zÓi˜ È„ ‡Ók¿»ƒ«∆¿»«¬»»»»¬«»¿»¬«

:L·„e¿»

È˙טז  „aÚÓÏ C„wÙÓ C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈¿»¡»»¿«¿»¿∆¿«»
ÔB‰˙È „aÚ˙Â ¯h˙Â ‡iÈc ˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ¿̃»«»»ƒ≈¿»ƒ«»¿ƒ«¿«¿≈»¿

:CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»

dÏ‡Ïיז  CÏ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ z·ËÁ ÈÈ ˙È»¿»¬«¿»»≈¿≈¡≈»∆¡»
¯hÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏÂ¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ«
‡Ïa˜Ïe È‰BÈ„Â È‰B„BwÙe È‰BÓÈ¿̃»ƒƒƒ¿ƒƒ¿«»»

:d¯ÓÈÓ·¿≈¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx
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`id xW` ux`d z`alg zaf ux` ¤¨¨¤£¤¦¤¤¨©¨¨
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(fh)éäìà 'ä äfä íBiä.Eeöî Eike ©©¤¡Ÿ¤§©§§¦

`N` ?zFevOd lM lr EEhvp dGd mFIA©©¤¦§©©¨©¦§¤¨
:Ll xnFl aEzMd `AEidi mFi lkA ¨©¨©§§¨¦§
miaiag dxFYd ixaCLipiraENi`M ¦§¥©¨£¦¦§¥¤§¦

mdziEhvp mFIa FA ENi`M ,miWcg ¥£¨¦§¦©¦§©¥¨
mdilr(`negpz): £¥¤

.íúBà úéNòå zøîLåwx df oi` §¨©§¨§¨¦¨¨¥¤©
mB `N` ,zFUrle xFnWl iEEiv oFWl§¦¦§§©£¤¨©
zevn zEkfAW ,dghade dkxA oFWl§§¨¨§©§¨¨¤¦§¦§©

mixEMiAFYkxan lFwÎzA:xn`l ¦¦©§¨©§¥Ÿ
mWMW`ad,mFId mixEMa zoM §¥¤¥¥¨¦¦©¥
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d`Ad(my)(l"kyn):fi dxez ©¨¨



eaz`מו zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i iyily meil inei xeriy

i"yx£E¯ÈÓ‡‰Â z¯Ó‡‰∑:והבּדלה הפרׁשה לׁשֹון ׁשהּוא נראה ולי ּבּמקרא, מֹוכיח עד להם הבּדלּתי אין ∆¡«¿»¿∆¡ƒ¿ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
סגּלה. לעם לֹו להיֹות הארץ מעּמי אליו הפריׁש והּוא לאלהים, ל להיֹות עֹובדיּֿכֹוכבים מאלהי ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻל

ּכמֹו: 'ּתפארת', לׁשֹון והּוא עד, להם צד)(ּומצאתי און (תהלים ּפֹועלי ּכל .")"יתאּמרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

(çé)älâñ íòì Bì úBéäì íBiä Eøéîàä ýåýéå©«Ÿ̈º¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ§©´§ª½̈
ìå Cì-øac øLàk-ìk øîL:åéúåöî ©«£¤−¦¤¨®§¦§−Ÿ¨¦§Ÿ¨«

i"yx£CÏŒ¯ac ¯L‡k∑(יט סגּלה (שמות לי .""והייתם «¬∆ƒ∆»ְְִִִֶָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 261 'nr c"kg zegiy ihewl t"r)

d"ATd lW FxvF` - l`xUi¦§¨¥¨¤©¨¨

סג ּולה" לעם לֹו "להיֹות יׂשראל לעם ּבנֹוגע ּכתּוב יח)ּבפרׁשתנּו ר ׁש"י(כו, ּכתב "סגּולה" ּתיבת ּובפרּוׁש ד"ה . ה יט, (יתרו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ
ּכמֹווהייתם) חביב, "אֹוצר ב): לי (קהלת ּתהיּו אּתם ּכ אֹותם, ּגֹונזים ׁשהּמלכים טֹובֹות ואבנים יקר, ּכלי מלכים ּוסגּולת ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

אּומֹות". מּׁשאר ְְִָָסגּולה
החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש

את  ּוליּפֹות להּדר מלכּותֹו ּבכתר ׁשּקֹובען אבנים יׁשנן אמנם, ּומרּגלּיֹות. טֹובֹות אבנים הרּבה נמצאים הּמלך ׁשל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּברׁשּותֹו
ּבהן  מׁשּתּמׁש הּוא אין ,הּמל ּבאֹוצר הּגנּוזֹות האבנים א ּבזה, וכּיֹוצא המדינה לצרכי ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁש אבנים יׁשנן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּכתר,

מסּוים. ּתפקיד ממּלאֹות ׁשאין אף אּתן, ּומתעּנג מׁשּתעׁשע הּוא אּלא ,צֹור לאף ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּכלל
עד  הּוא נעלה ּדבר ּבעֹולם, יתּבר מלכּותֹו ּומגּלים ּומצוֹות ּתֹורה מקּימים יׂשראל ׁשּבני ּדזה יׂשראל, ּבבני הּוא כן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּוכמֹו
,הּמל אֹוצר ּכמֹו הם יׂשראל ּכי ּתפקידם. למילּוי קׁשר ּבלי עצמם יׂשראל ּבבני אף ּומׁשּתעׁשע מתעּנג הּקּב"ה א ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹמאד,
חיּבתם  ּגֹודל את מגּלה ורק ּתפקידם, מּמילּוי חס-וׁשלֹום אֹותם ּפֹוטר זה ׁשאין (אּלא ׁשהם ּכמֹו ּבהם מׁשּתעׁשע ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשהּמל

.(יתּבר ְְִֵָָָלפניו

(èé)äNò øLà íéBbä-ìk ìò ïBéìò Ezúìe§¦§´¤§À©³¨©¦Æ£¤´¨½̈
ìe äläúìLã÷-íò Eúéäìå úøàôúìe íL ¦§¦−̈§¥´§¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§¯©¨²

éäìà ýåýéìô :øac øLàk E ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©«£¤¬¦¥«
i"yx£k 'B‚Â L„˜ŒÌÚ E˙È‰ÏÂ¯ac ¯L‡∑(כ קדֹוׁשים (ויקרא לי .""והייתם ¿ƒ¿…¿«»…¿«¬∆ƒ≈ְְִִִִֶ

ÈaÁ·יח  ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C·ËÁ ÈÈÂ«»»¿»»≈¿∆¡≈≈¿««ƒ
:È‰B„Bwt Ïk ¯hÓÏe CÏ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ»¿ƒ«»ƒƒ

Ú·„יט  Èc ‡iÓÓÚ Ïk ÏÚ ‰‡lÚ CzÓÏe¿ƒ¿»ƒ»»«»«¿«»ƒ¬«
LÈc˜ ÌÚ CÂ‰ÓÏe e·¯ÏÂ ÌeLÏe ‡ÁaL˙Ï¿À¿»»¿¿ƒ¿¿≈¡»««ƒ

:ÏÈlÓ È„ ‡Ók C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»¿»ƒ«ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fi).Eøéîàä ,zøîàäElNd zFaiYd ¤¡©§¨¤¡¦§©¥©¨
`xwOA gikFn cr mdl oi``l - ¥¨¤¥¦©©¦§¨Ÿ

znbEcM zFpFWl cFr `xwOA Epivn̈¦©¦§¨§§§©
lr mXn gikFdl xWt` `dIW ,EN ¥̀¤§¥¤§¨§¦©¦¨©

.o`M mWExiR:i"yx yxtned`xp ile ¥¨¨§¦¦§¤
,oiprd zErnWn KFYnoFWl `EdW ¦©§¨¨¦§¨¤§

,dlCade dWxtd:aEzMd WExiR Kke ©§¨¨§©§¨¨§¨¥©¨
xnFlM ,dY` YlCad 'd z`FYlCad ¤¦§©§¨©¨§©¦§©§

zFidl xkPd idl`n LlFCal `Ed §¥¡Ÿ¥©¥¨¦§§©
E ,midl`l LloM cbpkLWixtd `Ed §¥Ÿ¦§¤¤¥¦§¦§

n eil`x`Xux`d iOrzFOE`) ¥¨¦§¨©¥¨¨¤
(mlFrdzFidlcgEin LCal dY`Fl ¨¨¦§©¨§©§§¨

iz`vnE) .dNEbq mrl`Ede cr mdl §©§¨¨¨¦¨¤¥§
lM ExO`zi FnM ,zx`tY oFWl§¦§¤¤§¦§©§¨

oe` ilrFR(c ,cv mildz)ilrFR mirWxd] £¥¨¤¨§¨¦£¥
mnvr z` migAWnE mix`Rzn oe`d̈¨¤¦§¨£¦§©§¦¤©§¨
WExiR didi df itlE .[mzglvd lr©©§¨¨¨§¦¤¦§¤¥
,FA x`Rzdl YxgA 'd z` :aEzMd©¨¤¨©§¨§¦§¨¥
lFr lAwlE eil` axwzdl xnFlM§©§¦§¨¥¥¨§©¥

,FzEklnmr LzFidl LA xgA `Ed mbe ©§§©¨©§¦§§©

FYx`tY:(gi dxez ¦§©§
(gi).Cì øac øLàk?oM xAiC okide ©£¤¦¤¨§¥¨¦¥¥

mdl xn`WM dxFY oYn z`xwl¦§©©©¨§¤¨©¨¤
:d"awddNEbq il mziide'lMn ¦§¦¤¦§¨¦¨
'miOrd(d ,hi zeny):hi dxez ¨©¦

(hi)øLàk 'Bâå LBã÷ íò EúBéäìå§¦§§©¨§©£¤
.øac:mdl xn`WM ?oM xAiC okide ¦¥§¥¨¦¥¥§¤¨©¨¤

miWFcw il mziide''d ip` WFcw iM ¦§¦¤¦§¦¦¨£¦
'il zFidl miOrd on mkz` lCa`ë©§¦¤§¤¦¨©¦¦§¦

(ek ,k `xwie):` dxez

`eaz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"h iriax meil inei xeriy

ß lel` e"h iriax mei ß

æë(à)øîàì íòä-úà ìàøNé éð÷æå äLî åöéå©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¥®Ÿ
íëúà äeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà øîL̈ŸÆ¤¨©¦§½̈£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−

:íBiä©«
i"yx£‰Âˆn‰ŒÏkŒ˙‡ ¯ÓL∑,הוה ּבלע"זלׁשֹון .(בעאבאכטענד)גרדנ"ט »…∆»«ƒ¿»ְְֶַַֹ

(á)à eøáòz øLà íBia äéäåõøàä-ìà ïcøiä-ú §¨À̈©»£¤´©«©§´¤©©§¥¼¤¨¾̈¤
éäìà ýåýé-øLàíéðáà Eì úî÷äå Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®©«£¥Ÿ¨³§Æ£¨¦´

:ãéOa íúà zãNå úBìãb§Ÿ½§©§¨¬Ÿ−̈©¦«
i"yx£EÏ ˙Ó˜‰Â∑ אּתה נמצאת עיבל. ּבהר מזּבח מהן ותבנּו אחרֹות מּׁשם ּתֹוציאּו ּכ ואחר ּבּירּדן, «¬≈…»¿ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

היּו: אבנים מיני ׁשלׁשה ּבמּסכת אֹומר: ּכדאיתא עיבל, ּבהר ּוכנגּדן ּבּגלּגל ּוכנגּדן ּבּירּדן, עׂשרה ׁשּתים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
לה)סֹוטה  .(דף ָ

(â)úàfä äøBzä éøác-ìk-úà ïäéìò záúëå§¨«©§¨´£¥¤À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ
ýåýé-øLà õøàä-ìà àáz øLà ïòîì Eøáòa§¨§¤®§©¿©£¤Á¨¸Ÿ¤¨¹̈¤£¤§Ÿ̈¬

éäìàE|øac øLàk Láãe áìç úáæ õøà Eì ïúð ¡Ÿ¤´Ÿ¥´§À¤´¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¤¬¦¤²
éúáà-éäìà ýåýé:Cì E §Ÿ̈¬¡Ÿ¥«£Ÿ¤−¨«

(ã)íéðáàä-úà eîé÷z ïcøiä-úà íëøáòa äéäå§¨¨»§¨§§¤´¤©©§¥¼¨¦¹¤¨«£¨¦´
ìáéò øäa íBiä íëúà äeöî éëðà øLà älàä̈¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−§©´¥¨®

:ãéOa íúBà zãNå§©§¨¬−̈©¦«

ÓÈÓÏ¯א  ‡nÚ ˙È Ï‡¯NÈ È·ÒÂ ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆¿»≈ƒ¿»≈»«»¿≈»
ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡z„˜Ùz Ïk ˙È ¯Ë«»»«¿∆¿»ƒ¬»¿«≈»¿

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

Ú¯‡Ï‡ב  ‡c¯È ˙È Ôe¯aÚ˙ Èc ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ«¿¿»«¿¿»¿«¿»
ÔÈ·¯·¯ ÔÈ·‡ CÏ ÌÈ˜˙e CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»≈»¿ƒ»«¿ƒ«¿¿ƒ

:‡„ÈÒa ÔB‰˙È „eÒ˙e¿»¿¿ƒ»

‡È¯B˙‡ג  ÈÓb˙t Ïk ˙È ÔB‰ÈÏÚ ·BzÎ˙Â¿ƒ¿¬≈»»ƒ¿»≈«¿»
ÈÈ„ ‡Ú¯‡Ï ÏeÚ˙ Èc ÏÈ„a C¯aÚÓa ‡„‰»»¿∆¿¿»¿ƒƒ≈¿«¿»«¿»
L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»«¿»»¿»¬«¿«

:CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¡»»«¬»»»»

È˙ד  ÔeÓÈ˜z ‡c¯È ˙È ÔBÎ¯·ÚÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈¬»¿»«¿¿»¿ƒ»
‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡i·‡«¿«»»ƒ≈ƒ¬»¿«≈»¿»
:‡„ÈÒa ÔB‰˙È „eÒ˙e Ï·ÈÚ„ ‡¯eËa ÔÈ„≈¿»¿≈»¿»¿¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

æë(`).äåönä ìk úà øBîLdf oi` ¨¤¨©¦§¨¥¤
F` 'xFnW' FnM cizrl iEEiv oFWl§¦¤¨¦§§

iEEiv `N` ,'ExnW'AdeFd oFWl,`Ed ¦§¤¨¦¦§¤
,zEriawA ziUrPd dxinW xnFlM§©§¦¨©©£¥¦§¦

f"rlA h"pcxbotF`A xFnWl - §©©¦§§¤
icinY(fh ,` lirl d`xe)(m"`x):a dxez §¦¦

(a).Eì úBî÷äåmipa`d znwd zevn ©£¥¨§¦§©£¨©¨£¨¦
Wxtn i"Wxe ,dihxR lkA o`M dx`Azp `lŸ¦§¨£¨¨§¨§¨¤¨§©¦§¨¥
mihxRd ztqFd KFY aEzMd z` o`M̈¤©¨¨©©§¨¦
xtqA dagxdA x`Fand iR lr ,FA mixqgd©£¥¦©¦©§¨§©§¨¨§¥¤

rWFdi(gÎc miwxta):mipa` Ll zFnwde §ª©©£¥¨§£¨¦
EniwY ElNd mipa`d z` .zFlcB§Ÿ¤¨£¨¦©¨¨¦

oCxIAoFxkfl] xdPd in KFzA ,Fnvr ©©§¥©§§¥©¨¨§¦§
oCxId in ErwaPW qPd,c ryedi m"ialn) ©¥¤¦§§¥©©§¥

(hwEqRd KWndA xn`PX dnE .[©¤¤¡©§¤§¥©¨
,'ebe 'odilr Yazke ,ciVA mz` YcUe'§©§¨Ÿ¨©¦§¨©§¨£¥¤
miwYW mipa`d ozF`A xAEcnd oi ¥̀©§¨§¨¨£¨¦¤¨¦

:aEzMd xnF` KM `N` ,oCxIAÎxg`e ©©§¥¤¨¨¥©¨§©©
mXn `ivFY KMmipa` (oCxId KFYn) ¨¦¦¨¦©©§¥£¨¦

xdA gAfn odn dpaze zFxg £̀¥§¦§¤¥¤¦§¥©§©
,lairodilre ,ciVA ciUY ozF`e ¥¨§¨¨¦©¦©£¥¤

odilr gAfze ,mixaCd z` aFYkY¦§¤©§¨¦§¦§©£¥¤
oNdl xEn`d xcQd lkkE ,minlW§¨¦§¨©¥¤¨¨§©¨
xn`PW FnM ,rWFdi dUr oke .dWxRA©¨¨¨§¥¨¨§ª©§¤¤¡©

(alÎl ,g ryedi)'dl gAfn rWFdi dpai f`'¨¦§¤§ª©¦§¥©©
lr mW aYkIe ...lair xdA 'ebe§©¥¨©¦§¨¨©
.'ebe dWn zxFY dpWn z` mipa`d̈£¨¦¥¦§¥©Ÿ¤
EkilFde gAfOd z` EwxR oMn xg`lE§©©¦¥¥§¤©¦§¥©§¦

Fniwd mWe ,lBlBd l` mipa`d z ¤̀¨£¨¦¤©¦§¨§¨¥¦
xn`PW Edfe ,aEW mzF`(k ,c my)z`e' ¨§¤¤¤¡©§¥

xW` dN`d mipa`d dxUr miYW§¥¤§¥¨£¨¦¨¥¤£¤
.'lBlBA rWFdi miwd oCxId on Egwl̈§¦©©§¥¥¦§ª©©¦§¨

df itlE,xnF` dY` z`vnpiM §¦¤¦§¥©¨¥¦
ipin dWlWzFnwdEid mipa`: §Ÿ¨¦¥£¨£¨¦¨
dxUrÎmiYWzFlFcBd mipa`dAKFz §¥¤§¥¨£¨¦©§§

doCbpkE ,oCxI(dGd xRqOM xnFlM) ©©§¥§¤§¨§©©¦§¨©¤
,oCxId on zFtqFp mipa` E`ivFd¦£¨¦¨¦©©§¥

sFQal Eniwde EkilFd mzF`,lBlBA ¨¦§¥¦§©©¦§¨
oCbpkEEniwd mipa` xRqn FzF`M - §¤§¨§¦§©£¨¦¥¦

lair xdAiptl ,gAfn mdn EpaE §©¥¨¨¥¤¦§¥©¦§¥
,lBlBl mEkilFdWzkQna `zi`cM ¤¦©¦§¨¦§¦¨§©¤¤

dhFq(:dl sc)(miyxtn):b dxez ¨



מז `eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i iyily meil inei xeriy

i"yx£E¯ÈÓ‡‰Â z¯Ó‡‰∑:והבּדלה הפרׁשה לׁשֹון ׁשהּוא נראה ולי ּבּמקרא, מֹוכיח עד להם הבּדלּתי אין ∆¡«¿»¿∆¡ƒ¿ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
סגּלה. לעם לֹו להיֹות הארץ מעּמי אליו הפריׁש והּוא לאלהים, ל להיֹות עֹובדיּֿכֹוכבים מאלהי ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻל

ּכמֹו: 'ּתפארת', לׁשֹון והּוא עד, להם צד)(ּומצאתי און (תהלים ּפֹועלי ּכל .")"יתאּמרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

(çé)älâñ íòì Bì úBéäì íBiä Eøéîàä ýåýéå©«Ÿ̈º¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ§©´§ª½̈
ìå Cì-øac øLàk-ìk øîL:åéúåöî ©«£¤−¦¤¨®§¦§−Ÿ¨¦§Ÿ¨«

i"yx£CÏŒ¯ac ¯L‡k∑(יט סגּלה (שמות לי .""והייתם «¬∆ƒ∆»ְְִִִֶָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 261 'nr c"kg zegiy ihewl t"r)

d"ATd lW FxvF` - l`xUi¦§¨¥¨¤©¨¨

סג ּולה" לעם לֹו "להיֹות יׂשראל לעם ּבנֹוגע ּכתּוב יח)ּבפרׁשתנּו ר ׁש"י(כו, ּכתב "סגּולה" ּתיבת ּובפרּוׁש ד"ה . ה יט, (יתרו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ
ּכמֹווהייתם) חביב, "אֹוצר ב): לי (קהלת ּתהיּו אּתם ּכ אֹותם, ּגֹונזים ׁשהּמלכים טֹובֹות ואבנים יקר, ּכלי מלכים ּוסגּולת ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

אּומֹות". מּׁשאר ְְִָָסגּולה
החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש

את  ּוליּפֹות להּדר מלכּותֹו ּבכתר ׁשּקֹובען אבנים יׁשנן אמנם, ּומרּגלּיֹות. טֹובֹות אבנים הרּבה נמצאים הּמלך ׁשל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּברׁשּותֹו
ּבהן  מׁשּתּמׁש הּוא אין ,הּמל ּבאֹוצר הּגנּוזֹות האבנים א ּבזה, וכּיֹוצא המדינה לצרכי ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁש אבנים יׁשנן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּכתר,

מסּוים. ּתפקיד ממּלאֹות ׁשאין אף אּתן, ּומתעּנג מׁשּתעׁשע הּוא אּלא ,צֹור לאף ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּכלל
עד  הּוא נעלה ּדבר ּבעֹולם, יתּבר מלכּותֹו ּומגּלים ּומצוֹות ּתֹורה מקּימים יׂשראל ׁשּבני ּדזה יׂשראל, ּבבני הּוא כן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּוכמֹו
,הּמל אֹוצר ּכמֹו הם יׂשראל ּכי ּתפקידם. למילּוי קׁשר ּבלי עצמם יׂשראל ּבבני אף ּומׁשּתעׁשע מתעּנג הּקּב"ה א ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹמאד,
חיּבתם  ּגֹודל את מגּלה ורק ּתפקידם, מּמילּוי חס-וׁשלֹום אֹותם ּפֹוטר זה ׁשאין (אּלא ׁשהם ּכמֹו ּבהם מׁשּתעׁשע ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשהּמל

.(יתּבר ְְִֵָָָלפניו

(èé)äNò øLà íéBbä-ìk ìò ïBéìò Ezúìe§¦§´¤§À©³¨©¦Æ£¤´¨½̈
ìe äläúìLã÷-íò Eúéäìå úøàôúìe íL ¦§¦−̈§¥´§¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§¯©¨²

éäìà ýåýéìô :øac øLàk E ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©«£¤¬¦¥«
i"yx£k 'B‚Â L„˜ŒÌÚ E˙È‰ÏÂ¯ac ¯L‡∑(כ קדֹוׁשים (ויקרא לי .""והייתם ¿ƒ¿…¿«»…¿«¬∆ƒ≈ְְִִִִֶ

ÈaÁ·יח  ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C·ËÁ ÈÈÂ«»»¿»»≈¿∆¡≈≈¿««ƒ
:È‰B„Bwt Ïk ¯hÓÏe CÏ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ»¿ƒ«»ƒƒ

Ú·„יט  Èc ‡iÓÓÚ Ïk ÏÚ ‰‡lÚ CzÓÏe¿ƒ¿»ƒ»»«»«¿«»ƒ¬«
LÈc˜ ÌÚ CÂ‰ÓÏe e·¯ÏÂ ÌeLÏe ‡ÁaL˙Ï¿À¿»»¿¿ƒ¿¿≈¡»««ƒ

:ÏÈlÓ È„ ‡Ók C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»¿»ƒ«ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fi).Eøéîàä ,zøîàäElNd zFaiYd ¤¡©§¨¤¡¦§©¥©¨
`xwOA gikFn cr mdl oi``l - ¥¨¤¥¦©©¦§¨Ÿ

znbEcM zFpFWl cFr `xwOA Epivn̈¦©¦§¨§§§©
lr mXn gikFdl xWt` `dIW ,EN ¥̀¤§¥¤§¨§¦©¦¨©

.o`M mWExiR:i"yx yxtned`xp ile ¥¨¨§¦¦§¤
,oiprd zErnWn KFYnoFWl `EdW ¦©§¨¨¦§¨¤§

,dlCade dWxtd:aEzMd WExiR Kke ©§¨¨§©§¨¨§¨¥©¨
xnFlM ,dY` YlCad 'd z`FYlCad ¤¦§©§¨©¨§©¦§©§

zFidl xkPd idl`n LlFCal `Ed §¥¡Ÿ¥©¥¨¦§§©
E ,midl`l LloM cbpkLWixtd `Ed §¥Ÿ¦§¤¤¥¦§¦§

n eil`x`Xux`d iOrzFOE`) ¥¨¦§¨©¥¨¨¤
(mlFrdzFidlcgEin LCal dY`Fl ¨¨¦§©¨§©§§¨

iz`vnE) .dNEbq mrl`Ede cr mdl §©§¨¨¨¦¨¤¥§
lM ExO`zi FnM ,zx`tY oFWl§¦§¤¤§¦§©§¨

oe` ilrFR(c ,cv mildz)ilrFR mirWxd] £¥¨¤¨§¨¦£¥
mnvr z` migAWnE mix`Rzn oe`d̈¨¤¦§¨£¦§©§¦¤©§¨
WExiR didi df itlE .[mzglvd lr©©§¨¨¨§¦¤¦§¤¥
,FA x`Rzdl YxgA 'd z` :aEzMd©¨¤¨©§¨§¦§¨¥
lFr lAwlE eil` axwzdl xnFlM§©§¦§¨¥¥¨§©¥

,FzEklnmr LzFidl LA xgA `Ed mbe ©§§©¨©§¦§§©

FYx`tY:(gi dxez ¦§©§
(gi).Cì øac øLàk?oM xAiC okide ©£¤¦¤¨§¥¨¦¥¥

mdl xn`WM dxFY oYn z`xwl¦§©©©¨§¤¨©¨¤
:d"awddNEbq il mziide'lMn ¦§¦¤¦§¨¦¨
'miOrd(d ,hi zeny):hi dxez ¨©¦

(hi)øLàk 'Bâå LBã÷ íò EúBéäìå§¦§§©¨§©£¤
.øac:mdl xn`WM ?oM xAiC okide ¦¥§¥¨¦¥¥§¤¨©¨¤

miWFcw il mziide''d ip` WFcw iM ¦§¦¤¦§¦¦¨£¦
'il zFidl miOrd on mkz` lCa`ë©§¦¤§¤¦¨©¦¦§¦

(ek ,k `xwie):` dxez

`eaz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"h iriax meil inei xeriy

ß lel` e"h iriax mei ß

æë(à)øîàì íòä-úà ìàøNé éð÷æå äLî åöéå©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¥®Ÿ
íëúà äeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà øîL̈ŸÆ¤¨©¦§½̈£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−

:íBiä©«
i"yx£‰Âˆn‰ŒÏkŒ˙‡ ¯ÓL∑,הוה ּבלע"זלׁשֹון .(בעאבאכטענד)גרדנ"ט »…∆»«ƒ¿»ְְֶַַֹ

(á)à eøáòz øLà íBia äéäåõøàä-ìà ïcøiä-ú §¨À̈©»£¤´©«©§´¤©©§¥¼¤¨¾̈¤
éäìà ýåýé-øLàíéðáà Eì úî÷äå Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®©«£¥Ÿ¨³§Æ£¨¦´

:ãéOa íúà zãNå úBìãb§Ÿ½§©§¨¬Ÿ−̈©¦«
i"yx£EÏ ˙Ó˜‰Â∑ אּתה נמצאת עיבל. ּבהר מזּבח מהן ותבנּו אחרֹות מּׁשם ּתֹוציאּו ּכ ואחר ּבּירּדן, «¬≈…»¿ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

היּו: אבנים מיני ׁשלׁשה ּבמּסכת אֹומר: ּכדאיתא עיבל, ּבהר ּוכנגּדן ּבּגלּגל ּוכנגּדן ּבּירּדן, עׂשרה ׁשּתים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
לה)סֹוטה  .(דף ָ

(â)úàfä äøBzä éøác-ìk-úà ïäéìò záúëå§¨«©§¨´£¥¤À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ
ýåýé-øLà õøàä-ìà àáz øLà ïòîì Eøáòa§¨§¤®§©¿©£¤Á¨¸Ÿ¤¨¹̈¤£¤§Ÿ̈¬

éäìàE|øac øLàk Láãe áìç úáæ õøà Eì ïúð ¡Ÿ¤´Ÿ¥´§À¤´¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¤¬¦¤²
éúáà-éäìà ýåýé:Cì E §Ÿ̈¬¡Ÿ¥«£Ÿ¤−¨«

(ã)íéðáàä-úà eîé÷z ïcøiä-úà íëøáòa äéäå§¨¨»§¨§§¤´¤©©§¥¼¨¦¹¤¨«£¨¦´
ìáéò øäa íBiä íëúà äeöî éëðà øLà älàä̈¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−§©´¥¨®

:ãéOa íúBà zãNå§©§¨¬−̈©¦«

ÓÈÓÏ¯א  ‡nÚ ˙È Ï‡¯NÈ È·ÒÂ ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆¿»≈ƒ¿»≈»«»¿≈»
ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡z„˜Ùz Ïk ˙È ¯Ë«»»«¿∆¿»ƒ¬»¿«≈»¿

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

Ú¯‡Ï‡ב  ‡c¯È ˙È Ôe¯aÚ˙ Èc ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ«¿¿»«¿¿»¿«¿»
ÔÈ·¯·¯ ÔÈ·‡ CÏ ÌÈ˜˙e CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»≈»¿ƒ»«¿ƒ«¿¿ƒ

:‡„ÈÒa ÔB‰˙È „eÒ˙e¿»¿¿ƒ»

‡È¯B˙‡ג  ÈÓb˙t Ïk ˙È ÔB‰ÈÏÚ ·BzÎ˙Â¿ƒ¿¬≈»»ƒ¿»≈«¿»
ÈÈ„ ‡Ú¯‡Ï ÏeÚ˙ Èc ÏÈ„a C¯aÚÓa ‡„‰»»¿∆¿¿»¿ƒƒ≈¿«¿»«¿»
L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»«¿»»¿»¬«¿«

:CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¡»»«¬»»»»

È˙ד  ÔeÓÈ˜z ‡c¯È ˙È ÔBÎ¯·ÚÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈¬»¿»«¿¿»¿ƒ»
‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡i·‡«¿«»»ƒ≈ƒ¬»¿«≈»¿»
:‡„ÈÒa ÔB‰˙È „eÒ˙e Ï·ÈÚ„ ‡¯eËa ÔÈ„≈¿»¿≈»¿»¿¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

æë(`).äåönä ìk úà øBîLdf oi` ¨¤¨©¦§¨¥¤
F` 'xFnW' FnM cizrl iEEiv oFWl§¦¤¨¦§§

iEEiv `N` ,'ExnW'AdeFd oFWl,`Ed ¦§¤¨¦¦§¤
,zEriawA ziUrPd dxinW xnFlM§©§¦¨©©£¥¦§¦

f"rlA h"pcxbotF`A xFnWl - §©©¦§§¤
icinY(fh ,` lirl d`xe)(m"`x):a dxez §¦¦

(a).Eì úBî÷äåmipa`d znwd zevn ©£¥¨§¦§©£¨©¨£¨¦
Wxtn i"Wxe ,dihxR lkA o`M dx`Azp `lŸ¦§¨£¨¨§¨§¨¤¨§©¦§¨¥
mihxRd ztqFd KFY aEzMd z` o`M̈¤©¨¨©©§¨¦
xtqA dagxdA x`Fand iR lr ,FA mixqgd©£¥¦©¦©§¨§©§¨¨§¥¤

rWFdi(gÎc miwxta):mipa` Ll zFnwde §ª©©£¥¨§£¨¦
EniwY ElNd mipa`d z` .zFlcB§Ÿ¤¨£¨¦©¨¨¦

oCxIAoFxkfl] xdPd in KFzA ,Fnvr ©©§¥©§§¥©¨¨§¦§
oCxId in ErwaPW qPd,c ryedi m"ialn) ©¥¤¦§§¥©©§¥

(hwEqRd KWndA xn`PX dnE .[©¤¤¡©§¤§¥©¨
,'ebe 'odilr Yazke ,ciVA mz` YcUe'§©§¨Ÿ¨©¦§¨©§¨£¥¤
miwYW mipa`d ozF`A xAEcnd oi ¥̀©§¨§¨¨£¨¦¤¨¦

:aEzMd xnF` KM `N` ,oCxIAÎxg`e ©©§¥¤¨¨¥©¨§©©
mXn `ivFY KMmipa` (oCxId KFYn) ¨¦¦¨¦©©§¥£¨¦

xdA gAfn odn dpaze zFxg £̀¥§¦§¤¥¤¦§¥©§©
,lairodilre ,ciVA ciUY ozF`e ¥¨§¨¨¦©¦©£¥¤

odilr gAfze ,mixaCd z` aFYkY¦§¤©§¨¦§¦§©£¥¤
oNdl xEn`d xcQd lkkE ,minlW§¨¦§¨©¥¤¨¨§©¨
xn`PW FnM ,rWFdi dUr oke .dWxRA©¨¨¨§¥¨¨§ª©§¤¤¡©

(alÎl ,g ryedi)'dl gAfn rWFdi dpai f`'¨¦§¤§ª©¦§¥©©
lr mW aYkIe ...lair xdA 'ebe§©¥¨©¦§¨¨©
.'ebe dWn zxFY dpWn z` mipa`d̈£¨¦¥¦§¥©Ÿ¤
EkilFde gAfOd z` EwxR oMn xg`lE§©©¦¥¥§¤©¦§¥©§¦

Fniwd mWe ,lBlBd l` mipa`d z ¤̀¨£¨¦¤©¦§¨§¨¥¦
xn`PW Edfe ,aEW mzF`(k ,c my)z`e' ¨§¤¤¤¡©§¥

xW` dN`d mipa`d dxUr miYW§¥¤§¥¨£¨¦¨¥¤£¤
.'lBlBA rWFdi miwd oCxId on Egwl̈§¦©©§¥¥¦§ª©©¦§¨

df itlE,xnF` dY` z`vnpiM §¦¤¦§¥©¨¥¦
ipin dWlWzFnwdEid mipa`: §Ÿ¨¦¥£¨£¨¦¨
dxUrÎmiYWzFlFcBd mipa`dAKFz §¥¤§¥¨£¨¦©§§

doCbpkE ,oCxI(dGd xRqOM xnFlM) ©©§¥§¤§¨§©©¦§¨©¤
,oCxId on zFtqFp mipa` E`ivFd¦£¨¦¨¦©©§¥

sFQal Eniwde EkilFd mzF`,lBlBA ¨¦§¥¦§©©¦§¨
oCbpkEEniwd mipa` xRqn FzF`M - §¤§¨§¦§©£¨¦¥¦

lair xdAiptl ,gAfn mdn EpaE §©¥¨¨¥¤¦§¥©¦§¥
,lBlBl mEkilFdWzkQna `zi`cM ¤¦©¦§¨¦§¦¨§©¤¤

dhFq(:dl sc)(miyxtn):b dxez ¨



eaz`מח zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"h iying meil inei xeriy

(ä)éäìà ýåýéì çaæî íM úéðáeíéðáà çaæî E ¨¦³¨¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦§©´£¨¦½
éðú-àì:ìæøa íäéìò ó «Ÿ¨¦¬£¥¤−©§¤«

(å)éäìà ýåýé çaæî-úà äðáz úBîìL íéðáàE £¨¦³§¥Æ¦§¤½¤¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
éäìà ýåýéì úìBò åéìò úéìòäå:E §©«£¦³¨¨¨Æ½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

(æ)ýåýé éðôì zçîNå íM zìëàå íéîìL zçáæå§¨«©§¨¬§¨¦−§¨©´§¨¨®§¨´©§½̈¦§¥−§Ÿ̈¬
éäìà:E ¡Ÿ¤«

(ç)äøBzä éøác-ìk-úà íéðáàä-ìò záúëå§¨©§¨´©¨«£¨¦À¤¨¦§¥²©¨¬
ñ :áèéä øàa úàfä©−Ÿ©¥¬¥¥«

i"yx£·ËÈ‰ ¯‡a∑(שם) לׁשֹון .ּבׁשבעים «≈≈≈ְְִִָ

(è)ìàøNé-ìk-ìà íiåìä íéðäkäå äLî øaãéå©§©¥³¤Æ§©«Ÿ£¦´©«§¦¦½¤¨¦§¨¥−
úkñä øîàì|úééäð äfä íBiä ìàøNé òîLe ¥®Ÿ©§¥³§©Æ¦§¨¥½©³©¤Æ¦«§¥´¨

éäìà ýåýéì íòì:E §½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«
i"yx£˙kÒ‰∑ּכתרּגּומֹו.˙ÈÈ‰ ‰f‰ ÌBi‰∑ּבעיני יהיּו יֹום ּבברית ּבכל עּמֹו ּבאת הּיֹום .ּכאּלּו «¿≈ְְַ««∆ƒ¿≈»ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(282 'nr hk zegiy ihewl)

לעםלעםלעםלעם נהייתנהייתנהייתנהיית ההההּזּזּזּזהההה ט)ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם הּזקן,(כז, ואדמו"ר הּבעל־ׁשם־טֹוב הּגדֹולים, הּמאֹורֹות ׁשני ׁשל ההּלדת יֹום הּוא אלּול ח"י ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
זה. ּבפסּוק רמּוזים הּׁשם"ההההּבּבּבּבעלעלעלעל־־־־ׁשׁשׁשׁשםםםם־־־־טטטטֹוֹוֹוֹובבבבּוׁשניהם ּברּו" לֹומר להם ולגרם יׂשראל ּבני ׁשל ּובּמֹוׁשבֹות ּבעירֹות לחזר נהג ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

לעם". "נהיית ׁשל הּתכן  ׁשּזהּו הּיהדּות, נקּדת את ּבהם ועֹורר ׁשּגּלה הינּו ּבזה, ההההּזּזּזּזקןקןקןקןוכּיֹוצא מבאר אדמואדמואדמואדמו""""רררר אאמו"ר  - ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
יצחק) לוי ּדגדלּות(ּבלּקּוטי המֹוחין ג' ׁשהם ,(78) הוי' ּפעמים ׁשלׁש ּבגימטרּיא הז"ה ----ׁשהיו"ם הּזקן חבחבחבחב""""דדדד אדמו"ר והרי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

חב"ד. חסידּות ּתֹורת מיּסד ְֲִֵַַהּוא

(é)éäìà ýåýé ìB÷a zòîLååúåöî-úà úéNòå E §¨´©§½̈§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¦³¨¤¦§Ÿ¨Æ
ñ :íBiä Eeöî éëðà øLà åéwç-úàå§¤ª½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«

ß lel` f"h iying mei ß

(àé):øîàì àeää íBia íòä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤¨½̈©¬©−¥«Ÿ

(áé)íéføb øä-ìò íòä-úà Cøáì eãîòé älàÂ¥¤©«©§º§¨¥³¤¨¨Æ©©´§¦¦½
øëùOéå äãeäéå éåìå ïBòîL ïcøiä-úà íëøáòa§¨§§¤−¤©©§¥®¦§Æ§¥¦´¦«½̈§¦¨−̈

:ïîéðáe óñBéå§¥¬¦§¨¦«

Áa„Óה  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ È·˙Â¿ƒ¿≈«»«¿¿»√»¿»¡»»«¿«
:‡ÏÊ¯t ÔB‰ÈÏÚ ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÈ·‡«¿ƒ»¿ƒ¬≈«¿¿»

‡C‰Ïו  ÈÈc ‡Áa„Ó ˙È È·z ÔÈÓÏL ÔÈ·‡«¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»«¿¿»«¿»¡»»
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÂÏÚ È‰BÏÚ ˜q˙Â¿«≈¬ƒ¬»»√»¿»¡»»

È„Á˙Âז  Ônz ÏeÎÈ˙Â ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÒBk˙Â¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«»¿∆¡≈
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»

‡È¯B˙‡ח  ÈÓb˙t Ïk ˙È ‡i·‡ ÏÚ ·BzÎ˙Â¿ƒ¿««¿«»»»ƒ¿»≈«¿»
:˙e‡È L¯t ‡„‰»»»«»

Ï‡¯NÈט  ÏÎÏ È‡ÂÏ ‡i‰ÎÂ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆¿»¬«»≈»≈¿»ƒ¿»≈
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ï‡¯NÈ ÚÓLe ˙Èˆ‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈«¬≈¿«ƒ¿»≈»»≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡nÚÏ ‡˙ÈÂ‰¬≈»¿«»√»¿»¡»»

È˙י  „aÚ˙Â C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙e¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿«¿≈»
‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ È‰B„Bwtƒƒ¿»¿»ƒƒ¬»¿«¿»»

:ÔÈ„≈

‰‰e‡יא  ‡ÓBÈa ‡nÚ ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

eË¯‡יב  ÏÚ ‡nÚ ˙È ‡Î¯·Ï ÔeÓe˜È ÔÈl‡ƒ≈¿¿»»»»«»«»
ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ‡c¯È ˙È ÔBÎ¯·ÚÓa ÌÈÊ¯‚„ƒ¿ƒƒ¿≈¬»¿»«¿¿»ƒ¿¿≈ƒ

:ÔÓÈ·e ÛÒBÈÂ ¯Î˘OÈÂ ‰„e‰ÈÂƒ»¿ƒ»»¿≈ƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g).áèéä øàaoFWl miraWA ©¥¥¥§¦§¦¨
aFYkY [mlFrAW zFtVd lM mdW]¤¥¨©¨¤¨¨¦§
mix`Fan' mixaCd EidIW icM ,mzF`¨§¥¤¦§©§¨¦§¨¦

'ahid(`"eb):h dxez ¥¥

(h).úkñäFWExiRFnEBxzM ©§¥¥§©§
[aWwde of`d] 'ziv`' :qFlwpE`A: §§§£¥©£¥§©§¥

íòì úééäð äfä íBiäike .Lidl` 'dl ©©¤¦§¥¨§¨©¡Ÿ¤§¦
?l`xUil dxFY dpYip mFId FzF`A§©¦§¨¨§¦§¨¥

:aEzMd xnF` KM `N`Eidi mFi lkA ¤¨¨¥©¨§¨¦§
miaiag dxFYd ixaCENi`M Lipira ¦§¥©¨£¦¦§¥¤§¦

mFIddxFY dpYipEzixAa FOr z`A ©¦§¨¨¨¨¦©§¦
mrl Fl zFidl(:bq zekxa):i dxez ¦§§¨

`eaz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"h iying meil inei xeriy

i"yx£ÌÚ‰Œ˙‡ C¯·Ï∑:סֹוטה ּבמּסכת לו)ּכדאיתא לראׁש(דף וׁשּׁשה ּגרּזים, הר לראׁש עלּו ׁשבטים 'ׁשּׁשה ¿»≈∆»»ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ
ּבברכה: ּופתחּו ּגרּזים הר ּכלּפי ּפניהם לוּים הפכּו ּבאמצע. למּטה, והארֹון והלוּים והּכהנים עיבל, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹהר
עיבל  הר ּכלּפי ּפניהם והפכּו חזרּו אמן, עֹונין ואּלּו ואּלּו וגֹו'", ּומּסכה ּפסל יעׂשה לא אׁשר האיׁש ּברּו"ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

יקים  לא אׁשר "ארּור עד ּכּלם וכן וגֹו'"', פסל יעׂשה אׁשר האיׁש "ארּור ואֹומרים: ּבקללה, ."ּופתחּו ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

(âé)ãb ïáeàø ìáéò øäa äììwä-ìò eãîòé älàå§¥²¤©«©§¬©©§¨−̈§©´¥¨®§¥Æ¨´
:éìzôðå ïc ïìeáæe øLàå§¨¥½§ª−¨¬§©§¨¦«

(ãé)ìB÷ ìàøNé Léà-ìk-ìà eøîàå íiåìä eðòå§¨´©«§¦¦À§¨«§²¤¨¦¬¦§¨¥−¬
ñ :íø̈«

(åè)úáòBz äëqîe ìñô äNòé øLà Léàä øeøà̈´¨¦¿£¤´©«£¤Á¤̧¤©¥¹̈«£©´
íòä-ìë eðòå øúqa íNå Løç éãé äNòî ýåýé§Ÿ̈À©«£¥²§¥¬¨−̈§¨´©¨®¤§¨¯¨¨¨²

ñ :ïîà eøîàå§¨«§−¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(184 'nr hi mgpn zxez - f"iyz mixet zgiy)

ּבּבּבּבּסּסּסּסתרתרתרתר ווווׂשׂשׂשׂשםםםם חרחרחרחרׁשׁשׁשׁש ידיידיידיידי מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשהההה .... .... ּוּוּוּוממממּסּסּסּסכהכהכהכה ּפּפּפּפסלסלסלסל יעיעיעיעׂשׂשׂשׂשהההה טו)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ׁשּכאׁשר (כז, הּזהר, ּבׁשם ּפעם, אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
"ּבּסתר" ׁשּבּתֹורה הּנסּתר ּבחלק ּומּסכה" "ּפסל מכניס הּוא – מּדיליּה איׁשית, מּסברא הּתֹורה ּבפנימּיּות חּדּוׁש מחּדׁש ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאדם

א) אות שם אורות ניצוצי ב. קכז, זח"ג .(ראה
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd dxez zgny mei zgiy)

וחמי  מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ּפעם ּכ על אמר - מדיליּה איׁשית סברא ּבה ׁשמֹוסיף דהינּו - הּתֹורה ּבפנימיּות מחדׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּכׁשאדם
הּתֹורה, ּבפנימיּות מׁשלֹו סברֹות להכניס אסּור ולכן, ּבּסתר"! וׂשם גֹו' פסל יעׂשה ד"אׁשר ענין ׁשזהּו הזֹוהר, ּבׁשם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאדמֹו"ר

הרב". "דברי את ללמֹוד אם ְְִִִִֵֶַָּכי
ּבׁשלמא  הרּבי: את אז ׁשאלּתי "לענינגראד"), ּבׁשם עּתה הנקראת  ּבּפעטערּבּורג, (ּבהיֹותֹו זה ענין אֹודֹות דיּבר ּכׁשהרּבי -ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
היׁשנים, ּבהמאמרים יעׂשה מה אבל הענין; לפירּוׁש המאמר ּבעל אצל לׁשאֹול הּוא יכֹול ּבעצמֹו, ׁשמע ׁשאדם ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמאמר
("קא  רּוח ּבקֹור הרּבי לי ענה - המאמר? ּבעל את לׁשאֹול צריכים אז ׁשגם ונמצא דין, ּבעלמא איננּו ּכבר המאמר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשּבעל

- וואס")?... ("איז ּבכך ּומה נּו, ּבלּוטיק"): ְְִִַָָלט
ׁשלימּוד  ּכיון ואדרּבה: הּתפלה. קֹודם גם זאת ללמֹוד אפׁשר לכן מציאּותֹו, מתערבת לא  הּתֹורה ּפנימיּות ׁשּבלימּוד ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹוּכיון

גּופא. לּתפלה הכנה גם זה הרי - ּביטּול ענינֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָזה

„Ï·ÈÚיג  ‡¯eËa ‡iËÂÏ ÏÚ ÔeÓe˜È ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«¿»«»¿»¿≈»
:ÈÏzÙÂ Ôc ÔÏe·Êe ¯L‡Â „b Ô·e‡¿̄≈»¿»≈¿À»¿«¿»ƒ

Ï‡¯NÈיד  L‡ ÏÎÏ Ôe¯ÓÈÈÂ È‡ÂÏ Ôe·È˙ÈÂƒƒ≈»≈¿≈¿¿»¡«ƒ¿»≈
:‡Ó¯ ‡Ï»̃»»»

Á¯Ó˜‡טו  ‡ÎzÓe ÌÏˆ „aÚÈ Èc ‡¯·b ËÈÏƒ«¿»ƒ«¿≈∆∆«¿»¿»»»
Ôe·È˙ÈÂ ‡¯˙Ò· ÈeLÓe ÔÓ‡ È„È „·Ú ÈÈ Ì„√̃»¿»…«¿≈√»¿«ƒ¿ƒ¿»ƒƒ

:ÔÓ‡ Ôe¯ÓÈÈÂ ‡nÚ Ïk»«»¿≈¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ai).íòä úà CøáìzpeEM oi` §¨¥¤¨¨¥©¨©
,mrd z` Ekxai mnvr mdW aEzMd©¨¤¥©§¨§¨§¤¨¨

miIeld `N`,mci lr mrd z` mikxan ¤¨©§¦¦§¨§¦¤¨¨©¨¨
dhFq zkQna `zi`cM(.al sc),?cviM ¦§¦¨§©¤¤¨¥©

miGixB xd W`xl Elr mihaW dXW¦¨§¨¦¨§Ÿ©§¦¦
dXWemihaW,lair xd W`xl §¦¨§¨¦§Ÿ©¥¨

mIelde mipdMdezxWl miiE`xd] §©Ÿ£¦§©§¦¦¨§¦§¨¥
[oFx`d z` mi`UFp EidWoFx`de ¤¨§¦¤¨¨§¨¨

Ecnrrvn`a dHnl,mixdd ipW oiA ¨§§©¨¨¤§©¥§¥¤¨¦
EktddmIelz`xd iRlM mdipR ¨§©§¦¦¤§¥¤§©¥©

,dkxAa EgztE miGixBzFkxA EN`e §¦¦¨§©§¨¨§¥§¨
opi` oNdl xEn`d lM `lde ,Exn`̈§©£Ÿ¨¨¨§©¨¥¨
,'xEx`'e 'xEx`' lM `N` ?zFllw `N ¤̀¨§¨¤¨¨¨§¨
inl dkxAd z` dNigY miniCwn Eid̈©§¦¦§¦¨¤©§¨¨§¦
:dNigY mixnF` EidW ,oM dUri `NW¤Ÿ©£¤¥¤¨§¦§¦¨
lqt dUri `l xW` Wi`d KExA'¨¨¦£¤Ÿ©£¤¤¤

EN`e EN`e ,'Fbe 'dkQnEmicnFrd lM - ©¥¨§§¥¨¥¨¨§¦
,mixdd ipW lrEidExfg .'on`' oipFr ©§¥¤¨¦¨¦¨¥¨§

miIeldlair xd iRlM mdipt Ektde ©§¦¦§¨§§¥¤§©¥©¥¨
xEx`' ,mixnF`e dllTa EgztE¨§©§¨¨§§¦¨

'Fbe 'lqt dUri xW` Wi`d:`"q) ¨¦£¤©£¤¤¤§
Ektde Exfg .'on`' oipFr EN`e EN`e§¥¨¥¦¨¥¨§§¨§
KExA' ,Exn`e miGixB xd iRlM mdipt§¥¤§©¥©§¦¦§¨§¨
,'Fbe 'FO`e eia` dlwn Fpi` xW £̀¤¥©§¤¨¦§¦§
lair xdl mdipR miktFde mixfFge§§¦§§¦§¥¤§©¥¨
oke ,(FO`e eia` dlwn xEx` mixnF`e§§¦¨©§¤¨¦§¦§¥

miwEqRd lkAcr ,mNEM'xEx`'d §¨©§¦¨©¨¨
' :`EdW oFxg`dmiwi `l xW` xEx` ¨©£¤¨£¤Ÿ¨¦

'mzF` zFUrl z`Gd dxFYd ixaC z ¤̀¦§¥©¨©Ÿ©£¨
(my i"yx):bi dxez



מט `eaz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"h iying meil inei xeriy

(ä)éäìà ýåýéì çaæî íM úéðáeíéðáà çaæî E ¨¦³¨¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦§©´£¨¦½
éðú-àì:ìæøa íäéìò ó «Ÿ¨¦¬£¥¤−©§¤«

(å)éäìà ýåýé çaæî-úà äðáz úBîìL íéðáàE £¨¦³§¥Æ¦§¤½¤¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
éäìà ýåýéì úìBò åéìò úéìòäå:E §©«£¦³¨¨¨Æ½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

(æ)ýåýé éðôì zçîNå íM zìëàå íéîìL zçáæå§¨«©§¨¬§¨¦−§¨©´§¨¨®§¨´©§½̈¦§¥−§Ÿ̈¬
éäìà:E ¡Ÿ¤«

(ç)äøBzä éøác-ìk-úà íéðáàä-ìò záúëå§¨©§¨´©¨«£¨¦À¤¨¦§¥²©¨¬
ñ :áèéä øàa úàfä©−Ÿ©¥¬¥¥«

i"yx£·ËÈ‰ ¯‡a∑(שם) לׁשֹון .ּבׁשבעים «≈≈≈ְְִִָ

(è)ìàøNé-ìk-ìà íiåìä íéðäkäå äLî øaãéå©§©¥³¤Æ§©«Ÿ£¦´©«§¦¦½¤¨¦§¨¥−
úkñä øîàì|úééäð äfä íBiä ìàøNé òîLe ¥®Ÿ©§¥³§©Æ¦§¨¥½©³©¤Æ¦«§¥´¨

éäìà ýåýéì íòì:E §½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«
i"yx£˙kÒ‰∑ּכתרּגּומֹו.˙ÈÈ‰ ‰f‰ ÌBi‰∑ּבעיני יהיּו יֹום ּבברית ּבכל עּמֹו ּבאת הּיֹום .ּכאּלּו «¿≈ְְַ««∆ƒ¿≈»ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(282 'nr hk zegiy ihewl)

לעםלעםלעםלעם נהייתנהייתנהייתנהיית ההההּזּזּזּזהההה ט)ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם הּזקן,(כז, ואדמו"ר הּבעל־ׁשם־טֹוב הּגדֹולים, הּמאֹורֹות ׁשני ׁשל ההּלדת יֹום הּוא אלּול ח"י ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
זה. ּבפסּוק רמּוזים הּׁשם"ההההּבּבּבּבעלעלעלעל־־־־ׁשׁשׁשׁשםםםם־־־־טטטטֹוֹוֹוֹובבבבּוׁשניהם ּברּו" לֹומר להם ולגרם יׂשראל ּבני ׁשל ּובּמֹוׁשבֹות ּבעירֹות לחזר נהג ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

לעם". "נהיית ׁשל הּתכן  ׁשּזהּו הּיהדּות, נקּדת את ּבהם ועֹורר ׁשּגּלה הינּו ּבזה, ההההּזּזּזּזקןקןקןקןוכּיֹוצא מבאר אדמואדמואדמואדמו""""רררר אאמו"ר  - ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
יצחק) לוי ּדגדלּות(ּבלּקּוטי המֹוחין ג' ׁשהם ,(78) הוי' ּפעמים ׁשלׁש ּבגימטרּיא הז"ה ----ׁשהיו"ם הּזקן חבחבחבחב""""דדדד אדמו"ר והרי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

חב"ד. חסידּות ּתֹורת מיּסד ְֲִֵַַהּוא

(é)éäìà ýåýé ìB÷a zòîLååúåöî-úà úéNòå E §¨´©§½̈§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¦³¨¤¦§Ÿ¨Æ
ñ :íBiä Eeöî éëðà øLà åéwç-úàå§¤ª½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«

ß lel` f"h iying mei ß

(àé):øîàì àeää íBia íòä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤¨½̈©¬©−¥«Ÿ

(áé)íéføb øä-ìò íòä-úà Cøáì eãîòé älàÂ¥¤©«©§º§¨¥³¤¨¨Æ©©´§¦¦½
øëùOéå äãeäéå éåìå ïBòîL ïcøiä-úà íëøáòa§¨§§¤−¤©©§¥®¦§Æ§¥¦´¦«½̈§¦¨−̈

:ïîéðáe óñBéå§¥¬¦§¨¦«

Áa„Óה  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ È·˙Â¿ƒ¿≈«»«¿¿»√»¿»¡»»«¿«
:‡ÏÊ¯t ÔB‰ÈÏÚ ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÈ·‡«¿ƒ»¿ƒ¬≈«¿¿»

‡C‰Ïו  ÈÈc ‡Áa„Ó ˙È È·z ÔÈÓÏL ÔÈ·‡«¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»«¿¿»«¿»¡»»
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÂÏÚ È‰BÏÚ ˜q˙Â¿«≈¬ƒ¬»»√»¿»¡»»

È„Á˙Âז  Ônz ÏeÎÈ˙Â ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÒBk˙Â¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«»¿∆¡≈
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»

‡È¯B˙‡ח  ÈÓb˙t Ïk ˙È ‡i·‡ ÏÚ ·BzÎ˙Â¿ƒ¿««¿«»»»ƒ¿»≈«¿»
:˙e‡È L¯t ‡„‰»»»«»

Ï‡¯NÈט  ÏÎÏ È‡ÂÏ ‡i‰ÎÂ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆¿»¬«»≈»≈¿»ƒ¿»≈
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ï‡¯NÈ ÚÓLe ˙Èˆ‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈«¬≈¿«ƒ¿»≈»»≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡nÚÏ ‡˙ÈÂ‰¬≈»¿«»√»¿»¡»»

È˙י  „aÚ˙Â C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙e¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿«¿≈»
‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ È‰B„Bwtƒƒ¿»¿»ƒƒ¬»¿«¿»»

:ÔÈ„≈

‰‰e‡יא  ‡ÓBÈa ‡nÚ ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

eË¯‡יב  ÏÚ ‡nÚ ˙È ‡Î¯·Ï ÔeÓe˜È ÔÈl‡ƒ≈¿¿»»»»«»«»
ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ‡c¯È ˙È ÔBÎ¯·ÚÓa ÌÈÊ¯‚„ƒ¿ƒƒ¿≈¬»¿»«¿¿»ƒ¿¿≈ƒ

:ÔÓÈ·e ÛÒBÈÂ ¯Î˘OÈÂ ‰„e‰ÈÂƒ»¿ƒ»»¿≈ƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g).áèéä øàaoFWl miraWA ©¥¥¥§¦§¦¨
aFYkY [mlFrAW zFtVd lM mdW]¤¥¨©¨¤¨¨¦§
mix`Fan' mixaCd EidIW icM ,mzF`¨§¥¤¦§©§¨¦§¨¦

'ahid(`"eb):h dxez ¥¥

(h).úkñäFWExiRFnEBxzM ©§¥¥§©§
[aWwde of`d] 'ziv`' :qFlwpE`A: §§§£¥©£¥§©§¥

íòì úééäð äfä íBiäike .Lidl` 'dl ©©¤¦§¥¨§¨©¡Ÿ¤§¦
?l`xUil dxFY dpYip mFId FzF`A§©¦§¨¨§¦§¨¥

:aEzMd xnF` KM `N`Eidi mFi lkA ¤¨¨¥©¨§¨¦§
miaiag dxFYd ixaCENi`M Lipira ¦§¥©¨£¦¦§¥¤§¦

mFIddxFY dpYipEzixAa FOr z`A ©¦§¨¨¨¨¦©§¦
mrl Fl zFidl(:bq zekxa):i dxez ¦§§¨

`eaz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"h iying meil inei xeriy

i"yx£ÌÚ‰Œ˙‡ C¯·Ï∑:סֹוטה ּבמּסכת לו)ּכדאיתא לראׁש(דף וׁשּׁשה ּגרּזים, הר לראׁש עלּו ׁשבטים 'ׁשּׁשה ¿»≈∆»»ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ
ּבברכה: ּופתחּו ּגרּזים הר ּכלּפי ּפניהם לוּים הפכּו ּבאמצע. למּטה, והארֹון והלוּים והּכהנים עיבל, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹהר
עיבל  הר ּכלּפי ּפניהם והפכּו חזרּו אמן, עֹונין ואּלּו ואּלּו וגֹו'", ּומּסכה ּפסל יעׂשה לא אׁשר האיׁש ּברּו"ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

יקים  לא אׁשר "ארּור עד ּכּלם וכן וגֹו'"', פסל יעׂשה אׁשר האיׁש "ארּור ואֹומרים: ּבקללה, ."ּופתחּו ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

(âé)ãb ïáeàø ìáéò øäa äììwä-ìò eãîòé älàå§¥²¤©«©§¬©©§¨−̈§©´¥¨®§¥Æ¨´
:éìzôðå ïc ïìeáæe øLàå§¨¥½§ª−¨¬§©§¨¦«

(ãé)ìB÷ ìàøNé Léà-ìk-ìà eøîàå íiåìä eðòå§¨´©«§¦¦À§¨«§²¤¨¦¬¦§¨¥−¬
ñ :íø̈«

(åè)úáòBz äëqîe ìñô äNòé øLà Léàä øeøà̈´¨¦¿£¤´©«£¤Á¤̧¤©¥¹̈«£©´
íòä-ìë eðòå øúqa íNå Løç éãé äNòî ýåýé§Ÿ̈À©«£¥²§¥¬¨−̈§¨´©¨®¤§¨¯¨¨¨²

ñ :ïîà eøîàå§¨«§−¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(184 'nr hi mgpn zxez - f"iyz mixet zgiy)

ּבּבּבּבּסּסּסּסתרתרתרתר ווווׂשׂשׂשׂשםםםם חרחרחרחרׁשׁשׁשׁש ידיידיידיידי מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשהההה .... .... ּוּוּוּוממממּסּסּסּסכהכהכהכה ּפּפּפּפסלסלסלסל יעיעיעיעׂשׂשׂשׂשהההה טו)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ׁשּכאׁשר (כז, הּזהר, ּבׁשם ּפעם, אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
"ּבּסתר" ׁשּבּתֹורה הּנסּתר ּבחלק ּומּסכה" "ּפסל מכניס הּוא – מּדיליּה איׁשית, מּסברא הּתֹורה ּבפנימּיּות חּדּוׁש מחּדׁש ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאדם

א) אות שם אורות ניצוצי ב. קכז, זח"ג .(ראה
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd dxez zgny mei zgiy)

וחמי  מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ּפעם ּכ על אמר - מדיליּה איׁשית סברא ּבה ׁשמֹוסיף דהינּו - הּתֹורה ּבפנימיּות מחדׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּכׁשאדם
הּתֹורה, ּבפנימיּות מׁשלֹו סברֹות להכניס אסּור ולכן, ּבּסתר"! וׂשם גֹו' פסל יעׂשה ד"אׁשר ענין ׁשזהּו הזֹוהר, ּבׁשם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאדמֹו"ר

הרב". "דברי את ללמֹוד אם ְְִִִִֵֶַָּכי
ּבׁשלמא  הרּבי: את אז ׁשאלּתי "לענינגראד"), ּבׁשם עּתה הנקראת  ּבּפעטערּבּורג, (ּבהיֹותֹו זה ענין אֹודֹות דיּבר ּכׁשהרּבי -ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
היׁשנים, ּבהמאמרים יעׂשה מה אבל הענין; לפירּוׁש המאמר ּבעל אצל לׁשאֹול הּוא יכֹול ּבעצמֹו, ׁשמע ׁשאדם ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמאמר
("קא  רּוח ּבקֹור הרּבי לי ענה - המאמר? ּבעל את לׁשאֹול צריכים אז ׁשגם ונמצא דין, ּבעלמא איננּו ּכבר המאמר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשּבעל

- וואס")?... ("איז ּבכך ּומה נּו, ּבלּוטיק"): ְְִִַָָלט
ׁשלימּוד  ּכיון ואדרּבה: הּתפלה. קֹודם גם זאת ללמֹוד אפׁשר לכן מציאּותֹו, מתערבת לא  הּתֹורה ּפנימיּות ׁשּבלימּוד ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹוּכיון

גּופא. לּתפלה הכנה גם זה הרי - ּביטּול ענינֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָזה

„Ï·ÈÚיג  ‡¯eËa ‡iËÂÏ ÏÚ ÔeÓe˜È ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«¿»«»¿»¿≈»
:ÈÏzÙÂ Ôc ÔÏe·Êe ¯L‡Â „b Ô·e‡¿̄≈»¿»≈¿À»¿«¿»ƒ

Ï‡¯NÈיד  L‡ ÏÎÏ Ôe¯ÓÈÈÂ È‡ÂÏ Ôe·È˙ÈÂƒƒ≈»≈¿≈¿¿»¡«ƒ¿»≈
:‡Ó¯ ‡Ï»̃»»»

Á¯Ó˜‡טו  ‡ÎzÓe ÌÏˆ „aÚÈ Èc ‡¯·b ËÈÏƒ«¿»ƒ«¿≈∆∆«¿»¿»»»
Ôe·È˙ÈÂ ‡¯˙Ò· ÈeLÓe ÔÓ‡ È„È „·Ú ÈÈ Ì„√̃»¿»…«¿≈√»¿«ƒ¿ƒ¿»ƒƒ

:ÔÓ‡ Ôe¯ÓÈÈÂ ‡nÚ Ïk»«»¿≈¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ai).íòä úà CøáìzpeEM oi` §¨¥¤¨¨¥©¨©
,mrd z` Ekxai mnvr mdW aEzMd©¨¤¥©§¨§¨§¤¨¨

miIeld `N`,mci lr mrd z` mikxan ¤¨©§¦¦§¨§¦¤¨¨©¨¨
dhFq zkQna `zi`cM(.al sc),?cviM ¦§¦¨§©¤¤¨¥©

miGixB xd W`xl Elr mihaW dXW¦¨§¨¦¨§Ÿ©§¦¦
dXWemihaW,lair xd W`xl §¦¨§¨¦§Ÿ©¥¨

mIelde mipdMdezxWl miiE`xd] §©Ÿ£¦§©§¦¦¨§¦§¨¥
[oFx`d z` mi`UFp EidWoFx`de ¤¨§¦¤¨¨§¨¨

Ecnrrvn`a dHnl,mixdd ipW oiA ¨§§©¨¨¤§©¥§¥¤¨¦
EktddmIelz`xd iRlM mdipR ¨§©§¦¦¤§¥¤§©¥©

,dkxAa EgztE miGixBzFkxA EN`e §¦¦¨§©§¨¨§¥§¨
opi` oNdl xEn`d lM `lde ,Exn`̈§©£Ÿ¨¨¨§©¨¥¨
,'xEx`'e 'xEx`' lM `N` ?zFllw `N ¤̀¨§¨¤¨¨¨§¨
inl dkxAd z` dNigY miniCwn Eid̈©§¦¦§¦¨¤©§¨¨§¦
:dNigY mixnF` EidW ,oM dUri `NW¤Ÿ©£¤¥¤¨§¦§¦¨
lqt dUri `l xW` Wi`d KExA'¨¨¦£¤Ÿ©£¤¤¤

EN`e EN`e ,'Fbe 'dkQnEmicnFrd lM - ©¥¨§§¥¨¥¨¨§¦
,mixdd ipW lrEidExfg .'on`' oipFr ©§¥¤¨¦¨¦¨¥¨§

miIeldlair xd iRlM mdipt Ektde ©§¦¦§¨§§¥¤§©¥©¥¨
xEx`' ,mixnF`e dllTa EgztE¨§©§¨¨§§¦¨

'Fbe 'lqt dUri xW` Wi`d:`"q) ¨¦£¤©£¤¤¤§
Ektde Exfg .'on`' oipFr EN`e EN`e§¥¨¥¦¨¥¨§§¨§
KExA' ,Exn`e miGixB xd iRlM mdipt§¥¤§©¥©§¦¦§¨§¨
,'Fbe 'FO`e eia` dlwn Fpi` xW £̀¤¥©§¤¨¦§¦§
lair xdl mdipR miktFde mixfFge§§¦§§¦§¥¤§©¥¨
oke ,(FO`e eia` dlwn xEx` mixnF`e§§¦¨©§¤¨¦§¦§¥

miwEqRd lkAcr ,mNEM'xEx`'d §¨©§¦¨©¨¨
' :`EdW oFxg`dmiwi `l xW` xEx` ¨©£¤¨£¤Ÿ¨¦

'mzF` zFUrl z`Gd dxFYd ixaC z ¤̀¦§¥©¨©Ÿ©£¨
(my i"yx):bi dxez



eaz`נ zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"h iying meil inei xeriy

(æè)íòä-ìk øîàå Bnàå åéáà äì÷î øeøà̈¾©§¤¬¨¦−§¦®§¨©¬¨¨−̈
ñ :ïîà̈¥«

i"yx£ÂÈ·‡ ‰Ï˜Ó∑ לׁשֹון כה)מזלזל, ."אחי"ונקלה(לעיל «¿∆»ƒְְְְְִִֵַָָ

(æé)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå eäòø ìeáb âéqî øeøà̈¾©¦−§´¥¥®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£Ïe·b ‚ÈqÓ∑:לׁשֹון הּקרקע, את וגֹונב לאחֹוריו נט)מחזירֹו אחֹור (ישעיה .""והּוסג «ƒ¿ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָ

(çé)íòä-ìk øîàå Cøca øeò äbLî øeøà̈¾©§¤¬¦¥−©¨®¤§¨©¬¨¨−̈
ñ :ïîà̈¥«

i"yx£¯eÚ ‰bLÓ∑,ּבּדבר רעה הּסּומא עצה .ּומׂשיאֹו «¿∆ƒ≈ִֵַַַָָָָָָ

(èé)øîàå äðîìàå íBúé-øb ètLî ähî øeøà̈À©¤²¦§©¬¥«¨−§©§¨¨®§¨©¬
:ïîà íòä-ìk̈¨−̈¨¥«

(ë)ðk älâ ék åéáà úLà-íò áëL øeøàåéáà ó ¨ÀŸ¥Æ¦¥´¤¨¦½¦¬¦−̈§©´¨¦®
ñ :ïîà íòä-ìk øîàå§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(àë)íòä-ìk øîàå äîäa-ìk-íò áëL øeøà̈¾Ÿ¥−¦¨§¥¨®§¨©¬¨¨−̈
ñ :ïîà̈¥«

(áë)Búçà-íò áëL øeøàBnà-úá Bà åéáà-úa ¨ÀŸ¥Æ¦£Ÿ½©¨¦−´©¦®
:ïîà íòä-ìk øîàå§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(âë)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå Bzðúç-íò áëL øeøà̈¾Ÿ¥−¦«Ÿ©§®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(ãë)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå øúqa eäòø äkî øeøà̈¾©¥¬¥¥−©¨®¤§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£¯˙qa e‰Ú¯ ‰kÓ∑ הרע לׁשֹון יׁשעל ארּורים י"א הּדרׁשן: מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו ראיתי אֹומר. הּוא «≈≈≈«»∆ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

nÚ‡טז  Ïk ¯ÓÈÈÂ dn‡Â È‰e·‡ ÈÏ˜Èc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

Ïkיז  ¯ÓÈÈÂ d¯·Á„ ‡ÓeÁz ÈLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¿»¿«¿≈¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

nÚ‡יח  Ïk ¯ÓÈÈÂ ‡Á¯‡a ‡¯ÈeÚ ÈÚËÈc ËÈÏƒ¿«¿≈¬ƒ»¿»¿»¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

ÓÈÈÂ¯יט  ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈ ¯ic ÔÈc ÈÏˆÈc ËÈÏƒ¿«¿≈ƒ««ƒ«»¿«¿¿»¿≈«
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk»«»»≈

Èlbכ  È¯‡ È‰e·‡ ˙z‡ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¬≈«ƒ
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ È‰e·‡„ ‡Ùk«¿»«¬ƒ¿≈«»«»»≈

Ïkכא  ¯ÓÈÈÂ ‡¯ÈÚa Ïk ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

·˙כב  B‡ È‰e·‡ ˙a d˙Á‡ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ¬»≈«¬ƒ«
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ dn‡ƒ≈¿≈«»«»»≈

nÚ‡כג  Ïk ¯ÓÈÈÂ d˙BÓÁ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ¬≈¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

Ïkכד  ¯ÓÈÈÂ ‡¯˙Òa d¯·ÁÏ ÈÁÓÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¿«¿≈¿ƒ¿»¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fh)åéáà äì÷î'dlwn' .FO`e ©§¤¨¦§¦©§¤
FWExiRlflfnznbEckE ,mcFakA ¥§©§¥¦§¨§§©

oFWlaEzMdrl)(b ,dk lisiqi oR' §©¨¤Ÿ¦
...FzMdlLig` dlwpe'Lipirl §©Ÿ§¦§¨¨¦§¥¤

[ax oFiGA Fl mFxbY dAExnd d`Mdd]©©¨¨©§¨¦§¦¨©
(r"aei mebxz):fi dxez

(fi).ìeáb âéqîlEaBd z` xzFq ©¦§¥¤©§
Fxiag dcUl EdcU oiA cixtOd©©§¦¥¨¥¦§¥£¥

EapFbe eixFg`l FxifgnKkAz` ©£¦©£¨§¥§¨¤
rwxTdz` liCbdl icM Fxiag lW ©©§©¤£¥§¥§©§¦¤

`Ed 'biQn' zaize .FNWMoFWl ¤§¥©©¦¦§
aEzMdxFg` bQEde''hRWn,hp diryi) ©¨§©¨¦§¨

(ciENi`M ,xFg`l aW hRWOd]©¦§¨¨§¨§¦
[eixFg`l mirWxd EdEtgC§¨¨§¨¦©£¨

(w"cx):gi dxez
(gi)øeò äbLîwx dpeEMd oi` .KxCA ©§¤¦¥©¨¤¥©©¨¨©

mxFbe WOn `nEQd z` drhOW inl§¦¤©§¤¤©¨©¨§¥
s` `N` ,lWMdlE FMxcA zFBWl Fl¦§§©§§¦¨¥¤¨©

lMA `nEQddfi`xaCFpi`W ,miIEqn ¨©¨§¥¤¨¨§¨¤¥
`A `Ede ,zn`d z` FA d`FxF`iVnE ¤¤¨¡¤§¨©¦

drx dvrllkA df ixd ,FliWkdl ¥¨¨¨§©§¦£¥¤¦§©
'xEr dBWn xEx`',oexkfd) ¨©§¤¦¥

(dnkgÎjyn:hi dxez
(ck).øúqa eäòø äkîdpeEMd oi` ©¥¥¥©¨¤¥©©¨¨

zFidl DMxC oi` ixdW ,WOn d`Mdl§©¨¨©¨¤£¥¥©§¨¦§
`N` ,xzQA`Ed rxdÎoFWl lr ©¥¤¤¨©¨¨¨

xnF`Fxiag lr drx xAcOW ,oM ¥¥¤§©¥¨¨©£¥
`NW EdMn ENi`M `vnpe ,'xzQA'©¥¤§¦§¨§¦©¥¤Ÿ

FzEgkFpA(dciwr). §§
:i"yx siqeneFcFqiA izi`x(Fxtq) ¨¦¦¦¦§

`eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"h iying meil inei xeriy
ׁשמעֹו ּוכנגד ׁשבטים, י"א ּכנגד ׁשאר ּכאן ּכׁשּבר מֹותֹו לפני לברכֹו ּבלּבֹו היה ׁשּלא לפי ארּור, ּכתב לא ן ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

לקּללֹו רצה לא לכ .הּׁשבטים, ְְְְִַַָָָָֹ

(äë)øîàå é÷ð íc Lôð úBkäì ãçL ç÷ì øeøà̈ÆŸ¥´©½Ÿ©§©¬¤−¤©´¨¦®§¨©¬
ñ :ïîà íòä-ìk̈¨−̈¨¥«

(åë)úàfä-äøBzä éøác-úà íé÷é-àì øLà øeøà̈À£¤¯«Ÿ¨¦²¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ
ô :ïîà íòä-ìk øîàå íúBà úBNòì©«£´¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£ÌÈ˜ÈŒ‡Ï ¯L‡∑ ּובׁשבּועה ּבאלה עליהם וקּבלּוה ּכּלּה, הּתֹורה ּכל את ּכלל .ּכאן ¬∆…»ƒְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻ

çë(à)éäìà ýåýé ìB÷a òîLz òBîL-íà äéäåE §¨À̈¦¨³©¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ìEeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà úBNòì øîL ¦§³Ÿ©«£Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−

ðúðe íBiäéäìà ýåýé E:õøàä ééBb-ìk ìò ïBéìò E ©®§¨̧§¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−¨¥¬¨¨«¤

(á)éìò eàáeék EâéOäå älàä úBëøaä-ìk E ¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦ª®¦´
éäìà ýåýé ìB÷a òîLú:E ¦§©½§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(â):äãOa äzà Ceøáe øéòa äzà Ceøä¬©−̈¨¦®¨¬©−̈©¨¤«

(ã)ðèá-éøt Ceøaéøôe Eúîãà éøôe EEzîäá ¨¯§¦«¦§§²§¦¬©§¨«§−§¦´§¤§¤®
éôìà øâLðàö úBøzLòå E:E §©¬£¨¤−§©§§¬Ÿ¤«

i"yx£EÈÙÏ‡ ¯‚L∑ מּמעיה מׁשּגרת ׁשהּבהמה ,ּבקר ˆ‡E.ולדֹות ˙B¯zLÚÂ∑ורּבֹותינּו ּכתרּגּומֹו. ¿«¬»∆ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿«¿¿…∆ְְְֵַַ
נקר  לּמה סלעים דרׁשּו: ׁשהן הּללּו, ּכעׁשּתרֹות אֹותם ּומחזיקֹות ּבעליהן ׁשּמעׁשירֹות 'עׁשּתרֹות'? ׁשמם א ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

.חזקים  ֲִָ

Ìcכה  LÙ ÏË˜ÓÏ ‡„ÁL Ïa˜Ó Èc ËÈÏƒƒ¿«≈…¬»¿ƒ¿«¿««
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ÈkÊ««¿≈«»«»»≈

‰„‡כו  ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t ˙È Ìi˜È ‡Ï Èc ËÈÏƒƒ»¿««»ƒ¿»≈«¿»»»
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ÔB‰˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»¿¿≈«»«»»≈

‡C‰Ïא  ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»
‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒƒ¬»
ÏÚ ÈlÚ C‰Ï‡ ÈÈ CpzÈÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈¿ƒ¿ƒ»¿»¡»»ƒ««

:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk»«¿≈«¿»

Cp˜a„ÈÂב  ÔÈl‡‰ ‡˙k¯a Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ¿≈¬»»ƒ¿¿»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»
:C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿««¿≈¿»«¿»¡»»

Ï˜Áa‡:ג  z‡ CÈ¯·e ‡z¯˜a z‡ CÈ¯a¿ƒ«¿¿«¿»¿ƒ«¿¿«¿»

cÏÂe‡ד  CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ ‡cÏÂ CÈ¯a¿ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«¿»
:CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a C¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»«¿≈»¿∆¿≈»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

xUr cg` :oWxCd dWn iAx lW¤©¦Ÿ¤©©§¨©©¨¨
o`M Wi mixEx`xEx`dn uEg] £¦¥¨¥¨¨

on Fpi`W 'ebe 'miwi `l xW`' oFxg`d̈©££¤Ÿ¨¦¤¥¦
aqEOd illM oFWl `EdW itl ,oipOd©¦§¨§¦¤¨§¨¦©¨

mde ,[dxFYd lM lr`"i cbpM ©¨©¨§¥§¤¤
mihaWoFrnW haWl hxR -cbpkE . §¨¦§¨§¥¤¦§§¤¤
haWitl - 'xEx`' azk `l oFrnW ¥¤¦§Ÿ¨©¨§¦

FAla did `NWdWn lWFkxal ¤Ÿ¨¨§¦¤¤§¨£
mihaXd x`W KxAWM FzFn iptl¦§¥§¤¥©§¨©§¨¦
didW ,`Elq oA ixnf dUrn mEXn]¦©£¥¦§¦¤¨¤¨¨

'ipFrnXl a` zia `iUp'(ci ,dk xacna)[ §¦¥¨©¦§¦
dvx `l Kklz`f lr siqFdlEFllwl §¨Ÿ¨¨§¦©Ÿ§©§
(iiga epiax ,yeal):dk dxez

(ek)íé÷é àì øLàdxFYd ixaC z` £¤Ÿ¨¦¤¦§¥©¨
.z`Gdo`M,df 'xEx`'A -z` llM ©Ÿ¨§¨¤¨©¤

zFevOdAW,dNEM dxFYd lMxnFl ©¦§¤§¨©¨¨©
zFevOd on zg`A mc` xFRki m`W¤¦¦§¨¨§©©¦©¦§

,'xEx`'A `Ed ixdelM ziIpr ici lr £¥§¨§©§¥£¦©¨
,'on`' mrddl`A mdilr dElAw ¨¨¨¥¦§¨£¥¤§¨¨

(dllw)drEaWaE,.el zereay) §¨¨¦§¨
(o"anx:` dxez
çë(c)éôìà øâL.EFWExiR 'mitl`' §©£¨¤£¨¦¥

cle FWExiR 'xbW'e .zFndA ,xwÄ¨§¥§¤¤¥§©
o`M xEn`d 'Litl` xbW' ixd ,dndAd©§¥¨£¥§©£¨¤¨¨¨

FWExiR,LxwA zFcleitlEdndAdW ¥©§§¨§§¦¤©§¥¨
zxBWnFzF` (dhilnn)dirOn §©¤¤©§¦¨¦¥¤¨

'xbW' clEd iExw Kkitl(bi ,f lirl m"`x): §¦¨¨©¨¨¤¤
ðàö úBøzLòå.EFWExiRFnEBxzM §©§§Ÿ¤¥§©§

.[Lp`v ixcr] 'Kpr ixcre' :qFlwpE`A§§§§¤§¥¨¨¤§¥Ÿ§
mnW `xwp dOl ,Exn` EpizFAxe§©¥¨§¨¨¦§¨§¨

o`Sd ixcr lW?'zFxYWr'oFWNn ¤¤§¥©Ÿ©§¨¦§
mW lr ,zExiWrz` zFxiWrOW £¦©¥¤©£¦¤

zFwifgnE odilrA(zFwGgn),mzF` ©£¥¤©£¦§©§¨
mdW axd oFnOd geex ici lr©§¥¤©©¨¨©¤¥

Exn` oMW] Fl oi`ian(:ct oileg) §¦¦¤¥¨§
dndaA wFqri xXrzIW dvFxd'¨¤¤¦§©¥©£¦§¥¨
ipiOn mdW miUakE miGr oFbM ,'dTC©¨§¦¦§¨¦¤¥¦¦¥
'zFxYWr' zaiYW itl .[o`Sd©Ÿ§¦¤¥©©§¨

,'wfFg' oFWl mB DrnWnzFxYWrM ©§¨¨©§¤§©§¨
miwfg mirlq odW ElNdFnM] ©¨¤¥§¨¦£¨¦§
oWAd Kln bFr lv` Ep`vOW,` lirl) ¤¨¨¥¤¤¤©¨¨

(cxnFlM ,'zxYWrA aWFi xW`'£¤¥§©§¨Ÿ§©
[WaMl dWTd miwEv mFwnA FzaiWi§¦¨¦§¦©¨¤¦¨¥

(`"eb):d dxez



ני `eaz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"h iying meil inei xeriy

(æè)íòä-ìk øîàå Bnàå åéáà äì÷î øeøà̈¾©§¤¬¨¦−§¦®§¨©¬¨¨−̈
ñ :ïîà̈¥«

i"yx£ÂÈ·‡ ‰Ï˜Ó∑ לׁשֹון כה)מזלזל, ."אחי"ונקלה(לעיל «¿∆»ƒְְְְְִִֵַָָ

(æé)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå eäòø ìeáb âéqî øeøà̈¾©¦−§´¥¥®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£Ïe·b ‚ÈqÓ∑:לׁשֹון הּקרקע, את וגֹונב לאחֹוריו נט)מחזירֹו אחֹור (ישעיה .""והּוסג «ƒ¿ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָ

(çé)íòä-ìk øîàå Cøca øeò äbLî øeøà̈¾©§¤¬¦¥−©¨®¤§¨©¬¨¨−̈
ñ :ïîà̈¥«

i"yx£¯eÚ ‰bLÓ∑,ּבּדבר רעה הּסּומא עצה .ּומׂשיאֹו «¿∆ƒ≈ִֵַַַָָָָָָ

(èé)øîàå äðîìàå íBúé-øb ètLî ähî øeøà̈À©¤²¦§©¬¥«¨−§©§¨¨®§¨©¬
:ïîà íòä-ìk̈¨−̈¨¥«

(ë)ðk älâ ék åéáà úLà-íò áëL øeøàåéáà ó ¨ÀŸ¥Æ¦¥´¤¨¦½¦¬¦−̈§©´¨¦®
ñ :ïîà íòä-ìk øîàå§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(àë)íòä-ìk øîàå äîäa-ìk-íò áëL øeøà̈¾Ÿ¥−¦¨§¥¨®§¨©¬¨¨−̈
ñ :ïîà̈¥«

(áë)Búçà-íò áëL øeøàBnà-úá Bà åéáà-úa ¨ÀŸ¥Æ¦£Ÿ½©¨¦−´©¦®
:ïîà íòä-ìk øîàå§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(âë)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå Bzðúç-íò áëL øeøà̈¾Ÿ¥−¦«Ÿ©§®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(ãë)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå øúqa eäòø äkî øeøà̈¾©¥¬¥¥−©¨®¤§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£¯˙qa e‰Ú¯ ‰kÓ∑ הרע לׁשֹון יׁשעל ארּורים י"א הּדרׁשן: מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו ראיתי אֹומר. הּוא «≈≈≈«»∆ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

nÚ‡טז  Ïk ¯ÓÈÈÂ dn‡Â È‰e·‡ ÈÏ˜Èc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

Ïkיז  ¯ÓÈÈÂ d¯·Á„ ‡ÓeÁz ÈLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¿»¿«¿≈¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

nÚ‡יח  Ïk ¯ÓÈÈÂ ‡Á¯‡a ‡¯ÈeÚ ÈÚËÈc ËÈÏƒ¿«¿≈¬ƒ»¿»¿»¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

ÓÈÈÂ¯יט  ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈ ¯ic ÔÈc ÈÏˆÈc ËÈÏƒ¿«¿≈ƒ««ƒ«»¿«¿¿»¿≈«
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk»«»»≈

Èlbכ  È¯‡ È‰e·‡ ˙z‡ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¬≈«ƒ
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ È‰e·‡„ ‡Ùk«¿»«¬ƒ¿≈«»«»»≈

Ïkכא  ¯ÓÈÈÂ ‡¯ÈÚa Ïk ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

·˙כב  B‡ È‰e·‡ ˙a d˙Á‡ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ¬»≈«¬ƒ«
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ dn‡ƒ≈¿≈«»«»»≈

nÚ‡כג  Ïk ¯ÓÈÈÂ d˙BÓÁ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ¬≈¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

Ïkכד  ¯ÓÈÈÂ ‡¯˙Òa d¯·ÁÏ ÈÁÓÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¿«¿≈¿ƒ¿»¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fh)åéáà äì÷î'dlwn' .FO`e ©§¤¨¦§¦©§¤
FWExiRlflfnznbEckE ,mcFakA ¥§©§¥¦§¨§§©

oFWlaEzMdrl)(b ,dk lisiqi oR' §©¨¤Ÿ¦
...FzMdlLig` dlwpe'Lipirl §©Ÿ§¦§¨¨¦§¥¤

[ax oFiGA Fl mFxbY dAExnd d`Mdd]©©¨¨©§¨¦§¦¨©
(r"aei mebxz):fi dxez

(fi).ìeáb âéqîlEaBd z` xzFq ©¦§¥¤©§
Fxiag dcUl EdcU oiA cixtOd©©§¦¥¨¥¦§¥£¥

EapFbe eixFg`l FxifgnKkAz` ©£¦©£¨§¥§¨¤
rwxTdz` liCbdl icM Fxiag lW ©©§©¤£¥§¥§©§¦¤

`Ed 'biQn' zaize .FNWMoFWl ¤§¥©©¦¦§
aEzMdxFg` bQEde''hRWn,hp diryi) ©¨§©¨¦§¨

(ciENi`M ,xFg`l aW hRWOd]©¦§¨¨§¨§¦
[eixFg`l mirWxd EdEtgC§¨¨§¨¦©£¨

(w"cx):gi dxez
(gi)øeò äbLîwx dpeEMd oi` .KxCA ©§¤¦¥©¨¤¥©©¨¨©

mxFbe WOn `nEQd z` drhOW inl§¦¤©§¤¤©¨©¨§¥
s` `N` ,lWMdlE FMxcA zFBWl Fl¦§§©§§¦¨¥¤¨©

lMA `nEQddfi`xaCFpi`W ,miIEqn ¨©¨§¥¤¨¨§¨¤¥
`A `Ede ,zn`d z` FA d`FxF`iVnE ¤¤¨¡¤§¨©¦

drx dvrllkA df ixd ,FliWkdl ¥¨¨¨§©§¦£¥¤¦§©
'xEr dBWn xEx`',oexkfd) ¨©§¤¦¥

(dnkgÎjyn:hi dxez
(ck).øúqa eäòø äkîdpeEMd oi` ©¥¥¥©¨¤¥©©¨¨

zFidl DMxC oi` ixdW ,WOn d`Mdl§©¨¨©¨¤£¥¥©§¨¦§
`N` ,xzQA`Ed rxdÎoFWl lr ©¥¤¤¨©¨¨¨

xnF`Fxiag lr drx xAcOW ,oM ¥¥¤§©¥¨¨©£¥
`NW EdMn ENi`M `vnpe ,'xzQA'©¥¤§¦§¨§¦©¥¤Ÿ

FzEgkFpA(dciwr). §§
:i"yx siqeneFcFqiA izi`x(Fxtq) ¨¦¦¦¦§

`eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"h iying meil inei xeriy
ׁשמעֹו ּוכנגד ׁשבטים, י"א ּכנגד ׁשאר ּכאן ּכׁשּבר מֹותֹו לפני לברכֹו ּבלּבֹו היה ׁשּלא לפי ארּור, ּכתב לא ן ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

לקּללֹו רצה לא לכ .הּׁשבטים, ְְְְִַַָָָָֹ

(äë)øîàå é÷ð íc Lôð úBkäì ãçL ç÷ì øeøà̈ÆŸ¥´©½Ÿ©§©¬¤−¤©´¨¦®§¨©¬
ñ :ïîà íòä-ìk̈¨−̈¨¥«

(åë)úàfä-äøBzä éøác-úà íé÷é-àì øLà øeøà̈À£¤¯«Ÿ¨¦²¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ
ô :ïîà íòä-ìk øîàå íúBà úBNòì©«£´¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£ÌÈ˜ÈŒ‡Ï ¯L‡∑ ּובׁשבּועה ּבאלה עליהם וקּבלּוה ּכּלּה, הּתֹורה ּכל את ּכלל .ּכאן ¬∆…»ƒְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻ

çë(à)éäìà ýåýé ìB÷a òîLz òBîL-íà äéäåE §¨À̈¦¨³©¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ìEeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà úBNòì øîL ¦§³Ÿ©«£Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−

ðúðe íBiäéäìà ýåýé E:õøàä ééBb-ìk ìò ïBéìò E ©®§¨̧§¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−¨¥¬¨¨«¤

(á)éìò eàáeék EâéOäå älàä úBëøaä-ìk E ¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦ª®¦´
éäìà ýåýé ìB÷a òîLú:E ¦§©½§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(â):äãOa äzà Ceøáe øéòa äzà Ceøä¬©−̈¨¦®¨¬©−̈©¨¤«

(ã)ðèá-éøt Ceøaéøôe Eúîãà éøôe EEzîäá ¨¯§¦«¦§§²§¦¬©§¨«§−§¦´§¤§¤®
éôìà øâLðàö úBøzLòå E:E §©¬£¨¤−§©§§¬Ÿ¤«

i"yx£EÈÙÏ‡ ¯‚L∑ מּמעיה מׁשּגרת ׁשהּבהמה ,ּבקר ˆ‡E.ולדֹות ˙B¯zLÚÂ∑ורּבֹותינּו ּכתרּגּומֹו. ¿«¬»∆ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿«¿¿…∆ְְְֵַַ
נקר  לּמה סלעים דרׁשּו: ׁשהן הּללּו, ּכעׁשּתרֹות אֹותם ּומחזיקֹות ּבעליהן ׁשּמעׁשירֹות 'עׁשּתרֹות'? ׁשמם א ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

.חזקים  ֲִָ

Ìcכה  LÙ ÏË˜ÓÏ ‡„ÁL Ïa˜Ó Èc ËÈÏƒƒ¿«≈…¬»¿ƒ¿«¿««
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ÈkÊ««¿≈«»«»»≈

‰„‡כו  ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t ˙È Ìi˜È ‡Ï Èc ËÈÏƒƒ»¿««»ƒ¿»≈«¿»»»
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ÔB‰˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»¿¿≈«»«»»≈

‡C‰Ïא  ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»
‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒƒ¬»
ÏÚ ÈlÚ C‰Ï‡ ÈÈ CpzÈÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈¿ƒ¿ƒ»¿»¡»»ƒ««

:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk»«¿≈«¿»

Cp˜a„ÈÂב  ÔÈl‡‰ ‡˙k¯a Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ¿≈¬»»ƒ¿¿»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»
:C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿««¿≈¿»«¿»¡»»

Ï˜Áa‡:ג  z‡ CÈ¯·e ‡z¯˜a z‡ CÈ¯a¿ƒ«¿¿«¿»¿ƒ«¿¿«¿»

cÏÂe‡ד  CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ ‡cÏÂ CÈ¯a¿ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«¿»
:CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a C¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»«¿≈»¿∆¿≈»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

xUr cg` :oWxCd dWn iAx lW¤©¦Ÿ¤©©§¨©©¨¨
o`M Wi mixEx`xEx`dn uEg] £¦¥¨¥¨¨

on Fpi`W 'ebe 'miwi `l xW`' oFxg`d̈©££¤Ÿ¨¦¤¥¦
aqEOd illM oFWl `EdW itl ,oipOd©¦§¨§¦¤¨§¨¦©¨

mde ,[dxFYd lM lr`"i cbpM ©¨©¨§¥§¤¤
mihaWoFrnW haWl hxR -cbpkE . §¨¦§¨§¥¤¦§§¤¤
haWitl - 'xEx`' azk `l oFrnW ¥¤¦§Ÿ¨©¨§¦

FAla did `NWdWn lWFkxal ¤Ÿ¨¨§¦¤¤§¨£
mihaXd x`W KxAWM FzFn iptl¦§¥§¤¥©§¨©§¨¦
didW ,`Elq oA ixnf dUrn mEXn]¦©£¥¦§¦¤¨¤¨¨

'ipFrnXl a` zia `iUp'(ci ,dk xacna)[ §¦¥¨©¦§¦
dvx `l Kklz`f lr siqFdlEFllwl §¨Ÿ¨¨§¦©Ÿ§©§
(iiga epiax ,yeal):dk dxez

(ek)íé÷é àì øLàdxFYd ixaC z` £¤Ÿ¨¦¤¦§¥©¨
.z`Gdo`M,df 'xEx`'A -z` llM ©Ÿ¨§¨¤¨©¤

zFevOdAW,dNEM dxFYd lMxnFl ©¦§¤§¨©¨¨©
zFevOd on zg`A mc` xFRki m`W¤¦¦§¨¨§©©¦©¦§

,'xEx`'A `Ed ixdelM ziIpr ici lr £¥§¨§©§¥£¦©¨
,'on`' mrddl`A mdilr dElAw ¨¨¨¥¦§¨£¥¤§¨¨

(dllw)drEaWaE,.el zereay) §¨¨¦§¨
(o"anx:` dxez
çë(c)éôìà øâL.EFWExiR 'mitl`' §©£¨¤£¨¦¥

cle FWExiR 'xbW'e .zFndA ,xwÄ¨§¥§¤¤¥§©
o`M xEn`d 'Litl` xbW' ixd ,dndAd©§¥¨£¥§©£¨¤¨¨¨

FWExiR,LxwA zFcleitlEdndAdW ¥©§§¨§§¦¤©§¥¨
zxBWnFzF` (dhilnn)dirOn §©¤¤©§¦¨¦¥¤¨

'xbW' clEd iExw Kkitl(bi ,f lirl m"`x): §¦¨¨©¨¨¤¤
ðàö úBøzLòå.EFWExiRFnEBxzM §©§§Ÿ¤¥§©§

.[Lp`v ixcr] 'Kpr ixcre' :qFlwpE`A§§§§¤§¥¨¨¤§¥Ÿ§
mnW `xwp dOl ,Exn` EpizFAxe§©¥¨§¨¨¦§¨§¨

o`Sd ixcr lW?'zFxYWr'oFWNn ¤¤§¥©Ÿ©§¨¦§
mW lr ,zExiWrz` zFxiWrOW £¦©¥¤©£¦¤

zFwifgnE odilrA(zFwGgn),mzF` ©£¥¤©£¦§©§¨
mdW axd oFnOd geex ici lr©§¥¤©©¨¨©¤¥

Exn` oMW] Fl oi`ian(:ct oileg) §¦¦¤¥¨§
dndaA wFqri xXrzIW dvFxd'¨¤¤¦§©¥©£¦§¥¨
ipiOn mdW miUakE miGr oFbM ,'dTC©¨§¦¦§¨¦¤¥¦¦¥
'zFxYWr' zaiYW itl .[o`Sd©Ÿ§¦¤¥©©§¨

,'wfFg' oFWl mB DrnWnzFxYWrM ©§¨¨©§¤§©§¨
miwfg mirlq odW ElNdFnM] ©¨¤¥§¨¦£¨¦§
oWAd Kln bFr lv` Ep`vOW,` lirl) ¤¨¨¥¤¤¤©¨¨

(cxnFlM ,'zxYWrA aWFi xW`'£¤¥§©§¨Ÿ§©
[WaMl dWTd miwEv mFwnA FzaiWi§¦¨¦§¦©¨¤¦¨¥

(`"eb):d dxez



eaz`נב zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(ä):EzøàLîe Eàðè Ceøä¬©§£−¦§©§¤«
i"yx£E‡Ë Ce¯a∑ מסּנן ׁשאּתה לח ּדבר ,"טנא" אחר: ּדבר .ּבסּלים ּפרֹותי.Ez¯‡LÓe∑ יבׁש,ּדבר »«¿¬ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָƒ¿«¿∆ֵָָָ

זב  ואינֹו ּבּכלי .ׁשּנׁשאר  ְְְִִֵֶַָָ

(å):Eúàöa äzà Ceøáe Eàáa äzà Ceøä¬©−̈§Ÿ¤®¨¬©−̈§¥¤«
i"yx£E˙‡ˆa ‰z‡ Ce¯·e E‡·· ‰z‡ Ce¯a∑(קז ּכביאת(ב"מ חטא, ּבלא העֹולם מן יציאת ׁשּתהא »«»¿…∆»«»¿≈∆ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹ

.לעֹולם  ָָ

ß lel` f"i iyiy mei ß

(æ)éáéà-úà ýåýé ïzééìò íéîwä Eíéôbð E ¦¥̧§Ÿ̈³¤«Ÿ§¤̧Æ©¨¦´¨¤½¦¨¦−
éðôìéìà eàöé ãçà Cøãa Eíéëøã äòáLáe E §¨¤®§¤³¤¤¨Æ¥«§´¥¤½§¦§¨¬§¨¦−

éðôì eñeðé:E ¨¬§¨¤«
i"yx£EÈÙÏ eÒeÈ ÌÈÎ¯„ ‰Ú·L·e∑ להיֹות לברח, הּנבהלים ּדר צד ּכן לכל .מתּפּזרין ¿ƒ¿»¿»ƒ»¿»∆ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

(ç)éîñàa äëøaä-úà Ezà ýåýé åöéìëáe E §©̧§Ÿ̈³¦§Æ¤©§¨½̈©«£¨¤¾§−Ÿ
éäìà ýåýé-øLà õøàa Eëøáe Eãé çìLîïúð E ¦§©´¨¤®¥©́§½¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬

:Cì̈«

(è)Cì-òaLð øLàk LBã÷ íòì Bì ýåýé Eîé÷é§¦«§Æ§Ÿ̈¬Æ§©´¨½©«£¤−¦§©¨®
éäìà ýåýé úåöî-úà øîLú ékzëìäå E ¦´¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈

:åéëøãa¦§¨¨«

(é)nò-ìk eàøåéìò àø÷ð ýåýé íL ék õøàä éE §¨Æ¨©¥´¨½̈¤¦²¥¬§Ÿ̈−¦§¨´¨¤®
:jnî eàøéå§¨«§−¦¤«¨

C˙Âˆ‡Â:ה  ClÒ CÈ¯a¿ƒ«»¿«¿»»

C˜tÓa:ו  z‡ CÈ¯·e CÏÚÓa z‡ CÈ¯a¿ƒ«¿¿≈¬»¿ƒ«¿¿ƒ¿»

ÔÈ¯È·zז  CÏÚ ÔÈÓÈ˜c C··„ ÈÏÚa ˙È ÈÈ ÔzÈƒ≈¿»»«¬≈¿»»¿»¿ƒ¬»¿ƒƒ
‡Ú·L·e C˙ÂÏ Ôe˜tÈ „Á ‡Á¯‡a CÓ„√̃»»¿»¿»«ƒ¿¿»»¿ƒ¿»

:CÓ„wÓ Ôe˜¯ÚÈ ÔÁ¯‡»¿»≈ƒ¿ƒ√»»

ÏÎ·eח  C¯ˆB‡a ‡˙k¯a ˙È CnÚ ÈÈ „wÙÈ¿««¿»ƒ»»ƒ¿¿»¿»»¿…
C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡a CpÎ¯·ÈÂ C„È ˙eËLB‡»¿»ƒ»≈ƒ»¿«¿»«¿»¡»»

:CÏ ·‰È»≈»

˜ÌÈiט  È„ ‡Ók LÈc˜ ÌÚÏ dÏ ÈÈ CpÓÈ˜È¿ƒƒ»¿»≈¿««ƒ¿»ƒ«ƒ
C‰˙e C‰Ï‡ ÈÈc ‡i„Bwt ˙È ¯h˙ È¯‡ CÏ»¬≈ƒ«»ƒ«»«¿»¡»»¿«

:È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡a¿»¿»¿»¿»√»ƒ

„ÈÈי  ‡ÓL È¯‡ ‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk ÔeÊÁÈÂ¿∆¡»«¿≈«¿»¬≈¿»«¿»
:CpÓ ÔeÏÁ„ÈÂ CÏÚ È¯˜˙‡ƒ¿¿≈¬»¿ƒ¿¬ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d)Eàðè Ceøa'`ph' .LYx`WnE ¨©§£¦§©§¤¤¤
`pHd :lkF` ilM ipW md 'zx`Wn'E¦§¤¤¥§¥§¥¤©¤¤
`id zx`WOde ,zFxitl lq `Ed©§¥§©¦§¤¤¦
,aEzMd WExitE .dQird zWill dxrw§¨¨§¦©¨¦¨¥©¨

Eidi mikExALizFxiRLzQirexaC . §¦¦§¥¤§¦¨§¨¨
xg`z` Wxtl zxg` KxC - ©¥¤¤©¤¤§¨¥¤

:mixaCdmdipW 'LYx`WnE L`ph' ©§¨¦©§£¦§©§¤§¥¤
`N` ,zFxitA' oFWNW'L`phfFnxi §¥¤¨¤§©§£¦§

lxaCdglonWe oii oFbM ,zFxiRAW ©¨¨©©¤©¥§©¦§¤¤
oPqn dY`WmzF`miNqAlfFPde] ¤©¨§©¥¨§©¦§©¥

[lQd iawp KxC `vFi lElSd. ©¨¥¤¤¦§¥©©

LYx`WnElr fnFx -,Wai xaCoFbM ¦§©§¤¥©¨¨¨¥§
'LYx`Wn' miiExTd ,mifFb`e miwEOiv¦¦¤¡¦©§¦¦§©§¤

itl ,zix`W oFWNnWWaId xaCd ¦§§¥¦§¦¤©¨¨©¨¥
af Fpi`e ilMA x`WPdvEgd,m"ayx) ¦§¨©§¦§¥¨©¨

(oexkfd ,m"`x:e dxez
(e)äzà Ceøáe EàBáa äzà Ceøä©¨§¤¨©¨

.EúàöadhEWRd FzErnWn caNn §¥¤¦§©©§¨©§¨
,ziAd l` Lz`iaA od KxFan `dYW¤§¥§¨¥§¦¨§¤©©¦
minkg FA EWxC ,EPOn Lz`iviA ode§¥¦¦¨§¦¤¨§£¨¦

:ztqFp dkxAon Lz`ivi `dYW §¨¨¤¤¤§¥§¦¨§¦
mlFrdxnFlM ,zkxFan (LzxihR) ¨¨§¦¨§§¤¤§©

M ,`hg `lAdzidW mWLz`ia §Ÿ¥§§¥¤¨§¨¦¨§
.mlFrl'd lFwA rnWY m`W ¨¨¤¦¦§©§

on LciA EriIqi ,eizFvn xFnWze§¦§¦§¨§©§§¨§¦
ini lM `hgd on xnXdl minXd©¨©¦§¦¨¥¦©¥§¨§¥

LiIg(.fw `rivnÎ`aa),m"`x ,`"eb) ©¤
(`"n:f dxez
(f)éðôì eñeðé íéëøã äòáLáe.E §¦§¨§¨¦¨§¨¤

iM ,dldaA LOn EqEpi LiaiF` xnFlM§©§¤¨¦§§¤¨¨¦
,gFxal mildaPd KxC oMmpi`W ¥¤¤©¦§¨¦¦§©¤¥¨

`N` ,zg` KxcA eiCgi migxFA§¦©§¨§¤¤©©¤¨
cv lkl oixGRzn:g dxez ¦§©§¦§¨©

`eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(592 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

עליעליעליעלי נקראנקראנקראנקרא הההה'''' ׁשׁשׁשׁשםםםם ּכּכּכּכיייי הארץהארץהארץהארץ עעעעּמּמּמּמיייי ּכּכּכּכלללל י)וראוראוראוראּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁש(כח, ּתּתּתּתפפפפּלּלּלּליןיןיןין א)אאאאּלּלּלּלּוּוּוּו ו, ׁשל (ברכות חּבּור יׁש ראׁש ׁשל ּבתפּלין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְִִִִֵֶֶֹֹֹ
ּדּלים ּגמל הינּו דל"ת ׁשגימ"ל ידּוע והּנה ראׁשים. ד' ׁשל ושי"ן ראׁשים ג' ׁשל שי"ן - וד' א)ג' קד, ּבחסידּות,(שבת ּומבאר , ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

וד' ג' חּבּור ּכאן: ואף אלקּות. יאיר ּבֹו ׁשּגם עׂשּיה, הרביעי, לעֹולם מׁשּפיעים יצירה, ּבריאה אצילּות העֹולמֹות, ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּׁשלׁשת
על הׁשּפעה ּבעֹולם, להׁשּפעה ּגֹורם ראׁש ׁשל ּבתפּלין ּדּלים) הארץ הארץ הארץ הארץ (ּגמל עעעעּמּמּמּמיייי .ּכּכּכּכלללל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

העֹולם. לכל יֹוצאת אֹורה ׁשּמּמּנה הּמנֹורה, קני לז' רֹומז זה ׁשחּבּור לֹומר, יׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּגם

(àé)ðèá éøôa äáBèì ýåýé EøúBäåéøôáe E §¦«§³§Ÿ̈Æ§½̈¦§¦¯¦§§²¦§¦¬
òaLð øLà äîãàä ìò Eúîãà éøôáe Ezîäá§¤§§−¦§¦´©§¨¤®©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯

éúáàì ýåýé:Cì úúì E §Ÿ̈²©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«

(áé)ýåýé çzôé|íéîMä-úà áBhä BøöBà-úà Eì ¦§©´§Ÿ̈´Â§Â¤«¨¸©¹¤©¨©À¦
äNòî-ìk úà Cøáìe Bzòa Eöøà-øèî úúì̈¥³§©©§§Æ§¦½§¨¥¾¥−¨©«£¥´

:äåìú àì äzàå íéaø íéBb úéåìäå Eãé̈¤®§¦§¦̧¨Æ¦´©¦½§©−̈¬Ÿ¦§¤«

(âé)ðúðe÷ø úééäå áðæì àìå Làøì ýåýé E §¨«§Æ§Ÿ̈³§ŸÆ§´Ÿ§¨½̈§¨¦̧¨Æ©´
úåöî-ìà òîLú-ék ähîì äéäú àìå äìòîì| §©½§¨§¬Ÿ¦«§¤−§¨®¨¦«¦§©º¤¦§´Ÿ

éäìà ýåýéöî éëðà øLà Eì íBiä EeøîL §Ÿ̈´¡Ÿ¤À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§¬Ÿ
úBNòìå: §©«£«

(ãé)äeöî éëðà øLà íéøácä-ìkî øeñú àìå§´Ÿ¨À¦¨©§¨¦Æ£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬
íéäìà éøçà úëìì ìåàîNe ïéîé íBiä íëúà¤§¤²©−¨¦´§®Ÿ¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬

ô :íãáòì íéøçà£¥¦−§¨§¨«

(åè)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú àì-íà äéäåE §¨À̈¦³Ÿ¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ìøLà åéúwçå åéúåöî-ìk-úà úBNòì øîL ¦§³Ÿ©«£Æ¤¨¦§Ÿ¨´§ªŸ½̈£¤²

éìò eàáe íBiä Eeöî éëðàälàä úBììwä-ìk E ¨«Ÿ¦¬§©§−©®¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤
:EeâéOäå§¦¦«

(æè):äãOa äzà øeøàå øéòa äzà øeøà̈¬©−̈¨¦®§¨¬©−̈©¨¤«

(æé):EzøàLîe Eàðè øeøà̈¬©§£−¦§©§¤«

(çé)ðèá-éøt øeøàéôìà øâL Eúîãà éøôe EE ¨¬§¦«¦§§−§¦´©§¨¤®§©¬£¨¤−
ðàö úøzLòå:E §©§§¬ŸŸ¤«

(èé):Eúàöa äzà øeøàå Eàáa äzà øeøà̈¬©−̈§Ÿ¤®§¨¬©−̈§¥¤«

cÏÂ·e‡יא  CÚÓ„ ‡cÏÂa ‡·ËÏ ÈÈ Cp¯˙BÈÂ¿¿ƒ»¿»¿»»¿«¿»ƒ¿»¿«¿»
ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÚ¯‡„ ‡a‡·e C¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»««¿»ƒ«ƒ

:CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»»»¿ƒ«»

iÓL‡יב  ˙È ‡·Ë d¯ˆB‡ ˙È CÏ ÈÈ ÁzÙÈƒ¿«¿»»»»≈»»»¿«»
Ïk ˙È ‡Î¯·Ïe dcÚa CÚ¯‡ ¯ËÓ ÔzÓÏ¿ƒ«¿««¿»¿ƒ»≈¿»»»»»
‡Ï z‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â C„È È„·BÚ»≈¿»¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ¿«¿»

:ÛeÊ¿̇

Ì¯aיג  È‰˙e LlÁÏ ‡ÏÂ ÛÈw˙Ï ÈÈ CpzÈÂ¿ƒ¿ƒ»¿»¿«ƒ¿»¿«»¿≈¿«
Ïa˜˙ È¯‡ ‡zÁ˙Ï È‰˙ ‡ÏÂ ‡lÚÏ¿≈»¿»¿≈¿«¿»¬≈¿«≈
‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈc ‡i„BwÙÏ¿ƒ«»«¿»¡»»ƒ¬»¿«¿»»

:„aÚÓÏe ¯hÓÏ ÔÈ„≈¿ƒ«¿∆¿»

wÙÓ„יד  ‡‡ Èc ‡iÓb˙t ÏkÓ ÔeËÒ˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»«»ƒ¬»¿«≈
¯˙a C‰ÓÏ ‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È»¿»≈«ƒ»¿»»ƒ¿«»«

:ÔepÁÏÙÓÏ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ

‡C‰Ïטו  ÈÈc ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙ ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿««¿≈¿»«¿»¡»»
Èc È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒ¿»ƒƒ
Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»»≈¿≈¬»»

:Cp˜a„ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»

Ï˜Áa‡:טז  z‡ ËÈÏÂ ‡z¯˜a z‡ ËÈÏƒ«¿¿«¿»¿ƒ«¿¿«¿»

C˙Âˆ‡Â:יז  ClÒ ËÈÏƒ«»¿«¿»»

È¯˜aיח  CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ ‡cÏÂ ËÈÏƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«¿≈
:CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙»¿∆¿≈»»

C˜tÓa:יט  z‡ ËÈÏÂ CÏÚÓa z‡ ËÈÏƒ«¿¿≈¬»¿ƒ«¿¿ƒ¿»



נג `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(ä):EzøàLîe Eàðè Ceøä¬©§£−¦§©§¤«
i"yx£E‡Ë Ce¯a∑ מסּנן ׁשאּתה לח ּדבר ,"טנא" אחר: ּדבר .ּבסּלים ּפרֹותי.Ez¯‡LÓe∑ יבׁש,ּדבר »«¿¬ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָƒ¿«¿∆ֵָָָ

זב  ואינֹו ּבּכלי .ׁשּנׁשאר  ְְְִִֵֶַָָ

(å):Eúàöa äzà Ceøáe Eàáa äzà Ceøä¬©−̈§Ÿ¤®¨¬©−̈§¥¤«
i"yx£E˙‡ˆa ‰z‡ Ce¯·e E‡·· ‰z‡ Ce¯a∑(קז ּכביאת(ב"מ חטא, ּבלא העֹולם מן יציאת ׁשּתהא »«»¿…∆»«»¿≈∆ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹ

.לעֹולם  ָָ

ß lel` f"i iyiy mei ß

(æ)éáéà-úà ýåýé ïzééìò íéîwä Eíéôbð E ¦¥̧§Ÿ̈³¤«Ÿ§¤̧Æ©¨¦´¨¤½¦¨¦−
éðôìéìà eàöé ãçà Cøãa Eíéëøã äòáLáe E §¨¤®§¤³¤¤¨Æ¥«§´¥¤½§¦§¨¬§¨¦−

éðôì eñeðé:E ¨¬§¨¤«
i"yx£EÈÙÏ eÒeÈ ÌÈÎ¯„ ‰Ú·L·e∑ להיֹות לברח, הּנבהלים ּדר צד ּכן לכל .מתּפּזרין ¿ƒ¿»¿»ƒ»¿»∆ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

(ç)éîñàa äëøaä-úà Ezà ýåýé åöéìëáe E §©̧§Ÿ̈³¦§Æ¤©§¨½̈©«£¨¤¾§−Ÿ
éäìà ýåýé-øLà õøàa Eëøáe Eãé çìLîïúð E ¦§©´¨¤®¥©́§½¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬

:Cì̈«

(è)Cì-òaLð øLàk LBã÷ íòì Bì ýåýé Eîé÷é§¦«§Æ§Ÿ̈¬Æ§©´¨½©«£¤−¦§©¨®
éäìà ýåýé úåöî-úà øîLú ékzëìäå E ¦´¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈

:åéëøãa¦§¨¨«

(é)nò-ìk eàøåéìò àø÷ð ýåýé íL ék õøàä éE §¨Æ¨©¥´¨½̈¤¦²¥¬§Ÿ̈−¦§¨´¨¤®
:jnî eàøéå§¨«§−¦¤«¨

C˙Âˆ‡Â:ה  ClÒ CÈ¯a¿ƒ«»¿«¿»»

C˜tÓa:ו  z‡ CÈ¯·e CÏÚÓa z‡ CÈ¯a¿ƒ«¿¿≈¬»¿ƒ«¿¿ƒ¿»

ÔÈ¯È·zז  CÏÚ ÔÈÓÈ˜c C··„ ÈÏÚa ˙È ÈÈ ÔzÈƒ≈¿»»«¬≈¿»»¿»¿ƒ¬»¿ƒƒ
‡Ú·L·e C˙ÂÏ Ôe˜tÈ „Á ‡Á¯‡a CÓ„√̃»»¿»¿»«ƒ¿¿»»¿ƒ¿»

:CÓ„wÓ Ôe˜¯ÚÈ ÔÁ¯‡»¿»≈ƒ¿ƒ√»»

ÏÎ·eח  C¯ˆB‡a ‡˙k¯a ˙È CnÚ ÈÈ „wÙÈ¿««¿»ƒ»»ƒ¿¿»¿»»¿…
C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡a CpÎ¯·ÈÂ C„È ˙eËLB‡»¿»ƒ»≈ƒ»¿«¿»«¿»¡»»

:CÏ ·‰È»≈»

˜ÌÈiט  È„ ‡Ók LÈc˜ ÌÚÏ dÏ ÈÈ CpÓÈ˜È¿ƒƒ»¿»≈¿««ƒ¿»ƒ«ƒ
C‰˙e C‰Ï‡ ÈÈc ‡i„Bwt ˙È ¯h˙ È¯‡ CÏ»¬≈ƒ«»ƒ«»«¿»¡»»¿«

:È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡a¿»¿»¿»¿»√»ƒ

„ÈÈי  ‡ÓL È¯‡ ‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk ÔeÊÁÈÂ¿∆¡»«¿≈«¿»¬≈¿»«¿»
:CpÓ ÔeÏÁ„ÈÂ CÏÚ È¯˜˙‡ƒ¿¿≈¬»¿ƒ¿¬ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d)Eàðè Ceøa'`ph' .LYx`WnE ¨©§£¦§©§¤¤¤
`pHd :lkF` ilM ipW md 'zx`Wn'E¦§¤¤¥§¥§¥¤©¤¤
`id zx`WOde ,zFxitl lq `Ed©§¥§©¦§¤¤¦
,aEzMd WExitE .dQird zWill dxrw§¨¨§¦©¨¦¨¥©¨

Eidi mikExALizFxiRLzQirexaC . §¦¦§¥¤§¦¨§¨¨
xg`z` Wxtl zxg` KxC - ©¥¤¤©¤¤§¨¥¤

:mixaCdmdipW 'LYx`WnE L`ph' ©§¨¦©§£¦§©§¤§¥¤
`N` ,zFxitA' oFWNW'L`phfFnxi §¥¤¨¤§©§£¦§

lxaCdglonWe oii oFbM ,zFxiRAW ©¨¨©©¤©¥§©¦§¤¤
oPqn dY`WmzF`miNqAlfFPde] ¤©¨§©¥¨§©¦§©¥

[lQd iawp KxC `vFi lElSd. ©¨¥¤¤¦§¥©©

LYx`WnElr fnFx -,Wai xaCoFbM ¦§©§¤¥©¨¨¨¥§
'LYx`Wn' miiExTd ,mifFb`e miwEOiv¦¦¤¡¦©§¦¦§©§¤

itl ,zix`W oFWNnWWaId xaCd ¦§§¥¦§¦¤©¨¨©¨¥
af Fpi`e ilMA x`WPdvEgd,m"ayx) ¦§¨©§¦§¥¨©¨

(oexkfd ,m"`x:e dxez
(e)äzà Ceøáe EàBáa äzà Ceøä©¨§¤¨©¨

.EúàöadhEWRd FzErnWn caNn §¥¤¦§©©§¨©§¨
,ziAd l` Lz`iaA od KxFan `dYW¤§¥§¨¥§¦¨§¤©©¦
minkg FA EWxC ,EPOn Lz`iviA ode§¥¦¦¨§¦¤¨§£¨¦

:ztqFp dkxAon Lz`ivi `dYW §¨¨¤¤¤§¥§¦¨§¦
mlFrdxnFlM ,zkxFan (LzxihR) ¨¨§¦¨§§¤¤§©

M ,`hg `lAdzidW mWLz`ia §Ÿ¥§§¥¤¨§¨¦¨§
.mlFrl'd lFwA rnWY m`W ¨¨¤¦¦§©§

on LciA EriIqi ,eizFvn xFnWze§¦§¦§¨§©§§¨§¦
ini lM `hgd on xnXdl minXd©¨©¦§¦¨¥¦©¥§¨§¥

LiIg(.fw `rivnÎ`aa),m"`x ,`"eb) ©¤
(`"n:f dxez
(f)éðôì eñeðé íéëøã äòáLáe.E §¦§¨§¨¦¨§¨¤

iM ,dldaA LOn EqEpi LiaiF` xnFlM§©§¤¨¦§§¤¨¨¦
,gFxal mildaPd KxC oMmpi`W ¥¤¤©¦§¨¦¦§©¤¥¨

`N` ,zg` KxcA eiCgi migxFA§¦©§¨§¤¤©©¤¨
cv lkl oixGRzn:g dxez ¦§©§¦§¨©

`eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(592 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

עליעליעליעלי נקראנקראנקראנקרא הההה'''' ׁשׁשׁשׁשםםםם ּכּכּכּכיייי הארץהארץהארץהארץ עעעעּמּמּמּמיייי ּכּכּכּכלללל י)וראוראוראוראּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁש(כח, ּתּתּתּתפפפפּלּלּלּליןיןיןין א)אאאאּלּלּלּלּוּוּוּו ו, ׁשל (ברכות חּבּור יׁש ראׁש ׁשל ּבתפּלין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְִִִִֵֶֶֹֹֹ
ּדּלים ּגמל הינּו דל"ת ׁשגימ"ל ידּוע והּנה ראׁשים. ד' ׁשל ושי"ן ראׁשים ג' ׁשל שי"ן - וד' א)ג' קד, ּבחסידּות,(שבת ּומבאר , ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

וד' ג' חּבּור ּכאן: ואף אלקּות. יאיר ּבֹו ׁשּגם עׂשּיה, הרביעי, לעֹולם מׁשּפיעים יצירה, ּבריאה אצילּות העֹולמֹות, ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּׁשלׁשת
על הׁשּפעה ּבעֹולם, להׁשּפעה ּגֹורם ראׁש ׁשל ּבתפּלין ּדּלים) הארץ הארץ הארץ הארץ (ּגמל עעעעּמּמּמּמיייי .ּכּכּכּכלללל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

העֹולם. לכל יֹוצאת אֹורה ׁשּמּמּנה הּמנֹורה, קני לז' רֹומז זה ׁשחּבּור לֹומר, יׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּגם

(àé)ðèá éøôa äáBèì ýåýé EøúBäåéøôáe E §¦«§³§Ÿ̈Æ§½̈¦§¦¯¦§§²¦§¦¬
òaLð øLà äîãàä ìò Eúîãà éøôáe Ezîäá§¤§§−¦§¦´©§¨¤®©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯

éúáàì ýåýé:Cì úúì E §Ÿ̈²©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«

(áé)ýåýé çzôé|íéîMä-úà áBhä BøöBà-úà Eì ¦§©´§Ÿ̈´Â§Â¤«¨¸©¹¤©¨©À¦
äNòî-ìk úà Cøáìe Bzòa Eöøà-øèî úúì̈¥³§©©§§Æ§¦½§¨¥¾¥−¨©«£¥´

:äåìú àì äzàå íéaø íéBb úéåìäå Eãé̈¤®§¦§¦̧¨Æ¦´©¦½§©−̈¬Ÿ¦§¤«

(âé)ðúðe÷ø úééäå áðæì àìå Làøì ýåýé E §¨«§Æ§Ÿ̈³§ŸÆ§´Ÿ§¨½̈§¨¦̧¨Æ©´
úåöî-ìà òîLú-ék ähîì äéäú àìå äìòîì| §©½§¨§¬Ÿ¦«§¤−§¨®¨¦«¦§©º¤¦§´Ÿ

éäìà ýåýéöî éëðà øLà Eì íBiä EeøîL §Ÿ̈´¡Ÿ¤À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§¬Ÿ
úBNòìå: §©«£«

(ãé)äeöî éëðà øLà íéøácä-ìkî øeñú àìå§´Ÿ¨À¦¨©§¨¦Æ£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬
íéäìà éøçà úëìì ìåàîNe ïéîé íBiä íëúà¤§¤²©−¨¦´§®Ÿ¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬

ô :íãáòì íéøçà£¥¦−§¨§¨«

(åè)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú àì-íà äéäåE §¨À̈¦³Ÿ¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ìøLà åéúwçå åéúåöî-ìk-úà úBNòì øîL ¦§³Ÿ©«£Æ¤¨¦§Ÿ¨´§ªŸ½̈£¤²

éìò eàáe íBiä Eeöî éëðàälàä úBììwä-ìk E ¨«Ÿ¦¬§©§−©®¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤
:EeâéOäå§¦¦«

(æè):äãOa äzà øeøàå øéòa äzà øeøà̈¬©−̈¨¦®§¨¬©−̈©¨¤«

(æé):EzøàLîe Eàðè øeøà̈¬©§£−¦§©§¤«

(çé)ðèá-éøt øeøàéôìà øâL Eúîãà éøôe EE ¨¬§¦«¦§§−§¦´©§¨¤®§©¬£¨¤−
ðàö úøzLòå:E §©§§¬ŸŸ¤«

(èé):Eúàöa äzà øeøàå Eàáa äzà øeøà̈¬©−̈§Ÿ¤®§¨¬©−̈§¥¤«

cÏÂ·e‡יא  CÚÓ„ ‡cÏÂa ‡·ËÏ ÈÈ Cp¯˙BÈÂ¿¿ƒ»¿»¿»»¿«¿»ƒ¿»¿«¿»
ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÚ¯‡„ ‡a‡·e C¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»««¿»ƒ«ƒ

:CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»»»¿ƒ«»

iÓL‡יב  ˙È ‡·Ë d¯ˆB‡ ˙È CÏ ÈÈ ÁzÙÈƒ¿«¿»»»»≈»»»¿«»
Ïk ˙È ‡Î¯·Ïe dcÚa CÚ¯‡ ¯ËÓ ÔzÓÏ¿ƒ«¿««¿»¿ƒ»≈¿»»»»»
‡Ï z‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â C„È È„·BÚ»≈¿»¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ¿«¿»

:ÛeÊ¿̇

Ì¯aיג  È‰˙e LlÁÏ ‡ÏÂ ÛÈw˙Ï ÈÈ CpzÈÂ¿ƒ¿ƒ»¿»¿«ƒ¿»¿«»¿≈¿«
Ïa˜˙ È¯‡ ‡zÁ˙Ï È‰˙ ‡ÏÂ ‡lÚÏ¿≈»¿»¿≈¿«¿»¬≈¿«≈
‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈc ‡i„BwÙÏ¿ƒ«»«¿»¡»»ƒ¬»¿«¿»»

:„aÚÓÏe ¯hÓÏ ÔÈ„≈¿ƒ«¿∆¿»

wÙÓ„יד  ‡‡ Èc ‡iÓb˙t ÏkÓ ÔeËÒ˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»«»ƒ¬»¿«≈
¯˙a C‰ÓÏ ‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È»¿»≈«ƒ»¿»»ƒ¿«»«

:ÔepÁÏÙÓÏ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ

‡C‰Ïטו  ÈÈc ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙ ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿««¿≈¿»«¿»¡»»
Èc È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒ¿»ƒƒ
Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»»≈¿≈¬»»

:Cp˜a„ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»

Ï˜Áa‡:טז  z‡ ËÈÏÂ ‡z¯˜a z‡ ËÈÏƒ«¿¿«¿»¿ƒ«¿¿«¿»

C˙Âˆ‡Â:יז  ClÒ ËÈÏƒ«»¿«¿»»

È¯˜aיח  CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ ‡cÏÂ ËÈÏƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«¿≈
:CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙»¿∆¿≈»»

C˜tÓa:יט  z‡ ËÈÏÂ CÏÚÓa z‡ ËÈÏƒ«¿¿≈¬»¿ƒ«¿¿ƒ¿»



eaz`נד zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(ë)ýåýé çlLé|äîeänä-úà äøànä-úà Ea §©©´§Ÿ̈´Â§Â¤©§¥¨³¤©§¨Æ
ãò äNòz øLà Eãé çìLî-ìëa úøòânä-úàå§¤©¦§¤½¤§¨¦§©¬¨«§−£¤´©«£¤®©´

éììòî òø éðtî øäî Eãáà-ãòå EãîMäøLà E ¦¨«¤§³§©£¨§Æ©¥½¦§¥²¬Ÿ©©«£¨¤−£¤¬
:éðzáæò£©§¨«¦

i"yx£‰¯‡n‰∑:ּכמֹו יג)חּסרֹון, ממארת"(ויקרא ּבהלֹות ∑‰Óe‰n‰."צרעת קֹול .ׁשּגּוׁש «¿≈»ְְִֶֶַַַָָ«¿»ִֶָ

(àë)ìòî Eúà Búlk ãò øácä-úà Ea ýåýé ÷aãé©§¥¯§Ÿ̈²§−¤©¨®¤©µ©Ÿ´«Ÿ§½¥©Æ
:dzLøì änL-àá äzà-øLà äîãàä̈«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«

(áë)øçøçáe ú÷lcáe úçcwáe úôçMa ýåýé äëké©§¨´Â§Ÿ̈Â©©¤̧¤©©©¹©©©¤À¤©«©§ªÆ
:Eãáà ãò Eeôãøe ïB÷øiáe ïBôcMáe áøçáe©¤½¤©¦¨−©¥«̈®§¨−©¬¨§¤«

i"yx£˙ÙÁMa∑ ונפּוח נׁשחף לב)לׁשֹון:∑Ácw·e˙.ׁשּבׂשרֹו ׁשל (דברים אׁש והּוא ּבאּפי", קדחה אׁש "ּכי ««∆∆ְְְִֶַַָָ««««ְְְְִִֵֵֶַָָ
ּבלע"ז מלוו"י היטץ)חֹולי, מאד ,(פיבער חּמה הם ∑lc·e˜˙.ׁשהיא חלאים ּומיני מּקּדחת, יֹותר .חּמה ְְִִֶַַַָֹ««∆∆ֳִִִֵֵֵַַַַָָ

¯Á¯Á·e∑:לׁשֹון ּובלע"ז למים, ּתמיד וצמא הּגּוף, ּתֹו הּמחּממֹו ל)חלי חרב",(איוב מּני חרה (ירמיה "ועצמי ««¿Àְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ
מאׁש"ו) מּפּוח עליÁ·e∑¯·."נחר ÔB˜¯È·e.ּגיסֹות יביא ÔBÙcL·e∑ ׁשּבּׂשדֹות ּתבּואה ∑ÔBÙcL.מּכת ִֵֵַַָ«∆∆ְִֶָָָ«ƒ»«≈»ְֶַַַָָƒ»

ּבלע"ז אשילד"ה קדים, קמ"א ∑ÔB˜¯È.(זאנענפערבראנט)רּוח לירקֹון, ונהפכין מכסיפין הּתבּואה ּופני יבׁש, ְִַַַָ≈»ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
‡·„E.(געלב)ּבלע"ז „Ú∑מאלי ׁשּתכלה ,אֹות אבֹוד עד ּכלֹומר דתיבד', 'עד .ּתרּגּום: ְַַ«»¿∆ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַ

(âë)éîL eéäåõøàäå úLçð ELàø-ìò øLà E §¨¬¨¤²£¤¬©«Ÿ§−§®¤§¨¨¬¤
ézçz-øLà:ìæøa E £¤©§¤−©§¤«

ÈÂ˙כ  ‡iLebL ˙ÈÂ ‡z¯‡Ó ˙È Ca ÈÈ È¯‚È¿»≈¿»»»¿∆¿»¿»ƒ«»¿»
„Ú „aÚ˙ Èc C„È ˙eËLB‡ ÏÎa ‡˙ÈÙBÊÓ¿ƒ»¿»»¿»ƒ«¿≈«
˙eLÈa Ì„˜ ÔÓ ÚÈ¯Ùa „·È˙„ „ÚÂ ÈˆzL˙c¿ƒ¿≈≈¿«¿≈«ƒ¿ƒ«ƒ√»ƒ

:ÈzÏÁ„ ‡z˜·Lc CÈ„·BÚ»»ƒ¿«¿»««¿ƒ

C˙Èכא  ÈˆzLÈc „Ú ‡˙BÓ ˙È Ca ÈÈ ˜a„È«¿≈¿»»»»«¿ƒ¿≈≈»»
:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚÓ≈««¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

z˜Ï„·e‡כב  ‡zÁc˜·e ‡zÙÁLa ÈÈ CÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿«∆¿»¿««¿»ƒ¿∆¿»
‡B˜¯È·e ‡BÙcL·e ‡a¯Á·e ‡¯eÁ¯Á·e¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿»¿«¿»

:„·È˙c „Ú CpÙc¯ÈÂ¿ƒ¿¿À»«¿≈»

ÔÈÈÒÁכג  CLÈ¯ ÈÂlÚ Èc CiÓL ÔB‰ÈÂƒ¿«»ƒƒ»≈≈»¬ƒƒ
C˙BÁ˙ È„ ‡Ú¯‡Â ‡¯ËÓ ‡˙Á‡lÓ ‡LÁkƒ¿»»ƒ«¬»»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»

:ÔÈ¯t „aÚÓlÓ ‡ÏÊ¯ÙÎ ‡ÙÈwz«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿∆¿«≈ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(k).äøànäzllw idFfoFxQg- ©§¥¨¦¦§©¦¨
mc`d lW FpFnn zxQgnd(r"aei mebxz). ©§©¤¤¨¤¨¨¨

EFnMoFWl'zx`nn' zrxv(`p ,bi `xwie) §§¨©©©§¤¤
zllTW ,cbAd rbp lv` xEn`d̈¨¥¤¤©©¤¤¤¦§©

FpFnn oFxqgl znxFB zrxSd(d"y): ©¨©©¤¤§¤§¨
.äîeänä:FWExiR,WEBWFnEBxzM ©§¨¥¦§©§

FrnWnE .'`iWFBiW' :qFlwpE`AlFw §§§¦§¨©§¨
zFldAlAlanE mc`d z` lidaOd ¤¨©©§¦¤¨¨¨§©§¥

FYrC z`(gk ,ci zeny i"yx d`x):`k dxez ¤©§
(ak).úôçMadlgn oinFxUAWlW ©©¤¤¦©£¨¤§¨¤

mc`dsgWp(Waie WEgM dUrp) ¨¨¨¦§¨©£¤¨§¨¥
gEtpe(x"yl): §¨©

.úçcwáemW lr KM diExTd dlgn ©©©©©£¨©§¨¨©¥
znbEckE ,DOr `Ad mFgdoFWl ©©¨¦¨§§©§

aEzMd'iR`a dgcw W` iM'onwl) ©¨¦¥¨§¨§©¦
(ak ,alFnM xrFA did iR` oFxg]£©¦¨¨¥§
,[W`edGd mFgd`EdzngndW` ¥§©©¤¥£©¨¥

milFg lW`Ad mFg ,xnFlM - ¤¦§©©¨
W` gMn `le dlgOd rah zngn¥£©¤©©©£¨§Ÿ¦Ÿ©¥

,WOn,f"rlA i"elnzgCTde ©¨§©©§©©©©

mWÎlr oM diExwc`n dOg `idW §¨¥©¥¤¦©¨§Ÿ
(d"y):

.ú÷lcáemFgd mW lr z`xwp Ff mB ©©¤¤©¦§¥©¥©
`ide (W`ÎzwilC oFWNn)xzFi dOg ¦§§¥©¥§¦©¨¥

zgCTn,dlrnl zxMfEOdEmdipW ¦©©©©§¤¤§©§¨§¥¤
mi`lg ipinmipFWmd(y"n`): ¦¥¢¨¦¦¥

.øçøçáeoinFnOgnd ilFgAKFY ©©§ª¦¦©§©§§
sEBdnE,FWAiie`Edcinz `nv ©§©§§¨¥¨¦

,h"pnicxhyi` f"rlaE ,miOlzaize ©©¦§©©§¥©
`Ed 'xEgxg'MoFWlaEzMdinvre ©§¦§©¨§©§¦

axg iPn dxg(l ,l aei`)EWai eizFnvr] ¨¨¦¦Ÿ¤©§¨¨§
:oke ,[mFgd ipRnW`n gERn xgp ¦§¥©§¥¨©©©¥¥

(hk ,e dinxi)FAW ilMd `EdW gEROd]©©©¤©§¦¤
xaM ,Dxiradl W`d lr migitn§¦¦©¨¥§©§¦¨§¨

:[W`d on WAiizpe Kxgp¤¡©§¦§©¥¦¨¥
.áøçáe:xnFlM `N` ,ilFg mW Fpi` ©¤¤¥¥¦¤¨§©

,zFqiib Lilr `iaiiliig mdW ¨¦¨¤§¨¤¥£¨¥
axg i`UFp dngln,`l ziy`xa i"yx d`x) ¦§¨¨§¥¤¤

(ek(m"`x ,iayzd):
.ïB÷øiáe ïBôcMáelW zFMn EN` oi` ©¦¨©¥¨¥¥©¤

`N` ,mc` ipA ilgd`EaY zMn ¢¦§¥¨¨¤¨©©§¨
zFcVAWminxFB mdipWE ,od ¤©¨¥§¥¤§¦

DlEXiA xnB iptl WAiizYW d`EaYl: ©§¨¤¦§©¥¦§¥§©¦¨
.ïBôcLzngn `Ad d`EaY WaFi `Ed ¦¨¤§¨©¨¥£©
zaiWpmicw gExzigxfn gEx - §¦©©¨¦©¦§¨¦

,Waie mg DraHW:f"rlA d"cily` ¤¦§¨©§¨¥§©©
.ïB÷øéWaFid`EaYd on mxbPd ¥¨¤©¦§¨¦©§¨

,zlwlwznE zWAizOW DnvriptE ©§¨¤¦§©¤¤¦§©§¤¤§¥
oitiqkn d`EaYdmicA`n ,mixiegn) ©§¨©§¦¦©§¦¦§©§¦

(mrav z`,oFwxil oikRdpe`EdW ¤¦§¨§¤§¨¦§¥¨¤
,'aFdv' mFIM `xwPd rav`"nw ¤©©¦§¨©¨

f"rlAd`EaYd ilAW zadv=] §©©©¤¤¦¢¥©§¨
mzEpwFxzde(ifpky` mebxz i"tr ,`xenl iy)[: §¦§§¨
.Eãáà ãòLcia`IW cr FrnWn oi` ©¨§¤¥©§¨©¤©£¦§

M `N` ,'dmEBxYqFlwpE`cr' : ¤¨§©§§§©
'caizC[ca`YW cr],xnFlM .`iai §¥¨©¤Ÿ©§©¨¦

dN`d zFllTd lM 'd LilrcFa` cr , ¨¤¨©§¨¨¥¤©£
LzF`,LnvrA ca`YW cr -dlkYW §©¤¥¨¥§©§§¤¦§¤

:Lil`nbk dxez ¥¥¤

`eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

i"yx£˙LÁ EL‡¯ŒÏÚ ¯L‡ EÈÓL eÈ‰Â∑,אמרן עצמֹו מּפי מׁשה הּללּו, מּפי קללֹות סיני וׁשּבהר ¿»»∆¬∆«…¿¿…∆ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ
אמר  נאמר:הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא וכן ּכמׁשמען. כו)ן לי,(ויקרא תׁשמעּו לא וכאן "ואם קרי", עּמי ּתלכּו ואם ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּכן  וגם יחיד, ּבלׁשֹון לאמרן ּבקללֹותיו מׁשה הקל ה'", יּככה ...ּב ה' ידּבק ,אלהי ה' "לקֹול אֹומר: ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהּוא
אֹומר: הּוא ׁשּבראׁשֹונֹות הקל, זֹו הּׁשמים (שם)ּבקללה יהיּו ׁשּלא ּכּנחּוׁשה", וארצכם ּכּברזל ׁשמיכם "את ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מּזיעה, ׁשהּנחׁשת ּכדר מּזיעה ּתהא והארץ ּבעֹולם, חרב יהא ּכ ּומּתֹו מּזיע, הּברזל ׁשאין ּכדר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמּזיעין
ׁשּלא  אףֿעלּֿפי מּזיעין, ׁשמים ׁשּיהיּו ּברזל, וארצ נחׁשת ׁשמי אֹומר: הּוא וכאן ּפרֹותיה, מרקבת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹוהיא
מּזיע  הּברזל ׁשאין ּכדר מּזיעה ּתהא לא והארץ ּבעֹולם, אבדן ׁשל חרב יהיה לא מּכלֿמקֹום מטר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹיריק ּו
וכן  ּפרֹות, ּתֹוציא לא ּכברזל, ׁשהיא ּבין ּכנחׁשת ׁשהיא ּבין היא קללה ּומּכלֿמקֹום מרקיבין, הּפרֹות ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹואין

מטר  יריקּו לא .הּׁשמים ִִַַָָָָֹ

(ãë)-ïî øôòå ÷áà Eöøà øèî-úà ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¤§©¬©§§−¨¨´§¨¨®¦
éìò ãøé íéîMä:CãîMä ãò E ©¨©̧¦Æ¥¥´¨¤½©−¦¨«§¨«

i"yx£¯ÙÚÂ ˜·‡ Eˆ¯‡ ¯ËÓ∑(ג מטרא.(תענית ּדבתר להרּביץ זיקא ּכדי ּבֹו ואין צרּכֹו, ּכל ולא יֹורד את מטר ¿««¿¿»»¿»»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
טיט  ונעׂשה ּבהם ונדּבק הּמים, מן לחים ׁשהן הּזרעים עׂשב את ּומכּסה האבק, את ּומעלה ּבאה והרּוח ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהעפר,

ּומרקיבין  .ּומתיּבׁש, ְְִִִֵַַ

(äë)ðzéýåýé E|bðéáéà éðôì óàöz ãçà Cøãa E ¦¤§¸§Ÿ̈´¦¨»¦§¥´«Ÿ§¤¼¼§¤³¤¤¨Æ¥¥´
äåòæì úééäå åéðôì ñeðz íéëøã äòáLáe åéìà¥½̈§¦§¨¬§¨¦−¨´§¨¨®§¨¦´¨§©«£½̈

:õøàä úBëìîî ìëì§−Ÿ©§§¬¨¨«¤

ÔÓכד  ‡¯ÙÚÂ ‡˜·‡ CÚ¯‡ ¯ËÓ ˙È ÈÈ ÔzÈƒ≈¿»»¿««¿»«¿»¿«¿»ƒ
:ÈˆzL˙c „Ú CÏÚ ˙eÁÈ ‡iÓL¿«»≈¬»«¿ƒ¿≈≈

Á„‡כה  ‡Á¯‡a C‡Ò Ì„˜ ¯È·z ÈÈ CpzÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ√»»¿»¿»¿»¬»
˜B¯Úz ÔÁ¯‡ ‡Ú·L·e d˙ÂÏ ˜Btzƒ¿»≈¿ƒ¿»»¿»≈ƒ
:‡Ú¯‡ ˙ÂkÏÓ ÏÎÏ ÚÈÊÏ È‰˙e È‰BÓ„wÓƒ√»ƒ¿≈¿ƒ«¿»«¿¿««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bk)éîL eéäåELàø ìò øLà E §¨¨¤£¤©Ÿ§
.úLçðdElNd zFllwlkA zFxEn`d §Ÿ¤©§¨©¨¨£§¨

,dWxRd.oxn` Fnvr iRn dWn ©¨¨¨Ÿ¤¦¦©§£¨¨
iRn Fl xn`p mixaCd okFY ,xnFlM§©¤©§¨¦¤¡©¦¦
oFWl dfi`A Fl xqnp `l K` ,d"awd©Ÿ¦§©§¥¤¨

.FpFWlA dWn mxn`e ,mxn`iemlE` Ÿ§¨©£¨¨¤¦§§¨
zFllTd ozF`ipiqÎxdAWmixEn`d] ¨©§¨¤§©¦©¨£¦

izFTgA zWxtA(b ,ek `xwie)dWn [iRn §¨¨©§ª©¤¦¦
oxn` `EdÎKExAÎWFcTdFzF`A - ©¨¨£¨¨§

,Fl xqnPW oFWNdMcFnll WIW it ©¨¤¦§©§¦¤¥¦§
KFYnornWniYWA oFWNd iiEPW lW ¦©§¨¨¤¦¥©¨¦§¥

:zFIWxRdxn`p oke:mW`l m`e ©¨¨¦§¥¤¡©¨§¦Ÿ
'il' ErnWz(ci ,ek `xwie),okeEklY m`e ¦§§¦§¥§¦¥§

ixw 'iOr'(`k weqt my),mixaCdW ixd ¦¦¤¦£¥¤©§¨¦
,d"awd iRn mixEn`eENi``Ed o`k £¦¦¦§¦¨

'Lidl` 'd lFwA' xnF`(eh weqt lirl) ¥§¡Ÿ¤
;['ilFwA' xn` `le]LA 'd wAciweqt) §Ÿ¨©§¦©§¥§

(`k;['LA wAc`' `le]'d dkMi(ak weqt) §Ÿ©§¥§©§¨
dWn didW itlE ,['LzF` dM`' `le]§Ÿ©¤§§¦¤¨¨¤

Kkitl ,FpFvxM mxn`l i`Xxlwd ©©§¨§¨¦§§¦¨¥¥
eizFllwa dWn,o`MoFWlA oxn`l Ÿ¤§¦§¨¨§¨§¨¦§

,cigidllTd swFYn KkA hrnl icM ¨¦§¥§©¥§¨¦¤©§¨¨
'mY`' `le .'dkMi' 'LA' 'dY`' oFbM]§©¨§©§¨§Ÿ©¤

,['mkMi' 'mkA'dllwA oMÎmbeFf ¨¤©§¤§©¥¦§¨¨

siqFdelwd,cFrzFpFW`xAW- ¦§¥¥¤¨¦
'izFTgA' zWxtAW zFllTA`Ed ©§¨¤§¨¨©§ª©

xnF`iYzpe'z`e lfxAM mkinW z` ¥§¨©¦¤§¥¤©©§¤§¤
'dWEgPM mkvx`(hi ,ek `xwie)dUr`] ©§§¤©§¨¤¡¤

lfxAM miWai ux`de minXd z ¤̀©¨©¦§¨¨¤§¥¦©©§¤
KxcA `Ad oFWl `Ede ,[zWFgPke§©§¤§¨©¨§¤¤

xnFl ,dllTd z` liCbdl lWn`NW ¨¨§©§¦¤©§¨¨©¤Ÿ
oiriGn minXd EidimEW EpYi `l - ¦§©¨©¦©¦¦Ÿ¦§

,lhe mWB lW zigElgloi`W KxcM ©§¦¤¤¤§©§¤¤¤¥
rahlfxAdzFidlKM KFYnE ,riGn ¤©©©§¤¦§©¦©¦¨

axFg `di(lFcB WaFi)e ,mlFrAENi` §¥¤¤¨¨¨§¦
zrGn `dY ux`d(hrn dgl)KxcM ¨¨¤§¥©©©©¨§©§¤¤

e riGn zWgPdWdf iciÎlr`id ¤©§Ÿ¤©¦©§©§¥¤¦
,dizFxiR zawxnzEgNd oMW ©§¤¤¥¤¨¤¥©©

,oFaTx znxFB dhrndeENi`o`k ©§¨¨¤¤¦¨§¦¨
xnF` `EdEide :KtidlzWgp LinW ¥§¥¤§¨¨¤§Ÿ¤

lfxA Lvx`e,xnFlminW EidIW §©§§©§¤©¤¦§¨©¦
,oiriGnlh hrn mipRÎlMÎlr oipzFpe ©¦¦§§¦©¨¨¦§©©
W ,xhnEEwixi `NW iRÎlrÎs`dAxd ¨¨¤©©¦¤Ÿ¨¦©§¥

lhEaxFg didi `l mFwn lMn ,xhn ©¨¨¦¨¨Ÿ¦§¤¤
,mlFrA oFCa` lWWaFi `di `NW ¤£©¨¨¤Ÿ§¥¤

,arxA mNEM z` zinOd hlgEnemb §¨©¥¦¤¨¨¨¨§©
ux`d,lfxAM didYWdidz `l ¨¨¤¦§¤©©§¤¤Ÿ¦§¤
driGndWai `N` ,DzigElglAKxcM ©¦¨§©§¦¨¤¨§¥¨§¤¤

e ,riGn lfxAd oi`Wf`zFxiRd oi` ¤¥©©§¤©¦©§¨¥©¥
mihrEOd,oiaiwxnmixnWp `N` ©¨¦©§¦¦¤¨¦§¨¦

WaFIA ahidmFwn lMnE .ipWA - ¥¥©¤¦¨¨¦§¥
mipt`d,`id dllwiMW oiAdnc`d ¨¢¨¦§¨¨¦¦¥¤¨£¨¨

zWgPk `idE`l lfxAk `idW oiA ¦©§Ÿ¤¥¤¦©©§¤Ÿ
minXd oke ,zFxit `ivFzmdWM mB ¦¥§¥©¨©¦©§¤¥

zWFgpMxhn Ewixi `lmre .rtWA ¦§¤Ÿ¨¦¨¨§¤©§¦
hwpe ,dllTd wfFgn dWn lwd z`fŸ¥¥¤¥¤©§¨¨§¨©

KM lM xEng Fpi`W oFWl(ek `xwie `xtq) ¨¤¥¨¨¨
(i"ez ,w"ixdn):ck dxez

(ck).øôòå ÷áà Eöøà øèî`l §©©§§¨¨§¨¨Ÿ
`N` ,xtre wa` didi Fnvr xhOdW¤©¨¨©§¦§¤¨¨§¨¨¤¨

minkg EWxiRW FnM(b ziprz)`wif §¤¥§£¨¦¦¨
`xhn xzac.[xhOd xg`NW gExd] §¨©¦§¨¨©¤§©©©¨¨

didIW ,xnFlMlk `le cxFi xhn §©¤¦§¤¨¨¥§Ÿ¨
,FMxv,hrn `N`FA oi`eENit`icM ¨§¤¨§©§¥£¦§¥

uiAxdl(aiMWdl)xtrd z`ici lr §©§¦§©§¦¤¤¨¨©§¥
,dWai zxzFp dnc`d `N` ,Fzahxd©§¨¨¤¨¨£¨¨¤¤§¥¨

EoMn xg`ld`A gExdzaWFpe §©©¦¥¨©¨¨§¤¤
wa`d z` dlrnExie`Az` dQknE ©£¨¤¨¨¨¨£¦§©¨¤

mirxGd aUrMmdWoiicron migl ¥¤©§¨¦§¤¥£©¦©¦¦
e ,miOdwa`dhih dUrpe mdA wAcp ©©¦§¨¨¨¦§¨¨¤§©£¤¦

WAiznE,hiHdemiaUrd df ici lr ¦§©¥©¦§©§¥¤¨£¨¦
:oiaiwxndk dxez ©§¦¦



נה `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(ë)ýåýé çlLé|äîeänä-úà äøànä-úà Ea §©©´§Ÿ̈´Â§Â¤©§¥¨³¤©§¨Æ
ãò äNòz øLà Eãé çìLî-ìëa úøòânä-úàå§¤©¦§¤½¤§¨¦§©¬¨«§−£¤´©«£¤®©´

éììòî òø éðtî øäî Eãáà-ãòå EãîMäøLà E ¦¨«¤§³§©£¨§Æ©¥½¦§¥²¬Ÿ©©«£¨¤−£¤¬
:éðzáæò£©§¨«¦

i"yx£‰¯‡n‰∑:ּכמֹו יג)חּסרֹון, ממארת"(ויקרא ּבהלֹות ∑‰Óe‰n‰."צרעת קֹול .ׁשּגּוׁש «¿≈»ְְִֶֶַַַָָ«¿»ִֶָ

(àë)ìòî Eúà Búlk ãò øácä-úà Ea ýåýé ÷aãé©§¥¯§Ÿ̈²§−¤©¨®¤©µ©Ÿ´«Ÿ§½¥©Æ
:dzLøì änL-àá äzà-øLà äîãàä̈«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«

(áë)øçøçáe ú÷lcáe úçcwáe úôçMa ýåýé äëké©§¨´Â§Ÿ̈Â©©¤̧¤©©©¹©©©¤À¤©«©§ªÆ
:Eãáà ãò Eeôãøe ïB÷øiáe ïBôcMáe áøçáe©¤½¤©¦¨−©¥«̈®§¨−©¬¨§¤«

i"yx£˙ÙÁMa∑ ונפּוח נׁשחף לב)לׁשֹון:∑Ácw·e˙.ׁשּבׂשרֹו ׁשל (דברים אׁש והּוא ּבאּפי", קדחה אׁש "ּכי ««∆∆ְְְִֶַַָָ««««ְְְְִִֵֵֶַָָ
ּבלע"ז מלוו"י היטץ)חֹולי, מאד ,(פיבער חּמה הם ∑lc·e˜˙.ׁשהיא חלאים ּומיני מּקּדחת, יֹותר .חּמה ְְִִֶַַַָֹ««∆∆ֳִִִֵֵֵַַַַָָ

¯Á¯Á·e∑:לׁשֹון ּובלע"ז למים, ּתמיד וצמא הּגּוף, ּתֹו הּמחּממֹו ל)חלי חרב",(איוב מּני חרה (ירמיה "ועצמי ««¿Àְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ
מאׁש"ו) מּפּוח עליÁ·e∑¯·."נחר ÔB˜¯È·e.ּגיסֹות יביא ÔBÙcL·e∑ ׁשּבּׂשדֹות ּתבּואה ∑ÔBÙcL.מּכת ִֵֵַַָ«∆∆ְִֶָָָ«ƒ»«≈»ְֶַַַָָƒ»

ּבלע"ז אשילד"ה קדים, קמ"א ∑ÔB˜¯È.(זאנענפערבראנט)רּוח לירקֹון, ונהפכין מכסיפין הּתבּואה ּופני יבׁש, ְִַַַָ≈»ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
‡·„E.(געלב)ּבלע"ז „Ú∑מאלי ׁשּתכלה ,אֹות אבֹוד עד ּכלֹומר דתיבד', 'עד .ּתרּגּום: ְַַ«»¿∆ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַ

(âë)éîL eéäåõøàäå úLçð ELàø-ìò øLà E §¨¬¨¤²£¤¬©«Ÿ§−§®¤§¨¨¬¤
ézçz-øLà:ìæøa E £¤©§¤−©§¤«

ÈÂ˙כ  ‡iLebL ˙ÈÂ ‡z¯‡Ó ˙È Ca ÈÈ È¯‚È¿»≈¿»»»¿∆¿»¿»ƒ«»¿»
„Ú „aÚ˙ Èc C„È ˙eËLB‡ ÏÎa ‡˙ÈÙBÊÓ¿ƒ»¿»»¿»ƒ«¿≈«
˙eLÈa Ì„˜ ÔÓ ÚÈ¯Ùa „·È˙„ „ÚÂ ÈˆzL˙c¿ƒ¿≈≈¿«¿≈«ƒ¿ƒ«ƒ√»ƒ

:ÈzÏÁ„ ‡z˜·Lc CÈ„·BÚ»»ƒ¿«¿»««¿ƒ

C˙Èכא  ÈˆzLÈc „Ú ‡˙BÓ ˙È Ca ÈÈ ˜a„È«¿≈¿»»»»«¿ƒ¿≈≈»»
:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚÓ≈««¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

z˜Ï„·e‡כב  ‡zÁc˜·e ‡zÙÁLa ÈÈ CÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿«∆¿»¿««¿»ƒ¿∆¿»
‡B˜¯È·e ‡BÙcL·e ‡a¯Á·e ‡¯eÁ¯Á·e¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿»¿«¿»

:„·È˙c „Ú CpÙc¯ÈÂ¿ƒ¿¿À»«¿≈»

ÔÈÈÒÁכג  CLÈ¯ ÈÂlÚ Èc CiÓL ÔB‰ÈÂƒ¿«»ƒƒ»≈≈»¬ƒƒ
C˙BÁ˙ È„ ‡Ú¯‡Â ‡¯ËÓ ‡˙Á‡lÓ ‡LÁkƒ¿»»ƒ«¬»»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»

:ÔÈ¯t „aÚÓlÓ ‡ÏÊ¯ÙÎ ‡ÙÈwz«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿∆¿«≈ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(k).äøànäzllw idFfoFxQg- ©§¥¨¦¦§©¦¨
mc`d lW FpFnn zxQgnd(r"aei mebxz). ©§©¤¤¨¤¨¨¨

EFnMoFWl'zx`nn' zrxv(`p ,bi `xwie) §§¨©©©§¤¤
zllTW ,cbAd rbp lv` xEn`d̈¨¥¤¤©©¤¤¤¦§©

FpFnn oFxqgl znxFB zrxSd(d"y): ©¨©©¤¤§¤§¨
.äîeänä:FWExiR,WEBWFnEBxzM ©§¨¥¦§©§

FrnWnE .'`iWFBiW' :qFlwpE`AlFw §§§¦§¨©§¨
zFldAlAlanE mc`d z` lidaOd ¤¨©©§¦¤¨¨¨§©§¥

FYrC z`(gk ,ci zeny i"yx d`x):`k dxez ¤©§
(ak).úôçMadlgn oinFxUAWlW ©©¤¤¦©£¨¤§¨¤

mc`dsgWp(Waie WEgM dUrp) ¨¨¨¦§¨©£¤¨§¨¥
gEtpe(x"yl): §¨©

.úçcwáemW lr KM diExTd dlgn ©©©©©£¨©§¨¨©¥
znbEckE ,DOr `Ad mFgdoFWl ©©¨¦¨§§©§

aEzMd'iR`a dgcw W` iM'onwl) ©¨¦¥¨§¨§©¦
(ak ,alFnM xrFA did iR` oFxg]£©¦¨¨¥§
,[W`edGd mFgd`EdzngndW` ¥§©©¤¥£©¨¥

milFg lW`Ad mFg ,xnFlM - ¤¦§©©¨
W` gMn `le dlgOd rah zngn¥£©¤©©©£¨§Ÿ¦Ÿ©¥

,WOn,f"rlA i"elnzgCTde ©¨§©©§©©©©

mWÎlr oM diExwc`n dOg `idW §¨¥©¥¤¦©¨§Ÿ
(d"y):

.ú÷lcáemFgd mW lr z`xwp Ff mB ©©¤¤©¦§¥©¥©
`ide (W`ÎzwilC oFWNn)xzFi dOg ¦§§¥©¥§¦©¨¥

zgCTn,dlrnl zxMfEOdEmdipW ¦©©©©§¤¤§©§¨§¥¤
mi`lg ipinmipFWmd(y"n`): ¦¥¢¨¦¦¥

.øçøçáeoinFnOgnd ilFgAKFY ©©§ª¦¦©§©§§
sEBdnE,FWAiie`Edcinz `nv ©§©§§¨¥¨¦

,h"pnicxhyi` f"rlaE ,miOlzaize ©©¦§©©§¥©
`Ed 'xEgxg'MoFWlaEzMdinvre ©§¦§©¨§©§¦

axg iPn dxg(l ,l aei`)EWai eizFnvr] ¨¨¦¦Ÿ¤©§¨¨§
:oke ,[mFgd ipRnW`n gERn xgp ¦§¥©§¥¨©©©¥¥

(hk ,e dinxi)FAW ilMd `EdW gEROd]©©©¤©§¦¤
xaM ,Dxiradl W`d lr migitn§¦¦©¨¥§©§¦¨§¨

:[W`d on WAiizpe Kxgp¤¡©§¦§©¥¦¨¥
.áøçáe:xnFlM `N` ,ilFg mW Fpi` ©¤¤¥¥¦¤¨§©

,zFqiib Lilr `iaiiliig mdW ¨¦¨¤§¨¤¥£¨¥
axg i`UFp dngln,`l ziy`xa i"yx d`x) ¦§¨¨§¥¤¤

(ek(m"`x ,iayzd):
.ïB÷øiáe ïBôcMáelW zFMn EN` oi` ©¦¨©¥¨¥¥©¤

`N` ,mc` ipA ilgd`EaY zMn ¢¦§¥¨¨¤¨©©§¨
zFcVAWminxFB mdipWE ,od ¤©¨¥§¥¤§¦

DlEXiA xnB iptl WAiizYW d`EaYl: ©§¨¤¦§©¥¦§¥§©¦¨
.ïBôcLzngn `Ad d`EaY WaFi `Ed ¦¨¤§¨©¨¥£©
zaiWpmicw gExzigxfn gEx - §¦©©¨¦©¦§¨¦

,Waie mg DraHW:f"rlA d"cily` ¤¦§¨©§¨¥§©©
.ïB÷øéWaFid`EaYd on mxbPd ¥¨¤©¦§¨¦©§¨

,zlwlwznE zWAizOW DnvriptE ©§¨¤¦§©¤¤¦§©§¤¤§¥
oitiqkn d`EaYdmicA`n ,mixiegn) ©§¨©§¦¦©§¦¦§©§¦

(mrav z`,oFwxil oikRdpe`EdW ¤¦§¨§¤§¨¦§¥¨¤
,'aFdv' mFIM `xwPd rav`"nw ¤©©¦§¨©¨

f"rlAd`EaYd ilAW zadv=] §©©©¤¤¦¢¥©§¨
mzEpwFxzde(ifpky` mebxz i"tr ,`xenl iy)[: §¦§§¨
.Eãáà ãòLcia`IW cr FrnWn oi` ©¨§¤¥©§¨©¤©£¦§

M `N` ,'dmEBxYqFlwpE`cr' : ¤¨§©§§§©
'caizC[ca`YW cr],xnFlM .`iai §¥¨©¤Ÿ©§©¨¦

dN`d zFllTd lM 'd LilrcFa` cr , ¨¤¨©§¨¨¥¤©£
LzF`,LnvrA ca`YW cr -dlkYW §©¤¥¨¥§©§§¤¦§¤

:Lil`nbk dxez ¥¥¤

`eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

i"yx£˙LÁ EL‡¯ŒÏÚ ¯L‡ EÈÓL eÈ‰Â∑,אמרן עצמֹו מּפי מׁשה הּללּו, מּפי קללֹות סיני וׁשּבהר ¿»»∆¬∆«…¿¿…∆ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ
אמר  נאמר:הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא וכן ּכמׁשמען. כו)ן לי,(ויקרא תׁשמעּו לא וכאן "ואם קרי", עּמי ּתלכּו ואם ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּכן  וגם יחיד, ּבלׁשֹון לאמרן ּבקללֹותיו מׁשה הקל ה'", יּככה ...ּב ה' ידּבק ,אלהי ה' "לקֹול אֹומר: ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהּוא
אֹומר: הּוא ׁשּבראׁשֹונֹות הקל, זֹו הּׁשמים (שם)ּבקללה יהיּו ׁשּלא ּכּנחּוׁשה", וארצכם ּכּברזל ׁשמיכם "את ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מּזיעה, ׁשהּנחׁשת ּכדר מּזיעה ּתהא והארץ ּבעֹולם, חרב יהא ּכ ּומּתֹו מּזיע, הּברזל ׁשאין ּכדר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמּזיעין
ׁשּלא  אףֿעלּֿפי מּזיעין, ׁשמים ׁשּיהיּו ּברזל, וארצ נחׁשת ׁשמי אֹומר: הּוא וכאן ּפרֹותיה, מרקבת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹוהיא
מּזיע  הּברזל ׁשאין ּכדר מּזיעה ּתהא לא והארץ ּבעֹולם, אבדן ׁשל חרב יהיה לא מּכלֿמקֹום מטר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹיריק ּו
וכן  ּפרֹות, ּתֹוציא לא ּכברזל, ׁשהיא ּבין ּכנחׁשת ׁשהיא ּבין היא קללה ּומּכלֿמקֹום מרקיבין, הּפרֹות ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹואין

מטר  יריקּו לא .הּׁשמים ִִַַָָָָֹ

(ãë)-ïî øôòå ÷áà Eöøà øèî-úà ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¤§©¬©§§−¨¨´§¨¨®¦
éìò ãøé íéîMä:CãîMä ãò E ©¨©̧¦Æ¥¥´¨¤½©−¦¨«§¨«

i"yx£¯ÙÚÂ ˜·‡ Eˆ¯‡ ¯ËÓ∑(ג מטרא.(תענית ּדבתר להרּביץ זיקא ּכדי ּבֹו ואין צרּכֹו, ּכל ולא יֹורד את מטר ¿««¿¿»»¿»»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
טיט  ונעׂשה ּבהם ונדּבק הּמים, מן לחים ׁשהן הּזרעים עׂשב את ּומכּסה האבק, את ּומעלה ּבאה והרּוח ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהעפר,

ּומרקיבין  .ּומתיּבׁש, ְְִִִֵַַ

(äë)ðzéýåýé E|bðéáéà éðôì óàöz ãçà Cøãa E ¦¤§¸§Ÿ̈´¦¨»¦§¥´«Ÿ§¤¼¼§¤³¤¤¨Æ¥¥´
äåòæì úééäå åéðôì ñeðz íéëøã äòáLáe åéìà¥½̈§¦§¨¬§¨¦−¨´§¨¨®§¨¦´¨§©«£½̈

:õøàä úBëìîî ìëì§−Ÿ©§§¬¨¨«¤

ÔÓכד  ‡¯ÙÚÂ ‡˜·‡ CÚ¯‡ ¯ËÓ ˙È ÈÈ ÔzÈƒ≈¿»»¿««¿»«¿»¿«¿»ƒ
:ÈˆzL˙c „Ú CÏÚ ˙eÁÈ ‡iÓL¿«»≈¬»«¿ƒ¿≈≈

Á„‡כה  ‡Á¯‡a C‡Ò Ì„˜ ¯È·z ÈÈ CpzÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ√»»¿»¿»¿»¬»
˜B¯Úz ÔÁ¯‡ ‡Ú·L·e d˙ÂÏ ˜Btzƒ¿»≈¿ƒ¿»»¿»≈ƒ
:‡Ú¯‡ ˙ÂkÏÓ ÏÎÏ ÚÈÊÏ È‰˙e È‰BÓ„wÓƒ√»ƒ¿≈¿ƒ«¿»«¿¿««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bk)éîL eéäåELàø ìò øLà E §¨¨¤£¤©Ÿ§
.úLçðdElNd zFllwlkA zFxEn`d §Ÿ¤©§¨©¨¨£§¨

,dWxRd.oxn` Fnvr iRn dWn ©¨¨¨Ÿ¤¦¦©§£¨¨
iRn Fl xn`p mixaCd okFY ,xnFlM§©¤©§¨¦¤¡©¦¦
oFWl dfi`A Fl xqnp `l K` ,d"awd©Ÿ¦§©§¥¤¨

.FpFWlA dWn mxn`e ,mxn`iemlE` Ÿ§¨©£¨¨¤¦§§¨
zFllTd ozF`ipiqÎxdAWmixEn`d] ¨©§¨¤§©¦©¨£¦

izFTgA zWxtA(b ,ek `xwie)dWn [iRn §¨¨©§ª©¤¦¦
oxn` `EdÎKExAÎWFcTdFzF`A - ©¨¨£¨¨§

,Fl xqnPW oFWNdMcFnll WIW it ©¨¤¦§©§¦¤¥¦§
KFYnornWniYWA oFWNd iiEPW lW ¦©§¨¨¤¦¥©¨¦§¥

:zFIWxRdxn`p oke:mW`l m`e ©¨¨¦§¥¤¡©¨§¦Ÿ
'il' ErnWz(ci ,ek `xwie),okeEklY m`e ¦§§¦§¥§¦¥§

ixw 'iOr'(`k weqt my),mixaCdW ixd ¦¦¤¦£¥¤©§¨¦
,d"awd iRn mixEn`eENi``Ed o`k £¦¦¦§¦¨

'Lidl` 'd lFwA' xnF`(eh weqt lirl) ¥§¡Ÿ¤
;['ilFwA' xn` `le]LA 'd wAciweqt) §Ÿ¨©§¦©§¥§

(`k;['LA wAc`' `le]'d dkMi(ak weqt) §Ÿ©§¥§©§¨
dWn didW itlE ,['LzF` dM`' `le]§Ÿ©¤§§¦¤¨¨¤

Kkitl ,FpFvxM mxn`l i`Xxlwd ©©§¨§¨¦§§¦¨¥¥
eizFllwa dWn,o`MoFWlA oxn`l Ÿ¤§¦§¨¨§¨§¨¦§

,cigidllTd swFYn KkA hrnl icM ¨¦§¥§©¥§¨¦¤©§¨¨
'mY`' `le .'dkMi' 'LA' 'dY`' oFbM]§©¨§©§¨§Ÿ©¤

,['mkMi' 'mkA'dllwA oMÎmbeFf ¨¤©§¤§©¥¦§¨¨

siqFdelwd,cFrzFpFW`xAW- ¦§¥¥¤¨¦
'izFTgA' zWxtAW zFllTA`Ed ©§¨¤§¨¨©§ª©

xnF`iYzpe'z`e lfxAM mkinW z` ¥§¨©¦¤§¥¤©©§¤§¤
'dWEgPM mkvx`(hi ,ek `xwie)dUr`] ©§§¤©§¨¤¡¤

lfxAM miWai ux`de minXd z ¤̀©¨©¦§¨¨¤§¥¦©©§¤
KxcA `Ad oFWl `Ede ,[zWFgPke§©§¤§¨©¨§¤¤

xnFl ,dllTd z` liCbdl lWn`NW ¨¨§©§¦¤©§¨¨©¤Ÿ
oiriGn minXd EidimEW EpYi `l - ¦§©¨©¦©¦¦Ÿ¦§

,lhe mWB lW zigElgloi`W KxcM ©§¦¤¤¤§©§¤¤¤¥
rahlfxAdzFidlKM KFYnE ,riGn ¤©©©§¤¦§©¦©¦¨

axFg `di(lFcB WaFi)e ,mlFrAENi` §¥¤¤¨¨¨§¦
zrGn `dY ux`d(hrn dgl)KxcM ¨¨¤§¥©©©©¨§©§¤¤

e riGn zWgPdWdf iciÎlr`id ¤©§Ÿ¤©¦©§©§¥¤¦
,dizFxiR zawxnzEgNd oMW ©§¤¤¥¤¨¤¥©©

,oFaTx znxFB dhrndeENi`o`k ©§¨¨¤¤¦¨§¦¨
xnF` `EdEide :KtidlzWgp LinW ¥§¥¤§¨¨¤§Ÿ¤

lfxA Lvx`e,xnFlminW EidIW §©§§©§¤©¤¦§¨©¦
,oiriGnlh hrn mipRÎlMÎlr oipzFpe ©¦¦§§¦©¨¨¦§©©
W ,xhnEEwixi `NW iRÎlrÎs`dAxd ¨¨¤©©¦¤Ÿ¨¦©§¥

lhEaxFg didi `l mFwn lMn ,xhn ©¨¨¦¨¨Ÿ¦§¤¤
,mlFrA oFCa` lWWaFi `di `NW ¤£©¨¨¤Ÿ§¥¤

,arxA mNEM z` zinOd hlgEnemb §¨©¥¦¤¨¨¨¨§©
ux`d,lfxAM didYWdidz `l ¨¨¤¦§¤©©§¤¤Ÿ¦§¤
driGndWai `N` ,DzigElglAKxcM ©¦¨§©§¦¨¤¨§¥¨§¤¤

e ,riGn lfxAd oi`Wf`zFxiRd oi` ¤¥©©§¤©¦©§¨¥©¥
mihrEOd,oiaiwxnmixnWp `N` ©¨¦©§¦¦¤¨¦§¨¦

WaFIA ahidmFwn lMnE .ipWA - ¥¥©¤¦¨¨¦§¥
mipt`d,`id dllwiMW oiAdnc`d ¨¢¨¦§¨¨¦¦¥¤¨£¨¨

zWgPk `idE`l lfxAk `idW oiA ¦©§Ÿ¤¥¤¦©©§¤Ÿ
minXd oke ,zFxit `ivFzmdWM mB ¦¥§¥©¨©¦©§¤¥

zWFgpMxhn Ewixi `lmre .rtWA ¦§¤Ÿ¨¦¨¨§¤©§¦
hwpe ,dllTd wfFgn dWn lwd z`fŸ¥¥¤¥¤©§¨¨§¨©

KM lM xEng Fpi`W oFWl(ek `xwie `xtq) ¨¤¥¨¨¨
(i"ez ,w"ixdn):ck dxez

(ck).øôòå ÷áà Eöøà øèî`l §©©§§¨¨§¨¨Ÿ
`N` ,xtre wa` didi Fnvr xhOdW¤©¨¨©§¦§¤¨¨§¨¨¤¨

minkg EWxiRW FnM(b ziprz)`wif §¤¥§£¨¦¦¨
`xhn xzac.[xhOd xg`NW gExd] §¨©¦§¨¨©¤§©©©¨¨

didIW ,xnFlMlk `le cxFi xhn §©¤¦§¤¨¨¥§Ÿ¨
,FMxv,hrn `N`FA oi`eENit`icM ¨§¤¨§©§¥£¦§¥

uiAxdl(aiMWdl)xtrd z`ici lr §©§¦§©§¦¤¤¨¨©§¥
,dWai zxzFp dnc`d `N` ,Fzahxd©§¨¨¤¨¨£¨¨¤¤§¥¨

EoMn xg`ld`A gExdzaWFpe §©©¦¥¨©¨¨§¤¤
wa`d z` dlrnExie`Az` dQknE ©£¨¤¨¨¨¨£¦§©¨¤

mirxGd aUrMmdWoiicron migl ¥¤©§¨¦§¤¥£©¦©¦¦
e ,miOdwa`dhih dUrpe mdA wAcp ©©¦§¨¨¨¦§¨¨¤§©£¤¦

WAiznE,hiHdemiaUrd df ici lr ¦§©¥©¦§©§¥¤¨£¨¦
:oiaiwxndk dxez ©§¦¦



eaz`נו zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

i"yx£‰ÂÚÊÏ∑,מּמ מּכֹותי ׁשֹומעי ּכל ׁשּיזּועּו ּולזיע, ׁשּבא לאימה ּכדר עלינּו יבא ׁשּלא לנּו, 'אֹוי ויאמרּו: ¿«¬»ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ
אּלּו' .על ֵַ

(åë)íéîMä óBò-ìëì ìëàîì Eúìáð äúéäå§¨«§¨³¦§¨«§Æ§©«£½̈§¨¬©¨©−¦
:ãéøçî ïéàå õøàä úîäáìe§¤«¡©´¨¨®¤§¥−©«£¦«

(æë)áøbáe íéøçèáe íéøöî ïéçLa ýåýé äëké©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦³¦§©¸¦Æ©§Ÿ¦½©¨−̈
:àôøäì ìëeú-àì øLà ñøçáe¤¨®¤£¤¬«Ÿ©−§¥«¨¥«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ÔÈÁLa∑'ּב'בכֹורֹות ּכדאיתא מּבחּוץ, ויבׁש מּבפנים לח מאד: היה מא)רע ׁשחין ∑b¯·.(דף ƒ¿ƒƒ¿«ƒְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָֹ»»ְִ
יבׁשׁש∑Ò¯Á.לח  .ּכחרס חין ַ»∆ְִֵֶֶַָ

(çë):ááì ïBäîúáe ïBøeòáe ïBòbLa ýåýé äëké©§¨´§Ÿ̈½§¦¨−§¦¨®§¦§−¥¨«
i"yx£··Ï ÔB‰Ó˙·e∑ ּבלע"ז אשטורדישו"ן הּלב, .אטם ¿ƒ¿≈»ְֵֶַַַֹ

(èë)øeòä LMîé øLàk íéøäva LMîî úééäå§¨¦¹¨§©¥´©¨«¢©À¦©«£¤̧§©¥³¨«¦¥Æ
éëøc-úà çéìöú àìå äìôàa÷eLò Cà úééäå E ¨«£¥½̈§¬Ÿ©§¦−©¤§¨¤®§¨¦¹¨©´¨¯

:òéLBî ïéàå íéîiä-ìk ìeæâå§¨²¨©¨¦−§¥¬¦«©
i"yx£˜eLÚ∑ ערעּור יהיה מעׂשי .ּבכל »ְְְֲִִֶֶַָ

(ì)äpákLé øçà Léàå Nøàú äMàäðáz úéa ¦¨´§¨¥À§¦³©¥Æ¦§¨¤½¨©¬¦¦§¤−
:epìlçú àìå òhz íøk Ba áLú-àìå§«Ÿ¥¥´®¤¬¤¦©−§¬Ÿ§©§¤«

i"yx£‰pÏbLÈ∑,ּפילגׁש ׁשגל יׁשּכבּנה,לׁשֹון לׁשבח: ּכּנהּו כה)והּכתּוב זה (מגילה הּוא סֹופרים .ותּקּון ƒ¿»∆»ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
epÏlÁ˙∑ּפריֹו לאכל הרביעית, .ּבּׁשנה ¿«¿∆ְְֱִִִֶַָָָֹ

ÙBÚ‡כו  ÏÎÏ ÏÎÈÓÏ ‡¯bLÓ CzÏ· È‰˙e¿≈¿ƒ¿»¿«¿»¿≈«¿»»
:„ÈÓc ˙ÈÏÂ ‡Ú¯‡ ˙¯ÈÚ·ÏÂ ‡iÓL„ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ««¿»¿≈¿»ƒ

ÔÈ¯BÁË·eכז  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡ÁLa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¬»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ
Ïek˙ ‡Ï Èc LÈaÈ ÒÈ¯Á·e ‡a¯‚·e¿«¿»«¬ƒ«ƒƒ»ƒ

:‰‡qz‡Ï¿ƒ«»»

eÈÓÒ·e˙‡כח  ‡˙eLÙËa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿«¿»¿«¿»
:‡aÏ ˙eÓÓÚL·e¿«¬»ƒ»

LMÓכט  È„ ‡Ók ‡¯‰ÈËa LMÓÓ È‰˙e¿≈¿«≈¿ƒ¬»¿»ƒ«≈
È‰˙e CÈ˙Á¯‡ ˙È ÁÏˆ˙ ‡ÏÂ ‡Ï·˜a ‡¯ÈeÚ«ƒ»¿«¿»¿»«¿«»»¿»»¿≈
:˜È¯Ùc ˙ÈÏÂ ‡iÓBÈ Ïk ÒÈ‡Â ˜ÈLÚ Ì¯a¿«»ƒ¿»ƒ»«»¿≈¿»ƒ

Èa˙‡ל  dp·kLÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e ÒB¯È˙ ‡˙z‡ƒ¿»≈¿«»√»ƒ¿¿ƒ«≈»
‡ÏÂ ·Bv˙ ‡Ó¯k da ·˙È˙ ‡ÏÂ È·ƒ̇¿≈¿»≈≈≈«¿»ƒ¿»

:dplÁ¿̇«ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(dk)äåòæì.ux`d zFklnn lkl §©£¨§Ÿ©§§¨¨¤
mdl didY dY`WriflE dni`l ¤©¨¦§¤¨¤§¥¨§¦©

(dcxge cgtl)irnFW lk ErEfIW §©©©£¨¨¤¨¨§¥
LizFMnz` ErnWIW EN` lMW - ©¤¤¨¥¤¦§§¤

ErfrCfi ,mkilr d`AW drxdExn`ie ¨¨¨¤¨¨£¥¤¦§©§§§Ÿ§
Epilr `ai `NW ,Epl iF`'zFMn ¨¤Ÿ¨Ÿ¨¥©

dN`M:'EN` lr `AW KxcMek dxez ¨¥¤§¤¤¤¨©¥
(fk).íéøöî ïéçLaoigXd bEq `Ed ¦§¦¦§©¦©§¦

mixvOd FA EwNW.df oigWEdid rx ¤¨©¦§¦§¦¤©¨¨
,c`n`EdW itlWaie uEgAn gl §Ÿ§¦¤©¦©§¨¥

miptAnmW xn`PW FnM](i ,h zeny) ¦¦§¦§¤¤¡©¨
mFwOAW ,'gxR zrAra` oigW idie'©§¦§¦£©§ªŸŸ¥©¤©¨
mW ,uEgAn EpiidC ,FzgixR zi`xPW¤¦§¥§¦¨§©§¦©¨

dgil `ivFnE 'raFp' `Edgl :`"q) ¥©¦¥¨©
`zi`cM (uEgAn Waie miptAn¦¦§¦§¨¥¦©¦§¦¨

AzkQnzFxFka(.`n sc)(my i"yx i"tr): §©¤¤§
.áøb`Ed mBgl oigWWaie uEgAn ¨¨©§¦©¦©§¨¥

xEn`d 'mixvn oigW' `Ede ,miptAn¦¦§¦§§¦¦§©¦¨¨
FxiMfde aEzMd xfgW `N` ,lirl§¥¤¨¤¨©©¨§¦§¦

libxd FnWA(m"`x): ¦§¨¨¦
.ñøçoin EdfoigW`EdWqxgM Wai ¨¤¤¦§¦¤¨¥©¨¤

uEgAn oiaE miptAn oiA:ga dxez ¥¦¦§¦¥¦©
(gk).ááì ïBäîúáe:FWExiRmhF` §¦§¥¨¥¤

.aNdENi`M ,mzpiA mYYqYW xnFlM ©¥§©¤¦§©¥¦¨¨§¦
,oiadNn mEh` mAlo"eyicxehy` ¦¨¨¦§¨¦

f"rlAdkEan KFYn `Ad mEhnh - §©©¦§©¨¦§¨
lEAlaE(miyxtn):hk dxez ¦§

(hk)÷eLòz` aEzMd ltM .lEfbe ¨§¨¨©©¨¤
oFWlA ode 'wWFr' oFWlA od ,lfBd oipr¦§©©¥¤¥¦§¤§¥¦§
mB wEWr zaiY WFxcl icM ,'lfB'¥¤§¥¦§¥©¨©

xnFl ,[zil`nU oiUA] wEUr oFWNn¦§¨§¦§¨¦©
WLiUrn lkAdpwYW oipw lM - ¤§¨©£¤¨¦§¨¤¦§¤

didiwUr dfi` eilrexErxroFWlM] ¦§¤¨¨¥¤¥¤§¦§¦§
aEzMd(k ,ek ziy`xa)x`Ad mW `xwIe' ©¨©¦§¨¥©§¥

,['FOr EwUrzd iM wUrici lr ¥¤¦¦§©§¦©§¥
LOr EwQrzie LCbpM EprhIW miWp £̀¨¦¤¦§£§¤§§§¦§©§¦§
LOn EdE`ivFIW cr mdizFprhA§©£¥¤©¤¦¦§
- 'lEfbe wEWr' xn`PW Edfe .dlifbA¦§¥¨§¤¤¤¡©¨§¨

lEfB sFQalE wEWr dNigY(c"c):l dxez §¦¨¨§©¨
(l).äpìbLé,'lbW' oFWlFWExiR ¦§¨¤¨§¥¨¥

Fl dPgTIWzxFzAWbliRÎdX`=] ¤¦¨¤¨§©¦¤¤¦¨
,[dgtWEdPM aEzMdeiEPiWAgaWl ¦§¨§©¨¦¨§¦§¤©

'dPlBWi' mFwnaE (cAEknE iwp oFWl)¨¨¦§¨¦§¦§¨¤¨
F`xw`Ed mixtFqÎoETze .'dPaMWi' §¨¦§¨¤¨§¦§¦

dfmixtFQdW KxcM ,xnFlM - ¤§©§¤¤¤©§¦

`eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(àì)éðéòì çeáè EøBLìå EEøîç epnî ìëàú à «§º¨´©§¥¤À§´ŸŸ©»¦¤¼¼£«Ÿ§Æ
éðôlî ìeæbðàö Cì áeLé àìå Eéáéàì úBðúð EE ¨´¦§¨¤½§¬Ÿ¨−¨®«Ÿ§Æ§ª´§«Ÿ§¤½

:òéLBî Eì ïéàå§¥¬§−¦«©

(áì)éðaéúðáe Eéðéòå øçà íòì íéðúð EúBàø E ¨¤̧§Ÿ¤¹§ª¦̧§©³©¥Æ§¥¤´Ÿ½
:Eãé ìàì ïéàå íBiä-ìk íäéìà úBìëå§¨¬£¥¤−¨©®§¥¬§¥−¨¤«

i"yx£Ì‰ÈÏ‡ ˙BÏÎÂ∑ ּכליֹון' קרּויה: ּבאה, ׁשאינּה ּתֹוחלת ּכל ׁשבים. ואינם ׁשּיׁשּובּו, אליהם מצּפֹות ¿»¬≈∆ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ
.עינים' ִֵַ

(âì)øLà íò ìëàé Eòéâé-ìëå Eúîãà éøt§¦³©§¨«§Æ§¨§¦´£½Ÿ©¬©−£¤´
-àì:íéîiä-ìk õeöøå ÷eLò ÷ø úééäå zòãé «Ÿ¨¨®§¨§¨¦À¨©²¨¬§¨−¨©¨¦«

(ãì)éðéò äàønî òbLî úééäå:äàøz øLà E §¨¦−¨§ª¨®¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«

(äì)-ìòå íékøaä-ìò òø ïéçLa ýåýé äëké©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦´À̈©©¦§©̧¦Æ§©
ãòå Eìâø ókî àôøäì ìëeú-àì øLà íé÷Mä©Ÿ©½¦£¤¬«Ÿ©−§¥«¨¥®¦©¬©§§−§©¬

:Eã÷ã÷̈§¢¤«

(åì)éìò íé÷z øLà Ekìî-úàå Eúà ýåýé CìBéE ¥̧§Ÿ̈¹«Ÿ§À§¤©§§Æ£¤´¨¦´¨¤½
éúáàå äzà zòãé-àì øLà éBb-ìàíM zãáòå E ¤¾£¤¬«Ÿ¨©−§¨©¨´©«£Ÿ¤®§¨©¬§¨¨²

:ïáàå õò íéøçà íéäìà¡Ÿ¦¬£¥¦−¥¬¨¨«¤

(æì)ì úééäåìå ìLîì änLíénòä ìëa äðéðL §¨¦´¨§©½̈§¨−̈§¦§¦¨®§ŸÆ¨«©¦½
:änL ýåýé Eâäðé-øLà£¤§©«¤§¬§Ÿ̈−¨«¨

i"yx£‰nLÏ∑עלי יּׁשֹום אֹות הרֹואה ּכל אשטורדישו"ן, אדם,∑ÏLÓÏ.אש"ו על רעה מּכה ּכׁשּתבא ¿«»ְִֶֶָָָ¿»»ְֶַָָָָָָָֹ
ּפלֹוני' למּכת ּדֹומה 'זֹו ו)לׁשֹון ∑ÈLÏÂ‰.יאמרּו: 'ּולׁשֹועי',"וׁשּננּת(לעיל ּתרּגּומֹו: וכן ,ּב ידּברּו ם", ְְְִַַָֹ¿ƒ¿ƒ»ְְְְְְְְְִֵֵַַַָ

ואׁשּתעי  סּפּור, .לׁשֹון ְְְִִֵָ

dpÓלא  ÏeÎÈ˙ ‡ÏÂ CÈÈÚÏ ÒÎ È‰È C¯Bz»¿≈»≈¿≈»¿»≈ƒ≈
CÚ CÏ ·e˙È ‡ÏÂ CÓ„wÓ Ò‡ È‰È C¯ÓÁ¬»»¿≈»≈ƒ√»»¿»¿»»»

:˜È¯t CÏ ˙ÈÏÂ C··„ ÈÏÚ·Ï ÔÈ¯ÈÒÓ¿ƒƒ¿«¬≈¿»»¿≈»»ƒ

CÈÈÚÂלב  Ô¯Á‡ ‡nÚÏ ÔÈ¯ÈÒÓ CÈ˙·e CÈa¿»¿»»¿ƒƒ¿«»»√»¿≈»
‡ÏÈÁ ˙ÈÏÂ ‡ÓBÈ Ïk Ô‰ÏÏ‚a ÔÙeÒÈÂ ÔÊÁ¬»ƒ»ƒ¿»¿≈»»¿≈≈»

:C„Èaƒ»

Ècלג  ‡nÚ ÏeÎÈ C˙e‡Ï ÏÎÂ CÚ¯‡„ ‡a‡ƒ»¿«¿»¿»≈»≈«»ƒ
Ïk ÚÈÚ¯e ˜ÈLÚ Ì¯· È‰˙e zÚ„È ‡Ï»¿««¿¿≈¿«»ƒ¿ƒ«»

:‡iÓBÈ«»

˙ÈÊÁ:לד  Èc CÈÈÚ eÊÁÓ ‰hzLÓ È‰˙e¿≈ƒ¿«≈≈≈≈»ƒ∆¡≈

ÏÚÂלה  ‡i·Î¯ ÏÚ ‡LÈ· ‡ÁLa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¬»ƒ»«¿À«»¿«
CÏ‚¯ ˙Ò¯tÓ ‰‡qz‡Ï Ïek˙ ‡Ï Èc ‡i˜L»«»ƒ»ƒ¿ƒ«»»ƒ«¿««¿»

:CÁBÓ „ÚÂ¿«»

ÌÚÏלו  CÏÚ ÌÈ˜˙ Èc CkÏÓ ˙ÈÂ C˙È ÈÈ ÈÏ‚È«¿≈¿»»»¿»«¿»ƒ¿ƒ¬»¿«
ÔÓz ÁÏÙ˙Â CÈ˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿««¿«¿«¬»»»¿ƒ¿««»

:‡·‡Â ‡Ú‡ ‡˙ÂÚË ÈÁÏt ‡iÓÓÚÏ¿«¿«»«¿≈«¬»»»»¿«¿»

iÓÓÚ‡לז  ÏÎa ÈÚBLÏe Ï˙ÓÏ e„ˆÏ È‰˙e¿≈¿»ƒ¿«¿≈¿…«¿«»
:Ôn˙Ï ÈÈ Cp¯a„È Ècƒƒ¿¿ƒ»¿»¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

oFpbqA aFYkl mzaizM z` mixRWn§©§¦¤§¦¨¨¦§§¦§
,dixaC z` dxFYd dpTiY KM ,d`p̈¤¨¦§¨©¨¤§¨¤¨
zcAEknE dIwp oFWlA mi`xwp EidIW¤¦§¦§¨¦§¨§¦¨§¤¤

(`"eb):
.epìlçúFzXEcTn FzFCtl wiRqY `l §©§¤Ÿ©§¦¦§¦§¨

ziriaxd dpXAicM ,mxMd zrihpl ©¨¨¨§¦¦¦§¦©©¤¤§¥
FixR lFk`l(ck ,hi `xwie d`x):`l dxez ¤¡¦§

(al).íäéìà úBìëåLipirzFRvn §¨£¥¤¥¤§©
zFlginEmdil`(LizFpaE LipA l`) §©££¥¤¤¨¤§¤

e ,EaEWIWmd.miaW mpi`oFWlE ¤¨§¥¥¨¨¦§
oMW ,dviln KxC `Ed 'mdil` zFlM'¨£¥¤¤¤§¦¨¤¥

zlgFY lM(dIRve dewY)Wmc`d ¨¤¤¦§¨§¦¦¨¤¨¨¨

`ide Dl dMgndiExw d`A Dpi` §©¤¨§¦¥¨¨¨§¨
'mipir oFilM'mipird gM ENi`M - ¦§¥¨¦§¦Ÿ©¨¥©¦

dIRSd aFxn dlM,hiw mildz i"yx i"tr) ¨¤¥©¦¦¨
(at:bl dxez

(fl)ì.änLFWExiR 'dOW' oFWl §©¨§©¨¥
,oFdOz FnMipirA didYW ,xnFlM §¦¨§©¤¦§¤§¥¥

,zEnnFYWdlE oFdOzl miOrd̈©¦§¦¨§¦§§
o"eyicxehy` e"y`f"rlA,WlM §©©¤¨

LzF` d`FxdLizFMn z`emFXi ¨¤§§¤©¤¦
LilrYWprp K`id mnFYWie Dnzi - ¨¤¦§©§¦§¥¥¨¤¡©§¨
KM lM: ¨¨
.ìLîì,`nbEclE lWnl LA EWOYWi §¨¨¦§©§§§¨¨§§¨

oFbM,mc` lr drx dMn `aYWM §§¤¨Ÿ©¨¨¨©¨¨
Exn`idMn'Ff`idW ,dxEng `id Ÿ§©¨¦£¨¤¦

ipFlR zMnl dnFc'l`xUId(d"y): ¨§©©§¦©¦§¨¥
ìå.äðéðLFWExiRFnM'mYpPWe' oFWl §¦§¦¨¥§§§¦©§¨

(f ,e lirl),.xERiqe xEAiC FrnWOW¤©§¨¦§¦
,xnFlkELa ExAciipiiprA ExRqie §©§©§§¦©§§¦§§¥

.Lilr d`Ad zEprxERdFnEBxY oke ©§¨©¨¨¨¤§¥©§
:qFlwpE`A,'irFWlE'`EdWoFWl §§§§¥¤§

,xERq'card xRqie' mBxzOW itkE ¦§¦¤§©§¥©§©¥¨¤¤
(eq ,ck ziy`xa)irYW`e''`Cari"yx) §¦§¨¦©§¨

(xbd ytp ,h ck dinxi:gl dxez



נז `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

i"yx£‰ÂÚÊÏ∑,מּמ מּכֹותי ׁשֹומעי ּכל ׁשּיזּועּו ּולזיע, ׁשּבא לאימה ּכדר עלינּו יבא ׁשּלא לנּו, 'אֹוי ויאמרּו: ¿«¬»ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ
אּלּו' .על ֵַ

(åë)íéîMä óBò-ìëì ìëàîì Eúìáð äúéäå§¨«§¨³¦§¨«§Æ§©«£½̈§¨¬©¨©−¦
:ãéøçî ïéàå õøàä úîäáìe§¤«¡©´¨¨®¤§¥−©«£¦«

(æë)áøbáe íéøçèáe íéøöî ïéçLa ýåýé äëké©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦³¦§©¸¦Æ©§Ÿ¦½©¨−̈
:àôøäì ìëeú-àì øLà ñøçáe¤¨®¤£¤¬«Ÿ©−§¥«¨¥«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ÔÈÁLa∑'ּב'בכֹורֹות ּכדאיתא מּבחּוץ, ויבׁש מּבפנים לח מאד: היה מא)רע ׁשחין ∑b¯·.(דף ƒ¿ƒƒ¿«ƒְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָֹ»»ְִ
יבׁשׁש∑Ò¯Á.לח  .ּכחרס חין ַ»∆ְִֵֶֶַָ

(çë):ááì ïBäîúáe ïBøeòáe ïBòbLa ýåýé äëké©§¨´§Ÿ̈½§¦¨−§¦¨®§¦§−¥¨«
i"yx£··Ï ÔB‰Ó˙·e∑ ּבלע"ז אשטורדישו"ן הּלב, .אטם ¿ƒ¿≈»ְֵֶַַַֹ

(èë)øeòä LMîé øLàk íéøäva LMîî úééäå§¨¦¹¨§©¥´©¨«¢©À¦©«£¤̧§©¥³¨«¦¥Æ
éëøc-úà çéìöú àìå äìôàa÷eLò Cà úééäå E ¨«£¥½̈§¬Ÿ©§¦−©¤§¨¤®§¨¦¹¨©´¨¯

:òéLBî ïéàå íéîiä-ìk ìeæâå§¨²¨©¨¦−§¥¬¦«©
i"yx£˜eLÚ∑ ערעּור יהיה מעׂשי .ּבכל »ְְְֲִִֶֶַָ

(ì)äpákLé øçà Léàå Nøàú äMàäðáz úéa ¦¨´§¨¥À§¦³©¥Æ¦§¨¤½¨©¬¦¦§¤−
:epìlçú àìå òhz íøk Ba áLú-àìå§«Ÿ¥¥´®¤¬¤¦©−§¬Ÿ§©§¤«

i"yx£‰pÏbLÈ∑,ּפילגׁש ׁשגל יׁשּכבּנה,לׁשֹון לׁשבח: ּכּנהּו כה)והּכתּוב זה (מגילה הּוא סֹופרים .ותּקּון ƒ¿»∆»ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
epÏlÁ˙∑ּפריֹו לאכל הרביעית, .ּבּׁשנה ¿«¿∆ְְֱִִִֶַָָָֹ

ÙBÚ‡כו  ÏÎÏ ÏÎÈÓÏ ‡¯bLÓ CzÏ· È‰˙e¿≈¿ƒ¿»¿«¿»¿≈«¿»»
:„ÈÓc ˙ÈÏÂ ‡Ú¯‡ ˙¯ÈÚ·ÏÂ ‡iÓL„ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ««¿»¿≈¿»ƒ

ÔÈ¯BÁË·eכז  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡ÁLa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¬»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ
Ïek˙ ‡Ï Èc LÈaÈ ÒÈ¯Á·e ‡a¯‚·e¿«¿»«¬ƒ«ƒƒ»ƒ

:‰‡qz‡Ï¿ƒ«»»

eÈÓÒ·e˙‡כח  ‡˙eLÙËa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿«¿»¿«¿»
:‡aÏ ˙eÓÓÚL·e¿«¬»ƒ»

LMÓכט  È„ ‡Ók ‡¯‰ÈËa LMÓÓ È‰˙e¿≈¿«≈¿ƒ¬»¿»ƒ«≈
È‰˙e CÈ˙Á¯‡ ˙È ÁÏˆ˙ ‡ÏÂ ‡Ï·˜a ‡¯ÈeÚ«ƒ»¿«¿»¿»«¿«»»¿»»¿≈
:˜È¯Ùc ˙ÈÏÂ ‡iÓBÈ Ïk ÒÈ‡Â ˜ÈLÚ Ì¯a¿«»ƒ¿»ƒ»«»¿≈¿»ƒ

Èa˙‡ל  dp·kLÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e ÒB¯È˙ ‡˙z‡ƒ¿»≈¿«»√»ƒ¿¿ƒ«≈»
‡ÏÂ ·Bv˙ ‡Ó¯k da ·˙È˙ ‡ÏÂ È·ƒ̇¿≈¿»≈≈≈«¿»ƒ¿»

:dplÁ¿̇«ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(dk)äåòæì.ux`d zFklnn lkl §©£¨§Ÿ©§§¨¨¤
mdl didY dY`WriflE dni`l ¤©¨¦§¤¨¤§¥¨§¦©

(dcxge cgtl)irnFW lk ErEfIW §©©©£¨¨¤¨¨§¥
LizFMnz` ErnWIW EN` lMW - ©¤¤¨¥¤¦§§¤

ErfrCfi ,mkilr d`AW drxdExn`ie ¨¨¨¤¨¨£¥¤¦§©§§§Ÿ§
Epilr `ai `NW ,Epl iF`'zFMn ¨¤Ÿ¨Ÿ¨¥©

dN`M:'EN` lr `AW KxcMek dxez ¨¥¤§¤¤¤¨©¥
(fk).íéøöî ïéçLaoigXd bEq `Ed ¦§¦¦§©¦©§¦

mixvOd FA EwNW.df oigWEdid rx ¤¨©¦§¦§¦¤©¨¨
,c`n`EdW itlWaie uEgAn gl §Ÿ§¦¤©¦©§¨¥

miptAnmW xn`PW FnM](i ,h zeny) ¦¦§¦§¤¤¡©¨
mFwOAW ,'gxR zrAra` oigW idie'©§¦§¦£©§ªŸŸ¥©¤©¨
mW ,uEgAn EpiidC ,FzgixR zi`xPW¤¦§¥§¦¨§©§¦©¨

dgil `ivFnE 'raFp' `Edgl :`"q) ¥©¦¥¨©
`zi`cM (uEgAn Waie miptAn¦¦§¦§¨¥¦©¦§¦¨

AzkQnzFxFka(.`n sc)(my i"yx i"tr): §©¤¤§
.áøb`Ed mBgl oigWWaie uEgAn ¨¨©§¦©¦©§¨¥

xEn`d 'mixvn oigW' `Ede ,miptAn¦¦§¦§§¦¦§©¦¨¨
FxiMfde aEzMd xfgW `N` ,lirl§¥¤¨¤¨©©¨§¦§¦

libxd FnWA(m"`x): ¦§¨¨¦
.ñøçoin EdfoigW`EdWqxgM Wai ¨¤¤¦§¦¤¨¥©¨¤

uEgAn oiaE miptAn oiA:ga dxez ¥¦¦§¦¥¦©
(gk).ááì ïBäîúáe:FWExiRmhF` §¦§¥¨¥¤

.aNdENi`M ,mzpiA mYYqYW xnFlM ©¥§©¤¦§©¥¦¨¨§¦
,oiadNn mEh` mAlo"eyicxehy` ¦¨¨¦§¨¦

f"rlAdkEan KFYn `Ad mEhnh - §©©¦§©¨¦§¨
lEAlaE(miyxtn):hk dxez ¦§

(hk)÷eLòz` aEzMd ltM .lEfbe ¨§¨¨©©¨¤
oFWlA ode 'wWFr' oFWlA od ,lfBd oipr¦§©©¥¤¥¦§¤§¥¦§
mB wEWr zaiY WFxcl icM ,'lfB'¥¤§¥¦§¥©¨©

xnFl ,[zil`nU oiUA] wEUr oFWNn¦§¨§¦§¨¦©
WLiUrn lkAdpwYW oipw lM - ¤§¨©£¤¨¦§¨¤¦§¤

didiwUr dfi` eilrexErxroFWlM] ¦§¤¨¨¥¤¥¤§¦§¦§
aEzMd(k ,ek ziy`xa)x`Ad mW `xwIe' ©¨©¦§¨¥©§¥

,['FOr EwUrzd iM wUrici lr ¥¤¦¦§©§¦©§¥
LOr EwQrzie LCbpM EprhIW miWp £̀¨¦¤¦§£§¤§§§¦§©§¦§
LOn EdE`ivFIW cr mdizFprhA§©£¥¤©¤¦¦§
- 'lEfbe wEWr' xn`PW Edfe .dlifbA¦§¥¨§¤¤¤¡©¨§¨

lEfB sFQalE wEWr dNigY(c"c):l dxez §¦¨¨§©¨
(l).äpìbLé,'lbW' oFWlFWExiR ¦§¨¤¨§¥¨¥

Fl dPgTIWzxFzAWbliRÎdX`=] ¤¦¨¤¨§©¦¤¤¦¨
,[dgtWEdPM aEzMdeiEPiWAgaWl ¦§¨§©¨¦¨§¦§¤©

'dPlBWi' mFwnaE (cAEknE iwp oFWl)¨¨¦§¨¦§¦§¨¤¨
F`xw`Ed mixtFqÎoETze .'dPaMWi' §¨¦§¨¤¨§¦§¦

dfmixtFQdW KxcM ,xnFlM - ¤§©§¤¤¤©§¦

`eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(àì)éðéòì çeáè EøBLìå EEøîç epnî ìëàú à «§º¨´©§¥¤À§´ŸŸ©»¦¤¼¼£«Ÿ§Æ
éðôlî ìeæbðàö Cì áeLé àìå Eéáéàì úBðúð EE ¨´¦§¨¤½§¬Ÿ¨−¨®«Ÿ§Æ§ª´§«Ÿ§¤½

:òéLBî Eì ïéàå§¥¬§−¦«©

(áì)éðaéúðáe Eéðéòå øçà íòì íéðúð EúBàø E ¨¤̧§Ÿ¤¹§ª¦̧§©³©¥Æ§¥¤´Ÿ½
:Eãé ìàì ïéàå íBiä-ìk íäéìà úBìëå§¨¬£¥¤−¨©®§¥¬§¥−¨¤«

i"yx£Ì‰ÈÏ‡ ˙BÏÎÂ∑ ּכליֹון' קרּויה: ּבאה, ׁשאינּה ּתֹוחלת ּכל ׁשבים. ואינם ׁשּיׁשּובּו, אליהם מצּפֹות ¿»¬≈∆ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ
.עינים' ִֵַ

(âì)øLà íò ìëàé Eòéâé-ìëå Eúîãà éøt§¦³©§¨«§Æ§¨§¦´£½Ÿ©¬©−£¤´
-àì:íéîiä-ìk õeöøå ÷eLò ÷ø úééäå zòãé «Ÿ¨¨®§¨§¨¦À¨©²¨¬§¨−¨©¨¦«

(ãì)éðéò äàønî òbLî úééäå:äàøz øLà E §¨¦−¨§ª¨®¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«

(äì)-ìòå íékøaä-ìò òø ïéçLa ýåýé äëké©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦´À̈©©¦§©̧¦Æ§©
ãòå Eìâø ókî àôøäì ìëeú-àì øLà íé÷Mä©Ÿ©½¦£¤¬«Ÿ©−§¥«¨¥®¦©¬©§§−§©¬

:Eã÷ã÷̈§¢¤«

(åì)éìò íé÷z øLà Ekìî-úàå Eúà ýåýé CìBéE ¥̧§Ÿ̈¹«Ÿ§À§¤©§§Æ£¤´¨¦´¨¤½
éúáàå äzà zòãé-àì øLà éBb-ìàíM zãáòå E ¤¾£¤¬«Ÿ¨©−§¨©¨´©«£Ÿ¤®§¨©¬§¨¨²

:ïáàå õò íéøçà íéäìà¡Ÿ¦¬£¥¦−¥¬¨¨«¤

(æì)ì úééäåìå ìLîì änLíénòä ìëa äðéðL §¨¦´¨§©½̈§¨−̈§¦§¦¨®§ŸÆ¨«©¦½
:änL ýåýé Eâäðé-øLà£¤§©«¤§¬§Ÿ̈−¨«¨

i"yx£‰nLÏ∑עלי יּׁשֹום אֹות הרֹואה ּכל אשטורדישו"ן, אדם,∑ÏLÓÏ.אש"ו על רעה מּכה ּכׁשּתבא ¿«»ְִֶֶָָָ¿»»ְֶַָָָָָָָֹ
ּפלֹוני' למּכת ּדֹומה 'זֹו ו)לׁשֹון ∑ÈLÏÂ‰.יאמרּו: 'ּולׁשֹועי',"וׁשּננּת(לעיל ּתרּגּומֹו: וכן ,ּב ידּברּו ם", ְְְִַַָֹ¿ƒ¿ƒ»ְְְְְְְְְִֵֵַַַָ

ואׁשּתעי  סּפּור, .לׁשֹון ְְְִִֵָ

dpÓלא  ÏeÎÈ˙ ‡ÏÂ CÈÈÚÏ ÒÎ È‰È C¯Bz»¿≈»≈¿≈»¿»≈ƒ≈
CÚ CÏ ·e˙È ‡ÏÂ CÓ„wÓ Ò‡ È‰È C¯ÓÁ¬»»¿≈»≈ƒ√»»¿»¿»»»

:˜È¯t CÏ ˙ÈÏÂ C··„ ÈÏÚ·Ï ÔÈ¯ÈÒÓ¿ƒƒ¿«¬≈¿»»¿≈»»ƒ

CÈÈÚÂלב  Ô¯Á‡ ‡nÚÏ ÔÈ¯ÈÒÓ CÈ˙·e CÈa¿»¿»»¿ƒƒ¿«»»√»¿≈»
‡ÏÈÁ ˙ÈÏÂ ‡ÓBÈ Ïk Ô‰ÏÏ‚a ÔÙeÒÈÂ ÔÊÁ¬»ƒ»ƒ¿»¿≈»»¿≈≈»

:C„Èaƒ»

Ècלג  ‡nÚ ÏeÎÈ C˙e‡Ï ÏÎÂ CÚ¯‡„ ‡a‡ƒ»¿«¿»¿»≈»≈«»ƒ
Ïk ÚÈÚ¯e ˜ÈLÚ Ì¯· È‰˙e zÚ„È ‡Ï»¿««¿¿≈¿«»ƒ¿ƒ«»

:‡iÓBÈ«»

˙ÈÊÁ:לד  Èc CÈÈÚ eÊÁÓ ‰hzLÓ È‰˙e¿≈ƒ¿«≈≈≈≈»ƒ∆¡≈

ÏÚÂלה  ‡i·Î¯ ÏÚ ‡LÈ· ‡ÁLa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¬»ƒ»«¿À«»¿«
CÏ‚¯ ˙Ò¯tÓ ‰‡qz‡Ï Ïek˙ ‡Ï Èc ‡i˜L»«»ƒ»ƒ¿ƒ«»»ƒ«¿««¿»

:CÁBÓ „ÚÂ¿«»

ÌÚÏלו  CÏÚ ÌÈ˜˙ Èc CkÏÓ ˙ÈÂ C˙È ÈÈ ÈÏ‚È«¿≈¿»»»¿»«¿»ƒ¿ƒ¬»¿«
ÔÓz ÁÏÙ˙Â CÈ˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿««¿«¿«¬»»»¿ƒ¿««»

:‡·‡Â ‡Ú‡ ‡˙ÂÚË ÈÁÏt ‡iÓÓÚÏ¿«¿«»«¿≈«¬»»»»¿«¿»

iÓÓÚ‡לז  ÏÎa ÈÚBLÏe Ï˙ÓÏ e„ˆÏ È‰˙e¿≈¿»ƒ¿«¿≈¿…«¿«»
:Ôn˙Ï ÈÈ Cp¯a„È Ècƒƒ¿¿ƒ»¿»¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

oFpbqA aFYkl mzaizM z` mixRWn§©§¦¤§¦¨¨¦§§¦§
,dixaC z` dxFYd dpTiY KM ,d`p̈¤¨¦§¨©¨¤§¨¤¨
zcAEknE dIwp oFWlA mi`xwp EidIW¤¦§¦§¨¦§¨§¦¨§¤¤

(`"eb):
.epìlçúFzXEcTn FzFCtl wiRqY `l §©§¤Ÿ©§¦¦§¦§¨

ziriaxd dpXAicM ,mxMd zrihpl ©¨¨¨§¦¦¦§¦©©¤¤§¥
FixR lFk`l(ck ,hi `xwie d`x):`l dxez ¤¡¦§

(al).íäéìà úBìëåLipirzFRvn §¨£¥¤¥¤§©
zFlginEmdil`(LizFpaE LipA l`) §©££¥¤¤¨¤§¤

e ,EaEWIWmd.miaW mpi`oFWlE ¤¨§¥¥¨¨¦§
oMW ,dviln KxC `Ed 'mdil` zFlM'¨£¥¤¤¤§¦¨¤¥

zlgFY lM(dIRve dewY)Wmc`d ¨¤¤¦§¨§¦¦¨¤¨¨¨

`ide Dl dMgndiExw d`A Dpi` §©¤¨§¦¥¨¨¨§¨
'mipir oFilM'mipird gM ENi`M - ¦§¥¨¦§¦Ÿ©¨¥©¦

dIRSd aFxn dlM,hiw mildz i"yx i"tr) ¨¤¥©¦¦¨
(at:bl dxez

(fl)ì.änLFWExiR 'dOW' oFWl §©¨§©¨¥
,oFdOz FnMipirA didYW ,xnFlM §¦¨§©¤¦§¤§¥¥

,zEnnFYWdlE oFdOzl miOrd̈©¦§¦¨§¦§§
o"eyicxehy` e"y`f"rlA,WlM §©©¤¨

LzF` d`FxdLizFMn z`emFXi ¨¤§§¤©¤¦
LilrYWprp K`id mnFYWie Dnzi - ¨¤¦§©§¦§¥¥¨¤¡©§¨
KM lM: ¨¨
.ìLîì,`nbEclE lWnl LA EWOYWi §¨¨¦§©§§§¨¨§§¨

oFbM,mc` lr drx dMn `aYWM §§¤¨Ÿ©¨¨¨©¨¨
Exn`idMn'Ff`idW ,dxEng `id Ÿ§©¨¦£¨¤¦

ipFlR zMnl dnFc'l`xUId(d"y): ¨§©©§¦©¦§¨¥
ìå.äðéðLFWExiRFnM'mYpPWe' oFWl §¦§¦¨¥§§§¦©§¨

(f ,e lirl),.xERiqe xEAiC FrnWOW¤©§¨¦§¦
,xnFlkELa ExAciipiiprA ExRqie §©§©§§¦©§§¦§§¥

.Lilr d`Ad zEprxERdFnEBxY oke ©§¨©¨¨¨¤§¥©§
:qFlwpE`A,'irFWlE'`EdWoFWl §§§§¥¤§

,xERq'card xRqie' mBxzOW itkE ¦§¦¤§©§¥©§©¥¨¤¤
(eq ,ck ziy`xa)irYW`e''`Cari"yx) §¦§¨¦©§¨

(xbd ytp ,h ck dinxi:gl dxez



eaz`נח zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(çì)ék óñàz èòîe äãOä àéöBz áø òøæ¤¬©©−¦´©¨¤®§©´¤«¡½Ÿ¦¬
:äaøàä epìñçé©§§¤−¨«©§¤«

i"yx£epÏÒÁÈ∑ הּכל את ׁשּמכּלה 'חסיל', נקרא ּכ ׁשם ועל .יכּלּנּו, «¿¿∆ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

(èì)àìå äzLú-àì ïééå zãáòå òhz íéîøk§¨¦¬¦©−§¨¨®§¨§©³¦«Ÿ¦§¤Æ§´Ÿ
:úòìzä epìëàú ék øâàú¤«¡½Ÿ¦¬«Ÿ§¤−©Ÿ¨«©

(î)ék Ceñú àì ïîLå Eìeáb-ìëa Eì eéäé íéúéæ¥¦²¦«§¬§−§¨§¤®§¤̧¤Æ´Ÿ¨½¦¬
:Eúéæ ìMé¦©−¥¤«

i"yx£ÏMÈ Èk∑ לׁשֹון ּפרֹותיו, יט)יּׁשיר הּברזל (לעיל .""ונׁשל ƒƒ«ְְְִֵֶַַַַָָ

(àî)úBðáe íéðaeëìé ék Cì eéäé-àìå ãéìBz ¨¦¬¨−¦®§Ÿ¦«§´½̈¦¬¥«§−
:éáMa©¤«¦

(áî):ìöìvä Løéé Eúîãà éøôe Eöò-ìk̈¥«§−§¦´©§¨¤®§¨¥−©§¨©«
i"yx£ÏˆÏv‰ L¯ÈÈ∑ הּפרי מן רׁש הארּבה ארּבה,∑‰ÏˆÏv.יעני ∑L¯ÈÈ.יעׂשּנּו אפׁשר מין ואי ¿»≈«¿»«ְְֲִִֶֶַַַָָ¿»≈ֲִַ«¿»«ְְְִִֶֶַָ

ׁשאם וגירּוׁשין, הֹורׁשה לׁשֹון ולא יירׁש. לכּתב: לֹו היה ּכן ׁשאם ירּׁשה, לׁשֹון יירׁש לֹולפרׁש היה ּכן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹֻ
יֹוריׁש .לכּתב: ְִִֹ

(âî)éìò äìòé Eaø÷a øLà øbääìòn äìòî E ©¥Æ£¤´§¦§§½©«£¤¬¨¤−©´§¨¨®§¨
:ähn ähî ãøú äzàå§©¨¬¥¥−©¬¨¨«¨

(ãî)Làøì äéäé àeä epåìú àì äzàå Eåìé àeä́©§§½§©−̈´Ÿ©§¤®µ¦«§¤´§½Ÿ
:áðæì äéäz äzàå§©−̈¦«§¤¬§¨¨«

LBÎzלח  ¯ÚÊe ‡Ï˜ÁÏ ˜tz ÈbÒ Ú¯Ê ¯a«¿««ƒ«≈¿«¿»¿≈ƒ¿
:‡·Bb dpÏÒÁÈ È¯‡¬≈«¿¿ƒ≈»

˙ÈzLלט  ‡Ï ‡¯ÓÁÂ ÁÏÙ˙Â ·Bvz ÔÈÓ¯k«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿«¿»»ƒ¿≈
:‡zÚÏz dpÏÎÈ˙ È¯‡ LBÎ˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬≈≈¿ƒ≈…«¿»

Ï‡מ  ‡ÁLÓe CÓeÁz ÏÎa CÏ ÔB‰È ÔÈ˙ÈÊ≈ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»»
:CÈ˙ÈÊ Ôe¯zÈ È¯‡ CeÒ¿̇¬≈ƒ¿≈»

ÔeÎ‰Èמא  È¯‡ CÏ ÔB‰È ‡ÏÂ „ÈÏBz Ô·e ÔÈa¿ƒ¿»ƒ¿»¿»¬≈¿»
:‡È·La¿ƒ¿»

wÒ‡‰:מב  dpÒÁÈ CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÏÈ‡ Ïk»ƒ»»¿ƒ»¿«¿»«¿¿ƒ≈«»»

CpÓמג  ÏÚ ˜ÈÏÒ È‰È CÈ· Èc Ï¯Ú ·˙Bz«»≈ƒ≈»¿≈»ƒ«ƒ»
‡zÁ˙Ï ˙Á È‰z z‡Â ‡lÚÏ ‡lÚÏ¿≈»¿≈»¿«¿¿≈»≈¿«¿»

:‡zÁ˙Ï¿«¿»

È‰Èמד  ‡e‰ dpÙÊB˙ ‡Ï z‡Â CpÙÊBÈ ‡e‰¿ƒ»¿«¿»¿ƒ≈¿≈
:LlÁÏ È‰z z‡Â ÛÈw˙Ï¿«ƒ¿«¿¿≈¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gl)epìñçé:FWExiR .dAx`dEPNki ©§§¤¨©§¤¥§©¤
,ixnbl`xwp KM mW lreipiOn cg` §©§¦§©¥¨¦§¨¤¨¦¦¥

mWA dAx`d'liqg'(fl ,g '`Îmikln)itl , ¨©§¤§¥¨¦§¦
dNkOWlQgnElMd z`xizFn Fpi`e ¤§©¤§©¥¤©Ÿ§¥¦

dAx`d ipin x`W KxcM Flk`On¦©£¨§¤¤§¨¦¥¨©§¤
xn`PW FnM](c ,` l`ei)Bd xzi'lk` mf §¤¤¡©¤¤©¨¨¨©

,wlId lk` dAx`d xzie ,dAx`d̈©§¤§¤¤¨©§¤¨©©¨¤
['liqgd lk` wlId xzie§¤¤©¤¤¨©¤¨¦

(m"`x):hl dxez
(n)ìMé ékxEn`d 'Lzif' .Lzif ¦¦©¥¤¥¤¨¨

xMfEOd 'mizif' FnM `Ed o`M̈§¥¦©§¨
ixR FWExiR oi`W ,wEqRd zNigzA¦§¦©©¨¤¥¥§¦
Fnvr oli`d] ziGd ur `N` ,ziGd©©¦¤¨¥©©¦¨¦¨©§
urW itM ,FixR mW lr 'zif' `xwp¦§¨©¦©¥¦§§¦¤¥
WExitE ,[a"eike 'dp`Y' iExw mip`Yd©§¥¦¨§¥¨§¥

urdW `Ed 'Lzif lXi iM'xiXi ¦¦©¥¤¤¨¥©¦

(KilWi)eizFxiRmixWFp EidIW , ©§¦¥¨¤¦§§¦
znbEcM `Ede ,mPnf iptl oli`dn¥¨¦¨¦§¥§©¨§§§©

oFWlaEzMdlfxAd lWpe' :urd on' §©¨§¨©©©§¤¦¨¥
(d ,hi lirl)bbFWA bxFdd lv` xEn`d̈¨¥¤©¥§¥

KilWd lfxAdW ,mivrd z` FahgA§¨§¤¨¥¦¤©©§¤¦§¦
rbtE ,rTAzOd urd on dkizg£¦¨¦¨¥©¦§©¥©¨©
FWExiR 'Lzif lXi iM' o`M s` .EdrxA§¥¥©¨¦¦©¥¤¥
mdizFxiR z` miziGd 'EkilWi'©§¦©¥¦¤¥¥¤

(x"yl):`n dxez
(an).ìöìvä LøééixR ivr lM §¨¥©§¨©¨£¥§¦

Lznc`dAx`d EpUri(lvlv FnXW) ©§¨§©£¤¨©§¤¤§§¨©
'Wx'lClEcnE.ixRd on,xnFlM ¨§§¨¦©¤¦§©

z` WWFxi Kke mzF` lk`i lvlSd©§¨©Ÿ©¨§¨§¥¤
oFWlE ,miixRn mivrdWxiiFWExiR ¨¥¦¦¦§¨§§¨¥¥

ipri,'miIpr' zFpli`d z` dUri - ©£¦©£¤¤¨¦¨£¦¦
mdizFxiR lM z` lk`IW xg`. ©©¤Ÿ©¤¨¥¥¤

.ìöìödAx` oinFnXW `Ed §¨©¦©§¤¤§
.'lvlv':i"yx xirnexWt` i`e §¨©§¦¤§¨
WxtlzaiYW'Wxii'`EdoFWl §¨¥¤¥©§¨¥§
dXExilFHi lvlSdW xnFlkE] §¨§©¤©§¨©¦

,[Fnvrl zFxiRd z` lgpi ENi`kE§¦¦§©¤©¥§©§
aFYkl Fl did oMÎm`W(cwPl) ¤¦¥¨¨¦§¦¨¥

'Wxii'dn`d oA Wxii `l iM' FnM] ¦©§¦Ÿ¦©¤¨¨¨
'wgvi mr ipA mr z`Gd(i ,`k ziy`xa)[ ©Ÿ¦§¦¦¦§¨

emb`l`EdW Wxtl okYioFWl §©Ÿ¦¨¥§¨¥¤§
oiWExbe 'dWxFd'lvlSdW xnFlkE] ¨¨§¥¦§©¤©§¨©

,[Lznc`n zFxiRd z` cinWie 'Wxbi'§¨¥§©§¦¤©¥¥©§¨§
'WixFi' aFYkl Fl did oMÎm`W¤¦¥¨¨¦§¦
z` mkipRn WixFi WxFde' :FnM]§§¥¦¦§¥¤¤

'iprpMd(i ,b ryedi)wx FWxtl Wi Kkl .[ ©§©£¦§¨¥§¨§©
zEIpr oFWNn(n"eviw):bn dxez ¦§£¦

`eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(äî)éìò eàáeEeôãøe älàä úBììwä-ìk E ¨̧¨¤¹¨©§¨´¨¥À¤§¨¸Æ
ýåýé ìB÷a zòîL àì-ék CãîMä ãò EeâéOäå§¦¦½©−¦¨«§¨®¦´Ÿ¨©À§¨§Æ§Ÿ̈´

éäìàì E:Ceö øLà åéúwçå åéúåöî øîL ¡Ÿ¤½¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈£¤¬¦¨«

(åî):íìBò-ãò Eòøæáe úôBîìe úBàì Eá eéäå§¨´§½§−§¥®§©§£−©¨«

(æî)éäìà ýåýé-úà zãáò-àì øLà úçzE ©À©£¤³«Ÿ¨©̧§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:ìk áøî ááì áeèáe äçîNa§¦§−̈§´¥¨®¥−Ÿ«Ÿ

i"yx£Ïk ·¯Ó∑ל ׁשהיה טּוב ּבע ֹוד .ּכל  ≈……ְְֶָָָ

(çî)éáéà-úà zãáòåCa ýåýé epçlLé øLà E §¨«©§¨´¤«Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³§Ÿ̈Æ½̈
ìæøa ìò ïúðå ìk øñçáe íøéòáe àîöáe áòøa§¨¨¯§¨¨²§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ§¨©º³Ÿ©§¤Æ

ãò Eøàeö-ìò:Cúà BãéîLä ©©¨¤½©¬¦§¦−Ÿ¨«

(èî)éìò ýåýé àOéõøàä äö÷î ÷çøî éBb E ¦¨´§Ÿ̈Á¨¤̧³¥«¨ŸÆ¦§¥´¨½̈¤
ì òîLú-àì øLà éBb øLpä äàãé øLàk:BðL ©«£¤¬¦§¤−©¨®¤¾£¤¬«Ÿ¦§©−§Ÿ«

i"yx£¯Lp‰ ‰‡„È ¯L‡k∑ סּוסיו ויקּלּו מצלחת ודר BLÏ.ּפתאם, ÚÓL˙Œ‡Ï∑,לׁשֹונֹו ּתּכיר ׁשּלא «¬∆ƒ¿∆«»∆ְְְְִֵֶֶַַַַָֹ…ƒ¿«¿…ְִֶַֹ
מא)וכן: וכן:(בראשית אֹותֹו", לפּתר חלֹום מב)"ּתׁשמע ּבלע"ז(שם אינטינדר"י יֹוסף", ׁשֹומע .(פערשטעהען)"ּכי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַֹ

(ð)àì øòðå ï÷æì íéðô àOé-àì øLà íéðt æò éBb−©´¨¦®£¤̧«Ÿ¦¨³¨¦Æ§¨¥½§©−©¬Ÿ
:ïçé̈«Ÿ

(àð)CãîMä ãò Eúîãà-éøôe Ezîäá éøt ìëàåÂ§¨©Â§¦¸§¤§§¬§¦«©§¨«§»©´¦¨«§¨¼
øâL øäöéå LBøéz ïâc Eì øéàLé-àì øLà£¤̧«Ÿ©§¦¹§À¨¨Æ¦´§¦§½̈§©¬

éôìàðàö úøzLòå E:Cúà Bãéáàä ãò E £¨¤−§©§§´ŸŸ¤®©¬©«£¦−Ÿ¨«

CpÙc¯ÈÂמה  ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ¿≈¬»»¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»
‡zÏa˜ ‡Ï È¯‡ ÈˆzL˙c „Ú Cp˜a„ÈÂ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ¿≈≈¬≈»«∆¿»
È‰B„Bwt ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«ƒƒ

:C„wÙ Èc È‰BÓÈ˜e¿»ƒƒ«¿»

ÌÏÚ:מו  „Ú CÈ··e ˙ÙBÓÏe ˙‡Ï Ca ÔB‰ÈÂƒ»¿»¿≈ƒ¿»«√»

‡C‰Ïמז  ÈÈ Ì„˜ ‡zÁÏÙ ‡Ï Èc ÛÏÁ√»ƒ»¿«¿»√»¿»¡»»
:‡Ïk È‚qÓ ‡aÏ ˙e¯ÈtL·e ‡Â„Áa¿∆¿»¿«ƒƒ»ƒ¿≈…»

Caמח  ÈÈ dp¯‚È Èc C··„ ÈÏÚa ˙È ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿«»«¬≈¿»»ƒ¿»ƒ≈¿»»
˙e¯ÈÒÁ·e ‡˙ÈÏÈË¯Ú·e ‡˙eÁˆ·e ‡ÙÎa¿«¿»¿«»¿«¿ƒ¿»»«¬ƒ
„Ú C¯‡eˆ ÏÚ ‡ÏÊ¯t ¯È ÔzÈÂ ‡lk…»¿ƒ≈ƒ«¿¿»««¿»«

:C˙È ÈˆÈzLÈcƒ¿≈≈»»

‡¯Ú‡מט  ÈÙÈqÓ ˜ÈÁ¯Ó ÌÚ CÏÚ ÈÈ È˙ÈÈ«¿ƒ¿»¬»«≈»ƒƒ¿»≈«¿»
ÚÓL˙ ‡Ï Èc ‡nÚ ‡¯L È„zLÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿»«»ƒ»ƒ¿«

:dLÈÏƒ»≈

ÒÏ·‡נ  ÔÈt‡ ·qÈ ‡Ï Èc ÔÈt‡ ÛÈwz ÌÚ««ƒ«ƒƒ»ƒ««ƒ¿»»
:ÌÁ¯Ó ‡Ï ‡˜È ÏÚÂ¿«»¿»»¿«≈

Ú„נא  CÚ¯‡„ ‡a‡Â C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ ÏeÎÈÈÂ¿≈«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»«
‡¯ÓÁ ‡¯e·Ú CÏ ¯‡LÈ ‡Ï Èc ÈˆzL˙c¿ƒ¿≈≈ƒ»«¿«»ƒ»«¿»
„·BÈc „Ú CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a ‡ÁLÓeƒ¿»«¿≈»¿∆¿≈»»«¿≈

:C˙È»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fn).ìk áBøî:wEqRd WExiR KM ¥Ÿ¨¥©¨
'ebe Ycar `l xW` zgYdidW cFrA ©©£¤Ÿ¨©§¨§¤¨¨

,aEh lM LlzFllTd Lilr E`Fai Kkl §¨§¨¨¨¤©§¨
xnFl aEzMd zpeEM oi`e] ElNd©¨§¥©¨©©¨©
'd z` Ycar `l rtXd aFx zngOW¤¥£©©¤©Ÿ¨©§¨¤
zEkf cOll KxC oi`W itl ,Lidl ¡̀Ÿ¤§¦¤¥¤¤§©¥§

[dgkFYd ixaC KFzA,i"`a) §¦§¥©¨¨
(oexkfd:gn dxez
(hn).øLpä äàãé øLàkdeWd ©£¤¦§¤©¨¤¦§¨

FtErnl wFgxn iFBd lW Fz`iA aEzMd©¨¦¨¤©¥¨¦§
`A `EdW df oiprl ,xWPd lWmF`zR ¤©¤¤§¦§¨¤¤¨¦§

.mixWp lW mrahMeFMxC oiprl ok §¦§¨¤§¨¦§¥§¦§©©§
`idW ,xWPd lWzglvn Kxc- ¤©¤¤¤¦¤¤©§©©

zFtFr lW miaEMir `ll zxaFr¤¤§Ÿ¦¦¤
DaFbA FtErn ixdW ,FMxcA mixg £̀¥¦§©§¤£¥§§©
miaMrn `ll aiF`d `Fai KM .ax©¨¨¨¥§Ÿ§©§¦

,FMxcAeiqEq ENwieuExl mixWPM §©§§¥©¨©§¨¦¨
aEzMd oFWlke] dxdnA(bi ,c dinxi)ENw' ¦§¥¨§¦§©¨©

['EpcCW iM Epl iF` eiqEq mixWPn¦§¨¦¨¨¦ª¨§
(i"`a ,l"kyn ,m"`x):

ì òîLú àì.BðBLDWExiR Ff 'drinW' Ÿ¦§©§§¦¨¥¨
xW` iFB xnFlkE ,dpadxiMz `l £¨¨§©£¤Ÿ©¦

FpFWllkEY `le] eixaC z` oiadl §§¨¦¤§¨¨§Ÿ©
FOr xXRzdlE ,eil` oPgzdl(ipewfg)[. §¦§©¥¥¨§¦§©¥¦

oke'drinW' oFWl `xwOA Ep`vn §¥¨¨©¦§¨§§¦¨
:dpad FWExiRWmFlg rnWY' ¤¥£¨¨¦§©£

'FzF` xFYtl(eh ,`n ziy`xa)didW] ¦§¤¨¨
[mxztl icM zFnFlgA oian sqFioke , ¥¥¦©£§¥§¨§¨§¥

Erci `l mde''sqFi rnFW iM,an my) §¥Ÿ¨§¦¥©¥
(bkoian `Ed iM Erci `l sqFi ig`]£¥¥Ÿ¨§¦¥¦

[mpFWl z`i"xcpihpi` . ¤§¨
:f"rlAp dxez §©©



נט `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(çì)ék óñàz èòîe äãOä àéöBz áø òøæ¤¬©©−¦´©¨¤®§©´¤«¡½Ÿ¦¬
:äaøàä epìñçé©§§¤−¨«©§¤«

i"yx£epÏÒÁÈ∑ הּכל את ׁשּמכּלה 'חסיל', נקרא ּכ ׁשם ועל .יכּלּנּו, «¿¿∆ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

(èì)àìå äzLú-àì ïééå zãáòå òhz íéîøk§¨¦¬¦©−§¨¨®§¨§©³¦«Ÿ¦§¤Æ§´Ÿ
:úòìzä epìëàú ék øâàú¤«¡½Ÿ¦¬«Ÿ§¤−©Ÿ¨«©

(î)ék Ceñú àì ïîLå Eìeáb-ìëa Eì eéäé íéúéæ¥¦²¦«§¬§−§¨§¤®§¤̧¤Æ´Ÿ¨½¦¬
:Eúéæ ìMé¦©−¥¤«

i"yx£ÏMÈ Èk∑ לׁשֹון ּפרֹותיו, יט)יּׁשיר הּברזל (לעיל .""ונׁשל ƒƒ«ְְְִֵֶַַַַָָ

(àî)úBðáe íéðaeëìé ék Cì eéäé-àìå ãéìBz ¨¦¬¨−¦®§Ÿ¦«§´½̈¦¬¥«§−
:éáMa©¤«¦

(áî):ìöìvä Løéé Eúîãà éøôe Eöò-ìk̈¥«§−§¦´©§¨¤®§¨¥−©§¨©«
i"yx£ÏˆÏv‰ L¯ÈÈ∑ הּפרי מן רׁש הארּבה ארּבה,∑‰ÏˆÏv.יעני ∑L¯ÈÈ.יעׂשּנּו אפׁשר מין ואי ¿»≈«¿»«ְְֲִִֶֶַַַָָ¿»≈ֲִַ«¿»«ְְְִִֶֶַָ

ׁשאם וגירּוׁשין, הֹורׁשה לׁשֹון ולא יירׁש. לכּתב: לֹו היה ּכן ׁשאם ירּׁשה, לׁשֹון יירׁש לֹולפרׁש היה ּכן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹֻ
יֹוריׁש .לכּתב: ְִִֹ

(âî)éìò äìòé Eaø÷a øLà øbääìòn äìòî E ©¥Æ£¤´§¦§§½©«£¤¬¨¤−©´§¨¨®§¨
:ähn ähî ãøú äzàå§©¨¬¥¥−©¬¨¨«¨

(ãî)Làøì äéäé àeä epåìú àì äzàå Eåìé àeä́©§§½§©−̈´Ÿ©§¤®µ¦«§¤´§½Ÿ
:áðæì äéäz äzàå§©−̈¦«§¤¬§¨¨«

LBÎzלח  ¯ÚÊe ‡Ï˜ÁÏ ˜tz ÈbÒ Ú¯Ê ¯a«¿««ƒ«≈¿«¿»¿≈ƒ¿
:‡·Bb dpÏÒÁÈ È¯‡¬≈«¿¿ƒ≈»

˙ÈzLלט  ‡Ï ‡¯ÓÁÂ ÁÏÙ˙Â ·Bvz ÔÈÓ¯k«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿«¿»»ƒ¿≈
:‡zÚÏz dpÏÎÈ˙ È¯‡ LBÎ˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬≈≈¿ƒ≈…«¿»

Ï‡מ  ‡ÁLÓe CÓeÁz ÏÎa CÏ ÔB‰È ÔÈ˙ÈÊ≈ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»»
:CÈ˙ÈÊ Ôe¯zÈ È¯‡ CeÒ¿̇¬≈ƒ¿≈»

ÔeÎ‰Èמא  È¯‡ CÏ ÔB‰È ‡ÏÂ „ÈÏBz Ô·e ÔÈa¿ƒ¿»ƒ¿»¿»¬≈¿»
:‡È·La¿ƒ¿»

wÒ‡‰:מב  dpÒÁÈ CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÏÈ‡ Ïk»ƒ»»¿ƒ»¿«¿»«¿¿ƒ≈«»»

CpÓמג  ÏÚ ˜ÈÏÒ È‰È CÈ· Èc Ï¯Ú ·˙Bz«»≈ƒ≈»¿≈»ƒ«ƒ»
‡zÁ˙Ï ˙Á È‰z z‡Â ‡lÚÏ ‡lÚÏ¿≈»¿≈»¿«¿¿≈»≈¿«¿»

:‡zÁ˙Ï¿«¿»

È‰Èמד  ‡e‰ dpÙÊB˙ ‡Ï z‡Â CpÙÊBÈ ‡e‰¿ƒ»¿«¿»¿ƒ≈¿≈
:LlÁÏ È‰z z‡Â ÛÈw˙Ï¿«ƒ¿«¿¿≈¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gl)epìñçé:FWExiR .dAx`dEPNki ©§§¤¨©§¤¥§©¤
,ixnbl`xwp KM mW lreipiOn cg` §©§¦§©¥¨¦§¨¤¨¦¦¥

mWA dAx`d'liqg'(fl ,g '`Îmikln)itl , ¨©§¤§¥¨¦§¦
dNkOWlQgnElMd z`xizFn Fpi`e ¤§©¤§©¥¤©Ÿ§¥¦

dAx`d ipin x`W KxcM Flk`On¦©£¨§¤¤§¨¦¥¨©§¤
xn`PW FnM](c ,` l`ei)Bd xzi'lk` mf §¤¤¡©¤¤©¨¨¨©

,wlId lk` dAx`d xzie ,dAx`d̈©§¤§¤¤¨©§¤¨©©¨¤
['liqgd lk` wlId xzie§¤¤©¤¤¨©¤¨¦

(m"`x):hl dxez
(n)ìMé ékxEn`d 'Lzif' .Lzif ¦¦©¥¤¥¤¨¨

xMfEOd 'mizif' FnM `Ed o`M̈§¥¦©§¨
ixR FWExiR oi`W ,wEqRd zNigzA¦§¦©©¨¤¥¥§¦
Fnvr oli`d] ziGd ur `N` ,ziGd©©¦¤¨¥©©¦¨¦¨©§
urW itM ,FixR mW lr 'zif' `xwp¦§¨©¦©¥¦§§¦¤¥
WExitE ,[a"eike 'dp`Y' iExw mip`Yd©§¥¦¨§¥¨§¥

urdW `Ed 'Lzif lXi iM'xiXi ¦¦©¥¤¤¨¥©¦

(KilWi)eizFxiRmixWFp EidIW , ©§¦¥¨¤¦§§¦
znbEcM `Ede ,mPnf iptl oli`dn¥¨¦¨¦§¥§©¨§§§©

oFWlaEzMdlfxAd lWpe' :urd on' §©¨§¨©©©§¤¦¨¥
(d ,hi lirl)bbFWA bxFdd lv` xEn`d̈¨¥¤©¥§¥

KilWd lfxAdW ,mivrd z` FahgA§¨§¤¨¥¦¤©©§¤¦§¦
rbtE ,rTAzOd urd on dkizg£¦¨¦¨¥©¦§©¥©¨©
FWExiR 'Lzif lXi iM' o`M s` .EdrxA§¥¥©¨¦¦©¥¤¥
mdizFxiR z` miziGd 'EkilWi'©§¦©¥¦¤¥¥¤

(x"yl):`n dxez
(an).ìöìvä LøééixR ivr lM §¨¥©§¨©¨£¥§¦

Lznc`dAx`d EpUri(lvlv FnXW) ©§¨§©£¤¨©§¤¤§§¨©
'Wx'lClEcnE.ixRd on,xnFlM ¨§§¨¦©¤¦§©

z` WWFxi Kke mzF` lk`i lvlSd©§¨©Ÿ©¨§¨§¥¤
oFWlE ,miixRn mivrdWxiiFWExiR ¨¥¦¦¦§¨§§¨¥¥

ipri,'miIpr' zFpli`d z` dUri - ©£¦©£¤¤¨¦¨£¦¦
mdizFxiR lM z` lk`IW xg`. ©©¤Ÿ©¤¨¥¥¤

.ìöìödAx` oinFnXW `Ed §¨©¦©§¤¤§
.'lvlv':i"yx xirnexWt` i`e §¨©§¦¤§¨
WxtlzaiYW'Wxii'`EdoFWl §¨¥¤¥©§¨¥§
dXExilFHi lvlSdW xnFlkE] §¨§©¤©§¨©¦

,[Fnvrl zFxiRd z` lgpi ENi`kE§¦¦§©¤©¥§©§
aFYkl Fl did oMÎm`W(cwPl) ¤¦¥¨¨¦§¦¨¥

'Wxii'dn`d oA Wxii `l iM' FnM] ¦©§¦Ÿ¦©¤¨¨¨
'wgvi mr ipA mr z`Gd(i ,`k ziy`xa)[ ©Ÿ¦§¦¦¦§¨

emb`l`EdW Wxtl okYioFWl §©Ÿ¦¨¥§¨¥¤§
oiWExbe 'dWxFd'lvlSdW xnFlkE] ¨¨§¥¦§©¤©§¨©

,[Lznc`n zFxiRd z` cinWie 'Wxbi'§¨¥§©§¦¤©¥¥©§¨§
'WixFi' aFYkl Fl did oMÎm`W¤¦¥¨¨¦§¦
z` mkipRn WixFi WxFde' :FnM]§§¥¦¦§¥¤¤

'iprpMd(i ,b ryedi)wx FWxtl Wi Kkl .[ ©§©£¦§¨¥§¨§©
zEIpr oFWNn(n"eviw):bn dxez ¦§£¦

`eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(äî)éìò eàáeEeôãøe älàä úBììwä-ìk E ¨̧¨¤¹¨©§¨´¨¥À¤§¨¸Æ
ýåýé ìB÷a zòîL àì-ék CãîMä ãò EeâéOäå§¦¦½©−¦¨«§¨®¦´Ÿ¨©À§¨§Æ§Ÿ̈´

éäìàì E:Ceö øLà åéúwçå åéúåöî øîL ¡Ÿ¤½¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈£¤¬¦¨«

(åî):íìBò-ãò Eòøæáe úôBîìe úBàì Eá eéäå§¨´§½§−§¥®§©§£−©¨«

(æî)éäìà ýåýé-úà zãáò-àì øLà úçzE ©À©£¤³«Ÿ¨©̧§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:ìk áøî ááì áeèáe äçîNa§¦§−̈§´¥¨®¥−Ÿ«Ÿ

i"yx£Ïk ·¯Ó∑ל ׁשהיה טּוב ּבע ֹוד .ּכל  ≈……ְְֶָָָ

(çî)éáéà-úà zãáòåCa ýåýé epçlLé øLà E §¨«©§¨´¤«Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³§Ÿ̈Æ½̈
ìæøa ìò ïúðå ìk øñçáe íøéòáe àîöáe áòøa§¨¨¯§¨¨²§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ§¨©º³Ÿ©§¤Æ

ãò Eøàeö-ìò:Cúà BãéîLä ©©¨¤½©¬¦§¦−Ÿ¨«

(èî)éìò ýåýé àOéõøàä äö÷î ÷çøî éBb E ¦¨´§Ÿ̈Á¨¤̧³¥«¨ŸÆ¦§¥´¨½̈¤
ì òîLú-àì øLà éBb øLpä äàãé øLàk:BðL ©«£¤¬¦§¤−©¨®¤¾£¤¬«Ÿ¦§©−§Ÿ«

i"yx£¯Lp‰ ‰‡„È ¯L‡k∑ סּוסיו ויקּלּו מצלחת ודר BLÏ.ּפתאם, ÚÓL˙Œ‡Ï∑,לׁשֹונֹו ּתּכיר ׁשּלא «¬∆ƒ¿∆«»∆ְְְְִֵֶֶַַַַָֹ…ƒ¿«¿…ְִֶַֹ
מא)וכן: וכן:(בראשית אֹותֹו", לפּתר חלֹום מב)"ּתׁשמע ּבלע"ז(שם אינטינדר"י יֹוסף", ׁשֹומע .(פערשטעהען)"ּכי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַֹ

(ð)àì øòðå ï÷æì íéðô àOé-àì øLà íéðt æò éBb−©´¨¦®£¤̧«Ÿ¦¨³¨¦Æ§¨¥½§©−©¬Ÿ
:ïçé̈«Ÿ

(àð)CãîMä ãò Eúîãà-éøôe Ezîäá éøt ìëàåÂ§¨©Â§¦¸§¤§§¬§¦«©§¨«§»©´¦¨«§¨¼
øâL øäöéå LBøéz ïâc Eì øéàLé-àì øLà£¤̧«Ÿ©§¦¹§À¨¨Æ¦´§¦§½̈§©¬

éôìàðàö úøzLòå E:Cúà Bãéáàä ãò E £¨¤−§©§§´ŸŸ¤®©¬©«£¦−Ÿ¨«

CpÙc¯ÈÂמה  ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ¿≈¬»»¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»
‡zÏa˜ ‡Ï È¯‡ ÈˆzL˙c „Ú Cp˜a„ÈÂ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ¿≈≈¬≈»«∆¿»
È‰B„Bwt ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«ƒƒ

:C„wÙ Èc È‰BÓÈ˜e¿»ƒƒ«¿»

ÌÏÚ:מו  „Ú CÈ··e ˙ÙBÓÏe ˙‡Ï Ca ÔB‰ÈÂƒ»¿»¿≈ƒ¿»«√»

‡C‰Ïמז  ÈÈ Ì„˜ ‡zÁÏÙ ‡Ï Èc ÛÏÁ√»ƒ»¿«¿»√»¿»¡»»
:‡Ïk È‚qÓ ‡aÏ ˙e¯ÈtL·e ‡Â„Áa¿∆¿»¿«ƒƒ»ƒ¿≈…»

Caמח  ÈÈ dp¯‚È Èc C··„ ÈÏÚa ˙È ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿«»«¬≈¿»»ƒ¿»ƒ≈¿»»
˙e¯ÈÒÁ·e ‡˙ÈÏÈË¯Ú·e ‡˙eÁˆ·e ‡ÙÎa¿«¿»¿«»¿«¿ƒ¿»»«¬ƒ
„Ú C¯‡eˆ ÏÚ ‡ÏÊ¯t ¯È ÔzÈÂ ‡lk…»¿ƒ≈ƒ«¿¿»««¿»«

:C˙È ÈˆÈzLÈcƒ¿≈≈»»

‡¯Ú‡מט  ÈÙÈqÓ ˜ÈÁ¯Ó ÌÚ CÏÚ ÈÈ È˙ÈÈ«¿ƒ¿»¬»«≈»ƒƒ¿»≈«¿»
ÚÓL˙ ‡Ï Èc ‡nÚ ‡¯L È„zLÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿»«»ƒ»ƒ¿«

:dLÈÏƒ»≈

ÒÏ·‡נ  ÔÈt‡ ·qÈ ‡Ï Èc ÔÈt‡ ÛÈwz ÌÚ««ƒ«ƒƒ»ƒ««ƒ¿»»
:ÌÁ¯Ó ‡Ï ‡˜È ÏÚÂ¿«»¿»»¿«≈

Ú„נא  CÚ¯‡„ ‡a‡Â C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ ÏeÎÈÈÂ¿≈«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»«
‡¯ÓÁ ‡¯e·Ú CÏ ¯‡LÈ ‡Ï Èc ÈˆzL˙c¿ƒ¿≈≈ƒ»«¿«»ƒ»«¿»
„·BÈc „Ú CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a ‡ÁLÓeƒ¿»«¿≈»¿∆¿≈»»«¿≈

:C˙È»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fn).ìk áBøî:wEqRd WExiR KM ¥Ÿ¨¥©¨
'ebe Ycar `l xW` zgYdidW cFrA ©©£¤Ÿ¨©§¨§¤¨¨

,aEh lM LlzFllTd Lilr E`Fai Kkl §¨§¨¨¨¤©§¨
xnFl aEzMd zpeEM oi`e] ElNd©¨§¥©¨©©¨©
'd z` Ycar `l rtXd aFx zngOW¤¥£©©¤©Ÿ¨©§¨¤
zEkf cOll KxC oi`W itl ,Lidl ¡̀Ÿ¤§¦¤¥¤¤§©¥§

[dgkFYd ixaC KFzA,i"`a) §¦§¥©¨¨
(oexkfd:gn dxez
(hn).øLpä äàãé øLàkdeWd ©£¤¦§¤©¨¤¦§¨

FtErnl wFgxn iFBd lW Fz`iA aEzMd©¨¦¨¤©¥¨¦§
`A `EdW df oiprl ,xWPd lWmF`zR ¤©¤¤§¦§¨¤¤¨¦§

.mixWp lW mrahMeFMxC oiprl ok §¦§¨¤§¨¦§¥§¦§©©§
`idW ,xWPd lWzglvn Kxc- ¤©¤¤¤¦¤¤©§©©

zFtFr lW miaEMir `ll zxaFr¤¤§Ÿ¦¦¤
DaFbA FtErn ixdW ,FMxcA mixg £̀¥¦§©§¤£¥§§©
miaMrn `ll aiF`d `Fai KM .ax©¨¨¨¥§Ÿ§©§¦

,FMxcAeiqEq ENwieuExl mixWPM §©§§¥©¨©§¨¦¨
aEzMd oFWlke] dxdnA(bi ,c dinxi)ENw' ¦§¥¨§¦§©¨©

['EpcCW iM Epl iF` eiqEq mixWPn¦§¨¦¨¨¦ª¨§
(i"`a ,l"kyn ,m"`x):

ì òîLú àì.BðBLDWExiR Ff 'drinW' Ÿ¦§©§§¦¨¥¨
xW` iFB xnFlkE ,dpadxiMz `l £¨¨§©£¤Ÿ©¦

FpFWllkEY `le] eixaC z` oiadl §§¨¦¤§¨¨§Ÿ©
FOr xXRzdlE ,eil` oPgzdl(ipewfg)[. §¦§©¥¥¨§¦§©¥¦

oke'drinW' oFWl `xwOA Ep`vn §¥¨¨©¦§¨§§¦¨
:dpad FWExiRWmFlg rnWY' ¤¥£¨¨¦§©£

'FzF` xFYtl(eh ,`n ziy`xa)didW] ¦§¤¨¨
[mxztl icM zFnFlgA oian sqFioke , ¥¥¦©£§¥§¨§¨§¥

Erci `l mde''sqFi rnFW iM,an my) §¥Ÿ¨§¦¥©¥
(bkoian `Ed iM Erci `l sqFi ig`]£¥¥Ÿ¨§¦¥¦

[mpFWl z`i"xcpihpi` . ¤§¨
:f"rlAp dxez §©©



eaz`ס zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(áð)éøòL-ìëa Eì øöäåéúîç úãø ãò EE §¥©̧§¹§¨§¨¤À©´¤³¤«ŸŸ¤̧Æ
-ìëa ïäa çèa äzà øLà úBøöaäå úäábä©§Ÿ´Ÿ§©§ª½£¤¬©¨²Ÿ¥¬©¨¥−§¨

éøòL-ìëa Eì øöäå EöøàøLà Eöøà-ìëa E ©§¤®§¥©³§Æ§¨§¨¤½§¨̧©§§½£¤¬
éäìà ýåýé ïúð:Cì E ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«

i"yx£EÈ˙ÓÁ ˙„¯ „Ú∑רּדּוי .וכּבּוׁשלׁשֹון «∆∆……∆ְְִִ

(âð)ðèá-éøô zìëàåéða øNa Eéúðáe EøLà E §¨«©§¨´§¦«¦§§À§©³¨¤̧Æ§Ÿ¤½£¤¬
éäìà ýåýé Eì-ïúð÷éöé-øLà ÷Böîáe øBöîa E ¨«©§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨Æ§¨½£¤¨¦¬

:Eáéà Eì§−«Ÿ§¤«
i"yx£¯BˆÓa 'B‚Â EÈa ¯Na EË· È¯t zÏÎ‡Â∑,מצֹוק ׁשם ויהיה העיר, על צרין ׁשּיהיּו עקת מחמת ¿»«¿»¿ƒƒ¿¿¿«»∆¿¿»ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

.רעבֹון  ֵָ

(ãð)åéçàá Bðéò òøz ãàî âðòäå Ea Cøä Léàä̈¦Æ¨©´§½§¤«¨−Ÿ§®Ÿ¥©¸¥³§¨¦Æ
:øéúBé øLà åéða øúéáe B÷éç úLàáe§¥´¤¥½§¤¬¤¨−̈£¤¬¦«

i"yx£‚Ú‰Â Ea C¯‰∑,אחד ׁשּׁשניהם עליהם מֹוכיח ,"ּומר ּו"מהתעּנג ּפּנּוק, לׁשֹון הענג, הּוא הר הּוא »«¿¿∆»…ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
עינֹו ּתרע ּכי עד ּובנֹותיו, ּבניו ּבׂשר לרעבֹונֹו לֹו ימּתק מאּוס, ּבדבר קצה ודעּתֹו מפּנק ׁשהּוא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֻאףֿעלּֿפי
ור הרחמני ,"ּב הר" אחר: ּדבר יאכל. אׁשר אחיהם, – ּבניו מּבׂשר מהם לאחד מּתת הּנֹותרים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבבניו

הּנֹותרים  לבניהם הּׁשחּוטים ּבניהם מּבׂשר יּתנּו ולא יתאכזרּו, רעבּתנּות מרב .הּלבב, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

(äð)úzî|ìëàé øLà åéða øNaî íäî ãçàì ¦¥´§©©´¥¤À¦§©³¨¨Æ£¤´Ÿ¥½
÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa ìk Bì-øéàLä éìaî¦§¦¬¦§¦«−®Ÿ§¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬

éøòL-ìëa Eáéà Eì:E §²«Ÿ¦§−§¨§¨¤«

CÈ¯eLנב  LaÎÈc „Ú CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ˜ÚÈÂ¿»≈»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿«»
Ô‰· ‡·ÊzL‡Ï ıÁ¯ z‡ Èc ‡iÎÈ¯Îe ‡iÓ»̄«»¿ƒ«»ƒ«¿»≈¿ƒ¿≈»»¿≈
CÚ¯‡ ÏÎa CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ˜ÚÈÂ CÚ¯‡ ÏÎa¿»«¿»¿»≈»¿»ƒ¿»¿»«¿»

:CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È Ècƒ¿«¿»¡»»»

Ècנג  CÈ˙·e CÈa ¯Na CÚÓ„ ‡cÏÂ ÏeÎÈ˙Â¿≈«¿»ƒ¿»¿«¿»¿»»ƒ
CÏ ˜ÚÈc ‡˙˜Ú·e ‡¯Èˆa C‰Ï‡ ÈÈ CÏ ·‰È¿«»¿»¡»»ƒ¿»»¿«¿»¿»≈»

:C‡Ò»¿»

L‡·zנד  ‡„ÁÏ ˜pÙÓ„Â Ca CÈk¯„ ‡¯·b«¿»¿«ƒ»¿ƒ¿«««¬»ƒ¿≈
È‰Ba ¯‡L·e dÓÈ˜ ˙z‡·e È‰eÁ‡a dÈÚ≈≈¿»ƒ¿ƒ«¿»≈ƒ¿»¿ƒ

:¯‡LÈ Ècƒ«¿«

Ècנה  È‰Ba ¯NaÓ ÔB‰pÓ „ÁÏ ÔzÓlÓƒ¿ƒ«¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ
‡¯Èˆa ‡lk dÏ ¯‡zL‡ ‡ÏcÓ ÏeÎÈÈ≈ƒ¿»ƒ¿»«≈…»ƒ¿»»
:CÈÂ¯˜ ÏÎa C‡Ò CÏ ˜ÚÈ È„ ‡˙˜Ú·e¿«¿»ƒ»≈»»¿»¿»ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ap)éúîç úãø ãò.ExEn`d 'zcx' ©¤¤ŸŸ¤¤¤¨¨
xirdW] dcixi oFWNn Fpi` o`M̈¥¦§§¦¨¤¨¦

Pd`N` ,zFcxFi dizFnFg oi` zWAk ©¦§¤¤¥¤¨§¤¨
m` iM ,[zFltFpiECx oFWl(oFhlW) §¦¦§¦¦§

WEAkecr' aEzM did ENi`kE ,`Ed §¦§¦¨¨¨©
hFlWi xW` cr - 'LizFnFgA zcx¤¤§¤©£¤¦§
oFWlke] mWAkie Lxir zFnFgA aiF`d̈¥§¦§§¦§§¥§¦§

aEzMd(ek ,` ziy`xa)mId zbcA EcxE' ©¨§¦§©©¨
oehly oiprl xn`pd 'minXd sFraE§©¨©¦

xnF` `Ed oke ,zeigd lr mc`d`xwie) §¥¥
(fi ,ek['mki`pU mka Ecxe'§¨¨¤Ÿ§¥¤

(m"`x):bp dxez
(bp)éða øNa 'Bâå zìëàå'Bâå E §¨©§¨§§©¨¤§

øBöîamrh ozFp aEzMd .wFvnaE §¨§¨©¨¥©©
,ohAd ixR xUA zlik`lzngn ©£¦©§©§¦©¤¤¥£©

EidIWmiaiF`dxird lr mixv ¤¦§¨§¦¨¦©¨¦

xaC lM dil` `iadNn mirpFnE§¦¦§¨¦¥¤¨¨§©
,lk`nEKM KFYn,wFvn mW didi ©£¨¦¨¦§¤¨¨
xnFlMoFarx zwr,(arx zxv) §©¨©§¨¨©¨¨

xUA Elk`i mpFarx zwEvn lcFBnE¦¤§©©£¨Ÿ§§©
mdipA(g"n`a):cp dxez §¥¤

(cp)âBðòäå Ea Cøä.c`nEN` oi` ¨©§§¤¨§Ÿ¥¥
`N` ,mixac ipW`Ed 'Kx'd `Ed §¥§¨¦¤¨¨©

,'bFpr'd`Ed mdipW zErnWnEoFWl ¤¨©§¨§¥¤§
wEPiRlBEqn Frah oi`W mc`=] ¦¨¨¤¥¦§§¨

,[WtPl F` sEBl miWw mixaC lFAql¦§§¨¦¨¦©©¤¤
EoFWl'KFxnE bPrzdn'(ep weqt onwl) §¥¦§©¥¥

W mdilr gikFnrde KxdbFpmdipX ¦©£¥¤¤¨©§¤¨§¥¤
oiprcg`md,ipW aEzMd axir ixdW ¦§¨¤¨¥¤£¥¥¥©¨§¥

cg` mc`A cgi zFpFWNd(i"`a ,`"yx). ©§©©§¨¨¤¨
LA Kxd' FpFWl wGige aEzMd WiBcde§¦§¦©¨§¦¥§¨©§

EprinWdl ,'c`n bFprdeWiRÎlrÎs` §¤¨§Ÿ§©§¦¥¤©©¦

xacA dvw FYrce wPEtn `EdW¤§¨§©§¨¨§¨¨
,qE`nz`f mrFl wYniFl axri - ¨¦Ÿ¦§©¤¡©

llcFbFpFarxzlik`eipA xUA §¤©££¦©§©¨¨
iM cr ,eizFpaEENit`Fpir rxY §¨©¦£¦¥©¥

Ax`WmixzFPd eipamiIgAzYn §§¨¨¨©¨¦©©¦¦¥
(oYiln)mdn cg`l`Ed mB lk`IW ¦¦¥§¤¨¥¤¤Ÿ©©

,eipA xUAnmdWxW` ,mdig`a`d ¦§©¨¨¤¥£¥¤£¤¨¨
xg` xaC .lk`idfA EprinWd Ÿ¥¨¨©¥¦§¦¨¨¤

ENit` :aEzMdLA Kxd`EdW - ©¨£¦¨©§¤
,aaNd Kxe ipngxdixdWaFxn ¨©£¨¦§©©¥¨£¥¤¥

zEparxFzFnM mipngx s`Exfk`zi ©£¨©©£¨¦§¦§©§§
mixfk`M Ebdpzi)(EpYi `lezvw ¦§©£§©§¨¦§Ÿ¦§§¨

mihEgXd mdipA xUAnmBmdipal ¦§©§¥¤©§¦©¦§¥¤
mixzFPdmnvrl lMd Egwi `N` , ©¨¦¤¨¦§©Ÿ§©§¨

oFarxd aFxn:dp dxez ¥¨§¨

`eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(åð)dìâø-óë äúqð-àì øLà äbðòäå Eá äkøä̈«©¨̧§¹§¨«£ªÀ̈£¤̧«Ÿ¦§¨³©©§¨Æ
Léàa dðéò òøz Cøîe âpòúäî õøàä-ìò âvä©¥´©¨½̈¤¥«¦§©¥−¥®Ÿ¥©³¥¨Æ§¦´

:dzááe dðááe d÷éç¥½̈¦§−̈§¦¨«
i"yx£dz··e d··e d˜ÈÁ LÈ‡a dÈÚ Ú¯z∑ הּגדֹולים. ≈«≈»¿ƒ≈»ƒ¿»¿ƒ»ְִַ

(æð)úöBiä dúéìLáe|øLà äéðááe äéìâø ïéaî §¦§¨º̈©¥´¦¥´©§¤À¨§¨¤̧¨Æ£¤´
øBöîa øúqa ìk-øñça íìëàú-ék ãìz÷Böîáe ¥¥½¦«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ©¨®¤§¨Æ§¨½

éøòLa Eáéà Eì ÷éöé øLà:E £¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−¦§¨¤«
i"yx£d˙ÈÏL·e∑ הּבׂשר מן אצלּה לאׁשר מּליּתן האחד את ּכׁשּתאכל צרה עינּה ּתהא ּבכּלן הּקטּנים. .ּבניה ¿ƒ¿»»ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

(çð)äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì øîLú àì-íà¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£À¤¨¦§¥Æ©¨´
íMä-úà äàøéì äfä øôqa íéáúkä úàfä©½Ÿ©§ª¦−©¥´¤©¤®Â§¦§Â̈¤©¥º

éäìà ýåýé úà äfä àøBpäå ãaëpä:E ©¦§©³§©¨Æ©¤½¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(èð)úBkî Eòøæ úBkî úàå Eúkî-úà ýåýé àìôäå§¦§¨³§Ÿ̈Æ¤©´Ÿ§½§¥−©´©§¤®©³
:íéðîàðå íéòø íéìçå úBðîàðå úìãb§ŸŸÆ§¤¡́¨½¨«¢¨¦¬¨¦−§¤«¡¨¦«

i"yx£E˙kÓŒ˙‡ '‰ ‡ÏÙ‰Â∑ מּכֹות מּׁשאר ּומבּדלֹות ׁשליחּותם ∑BÓ‡Â˙.מפלאֹות לקּים ,ליּסר. ¿ƒ¿»∆«…¿ְְְִַָָָֻֻ¿∆¡»ְְְְִֵֶַַָ

(ñ)zøâé øLà íéøöî äåãî-ìk úà Ea áéLäå§¥¦´§À¥µ¨©§¥´¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨
:Ca e÷áãå íäéðtî¦§¥¤®§¨«§−¨«

i"yx£Ì‰ÈtÓ z¯‚È ¯L‡∑ יראים היּו מצרים, על הּבאֹות מׁשּנֹות מּכֹות רֹואים יׂשראל ּכׁשהיּו הּמּכֹות, מּפני ¬∆»…¿»ƒ¿≈∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
ּכתיב: ׁשּכן ּתדע עליהם, ּגם יבֹואּו ׁשּלא טו)מהם ׂשמּתי (שמות אׁשר הּמחלה ּכל וגֹו', ּתׁשמע ׁשמע אם "והיה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

מיראין  אין ,"עלי אׂשים לא מּמּנּוּבמצרים יגּור ׁשהּוא ּבדבר אּלא האדם, .את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ

Èq‡˙נו  ‡Ï Èc ‡˜pÙÓ„Â C· ‡ÎÈk¯c¿«ƒ»»¿ƒ¿«¿»ƒ»«ƒ«
e˜pÙnÓ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡˙Á‡Ï dÏ‚¯ ˙Ò¯t«¿««¿««¬»»««¿»ƒ¿«¿
d¯··e dÓÈ˜ ¯·‚a dÈÚ L‡·z eÎÈk¯Óe≈«ƒƒ¿≈≈«ƒ¿«¿»«ƒ¿«

:dz¯··eƒ¿««

Ècנז  ‡‰··e dpÓ Ôe˜tÈc ‡‰a ¯ÚÊ·eƒ¿≈¿»»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»»ƒ
‡¯˙Òa ‡lk ˙e¯ÈÒÁa ÔepÏÎÈ˙ È¯‡ „ÈÏ¿̇ƒ¬≈≈¿ƒ«¬ƒ…»¿ƒ¿»
:CÈÂ¯˜a C‡Ò CÏ ˜ÚÈ Èc ‡˙˜Ú·e ‡¯Èˆaƒ¿»»¿«¿»ƒ»≈»»¿»¿ƒ¿»

ÈÓb˙tנח  Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯h˙ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ«¿∆¿«»»ƒ¿»≈
ÏÁ„ÓÏ ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿«
:C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÔÈ„‰ ‡ÏÈÁ„e ‡¯ÈwÈ ‡ÓL ˙È»¿»«ƒ»¿ƒ»»≈»¿»¡»»

ÔÁÓנט  CÈa ˙ÁÓ ˙ÈÂ C˙ÁÓ ˙È ÈÈ L¯ÙÈÂ¿«¿«¿»»»»»¿»»«¿»»»
:ÔÈÓÈ‰Óe ÔÈLÈa ÔÈLzÎÓe ÔÓÈ‰Óe Ô·¯·«̄¿¿»¿≈¿»«¿¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ

„zÏÁ‡ס  Èc ÌÈ¯ˆÓ ÈLzÎÓ Ïk ˙È Ca ·˙ÈÂ¿»≈»»»«¿¿≈ƒ¿«ƒƒ¿∆¿»
:Ca Ôe˜a„ÈÂ ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¿ƒ¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ep)dðááe d÷éç Léàa dðéò òøz¥©¥¨§¦¥¨¦§¨
.dzááemipAd EN`milFcBdoMW] §¦¨¥©¨¦©§¦¤¥

[`Ad wEqRA mixMfEn miPhTd mipAd©¨¦©§©¦§¨¦©¨©¨
(m"`x):fp dxez

(fp)dúéìLáe.dilbx oiAn z`vFId §¦§¨¨©¥¦¥©§¤¨
iEPiM EdflmiPhTd dipAm`dW] ¤¦§¨¤¨©§©¦¤¨¥

,xnFlM .[mzcil z` zxkFf oiicr£©¦¤¤¤¥¨¨§©
,dxv Dpir `dY oNEkAmiPhTA s` §¨§¥¥¨¨¨©©§©¦

,mdAWWz` lk`YWMxUAcg`d ¤¨¤¤§¤Ÿ©¤§©¨¤¨
Dpir rxYl oYiNnigd oAxW` ¥©¥¨¦¦¥©¥©©£¤

Dlv``Ed mB lk`IWxUAd on ¤§¨¤Ÿ©©¦©¨¨
(oexkfd ,g"n`a):gp dxez

(hp).EúBkî úà 'ä àìôäå,xnFlM §¦§¨¤©§§©
dpiidY LizFMnzF`ltEnKxcM `NW ©¤¦§¤¨§¨¤Ÿ§¤¤

,raHdEKkaEidix`Wn zFlCaEn ©¤©§¨¦§§¨¦§¨
zFMnmlFrA zFiEvnd(w"dekd): ©©§¨¨
îàðå.úBðiENin FWExiR 'zEpn`p' §¤¡¨¤¡¨¥¦

xEn` xaCdWkE ,zEnlWA ciwtYd©©§¦¦§¥§¤©¨¨¨
dpiidYW `id dpeEMd ,zFMn iAbl§©¥©©©¨¨¦¤¦§¤¨

zFpn`p,LxQilzFpEEknEmiIwl ¤¡¨§©¤§§¨§©¥
ozEgilWz`n odilr dlHEdW §¦¨¤§¨£¥¤¥¥
mFwOd(miyxtn):q dxez ©¨

(q).íäéðtî zøâé øLàipRn £¤¨Ÿ§¨¦§¥¤¦§¥
zFMOd.mixvn lr E`AWoMWEidWM ©©¤¨©¦§©¦¤¥§¤¨

zF`Ad zFPEWn zFMn oi`Fx l`xUi¦§¨¥¦©§©¨
`NW mdn mi`xi Eid ,mixvn lr©¦§©¦¨§¥¦¥¤¤Ÿ

E`FaidN`M zFMn.mdilr mboiPnE ¨©¨¥¤©£¥¤¦©¦
rcYmi`xi l`xUi EidW ,Kkl dgkFd ¥©¨¨§¨¤¨¦§¨¥§¥¦

:zFMOd onaizM oMW(ek ,eh zeny) ¦©©¤¥§¦
xn`Ie'lM 'Fbe rnWY rFnW m` ©Ÿ¤¦¨©¦§©§¨

`l mixvna iYnU xW` dlgOd©©£¨£¤©§¦§¦§©¦Ÿ
,'Lilr miU``id KxCd ixdeWoi` ¨¦¨¤©£¥©¤¤¦¤¥

mc`d z` oi`xinmiI`lE Fxidfdl - §¨§¦¤¨¨¨§©§¦§©¥
,eilrxFbi `EdW xacA `N` ¨¨¤¨§¨¨¤¨

(`xiizn):EPOn`q dxez ¦§¨¥¦¤



סי `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(áð)éøòL-ìëa Eì øöäåéúîç úãø ãò EE §¥©̧§¹§¨§¨¤À©´¤³¤«ŸŸ¤̧Æ
-ìëa ïäa çèa äzà øLà úBøöaäå úäábä©§Ÿ´Ÿ§©§ª½£¤¬©¨²Ÿ¥¬©¨¥−§¨

éøòL-ìëa Eì øöäå EöøàøLà Eöøà-ìëa E ©§¤®§¥©³§Æ§¨§¨¤½§¨̧©§§½£¤¬
éäìà ýåýé ïúð:Cì E ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«

i"yx£EÈ˙ÓÁ ˙„¯ „Ú∑רּדּוי .וכּבּוׁשלׁשֹון «∆∆……∆ְְִִ

(âð)ðèá-éøô zìëàåéða øNa Eéúðáe EøLà E §¨«©§¨´§¦«¦§§À§©³¨¤̧Æ§Ÿ¤½£¤¬
éäìà ýåýé Eì-ïúð÷éöé-øLà ÷Böîáe øBöîa E ¨«©§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨Æ§¨½£¤¨¦¬

:Eáéà Eì§−«Ÿ§¤«
i"yx£¯BˆÓa 'B‚Â EÈa ¯Na EË· È¯t zÏÎ‡Â∑,מצֹוק ׁשם ויהיה העיר, על צרין ׁשּיהיּו עקת מחמת ¿»«¿»¿ƒƒ¿¿¿«»∆¿¿»ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

.רעבֹון  ֵָ

(ãð)åéçàá Bðéò òøz ãàî âðòäå Ea Cøä Léàä̈¦Æ¨©´§½§¤«¨−Ÿ§®Ÿ¥©¸¥³§¨¦Æ
:øéúBé øLà åéða øúéáe B÷éç úLàáe§¥´¤¥½§¤¬¤¨−̈£¤¬¦«

i"yx£‚Ú‰Â Ea C¯‰∑,אחד ׁשּׁשניהם עליהם מֹוכיח ,"ּומר ּו"מהתעּנג ּפּנּוק, לׁשֹון הענג, הּוא הר הּוא »«¿¿∆»…ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
עינֹו ּתרע ּכי עד ּובנֹותיו, ּבניו ּבׂשר לרעבֹונֹו לֹו ימּתק מאּוס, ּבדבר קצה ודעּתֹו מפּנק ׁשהּוא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֻאףֿעלּֿפי
ור הרחמני ,"ּב הר" אחר: ּדבר יאכל. אׁשר אחיהם, – ּבניו מּבׂשר מהם לאחד מּתת הּנֹותרים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבבניו

הּנֹותרים  לבניהם הּׁשחּוטים ּבניהם מּבׂשר יּתנּו ולא יתאכזרּו, רעבּתנּות מרב .הּלבב, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

(äð)úzî|ìëàé øLà åéða øNaî íäî ãçàì ¦¥´§©©´¥¤À¦§©³¨¨Æ£¤´Ÿ¥½
÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa ìk Bì-øéàLä éìaî¦§¦¬¦§¦«−®Ÿ§¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬

éøòL-ìëa Eáéà Eì:E §²«Ÿ¦§−§¨§¨¤«

CÈ¯eLנב  LaÎÈc „Ú CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ˜ÚÈÂ¿»≈»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿«»
Ô‰· ‡·ÊzL‡Ï ıÁ¯ z‡ Èc ‡iÎÈ¯Îe ‡iÓ»̄«»¿ƒ«»ƒ«¿»≈¿ƒ¿≈»»¿≈
CÚ¯‡ ÏÎa CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ˜ÚÈÂ CÚ¯‡ ÏÎa¿»«¿»¿»≈»¿»ƒ¿»¿»«¿»

:CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È Ècƒ¿«¿»¡»»»

Ècנג  CÈ˙·e CÈa ¯Na CÚÓ„ ‡cÏÂ ÏeÎÈ˙Â¿≈«¿»ƒ¿»¿«¿»¿»»ƒ
CÏ ˜ÚÈc ‡˙˜Ú·e ‡¯Èˆa C‰Ï‡ ÈÈ CÏ ·‰È¿«»¿»¡»»ƒ¿»»¿«¿»¿»≈»

:C‡Ò»¿»

L‡·zנד  ‡„ÁÏ ˜pÙÓ„Â Ca CÈk¯„ ‡¯·b«¿»¿«ƒ»¿ƒ¿«««¬»ƒ¿≈
È‰Ba ¯‡L·e dÓÈ˜ ˙z‡·e È‰eÁ‡a dÈÚ≈≈¿»ƒ¿ƒ«¿»≈ƒ¿»¿ƒ

:¯‡LÈ Ècƒ«¿«

Ècנה  È‰Ba ¯NaÓ ÔB‰pÓ „ÁÏ ÔzÓlÓƒ¿ƒ«¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ
‡¯Èˆa ‡lk dÏ ¯‡zL‡ ‡ÏcÓ ÏeÎÈÈ≈ƒ¿»ƒ¿»«≈…»ƒ¿»»
:CÈÂ¯˜ ÏÎa C‡Ò CÏ ˜ÚÈ È„ ‡˙˜Ú·e¿«¿»ƒ»≈»»¿»¿»ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ap)éúîç úãø ãò.ExEn`d 'zcx' ©¤¤ŸŸ¤¤¤¨¨
xirdW] dcixi oFWNn Fpi` o`M̈¥¦§§¦¨¤¨¦

Pd`N` ,zFcxFi dizFnFg oi` zWAk ©¦§¤¤¥¤¨§¤¨
m` iM ,[zFltFpiECx oFWl(oFhlW) §¦¦§¦¦§

WEAkecr' aEzM did ENi`kE ,`Ed §¦§¦¨¨¨©
hFlWi xW` cr - 'LizFnFgA zcx¤¤§¤©£¤¦§
oFWlke] mWAkie Lxir zFnFgA aiF`d̈¥§¦§§¦§§¥§¦§

aEzMd(ek ,` ziy`xa)mId zbcA EcxE' ©¨§¦§©©¨
oehly oiprl xn`pd 'minXd sFraE§©¨©¦

xnF` `Ed oke ,zeigd lr mc`d`xwie) §¥¥
(fi ,ek['mki`pU mka Ecxe'§¨¨¤Ÿ§¥¤

(m"`x):bp dxez
(bp)éða øNa 'Bâå zìëàå'Bâå E §¨©§¨§§©¨¤§

øBöîamrh ozFp aEzMd .wFvnaE §¨§¨©¨¥©©
,ohAd ixR xUA zlik`lzngn ©£¦©§©§¦©¤¤¥£©

EidIWmiaiF`dxird lr mixv ¤¦§¨§¦¨¦©¨¦

xaC lM dil` `iadNn mirpFnE§¦¦§¨¦¥¤¨¨§©
,lk`nEKM KFYn,wFvn mW didi ©£¨¦¨¦§¤¨¨
xnFlMoFarx zwr,(arx zxv) §©¨©§¨¨©¨¨

xUA Elk`i mpFarx zwEvn lcFBnE¦¤§©©£¨Ÿ§§©
mdipA(g"n`a):cp dxez §¥¤

(cp)âBðòäå Ea Cøä.c`nEN` oi` ¨©§§¤¨§Ÿ¥¥
`N` ,mixac ipW`Ed 'Kx'd `Ed §¥§¨¦¤¨¨©

,'bFpr'd`Ed mdipW zErnWnEoFWl ¤¨©§¨§¥¤§
wEPiRlBEqn Frah oi`W mc`=] ¦¨¨¤¥¦§§¨

,[WtPl F` sEBl miWw mixaC lFAql¦§§¨¦¨¦©©¤¤
EoFWl'KFxnE bPrzdn'(ep weqt onwl) §¥¦§©¥¥

W mdilr gikFnrde KxdbFpmdipX ¦©£¥¤¤¨©§¤¨§¥¤
oiprcg`md,ipW aEzMd axir ixdW ¦§¨¤¨¥¤£¥¥¥©¨§¥

cg` mc`A cgi zFpFWNd(i"`a ,`"yx). ©§©©§¨¨¤¨
LA Kxd' FpFWl wGige aEzMd WiBcde§¦§¦©¨§¦¥§¨©§

EprinWdl ,'c`n bFprdeWiRÎlrÎs` §¤¨§Ÿ§©§¦¥¤©©¦

xacA dvw FYrce wPEtn `EdW¤§¨§©§¨¨§¨¨
,qE`nz`f mrFl wYniFl axri - ¨¦Ÿ¦§©¤¡©

llcFbFpFarxzlik`eipA xUA §¤©££¦©§©¨¨
iM cr ,eizFpaEENit`Fpir rxY §¨©¦£¦¥©¥

Ax`WmixzFPd eipamiIgAzYn §§¨¨¨©¨¦©©¦¦¥
(oYiln)mdn cg`l`Ed mB lk`IW ¦¦¥§¤¨¥¤¤Ÿ©©

,eipA xUAnmdWxW` ,mdig`a`d ¦§©¨¨¤¥£¥¤£¤¨¨
xg` xaC .lk`idfA EprinWd Ÿ¥¨¨©¥¦§¦¨¨¤

ENit` :aEzMdLA Kxd`EdW - ©¨£¦¨©§¤
,aaNd Kxe ipngxdixdWaFxn ¨©£¨¦§©©¥¨£¥¤¥

zEparxFzFnM mipngx s`Exfk`zi ©£¨©©£¨¦§¦§©§§
mixfk`M Ebdpzi)(EpYi `lezvw ¦§©£§©§¨¦§Ÿ¦§§¨

mihEgXd mdipA xUAnmBmdipal ¦§©§¥¤©§¦©¦§¥¤
mixzFPdmnvrl lMd Egwi `N` , ©¨¦¤¨¦§©Ÿ§©§¨

oFarxd aFxn:dp dxez ¥¨§¨

`eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(åð)dìâø-óë äúqð-àì øLà äbðòäå Eá äkøä̈«©¨̧§¹§¨«£ªÀ̈£¤̧«Ÿ¦§¨³©©§¨Æ
Léàa dðéò òøz Cøîe âpòúäî õøàä-ìò âvä©¥´©¨½̈¤¥«¦§©¥−¥®Ÿ¥©³¥¨Æ§¦´

:dzááe dðááe d÷éç¥½̈¦§−̈§¦¨«
i"yx£dz··e d··e d˜ÈÁ LÈ‡a dÈÚ Ú¯z∑ הּגדֹולים. ≈«≈»¿ƒ≈»ƒ¿»¿ƒ»ְִַ

(æð)úöBiä dúéìLáe|øLà äéðááe äéìâø ïéaî §¦§¨º̈©¥´¦¥´©§¤À¨§¨¤̧¨Æ£¤´
øBöîa øúqa ìk-øñça íìëàú-ék ãìz÷Böîáe ¥¥½¦«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ©¨®¤§¨Æ§¨½

éøòLa Eáéà Eì ÷éöé øLà:E £¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−¦§¨¤«
i"yx£d˙ÈÏL·e∑ הּבׂשר מן אצלּה לאׁשר מּליּתן האחד את ּכׁשּתאכל צרה עינּה ּתהא ּבכּלן הּקטּנים. .ּבניה ¿ƒ¿»»ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

(çð)äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì øîLú àì-íà¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£À¤¨¦§¥Æ©¨´
íMä-úà äàøéì äfä øôqa íéáúkä úàfä©½Ÿ©§ª¦−©¥´¤©¤®Â§¦§Â̈¤©¥º

éäìà ýåýé úà äfä àøBpäå ãaëpä:E ©¦§©³§©¨Æ©¤½¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(èð)úBkî Eòøæ úBkî úàå Eúkî-úà ýåýé àìôäå§¦§¨³§Ÿ̈Æ¤©´Ÿ§½§¥−©´©§¤®©³
:íéðîàðå íéòø íéìçå úBðîàðå úìãb§ŸŸÆ§¤¡́¨½¨«¢¨¦¬¨¦−§¤«¡¨¦«

i"yx£E˙kÓŒ˙‡ '‰ ‡ÏÙ‰Â∑ מּכֹות מּׁשאר ּומבּדלֹות ׁשליחּותם ∑BÓ‡Â˙.מפלאֹות לקּים ,ליּסר. ¿ƒ¿»∆«…¿ְְְִַָָָֻֻ¿∆¡»ְְְְִֵֶַַָ

(ñ)zøâé øLà íéøöî äåãî-ìk úà Ea áéLäå§¥¦´§À¥µ¨©§¥´¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨
:Ca e÷áãå íäéðtî¦§¥¤®§¨«§−¨«

i"yx£Ì‰ÈtÓ z¯‚È ¯L‡∑ יראים היּו מצרים, על הּבאֹות מׁשּנֹות מּכֹות רֹואים יׂשראל ּכׁשהיּו הּמּכֹות, מּפני ¬∆»…¿»ƒ¿≈∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
ּכתיב: ׁשּכן ּתדע עליהם, ּגם יבֹואּו ׁשּלא טו)מהם ׂשמּתי (שמות אׁשר הּמחלה ּכל וגֹו', ּתׁשמע ׁשמע אם "והיה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

מיראין  אין ,"עלי אׂשים לא מּמּנּוּבמצרים יגּור ׁשהּוא ּבדבר אּלא האדם, .את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ

Èq‡˙נו  ‡Ï Èc ‡˜pÙÓ„Â C· ‡ÎÈk¯c¿«ƒ»»¿ƒ¿«¿»ƒ»«ƒ«
e˜pÙnÓ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡˙Á‡Ï dÏ‚¯ ˙Ò¯t«¿««¿««¬»»««¿»ƒ¿«¿
d¯··e dÓÈ˜ ¯·‚a dÈÚ L‡·z eÎÈk¯Óe≈«ƒƒ¿≈≈«ƒ¿«¿»«ƒ¿«

:dz¯··eƒ¿««

Ècנז  ‡‰··e dpÓ Ôe˜tÈc ‡‰a ¯ÚÊ·eƒ¿≈¿»»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»»ƒ
‡¯˙Òa ‡lk ˙e¯ÈÒÁa ÔepÏÎÈ˙ È¯‡ „ÈÏ¿̇ƒ¬≈≈¿ƒ«¬ƒ…»¿ƒ¿»
:CÈÂ¯˜a C‡Ò CÏ ˜ÚÈ Èc ‡˙˜Ú·e ‡¯Èˆaƒ¿»»¿«¿»ƒ»≈»»¿»¿ƒ¿»

ÈÓb˙tנח  Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯h˙ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ«¿∆¿«»»ƒ¿»≈
ÏÁ„ÓÏ ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿«
:C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÔÈ„‰ ‡ÏÈÁ„e ‡¯ÈwÈ ‡ÓL ˙È»¿»«ƒ»¿ƒ»»≈»¿»¡»»

ÔÁÓנט  CÈa ˙ÁÓ ˙ÈÂ C˙ÁÓ ˙È ÈÈ L¯ÙÈÂ¿«¿«¿»»»»»¿»»«¿»»»
:ÔÈÓÈ‰Óe ÔÈLÈa ÔÈLzÎÓe ÔÓÈ‰Óe Ô·¯·«̄¿¿»¿≈¿»«¿¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ

„zÏÁ‡ס  Èc ÌÈ¯ˆÓ ÈLzÎÓ Ïk ˙È Ca ·˙ÈÂ¿»≈»»»«¿¿≈ƒ¿«ƒƒ¿∆¿»
:Ca Ôe˜a„ÈÂ ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¿ƒ¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ep)dðááe d÷éç Léàa dðéò òøz¥©¥¨§¦¥¨¦§¨
.dzááemipAd EN`milFcBdoMW] §¦¨¥©¨¦©§¦¤¥

[`Ad wEqRA mixMfEn miPhTd mipAd©¨¦©§©¦§¨¦©¨©¨
(m"`x):fp dxez

(fp)dúéìLáe.dilbx oiAn z`vFId §¦§¨¨©¥¦¥©§¤¨
iEPiM EdflmiPhTd dipAm`dW] ¤¦§¨¤¨©§©¦¤¨¥

,xnFlM .[mzcil z` zxkFf oiicr£©¦¤¤¤¥¨¨§©
,dxv Dpir `dY oNEkAmiPhTA s` §¨§¥¥¨¨¨©©§©¦

,mdAWWz` lk`YWMxUAcg`d ¤¨¤¤§¤Ÿ©¤§©¨¤¨
Dpir rxYl oYiNnigd oAxW` ¥©¥¨¦¦¥©¥©©£¤

Dlv``Ed mB lk`IWxUAd on ¤§¨¤Ÿ©©¦©¨¨
(oexkfd ,g"n`a):gp dxez

(hp).EúBkî úà 'ä àìôäå,xnFlM §¦§¨¤©§§©
dpiidY LizFMnzF`ltEnKxcM `NW ©¤¦§¤¨§¨¤Ÿ§¤¤

,raHdEKkaEidix`Wn zFlCaEn ©¤©§¨¦§§¨¦§¨
zFMnmlFrA zFiEvnd(w"dekd): ©©§¨¨
îàðå.úBðiENin FWExiR 'zEpn`p' §¤¡¨¤¡¨¥¦

xEn` xaCdWkE ,zEnlWA ciwtYd©©§¦¦§¥§¤©¨¨¨
dpiidYW `id dpeEMd ,zFMn iAbl§©¥©©©¨¨¦¤¦§¤¨

zFpn`p,LxQilzFpEEknEmiIwl ¤¡¨§©¤§§¨§©¥
ozEgilWz`n odilr dlHEdW §¦¨¤§¨£¥¤¥¥
mFwOd(miyxtn):q dxez ©¨

(q).íäéðtî zøâé øLàipRn £¤¨Ÿ§¨¦§¥¤¦§¥
zFMOd.mixvn lr E`AWoMWEidWM ©©¤¨©¦§©¦¤¥§¤¨

zF`Ad zFPEWn zFMn oi`Fx l`xUi¦§¨¥¦©§©¨
`NW mdn mi`xi Eid ,mixvn lr©¦§©¦¨§¥¦¥¤¤Ÿ

E`FaidN`M zFMn.mdilr mboiPnE ¨©¨¥¤©£¥¤¦©¦
rcYmi`xi l`xUi EidW ,Kkl dgkFd ¥©¨¨§¨¤¨¦§¨¥§¥¦

:zFMOd onaizM oMW(ek ,eh zeny) ¦©©¤¥§¦
xn`Ie'lM 'Fbe rnWY rFnW m` ©Ÿ¤¦¨©¦§©§¨

`l mixvna iYnU xW` dlgOd©©£¨£¤©§¦§¦§©¦Ÿ
,'Lilr miU``id KxCd ixdeWoi` ¨¦¨¤©£¥©¤¤¦¤¥

mc`d z` oi`xinmiI`lE Fxidfdl - §¨§¦¤¨¨¨§©§¦§©¥
,eilrxFbi `EdW xacA `N` ¨¨¤¨§¨¨¤¨

(`xiizn):EPOn`q dxez ¦§¨¥¦¤



eaz`סב zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(àñ)øôña áeúë àì øLà äkî-ìëå éìç-ìk íb©³¨¢¦Æ§¨©½̈£¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤
éìò ýåýé íìòé úàfä äøBzä:CãîMä ãò E ©¨´©®Ÿ©§¥³§Ÿ̈Æ¨¤½©−¦¨«§¨«

i"yx£ÌÏÚÈ∑ עלּיה לׁשֹון. «¿≈ְֲִָ

(áñ)íúééä øLà úçz èòî éúîa ízøàLðå§¦§©§¤Æ¦§¥´§½̈©µ©£¤´¡¦¤½
ýåýé ìB÷a zòîL àì-ék áøì íéîMä éáëBëk§«§¥¬©¨©−¦¨®Ÿ¦´Ÿ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬

éäìà:E ¡Ÿ¤«
i"yx£'B‚Â ˙Áz ËÚÓ È˙Óa Ìz¯‡LÂ∑ מרּבין חּלּוף .מּועטין ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿≈¿»««¿ְִִִָֻ

(âñ)íëúà áéèéäì íëéìò ýåýé NN-øLàk äéäåÂ§¨Â̈©«£¤¨̧§Ÿ̈¹£¥¤À§¥¦´¤§¤»
ãéáàäì íëéìò ýåýé NéNé ïk íëúà úBaøäìe§©§´¤§¤¼¥´¨¦³§Ÿ̈Æ£¥¤½§©«£¦¬
äîãàä ìòî ízçqðå íëúà ãéîLäìe íëúà¤§¤−§©§¦´¤§¤®§¦©§¤Æ¥©´¨«£¨½̈

:dzLøì änL-àá äzà-øLà£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«
i"yx£'‰ NÈNÈ Ôk∑(י אֹויביכם(מגילה וגֹו'את להאביד וכן:∑ÌzÁqÂ.עליכם, עקירה, טו)לׁשֹון "ּבית (משלי ≈»ƒְְְֲֲִֵֵֶֶֶַ¿ƒ«¿∆ְְֲִֵֵָ

ה' יּסח ."ּגאים ִִֵַ

(ãñ)-ãòå õøàä äö÷î íénòä-ìëa ýåýé Eöéôäå¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ§¨¨´©¦½¦§¥¬¨−̈¤§©
øLà íéøçà íéäìà íM zãáòå õøàä äö÷§¥´¨¨®¤§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´£¥¦À£¤¯

éúáàå äzà zòãé-àì:ïáàå õò E «Ÿ¨©²§¨©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤
i"yx£ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌM z„·ÚÂ∑,מּמׁש אלהּות עבֹודת לא לכמרי ּכתרּגּומֹו, וגלּגלּיֹות מס מעלים אּלא ¿»«¿»»¡…ƒ¬≈ƒְְְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻ

.עבֹודתּֿכֹוכבים  ֲִַָ

ÔÈ·È˙Îסא  ‡Ï Èc ‡ÁÓ ÏÎÂ Ú¯Ó Ïk Û‡«»¿«¿»»»ƒ»¿ƒƒ
„Ú CÏÚ ÈÈ Ôep˙ÈÈ ‡„‰ ‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒa¿ƒ¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿»¬»«

:CˆzLÈc¿ƒ¿≈»

‰Ôe˙ÈÂסב  Èc ÛÏÁ ¯ÚÊ ÌÚa Ôe¯‡zL˙Â¿ƒ¿«¬¿«¿≈√»ƒ¬≈
‡zÏa˜ ‡Ï È¯‡ ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈¬≈»«∆¿»

:C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»»

ËB‡Ï·‡סג  ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈcÁ„ ‡Ók È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ«≈¿»¬≈¿»»
ÔBÎÈÏÚ ÈÈ È„ÁÈ Ôk ÔBÎ˙È ‰‡bÒ‡Ïe ÔBÎ˙È»¿¿«¿»»»¿≈∆¡≈¿»¬≈
ÔeÏËÏh˙Â ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏe ÔBÎ˙È ‡„·B‡Ï¿»»»¿¿≈»»»¿¿ƒ«¿¿
:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡c ‡Ú¯‡ ÏÚÓ≈««¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

‡¯Ú‡סד  ÈÙÈqÓ ‡iÓÓÚ ÏÎa ÈÈ Cp¯c·ÈÂƒ«¿ƒ»¿»¿»«¿«»ƒ¿»≈«¿»
‡iÓÓÚÏ ÔÓz ÁÏÙ˙Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „ÚÂ¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿««»¿«¿«»
C˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Èc ‡˙ÂÚË ÈÁÏt»¿≈«¿»»ƒ»¿«¿»«¿«¬»»»

:‡·‡Â ‡Ú‡»»¿«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`q)íìòé.Lilr 'd;'dIlr' oFWl ©§¥¨¤§£¦¨
Lilr mzF` dlri:aq dxez ©£¤¨¨¤

)(aqúçz èòî éúîa ízøàLðå§¦§©§¤¦§¥§¨©©
axl minXd iakFkM mziid xW`.'Fbe £¤¡¦¤§§¥©¨©¦¨Ÿ§

ozErnWn oi` 'xW` zgY' zFaiYd©¥©©£¤¥©§¨¨
EidW xg`nW xnFlkE] mrh zpizpM¦§¦©©©§©¤¥©©¤¨
,[mihrEn dYr Eidi okl ,miAExn f`̈§¦¨¥¦§©¨¨¦

EidYW :mWExiR KM `N`slg oihrEn ¤¨¨¥¨¤¦§¨¦¥¤
(mFwnA)oiAExnzWgPd zgY' :FnkE] ¦§§¦§©©©§Ÿ¤

'adf `ia`(fi ,q diryi)EdlrIe' :oke , ¨¦¨¨§¥©©£¥
'FpA zgY dlrl(bi ,ak ziy`xa)[ §Ÿ¨©©§

(oexkfd):bq dxez
(bq)'ä NéNé ïkcia`dl mkilr ¥¨¦£¥¤§©£¦

UU d"awdW dpeEMd oi` .mkz ¤̀§¤¥©©¨¨¤¨
`N` ,mFlWe qg l`xUi oca`A gnUe§¨¥©§¨§©¦§¨¥©§¨¤¨

gOUie UiUi `EdW FWExiRz` ¥¤¨¦¦©©¤

,mkiaiF`EgnUi mdWmkilr §¥¤¤¥¦§§£¥¤
cia`dlmkz`'Fbela` :`"q] §©£¦¤§¤§£¨

UU Fpi` FnvrA `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§©§¥¨
KkA`EdÎKExAÎWFcTd oi`W o`Mn . §¨¦¨¤¥©¨¨

W ,mirWx lW oYlRnA gnUixd ¨¥©§©©§¨¤§¨¦¤£¥
,'UEUi' xn`p `NiM FrnWn `dIW Ÿ¤¡©¨¤§¥©§¨¦

,gnUe UU Fnvr `Ed'UiUi' `N` ©§¨§¨¥©¤¨¨¦
z` :FrnWOW ,[lirtd oipA] xn`p¤¡©¦§©¦§¦¤©§¨¤

dmixg``Ed`Ed la` ,UiUnFnvr ¨£¥¦¥¦£¨©§
UU Fpi`.mirWx lW mzrxAla` ¥¨§¨¨¨¤§¨¦£¨

miwiCv lW ozaFhAs``Ed §¨¨¤©¦¦©
(d"awd)xW`M xn`PW ,UU Fnvra§©§¨¤¤¡©©£¤

mkilr 'd 'UU'mkz` aihidl:[ ¨£¥¤§¥¦¤§¤
.ízçqðå,dxiwr oFWlmixwrp EidIW §¦©§¤§£¦¨¤¦§¤¡¨¦

,mznc` lrnokedf oFWl Epivn ¥©©§¨¨§¥¨¦¨¤
`xwOA'd gQi mi`B ziA(dk ,eh ilyn) ©¦§¨¥¥¦¦©

xFwri mi`BzOd lW mziA z`]¤¥¨¤©¦§¨¦©£
:['dcq dxez

(cq).íéøçà íéäìà íM zãáòåike §¨©§¨¨¡Ÿ¦£¥¦§¦
d"awd mliWkIW zrCd lr dlri©£¤©©©©¤©§¦¨
`N` ?WpFr zxFzA dxf dcFar `hgA§¥§£¨¨¨§©¤¤¨

FWExiRFnEBxzMonY gltze' : ¥§©§§¦§©©¨
mW cFarze] '`zerh iglR `Innrl§©§©¨©§¥©£¨¨§©£¨

,[milil`d icaFr miOrd z`e`l ¤¨©¦§¥¨¡¦¦§Ÿ
mW l`xUi EcarIWzEdl` zcFar ¤©©§¦§¨¥¨£©¡Ÿ

`N` ,WOnmY`WmilrninElWY ©¨¤¨¤©¤©£¦©§¥
zFIlBlEbe qnlHEOd 'zlFBlEB qn'] ©§§Ÿ¦©§¤©¨

[dpicOd iWp` lM lrixnFkl ©¨©§¥©§¦¨§§¥
,dxfÎdcFarmicaFr mY`W KFYnE £¨¨¨¦¤©¤§¦

mY` ENi`M df ixd ,milil`d icaFrl§§¥¨¡¦¦£¥¤§¦©¤
mnvr milil`l micaFr,gk c lirl i"yx) §¦¨¡¦¦©§¨

(o"xd zeyxc:dq dxez

`eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(äñ)-óëì çBðî äéäé-àìå òébøú àì íää íéBbáe©¦³¨¥Æ´Ÿ©§¦½©§Ÿ¦«§¤¬¨−©§©
íéðéò ïBéìëå æbø áì íL Eì ýåýé ïúðå Eìâø©§¤®§¨©Á§Ÿ̈¸§¬¨Æ¥´©½̈§¦§¬¥©−¦

:Lôð ïBáàãå§©«£¬¨«¤
i"yx£ÚÈb¯˙ ‡Ï∑:ּכמֹו ּתנּוח, כח)לא הּמרּגעה"(ישעיה ¯Êb."וזאת ·Ï∑:ּכמֹו 'ּדחל', ּכתרּגּומֹו: חרד, לב …«¿ƒ«ְְְֵַַַָָֹֹ≈«»ְְְֵֵֵַָָ

,"ל רגזה מּתחת טו)"ׁשאֹול ירּגזּון",(שמות עּמים כב)"ׁשמעּו ירּגזּו"(שמואל-ב הּׁשמים ÌÈÈÚ."מֹוסדֹות ÔBÈÏÎÂ∑ ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָ¿ƒ¿≈«ƒ
ּתבא  ולא ליׁשּועה, .מצּפה ְְִֶַָָֹֹ

(åñ)éiç eéäåíîBéå äìéì zãçôe ãâpî Eì íéàìz E §¨´©¤½§ª¦¬§−¦¤®¤¨«©§¨Æ©´§¨§½̈
éiça ïéîàú àìå:E §¬Ÿ©«£¦−§©¤«

i"yx£EÏ ÌÈ‡Ïz EÈiÁ∑.'עלינּו הּבאה ּבחרב הּיֹום אמּות 'ׁשּמא 'ּתלּוי': קרּוי ספק ּכל הּספק, (מנחות על «∆¿Àƒ¿ֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
הּׁשּוק ק"ג) מן ּתבּואה הּלֹוקח זה ּדרׁשּו: EÈiÁa.ורּבֹותינּו ÔÈÓ‡˙ ‡ÏÂ∑הּסֹומ הּפלטר זה .על ְְְִֵֵֶַַַַָָ¿…«¬ƒ¿«∆ְֵֵֶַַַַ

(æñ)ïzé-éî øîàz áøòáe áøò ïzé-éî øîàz ø÷aa©³Ÿ¤Ÿ©Æ¦«¦¥´¤½¤¨¤¬¤Ÿ©−¦«¦¥´
éðéò äàønîe ãçôz øLà Eááì ãçtî ø÷aE ®Ÿ¤¦©³©§¨«§Æ£¤´¦§½̈¦©§¥¬¥¤−

:äàøz øLà£¤¬¦§¤«
i"yx£·¯Ú ÔzÈŒÈÓ ¯Ó‡z ¯˜aa∑(מט הערב (סוטה אמׁשויהיה a˜¯.ׁשל ÔzÈŒÈÓ ¯Ó‡z ·¯Ú·e∑,ׁשחרית ׁשל «…∆…«ƒƒ≈∆∆ְְִֶֶֶֶֶֶָ»∆∆…«ƒƒ≈…∆ֲִֶַ

מּׁשּלפניה  קללתּה מרּבה ׁשעה וכל ּתמיד, מתחּזקֹות .ׁשהּצרֹות ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻ

ÁÓסה  ‡‰È ‡ÏÂ Áe˙ ‡Ï Ôep‡‰ ‡iÓÓÚ·e¿«¿«»»ƒ»¿«¿»¿≈¿»
ÏÁc ·Ï Ônz CÏ ÈÈ ÔzÈÂ CÏ‚¯ ˙Ò¯ÙÏ¿«¿««¿»¿ƒ≈¿»»«»≈»≈

:LÙ ÔÁtÓe ÔÈÈÚ ˙ÎLÁÂ¿«¿««¿ƒ«¿«¿»

˙Â‰סו  È‰˙e Ï·wÓ CÏ ÔÏz CÈiÁ ÔB‰ÈÂƒ«»¿»»ƒ√≈¿≈»≈
:CÈiÁa ÔÈÓÈ‰˙ ‡ÏÂ ‡ÓÓÈÂ ‡ÈÏÈÏ≈¿»ƒ»»¿»¿≈ƒ¿«»

LÓ¯·e‡סז  ‡LÓ¯ ÔzÈ ÔÓ ¯ÓÈ˙ ‡¯Ùˆa¿«¿»≈«»ƒ≈«¿»¿«¿»
È‰˙ Èc CaÏ ˙e‰ÂzÓ ‡¯Ùˆ ÔzÈ ÔÓ ¯ÓÈ≈̇«»ƒ≈«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿≈

:ÈÊÁ È‰˙ Èc CÈÈÚ eÊÁÓe ‰Â»̇≈≈≈≈»ƒ¿≈»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(dq)ì.òébøú à:FWExiR.gEpz `l Ÿ©§¦©¥Ÿ¨©
dgEpnE rFBxn `vnY `l ,xnFlM§©Ÿ¦§¨©§©§¨

LWtplFnM ,aEzMd oFWl(ai ,gk diryi) §©§§§§©¨
...dgEpnd z`f''drBxOd z`fe Ÿ©§¨§Ÿ©©§¥¨

(my m"ialn):
.æbø áìoi` o`M xEn`d 'fbFx' oFWl ¥©¨§¤¨¨¨¥

oFWl `Ed `N` ,'qrM' FzErnWn©§¨©©¤¨§
Ll didi xnFlkE .'dcxg'cxg al- £¨¨§©¦§¤§¥¨¥

E ,cgRn crFx'lgC' FnEBxzM,[`xi] ¥¦©©§©§¨¥¨¥
FnM:`xwOA Kkl zF`nbEC EpivOW §¤¨¦§¨§¨©¦§¨

'Ll dfbx zgYn lF`W'(h ,ci my) §¦©©¨§¨§
mirWxd s`W xSpckEap lr lWn]¨¨©§©§¤©¤©¨§¨¦

;[F`FA z`xwl micxg mPdiBAErnW' ©¥¦¨£¥¦¦§©¨§
'oEfBxi miOr(ci ,eh zeny)zFcqFn' , ©¦¦§¨§

'EfBxi minXd(g ,ak aÎl`eny)ilFcB] ©¨©¦¦§¨§¥
minW icqFnM milWnPd miklOd©§¨¦©¦§¨¦§§¥¨©¦

['d znwPn EcgR: ¨£¦¦§©
.íéðéò ïBéìëådidYWdrEWil dRvn §¦§¥©¦¤¦§¤§©¤¦¨

`Faz `lezlgFY lM' (drEWid) §Ÿ¨©§¨¨¤¤
'mipir oFilM diExw d`A Dpi`Wi"yx) ¤¥¨¨¨§¨¦§¥©¦

(al weqt lirl:eq dxez
(eq)éiçEì íéàeìz E,xnFlM .cbPn ©¤§¦§¦¤¤§©

`N` ,LipirA migEhA Eidi `l LiIg©¤Ÿ¦§§¦§¥¤¤¨
miiElY.wtQd lroMWiExw wtq lM §¦©©¨¥¤¥¨¨¥¨
'iElY'iElYd xaCd iM ,lWn KxcA] ¨§¤¤¨¨¦©¨¨©¨

cnFr Fpi`cpcpzn `N` FnFwn lr ¥¥©§¤¨¦§©§¥
,xacA wREqnd KxcM ,cv l` cSn¦©¤©§¤¤©§¨§¨¨
mFwnA FYaWgn cinrdl rcFi Fpi`W¤¥¥©§©£¦©£©§§¨
mFie mFi lkA iM ,aEzMd zpeEke .[cg ¤̀¨§©¨©©¨¦§¨¨

b`ciaxgA mFId zEn` `OW ¦§©¤¨¨©©¤¤
EWxc EpizFAxe .Epilr d`Adzegpn) ©¨¨¨¥§©¥¨§

(:bwwEXd on d`EaY gwFNd df ,¤©¥©§¨¦©
[dpWl]Fpi`W in ENit` ,xnFlM - §¨¨§©£¦¦¤¥

rwxw Fl oi`W `N` ,dpMqA oEzp̈§©¨¨¤¨¤¥©§©
dpW lkA zFpwl wEwf `Ede FNXn¦¤§¨¦§§¨¨¨
llkA `Ed s` ,Fziignl d`EaY§¨§¦§¨©¦§©

,'cbPn Ll mi`ElY LiIg Eide' zllw¦§©§¨©¤§¦§¦¤¤
zFrn Fl Eidi m` rcFi Fpi`W itl§¦¤¥¥©¦¦§¨

d`Ad dpXl(x"yl): ©¨¨©¨¨
éiça ïéîàú àìå.EKnFQd dfFziign §Ÿ©£¦§©¤¤©¥¦§¨

xhlRd lroi`W itl ,(mgNd dtF`) ©©©§¥¤©¤¤§¦¤¥
F` dpWl d`EaY zFpwl zFrn Fl¨¦§§¨§¨¨
Fpi` ,mFId Fngl dpFTWME ,rEaWl§¨©§¤¤©§©¥

xgnl didI dn rcFi:fq dxez ¥©©¦§¤§¨¨
(fq).áøò ïzé éî øîàz ø÷aai`eld ©Ÿ¤Ÿ©¦¦¥¤¤©§©

didiedidW itM eiWkrlW axrd §¦§¤©§¨§¦¤¨¨¨¤¤¤
Wn`dYrn aFh didW ,(lFnz`Îlil): ¤¤¥¤§¤¨¨¥©¨

.ø÷Ba ïzé éî øîàz áøòáei`eld ¨¤¤Ÿ©¦¦¥¤©§©
xwFAA didW itM eiWkr didielW §¦§¤©§¨§¦¤¨¨©¤¤

zixgWitl .xarWzFxSdWEidi ©£¦¤¨©§¦¤©¨¦§
drW lke ,cinY zFwGgzn`dY ¦§©§¨¦§¨¨¨§¥

n Dzllw dAExnFGdiptNX(.hn dheq) §¨¦§¨¨¦¤§¨¤¨
(:bw zegpn i"yx):gq dxez



סג `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(àñ)øôña áeúë àì øLà äkî-ìëå éìç-ìk íb©³¨¢¦Æ§¨©½̈£¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤
éìò ýåýé íìòé úàfä äøBzä:CãîMä ãò E ©¨´©®Ÿ©§¥³§Ÿ̈Æ¨¤½©−¦¨«§¨«

i"yx£ÌÏÚÈ∑ עלּיה לׁשֹון. «¿≈ְֲִָ

(áñ)íúééä øLà úçz èòî éúîa ízøàLðå§¦§©§¤Æ¦§¥´§½̈©µ©£¤´¡¦¤½
ýåýé ìB÷a zòîL àì-ék áøì íéîMä éáëBëk§«§¥¬©¨©−¦¨®Ÿ¦´Ÿ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬

éäìà:E ¡Ÿ¤«
i"yx£'B‚Â ˙Áz ËÚÓ È˙Óa Ìz¯‡LÂ∑ מרּבין חּלּוף .מּועטין ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿≈¿»««¿ְִִִָֻ

(âñ)íëúà áéèéäì íëéìò ýåýé NN-øLàk äéäåÂ§¨Â̈©«£¤¨̧§Ÿ̈¹£¥¤À§¥¦´¤§¤»
ãéáàäì íëéìò ýåýé NéNé ïk íëúà úBaøäìe§©§´¤§¤¼¥´¨¦³§Ÿ̈Æ£¥¤½§©«£¦¬
äîãàä ìòî ízçqðå íëúà ãéîLäìe íëúà¤§¤−§©§¦´¤§¤®§¦©§¤Æ¥©´¨«£¨½̈

:dzLøì änL-àá äzà-øLà£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«
i"yx£'‰ NÈNÈ Ôk∑(י אֹויביכם(מגילה וגֹו'את להאביד וכן:∑ÌzÁqÂ.עליכם, עקירה, טו)לׁשֹון "ּבית (משלי ≈»ƒְְְֲֲִֵֵֶֶֶַ¿ƒ«¿∆ְְֲִֵֵָ

ה' יּסח ."ּגאים ִִֵַ

(ãñ)-ãòå õøàä äö÷î íénòä-ìëa ýåýé Eöéôäå¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ§¨¨´©¦½¦§¥¬¨−̈¤§©
øLà íéøçà íéäìà íM zãáòå õøàä äö÷§¥´¨¨®¤§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´£¥¦À£¤¯

éúáàå äzà zòãé-àì:ïáàå õò E «Ÿ¨©²§¨©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤
i"yx£ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌM z„·ÚÂ∑,מּמׁש אלהּות עבֹודת לא לכמרי ּכתרּגּומֹו, וגלּגלּיֹות מס מעלים אּלא ¿»«¿»»¡…ƒ¬≈ƒְְְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻ

.עבֹודתּֿכֹוכבים  ֲִַָ

ÔÈ·È˙Îסא  ‡Ï Èc ‡ÁÓ ÏÎÂ Ú¯Ó Ïk Û‡«»¿«¿»»»ƒ»¿ƒƒ
„Ú CÏÚ ÈÈ Ôep˙ÈÈ ‡„‰ ‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒa¿ƒ¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿»¬»«

:CˆzLÈc¿ƒ¿≈»

‰Ôe˙ÈÂסב  Èc ÛÏÁ ¯ÚÊ ÌÚa Ôe¯‡zL˙Â¿ƒ¿«¬¿«¿≈√»ƒ¬≈
‡zÏa˜ ‡Ï È¯‡ ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈¬≈»«∆¿»

:C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»»

ËB‡Ï·‡סג  ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈcÁ„ ‡Ók È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ«≈¿»¬≈¿»»
ÔBÎÈÏÚ ÈÈ È„ÁÈ Ôk ÔBÎ˙È ‰‡bÒ‡Ïe ÔBÎ˙È»¿¿«¿»»»¿≈∆¡≈¿»¬≈
ÔeÏËÏh˙Â ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏe ÔBÎ˙È ‡„·B‡Ï¿»»»¿¿≈»»»¿¿ƒ«¿¿
:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡c ‡Ú¯‡ ÏÚÓ≈««¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

‡¯Ú‡סד  ÈÙÈqÓ ‡iÓÓÚ ÏÎa ÈÈ Cp¯c·ÈÂƒ«¿ƒ»¿»¿»«¿«»ƒ¿»≈«¿»
‡iÓÓÚÏ ÔÓz ÁÏÙ˙Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „ÚÂ¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿««»¿«¿«»
C˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Èc ‡˙ÂÚË ÈÁÏt»¿≈«¿»»ƒ»¿«¿»«¿«¬»»»

:‡·‡Â ‡Ú‡»»¿«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`q)íìòé.Lilr 'd;'dIlr' oFWl ©§¥¨¤§£¦¨
Lilr mzF` dlri:aq dxez ©£¤¨¨¤

)(aqúçz èòî éúîa ízøàLðå§¦§©§¤¦§¥§¨©©
axl minXd iakFkM mziid xW`.'Fbe £¤¡¦¤§§¥©¨©¦¨Ÿ§

ozErnWn oi` 'xW` zgY' zFaiYd©¥©©£¤¥©§¨¨
EidW xg`nW xnFlkE] mrh zpizpM¦§¦©©©§©¤¥©©¤¨
,[mihrEn dYr Eidi okl ,miAExn f`̈§¦¨¥¦§©¨¨¦

EidYW :mWExiR KM `N`slg oihrEn ¤¨¨¥¨¤¦§¨¦¥¤
(mFwnA)oiAExnzWgPd zgY' :FnkE] ¦§§¦§©©©§Ÿ¤

'adf `ia`(fi ,q diryi)EdlrIe' :oke , ¨¦¨¨§¥©©£¥
'FpA zgY dlrl(bi ,ak ziy`xa)[ §Ÿ¨©©§

(oexkfd):bq dxez
(bq)'ä NéNé ïkcia`dl mkilr ¥¨¦£¥¤§©£¦

UU d"awdW dpeEMd oi` .mkz ¤̀§¤¥©©¨¨¤¨
`N` ,mFlWe qg l`xUi oca`A gnUe§¨¥©§¨§©¦§¨¥©§¨¤¨

gOUie UiUi `EdW FWExiRz` ¥¤¨¦¦©©¤

,mkiaiF`EgnUi mdWmkilr §¥¤¤¥¦§§£¥¤
cia`dlmkz`'Fbela` :`"q] §©£¦¤§¤§£¨

UU Fpi` FnvrA `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§©§¥¨
KkA`EdÎKExAÎWFcTd oi`W o`Mn . §¨¦¨¤¥©¨¨

W ,mirWx lW oYlRnA gnUixd ¨¥©§©©§¨¤§¨¦¤£¥
,'UEUi' xn`p `NiM FrnWn `dIW Ÿ¤¡©¨¤§¥©§¨¦

,gnUe UU Fnvr `Ed'UiUi' `N` ©§¨§¨¥©¤¨¨¦
z` :FrnWOW ,[lirtd oipA] xn`p¤¡©¦§©¦§¦¤©§¨¤

dmixg``Ed`Ed la` ,UiUnFnvr ¨£¥¦¥¦£¨©§
UU Fpi`.mirWx lW mzrxAla` ¥¨§¨¨¨¤§¨¦£¨

miwiCv lW ozaFhAs``Ed §¨¨¤©¦¦©
(d"awd)xW`M xn`PW ,UU Fnvra§©§¨¤¤¡©©£¤

mkilr 'd 'UU'mkz` aihidl:[ ¨£¥¤§¥¦¤§¤
.ízçqðå,dxiwr oFWlmixwrp EidIW §¦©§¤§£¦¨¤¦§¤¡¨¦

,mznc` lrnokedf oFWl Epivn ¥©©§¨¨§¥¨¦¨¤
`xwOA'd gQi mi`B ziA(dk ,eh ilyn) ©¦§¨¥¥¦¦©

xFwri mi`BzOd lW mziA z`]¤¥¨¤©¦§¨¦©£
:['dcq dxez

(cq).íéøçà íéäìà íM zãáòåike §¨©§¨¨¡Ÿ¦£¥¦§¦
d"awd mliWkIW zrCd lr dlri©£¤©©©©¤©§¦¨
`N` ?WpFr zxFzA dxf dcFar `hgA§¥§£¨¨¨§©¤¤¨

FWExiRFnEBxzMonY gltze' : ¥§©§§¦§©©¨
mW cFarze] '`zerh iglR `Innrl§©§©¨©§¥©£¨¨§©£¨

,[milil`d icaFr miOrd z`e`l ¤¨©¦§¥¨¡¦¦§Ÿ
mW l`xUi EcarIWzEdl` zcFar ¤©©§¦§¨¥¨£©¡Ÿ

`N` ,WOnmY`WmilrninElWY ©¨¤¨¤©¤©£¦©§¥
zFIlBlEbe qnlHEOd 'zlFBlEB qn'] ©§§Ÿ¦©§¤©¨

[dpicOd iWp` lM lrixnFkl ©¨©§¥©§¦¨§§¥
,dxfÎdcFarmicaFr mY`W KFYnE £¨¨¨¦¤©¤§¦

mY` ENi`M df ixd ,milil`d icaFrl§§¥¨¡¦¦£¥¤§¦©¤
mnvr milil`l micaFr,gk c lirl i"yx) §¦¨¡¦¦©§¨

(o"xd zeyxc:dq dxez

`eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(äñ)-óëì çBðî äéäé-àìå òébøú àì íää íéBbáe©¦³¨¥Æ´Ÿ©§¦½©§Ÿ¦«§¤¬¨−©§©
íéðéò ïBéìëå æbø áì íL Eì ýåýé ïúðå Eìâø©§¤®§¨©Á§Ÿ̈¸§¬¨Æ¥´©½̈§¦§¬¥©−¦

:Lôð ïBáàãå§©«£¬¨«¤
i"yx£ÚÈb¯˙ ‡Ï∑:ּכמֹו ּתנּוח, כח)לא הּמרּגעה"(ישעיה ¯Êb."וזאת ·Ï∑:ּכמֹו 'ּדחל', ּכתרּגּומֹו: חרד, לב …«¿ƒ«ְְְֵַַַָָֹֹ≈«»ְְְֵֵֵַָָ

,"ל רגזה מּתחת טו)"ׁשאֹול ירּגזּון",(שמות עּמים כב)"ׁשמעּו ירּגזּו"(שמואל-ב הּׁשמים ÌÈÈÚ."מֹוסדֹות ÔBÈÏÎÂ∑ ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָ¿ƒ¿≈«ƒ
ּתבא  ולא ליׁשּועה, .מצּפה ְְִֶַָָֹֹ

(åñ)éiç eéäåíîBéå äìéì zãçôe ãâpî Eì íéàìz E §¨´©¤½§ª¦¬§−¦¤®¤¨«©§¨Æ©´§¨§½̈
éiça ïéîàú àìå:E §¬Ÿ©«£¦−§©¤«

i"yx£EÏ ÌÈ‡Ïz EÈiÁ∑.'עלינּו הּבאה ּבחרב הּיֹום אמּות 'ׁשּמא 'ּתלּוי': קרּוי ספק ּכל הּספק, (מנחות על «∆¿Àƒ¿ֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
הּׁשּוק ק"ג) מן ּתבּואה הּלֹוקח זה ּדרׁשּו: EÈiÁa.ורּבֹותינּו ÔÈÓ‡˙ ‡ÏÂ∑הּסֹומ הּפלטר זה .על ְְְִֵֵֶַַַַָָ¿…«¬ƒ¿«∆ְֵֵֶַַַַ

(æñ)ïzé-éî øîàz áøòáe áøò ïzé-éî øîàz ø÷aa©³Ÿ¤Ÿ©Æ¦«¦¥´¤½¤¨¤¬¤Ÿ©−¦«¦¥´
éðéò äàønîe ãçôz øLà Eááì ãçtî ø÷aE ®Ÿ¤¦©³©§¨«§Æ£¤´¦§½̈¦©§¥¬¥¤−

:äàøz øLà£¤¬¦§¤«
i"yx£·¯Ú ÔzÈŒÈÓ ¯Ó‡z ¯˜aa∑(מט הערב (סוטה אמׁשויהיה a˜¯.ׁשל ÔzÈŒÈÓ ¯Ó‡z ·¯Ú·e∑,ׁשחרית ׁשל «…∆…«ƒƒ≈∆∆ְְִֶֶֶֶֶֶָ»∆∆…«ƒƒ≈…∆ֲִֶַ

מּׁשּלפניה  קללתּה מרּבה ׁשעה וכל ּתמיד, מתחּזקֹות .ׁשהּצרֹות ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻ

ÁÓסה  ‡‰È ‡ÏÂ Áe˙ ‡Ï Ôep‡‰ ‡iÓÓÚ·e¿«¿«»»ƒ»¿«¿»¿≈¿»
ÏÁc ·Ï Ônz CÏ ÈÈ ÔzÈÂ CÏ‚¯ ˙Ò¯ÙÏ¿«¿««¿»¿ƒ≈¿»»«»≈»≈

:LÙ ÔÁtÓe ÔÈÈÚ ˙ÎLÁÂ¿«¿««¿ƒ«¿«¿»

˙Â‰סו  È‰˙e Ï·wÓ CÏ ÔÏz CÈiÁ ÔB‰ÈÂƒ«»¿»»ƒ√≈¿≈»≈
:CÈiÁa ÔÈÓÈ‰˙ ‡ÏÂ ‡ÓÓÈÂ ‡ÈÏÈÏ≈¿»ƒ»»¿»¿≈ƒ¿«»

LÓ¯·e‡סז  ‡LÓ¯ ÔzÈ ÔÓ ¯ÓÈ˙ ‡¯Ùˆa¿«¿»≈«»ƒ≈«¿»¿«¿»
È‰˙ Èc CaÏ ˙e‰ÂzÓ ‡¯Ùˆ ÔzÈ ÔÓ ¯ÓÈ≈̇«»ƒ≈«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿≈

:ÈÊÁ È‰˙ Èc CÈÈÚ eÊÁÓe ‰Â»̇≈≈≈≈»ƒ¿≈»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx
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['d znwPn EcgR: ¨£¦¦§©
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(al weqt lirl:eq dxez
(eq)éiçEì íéàeìz E,xnFlM .cbPn ©¤§¦§¦¤¤§©

`N` ,LipirA migEhA Eidi `l LiIg©¤Ÿ¦§§¦§¥¤¤¨
miiElY.wtQd lroMWiExw wtq lM §¦©©¨¥¤¥¨¨¥¨
'iElY'iElYd xaCd iM ,lWn KxcA] ¨§¤¤¨¨¦©¨¨©¨

cnFr Fpi`cpcpzn `N` FnFwn lr ¥¥©§¤¨¦§©§¥
,xacA wREqnd KxcM ,cv l` cSn¦©¤©§¤¤©§¨§¨¨
mFwnA FYaWgn cinrdl rcFi Fpi`W¤¥¥©§©£¦©£©§§¨
mFie mFi lkA iM ,aEzMd zpeEke .[cg ¤̀¨§©¨©©¨¦§¨¨

b`ciaxgA mFId zEn` `OW ¦§©¤¨¨©©¤¤
EWxc EpizFAxe .Epilr d`Adzegpn) ©¨¨¨¥§©¥¨§

(:bwwEXd on d`EaY gwFNd df ,¤©¥©§¨¦©
[dpWl]Fpi`W in ENit` ,xnFlM - §¨¨§©£¦¦¤¥

rwxw Fl oi`W `N` ,dpMqA oEzp̈§©¨¨¤¨¤¥©§©
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(çñ)ýåýé EáéLäå|øLà Cøca úBiðàa íéøöî ¤«¡¦«§Æ§Ÿ̈¬¦§©»¦»¨«¢¦¼©¤¸¤Æ£¤´
éñú-àì Eì ézøîàízøkîúäå dúàøì ãBò ó ¨©´§¦§½«ŸŸ¦¬−¦§Ÿ¨®§¦§©©§¤̧

éáéàì íLìå íéãáòì Eñ :äð÷ ïéàå úBçôL ¨¯§«Ÿ§¤²©«£¨¦¬§¦§¨−§¥¬Ÿ¤«
i"yx£˙Bi‡a∑ ּבׁשביה EÈ·È‡Ï.ּבספינֹות ÌL Ìz¯kÓ˙‰Â∑ לעבדים להם נמּכרים להיֹות מבּקׁשים אּתם »√ƒְְְִִִָ¿ƒ¿««¿∆»¿…¿∆ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ

˜‰.ולׁשפחֹות  ÔÈ‡Â∑ וכּליֹון הרג עלי יגזרּו ווי"שּבלע"ז ∑Ìz¯kÓ˙‰Â.ּכי וועט איפורוונדרי"ץ איהר (און ְְִָ¿≈…∆ְְְִִִֶֶֶָָ¿ƒ¿««¿∆ְַַ
פערקייפען) וועלין אליין ׁשּנאמר זיך מּפני אחרים, מֹוכרים ידי על 'ונמּכרּתם' ּבלׁשֹון "והתמּכרּתם", לפרׁש יּתכן ולא ,ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

קנה  "ואין ."אחריו: ְֲֵֶַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 932 'nr h"ig zegiy ihewl t"r)

`zEIlrnl - LiaiF`l mW mYxMnzde§¦§©©§¤¨§§¤§©£¦¨

קֹונה". ואין ולׁשפחֹות לעבדים לאֹויבי ׁשם והתמּכרּתם גֹו' ּבאנּיֹות מצרים ה' והׁשיב" נאמר ׁשּבפרׁשתנּו הּתֹוכחה ְְְְְְְְְְְְֱֱֲֳִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבסּיּום
למעלּיּותא: זה ּכתּוב לפרׁש ְְְֲִֵֵֶַָָָויׁש

האּלה  הּדברים ּכל עלי יבֹואּו כי "והיה ׁשּכתּוב ּכמֹו הּתׁשּובה, למעלת יׂשראל יבֹואּו ׁשעל-ידי-זה היא ׁשּבּתֹוכחה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָהּכּונה
גֹו' לבב אל והׁשבֹות גֹו' והּקללה גגגגֹוֹוֹוֹו'"'"'"'"הּברכה אלקיאלקיאלקיאלקי הההה'''' עדעדעדעד א-ב)ווווׁשׁשׁשׁשבבבבּתּתּתּת ל, .(נצבים ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹ

ּכזכּיֹות" לֹו נעׂשּו ׁשּזדֹונֹות ּתׁשּובה ׁש"ּגדֹולה היא הּתׁשּובה מעלת ב)והּנה, פו, מיּוחד (יומא סּוג ניתוּסף הּתׁשּובה ׁשעל-ידי . ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
הּקדּוׁשה  ניצֹוצֹות ּגם לזכּיֹות נהפכים הּתׁשּובה, על-ידי ׁשהרי עבֹודתֹו. על-ידי לזה מּגיע אינֹו ּגמּור צּדיק ׁשאפילּו ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻֻּבּזכּיֹות
ׁשּבּדברים  הּניצֹוצֹות את רק לברר אפׁשר הּצּדיק, עבֹודת על-ידי מה-ּׁשאין-ּכן הּטמאֹות. קליּפֹות לג' הּזדֹונֹות על-ידי ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָׁשּנפלּו

נֹוגּה מּקליּפת ׁשּׁשרׁשם א)הּמּותרים, קצא, מצותיך דרך .(ראה ְְִִִֶַַַָָ
ּבקדּוׁשה  ׁשּׁשרׁשם מּובן מּזה הרי ּביֹותר , מּטה למּטה נפלּו הּטמאֹות קליּפֹות  ּבג' ׁשּנמצאים הּקדּוׁשה ׁשּניצֹוצֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּומּכיון

יֹותר" למּטה נֹופל יֹותר הּגבֹוּה "ּכל הּידּוע וכּכלל נֹוגּה, לקליּפת ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות מּׁשרׁש יֹותר נעלה ּבמקֹום (ראה היא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ואילך) פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה שערי הּטמאֹות)בארוכה קליּפֹות (ׁשּבג' אּלּו ניצֹוצֹות ּגם ּומהּפכים מבררים ּכאׁשר ולכן, .ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

נֹוגּה. ׁשּבקליּפת הּניצֹוצֹות ּבבירּור מאׁשר יֹותר נעלה אֹור ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָנמׁש
הּתׁשּובה למעלת לבֹוא היא הּתֹוכחה ּדברי ּבכל ׁשהּכּונה גֹו'", מצרים ה' ּב"והׁשיב הּפנימי הּפירּוׁש .""""והוהוהוהׁשׁשׁשׁשיביביביב""""וזהּו ְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

מּבחינת ׁשאפילּו ולׁשפחֹות", לעבדים לאֹויבי ׁשם "והתמּכרּתם הּתׁשּובה הּקליּפֹות""""ׁשׁשׁשׁשםםםם""""ועל-ידי מקֹום (לקוטי-תורה היא ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
רע"ג) לב, -""""אאאאֹוֹוֹוֹויבייבייבייבי""""ׁשהםראה אּלּו ׁשּבקליּפֹות הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות ּבירּור ועל-ידי הּקדּוׁשה. ניצֹוצֹות מבררים קקקקֹוֹוֹוֹונהנהנהנה"""", """"ואיןואיןואיןואין ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּבחינת ּביֹותר, נעלה אֹור ּומתּגּלה ּׁשּנמׁש ד)""""איןאיןאיןאין""""- עא, האזינו לקוטי-תורה מּבחינת (ראה ּגם היא ּגבֹוהה זֹו ׁשּבחינה , ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
האצילּות""""קקקקֹוֹוֹוֹונהנהנהנה"""" עֹולם ב)- עו, .(תורה-אור ֲִֶֶֶֶָָ

(èñ)äLî-úà ýåýé äeö-øLà úéøaä éøáã älà¥Á¤Á¦§¥¸©§¦¹£¤¦¨¯§Ÿ̈´¤¤À
úéøaä ãálî áàBî õøàa ìàøNé éða-úà úøëì¦§²Ÿ¤§¥¬¦§¨¥−§¤´¤¨®¦§©´©§¦½

ô :áøça ízà úøk-øLà£¤¨©¬¦−̈§Ÿ¥«
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ã ycew zegiyn zecewp ã(156 'nr fl zegiy ihewl - p"yz oqip ycg y`x azkn)

לראלראלראלראֹוֹוֹוֹותתתת ועיניםועיניםועיניםועינים .... .... לכםלכםלכםלכם הההה'''' נתןנתןנתןנתן ולאולאולאולא .... .... ראיתםראיתםראיתםראיתם א־ח)אאאאּתּתּתּתםםםם ראּו(כט, יׂשראל ׁשּבני מדּגיׁש עצמֹו הּפסּוק הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
על  הּמׁשּפיעה ּכזֹו ּבראּיה מדּבר ּכאן אּלא, ּבּמדּבר? ׁשנה ארּבעים לסּיּום עד אֹותם ראּו לא ואי מצרים, יציאת נּסי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻאת

הּברית "ּדברי את לׁשמר ּב'הסּתּכלּות האדם צר יׁש אּלא הראׁשֹונה, ּבּפעם ּבראּיה ּדי לא ּכ ּולׁשם הּמּדה. ּבמלא הּזאת" ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
הגּבלֹותיו  מעל ׁשּיתרֹומם עד האדם, את ּותמּלא ּתחּדר העל־טבעית האלקית ׁשההתּגּלּות ּכ ּופנימית, עמּקה נׁשמתית' -ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

והתעּמקּות. לּמּוד ׁשנֹות ארּבעים ּדֹורׁש וזה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָהּטבעּיֹות.

ã ycew zegiyn zecewp ã(101 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

miQPd iciÎlrW aFHd zxMd©¨©©¤©§¥©¦¦

ההההּזּזּזּזהההה:::: ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם עדעדעדעד גוגוגוגו'''' לדעתלדעתלדעתלדעת לבלבלבלב לכםלכםלכםלכם יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה ולאולאולאולא־־־־נתןנתןנתןנתן גוגוגוגו'''' לעיניכםלעיניכםלעיניכםלעיניכם יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה עעעעׂשׂשׂשׂשהההה ּכּכּכּכלללל־־־־אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת ראיתםראיתםראיתםראיתם ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽאאאאּתּתּתּתםםםם ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבֹו ולּדּבק הּקּב"ה חסדי את רש"י)להּכיר ובפירוש א־ג. (כט, ְְְִִֵֵֶַַַָָָ

"וּירא  ּוכגֹון: להם, ׁשּנעׂשּו הּנּסים על לה' להֹודֹות לּבם יׂשראל ּבני ׁשּנתנּו מקֹומֹות ּבכּמה מצינּו הרי לתמּה, יׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹלכאֹורה
יׂשראל" ּובני מׁשה יׁשיר אז גֹו' ּבה' וּיאמינּו גֹו' הּגדֹולה הּיד את א)יׂשראל טו, לא; יד, רּבֹות?(שמות וכהּנה , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּבֹו". ולּדּבק הּקּב"ה חסדי את "להּכיר לׁשֹונֹו ּבדּיּוק רׁש"י רמז זה ענין ׁשּבאּור לֹומר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָויׁש
הרֹוממּות  יראת ּפֹועלים מּטבעם ּכאּלּו ונּסים ים־סּוף, ּדקריעת הּנס ּכמֹו והרגילּות, הּטבע מּגדר הּיֹוצאים נּסים יׁשנם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּדהּנה,

לּקּב"ה. עליהם ויֹודּו הּנּסים, ּבאּלּו יׂשראל ּבני ׁשּיּכירּו מקֹומֹות ּברּבּוי מצינּו ואכן הּקּב"ה, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּכלּפי
מתּפעל  ואינֹו לנס ׁשּמתרּגל הּוא האדם טבע ׁשאזי מרּבה, זמן ׁשּנמׁשכת נּסית הנהגה והּוא ּבנּסים, יׁשנֹו אחר סּוג ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻא

ליראה. מביאים אינם אּלּו נּסים ׁשּלכן טבע, נעׂשה ּדהרּגל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמּמּנּו,
להיֹותם  יראה ּפֹועלים ׁשאינם ּדאף הּטֹובה, ּבמׁשּפיע ּודבקּות לקרּוב להביא היא הּמקֹום", "חסדי ׁשהם אּלּו נּסים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻּופעּלת

הּטֹובה. ּבמׁשּפיע ואהבה קרּוב לפעל ּבזה ההּכרה צריכה הּוא, נּסי ׁשהּדבר מּכיר אם הרי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּתמידּיים,
ּדברי  ּבהמׁש רּבנּו מׁשה עֹוסק אּלּו ד־ה)וּובנּסים ׂשלמתיכם (בפסוקים בלּו לא ּבּמדּבר, ׁשנה ארּבעים אתכם ואֹול" : ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

"להּכיר  עליהם ׁשהיה הֹוכיחם ׁשעל־זה ׁשתיתם", לא וׁשכר ויין אכלּתם לא לחם ,רגל מעל בלתה לא ונעל ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹמעליכם
ּבֹו". ולּדּבק הּקּב"ה חסדי ְְִֵֵֶַַָָָאת

ּבּמקֹום". וחפצים ּדבקים ׁשאּתם "הבנּתי הּזה", ׁש"הּיֹום רׁש"י: ׁשּממׁשי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָוזהּו

(á)éðéò eàø øLà úìãbä úBqnäúúàä E ©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®¨«Ÿ¯Ÿ
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éáéàì íLìå íéãáòì Eñ :äð÷ ïéàå úBçôL ¨¯§«Ÿ§¤²©«£¨¦¬§¦§¨−§¥¬Ÿ¤«
i"yx£˙Bi‡a∑ ּבׁשביה EÈ·È‡Ï.ּבספינֹות ÌL Ìz¯kÓ˙‰Â∑ לעבדים להם נמּכרים להיֹות מבּקׁשים אּתם »√ƒְְְִִִָ¿ƒ¿««¿∆»¿…¿∆ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ

˜‰.ולׁשפחֹות  ÔÈ‡Â∑ וכּליֹון הרג עלי יגזרּו ווי"שּבלע"ז ∑Ìz¯kÓ˙‰Â.ּכי וועט איפורוונדרי"ץ איהר (און ְְִָ¿≈…∆ְְְִִִֶֶֶָָ¿ƒ¿««¿∆ְַַ
פערקייפען) וועלין אליין ׁשּנאמר זיך מּפני אחרים, מֹוכרים ידי על 'ונמּכרּתם' ּבלׁשֹון "והתמּכרּתם", לפרׁש יּתכן ולא ,ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

קנה  "ואין ."אחריו: ְֲֵֶַָֹ
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קֹונה". ואין ולׁשפחֹות לעבדים לאֹויבי ׁשם והתמּכרּתם גֹו' ּבאנּיֹות מצרים ה' והׁשיב" נאמר ׁשּבפרׁשתנּו הּתֹוכחה ְְְְְְְְְְְְֱֱֲֳִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבסּיּום
למעלּיּותא: זה ּכתּוב לפרׁש ְְְֲִֵֵֶַָָָויׁש

האּלה  הּדברים ּכל עלי יבֹואּו כי "והיה ׁשּכתּוב ּכמֹו הּתׁשּובה, למעלת יׂשראל יבֹואּו ׁשעל-ידי-זה היא ׁשּבּתֹוכחה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָהּכּונה
גֹו' לבב אל והׁשבֹות גֹו' והּקללה גגגגֹוֹוֹוֹו'"'"'"'"הּברכה אלקיאלקיאלקיאלקי הההה'''' עדעדעדעד א-ב)ווווׁשׁשׁשׁשבבבבּתּתּתּת ל, .(נצבים ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹ

ּכזכּיֹות" לֹו נעׂשּו ׁשּזדֹונֹות ּתׁשּובה ׁש"ּגדֹולה היא הּתׁשּובה מעלת ב)והּנה, פו, מיּוחד (יומא סּוג ניתוּסף הּתׁשּובה ׁשעל-ידי . ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
הּקדּוׁשה  ניצֹוצֹות ּגם לזכּיֹות נהפכים הּתׁשּובה, על-ידי ׁשהרי עבֹודתֹו. על-ידי לזה מּגיע אינֹו ּגמּור צּדיק ׁשאפילּו ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻֻּבּזכּיֹות
ׁשּבּדברים  הּניצֹוצֹות את רק לברר אפׁשר הּצּדיק, עבֹודת על-ידי מה-ּׁשאין-ּכן הּטמאֹות. קליּפֹות לג' הּזדֹונֹות על-ידי ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָׁשּנפלּו

נֹוגּה מּקליּפת ׁשּׁשרׁשם א)הּמּותרים, קצא, מצותיך דרך .(ראה ְְִִִֶַַַָָ
ּבקדּוׁשה  ׁשּׁשרׁשם מּובן מּזה הרי ּביֹותר , מּטה למּטה נפלּו הּטמאֹות קליּפֹות  ּבג' ׁשּנמצאים הּקדּוׁשה ׁשּניצֹוצֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּומּכיון

יֹותר" למּטה נֹופל יֹותר הּגבֹוּה "ּכל הּידּוע וכּכלל נֹוגּה, לקליּפת ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות מּׁשרׁש יֹותר נעלה ּבמקֹום (ראה היא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ואילך) פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה שערי הּטמאֹות)בארוכה קליּפֹות (ׁשּבג' אּלּו ניצֹוצֹות ּגם ּומהּפכים מבררים ּכאׁשר ולכן, .ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

נֹוגּה. ׁשּבקליּפת הּניצֹוצֹות ּבבירּור מאׁשר יֹותר נעלה אֹור ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָנמׁש
הּתׁשּובה למעלת לבֹוא היא הּתֹוכחה ּדברי ּבכל ׁשהּכּונה גֹו'", מצרים ה' ּב"והׁשיב הּפנימי הּפירּוׁש .""""והוהוהוהׁשׁשׁשׁשיביביביב""""וזהּו ְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

מּבחינת ׁשאפילּו ולׁשפחֹות", לעבדים לאֹויבי ׁשם "והתמּכרּתם הּתׁשּובה הּקליּפֹות""""ׁשׁשׁשׁשםםםם""""ועל-ידי מקֹום (לקוטי-תורה היא ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
רע"ג) לב, -""""אאאאֹוֹוֹוֹויבייבייבייבי""""ׁשהםראה אּלּו ׁשּבקליּפֹות הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות ּבירּור ועל-ידי הּקדּוׁשה. ניצֹוצֹות מבררים קקקקֹוֹוֹוֹונהנהנהנה"""", """"ואיןואיןואיןואין ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּבחינת ּביֹותר, נעלה אֹור ּומתּגּלה ּׁשּנמׁש ד)""""איןאיןאיןאין""""- עא, האזינו לקוטי-תורה מּבחינת (ראה ּגם היא ּגבֹוהה זֹו ׁשּבחינה , ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
האצילּות""""קקקקֹוֹוֹוֹונהנהנהנה"""" עֹולם ב)- עו, .(תורה-אור ֲִֶֶֶֶָָ

(èñ)äLî-úà ýåýé äeö-øLà úéøaä éøáã älà¥Á¤Á¦§¥¸©§¦¹£¤¦¨¯§Ÿ̈´¤¤À
úéøaä ãálî áàBî õøàa ìàøNé éða-úà úøëì¦§²Ÿ¤§¥¬¦§¨¥−§¤´¤¨®¦§©´©§¦½

ô :áøça ízà úøk-øLà£¤¨©¬¦−̈§Ÿ¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ ˙¯ÎÏ∑ ּובׁשבּועה ּבאלה הּתֹורה את עליהם ‰È¯a˙.ׁשּיקּבלּו „·lÓ∑ ׁשּב'תֹורת קללֹות ƒ¿…∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָƒ¿««¿ƒְְֶַָ

ּבסיני  ׁשּנאמרּו .ּכהנים' ְְֱֲִִֶֶַֹ

Ècסח  ‡Á¯‡a ÔÈÙÒa ÌÈ¯ˆÓ ÈÈ Cp·È˙ÈÂ¿»≈ƒ»¿»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿»¿»ƒ
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:‰˜c¿»≈

LÓ‰סט  ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿»»ƒ«ƒ¿»»…∆
¯a ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ¯Ê‚ÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿»«

:·¯Áa ÔB‰nÚ ¯Ê‚ Èc ‡ÓÈwÓƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿…≈
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:drEaWaE¦§¨
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ß lel` g"i ycew zay ß

èë(à)íäìà øîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²¤¨¦§¨¥−©´Ÿ¤£¥¤®
íëéðéòì ýåýé äNò øLà-ìk úà íúéàø ízà©¤´§¦¤À¥´¨£¤Á¨¨̧§Ÿ̈³§¥«¥¤Æ
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ã ycew zegiyn zecewp ã(156 'nr fl zegiy ihewl - p"yz oqip ycg y`x azkn)

לראלראלראלראֹוֹוֹוֹותתתת ועיניםועיניםועיניםועינים .... .... לכםלכםלכםלכם הההה'''' נתןנתןנתןנתן ולאולאולאולא .... .... ראיתםראיתםראיתםראיתם א־ח)אאאאּתּתּתּתםםםם ראּו(כט, יׂשראל ׁשּבני מדּגיׁש עצמֹו הּפסּוק הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
על  הּמׁשּפיעה ּכזֹו ּבראּיה מדּבר ּכאן אּלא, ּבּמדּבר? ׁשנה ארּבעים לסּיּום עד אֹותם ראּו לא ואי מצרים, יציאת נּסי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻאת

הּברית "ּדברי את לׁשמר ּב'הסּתּכלּות האדם צר יׁש אּלא הראׁשֹונה, ּבּפעם ּבראּיה ּדי לא ּכ ּולׁשם הּמּדה. ּבמלא הּזאת" ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
הגּבלֹותיו  מעל ׁשּיתרֹומם עד האדם, את ּותמּלא ּתחּדר העל־טבעית האלקית ׁשההתּגּלּות ּכ ּופנימית, עמּקה נׁשמתית' -ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

והתעּמקּות. לּמּוד ׁשנֹות ארּבעים ּדֹורׁש וזה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָהּטבעּיֹות.

ã ycew zegiyn zecewp ã(101 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

miQPd iciÎlrW aFHd zxMd©¨©©¤©§¥©¦¦

ההההּזּזּזּזהההה:::: ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם עדעדעדעד גוגוגוגו'''' לדעתלדעתלדעתלדעת לבלבלבלב לכםלכםלכםלכם יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה ולאולאולאולא־־־־נתןנתןנתןנתן גוגוגוגו'''' לעיניכםלעיניכםלעיניכםלעיניכם יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה עעעעׂשׂשׂשׂשהההה ּכּכּכּכלללל־־־־אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת ראיתםראיתםראיתםראיתם ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽאאאאּתּתּתּתםםםם ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבֹו ולּדּבק הּקּב"ה חסדי את רש"י)להּכיר ובפירוש א־ג. (כט, ְְְִִֵֵֶַַַָָָ

"וּירא  ּוכגֹון: להם, ׁשּנעׂשּו הּנּסים על לה' להֹודֹות לּבם יׂשראל ּבני ׁשּנתנּו מקֹומֹות ּבכּמה מצינּו הרי לתמּה, יׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹלכאֹורה
יׂשראל" ּובני מׁשה יׁשיר אז גֹו' ּבה' וּיאמינּו גֹו' הּגדֹולה הּיד את א)יׂשראל טו, לא; יד, רּבֹות?(שמות וכהּנה , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּבֹו". ולּדּבק הּקּב"ה חסדי את "להּכיר לׁשֹונֹו ּבדּיּוק רׁש"י רמז זה ענין ׁשּבאּור לֹומר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָויׁש
הרֹוממּות  יראת ּפֹועלים מּטבעם ּכאּלּו ונּסים ים־סּוף, ּדקריעת הּנס ּכמֹו והרגילּות, הּטבע מּגדר הּיֹוצאים נּסים יׁשנם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּדהּנה,

לּקּב"ה. עליהם ויֹודּו הּנּסים, ּבאּלּו יׂשראל ּבני ׁשּיּכירּו מקֹומֹות ּברּבּוי מצינּו ואכן הּקּב"ה, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּכלּפי
מתּפעל  ואינֹו לנס ׁשּמתרּגל הּוא האדם טבע ׁשאזי מרּבה, זמן ׁשּנמׁשכת נּסית הנהגה והּוא ּבנּסים, יׁשנֹו אחר סּוג ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻא

ליראה. מביאים אינם אּלּו נּסים ׁשּלכן טבע, נעׂשה ּדהרּגל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמּמּנּו,
להיֹותם  יראה ּפֹועלים ׁשאינם ּדאף הּטֹובה, ּבמׁשּפיע ּודבקּות לקרּוב להביא היא הּמקֹום", "חסדי ׁשהם אּלּו נּסים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻּופעּלת

הּטֹובה. ּבמׁשּפיע ואהבה קרּוב לפעל ּבזה ההּכרה צריכה הּוא, נּסי ׁשהּדבר מּכיר אם הרי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּתמידּיים,
ּדברי  ּבהמׁש רּבנּו מׁשה עֹוסק אּלּו ד־ה)וּובנּסים ׂשלמתיכם (בפסוקים בלּו לא ּבּמדּבר, ׁשנה ארּבעים אתכם ואֹול" : ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

"להּכיר  עליהם ׁשהיה הֹוכיחם ׁשעל־זה ׁשתיתם", לא וׁשכר ויין אכלּתם לא לחם ,רגל מעל בלתה לא ונעל ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹמעליכם
ּבֹו". ולּדּבק הּקּב"ה חסדי ְְִֵֵֶַַָָָאת

ּבּמקֹום". וחפצים ּדבקים ׁשאּתם "הבנּתי הּזה", ׁש"הּיֹום רׁש"י: ׁשּממׁשי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָוזהּו

(á)éðéò eàø øLà úìãbä úBqnäúúàä E ©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®¨«Ÿ¯Ÿ
:íää íéìãbä íéúônäå§©«Ÿ§¦²©§Ÿ¦−¨¥«

(â)úBàøì íéðéòå úòãì áì íëì ýåýé ïúð-àìå§«Ÿ¨©Á§Ÿ̈¸¨¤¬¥Æ¨©½©§¥©¬¦¦§−
ì íéðæàå:äfä íBiä ãò òîL §¨§©¦́¦§®Ÿ©©−©¬©¤«

i"yx£˙Ú„Ï ·Ï ÌÎÏ '‰ Ô˙Œ‡ÏÂ∑את ּבֹולהּכיר וליּדבק הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ‰f‰.חסּדי ÌBi‰ „Ú∑ ¿…»«»∆≈»««ְְְִִֵֵֶַַַָָָ«««∆
ׁשּנאמר: ּכמֹו לוי, לבני הּתֹורה ספר מׁשה ׁשּנתן הּיֹום ׁשאֹותֹו לא)ׁשמעּתי לוי",(לקמן ּבני הּכהנים אל "וּיּתנּה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
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ÈÊÁÓÏג  ÔÈÈÚÂ ÚcÓÏ ‡aÏ ÔBÎÏ ÈÈ ·‰È ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿ƒ»¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈¡≈
:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ÚÓLÓÏ ÔÈ„‡Â¿À¿ƒ¿ƒ¿««»»≈
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eaz`סו zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"i ycew zayl inei xeriy
לנּו, ונּתנה הּתֹורה את וקּבלנּו ּבסיני, עמדנּו אנּו אף רּבינּו, מׁשה לֹו: ואמרּו מׁשה לפני יׂשראל ּכל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבאּו
מׁשה  וׂשמח נּתנה'? לנּו נּתנה, לכם 'לא מחר: יֹום לנּו ויאמרּו עליה, ׁשבט ּבני את מׁשליט אּתה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹּומה

להם: אמר זאת ועל הּדבר, כז)על וחפצים (לעיל ּדבקים ׁשאּתם הבנּתי הּזה הּיֹום וגֹו'", לעם נהיית הּזה "הּיֹום ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
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סז `eaz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"i ycew zayl inei xeriy
לנּו, ונּתנה הּתֹורה את וקּבלנּו ּבסיני, עמדנּו אנּו אף רּבינּו, מׁשה לֹו: ואמרּו מׁשה לפני יׂשראל ּכל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבאּו
מׁשה  וׂשמח נּתנה'? לנּו נּתנה, לכם 'לא מחר: יֹום לנּו ויאמרּו עליה, ׁשבט ּבני את מׁשליט אּתה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹּומה
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mkaalcFxnle mkzxEabA zF`Bzdl §©§¤§¦§¨¦§©§¤§¦§
`N` ,FAzixAd ixaC z` mYxnWE' ¤¨§©§¤¤¦§¥©§¦

'z`Gdxg` xaC .Wxtl zxg` KxC - ©Ÿ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥
ixaC z` mYxnWE' :mixaCd z ¤̀©§¨¦§©§¤¤¦§¥
dlrnl xEn`d lr aqEn 'z`Gd zixAd©§¦©Ÿ¨©¨¨§©§¨

(b weqt lirl)al mkl 'd ozp `le'§Ÿ¨©¨¤¥
...zrclozp `l dOle ;'dGd mFId cr ¨©©©©©¤§¨¨Ÿ¨©

itl ?zrcl al mdlcnFr mc` oi`W ¨¤¥¨©©§¦¤¥¨¨¥
FzpWn znkge FAx lW FYrC sFq lr©©§¤©§¨§©¦§¨
wnFr lM zpad z` biVn mc` oi` -¥¨¨©¦¤£¨©¨¤

FzxFY,FAx lWcrExarIWmirAx` ¨¤©©¤©©§©§¨¦
dpW,FcEOil zNigYn,KkitlEcFr lM ¨¨¦§¦©¦§¦¨¨

oYn mFIn dpW mirAx` Exar `NW¤Ÿ¨§©§¨¦¨¨¦©©
,dxFYmFwOd mkilr ciRwd `l ¨Ÿ¦§¦£¥¤©¨

KM lM mkz` Wiprdl'dGd mFId cr'. §©£¦¤§¤¨¨©©©¤
,jli`e o`Mn la`EnlWp xaMW oeiM £¨¦¨§¥¨¥¨¤§¨¦§§

,dpW mirAx`ciRwixzFi mkilr 'd ©§¨¦¨¨©§¦£¥¤¥
.dYr cr ciRwdX dOnKkitlEdidi ¦©¤¦§¦©©¨§¦¨¦§¤
:xzFiA xdGdl mkilrz` mYxnWE' £¥¤§¦¨¥§¥§©§¤¤

.'Fbe 'z`Gd zixAd ixaC(:d dxfÎdcear): ¦§¥©§¦©Ÿ§
`eaz ik zyxt zlqg

יום ראשון - י"ב אלול
מפרק סו 

עד סוף פרק סח
ופרקים לד-לו

יום רביעי - ט"ו אלול
מפרק עז 

עד סוף פרק עח  
ופרקים מג-מה

יום שני - י"ג אלול
מפרק סט 

עד סוף פרק עא
ופרקים לז-לט

יום חמישי - ט"ז אלול
מפרק עט 

עד סוף פרק פב
ופרקים מו-מח

יום שלישי - י"ד אלול
מפרק עב 

עד סוף פרק עו
ופרקים מ-מב

יום שישי - י"ז אלול
מפרק פג 

עד סוף פרק פז
ופרקים מט-נא

שבת קודש - י"ח אלול
פרק כ

מפרק פח עד סוף פרק פט
ופרקים נב-נד

לשבוע פרשת כי־תבוא תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו 

פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת, 

מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

את  יום  בכל  אומר  היה  אחד  שכל  המנהג  היה  שבימיהם  ארץ  מזקני  שמעתי 

הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת הכ"א היה אומר 

פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי 

סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...  



`lelסח a"i oey`x mei Ð ci zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ב ראשון יום
אגרת יד  ,kw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øøåòì .ãé,240 'nr cr.äìòî äìòîì

.ãéepax azk ("ycwd zxb`" df wlga miqtcpd) ycew zexb`n miax

ux` zwcvl xywa cgeinae ,llka dwcvd oipr lr xxerl xywa owfd

iaxe wecexedn rlrcprn iax ly `yicw `ixagd zwfgdl ,l`xyi

llek" ici lr ,(l`xyi ux`l elry) mdicinlze wqil`wn mdxa`

.owfd epax cqiy "c"ag

,(c"i oniq) ef ycewd zxb`a

,cgeina owfd epax yibcn

l`xyi ux`l dwcvdy

xzia dpy lk ozpidl dkixv

dtqedae ,zeki`a zeig

xacdy itk - zenka zepizpa

zeigd ly zipgexd dkynda

y ,l`xyi ux`a ziwl`d`id

.oldl xiaqiy itk ,dfk ote`a

dpeekdy ,ligzn owfd epax

z` xxerl ,`id ef zxb`a

daigde dpyid dad`d

,(l`xyi ux`) ycewd ux`l

zxrea didz dad`dy

ynn meid eli`k ,y` ityxk

gexd - epilr egex 'd ozp

lkae dagx cia zzl daicpd

.xzeie xzei dpy

dzernyn "dpyid dad`d"

daigde dad`d ,dxe`kl

dwcv oipra dxxyyefcin

cqi owfd epaxyk ,dligza

ly erah itky ,"llek"d z`

jezn df did ,ycg xac

zevna owfd epax mze` dkify zekfd cvn ,zecgein daige dad`

azek okl ,ef dad` dylgp onfd xaryn j` ,l`xyi ux`l dwcvd

.dligza dzidy itk dad`d z` ycgn xxerl ick ,ef zxb` owfd epax

,Lãwä õøà úaçå äðLéä äáäàä úà øøBòìux` - §¥¤¨©£¨©§¨¨§¦©¤¤©Ÿ¤
,l`xyi,÷îò áìå Léà áøwî Là étLøk úøòBa úBéäì¦§¤¤§¦§¥¥¦¤¤¦§¥¨Ÿ

ácðúäa ,äáéãð çeø ,eðéìò Bçeø 'ä ïúp Lnî íBiä elàk§¦©©¨¨©¨¥©§¦¨§¦§©¥
,éeaø øçà éeaøa ,äáçøe äàìî ãéa ,'äì íãé úàlîì íò̈§©Ÿ¨¨©§¨§¥¨§¨¨§¦©©¦

,äðLa äðL écî,dtqeda epzp dxary dpyay had ilany - ¦¥¨¨§¨¨
,dtqed lr dtqed - ztqep dtqeda dipyd dpya epzpCìBä¥

õøàì øéànä "ïBéìòä Lã÷" úcîk ,Làø äìòîì äìBòå§¤§©§¨Ÿ§¦©Ÿ¤¨¤§©¥¦§¤¤
,Lãwäycew" z`xwpd "dnkg"d zxitqe zpiga dxi`n da - ©Ÿ¤

,"oeilrd,ãéîz äaøúîe Lcçúnä"oeilrd ycw" zpiga - ©¦§©¥¦§©¤¨¦
dxi`n `id ,cinz daxzne zwfgzn ,l`xyi ux`a dxi`nd

,zeki`a ycg xe`a zycgzne ,zenk xzia:áéúëãkenk - §¦§¦
aezky1:éäìà 'ä éðéò ãéîz",da E,l`xyi ux`a -úéLøî ¨¦¥¥¡Ÿ¤¨¥¥¦

;"äðL úéøçà ãòå äðMäitk) `ed ,dlrnl "mipir" - ©¨¨§©©£¦¨¨

,dnkg zpigay epiide ,"dnkg" zpigal iepik (oldl xiaqiy
igzn ,cinz my (dxi`n) `id ,"oeilrd ycw"seq cr dpyd zl

"dnkg"d zpigay weqtdn micnl ji` xiaqdl ick ,j` .dpyd
xzia mrt lka `id ,l`xyi ux`a dxi`ndzeycgzde ieaix

owfd epax micwn -
:dl`yaéàäcdn - §©
,aezkyúéøçà ãòå"§©©£¦

,äøBàëì ïáeî Bðéà "'eë¥¨¦§¨
Bæ äðL úéøçàa éøäL¤£¥§©£¦¨¨
íàå ,äiðL äðL úìçúî©§¤¤¨¨§¦¨§¦

øîéîì-déì-éåä ïk- ¥¨¥¥§¥©
,xnel jixv didíìBòì"§¨

:"ãòåly xe`dy - ¨¤
xi`n dlrnly "mipir"d

?cinz my
ét ìò ,ïáeé ïéðòä Cà©¨¦§¨¨©¦

áeúkM äî2'ä" : ©¤¨
,"õøà ãñé äîëça§¨§¨¨©¨¤
"äðBéìòä õøà"ä ãBñiL¤§¨¤¤¨¤§¨
àlîî" úðéça àéä ¯¦§¦©§©¥

,"ïéîìò ìk"zekln" - ¨¨§¦
"zeliv`"d mler ly
iptn "ux`" z`xwpd
dpexg`d dxitqd `idy
,zepeilrd zexitqdn
zenlera zyalzn `ide
efy ,mzeigdl mi`xapae

,"dpeilrd ux`d"å- §
ux`àéä ¯ äðBzçzä©©§¨¦

"õôç õøà","utg ux`" z`xwpd l`xyi ux` -úðåënä ¤¤¥¤©§ª¤¤
dcâðk,dpeilrd ux`d cbpk -å ,Lnîl`xyi ux` -úàø÷ð §¤§¨©¨§¦§¥

dîL ìò,dpeilrd ux`d my lr -äpä ,"íéiçä õøà"- ©§¨¤¤©©¦¦¥
,df ceqi,äàlò äîëç úøàäå úëLîäî CLîð àeä- ¦§¨¥©§¨©§¤¨©¨§¨¦¨¨

,dpeilr dnkg,íéðBéìòä íéiçä øB÷î"miig" zpigan - §©©¦¨¤§¦
,dlrnly:áéúëãkaezky enk -3:äéìòa äiçz äîëçä" §¦§¦©¨§¨§©¤§¨¤¨

."'eëåux`l ceqid jynp "dnkg"ny ixd -efdnkga" dfy , §
- dlrnly ux`a ,"ux`" zpigaa xi`n "dnkg"ne ,"ux` cqi

.l`xyi ux` - dhnly ux`ae ,zeliv`c zeklnäøàäå§¤¨¨
Bæ äëLîäå,dpeilrd dnkgdn "ux`"a dxi`nd -àéä §©§¨¨¦

,äðLå äðL ìëa Lnî Lãç øBàa úLcçúîdpy lky - ¦§©¤¤§¨¨©¨§¨¨¨§¨¨
,dfk xe` mrt s` edenk did `ly ycg xe` xi`nàeä ék¦

-øBà" íLa àø÷ðå ,ãeçiä úéìëúa ãçà Búîëçå Cøaúé¦§¨¥§¨§¨¤¨§©§¦©¦§¦§¨§¥
úlãâe úìòîì õ÷ ïéàå óBñ ïéàL ,"àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨¤¥§¥¥§©£©§ª©
øçà éelòa ,Búîëçîe Cøaúé epnî CLîpä úeiçäå øBàä̈§©©©¦§¨¦¤¦§¨¥¥¨§¨§¦©©
.äìòî äìòîì úBìònä íeøì ,úéìëúå õ÷ ïéà ãò ,éelò¦©¥¥§©§¦§©©£§©§¨©§¨
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ùã÷ä úøâà
øøåòì ãé÷"äà úáçå äðùéä äáäàä úà

áø÷î ùà éôùøë úøòåá úåéäì
åðéìò åçåø 'ä ïúð ùîî íåéä åìàë ÷åîò áìå ùéà
äàìî ãéá 'äì íãé úåàìîì íò áãðúäá äáéãð çåø
äìåòå êìåä äðùá äðù éãî éåáéø øçà éåáéøá äáçøå
÷"äàì øéàîä ïåéìòä ùã÷ úãîë ùàø äìòîì
'ä éðéò ãéîú áéúëãë ãéîú äáøúîå ùãçúîä
éàäã äðù úéøçà ãòå äðùä úéùøî äá êéäìà
úéøçàá éøäù äøåàëì ïáåî åðéà 'åë úéøçà ãòå
:ãòå íìåòì ì"ìä ë"àå äéðù äðù úìçúî åæ äðù

êàõøà ãñé äîëçá 'ä ù"î ô"ò ïáåé ïéðòä
ò"ë àìîî 'éçá àéä äðåéìòä õøàä ãåñéù
'÷ðå ùîî äãâðë úðååëîä õôç õøà àéä äðåúçúäå
úëùîäî êùîð àåä äðä íééçä õøà äîù ìò
áéúëãë íéðåéìòä íééçä øå÷î äàìéò äîëç úøàäå
àéä åæ äëùîäå äøàäå 'åëå äéìòá äéçú äîëçä
àåä éë äðùå äðù ìëá ùîî ùãç øåàá úùãçúî
ñ"àåà íùá '÷ðå ãåçéä úéìëúá ãçà åúîëçå êøáúé
úåéçäå øåàä úìåãâå úìòîì õ÷ ïéàå óåñ ïéàù ä"á
éåìéò øçà éåìéòá åúîëçîå êøáúé åðîî êùîðä
äìòî äìòîì úåìòîä íåøì úéìëúå õ÷ ïéà ãò
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יב.1. יא, יט.2.עקב ג, יב.3.משלי ז, קהלת

lel` b"i ipy mei Ð ci zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ג שני יום
,240 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðùå äðù ìëáå,`kw 'nr cr:ì"ãå ú"éùòá

zekynpd zekyndd zepeilrl zilkze seq oi`y oeeik ixd -
ixd ,dpeilrd dnkgdn ,"d`lir dnkg"ndnk cr had ilan

jynidl leki - dxary dpya jynpy xe`d ,dbixcna ,dlrp
.dycgd dpya xzei dlrp xe`

äàlò äîëçî øéàîe ãøBé äðLå äðL ìëáe4dnkgdn - §¨¨¨§¨¨¥¥¦¥¨§¨¦¨¨
,dpeilrdíìBòî ïéãò øéàî äéä àlL ,Lcçîe Lãç øBà¨¨§ª¨¤Ÿ¨¨¥¦£©¦¥¨

,äðBéìòä õøàì,ycegne ycg `ed "dnkg"n jynpd xe`d - ¨¨¤¨¤§¨
jynp dnvr "dnkg"ay
"seq oi`"n ycg xe`
xe`e ,"dnkg"n dlrnly
ux`"a jynp df

,"dpeilrdìk øBà ék¦¨
÷lzñî äðLå äðL̈¨§¨¨¦§©¥

ì-Làø áøò ìëa BLøL §¨§§¨¤¤Ÿ
äðMäÎy`x axr lka - ©¨¨

ly xe`d wlzqn dpyd
eyxeyl ztlegd dpyd
,"seq oi` xe`" zEnvra

ãçäLkL,dpald - §¤©Ÿ¤
,Ba äqkúîy`x - ¦§©¤

ycegdy bg" `xwp dpyd
"ea dqkzn5dpald ,

,f` dxi`n dppi`
zeipgexa xacd zernyne
,"zekln" zpigay ,`id
z` dignd xe`d
- mi`xapde zenlerd
- (dpal) "`xdiq" `xwpd
,eyxeyl wlzqne mlrzn
úòé÷z éãé-ìò Ck øçàå§©©¨©§¥§¦©

äðBéìò äðéçaî ïBéìò Lãç øBà CLîð úBlôzäå øôBL¨§©§¦¦§¨¨¨¤§¦§¦¨¤§¨
,äàlò äîëç úâøãîaL øúBé,dpeilr dnkg -øéàäì ¥¤§©§¥©¨§¨¦¨¨§¨¦

,äéìò íéøcìå äðBéìò õøàìux`l xi`nd" iehiad itk - ¨¨¤¤§¨§©¨¦¨¤¨
,"dilr mixcleíéðBzçzäå íéðBéìòä úBîìBòä ìk íä¥¨¨¨¨¤§¦§©©§¦

eðéäc ,äpnî úeiç íéìa÷îäzeig milawn mdy dn - ©§©§¦©¦¤¨§©§
`l` ,dnvr cvn dpnn df oi` ,xzei dpeilrd dpigadnïî¦

,da Laìîä Búîëçå àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàäux`"a - ¨¥¨§¨§¨©§ª¨¨
,"dpeilrd:áéúëãkaezky enk -6:,íéiç øB÷î Enò ék"- §¦§¦¦¦§§©¦

dlha ,"jnr" `id ,miig ly xewnd `idy dpeilr dnkg
,"seq oi`" mr zcge`neEøBàaux`"l "dnkg"n xi`nd - §§

,"dpeilrd,"øBà äàøð"dpeilrd ux`"dn xi`nd xe`d - ¦§¤
,dpnn mzeig milawnd mi`xapd lkløéànä øBà eðéäc§©§©¥¦

äàlò äîëçî,dpeilrd dnkgdn -òãBpëå) íéiçä øB÷î ¥¨§¨¦¨¨§©©¦§©©
,ïç éòãBéì,dlawd znkg irceil -àéä äðMä-Làø ìëaL §§¥¥¤§¨Ÿ©¨¨¦

.('eë øúBé íéðBéìò íéLãç ïéçî úìa÷îe ,äøéñpäoipr df - ©§¦¨§©¤¤Ÿ¦£¨¦¤§¦¥
itke ,dpyd y`xa zeklnd oipa oiprl xywda dlawd zxeza
'd ltie" :(dpyd y`x mei `ed) mc`d z`ixa meia aezky
lr dncxz miwl`

"mc`d7zcxtd ,'eke
.deg dzpap epnny rlvd
dlawd zxeza aezk
mc`"l dpeekd mc`y
`"f zpiga ,"oeilrd
zecnd zpiga) zeliv`c
,(zeliv`d mler ly
"dncxz miwl` 'd ltie"e
`"fn oigend zewlzqd -
xacdy itk ,(zecndn)
lkydy dpiyd zrya
mikynp f`e ,wlzqn
"zekln"l miycg oigen
lr `ly) `"f ici lr `ly
oigend ,oky ,(zecnd ici
md dl`d miycgd
didy itk xy`n dlrnl
ici lr dlaiw "zekln"yk

.`"fïk ,úeièøt éèøôáe¦§¨¥§¨¦¥
,íBéå íBé ìëa àeä§¨¨
íéðBéìò ïéçî ïéëLîð¦§¨¦Ÿ¦¤§¦
,øçMä úlôz ìëa øúBé¥§¨§¦©©©©

,älôzä øçà e÷lzñpL íéðBLàøä ïéçî ïðéàåly - §¥¨Ÿ¦¨¦¦¤¦§©§©©©§¦¨
,lenz`íìBòä úeììëa ììk Cøãå .øúBé ïéäBáb ÷ø`l - ©§¦¥§¤¤§¨¦§¨¨¨

,mlerd lka `l` (dltzd zrya enk) mc`a wxéôìà úéL"a§¦©§¥
,"ïéðLmlerd meiw ly dpy itl` zyya -8,ìëa àeä ïk §¦¥§¨

.äðMä-Làøå äðMä-Làøoigen mikynp dpydÎy`x lkay - Ÿ©¨¨§Ÿ©¨¨
.dycge dpeilr zeig - miycg'ä éðéò ãéîz" :áeúkL eäæå§¤¤¨¨¦¥¥

éäìàøBà úøàäå úëLîäì íéepk íä "íéðéò"äL ,"da E ¡Ÿ¤¨¤¨¥©¦¥¦¦§©§¨©§¤¨©
"äãòä éðéò" íéîëç eàø÷ð ïëlL ,äîëçä9,mda oky - ©¨§¨¤¨¥¦§§£¨¦¥¥¨¥¨

,"mipir" iepika oiievnd dnkgd xe` xi`nõøàc àøéåà"å©£¦¨§¤¤
"íékçî ìàøNé10.iptn ,mikgn l`xyi ux` ly xie`d - ¦§¨¥©§¦

- "jiwl` 'd ipir cinz" ixd ,"dnkg"d zpiga dxi`n myy
."dnkg"d zpiga my dxi`n cinzyLîäå äøàäåóà ,Bæ äë §¤¨¨§©§¨¨©

úçà äâøãîe äðéçáa dðéà ïë-ét-ìò-óà ,úéãéîz àéäL¤¦§¦¦©©¦¥¥¨¦§¦¨©§¥¨©©
,deeye -àeä äðLå äðL ìëaL àlà ,íìBò éîéî dcáì§©¨¦¥¨¤¨¤§¨¨¨§¨¨
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סט lel` a"i oey`x mei Ð ci zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ב ראשון יום
אגרת יד  ,kw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øøåòì .ãé,240 'nr cr.äìòî äìòîì

.ãéepax azk ("ycwd zxb`" df wlga miqtcpd) ycew zexb`n miax

ux` zwcvl xywa cgeinae ,llka dwcvd oipr lr xxerl xywa owfd

iaxe wecexedn rlrcprn iax ly `yicw `ixagd zwfgdl ,l`xyi

llek" ici lr ,(l`xyi ux`l elry) mdicinlze wqil`wn mdxa`

.owfd epax cqiy "c"ag

,(c"i oniq) ef ycewd zxb`a

,cgeina owfd epax yibcn

l`xyi ux`l dwcvdy

xzia dpy lk ozpidl dkixv

dtqedae ,zeki`a zeig

xacdy itk - zenka zepizpa

zeigd ly zipgexd dkynda

y ,l`xyi ux`a ziwl`d`id

.oldl xiaqiy itk ,dfk ote`a

dpeekdy ,ligzn owfd epax

z` xxerl ,`id ef zxb`a

daigde dpyid dad`d

,(l`xyi ux`) ycewd ux`l

zxrea didz dad`dy
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gexd - epilr egex 'd ozp

lkae dagx cia zzl daicpd

.xzeie xzei dpy

dzernyn "dpyid dad`d"

daigde dad`d ,dxe`kl

dwcv oipra dxxyyefcin

cqi owfd epaxyk ,dligza

ly erah itky ,"llek"d z`

jezn df did ,ycg xac

zevna owfd epax mze` dkify zekfd cvn ,zecgein daige dad`

azek okl ,ef dad` dylgp onfd xaryn j` ,l`xyi ux`l dwcvd

.dligza dzidy itk dad`d z` ycgn xxerl ick ,ef zxb` owfd epax

,Lãwä õøà úaçå äðLéä äáäàä úà øøBòìux` - §¥¤¨©£¨©§¨¨§¦©¤¤©Ÿ¤
,l`xyi,÷îò áìå Léà áøwî Là étLøk úøòBa úBéäì¦§¤¤§¦§¥¥¦¤¤¦§¥¨Ÿ
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,dnkg zpigay epiide ,"dnkg" zpigal iepik (oldl xiaqiy
igzn ,cinz my (dxi`n) `id ,"oeilrd ycw"seq cr dpyd zl

"dnkg"d zpigay weqtdn micnl ji` xiaqdl ick ,j` .dpyd
xzia mrt lka `id ,l`xyi ux`a dxi`ndzeycgzde ieaix

owfd epax micwn -
:dl`yaéàäcdn - §©
,aezkyúéøçà ãòå"§©©£¦

,äøBàëì ïáeî Bðéà "'eë¥¨¦§¨
Bæ äðL úéøçàa éøäL¤£¥§©£¦¨¨
íàå ,äiðL äðL úìçúî©§¤¤¨¨§¦¨§¦

øîéîì-déì-éåä ïk- ¥¨¥¥§¥©
,xnel jixv didíìBòì"§¨

:"ãòåly xe`dy - ¨¤
xi`n dlrnly "mipir"d

?cinz my
ét ìò ,ïáeé ïéðòä Cà©¨¦§¨¨©¦
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,"õøà ãñé äîëça§¨§¨¨©¨¤
"äðBéìòä õøà"ä ãBñiL¤§¨¤¤¨¤§¨
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"zeliv`"d mler ly
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dpexg`d dxitqd `idy
,zepeilrd zexitqdn
zenlera zyalzn `ide
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."'eëåux`l ceqid jynp "dnkg"ny ixd -efdnkga" dfy , §
- dlrnly ux`a ,"ux`" zpigaa xi`n "dnkg"ne ,"ux` cqi

.l`xyi ux` - dhnly ux`ae ,zeliv`c zeklnäøàäå§¤¨¨
Bæ äëLîäå,dpeilrd dnkgdn "ux`"a dxi`nd -àéä §©§¨¨¦

,äðLå äðL ìëa Lnî Lãç øBàa úLcçúîdpy lky - ¦§©¤¤§¨¨©¨§¨¨¨§¨¨
,dfk xe` mrt s` edenk did `ly ycg xe` xi`nàeä ék¦

-øBà" íLa àø÷ðå ,ãeçiä úéìëúa ãçà Búîëçå Cøaúé¦§¨¥§¨§¨¤¨§©§¦©¦§¦§¨§¥
úlãâe úìòîì õ÷ ïéàå óBñ ïéàL ,"àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨¤¥§¥¥§©£©§ª©
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יב.1. יא, יט.2.עקב ג, יב.3.משלי ז, קהלת

lel` b"i ipy mei Ð ci zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ג שני יום
,240 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðùå äðù ìëáå,`kw 'nr cr:ì"ãå ú"éùòá

zekynpd zekyndd zepeilrl zilkze seq oi`y oeeik ixd -
ixd ,dpeilrd dnkgdn ,"d`lir dnkg"ndnk cr had ilan

jynidl leki - dxary dpya jynpy xe`d ,dbixcna ,dlrp
.dycgd dpya xzei dlrp xe`

äàlò äîëçî øéàîe ãøBé äðLå äðL ìëáe4dnkgdn - §¨¨¨§¨¨¥¥¦¥¨§¨¦¨¨
,dpeilrdíìBòî ïéãò øéàî äéä àlL ,Lcçîe Lãç øBà¨¨§ª¨¤Ÿ¨¨¥¦£©¦¥¨

,äðBéìòä õøàì,ycegne ycg `ed "dnkg"n jynpd xe`d - ¨¨¤¨¤§¨
jynp dnvr "dnkg"ay
"seq oi`"n ycg xe`
xe`e ,"dnkg"n dlrnly
ux`"a jynp df

,"dpeilrdìk øBà ék¦¨
÷lzñî äðLå äðL̈¨§¨¨¦§©¥

ì-Làø áøò ìëa BLøL §¨§§¨¤¤Ÿ
äðMäÎy`x axr lka - ©¨¨

ly xe`d wlzqn dpyd
eyxeyl ztlegd dpyd
,"seq oi` xe`" zEnvra

ãçäLkL,dpald - §¤©Ÿ¤
,Ba äqkúîy`x - ¦§©¤

ycegdy bg" `xwp dpyd
"ea dqkzn5dpald ,

,f` dxi`n dppi`
zeipgexa xacd zernyne
,"zekln" zpigay ,`id
z` dignd xe`d
- mi`xapde zenlerd
- (dpal) "`xdiq" `xwpd
,eyxeyl wlzqne mlrzn
úòé÷z éãé-ìò Ck øçàå§©©¨©§¥§¦©

äðBéìò äðéçaî ïBéìò Lãç øBà CLîð úBlôzäå øôBL¨§©§¦¦§¨¨¨¤§¦§¦¨¤§¨
,äàlò äîëç úâøãîaL øúBé,dpeilr dnkg -øéàäì ¥¤§©§¥©¨§¨¦¨¨§¨¦

,äéìò íéøcìå äðBéìò õøàìux`l xi`nd" iehiad itk - ¨¨¤¤§¨§©¨¦¨¤¨
,"dilr mixcleíéðBzçzäå íéðBéìòä úBîìBòä ìk íä¥¨¨¨¨¤§¦§©©§¦

eðéäc ,äpnî úeiç íéìa÷îäzeig milawn mdy dn - ©§©§¦©¦¤¨§©§
`l` ,dnvr cvn dpnn df oi` ,xzei dpeilrd dpigadnïî¦

,da Laìîä Búîëçå àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàäux`"a - ¨¥¨§¨§¨©§ª¨¨
,"dpeilrd:áéúëãkaezky enk -6:,íéiç øB÷î Enò ék"- §¦§¦¦¦§§©¦

dlha ,"jnr" `id ,miig ly xewnd `idy dpeilr dnkg
,"seq oi`" mr zcge`neEøBàaux`"l "dnkg"n xi`nd - §§

,"dpeilrd,"øBà äàøð"dpeilrd ux`"dn xi`nd xe`d - ¦§¤
,dpnn mzeig milawnd mi`xapd lkløéànä øBà eðéäc§©§©¥¦

äàlò äîëçî,dpeilrd dnkgdn -òãBpëå) íéiçä øB÷î ¥¨§¨¦¨¨§©©¦§©©
,ïç éòãBéì,dlawd znkg irceil -àéä äðMä-Làø ìëaL §§¥¥¤§¨Ÿ©¨¨¦

.('eë øúBé íéðBéìò íéLãç ïéçî úìa÷îe ,äøéñpäoipr df - ©§¦¨§©¤¤Ÿ¦£¨¦¤§¦¥
itke ,dpyd y`xa zeklnd oipa oiprl xywda dlawd zxeza
'd ltie" :(dpyd y`x mei `ed) mc`d z`ixa meia aezky
lr dncxz miwl`

"mc`d7zcxtd ,'eke
.deg dzpap epnny rlvd
dlawd zxeza aezk
mc`"l dpeekd mc`y
`"f zpiga ,"oeilrd
zecnd zpiga) zeliv`c
,(zeliv`d mler ly
"dncxz miwl` 'd ltie"e
`"fn oigend zewlzqd -
xacdy itk ,(zecndn)
lkydy dpiyd zrya
mikynp f`e ,wlzqn
"zekln"l miycg oigen
lr `ly) `"f ici lr `ly
oigend ,oky ,(zecnd ici
md dl`d miycgd
didy itk xy`n dlrnl
ici lr dlaiw "zekln"yk

.`"fïk ,úeièøt éèøôáe¦§¨¥§¨¦¥
,íBéå íBé ìëa àeä§¨¨
íéðBéìò ïéçî ïéëLîð¦§¨¦Ÿ¦¤§¦
,øçMä úlôz ìëa øúBé¥§¨§¦©©©©

,älôzä øçà e÷lzñpL íéðBLàøä ïéçî ïðéàåly - §¥¨Ÿ¦¨¦¦¤¦§©§©©©§¦¨
,lenz`íìBòä úeììëa ììk Cøãå .øúBé ïéäBáb ÷ø`l - ©§¦¥§¤¤§¨¦§¨¨¨
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,"ïéðLmlerd meiw ly dpy itl` zyya -8,ìëa àeä ïk §¦¥§¨
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éäìàøBà úøàäå úëLîäì íéepk íä "íéðéò"äL ,"da E ¡Ÿ¤¨¤¨¥©¦¥¦¦§©§¨©§¤¨©
"äãòä éðéò" íéîëç eàø÷ð ïëlL ,äîëçä9,mda oky - ©¨§¨¤¨¥¦§§£¨¦¥¥¨¥¨

,"mipir" iepika oiievnd dnkgd xe` xi`nõøàc àøéåà"å©£¦¨§¤¤
"íékçî ìàøNé10.iptn ,mikgn l`xyi ux` ly xie`d - ¦§¨¥©§¦

- "jiwl` 'd ipir cinz" ixd ,"dnkg"d zpiga dxi`n myy
."dnkg"d zpiga my dxi`n cinzyLîäå äøàäåóà ,Bæ äë §¤¨¨§©§¨¨©
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ùã÷ä úøâà
øåà äàìéò äîëçî øéàîå ãøåé äðùå äðù ìëáå
õøàì íìåòî ïééãò øéàî äéä àìù ùãåçîå ùãç
ìëá åùøùì ÷ìúñî äðùå äðù ìë øåà éë äðåéìòä
øôåù úòé÷ú é"ò ë"çàå åá äñëúî ùãçäùë ä"øò
øúåé äðåéìò 'éçáî ïåéìò ùãç øåà êùîð úåìôúäå
éøãìå äðåéìò õøàì øéàäì äàìéò äîëç úâøãîáùí

íéìá÷îä íéðåúçúäå íéðåéìòä úåîìåòä ìë íä äéìò
åúîëçå ä"á ñ"à øåàä ïî åðééäã äðîî íúåéç
êøåàá íééç øå÷î êîò éë áéúëãë äá ùáåìîä
øå÷î äàìéò äîëçî øéàîä øåà åðééäã øåà äàøð
úìá÷îå äøéñðä àéä ä"ø ìëáù ç"éì òãåðëå) íééçä
ïë úåéèøô éèøôáå ('åë øúåé íéðåéìò íéùãç ïéçåî
ìëá øúåé íéðåéìò ïéçåî ïéëùîð íåéå íåé ìëá àåä
øçà å÷ìúñðù íéðåùàøä ïéçåî ïðéàå øçùä úìôú
íìåòä úåììëá ììë êøãå øúåé ïéäåáâ ÷ø äìôúä
ãéîú ù"æå .ä"øå ä"ø ìëá àåä ïë ïéðù éôìà úéùá
úëùîäì íéåðéë íä íéðéòäù äá êéäìà 'ä éðéò
äãòä éðéò íéîëç åàø÷ð ïëìù äîëçä øåà úøàäå
àéäù óà åæ äëùîäå äøàäå íéëçî é"àã àøéåàå
éîéî äãáì úçà äâøãîå 'éçáá äðéà ë"ôòà úéãéîú
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אלול  י"ד שלישי יום
אגרת טו  ,`kw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìùî ïéáäì .åè,`kw 'nr cr.ïäî äìåìëä

,äæ äðMä-Làøa øéàäå LcçúpL øBàä ék ,ïBéìò Lãç øBà¨¨¤§¦¨¤¦§©¥§¥¦§Ÿ©¨¨¤
ì äàaä äðMä-Làø áøòa ÷lzñî àeä.BLøLxe`dy jk - ¦§©¥§¤¤Ÿ©¨¨©¨¨§¨§

.xzei dlrpe ycg xe` `ed ,aey jynpd:áeúkL eäæå- §¤¤¨
da "jiwl` 'd ipir"y"äðL úéøçà ãòå äðMä úéLøî"¥¥¦©¨¨§©©£¦¨¨

.dcáìaezk `le - §©¨
,oky ,"cre mlerl"
zkynpd dkyndd
wx `id dpydÎy`xa
Îy`x axrae ,dpy dze`l
ick zwlzqn `id dpyd
dlrpe ycg xe` jyniiy

.xzeiáéúk ïëìå,aezk - §¨¥§¦
'à øñç "úéLøî"- ¥¥¦¨¥

aezk zeidl jixv didy
ixg` s"l`a) "ziy`x"
ila aezk o`ke (y"ixd
lr xac ly enrhe - s"l`

:`ed ,zeinipt itìò æîBø¥©
øçà ãò äðMä-Làø ìéìa ÷lzñnL øBàä úe÷lzñä¦§©§¨¤¦§©¥§¥Ÿ©¨¨©©©

,úBòé÷zä,zewlzqda `id mlerd ly zeigd zeinipt f`y - ©§¦
dilra zcner "zekln"d zeinipt ,"zeklnd ziilr" f` oky

,zewlzqdeãøBiL,zeriwzd ixg` -øúBé ïBéìò Lãç øBà ¤¥¨¨¤§¥
àeäå ,äæk ïBéìò øBà íìBò éîéî ïéãò øéàî äéä àlL¤Ÿ¨¨¥¦£©¦¦¥¨¤§¨¤§

äìòîlL "íéiçä õøà"a øzzñîe Laìúîly "zekln"a - ¦§©¥¦§©¥§¤¤©©¦¤§©§¨
,mi`xapde zenlerd lk xewn ,"zeliv`"d mler,ähîlLå- §¤§©¨

,l`xyi ux` jxc zxaer df mlera drtydd ,l`xyi ux`a
zkynp `id l`xyi ux`ne ,l`xyi ux`a zeigd d`a dligza

,mlerd lkaCà .Bæ äðL CLî ìk úBîìBòä ìk úà úBéçäì§©£¤¨¨¨¨¤¤¨¨©
,äfä øzñääî Béelbmiigd ux`a xzqen didp df xe` - ¦¥©¤§¥©¤

icke ,dhnlye dlrnly
rtyeie dlbzi df xe`y
zenlera zeig rty

df ixd ,mi`xapaeéeìz̈
íéðBzçzä äNòîa§©£¥©©§¦
íúáeLúe íúeëæe§¨§¨¨

,äáeLz éîé úøNòa- ©£¤¤§¥§¨
,ekfy zekfd zcn itk
jyna eyry daeyzde
,daeyzd ini zxyr
xe`d dlbzn dcn dze`a
xzei dlrpde ycgd

,dpyd y`xa jynpyéãå§©
:ïéánì©¥¦

:mekiqlxi`nd "zeliv`"c "dnkg" ly iwl`d xe`dy ,ef zxb`a xaqed

xe`e ,xe` xzei ,zeki`ae zenka dtqeda dpy lka `ed ,l`xyi ux`a

,dfk ote`a zeidl l`xyi ux` ly dwcvd lr df jxc lr .xzei dlrp

xacdy ,`vei zxb`d meiqn .zeki`ae zenka dtqeda ozpiz dpy lkay

ick ixd - xzqd ly ote`a cxiy xe`dy ,xe`d zelbzdl mb rbep

xzei l`xyi ux`l dwcvd ozn ieaixa xacd ielz - xzeie xzei dlbziy

.xzeie

.åèx`y lye "zeliv`"d mler ly zexitqd xyr ,"zexitq xyr" oipr

zxezae dlawd zxeza iceqi oipr `id ,(ef zxb`a xaecn oda) zenlerd

ici lr `ed - zenlerd zbdpde zenlerd z`ixa oipr lk .zeciqgd

"edil` gzt" xn`na xn`py itk ,"zexitq"d1xyr zwit`c `ed zp`" :

`lc oinizq oinlr oeda `bdp`l oxitq xyr oedl opixwe oipewiz

z`ad) zlv`d - "seq oi` xe`" - dz` - "oiilbz`c oinlre oiilbz`

bidpdl ,"zexitq xyr" mi`xwpd miyeal dxyr (zelbzdl mlrdn

.miielbd zenlerde elbzd `ly zenlerd mda

leabd gek mbe "seq oi`" ly leabÎilad gekd mb `hazn zexitqd xyra

"ycewd zcear"a xne` `edy itk ,"seq oi`" ly2`ed seqÎoi` xe`" :

,leaba gk el yi jk leab lra izlaa gk el yiy myk ,`lekc `zenily

xqgn dz` ixd leaba gk el oi`e leab lra izlaa gk el yi xn`z m`y

el yi "seq oi` xe`" - xnelk ."`lekc `zenily `ed seqÎoi`e ezenily

wx gek el yiy xn`z m` ,oky ."leab"a gek mb el yie ,"leab ila"a gek

oi` xe`"e ,ezenilya xqgn dz` ixd ,"leab"a gek el oi`e "leab ila"a

,zenily `ed "leab"d oipry oeeik ,ixd .lkd ly zenilyd ixd `ed "seq

."leab"d gek ly zenilyd z` "seq oi` xe`"l didzy gxkdd on

"zexitq"a mi`a ,"leab"d geke "leab ila"d gek ,dl` zegek ipy

mdy ,zexitqd ly "zexe`"d :zenlerd zbdpde z`ixa ly ote`a

"seq oi`" zpigaa mde ,"cqg" e` "dnkg" ly dlabde xeiv ila miheyt

oipra "cner" `edy itk "leab ila"d gekd ly zelbzdd md -

"cqg"e "dnkg" ly dlabde ihxt xeiv mdl yiy "milk"de ;"zexitq"d

xe`"n jynp "zexitq"d ici lre ."leab"d gek ly zelbzdd md -oi`

seqzenlerd bidpdle `exal - leab ilae seqÎoi` ly oipr `edy "

.milaben ixd mdy

oi` xe`" mr zilkza zecge`n ,milkd mbe zexe`d mb ,zexitqdy myk

"cg idenxbe edi` cg edeige edi`"y ,"seq3md zexe`de seqÎoi` xe` ,

zbdpde zeedzdy ixd ,cg` xac md milkde seqÎoi` xe` ,cg` xac

leab ly oipr md zenlerd z`f lkae ,"seq oi` xe`"n `id - zenlerd

digne deednd "seq oi` xe`"a dfy enk) leab ilae "seq oi`" `le

gek zcixi dpyi oday "zexitq"d oipr ici lr `a ixd df ,oky ,(mze`

.leab ilra zenler zeigdle zeedl "leab"d

lre" ,"mc`" z`xwp ,"zexitq"d oipra "seq oi` xe`" ly zeyalzdd

"mc` d`xnk zenc `qkd zenc4xyr ly sevxt ernyn "mc`" oky ,

.zexitq

zenlerd ly "zexitq"d oipr zece` xwira xaecn dlawd zxeza
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ùã÷ä úøâà
ïåéìò ùãç øåà àåä äðùå äðù ìëáù àìà íìåò
÷ìúñî àåä äæ ä"øá øéàäå ùãçúðù øåàä éë
ãòå äðùä úéùøî ù"æå .åùøùì äàáä ä"øòá
æîåø 'à øñç úéùøî áéúë ïëìå äãáì äðù úéøçà
øçà ãò ä"ø ìéìá ÷ìúñîù øåàä úå÷ìúñä ìò
øéàî äéä àìù øúåé ïåéìò ùãç øåà ãøåéù úåòé÷úä
ùáìúî àåäå äæë ïåéìò øåà íìåò éîéî ïééãò
úåéçäì äèîìùå äìòîìù íééçä õøàá øúúñîå
åéåìéâ êà åæ äðù êùî ìë úåîìåòä ìë úà
íúåëæå íéðåúçúä äùòîá éåìú äæä øúñääî

:ì"ãå ú"éùòá íúáåùúå
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,zenlerd x`y lye "zeliv`"d mler ly "zexitq"d ,miipgexd

zexitqd xyr oipr zece` xzei xaecn zeciqgd zxeza eli`e

d`a - dnypd - `idy ,icedi lk ly eznypa mpyiy zegekde

zexitqd xyrn zlylzyne5ezceare ,zexitqd xyr da mb opyi -

zegek zxyra icedi ly

mb "zelret" ,eznyp

ly "zexitq"a dlrnl

odny mipeilrd zenlerd

ly zegekde zexitqd ze`a

dbydde dricid .dnypd

"zexitq"d oipr ze`ivna

xcqa dricid ,dlrnl

dnvr `id - zelylzydd

e`) "d`ype dax devn"

epaxy itk ,("d`ype dnx"

qxhpew"a oldl xne` owfd

"oexg`6zad`l `ian dfe ,

ceqi ody 'd z`xile 'd

itk) zeevnd lkl yxeye

"dxez ihewl"a mb `aeny7,(

zelrzde zeig dwiprn dnypd zegekae zexitqa dbydde dricide

.icedi ly ezceara ixnbl zexg`

ïéðòa "íúBãéçå íéîëç éøác ävìîe ìLî ïéáäì"§¨¦¨¨§¦¨¦§¥£¨¦§¦¨§¦§©
.úBøéôqäminkg ixac dvilne lyn oiadl" oeyld - ©§¦

weqtn `ed "mzecige8ixd ,my mixne` miyxtny itke ,
mipipr mpyiy ,azkay dxezl `id "dvilne lyn"a dpeekd
mby zexnl ,xzei dlrp oiprl lyn ly oipr md ielbay dxeza

da dvilndenk) cenile d`xed ,dxez ok mb `ed ,`hazn `ed
"zad` xy` dy`d mr miig d`x" lynl9lr lyn dfy ,

ixac"e ,(d`xede dxez `ed mixacd hyt mb j` ,dxezd znkg
md "minkg ixac" :dtÎlray dxezl dpeekd "mzecige minkg
elbiy jkl wwcfdl gxkdd ony mixac md "zecig"e ,mielb
mpyi "zexitq"d oipray ,owfd epax oiivn .dcigd z` exztie
,oky .mzecige minkg ixace ,dvilne lyn ly mipiprd lk mb
dhnl mbe mipeilrd zenlera dlrnl mb `ed "zexitq"d oipr

.icedi ly ytpaúàæ úòãeîxacd reci -éLBã÷ étî õøàa ©©Ÿ¨¨¤¦¦§¥
:áéúëc éàî ìëOä ìà úö÷ áø÷ì ,ïãò-íúîLð ïBéìò- ¤§¦§¨¨¥¤§¨¥§¨¤©¥¤©¦§¦

aezky dn10:äðekäL ,"dBìà äæçà éøNaîe",weqtd ly - ¦§¨¦¤¡¤¡©¤©©¨¨
øNáa úLaìîä Lôpî Cøaúé Búeäìà úö÷ ïéáäì àéä¦§¨¦§¨¡Ÿ¦§¨¥¦¤¤©§ª¤¤¦§©

,íãàä,sebd z` dignd ytpd ,xnelk -x"enc` w"k ztqed ¨¨¨
:`"hilyllka zeipgexa ,enk - dnvrylk ytpd zedna ,oky

,llk dpad lk oi` - dnvr iptaì"æ eðéúBaø øîàî ét ìòå11 §©¦©£©©¥©
÷eñt ìò12éLôð éëøa" :àeä-Ceøa-LBãwä äî" ¯ "'Bâå ©¨¨§¦©§¦§©©¨¨

,'eë,mlerd lk `ln -,"'eë äîLpä óàlk z` d`ln - ©©§¨¨
mdy myk xy` mitqep mixac my mipen l"f epizeaxe ,"sebd

mieeyn l"f epizeaxy oeeik ,ixd .dnypa md jk d"awd lv`
,`ed jexa yecwd lv` mpyiy mipipr da yiy ,dnypd z`
yecwd lv` mdy itk mipipr dnypdn oiadl ixd mileki
oeincd zn`a edn ,`l` .zewl`a mipipr oiadl ,`ed jexa
zeeydl xyt` ok` ji`e
l` dnypd ly mipipr
`iai - ?`ed jexa yecwd

efdn owfd epax,xd
zeiniptn d`a dnypdy
mipipr da yie zewl`d
zepeilrd zexitqdn
mileki okl ,zewl`ne
mipipr dnypdn oiadl
epax oeylae ,zewl`a

:owfdøîàî ét ìòå§©¦©£©
øäfä13÷eñt ìò14: ©Ÿ©©¨

úîLð åétàa çtiå"©¦©§©¨¦§©
,çôðc ïàî" ¯ "íéiç©¦©§¨©

,"çôð déëBzîgtepd - ¦¥¨©
`ly ,ezeiniptn gtep -
ladd z` `iven `ed ixd ,xacn cg`yk ,xeaica enk
mixne`yke ,ladd zeinipt z` `iven - gtepd j` ,ipevigd
dnypdy ,drnyn ,seba dnypd zqpkd lr "dgitp" oeyld
zxb`"a z`f xiaqn owfd epaxy itke ,zewl`d zeiniptn d`a

"daeyzd15,äiNòc Lôð elôàåmlerd `ed "diyr" - ©£¦¤¤©£¦¨
,ytp zebixcnd ynga dpezgzd `id "ytp"e ,xzeia oezgzd

,dcigi ,dig ,dnyp ,gexâeefî äàa àéä,cegi -ð"åæ- ¦¨¨¦¦
,"`awep"e "oitp` xirf",äiNòccegin ,diyrd mler ly - ©£¦¨

ze`a "diyr"d mler ly (zekln) `awepe (zecn) `"f beeife
,diyrd mler ly zeytpdíälL ïéçnäå`awepe `"f ly - §©Ÿ¦¤¨¤

,"diyr"c,ð"åæc äîLðe äiç úðéça íäL`id "dig" - ¤¥§¦©©¨§¨¨§
"digz dnkgd" ,"dnkg" zpiga16zpiga `id "dnyp"e ,

"mpiaz icy znyp" ,"dpia"17dbixcna wx `idy dnypa ,jk ,
,zecn yy - "`"f"n ,zexitqd lk opyi - "diyr"c ytp ly

,"dpia"ne "dnkg"n ,zekln - "`awep"níéøBçà ïä ïäL- ¤¥¥£©¦
,zeipevigd,úeìéöàc ð"åæc íéìëcp"ef ly milkd ,oky - §¥¦§©£¦

mler zexitqa miyalzne ,"diyr"a mixi`n "zeliv`" ly
"diyr"d18zeipevigd od ,"diyr"d mler ly zexitqdy ixd ;

,"zeliv`"c p"ef ly milkd ly miixeg`deíäLmilkd - ¤¥
md ,"zeliv`"cíëBúaL ,Lnî úeäìàmilka - ¡Ÿ©¨¤§¨

"zeliv`"cæeðâå Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà øéàî¥¦¥¨©§ª¨§¨
,úeìéöàc äîëçawlga d"l wxtay d"dbda xne`y itk - §¨§¨©£¦

oi` xe`" recn ,xac ly enrh ,"`ipz"d xtq ly oey`xd
,"dnkg"ay "seq oi` xe`" ,ixd ;`wec "dnkg"a dxey "seq
d`lir `a`" ,"zeliv`"d mleray zexitqd lka xi`n
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ïéáäì åèíéîëç éøáã äöéìîå ìùî
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ìà úö÷ áø÷ì ò"ð ïåéìò éùåã÷ éôî õøàá úàæ
äðååëäù äåìà äæçà éøùáîå áéúëã éàî ìëùä
úùáåìîä ùôðî êøáúé åúåäìà úö÷ ïéáäì àéä
äî 'åâå éùôð éëøá ô"ò ì"æøàî ô"òå íãàä øùáá
ô"ò øäæä øîàî ô"òå 'åë äîùðä óà 'åë ä"á÷ä
'éôàå çôð 'éëåúî çôðã ïàî íééç úîùð åéôàá çôéå
ïéçåîäå äéùòã ð"åæ âååéæî äàá àéä äéùòã ùôð
íééøåçà ïä ïäù ð"åæã äîùðå äéç 'éçá íäù íäìù
íëåúáù ùîî úåäìà íäù úåìéöàã ð"åæã íéìëã
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פ"ג.5. ח"א תניא ב.6.ראה תשבית.7.קנו, ולא ו.8.ד"ה א, ט.9.משלי ט, כו.10.קהלת יט, א.11.איוב י, תהלים 12.ברכות
א. הזוהר.13.קג, בשם - פ"ד התשובה) (אגרת ח"ג רפ"ב; ח"א לעיל ט.14.הובא ב, לעיל 16.שם.15.בראשית וראה יב. ז, קהלת
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אלול  י"ד שלישי יום
אגרת טו  ,`kw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìùî ïéáäì .åè,`kw 'nr cr.ïäî äìåìëä

,äæ äðMä-Làøa øéàäå LcçúpL øBàä ék ,ïBéìò Lãç øBà¨¨¤§¦¨¤¦§©¥§¥¦§Ÿ©¨¨¤
ì äàaä äðMä-Làø áøòa ÷lzñî àeä.BLøLxe`dy jk - ¦§©¥§¤¤Ÿ©¨¨©¨¨§¨§

.xzei dlrpe ycg xe` `ed ,aey jynpd:áeúkL eäæå- §¤¤¨
da "jiwl` 'd ipir"y"äðL úéøçà ãòå äðMä úéLøî"¥¥¦©¨¨§©©£¦¨¨

.dcáìaezk `le - §©¨
,oky ,"cre mlerl"
zkynpd dkyndd
wx `id dpydÎy`xa
Îy`x axrae ,dpy dze`l
ick zwlzqn `id dpyd
dlrpe ycg xe` jyniiy

.xzeiáéúk ïëìå,aezk - §¨¥§¦
'à øñç "úéLøî"- ¥¥¦¨¥

aezk zeidl jixv didy
ixg` s"l`a) "ziy`x"
ila aezk o`ke (y"ixd
lr xac ly enrhe - s"l`

:`ed ,zeinipt itìò æîBø¥©
øçà ãò äðMä-Làø ìéìa ÷lzñnL øBàä úe÷lzñä¦§©§¨¤¦§©¥§¥Ÿ©¨¨©©©

,úBòé÷zä,zewlzqda `id mlerd ly zeigd zeinipt f`y - ©§¦
dilra zcner "zekln"d zeinipt ,"zeklnd ziilr" f` oky

,zewlzqdeãøBiL,zeriwzd ixg` -øúBé ïBéìò Lãç øBà ¤¥¨¨¤§¥
àeäå ,äæk ïBéìò øBà íìBò éîéî ïéãò øéàî äéä àlL¤Ÿ¨¨¥¦£©¦¦¥¨¤§¨¤§

äìòîlL "íéiçä õøà"a øzzñîe Laìúîly "zekln"a - ¦§©¥¦§©¥§¤¤©©¦¤§©§¨
,mi`xapde zenlerd lk xewn ,"zeliv`"d mler,ähîlLå- §¤§©¨

,l`xyi ux` jxc zxaer df mlera drtydd ,l`xyi ux`a
zkynp `id l`xyi ux`ne ,l`xyi ux`a zeigd d`a dligza

,mlerd lkaCà .Bæ äðL CLî ìk úBîìBòä ìk úà úBéçäì§©£¤¨¨¨¨¤¤¨¨©
,äfä øzñääî Béelbmiigd ux`a xzqen didp df xe` - ¦¥©¤§¥©¤

icke ,dhnlye dlrnly
rtyeie dlbzi df xe`y
zenlera zeig rty

df ixd ,mi`xapaeéeìz̈
íéðBzçzä äNòîa§©£¥©©§¦
íúáeLúe íúeëæe§¨§¨¨

,äáeLz éîé úøNòa- ©£¤¤§¥§¨
,ekfy zekfd zcn itk
jyna eyry daeyzde
,daeyzd ini zxyr
xe`d dlbzn dcn dze`a
xzei dlrpde ycgd

,dpyd y`xa jynpyéãå§©
:ïéánì©¥¦

:mekiqlxi`nd "zeliv`"c "dnkg" ly iwl`d xe`dy ,ef zxb`a xaqed

xe`e ,xe` xzei ,zeki`ae zenka dtqeda dpy lka `ed ,l`xyi ux`a

,dfk ote`a zeidl l`xyi ux` ly dwcvd lr df jxc lr .xzei dlrp

xacdy ,`vei zxb`d meiqn .zeki`ae zenka dtqeda ozpiz dpy lkay

ick ixd - xzqd ly ote`a cxiy xe`dy ,xe`d zelbzdl mb rbep

xzei l`xyi ux`l dwcvd ozn ieaixa xacd ielz - xzeie xzei dlbziy

.xzeie

.åèx`y lye "zeliv`"d mler ly zexitqd xyr ,"zexitq xyr" oipr

zxezae dlawd zxeza iceqi oipr `id ,(ef zxb`a xaecn oda) zenlerd

ici lr `ed - zenlerd zbdpde zenlerd z`ixa oipr lk .zeciqgd

"edil` gzt" xn`na xn`py itk ,"zexitq"d1xyr zwit`c `ed zp`" :

`lc oinizq oinlr oeda `bdp`l oxitq xyr oedl opixwe oipewiz

z`ad) zlv`d - "seq oi` xe`" - dz` - "oiilbz`c oinlre oiilbz`

bidpdl ,"zexitq xyr" mi`xwpd miyeal dxyr (zelbzdl mlrdn

.miielbd zenlerde elbzd `ly zenlerd mda

leabd gek mbe "seq oi`" ly leabÎilad gekd mb `hazn zexitqd xyra

"ycewd zcear"a xne` `edy itk ,"seq oi`" ly2`ed seqÎoi` xe`" :

,leaba gk el yi jk leab lra izlaa gk el yiy myk ,`lekc `zenily

xqgn dz` ixd leaba gk el oi`e leab lra izlaa gk el yi xn`z m`y

el yi "seq oi` xe`" - xnelk ."`lekc `zenily `ed seqÎoi`e ezenily

wx gek el yiy xn`z m` ,oky ."leab"a gek mb el yie ,"leab ila"a gek

oi` xe`"e ,ezenilya xqgn dz` ixd ,"leab"a gek el oi`e "leab ila"a

,zenily `ed "leab"d oipry oeeik ,ixd .lkd ly zenilyd ixd `ed "seq

."leab"d gek ly zenilyd z` "seq oi` xe`"l didzy gxkdd on

"zexitq"a mi`a ,"leab"d geke "leab ila"d gek ,dl` zegek ipy

mdy ,zexitqd ly "zexe`"d :zenlerd zbdpde z`ixa ly ote`a

"seq oi`" zpigaa mde ,"cqg" e` "dnkg" ly dlabde xeiv ila miheyt

oipra "cner" `edy itk "leab ila"d gekd ly zelbzdd md -

"cqg"e "dnkg" ly dlabde ihxt xeiv mdl yiy "milk"de ;"zexitq"d

xe`"n jynp "zexitq"d ici lre ."leab"d gek ly zelbzdd md -oi`

seqzenlerd bidpdle `exal - leab ilae seqÎoi` ly oipr `edy "

.milaben ixd mdy

oi` xe`" mr zilkza zecge`n ,milkd mbe zexe`d mb ,zexitqdy myk

"cg idenxbe edi` cg edeige edi`"y ,"seq3md zexe`de seqÎoi` xe` ,

zbdpde zeedzdy ixd ,cg` xac md milkde seqÎoi` xe` ,cg` xac

leab ly oipr md zenlerd z`f lkae ,"seq oi` xe`"n `id - zenlerd

digne deednd "seq oi` xe`"a dfy enk) leab ilae "seq oi`" `le

gek zcixi dpyi oday "zexitq"d oipr ici lr `a ixd df ,oky ,(mze`

.leab ilra zenler zeigdle zeedl "leab"d

lre" ,"mc`" z`xwp ,"zexitq"d oipra "seq oi` xe`" ly zeyalzdd

"mc` d`xnk zenc `qkd zenc4xyr ly sevxt ernyn "mc`" oky ,

.zexitq

zenlerd ly "zexitq"d oipr zece` xwira xaecn dlawd zxeza
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ùã÷ä úøâà
ïåéìò ùãç øåà àåä äðùå äðù ìëáù àìà íìåò
÷ìúñî àåä äæ ä"øá øéàäå ùãçúðù øåàä éë
ãòå äðùä úéùøî ù"æå .åùøùì äàáä ä"øòá
æîåø 'à øñç úéùøî áéúë ïëìå äãáì äðù úéøçà
øçà ãò ä"ø ìéìá ÷ìúñîù øåàä úå÷ìúñä ìò
øéàî äéä àìù øúåé ïåéìò ùãç øåà ãøåéù úåòé÷úä
ùáìúî àåäå äæë ïåéìò øåà íìåò éîéî ïééãò
úåéçäì äèîìùå äìòîìù íééçä õøàá øúúñîå
åéåìéâ êà åæ äðù êùî ìë úåîìåòä ìë úà
íúåëæå íéðåúçúä äùòîá éåìú äæä øúñääî

:ì"ãå ú"éùòá íúáåùúå
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lel` c"i iyily mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,zenlerd x`y lye "zeliv`"d mler ly "zexitq"d ,miipgexd

zexitqd xyr oipr zece` xzei xaecn zeciqgd zxeza eli`e

d`a - dnypd - `idy ,icedi lk ly eznypa mpyiy zegekde

zexitqd xyrn zlylzyne5ezceare ,zexitqd xyr da mb opyi -

zegek zxyra icedi ly

mb "zelret" ,eznyp

ly "zexitq"a dlrnl

odny mipeilrd zenlerd

ly zegekde zexitqd ze`a

dbydde dricid .dnypd

"zexitq"d oipr ze`ivna

xcqa dricid ,dlrnl

dnvr `id - zelylzydd

e`) "d`ype dax devn"

epaxy itk ,("d`ype dnx"

qxhpew"a oldl xne` owfd

"oexg`6zad`l `ian dfe ,

ceqi ody 'd z`xile 'd

itk) zeevnd lkl yxeye

"dxez ihewl"a mb `aeny7,(

zelrzde zeig dwiprn dnypd zegekae zexitqa dbydde dricide

.icedi ly ezceara ixnbl zexg`

ïéðòa "íúBãéçå íéîëç éøác ävìîe ìLî ïéáäì"§¨¦¨¨§¦¨¦§¥£¨¦§¦¨§¦§©
.úBøéôqäminkg ixac dvilne lyn oiadl" oeyld - ©§¦

weqtn `ed "mzecige8ixd ,my mixne` miyxtny itke ,
mipipr mpyiy ,azkay dxezl `id "dvilne lyn"a dpeekd
mby zexnl ,xzei dlrp oiprl lyn ly oipr md ielbay dxeza

da dvilndenk) cenile d`xed ,dxez ok mb `ed ,`hazn `ed
"zad` xy` dy`d mr miig d`x" lynl9lr lyn dfy ,

ixac"e ,(d`xede dxez `ed mixacd hyt mb j` ,dxezd znkg
md "minkg ixac" :dtÎlray dxezl dpeekd "mzecige minkg
elbiy jkl wwcfdl gxkdd ony mixac md "zecig"e ,mielb
mpyi "zexitq"d oipray ,owfd epax oiivn .dcigd z` exztie
,oky .mzecige minkg ixace ,dvilne lyn ly mipiprd lk mb
dhnl mbe mipeilrd zenlera dlrnl mb `ed "zexitq"d oipr

.icedi ly ytpaúàæ úòãeîxacd reci -éLBã÷ étî õøàa ©©Ÿ¨¨¤¦¦§¥
:áéúëc éàî ìëOä ìà úö÷ áø÷ì ,ïãò-íúîLð ïBéìò- ¤§¦§¨¨¥¤§¨¥§¨¤©¥¤©¦§¦

aezky dn10:äðekäL ,"dBìà äæçà éøNaîe",weqtd ly - ¦§¨¦¤¡¤¡©¤©©¨¨
øNáa úLaìîä Lôpî Cøaúé Búeäìà úö÷ ïéáäì àéä¦§¨¦§¨¡Ÿ¦§¨¥¦¤¤©§ª¤¤¦§©

,íãàä,sebd z` dignd ytpd ,xnelk -x"enc` w"k ztqed ¨¨¨
:`"hilyllka zeipgexa ,enk - dnvrylk ytpd zedna ,oky

,llk dpad lk oi` - dnvr iptaì"æ eðéúBaø øîàî ét ìòå11 §©¦©£©©¥©
÷eñt ìò12éLôð éëøa" :àeä-Ceøa-LBãwä äî" ¯ "'Bâå ©¨¨§¦©§¦§©©¨¨

,'eë,mlerd lk `ln -,"'eë äîLpä óàlk z` d`ln - ©©§¨¨
mdy myk xy` mitqep mixac my mipen l"f epizeaxe ,"sebd

mieeyn l"f epizeaxy oeeik ,ixd .dnypa md jk d"awd lv`
,`ed jexa yecwd lv` mpyiy mipipr da yiy ,dnypd z`
yecwd lv` mdy itk mipipr dnypdn oiadl ixd mileki
oeincd zn`a edn ,`l` .zewl`a mipipr oiadl ,`ed jexa
zeeydl xyt` ok` ji`e
l` dnypd ly mipipr
`iai - ?`ed jexa yecwd

efdn owfd epax,xd
zeiniptn d`a dnypdy
mipipr da yie zewl`d
zepeilrd zexitqdn
mileki okl ,zewl`ne
mipipr dnypdn oiadl
epax oeylae ,zewl`a

:owfdøîàî ét ìòå§©¦©£©
øäfä13÷eñt ìò14: ©Ÿ©©¨

úîLð åétàa çtiå"©¦©§©¨¦§©
,çôðc ïàî" ¯ "íéiç©¦©§¨©

,"çôð déëBzîgtepd - ¦¥¨©
`ly ,ezeiniptn gtep -
ladd z` `iven `ed ixd ,xacn cg`yk ,xeaica enk
mixne`yke ,ladd zeinipt z` `iven - gtepd j` ,ipevigd
dnypdy ,drnyn ,seba dnypd zqpkd lr "dgitp" oeyld
zxb`"a z`f xiaqn owfd epaxy itke ,zewl`d zeiniptn d`a

"daeyzd15,äiNòc Lôð elôàåmlerd `ed "diyr" - ©£¦¤¤©£¦¨
,ytp zebixcnd ynga dpezgzd `id "ytp"e ,xzeia oezgzd

,dcigi ,dig ,dnyp ,gexâeefî äàa àéä,cegi -ð"åæ- ¦¨¨¦¦
,"`awep"e "oitp` xirf",äiNòccegin ,diyrd mler ly - ©£¦¨

ze`a "diyr"d mler ly (zekln) `awepe (zecn) `"f beeife
,diyrd mler ly zeytpdíälL ïéçnäå`awepe `"f ly - §©Ÿ¦¤¨¤

,"diyr"c,ð"åæc äîLðe äiç úðéça íäL`id "dig" - ¤¥§¦©©¨§¨¨§
"digz dnkgd" ,"dnkg" zpiga16zpiga `id "dnyp"e ,

"mpiaz icy znyp" ,"dpia"17dbixcna wx `idy dnypa ,jk ,
,zecn yy - "`"f"n ,zexitqd lk opyi - "diyr"c ytp ly

,"dpia"ne "dnkg"n ,zekln - "`awep"níéøBçà ïä ïäL- ¤¥¥£©¦
,zeipevigd,úeìéöàc ð"åæc íéìëcp"ef ly milkd ,oky - §¥¦§©£¦

mler zexitqa miyalzne ,"diyr"a mixi`n "zeliv`" ly
"diyr"d18zeipevigd od ,"diyr"d mler ly zexitqdy ixd ;

,"zeliv`"c p"ef ly milkd ly miixeg`deíäLmilkd - ¤¥
md ,"zeliv`"cíëBúaL ,Lnî úeäìàmilka - ¡Ÿ©¨¤§¨

"zeliv`"cæeðâå Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà øéàî¥¦¥¨©§ª¨§¨
,úeìéöàc äîëçawlga d"l wxtay d"dbda xne`y itk - §¨§¨©£¦

oi` xe`" recn ,xac ly enrh ,"`ipz"d xtq ly oey`xd
,"dnkg"ay "seq oi` xe`" ,ixd ;`wec "dnkg"a dxey "seq
d`lir `a`" ,"zeliv`"d mleray zexitqd lka xi`n
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ùã÷ä úøâà
ïéáäì åèíéîëç éøáã äöéìîå ìùî

íúåãéçåïéðòáúåøéôñäúòãåî
ìà úö÷ áø÷ì ò"ð ïåéìò éùåã÷ éôî õøàá úàæ
äðååëäù äåìà äæçà éøùáîå áéúëã éàî ìëùä
úùáåìîä ùôðî êøáúé åúåäìà úö÷ ïéáäì àéä
äî 'åâå éùôð éëøá ô"ò ì"æøàî ô"òå íãàä øùáá
ô"ò øäæä øîàî ô"òå 'åë äîùðä óà 'åë ä"á÷ä
'éôàå çôð 'éëåúî çôðã ïàî íééç úîùð åéôàá çôéå
ïéçåîäå äéùòã ð"åæ âååéæî äàá àéä äéùòã ùôð
íééøåçà ïä ïäù ð"åæã äîùðå äéç 'éçá íäù íäìù
íëåúáù ùîî úåäìà íäù úåìéöàã ð"åæã íéìëã
'éöàã äîëçá æåðâå ùáåìîä ä"á ñ"à øåà øéàî
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`lelעב e"h iriax mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ט"ו רביעי יום
,`kw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéã÷äì êéøö êà,akw 'nr cr:äöéìîå ìùîá

"zeliv`a `ppwn19ixde ,zeliv`a zppwn dpeilr dnkg ,
oi` xe`" xi`n "zeliv`"d mleray zexitqd ly milkay

,`ed jexa "seq,úeìéöàa "ãç éäBîøâe eäéà"c,`edy - §¦§¨¦©©£¦
xac md - "zexitq"d ly milkde ,`ed jexa "seq oi` xe`"

,"zeliv`"d mlera cg`
zexitqdy oeeike
zeinipt od "zeliv`"c
mler ly zexitqd
zexitqay ixd ,"diyr"d
"diyr"d mler ly
"seq oi` xe`" yalzn

,`ed jexaïk ìòå,okle - §©¥
íãàä úîLða íb,zexitqdn d`ad -óBñ-ïéà øBà øéàî ©§¦§©¨¨¨¥¦¥

,daL äîëçä øBàa æeðâå Laìî ,àeä-Ceøa,ytpay - ¨§ª¨§¨§©¨§¨¤¨
äpnîe .íãàä úà úBéçäì,dnypdn -ïéáäì íãàä ìëeé §©£¤¨¨¨¦¤¨©¨¨¨§¨¦

ïlkL ,úBðBéìòä úBøéôña úö÷,zepeilrd zexitqd lk - §¨¦§¦¨¤§¤ª¨
.ïäî äìeìkä BúîLða úBøéàîd`a ixd dnypd ,oky - §¦§¦§¨©§¨¥¤

okl ,zexitqd xyr cbpk zegek dxyr da yie zexitqdn

xitqa mzervn`a oiadl mc`d leki,`l` .zepeilrd ze
iptn ,zexitqe zegek dxyr ok mb mpyi dnypay mixne`yk
lk zexi`n dae ,dlrnly zexitqd xyrn d`a `idy
oiadl mc`d lkei ytpdny daiq jkaye ,zepeilrd zexitqd
- dlrnly zexitqa
eaygi `ly ,oiivl yxcp
oeince jxr dfi` epyiy
zexitqly ,mdipia
oeinc dfi` yi zepeilrd
,dnypay zegekl
yi dnypd zegeklye

dfi`jxrzexitql `edy
yiy ,oiivle lelyl oldl owfd epax `a ,okl ;zepeilrd
jxr meye oeinc mey oi` oky ,yexitd zehyt hiytdl
didy ,epia` mdxa` ly cqgd zcn lr mb ixdy ,mdipia

`ed jexa yecwdl "dakxn"20dilr mixne` okÎitÎlrÎs` ,
epax oeylae .dlrnly cqgd zcnl oeince jxr mey dl oi`y

:owfd

éøö CàíBìMä-åéìò éøBnî ézòîMM äî ,íéc÷äì C- ©¨¦§©§¦©¤¨©§¦¦¦¨¨©¨
,yhixfnn cibnd axd÷eñt ìò21,"øôàå øôò éëðàå" : ©¨§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤

BúîLð úøàä ìò íBìMä-åéìò eðéáà íäøáà øîàL¤¨©©§¨¨¨¦¨¨©¨©¤¨©¦§¨
,ïBéìò ãñç øBàî Bôeâa äøéàîäcqgd zcn ly xe`dny - ©§¦¨§¥¤¤¤§

dxi`d "zeliv`"c
mdxa` ly eteba dnypd

,epia`Búcî àéäåly - §¦¦¨
,epia` mdxa`úcî¦©

,"äaø äáäà":øçà çqð) ©£¨©¨ª¨©¥
áäBà äéäL (äéä daL¤¨¨¨¤¨¨¥

àeä-Ceøa-LBãwä úà- ¤©¨¨
ly "dax dad`"d
yecwdl epia` mdxa`
xe`dn d`a ,`ed jexa
oeilrd cqgd ly

,"zeliv`"cäìBãb äáäà©£¨§¨
ãò ,Ck ìk äðBéìòå§¤§¨¨¨©
"äákøî" äNòpL¤©£¨¤§¨¨

.àeä-Ceøa-LBãwäì- §©¨¨
cr `ed jexa yecwdl ixnbl lha did epia` mdxa` ,xnelk
card lehian dlrnl `edy ,"dakxn" ly lehiad ote`l
z`f lka el yi ,oec`l lha `edy zexnl card ,oky .epec`l
eli`e ,oec`d oevx ipta epevx z` lhan `edy `l` ,invr oevx
evx mey dakxnl oi`y ote`a akexd iabl dlha "dakxn"o

jexa yecwdl epia` mdxa` ly elehia did dfk ote`ae ,invr

.`ed,àðéîà Czòc à÷ìñå,xnel zrcd lr dler dide - §¨§¨©§¨£¦¨
àéä úBðBéìòä úBøéôqa äìòîlL äáäàå ãñç úðéçaL¤§¦©¤¤§©£¨¤§©§¨©§¦¨¤§¦
eðéáà íäøáà ìL "äaø äáäà" úcî úeäî âeñå ïéòî¥¥§¨¦©©£¨©¨¤©§¨¨¨¦

àéäL ÷ø ,íBìMä-åéìòod ,dlrnly dad`de cqgd - ¨¨©¨©¤¦
äìBãb,zenka -äàìôðå §¨§¦§¨¨

,zeki`a -äpnî- ¦¤¨
,epia` mdxa` ly ezcnn
ïéà ãò äìòî äìòîì§©§¨©§¨©¥

,úéìëúå õ÷mpn` - ¥§©§¦
- dpnn d`ltpe dlecb
dfi` miptÎlkÎlr j`

,mdipia yi oeincòãBpk©©
ïéàL úBðBéìòä úBcnî¦¦¨¤§¤¥

íäì:øçà çqð]óBñ [õ÷ ¨¤ª¨©¥¥
,ïîöò ãvî úéìëúå- §©§¦¦©©§¨

zecndn drtyddyk
,dhnl zcxei zepeilrd
seqe uwa d`a `id
ly oipra xnelk ,zilkze
,j` .leab ilra mi`xape zenler dpnn mieedzn okly ,leab

onvr cvnoi`e leab ila od ,mvra od zepeilrd zecndy itk ,
,zilkze seqe uw odaøéàî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà ék¦¥¨¥¦

íëBúa Laìîe,zepeilrd zecnd jeza -eäéà"å ,Lnî §ª¨§¨©¨§¦
,"ãç éäBîøâely milkd ,eizecne "seq oi` xe`" ,`ed - §¨¦©

od zepeilrd zecnd mb ixd `lina ,cg` xac md ,zexitqd
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íãàä úîùðá íâ ë"òå úåìéöàá ãç éäåîøâå åäéàã
äáù äîëçä øåàá æåðâå ùáåìî ä"á ñ"à øåà øéàî
úö÷ ïéáäì íãàä ìëåé äðîîå íãàä úà úåéçäì
äìåìëä åúîùðá úåøéàî ïìåëù úåðåéìòä úåøéôñá

.ïäî

ä"ò éøåîî éúòîùù äî íéã÷äì êéøö êà
ìò ä"ò åðéáà íäøáà øîàù øôàå øôò éëðàå ô"ò
àéäå ïåéìò ãñç øåàî åôåâá äøéàîä åúîùð úøàä

) äáø äáäà úãî åúãîà"ðáäåà äéäù ('éä äáù
äùòðù ãò ë"ë äðåéìòå äìåãâ äáäà ä"á÷ä úà
äìòîìù äáäàå ãñç 'éçáù à"ãñå ä"á÷äì äáëøî
äáäà úãî úåäî âåñå ïéòî àéä úåðåéìòä úåøéôñá
äðîî äàìôðå äìåãâ àéäù ÷ø ä"ò à"à ìù äáø
úåãîî òãåðë úéìëúå õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì

] íäì ïéàù úåðåéìòäà"ðïîöò ãöî úéìëúå óåñ [õ÷
åäéàå ùîî íëåúá ùáåìîå øéàî ä"á ñ"à øåà éë
úùáåìîä íãàä úîùðá ë"àùî .ãç éäåîøâå
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lel` e"h iriax mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"seq oi`" ly dpigaaúLaìîä íãàä úîLða ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¦§©¨¨¨©§ª¤¤
,øîça,ixneg `edy seba -,ìeáâe õ÷ äéúBcîì LiLixd - ©Ÿ¤¤¥§¦¤¨¥§

y cqgd zcny ,`lina oaenzepeilra dpeilre dlecb dlrnl
itk epia` mdxa` ly dad`e cqgd zcnn zlaben izla

,seba zyaeln eznypy
à÷ìñ íB÷î-ìkî ìáà£¨¦¨¨¨§¨

àðéîà Czòceid - ©§¨£¦¨
,aeygl milekiäéúBcnL¤¦¤¨

mdxa` znyp ly -
,epia`âeñå ïéòî ïä¥¥¥§

.úBðBéìòä úBcîmcew - ¦¨¤§
dlrnln owfd epax lly
cqgd zcny ,dhnl
oirn dppi` dlrnly
ly dad`de cqgd beqne
`ed zrke .epia` mdxa`
,dlrnl dhnln mb lley
mdxa` ly cqgd zcny
beqne oirn dppi` epia`
- dlrnly cqgd zcn
df oipr lelyl ick ,z`fe

.miccvd lkn:øîà äæìå§¨¤¨©
mdxa` xn` okle -

:epia`øôò éëðàå"§¨Ÿ¦¨¨
øôàäL Bîëc ,"øôàå̈¥¤¦§¤¨¥¤
Búeîöòå Búeäî àeä¨§©§

L ,óøNpä õòä ìL- ¤¨¥©¦§¨¤
,sxypy iptl urdäéä̈¨

Là :úBãBñé 'ãî ákøîª§¨¦§¥
,øôò íéî çeøxac lk - ©©¦¨¨

drax`n akxen ixd
dl` zeceqi22,'âå§

¯ çeø íéî Là :úBãBñé§¥©¦©
eìëå íäì eëìäå eôìç̈§§¨§¨¤§¨

,òãBpk ïúákøäî äeäúnä ïLòadylyn ea yi oyrd - ¤¨¨©¦§©¤¥©§¨¨¨©©
zeceqidl`,urd ly ezakxda eidy ,min ,gex ,y` ,ãBñéå¦

BaL øôòä àeäL ,õòa äéäL 'ãämr dler epi` `ed - ©¤¨¨¨¥¤¤¨¨¤
`l` ,oyrdàeä ,Ba úèìBL Làä ïéàå ähîì ãøBiä©¥§©¨§¥¨¥¤¤

.øôàä àeäå ,íi÷ øàLpä.uray xtrd ceqin x`ypy dn - ©¦§¨©¨§¨¥¤
`ed xt`dy ,ixdzedn`ed zrke ur did df iptly ,urd

,ur did urdyk mcew mby ,oldl owfd epax xn`i ,jk .xt`
.xt` `ed zrky ,xtrd - urd zedn xwir didìk ,äpäå§¦¥¨

BLnîe õòä úeäî,eyynl milekie "ynn" el yi urdy - ¨¨¥©¨
,eay mind e` gexd e` ,y`dn `l ixd dfyBúøeöå Bøîçå§¨§§¨

Bøwò ¯ óøNpL íã÷ ïéòì äàøð äéäL éáòå áçøå Cøàa§Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¦¤¨¨¦§¤¨©¦Ÿ¤¤¦§©¦¨
ôòä ãBñéî äéä,BaL ø,uray -íéìeìk çeø íéî LàL ÷ø ¨¨¦¤¨¨¤©¤¥©¦©§¦

,Baj` ,gexe min ,y` zeceqidn mb ekeza llek urdy -
agexd ,jxe`d mi`a epnny ,xtrd ceqin `ed eay xwird

,urd ly iaerdeøôòä ék,eay xtrd ceqi -øúBé éøîç àeä ¦¤¨¨¨§¦¥
,ïlkî,zeceqid zyly x`y xy`n -áçøå Cøà Bì Léå ¦ª¨§¥Ÿ¤§Ÿ©

Làa ïk-ïéàM-äî ,éáòå§Ÿ¦©¤¥¥§¥
,çeøåjxe` mda oi`y - §©

,iaere agexíénä íâå- §©©©¦
xak yi minly zexnl
agexe jxe`e ,zeynn ixd

j` ,iaereèòî íä¥§©
øéòfîdhern dcna - ¦§¥
,xzeiaBkøà ìëå ,õòä¥§¨¨§

Béáòå Baçøå,urd ly - §¨§§¨§
øôòä ïî äéä ìkä"©Ÿ¨¨¦¤¨¨
,"øôòä ìà áL ìkäå§©Ÿ¨¤¤¨¨
øàLpä øôàä àeäL¤¨¥¤©¦§¨
Là epnî eãøôpL éøçà©£¥¤¦§§¦¤¥

.çeø íéîxt`de - ©¦©
didy xtrd `ed x`ypy
.urd zedn xwir mcew
ïéà øôàäL Bîk ,äpäå§¦¥§¤¨¥¤¥
úeäî ìà Cøòå ïBéîc Bì¦§§¤¤¤¨
áçøå Cøàa ìBãbä õòä̈¥©¨§Ÿ¤§Ÿ©
àì ,óøNpL íã÷ éáòå§Ÿ¦Ÿ¤¤¦§©Ÿ
,Búeëéàa àìå Búenëa§©§Ÿ§¥
oeinc mey xt`l oi` -
urd zenkl `l jxr meye
,ezeaiygle ezeki`l `le
Búeäî [àeä] àeäL óà©¤¨

Búeîöòå`ed urd - §©§
ly ezenvre ezedn

,xt`depnîe,urdn - ¦¤
äeäúð;xt`d --ìò Ck ¦§©¨¨©

íäøáà øîà ìLî-Cøc¤¤¨¨¨©©§¨¨
äáäàäå ãñçä úcî ,Búcî ìò íBìMä-åéìò eðéáà̈¦¨¨©¨©¦¨¦©©¤¤§¨©£¨

,Bôeâa úLaìîe Ba äøéànäúcî [àéä] àéäL óàc ©§¦¨§ª¤¤§§©¤¦¦¦©
äúéäL BúîLða øéànä úeìéöàaL ïBéìòä ãñçå äáäàä̈©£¨§¤¤¨¤§¤¨£¦©¥¦§¦§¨¤¨§¨
Laìúäì ähîì dzãøa ïë-ét-ìò-óà ,äðBéìò äákøî¤§¨¨¤§¨©©¦¥§¦§¨§©¨§¦§©¥

Bôeâa,ixd dfy -ìzLä éãé ìòäâøãnî úBîìBòä úeìL §©§¥¦§©§§¨¨¦©§¥¨
íéaø íéîeöîö éãé ìò äâøãîìzcn ly xe`d ixd cxei - §©§¥¨©§¥¦§¦©¦

mvnhvne zeax zebixcn zelylzyd jxc "zeliv`"c cqgd
,f` ixd - miax minevnv ici lrøBà úeäî Cøòå ïBéîc ïéà¥¦§§¤¤¨

ïBéìò ãñçå äáäà øBà úeäî ìà Ba øéànä äáäàä̈©£¨©¥¦¤¨©£¨§¤¤¤§
øôà äNòpL øôòä úeäî ïBéîãå Cøòk àlà ,úeìéöàaL¤¨£¦¤¨§¤¤§¦§¨¤¨¨¤©£¨¥¤
áBèå äàøîì ãîçð õò äéäLk Búeëéàå Búeäî ìà¤¨§¥§¤¨¨¥¤§¨§©§¤§

ìëàîì23,ìLî-Cøc-ìòoia oeinc meye jxr mey ixd oi`y - §©£¨©¤¤¨¨
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ùã÷ä úøâà
à"ãñ î"î ìáà .ìåáâå õ÷ äéúåãîì ùéù øîåçá
éëðàå à"æìå úåðåéìòä úåãî âåñå ïéòî ïä äéúåãîù
ìù åúåîöòå åúåäî àåä øôàäù åîëã øôàå øôò
'âå ò"îøà úåãåñé 'ãî áëøåî äéäù óøùðä õòä
äåäúîä ïùòá åìëå íäì åëìäå åôìç ø"îà úåãåñé
øôòä àåäù õòá äéäù 'ãä ãåñéå òãåðë ïúáëøäî
øàùðä àåä åá úèìåù ùàä ïéàå äèîì ãøåéä åáù
åøîåçå åùîîå õòä úåäî ìë äðäå øôàä àåäå íéé÷
íãå÷ ïéòì äàøð äéäù éáåòå áçåøå êøåàá åúøåöå
ø"îàù ÷ø åáù øôòä ãåñéî äéä åø÷éò óøùðù
åì ùéå ïìåëî øúåé éøîåç àåä øôòä éë åá íéìåìë
íä íéîä íâå çåøå ùàá ë"àùî éáåòå áçåøå êøåà
äéä ìëä åéáåòå åáçøå åëøà ìëå õòá øéòæî èòî
øàùðä øôàä àåäù øôòä ìà áù ìëäå øôòä ïî
åì ïéà øôàäù åîë äðäå ø"îà åðîî åãøôðù éøçà
áçåøå êøåàá ìåãâä õòä úåäî ìà êøòå ïåéîã
óà åúåëéàá àìå åúåîëá àì óøùðù íãå÷ éáåòå
î"ãò êë äåäúð åðîîå åúåîöòå åúåäî [àåä] àåäù
äøéàîä äáäàäå ãñçä úãî åúãî ìò ä"òàà øîà
äáäàä úãî [àéä] àéäù óàã åôåâá úùáåìîå åá
äúéäù åúîùðá øéàîä úåìéöàáù ïåéìòä ãñçå
ùáìúäì äèîì äúãøá ë"ôòà äðåéìò äáëøî
äâøãîì äâøãîî úåîìåòä úåìùìúùä é"ò åôåâá
øåà úåäî êøòå ïåéîã ïéà íéáø íéîåöîö éãé ìò
ïåéìò ãñçå äáäà øåà úåäî ìà åá øéàîä äáäàä
äùòðù øôòä úåäî ïåéîãå êøòë àìà úåìéöàáù
äàøîì ãîçð õò äéäùë åúåëéàå åúåäî ìà øôà
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עג lel` e"h iriax mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ט"ו רביעי יום
,`kw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéã÷äì êéøö êà,akw 'nr cr:äöéìîå ìùîá

"zeliv`a `ppwn19ixde ,zeliv`a zppwn dpeilr dnkg ,
oi` xe`" xi`n "zeliv`"d mleray zexitqd ly milkay

,`ed jexa "seq,úeìéöàa "ãç éäBîøâe eäéà"c,`edy - §¦§¨¦©©£¦
xac md - "zexitq"d ly milkde ,`ed jexa "seq oi` xe`"

,"zeliv`"d mlera cg`
zexitqdy oeeike
zeinipt od "zeliv`"c
mler ly zexitqd
zexitqay ixd ,"diyr"d
"diyr"d mler ly
"seq oi` xe`" yalzn

,`ed jexaïk ìòå,okle - §©¥
íãàä úîLða íb,zexitqdn d`ad -óBñ-ïéà øBà øéàî ©§¦§©¨¨¨¥¦¥

,daL äîëçä øBàa æeðâå Laìî ,àeä-Ceøa,ytpay - ¨§ª¨§¨§©¨§¨¤¨
äpnîe .íãàä úà úBéçäì,dnypdn -ïéáäì íãàä ìëeé §©£¤¨¨¨¦¤¨©¨¨¨§¨¦

ïlkL ,úBðBéìòä úBøéôña úö÷,zepeilrd zexitqd lk - §¨¦§¦¨¤§¤ª¨
.ïäî äìeìkä BúîLða úBøéàîd`a ixd dnypd ,oky - §¦§¦§¨©§¨¥¤

okl ,zexitqd xyr cbpk zegek dxyr da yie zexitqdn

xitqa mzervn`a oiadl mc`d leki,`l` .zepeilrd ze
iptn ,zexitqe zegek dxyr ok mb mpyi dnypay mixne`yk
lk zexi`n dae ,dlrnly zexitqd xyrn d`a `idy
oiadl mc`d lkei ytpdny daiq jkaye ,zepeilrd zexitqd
- dlrnly zexitqa
eaygi `ly ,oiivl yxcp
oeince jxr dfi` epyiy
zexitqly ,mdipia
oeinc dfi` yi zepeilrd
,dnypay zegekl
yi dnypd zegeklye

dfi`jxrzexitql `edy
yiy ,oiivle lelyl oldl owfd epax `a ,okl ;zepeilrd
jxr meye oeinc mey oi` oky ,yexitd zehyt hiytdl
didy ,epia` mdxa` ly cqgd zcn lr mb ixdy ,mdipia

`ed jexa yecwdl "dakxn"20dilr mixne` okÎitÎlrÎs` ,
epax oeylae .dlrnly cqgd zcnl oeince jxr mey dl oi`y

:owfd

éøö CàíBìMä-åéìò éøBnî ézòîMM äî ,íéc÷äì C- ©¨¦§©§¦©¤¨©§¦¦¦¨¨©¨
,yhixfnn cibnd axd÷eñt ìò21,"øôàå øôò éëðàå" : ©¨§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤

BúîLð úøàä ìò íBìMä-åéìò eðéáà íäøáà øîàL¤¨©©§¨¨¨¦¨¨©¨©¤¨©¦§¨
,ïBéìò ãñç øBàî Bôeâa äøéàîäcqgd zcn ly xe`dny - ©§¦¨§¥¤¤¤§

dxi`d "zeliv`"c
mdxa` ly eteba dnypd

,epia`Búcî àéäåly - §¦¦¨
,epia` mdxa`úcî¦©

,"äaø äáäà":øçà çqð) ©£¨©¨ª¨©¥
áäBà äéäL (äéä daL¤¨¨¨¤¨¨¥

àeä-Ceøa-LBãwä úà- ¤©¨¨
ly "dax dad`"d
yecwdl epia` mdxa`
xe`dn d`a ,`ed jexa
oeilrd cqgd ly

,"zeliv`"cäìBãb äáäà©£¨§¨
ãò ,Ck ìk äðBéìòå§¤§¨¨¨©
"äákøî" äNòpL¤©£¨¤§¨¨

.àeä-Ceøa-LBãwäì- §©¨¨
cr `ed jexa yecwdl ixnbl lha did epia` mdxa` ,xnelk
card lehian dlrnl `edy ,"dakxn" ly lehiad ote`l
z`f lka el yi ,oec`l lha `edy zexnl card ,oky .epec`l
eli`e ,oec`d oevx ipta epevx z` lhan `edy `l` ,invr oevx
evx mey dakxnl oi`y ote`a akexd iabl dlha "dakxn"o

jexa yecwdl epia` mdxa` ly elehia did dfk ote`ae ,invr

.`ed,àðéîà Czòc à÷ìñå,xnel zrcd lr dler dide - §¨§¨©§¨£¦¨
àéä úBðBéìòä úBøéôqa äìòîlL äáäàå ãñç úðéçaL¤§¦©¤¤§©£¨¤§©§¨©§¦¨¤§¦
eðéáà íäøáà ìL "äaø äáäà" úcî úeäî âeñå ïéòî¥¥§¨¦©©£¨©¨¤©§¨¨¨¦

àéäL ÷ø ,íBìMä-åéìòod ,dlrnly dad`de cqgd - ¨¨©¨©¤¦
äìBãb,zenka -äàìôðå §¨§¦§¨¨

,zeki`a -äpnî- ¦¤¨
,epia` mdxa` ly ezcnn
ïéà ãò äìòî äìòîì§©§¨©§¨©¥

,úéìëúå õ÷mpn` - ¥§©§¦
- dpnn d`ltpe dlecb
dfi` miptÎlkÎlr j`

,mdipia yi oeincòãBpk©©
ïéàL úBðBéìòä úBcnî¦¦¨¤§¤¥

íäì:øçà çqð]óBñ [õ÷ ¨¤ª¨©¥¥
,ïîöò ãvî úéìëúå- §©§¦¦©©§¨

zecndn drtyddyk
,dhnl zcxei zepeilrd
seqe uwa d`a `id
ly oipra xnelk ,zilkze
,j` .leab ilra mi`xape zenler dpnn mieedzn okly ,leab

onvr cvnoi`e leab ila od ,mvra od zepeilrd zecndy itk ,
,zilkze seqe uw odaøéàî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà ék¦¥¨¥¦

íëBúa Laìîe,zepeilrd zecnd jeza -eäéà"å ,Lnî §ª¨§¨©¨§¦
,"ãç éäBîøâely milkd ,eizecne "seq oi` xe`" ,`ed - §¨¦©

od zepeilrd zecnd mb ixd `lina ,cg` xac md ,zexitqd
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íãàä úîùðá íâ ë"òå úåìéöàá ãç éäåîøâå åäéàã
äáù äîëçä øåàá æåðâå ùáåìî ä"á ñ"à øåà øéàî
úö÷ ïéáäì íãàä ìëåé äðîîå íãàä úà úåéçäì
äìåìëä åúîùðá úåøéàî ïìåëù úåðåéìòä úåøéôñá

.ïäî

ä"ò éøåîî éúòîùù äî íéã÷äì êéøö êà
ìò ä"ò åðéáà íäøáà øîàù øôàå øôò éëðàå ô"ò
àéäå ïåéìò ãñç øåàî åôåâá äøéàîä åúîùð úøàä

) äáø äáäà úãî åúãîà"ðáäåà äéäù ('éä äáù
äùòðù ãò ë"ë äðåéìòå äìåãâ äáäà ä"á÷ä úà
äìòîìù äáäàå ãñç 'éçáù à"ãñå ä"á÷äì äáëøî
äáäà úãî úåäî âåñå ïéòî àéä úåðåéìòä úåøéôñá
äðîî äàìôðå äìåãâ àéäù ÷ø ä"ò à"à ìù äáø
úåãîî òãåðë úéìëúå õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì

] íäì ïéàù úåðåéìòäà"ðïîöò ãöî úéìëúå óåñ [õ÷
åäéàå ùîî íëåúá ùáåìîå øéàî ä"á ñ"à øåà éë
úùáåìîä íãàä úîùðá ë"àùî .ãç éäåîøâå
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lel` e"h iriax mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"seq oi`" ly dpigaaúLaìîä íãàä úîLða ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¦§©¨¨¨©§ª¤¤
,øîça,ixneg `edy seba -,ìeáâe õ÷ äéúBcîì LiLixd - ©Ÿ¤¤¥§¦¤¨¥§

y cqgd zcny ,`lina oaenzepeilra dpeilre dlecb dlrnl
itk epia` mdxa` ly dad`e cqgd zcnn zlaben izla

,seba zyaeln eznypy
à÷ìñ íB÷î-ìkî ìáà£¨¦¨¨¨§¨

àðéîà Czòceid - ©§¨£¦¨
,aeygl milekiäéúBcnL¤¦¤¨

mdxa` znyp ly -
,epia`âeñå ïéòî ïä¥¥¥§

.úBðBéìòä úBcîmcew - ¦¨¤§
dlrnln owfd epax lly
cqgd zcny ,dhnl
oirn dppi` dlrnly
ly dad`de cqgd beqne
`ed zrke .epia` mdxa`
,dlrnl dhnln mb lley
mdxa` ly cqgd zcny
beqne oirn dppi` epia`
- dlrnly cqgd zcn
df oipr lelyl ick ,z`fe

.miccvd lkn:øîà äæìå§¨¤¨©
mdxa` xn` okle -

:epia`øôò éëðàå"§¨Ÿ¦¨¨
øôàäL Bîëc ,"øôàå̈¥¤¦§¤¨¥¤
Búeîöòå Búeäî àeä¨§©§

L ,óøNpä õòä ìL- ¤¨¥©¦§¨¤
,sxypy iptl urdäéä̈¨

Là :úBãBñé 'ãî ákøîª§¨¦§¥
,øôò íéî çeøxac lk - ©©¦¨¨

drax`n akxen ixd
dl` zeceqi22,'âå§

¯ çeø íéî Là :úBãBñé§¥©¦©
eìëå íäì eëìäå eôìç̈§§¨§¨¤§¨

,òãBpk ïúákøäî äeäúnä ïLòadylyn ea yi oyrd - ¤¨¨©¦§©¤¥©§¨¨¨©©
zeceqidl`,urd ly ezakxda eidy ,min ,gex ,y` ,ãBñéå¦

BaL øôòä àeäL ,õòa äéäL 'ãämr dler epi` `ed - ©¤¨¨¨¥¤¤¨¨¤
`l` ,oyrdàeä ,Ba úèìBL Làä ïéàå ähîì ãøBiä©¥§©¨§¥¨¥¤¤

.øôàä àeäå ,íi÷ øàLpä.uray xtrd ceqin x`ypy dn - ©¦§¨©¨§¨¥¤
`ed xt`dy ,ixdzedn`ed zrke ur did df iptly ,urd

,ur did urdyk mcew mby ,oldl owfd epax xn`i ,jk .xt`
.xt` `ed zrky ,xtrd - urd zedn xwir didìk ,äpäå§¦¥¨

BLnîe õòä úeäî,eyynl milekie "ynn" el yi urdy - ¨¨¥©¨
,eay mind e` gexd e` ,y`dn `l ixd dfyBúøeöå Bøîçå§¨§§¨

Bøwò ¯ óøNpL íã÷ ïéòì äàøð äéäL éáòå áçøå Cøàa§Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¦¤¨¨¦§¤¨©¦Ÿ¤¤¦§©¦¨
ôòä ãBñéî äéä,BaL ø,uray -íéìeìk çeø íéî LàL ÷ø ¨¨¦¤¨¨¤©¤¥©¦©§¦

,Baj` ,gexe min ,y` zeceqidn mb ekeza llek urdy -
agexd ,jxe`d mi`a epnny ,xtrd ceqin `ed eay xwird

,urd ly iaerdeøôòä ék,eay xtrd ceqi -øúBé éøîç àeä ¦¤¨¨¨§¦¥
,ïlkî,zeceqid zyly x`y xy`n -áçøå Cøà Bì Léå ¦ª¨§¥Ÿ¤§Ÿ©

Làa ïk-ïéàM-äî ,éáòå§Ÿ¦©¤¥¥§¥
,çeøåjxe` mda oi`y - §©

,iaere agexíénä íâå- §©©©¦
xak yi minly zexnl
agexe jxe`e ,zeynn ixd

j` ,iaereèòî íä¥§©
øéòfîdhern dcna - ¦§¥
,xzeiaBkøà ìëå ,õòä¥§¨¨§

Béáòå Baçøå,urd ly - §¨§§¨§
øôòä ïî äéä ìkä"©Ÿ¨¨¦¤¨¨
,"øôòä ìà áL ìkäå§©Ÿ¨¤¤¨¨
øàLpä øôàä àeäL¤¨¥¤©¦§¨
Là epnî eãøôpL éøçà©£¥¤¦§§¦¤¥

.çeø íéîxt`de - ©¦©
didy xtrd `ed x`ypy
.urd zedn xwir mcew
ïéà øôàäL Bîk ,äpäå§¦¥§¤¨¥¤¥
úeäî ìà Cøòå ïBéîc Bì¦§§¤¤¤¨
áçøå Cøàa ìBãbä õòä̈¥©¨§Ÿ¤§Ÿ©
àì ,óøNpL íã÷ éáòå§Ÿ¦Ÿ¤¤¦§©Ÿ
,Búeëéàa àìå Búenëa§©§Ÿ§¥
oeinc mey xt`l oi` -
urd zenkl `l jxr meye
,ezeaiygle ezeki`l `le
Búeäî [àeä] àeäL óà©¤¨

Búeîöòå`ed urd - §©§
ly ezenvre ezedn

,xt`depnîe,urdn - ¦¤
äeäúð;xt`d --ìò Ck ¦§©¨¨©

íäøáà øîà ìLî-Cøc¤¤¨¨¨©©§¨¨
äáäàäå ãñçä úcî ,Búcî ìò íBìMä-åéìò eðéáà̈¦¨¨©¨©¦¨¦©©¤¤§¨©£¨

,Bôeâa úLaìîe Ba äøéànäúcî [àéä] àéäL óàc ©§¦¨§ª¤¤§§©¤¦¦¦©
äúéäL BúîLða øéànä úeìéöàaL ïBéìòä ãñçå äáäàä̈©£¨§¤¤¨¤§¤¨£¦©¥¦§¦§¨¤¨§¨
Laìúäì ähîì dzãøa ïë-ét-ìò-óà ,äðBéìò äákøî¤§¨¨¤§¨©©¦¥§¦§¨§©¨§¦§©¥

Bôeâa,ixd dfy -ìzLä éãé ìòäâøãnî úBîìBòä úeìL §©§¥¦§©§§¨¨¦©§¥¨
íéaø íéîeöîö éãé ìò äâøãîìzcn ly xe`d ixd cxei - §©§¥¨©§¥¦§¦©¦

mvnhvne zeax zebixcn zelylzyd jxc "zeliv`"c cqgd
,f` ixd - miax minevnv ici lrøBà úeäî Cøòå ïBéîc ïéà¥¦§§¤¤¨

ïBéìò ãñçå äáäà øBà úeäî ìà Ba øéànä äáäàä̈©£¨©¥¦¤¨©£¨§¤¤¤§
øôà äNòpL øôòä úeäî ïBéîãå Cøòk àlà ,úeìéöàaL¤¨£¦¤¨§¤¤§¦§¨¤¨¨¤©£¨¥¤
áBèå äàøîì ãîçð õò äéäLk Búeëéàå Búeäî ìà¤¨§¥§¤¨¨¥¤§¨§©§¤§

ìëàîì23,ìLî-Cøc-ìòoia oeinc meye jxr mey ixd oi`y - §©£¨©¤¤¨¨
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ùã÷ä úøâà
à"ãñ î"î ìáà .ìåáâå õ÷ äéúåãîì ùéù øîåçá
éëðàå à"æìå úåðåéìòä úåãî âåñå ïéòî ïä äéúåãîù
ìù åúåîöòå åúåäî àåä øôàäù åîëã øôàå øôò
'âå ò"îøà úåãåñé 'ãî áëøåî äéäù óøùðä õòä
äåäúîä ïùòá åìëå íäì åëìäå åôìç ø"îà úåãåñé
øôòä àåäù õòá äéäù 'ãä ãåñéå òãåðë ïúáëøäî
øàùðä àåä åá úèìåù ùàä ïéàå äèîì ãøåéä åáù
åøîåçå åùîîå õòä úåäî ìë äðäå øôàä àåäå íéé÷
íãå÷ ïéòì äàøð äéäù éáåòå áçåøå êøåàá åúøåöå
ø"îàù ÷ø åáù øôòä ãåñéî äéä åø÷éò óøùðù
åì ùéå ïìåëî øúåé éøîåç àåä øôòä éë åá íéìåìë
íä íéîä íâå çåøå ùàá ë"àùî éáåòå áçåøå êøåà
äéä ìëä åéáåòå åáçøå åëøà ìëå õòá øéòæî èòî
øàùðä øôàä àåäù øôòä ìà áù ìëäå øôòä ïî
åì ïéà øôàäù åîë äðäå ø"îà åðîî åãøôðù éøçà
áçåøå êøåàá ìåãâä õòä úåäî ìà êøòå ïåéîã
óà åúåëéàá àìå åúåîëá àì óøùðù íãå÷ éáåòå
î"ãò êë äåäúð åðîîå åúåîöòå åúåäî [àåä] àåäù
äøéàîä äáäàäå ãñçä úãî åúãî ìò ä"òàà øîà
äáäàä úãî [àéä] àéäù óàã åôåâá úùáåìîå åá
äúéäù åúîùðá øéàîä úåìéöàáù ïåéìòä ãñçå
ùáìúäì äèîì äúãøá ë"ôòà äðåéìò äáëøî
äâøãîì äâøãîî úåîìåòä úåìùìúùä é"ò åôåâá
øåà úåäî êøòå ïåéîã ïéà íéáø íéîåöîö éãé ìò
ïåéìò ãñçå äáäà øåà úåäî ìà åá øéàîä äáäàä
äùòðù øôòä úåäî ïåéîãå êøòë àìà úåìéöàáù
äàøîì ãîçð õò äéäùë åúåëéàå åúåäî ìà øôà
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`lelעד f"h iying mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ט"ז חמישי יום
,akw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ñ"éä úåììë äðäå,bkw 'nr cr.('úéù åîë

dad`d zcn oia oeinc meye jxr mey oi` jk ,urd oial xt`d
."zeliv`" ly dad`de cqgd zcn iabl epia` mdxa` ly

,úBìcáä íéôìàa ìécáäì ,äfî øúBéåurde xt`d oia - §¥¦¤§©§¦©£¨¦©§¨
zeipgex iabl inybd
mdxa` ly dad`d zecn
,"zeliv`"c cqge epia`

ìk äøBz äøacL ÷øïBL ©¤¦§¨¨¦§
:ävìîe ìLîa íãà éða§¥¨¨§¨¨§¦¨

lr epia` mdxa` ly dad`de cqgd zcinl ,okl ,mi`xew -

,okyÎlkna mb oaei jk ."zeliv`" ly dad`de cqgd my
mdl oi` ,dhnl icedi ly dnypd zexitqe zegekd zecndy
lka j` .mi`a md odny zexitqd iabl oeinc meye jxr mey
odn mi`a mdy oeeik ,z`f
zexi`n zexitqde
leki ,icedi ly eznypa
eznypn oiadl icedi
zvw (eteb z` dignd)
."dwl` dfg` ixyane" weqtd okez dfy ,zepeilrd zexitqa

ìkì òãBð íãàä úîLðaL úBøéôñ 'éä úeììk ,äpäå§¦¥§¨©§¦¤§¦§©¨¨¨©©Ÿ
.ììk Cøãa]àúéì ãé-áúëáììk Cøãa úB÷ìçð úBcnäL ,[ §¤¤§¨¤©¦¤¡¨§¤¤§¨

íãàaL úBcnä éèøt ìëå ,úBcî 'æìly zepeyd eizeihp - §¦§¨§¨¥©¦¤¨¨¨
zeihp e` ,odil` jynp `edy ,zeiaeig zeihp od m` ,mc`d

cner `edy ,zeilily
,odn cxtpaúçàî úBàä¥©©

ïäL ,elà úBcî 'æî- ¦¦¥¤¥
,zecnd rayìk LøLŸ¤¨

,ïúeììëe úBcnä- ©¦§¨¨
zeihpde zecnd lk yxey
zecn ray md ,mc`a
lk mpyi odae ,el`
iptl ,illk ote`a mihxtd
ly mihxta mi`a mdy

,zeihxt zeihp:ïäL- ¤¥
:od zecnd rayúcî¦©

éìa òétLäì ãñçä©¤¤§©§¦©§¦
,ìeábmvr mb ,xnelk - §

ila `id drtydd
in l` mbe ,dlabd
ila `ed mirityny
`id drtydd ,dlabd

,lkl,Ck ìk òétLälî íöîöì äøeábä úcîe,xnelk - ¦©©§¨§©§¥¦§©§¦©¨¨
,ritydl dnk cr ,dlabda `id ,drtyddyàlL Bà¤Ÿ

] òétLäìøçà çqð,ììk [øwò ìk :milawnly ,xnelk - §©§¦©ª¨©¥¨¦¨§¨
i`vga aezky itk e` ,llk drtydd didz `l miniieqn
`a df lke ,llk mdl ritydl ligzdl `l ,"xwir lk" :reaixd

,mevnvde oicd zcn `idy "dxeab"d cvníéîçøä úcîe¦©¨©£¦
iML éî ìò íçøìì CïBL24,åéìò úeðîçøoi`y zexnly - §©¥©¦¤©¨§©£¨¨¨

eilr mgxl mikixv zepngxd cvn j` ,el erityiy ie`x `ed
,el ritydleàéäå`id ,mingxd zcn -ïéa úòvîî äcî §¦¦¨§ª©©¥

àéäL ,ãñçì äøeáb`id "cqg"d zcn -íb ,ìkì òétLäì §¨§¤¤¤¦§©§¦©©Ÿ©
iL àlL éîìì Cøñç BðéàL éðtî ,ììk åéìò úeðîçø ïBL §¦¤Ÿ©¨§©§¨¨¨§¨¦§¥¤¥¨¥

ììk øòöa éeøL Bðéàå íeìk25.zcn cvn ,z`f lkae - §§¥¨§©©§¨
mb ritydl `vei ,dlabd ila drtyde cqg `idy ,"cqg"d
zcn cvn ,j` .dfkl
mb da yiy "mingx"d

lkzd,"dxeab" ly zel
`ly dlabd zniiw
,dfk cg`l ritydl
zepngxy in df znerle
oi`y zexnl ixd ,eilr
cvn yxcp ,ie`x `ed

.el ritydl zepngxéôìe§¦
àéäL,"mingx"d zcn - ¤¦

`idúòvîî äcîyiy - ¦¨§ª©©
mbe "cqg" mb da

,"dxeab"úàø÷ð¦§¥
éãâa Bîk ,"úøàôz"¦§¤¤§¦§¥
,ìLî-Cøc ìò ,úøàôz¦§¤¤©¤¤¨¨
íéðåâa òeáö ãâa àeäL¤¤¤¨©¦§¨¦

íéáøòî äaøä]Ba ©§¥§Ÿ̈¦
`zil ciÎazkaCøãa [§¤¤

¯ ãçà ïåâa òeávä ãâa ïk-ïéàM-äî ,éBðå úøàôz àeäL¤¦§¤¤§©¤¥¥¤¤©¨©§¨¤¤¨
iL àìì Ba C.úøàôz ïBLwx `id "zx`tz" ,oky - Ÿ©¨§¦§¤¤

dpyi "mingx"d zcnay iptne ,mipeeb dnk ly zellkzd
."zx`tz" mya z`xwp `id - dxeabe cqg ly zellkzdøçàå§©©

,Ckzexxerzddy m` ,ritydl zexxerzdd dpyiy ixg` - ¨
zcn cvn e` ,"dxeab"d zcn cvn e` "cqg"d zcn cvn `id

,"mingxd"úòLa eðéäc ,äNòî éãéì äòtLää àBáa§©©§¨¨¦¥©£¤§©§¦§©
Lnî äòtLää26oiprd z` cnel `edyk `l ,xnelk - ©©§¨¨©¨

ynn oipr eze` ritydl dpkda - `l` ,envrl,okn xg`l
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåìãáä íéôìàá ìéãáäì äæî øúåéå î"ãò ìëàîì áåèå
:äöéìîå ìùîá íãà éðá ïåùìë äøåú äøáãù ÷ø

äðäåêøãá] ìëì òãåð íãàä úîùðáù ñ"éä úåììë
.ììëàúéì é"ëáììë êøãá úå÷ìçð úåãîäù [

úçàî úåàá íãàáù úåãîä éèøô ìëå úåãî 'æì
ïäù ïúåììëå úåãîä ìë ùøåù ïäù åìà úåãî 'æî
íöîöì äøåáâä úãîå ìåáâ éìá òéôùäì ãñçä úãî

] òéôùäì àìù åà ë"ë òéôùäìîà"ðììë [ø÷éò ìë
úåðîçø ïåùì êééùù éî ìò íçøì íéîçøä úãîå
àéäù ãñçì äøåáâ ïéá úòöåîî äãî àéäå åéìò
åéìò úåðîçø ïåùì êééù àìù éîì íâ ìëì òéôùäì
ììë øòöá éåøù åðéàå íåìë øñç åðéàù éðôî ììë
éãâá åîë úøàôú úàø÷ð úòöåîî äãî àéäù éôìå
'éáøåòî äáøä íéðååâá òåáö ãâá àåäù î"ãò úøàôú

åá]àúéì é"ëáãâá ë"àùî .éåðå úøàôú àåäù êøãá [
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עה lel` f"h iying mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ט"ז חמישי יום
,akw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ñ"éä úåììë äðäå,bkw 'nr cr.('úéù åîë

dad`d zcn oia oeinc meye jxr mey oi` jk ,urd oial xt`d
."zeliv`" ly dad`de cqgd zcn iabl epia` mdxa` ly

,úBìcáä íéôìàa ìécáäì ,äfî øúBéåurde xt`d oia - §¥¦¤§©§¦©£¨¦©§¨
zeipgex iabl inybd
mdxa` ly dad`d zecn
,"zeliv`"c cqge epia`

ìk äøBz äøacL ÷øïBL ©¤¦§¨¨¦§
:ävìîe ìLîa íãà éða§¥¨¨§¨¨§¦¨

lr epia` mdxa` ly dad`de cqgd zcinl ,okl ,mi`xew -

,okyÎlkna mb oaei jk ."zeliv`" ly dad`de cqgd my
mdl oi` ,dhnl icedi ly dnypd zexitqe zegekd zecndy
lka j` .mi`a md odny zexitqd iabl oeinc meye jxr mey
odn mi`a mdy oeeik ,z`f
zexi`n zexitqde
leki ,icedi ly eznypa
eznypn oiadl icedi
zvw (eteb z` dignd)
."dwl` dfg` ixyane" weqtd okez dfy ,zepeilrd zexitqa
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zeihp e` ,odil` jynp `edy ,zeiaeig zeihp od m` ,mc`d

cner `edy ,zeilily
,odn cxtpaúçàî úBàä¥©©

ïäL ,elà úBcî 'æî- ¦¦¥¤¥
,zecnd rayìk LøLŸ¤¨

,ïúeììëe úBcnä- ©¦§¨¨
zeihpde zecnd lk yxey
zecn ray md ,mc`a
lk mpyi odae ,el`
iptl ,illk ote`a mihxtd
ly mihxta mi`a mdy

,zeihxt zeihp:ïäL- ¤¥
:od zecnd rayúcî¦©

éìa òétLäì ãñçä©¤¤§©§¦©§¦
,ìeábmvr mb ,xnelk - §

ila `id drtydd
in l` mbe ,dlabd
ila `ed mirityny
`id drtydd ,dlabd

,lkl,Ck ìk òétLälî íöîöì äøeábä úcîe,xnelk - ¦©©§¨§©§¥¦§©§¦©¨¨
,ritydl dnk cr ,dlabda `id ,drtyddyàlL Bà¤Ÿ
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iML éî ìò íçøìì CïBL24,åéìò úeðîçøoi`y zexnly - §©¥©¦¤©¨§©£¨¨¨
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àéäL ,ãñçì äøeáb`id "cqg"d zcn -íb ,ìkì òétLäì §¨§¤¤¤¦§©§¦©©Ÿ©
iL àlL éîìì Cøñç BðéàL éðtî ,ììk åéìò úeðîçø ïBL §¦¤Ÿ©¨§©§¨¨¨§¨¦§¥¤¥¨¥

ììk øòöa éeøL Bðéàå íeìk25.zcn cvn ,z`f lkae - §§¥¨§©©§¨
mb ritydl `vei ,dlabd ila drtyde cqg `idy ,"cqg"d
zcn cvn ,j` .dfkl
mb da yiy "mingx"d

lkzd,"dxeab" ly zel
`ly dlabd zniiw
,dfk cg`l ritydl
zepngxy in df znerle
oi`y zexnl ixd ,eilr
cvn yxcp ,ie`x `ed

.el ritydl zepngxéôìe§¦
àéäL,"mingx"d zcn - ¤¦

`idúòvîî äcîyiy - ¦¨§ª©©
mbe "cqg" mb da

,"dxeab"úàø÷ð¦§¥
éãâa Bîk ,"úøàôz"¦§¤¤§¦§¥
,ìLî-Cøc ìò ,úøàôz¦§¤¤©¤¤¨¨
íéðåâa òeáö ãâa àeäL¤¤¤¨©¦§¨¦

íéáøòî äaøä]Ba ©§¥§Ÿ̈¦
`zil ciÎazkaCøãa [§¤¤

¯ ãçà ïåâa òeávä ãâa ïk-ïéàM-äî ,éBðå úøàôz àeäL¤¦§¤¤§©¤¥¥¤¤©¨©§¨¤¤¨
iL àìì Ba C.úøàôz ïBLwx `id "zx`tz" ,oky - Ÿ©¨§¦§¤¤

dpyi "mingx"d zcnay iptne ,mipeeb dnk ly zellkzd
."zx`tz" mya z`xwp `id - dxeabe cqg ly zellkzdøçàå§©©

,Ckzexxerzddy m` ,ritydl zexxerzdd dpyiy ixg` - ¨
zcn cvn e` ,"dxeab"d zcn cvn e` "cqg"d zcn cvn `id

,"mingxd"úòLa eðéäc ,äNòî éãéì äòtLää àBáa§©©§¨¨¦¥©£¤§©§¦§©
Lnî äòtLää26oiprd z` cnel `edyk `l ,xnelk - ©©§¨¨©¨

ynn oipr eze` ritydl dpkda - `l` ,envrl,okn xg`l
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,lynpde lkyd ly oipr

,åéðôà ìò øác øácizy el dlbn `ed oi`y ,xnelk - ¨¨¨ª©¨§¨
ote`a `l` ,dlilyle aeigl ody zexaqdcg`z` e` -

e` xiykdl e` ,aeigl dhepd `xaqd e` zekfl dhepd `xaqd
,lkyd z` lawl lkeiy ick z`f lke ,dnecke leqtlèòî§©

,èòîmb ,xnelk .lkyd lk `le ,el rityn `ed lkyd on - §©
didiy gxkdd on ,lkyd zcxedae zcixia ,lkyd jxe`a
,lkyd agexa mbe ,lawnd ly dhilwd xyekl m`zda mevnv
ick ,mevnv didiy gxkdd on ,lkyd ly miaxd eihxta

,mze` helwl lkei lawndyBæ äöò úðéçáeel zvriind - §¦©¥¨
,lkyd z` ritydl ji`úBéìk" ïäL ,"ãBä"å "çöð" úàø÷ð¦§¥¥©§¤¥§¨

;"úBöòBély ciwtz (mb) zeilkl yi mc`d sebay myk - £
zeilkd od "ced"e "gvp" zecn ,ytpa mb jk ,(uriin) dvr

,ritydl cvik zevriind] íâå:øçà çqð[ïäå,zeipgexa - §©ª¨©¥§¥
,"ïéòéa ïéøz"oiriad ipy -,òøfä íéìMáîäenk - §¥¥¦©§©§¦©¤©

jk ,"oiria oixz"d ici lr `ed rxfd leyia ,zeinybay
,"ced"e "gvp" zecnd ici lr df ,drtyd xaca ,zeipgexa
ìëNå äîëç øác eðéäc ,çnäî úëLîpä äthä àéäL¤¦©¦¨©¦§¤¤¥©Ÿ©§©§§©¨§¨¨¥¤

,áàä ìëOî CLîpä,epal lky ritynd -Bîk CLîé àlL ©¦§¨¦¥¤¨¨¤Ÿª§©§
ãàî ÷c ìëN àeäL¤¥¤©§Ÿ
÷ø ,BìëNå Bçîa§Ÿ§¦§©
úewcî úö÷ äpzLé¦§©¤§¨¦©
ìëN äeäúéå BìëN¦§§¦§©¤¥¤
éãk ,Ck ìk ÷c BðéàL¤¥©¨©§¥
Bçîa ìa÷ì ïaä ìëeiL¤©©¥§©¥§Ÿ

,Lnî àeäå ,Búðáäåìò ©£¨¨§©¨©
ätèk ,ìLî-Cøcly - ¤¤¨¨§¦¨

,rxfçnäî úãøBiä©¤¤¥©Ÿ©
,[ãàî] ãàî äwc àéäL¤¦©¨§Ÿ§Ÿ
úéøîçå äqb úéNòðå§©£¥©¨§¨§¦
ïéøúe úBéìka Lnî©¨©§¨§¥

.ïéòéadcixid idef - ¥¦
lkya dyrpy dnybdde
jxr itl didiy ,ritynd

.lawnd lky"çöð" íâå§©¥©
íéàø÷ð "ãBä"å§¦§¨¦
"íéçø"å "íé÷çL"§¨¦§¥©¦
,íé÷écvì ïî íé÷çBML¤£¦¨©©¦¦
"miwgy" riwx ly myd -
on miwgey"y my lr `ed

"miwicvl28sqep oipr dfe ,
ody "ced"e "gvp"a
lkyd z` zewlgn
oeylae .miax miwlgl

:owfd epaxïçBhä Bîk§©¥
íé÷ìçì íéhçä øøônL ,ìLî-Cøc ìò ,íéçøa [íéhç]¦¦§¥©¦©¤¤¨¨¤§¨¥©¦¦©£¨¦

éøö Ck ¯ ãàî íéwcäîëç øáãe ìëOä ïéè÷äì áàä C ©¦§Ÿ¨¨¦¨¨§©§¦©¥¤§©¨§¨
Bì øîBìå ,íéaø íé÷ìçì í÷lçìe ,Bðáì òétLäì äöBøL¤¤§©§¦©¦§§©§¨©£¨¦©¦§©

èòî èòî,lkyd on -.úòãå úBöòBîadne el xnel dn - §©§©§¥¨¨©
cala miniieqn miwlg ielibe lkyd zwelg oipr ,el xnel `l
minevnvd lr sqep ,lkyd wnera mevnv `ed ,lkydn
zeevwd zyy lkay jk ,lkyd agexe jxe`a lirl mixen`d
zeilkd ly "dlert"d dpyi - wnere agex ,jxe` ,lkyd ly

."ced"e "gvp" ly zevreid,ììka íâåàeä "çöð" úðéça §©©§¨§¦©¥©
úéaî Bðaî ãenläå äòtLää òðBî ìk ãâð ãîòìå çvðì§©¥©§©£Ÿ¤¤¨¥©©©§¨¨§©¦¦§¦©¦

,õeçîeel ritydln mirpene miinipt mdy mixac mb - ¦
,zeipevig zeripn mdy mixac mbe ,ez` cenllneeðéä ¯ úéaî¦©¦©§

àéäL ,Bîöò áàaL íeöîväå äøeábä úcî ãâð ÷fçúäì§¦§©¥¤¤¦©©§¨§©¦§¤¨¨©§¤¦
Cëì éeàø BðéàL øîBì ,Bða ìò BðBöøa íéðéc úøøBòî§¤¤¦¦¦§©§©¤¥¨§¨
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ùã÷ä úøâà
ìëåéù êøãá òéôùäì êéà õòéúäì êéøö ùîî
øáã òéôùäì äöåøù ïåâë äòôùää ìá÷ì ìá÷îä
àéäù åîë äìåë åì äðøîàé íà åðáì äãîìì äîëç
øãñì êéøöù ÷ø ìá÷ìå ïéáäì ïáä ìëåé àì åìëùá
èòî èòî åéðôåà ìò øåáã øáã øçà ïéðòå øãñá åì
úåöòåé úåéìë ïäù ãåäå çöð úàø÷ð åæ äöò úðéçáå

] íâåà"ðàéäù òøæä íéìùáîä ïéòéá ïéøú [ïäå
ìëùå äîëç øáã åðééäã çåîäî úëùîðä äôèä
ìëù àåäù åîë êùîåé àìù áàä ìëùî êùîðä
åìëù úå÷ãî úö÷ äðúùé ÷ø åìëùå åçåîá ãàî ÷ã
ìá÷ì ïáä ìëåéù éãë ë"ë ÷ã åðéàù ìëù äååäúéå
çåîäî úãøåéä äôèë î"ãò ùîî àåäå åúðáäå åçåîá
ùîî úéøîåçå äñâ úéùòðå [ãàî] ãàî ä÷ã àéäù
íééçøå íé÷çù àø÷ð ä"åð íâå ïéòéá ïéøúå úåéìëá
íééçøá [íéèç] ïçåèä åîë íé÷éãöì ïî íé÷çåùù
êéøö êë ãàî íé÷ã íé÷ìçì íéèçä øøôîù î"ãò
òéôùäì äöåøù äîëç øáãå ìëùä ïéè÷äì áàä
èòî èòî åì øîåìå íéáø íé÷ìçì í÷ìçìå åðáì
çöðì àåä çöð úðéçá ììëá íâå úòãå úåöòåîá
úéáî åðáî ãåîéìäå äòôùää òðåî ìë ãâð ãåîòìå
äøåáâä úãî ãâð ÷æçúäì åðééä úéáî .õåçîå
åðåöøá íéðéã úøøåòî àéäù åîöò áàáù íåöîöäå
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`lelעו f"h iying mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïéãòeilr `l` - df wenr lkye dwenr dnkg el ritydl - £©¦
iabl "gvp" zernyn ef .el ritydle - df cbpk wfgzdl
.`ed ekezay zeiniptd zeripnd lr hlzydl ,zian zeripnd

.(øñç :íùøð ãé-áúëá)zeeydl ick mda epiiry cid iazka -
zeqtcpd ycewd zexb`l

"`ipz" epikdyk -df
qetcl29."xqg" myxp -

(` :`id jkl dxaqdd
zeripn ,"uegn" zeripn
owfd epax oi` ,zeipevig
jk lr azeke .xiaqn
jixvy :`"hily iaxd
uegn zeripnd m` oeir
xy`n zeheyt xzei
,"zian" zeripnd

`axc`exzei "zian" -
iaxd azek - `l` .heyt
lr xe`iad - `"hily
lelk "uegn" zeripnd
xqgy o`k oiievy dna
dnl m`zda (a .zxb`a
ly yexitd epcnly
,"gvp zpiga llkae"

lr xabzdl ,oegvpd oipr mb lelk "gvp" zpigaae llkay
dna melk xqg `l - drtydd cbp miaekirde zeripnd
"ced"a oky ,"ced" zpigaa dfk oipr xiaqn epi` owfd epaxy
xacdy itk - "ced" zpiga ly llka llkeiy dnec oipr oi`
milnd yexit cenll mb xyt` ,mxa .oegvpd oipr ,"gvp"a
"gvp"l `id dpeekdy ,zxg` dxeva ,"gvp zpiga llka mbe"
zcnl deezyn `id eay "gvp"d zcna hxt `l - llka
miwgy"e ,"oiria oixz"e ,"zevrei zeilk" od odizyy ,"ced"
,"gvp"d oipr zellk - llka "gvp"d oipr `l` ,"on miwgeyy
,dfk ote`a micnelyk ,oegvpd oipr dfy xne` `ed jk lrye
edfe - "ced" zcne oipr ly "llk"d edn :xe`iad o`k xqg

."ceqi"d zpiga owfd epax xiaqi oldl ."xqg"a dpeekdúðéçáe§¦©
áàä øM÷nL úeøM÷úää ,ìLî-Cøc ìò ,àéä "ãBñé"§¦©¤¤¨¨©¦§©§¤§©¥¨¨
,ïBöøå äáäàa Bnò Bãenì úòLa Bða ìëNa BìëN¦§§¥¤§¦§©¦¦§©£¨§¨

;Bða ïéáiL äöBøL,zexywzdd dpyi oevxd cvny - ¤¤¤¨¦§
lky mr (ritynd) a`d lky ly zexywzdde zexqnzdd

,(lawnd) oad,äæ éãòìáezcn ly zexywzdd ila - ¦§£¥¤

,"ceqi"détî íîöò elà íéøeac òîBL ïaä äéä íà íb©¦¨¨©¥¥©¦¦¥©§¨¦¦
Bîöòì ãîBìå Bãòa øaãnL] åéáàø"åîãà ùãå÷ ãé-áúëá) ¨¦¤§©¥©£§¥§©§

éòñ "åéúòãé éë" ùåøãá ,ïãò-åúîùð ÷ãö-çîö ìòáâ"é ó
[åìà úåáéú àúéì ,(äæ ïåùì íù ÷úòåäùïéáî äéä àì ¯Ÿ¨¨¥¦

,åLëò Bîk Ck-ìk̈©§©§¨
BìëN øM÷î åéáàL¤¨¦§©¥¦§

àíéðt Bnò øaãîe åéì ¥¨§©¥¦¨¦
íéðt ìà30äáäàa ¤¨¦§©£¨

ãàî ÷LBçL ,÷Lçå̈¥¤¤¥§Ÿ
,Bða ïéáiLwx `l dfy - ¤¨¦§

dvex `edy dn ,oevx
wyg `l` ,oiai oady
ea lelky oevx ,oevxe
,"ceqi" oipr dfy) beprz
.(zexywzd ly dfk beq
xacny" milnd ixg`
,"envrl cnele ecra
:zephw zeize`a aezk
x"enc` ycew ciÎazka
yexca) "wcv gnv" lra

b"i sirq eizrci ik31

(df oeyl my wzredy
[el` zeaiz - oi` - `zil
envrl oipr eze` cnelyk dnec epi`y cala ef `l ,oky -
cnel `edyk mb `l` ,dad`a epa mr eze` cnelykl
enk ote` eze`a df oi` - 'eke zexywzd ila epal rityne
wygd ,'eke zexywzda epal rityn `edy drya

.oad zpada mitiqen zexywzddeâeðòzäå ÷LçäM äî ìëå§¨©¤©¥¤§©©£
ìBãb32ìBãb ãenläå äòtLää Ck ¯ìa÷ì ìëeé ïaäL , ¨¨©©§¨¨§©¦¨¤©¥©§©¥

,øúBé òétLî áàäå ,øúBé"hlew" oady dcaerd mvr - ¥§¨¨©§¦©¥
,xzei rityi a`dy mxeb ,xzei aehe xzei daexn dcnaìò ék¦©

BìëN ìcbúîe äaøúî âeðòzäå ÷Lçä éãé,a`d ly - §¥©¥¤§©©£¦§©¤¦§©¥¦§
-Cøc-ìò Bîëe) Bðáì ãnììe òétLäì úòcä úáçøäa§©§¨©©©©§©§¦©§©¥¦§§©¤¤

,Lnî úeiîLâa ìLî,inyb beeifa "ceqi"d zpigaa -éeaø ¨¨§©§¦©¨¦
éLîî äæ éãé ìòå ,âeðòzäå ÷Lçä áøî àeä òøfäC ©¤©¥Ÿ©¥¤§©©£§©§¥¤©§¦

,çnäî äaøä,rxfd ztih d`a myn -éîëç eìéLîä ïëìå ©§¥¥©Ÿ©§¨¥¦§¦©§¥
,éîLb âeeæì úîàäenk mipipr mpyi lkyd zrtyda ,oky - ¨¡¤§¦©§¦

,inyb beeifa lawnl rityn ly drtyda mdyBîk§
.(øàaúiLly dpipr ,mipt lk lr -`ed - "ceqi"d zpiga ¤¦§¨¥

lawnd l` rityndn beprze wyga zexywzdd33.
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ùã÷ä úøâà
) ïééãò êëì éåàø åðéàù øîåì åðá ìòøñç íùøð é"ëá(

áàä øù÷îù úåøù÷úää î"ãò àéä ãåñé 'éçáå
ò åãåîì úòùá åðá ìëùá åìëùïåöøå äáäàá åî

òîåù ïáä äéä íà íâ äæ éãòìáå åðá ïéáéù äöåøù
ãîåìå åãòá øáãîù] åéáà éôî íîöò åìà íéøåáã

.åîöòìâ"é 'éòñ åéúòãé éë ùåøãá) ò"ð ö"ö ìòá ø"åîãà ÷"éëá

[åìà úåáéú àúéì (äæ ïåùì íù ÷úòåäùåîë ë"ë ïéáî äéä àì
ô"àô åîò øáãîå åéìà åìëù øù÷î åéáàù åéùëò
äî ìëå åðá ïéáéù ãàî ÷ùåçù ÷ùçå äáäàá
ìåãâ ãåîéìäå äòôùää êë ìåãâ âåðòúäå ÷ùçäù
é"ò éë øúåé òéôùî áàäå øúåé ìá÷ì ìëåé ïáäù
úáçøäá åìëù ìãâúîå äáøúî âåðòúäå ÷ùçä
úåéîùâá î"ãò åîëå) åðáì ãîììå òéôùäì úòãä
æ"éòå âåðòúäå ÷ùçä áåøî àåä òøæä éåáø ùîî
úîàä éîëç åìéùîä ïëìå çåîäî äáøä êéùîî

.('úéù åîë éîùâ âååéæì
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.29:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(עצמו דאדה"ז (לא לכת"י בהשוואה שנדפסו אגה"ק הגיהו שו"ב הרר"א בהקדמת 30."ככתוב

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,יותר נעלית בחי' "פנים" אל פנים אבל ח), יב, בהעלותך - (ראב"ע אמצעי בלא פה" אל "פה "אפ"ל:
דיסוד במעלות מדבר כאן בעדו".‰ÈÎוהרי דמדבר הפכו ה"ז דוקא עפ"ז - וגם מאד". "שחושק ועד - וירא 31.נעלות באוה"ת נדפס

ב). (צח, ˘ËÈÏ"‡:32.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(גדול (במקום גדל צ"ל: "מלכות"33."אולי בחינת מבאר הזקן רבנו שאין מה על
מציין -‰:‡"ËÈÏ˘ È·¯'בבי הטעם: להשפיעÏÎ"כנראה מבאר: שע"ע המדות לידי(‰‰˘ÚÙ‰)ו' ההשפעה בבוא כו' לצמצם ,‰˘ÚÓ

שישנה מובן שמזה  -Ì„Â˜- מעשה לידי ·ÚÈÙ˘Óשבאה ‰˙ÂÓÈÏ˘·) מל' עדיין ‡ÈÈÏ˜ÚÂÂ‚וזהו היא ההשפעה כי המשפיע של
ÚÈÙ˘Ó‰·בערך בשלימותה אבל ,˙ÂÏ·‚‰."(המקבל

lel` g"iÎf"i w"yÎiyiy mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ז שישי יום
,bkw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åìà úåãî äðäå,bkw 'nr cr.íäéúåãî éåðéù

אלול  י"ח קודש שבת יום
,bkw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àåä æ"ë äðäå,ckw 'nr cr:åîå÷îá øàáúéù

יום שישי ֿ ש "ק י "ז ֿ י "ח אלול 

elà úBcî ,äpäå,drtydd oipra o`k exaqedy -ïä §¦¥¦¥¥
úBiðBöéç úBðéça,zeipevigd zecnd -ïëBúáe ,LôpaL §¦¦¦¤©¤¤§¨

,úBiîéðt úBcî úBLaìîode ,zeiytp xzei ody zecn - §ª¨¦§¦¦
,drtydd oipra ze`haznd zeipevigd zecnl zeaiqdïäL¤¥

od ,zeiniptd zecnd -
äàøéå äáäà úBðéça§¦©£¨§¦§¨
-Cøc ìò ,eðéäc .'eë§©§©¤¤
òétLnä áàa ,ìLî̈¨¨¨©©§¦©

,Búáäà úîçî Bðáì- ¦§¥£©©£¨
cqgd zcn zeinipt ixd
,dad`d `id drtydde
`id "cqg"d zcne
iabl cala zeipevig

,dad`dòðBîe¥©
Bãçtî BúòtLä©§¨¨¦©£
éãéì àáé àlL ,Búàøéå§¦§¨¤Ÿ¨Ÿ¦¥

.íBìLå-ñç ìBLëî- ¦§©§¨
md d`xide cgtdy ixd
zcn ly zeiniptd
`ly dpipry ,"dxeab"d
hrnl e` ritydl

d`xine dad`n mitpr od zecnd x`yy myke ,drtyda
xtq ly oey`xd wlgd ly iyilyd wxta xne`y itk)
zeiniptd ody ,d`xiae dad`a xacdy itk ixd - ("`ipz"d
x`ya ,oditpra mb xacd jk ,"dxeab"e "cqg" zecn ly
zeipevig ody zecnd iabl zeinipt ody zecn opyiy ,zecnd

.ytpd lyúBiîéðtä ,elà úBcî LøLå øB÷îe¨§Ÿ¤¦¥©§¦¦
éôì ék ,BLôðaL úòc-äðéa-äîëçî àeä ,úBiðBöéçäå§©¦¦¥¨§¨¦¨©©¤§©§¦§¦

,åéúBcî ïä Ck ¯ íãàä ìëNeizecn - lecb elky m` - ¥¤¨¨¨¨¥¦¨
mipipra od eizecn - ohw elky m`e ,milecb mipipra od

,miphwúòc-äðéa-äîëçäL ïèwäL ,Leça äàøpk- ©¦§¤§¤©¨¨¤©¨§¨¦¨©©
lkydïä åéúBcî ìk Ck ¯ úeðè÷ úðéçáa ïä BlL¤¥¦§¦©©§¨¨¦¨¥

.Cøòä épè÷ íéøáãa-lcbzn elky f`y ,lcb `edyke ¦§¨¦§©¥¨¤¤
,xzei milecb mipipra f` od eizecn -íéìBãba íâå- §©©§¦

lky zelcbe zephwa mb xacd ielz ,mnvr mixbeana
,xbeand"Léà ìläé BìëN éôì"34,x`ez `ed "yi`" - §¦¦§§ª©¦

aezky itk ,zecnd35:
ixd ;"ezxeab yi`k"
mb zecnd lelide gay

,lkyl m`zda mdék¦
Ck ¯ Búîëç áø éôì§¦Ÿ¨§¨¨
.Bcñçå Búáäà áø àeäŸ©£¨§©§
åéúBcî ìk øàL ïëå§¥§¨¨¦¨
,úBiðBöéçå úBiîéðt§¦¦§¦¦
-äîëçî àeä ïøB÷î§¨¥¨§¨
øwòäå .BaL úòc-äðéa¦¨©©¤§¨¦¨

,BaL úòcä àeä- ©©©¤
,zecnl rbepa xwird
,mc`a "zrc"d `ed
úðéçaî CLîpä©¦§¨¦§¦©

,BaL äðéáe äîëçä- ©¨§¨¦¨¤
z` qtez `edy xg`ly
,dnkgd geka lkyd
eihxt lk lr lkyd z` oian `ede ,lkyd zwxade zcewp
- lkyend mr xywzne ezrca wnrzn `ed - dpiad geka
`l` epiadl wx `l ,ea yegle eyibxdl (oian `edy xacd)

,zecnd ly xwird dfe ,eyibxdl mbéôì ék ,Leça äàøpk©¦§¤§¦§¦
úBòc éepL,"zrc" zpiga ly -Ck ¯ äfî äæ íãà éða ¦¥§¥¨¨¤¦¤¨

.íäéúBcî éepL àeämc`d ly "zrc xa"d zcn itk - ¦¦¥¤
eizecn - xzei lecb zrcÎxa `ed m` :eizecn od jk -
eizecn - lecb zrcÎxa `ed oi` m` ;xzei zeaivie zelecb
ly zeigde meiwd `id "zrc" ,oky .zeaivi izlae zephw
wlgd ly iyily wxta xne` owfd epaxy itk ,zecnd

."`ipz"d xtq ly oey`xd

äæ ìk ,äpäåoiprl xywda ,zecnd oipra lirl xaqend - §¦¥¨¤
,drtydd-ìò ÷ø àeä©©

,ãáì ìLî-Cøcdf oi` - ¤¤¨¨§©
ly izin`d opipr

,ytpa "zexitq"ìk ék¦¨
úéìëOä Lôpa àeä äæ¤©¤¤©¦§¦
,íãàaL äðBzçzä©©§¨¤¨¨¨

.dâð útìwî äàaäzkynpy "dpezgz" `id ef ytp - ©¨¨¦§¦©Ÿ©

y lkyd oipr s`e ,mipezgz (miivx`) mipiprl`ed ef ytpa
mipipra ,mipezgz mipipra
,"ze`ivn"e "yi" ly
mze`ivn z` oiadl
efy oeeik ,oky .dnecke
ixd ,dtilw ly ytp
"dbep" ztilw efy zexnl
"ze`ivn"e "yi"a dxeyw `id z`f lka ,aeh mb da yiy
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

'éçá ïä åìà úåãî äðäå
úåéîéðô úåãî úåùáåìî ïëåúáå ùôðáù úåéðåöéç
òéôùîä áàá î"ãò åðééäã 'åë ø"éåäà 'éçá ïäù
åúàøéå åãçôî åúòôùä òðåîå åúáäà úîçî åðáì
åìà úåãî ùøùå øå÷îå .å"ç ìåùëî éãéì àáé àìù
éôì éë åùôðáù ã"áçî àåä úåéðåöéçäå úåéîéðôä
ïè÷äù ùåçá äàøðë åéúåãî ïä êë íãàä ìëù
ïä åéúåãî ìë êë úåðè÷ 'éçáá ïä åìù ã"áçäù
ììåäé åìëù éôì íéìåãâá íâå êøòä éðè÷ íéøáãá
åãñçå åúáäà áåø àåä êë åúîëç áåø éôì éë ùéà
àåä ïøå÷î úåéðåöéçå úåéîéðô åéúåãî ìë øàù ïëå
'éçáî êùîðä åáù úòãä àåä ø÷éòäå åáù ã"áçî
éðá úåòã éåðéù éôì éë ùåçá äàøðë åáù á"åçä

.íäéúåãî éåðéù àåä êë äæî äæ íãà

àåä æ"ë äðäå
äðåúçúä úéìëùä ùôðá àåä æ"ë éë ãáì î"ãò ÷ø
åúéîàì úîàá êà äâåð úôéì÷î äàáä íãàáù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ח.34. יב, כא.35.משלי ח, שופטים



עז lel` f"h iying mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïéãòeilr `l` - df wenr lkye dwenr dnkg el ritydl - £©¦
iabl "gvp" zernyn ef .el ritydle - df cbpk wfgzdl
.`ed ekezay zeiniptd zeripnd lr hlzydl ,zian zeripnd

.(øñç :íùøð ãé-áúëá)zeeydl ick mda epiiry cid iazka -
zeqtcpd ycewd zexb`l

"`ipz" epikdyk -df
qetcl29."xqg" myxp -

(` :`id jkl dxaqdd
zeripn ,"uegn" zeripn
owfd epax oi` ,zeipevig
jk lr azeke .xiaqn
jixvy :`"hily iaxd
uegn zeripnd m` oeir
xy`n zeheyt xzei
,"zian" zeripnd

`axc`exzei "zian" -
iaxd azek - `l` .heyt
lr xe`iad - `"hily
lelk "uegn" zeripnd
xqgy o`k oiievy dna
dnl m`zda (a .zxb`a
ly yexitd epcnly
,"gvp zpiga llkae"

lr xabzdl ,oegvpd oipr mb lelk "gvp" zpigaae llkay
dna melk xqg `l - drtydd cbp miaekirde zeripnd
"ced"a oky ,"ced" zpigaa dfk oipr xiaqn epi` owfd epaxy
xacdy itk - "ced" zpiga ly llka llkeiy dnec oipr oi`
milnd yexit cenll mb xyt` ,mxa .oegvpd oipr ,"gvp"a
"gvp"l `id dpeekdy ,zxg` dxeva ,"gvp zpiga llka mbe"
zcnl deezyn `id eay "gvp"d zcna hxt `l - llka
miwgy"e ,"oiria oixz"e ,"zevrei zeilk" od odizyy ,"ced"
,"gvp"d oipr zellk - llka "gvp"d oipr `l` ,"on miwgeyy
,dfk ote`a micnelyk ,oegvpd oipr dfy xne` `ed jk lrye
edfe - "ced" zcne oipr ly "llk"d edn :xe`iad o`k xqg

."ceqi"d zpiga owfd epax xiaqi oldl ."xqg"a dpeekdúðéçáe§¦©
áàä øM÷nL úeøM÷úää ,ìLî-Cøc ìò ,àéä "ãBñé"§¦©¤¤¨¨©¦§©§¤§©¥¨¨
,ïBöøå äáäàa Bnò Bãenì úòLa Bða ìëNa BìëN¦§§¥¤§¦§©¦¦§©£¨§¨

;Bða ïéáiL äöBøL,zexywzdd dpyi oevxd cvny - ¤¤¤¨¦§
lky mr (ritynd) a`d lky ly zexywzdde zexqnzdd

,(lawnd) oad,äæ éãòìáezcn ly zexywzdd ila - ¦§£¥¤

,"ceqi"détî íîöò elà íéøeac òîBL ïaä äéä íà íb©¦¨¨©¥¥©¦¦¥©§¨¦¦
Bîöòì ãîBìå Bãòa øaãnL] åéáàø"åîãà ùãå÷ ãé-áúëá) ¨¦¤§©¥©£§¥§©§

éòñ "åéúòãé éë" ùåøãá ,ïãò-åúîùð ÷ãö-çîö ìòáâ"é ó
[åìà úåáéú àúéì ,(äæ ïåùì íù ÷úòåäùïéáî äéä àì ¯Ÿ¨¨¥¦

,åLëò Bîk Ck-ìk̈©§©§¨
BìëN øM÷î åéáàL¤¨¦§©¥¦§

àíéðt Bnò øaãîe åéì ¥¨§©¥¦¨¦
íéðt ìà30äáäàa ¤¨¦§©£¨

ãàî ÷LBçL ,÷Lçå̈¥¤¤¥§Ÿ
,Bða ïéáiLwx `l dfy - ¤¨¦§

dvex `edy dn ,oevx
wyg `l` ,oiai oady
ea lelky oevx ,oevxe
,"ceqi" oipr dfy) beprz
.(zexywzd ly dfk beq
xacny" milnd ixg`
,"envrl cnele ecra
:zephw zeize`a aezk
x"enc` ycew ciÎazka
yexca) "wcv gnv" lra

b"i sirq eizrci ik31

(df oeyl my wzredy
[el` zeaiz - oi` - `zil
envrl oipr eze` cnelyk dnec epi`y cala ef `l ,oky -
cnel `edyk mb `l` ,dad`a epa mr eze` cnelykl
enk ote` eze`a df oi` - 'eke zexywzd ila epal rityne
wygd ,'eke zexywzda epal rityn `edy drya

.oad zpada mitiqen zexywzddeâeðòzäå ÷LçäM äî ìëå§¨©¤©¥¤§©©£
ìBãb32ìBãb ãenläå äòtLää Ck ¯ìa÷ì ìëeé ïaäL , ¨¨©©§¨¨§©¦¨¤©¥©§©¥

,øúBé òétLî áàäå ,øúBé"hlew" oady dcaerd mvr - ¥§¨¨©§¦©¥
,xzei rityi a`dy mxeb ,xzei aehe xzei daexn dcnaìò ék¦©

BìëN ìcbúîe äaøúî âeðòzäå ÷Lçä éãé,a`d ly - §¥©¥¤§©©£¦§©¤¦§©¥¦§
-Cøc-ìò Bîëe) Bðáì ãnììe òétLäì úòcä úáçøäa§©§¨©©©©§©§¦©§©¥¦§§©¤¤

,Lnî úeiîLâa ìLî,inyb beeifa "ceqi"d zpigaa -éeaø ¨¨§©§¦©¨¦
éLîî äæ éãé ìòå ,âeðòzäå ÷Lçä áøî àeä òøfäC ©¤©¥Ÿ©¥¤§©©£§©§¥¤©§¦

,çnäî äaøä,rxfd ztih d`a myn -éîëç eìéLîä ïëìå ©§¥¥©Ÿ©§¨¥¦§¦©§¥
,éîLb âeeæì úîàäenk mipipr mpyi lkyd zrtyda ,oky - ¨¡¤§¦©§¦

,inyb beeifa lawnl rityn ly drtyda mdyBîk§
.(øàaúiLly dpipr ,mipt lk lr -`ed - "ceqi"d zpiga ¤¦§¨¥

lawnd l` rityndn beprze wyga zexywzdd33.
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ùã÷ä úøâà
) ïééãò êëì éåàø åðéàù øîåì åðá ìòøñç íùøð é"ëá(

áàä øù÷îù úåøù÷úää î"ãò àéä ãåñé 'éçáå
ò åãåîì úòùá åðá ìëùá åìëùïåöøå äáäàá åî

òîåù ïáä äéä íà íâ äæ éãòìáå åðá ïéáéù äöåøù
ãîåìå åãòá øáãîù] åéáà éôî íîöò åìà íéøåáã

.åîöòìâ"é 'éòñ åéúòãé éë ùåøãá) ò"ð ö"ö ìòá ø"åîãà ÷"éëá

[åìà úåáéú àúéì (äæ ïåùì íù ÷úòåäùåîë ë"ë ïéáî äéä àì
ô"àô åîò øáãîå åéìà åìëù øù÷î åéáàù åéùëò
äî ìëå åðá ïéáéù ãàî ÷ùåçù ÷ùçå äáäàá
ìåãâ ãåîéìäå äòôùää êë ìåãâ âåðòúäå ÷ùçäù
é"ò éë øúåé òéôùî áàäå øúåé ìá÷ì ìëåé ïáäù
úáçøäá åìëù ìãâúîå äáøúî âåðòúäå ÷ùçä
úåéîùâá î"ãò åîëå) åðáì ãîììå òéôùäì úòãä
æ"éòå âåðòúäå ÷ùçä áåøî àåä òøæä éåáø ùîî
úîàä éîëç åìéùîä ïëìå çåîäî äáøä êéùîî

.('úéù åîë éîùâ âååéæì
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.29:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(עצמו דאדה"ז (לא לכת"י בהשוואה שנדפסו אגה"ק הגיהו שו"ב הרר"א בהקדמת 30."ככתוב

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,יותר נעלית בחי' "פנים" אל פנים אבל ח), יב, בהעלותך - (ראב"ע אמצעי בלא פה" אל "פה "אפ"ל:
דיסוד במעלות מדבר כאן בעדו".‰ÈÎוהרי דמדבר הפכו ה"ז דוקא עפ"ז - וגם מאד". "שחושק ועד - וירא 31.נעלות באוה"ת נדפס

ב). (צח, ˘ËÈÏ"‡:32.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(גדול (במקום גדל צ"ל: "מלכות"33."אולי בחינת מבאר הזקן רבנו שאין מה על
מציין -‰:‡"ËÈÏ˘ È·¯'בבי הטעם: להשפיעÏÎ"כנראה מבאר: שע"ע המדות לידי(‰‰˘ÚÙ‰)ו' ההשפעה בבוא כו' לצמצם ,‰˘ÚÓ

שישנה מובן שמזה  -Ì„Â˜- מעשה לידי ·ÚÈÙ˘Óשבאה ‰˙ÂÓÈÏ˘·) מל' עדיין ‡ÈÈÏ˜ÚÂÂ‚וזהו היא ההשפעה כי המשפיע של
ÚÈÙ˘Ó‰·בערך בשלימותה אבל ,˙ÂÏ·‚‰."(המקבל

lel` g"iÎf"i w"yÎiyiy mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ז שישי יום
,bkw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åìà úåãî äðäå,bkw 'nr cr.íäéúåãî éåðéù

אלול  י"ח קודש שבת יום
,bkw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àåä æ"ë äðäå,ckw 'nr cr:åîå÷îá øàáúéù

יום שישי ֿ ש "ק י "ז ֿ י "ח אלול 

elà úBcî ,äpäå,drtydd oipra o`k exaqedy -ïä §¦¥¦¥¥
úBiðBöéç úBðéça,zeipevigd zecnd -ïëBúáe ,LôpaL §¦¦¦¤©¤¤§¨

,úBiîéðt úBcî úBLaìîode ,zeiytp xzei ody zecn - §ª¨¦§¦¦
,drtydd oipra ze`haznd zeipevigd zecnl zeaiqdïäL¤¥

od ,zeiniptd zecnd -
äàøéå äáäà úBðéça§¦©£¨§¦§¨
-Cøc ìò ,eðéäc .'eë§©§©¤¤
òétLnä áàa ,ìLî̈¨¨¨©©§¦©

,Búáäà úîçî Bðáì- ¦§¥£©©£¨
cqgd zcn zeinipt ixd
,dad`d `id drtydde
`id "cqg"d zcne
iabl cala zeipevig

,dad`dòðBîe¥©
Bãçtî BúòtLä©§¨¨¦©£
éãéì àáé àlL ,Búàøéå§¦§¨¤Ÿ¨Ÿ¦¥

.íBìLå-ñç ìBLëî- ¦§©§¨
md d`xide cgtdy ixd
zcn ly zeiniptd
`ly dpipry ,"dxeab"d
hrnl e` ritydl

d`xine dad`n mitpr od zecnd x`yy myke ,drtyda
xtq ly oey`xd wlgd ly iyilyd wxta xne`y itk)
zeiniptd ody ,d`xiae dad`a xacdy itk ixd - ("`ipz"d
x`ya ,oditpra mb xacd jk ,"dxeab"e "cqg" zecn ly
zeipevig ody zecnd iabl zeinipt ody zecn opyiy ,zecnd

.ytpd lyúBiîéðtä ,elà úBcî LøLå øB÷îe¨§Ÿ¤¦¥©§¦¦
éôì ék ,BLôðaL úòc-äðéa-äîëçî àeä ,úBiðBöéçäå§©¦¦¥¨§¨¦¨©©¤§©§¦§¦

,åéúBcî ïä Ck ¯ íãàä ìëNeizecn - lecb elky m` - ¥¤¨¨¨¨¥¦¨
mipipra od eizecn - ohw elky m`e ,milecb mipipra od

,miphwúòc-äðéa-äîëçäL ïèwäL ,Leça äàøpk- ©¦§¤§¤©¨¨¤©¨§¨¦¨©©
lkydïä åéúBcî ìk Ck ¯ úeðè÷ úðéçáa ïä BlL¤¥¦§¦©©§¨¨¦¨¥

.Cøòä épè÷ íéøáãa-lcbzn elky f`y ,lcb `edyke ¦§¨¦§©¥¨¤¤
,xzei milecb mipipra f` od eizecn -íéìBãba íâå- §©©§¦

lky zelcbe zephwa mb xacd ielz ,mnvr mixbeana
,xbeand"Léà ìläé BìëN éôì"34,x`ez `ed "yi`" - §¦¦§§ª©¦

aezky itk ,zecnd35:
ixd ;"ezxeab yi`k"
mb zecnd lelide gay

,lkyl m`zda mdék¦
Ck ¯ Búîëç áø éôì§¦Ÿ¨§¨¨
.Bcñçå Búáäà áø àeäŸ©£¨§©§
åéúBcî ìk øàL ïëå§¥§¨¨¦¨
,úBiðBöéçå úBiîéðt§¦¦§¦¦
-äîëçî àeä ïøB÷î§¨¥¨§¨
øwòäå .BaL úòc-äðéa¦¨©©¤§¨¦¨

,BaL úòcä àeä- ©©©¤
,zecnl rbepa xwird
,mc`a "zrc"d `ed
úðéçaî CLîpä©¦§¨¦§¦©

,BaL äðéáe äîëçä- ©¨§¨¦¨¤
z` qtez `edy xg`ly
,dnkgd geka lkyd
eihxt lk lr lkyd z` oian `ede ,lkyd zwxade zcewp
- lkyend mr xywzne ezrca wnrzn `ed - dpiad geka
`l` epiadl wx `l ,ea yegle eyibxdl (oian `edy xacd)

,zecnd ly xwird dfe ,eyibxdl mbéôì ék ,Leça äàøpk©¦§¤§¦§¦
úBòc éepL,"zrc" zpiga ly -Ck ¯ äfî äæ íãà éða ¦¥§¥¨¨¤¦¤¨

.íäéúBcî éepL àeämc`d ly "zrc xa"d zcn itk - ¦¦¥¤
eizecn - xzei lecb zrcÎxa `ed m` :eizecn od jk -
eizecn - lecb zrcÎxa `ed oi` m` ;xzei zeaivie zelecb
ly zeigde meiwd `id "zrc" ,oky .zeaivi izlae zephw
wlgd ly iyily wxta xne` owfd epaxy itk ,zecnd

."`ipz"d xtq ly oey`xd

äæ ìk ,äpäåoiprl xywda ,zecnd oipra lirl xaqend - §¦¥¨¤
,drtydd-ìò ÷ø àeä©©

,ãáì ìLî-Cøcdf oi` - ¤¤¨¨§©
ly izin`d opipr

,ytpa "zexitq"ìk ék¦¨
úéìëOä Lôpa àeä äæ¤©¤¤©¦§¦
,íãàaL äðBzçzä©©§¨¤¨¨¨

.dâð útìwî äàaäzkynpy "dpezgz" `id ef ytp - ©¨¨¦§¦©Ÿ©

y lkyd oipr s`e ,mipezgz (miivx`) mipiprl`ed ef ytpa
mipipra ,mipezgz mipipra
,"ze`ivn"e "yi" ly
mze`ivn z` oiadl
efy oeeik ,oky .dnecke
ixd ,dtilw ly ytp
"dbep" ztilw efy zexnl
"ze`ivn"e "yi"a dxeyw `id z`f lka ,aeh mb da yiy
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

'éçá ïä åìà úåãî äðäå
úåéîéðô úåãî úåùáåìî ïëåúáå ùôðáù úåéðåöéç
òéôùîä áàá î"ãò åðééäã 'åë ø"éåäà 'éçá ïäù
åúàøéå åãçôî åúòôùä òðåîå åúáäà úîçî åðáì
åìà úåãî ùøùå øå÷îå .å"ç ìåùëî éãéì àáé àìù
éôì éë åùôðáù ã"áçî àåä úåéðåöéçäå úåéîéðôä
ïè÷äù ùåçá äàøðë åéúåãî ïä êë íãàä ìëù
ïä åéúåãî ìë êë úåðè÷ 'éçáá ïä åìù ã"áçäù
ììåäé åìëù éôì íéìåãâá íâå êøòä éðè÷ íéøáãá
åãñçå åúáäà áåø àåä êë åúîëç áåø éôì éë ùéà
àåä ïøå÷î úåéðåöéçå úåéîéðô åéúåãî ìë øàù ïëå
'éçáî êùîðä åáù úòãä àåä ø÷éòäå åáù ã"áçî
éðá úåòã éåðéù éôì éë ùåçá äàøðë åáù á"åçä

.íäéúåãî éåðéù àåä êë äæî äæ íãà

àåä æ"ë äðäå
äðåúçúä úéìëùä ùôðá àåä æ"ë éë ãáì î"ãò ÷ø
åúéîàì úîàá êà äâåð úôéì÷î äàáä íãàáù
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ח.34. יב, כא.35.משלי ח, שופטים



`lelעח g"iÎf"i w"yÎiyiy mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,mipezgz mipiprae,Bzîàì úîàa Càoipr zzin`l - ©¤¡¤©£¦
- dfy ,mc`d ytpa zexitqd,úéäìàä äðBéìòä Lôpa©¤¤¨¤§¨¨¡Ÿ¦

,"ìònî dBìà ÷ìç" àéäLwlgd ly ipy wxta xaqenk - ¤¦¥¤¡©¦©©
,"lrnn dwl` wlg" ly oiprd "`ipz"d xtq ly oey`xd

dpeilr ytp `id ef ytpy
,milrp mipipra drewyd

,zewl` ly mipipraìk̈
úBiîéðt ,úBcnä©¦§¦¦
.Bcáì 'äì ïä ,úBiðBöéçå§¦¦¥©§©
dcn `edy "cqg"d mb -
dad`d mbe zipevig
- cqgd zeinipt `idy
jexa yecwdl mdipy md

,ecal `edúîçî ék¦¥£©
Böôç áøîe 'ä úáäà©£©¥Ÿ¤§

õôç àeä ,Ba ä÷áãì- §¨§¨¨¥
zeyrl inipt oevxaãñç¤¤

,åéúBcîa ÷ácì éãk- §¥¦¨¥§¦¨
,`ed jexa yecwd ly
ìò ì"æø øîàîk§©£©©©©

÷eñt36¯ "Bá ä÷áãìe" : ¨§¨§¨
."åéúBcîa ÷ácä"- ¦¨¥§¦¨

waczdl mc` leki cvik
ixd - `ed jexa yecwda
waczn `edy ici lr df
d"awdy enke ,eizecna
`ed jk - megx `ed

iniptd ripnd df ixd - cqg utg `ed d"awdy enke ,megx
.d"awda waczdl ick z`fe - cqg zeyrl epevxa oenhdïëå§¥

,äøeábä úcîamipipra wx ok mb `id - d`xid zeipevig - §¦©©§¨
,zewl` ly,äøBzä éLðòa íLðòìe íéòLøä ïî òøtäì- §¦¨©¦¨§¨¦§¨§¨§¨§¥©¨

,"dxeab" ly oipr dfyc÷ìe ,Bøöé ìò øabúäì ïëåúà L §¥§¦§©¥©¦§§©¥¤
Bîöò,lcaidl -äøBzì âéñe øãb úBNòìå ,Bì øznalk - ©§©ª¨§©£¨¥§¨©¨

`ed dfàèç éãéì àáé ït ,Búàøéå 'ä ãçt éðtî¦§¥©©§¦§¨¤¨Ÿ¦¥¥§
.íBìLå-ñç"mixry" daxda envr ycwn `ed jk llbay - ©§¨

`ly ,xzid lyxeqi` l` cg` xry icil `eai37df cvne ,
ick - dxez ly mipiprl mibiiqe mixcb envrl dyer `ed
`idy ,"d`xi"dy ,ixd .`hg s` lr melyeÎqg xeari `ly
,zipevigd dcnd ,"dxeab"de ,d"awdl `id ,ziniptd dcnd

.zeevne dxez ly mipipr - d"awd ly mipipra ok mb `idïëå§¥
,"zx`tz"d zcna -,øàt éðéî ìëa BúøBúå 'ä úà øàôì§¨¥¤§¨§¨¦¥§¥

zcn efy ,dnecke ,zeti oilitz ,xecd dxez xtq enk -
,itei oeyln ,"zx`tz"dåéçáLa ä÷áãìegay ozna - §¨§¨¦§¨¨

,d"awdl,BLôð úBðéça ìëaoeyln ,"zx`tz" dfy - §¨§¦©§
,gayle "x`tl"BzáLçîe BìëN úeððBaúäa eðéäcdny - §©§§¦§§¦§©£©§

dwenr zeppeazd jezn didi ,d"awd z` gayne x`tn `edy

,d"awd zelcba ezaygn lye elky ly.Bøeaãa íb- ©§¦
dta xeaic didz `l ,xeaica d"awd ly eigay ezxin`y
.daygn lye lky ly dwenr zeppeazd jezn mb `l` ,cala
zcn - zecne lky ,eytp zepiga lk o`k opyiy jk
daygne - "zx`tz"d
ixd `ed xeaicy ,xeaice

"`hef dyrn"38df ixd -
e` ;dyrn zpiga ok mb
lkl `id dpeekdy
zekiiyd ytpd zepiga
lky ,ode ,migayd oipra

.xeaice daygneïëå- §¥
,"gvp"d zcnaãîòì©£Ÿ

òðBî ìk ãâð ïBçvða§¦¨¤¤¨¥©
ä÷áãlîe 'ä úãBáòî¥£©¦§¨§¨
òðBî ìk ãâðå ,Ba§¤¤¨¥©
àìî 'ä ãBák úBéälî¦¦§§¨¥

,zelbzdae -ìk úà¤¨
'ä úBîçìîk ,õøàä̈¨¤§¦§£
Cìnä ãåc íçìð øLà£¤¦§©¨¦©¤¤

BìMä-åéìò.íoipry - ¨¨©¨
`a zepegvpde zenglnd
ly "gvp"d zcn cvn

,ziwl`d ytpdïëå- §¥
,"ced"d zcna
úBãBäìe úBåçzLäì§¦§©£§

,'äìly dpigaa - ©
,oian `ed oi`y zexnl dcen `edy ,lehia lye d`cedøLà£¤

àlëå ,Bìöà úeàéöîa ìèa ìkäå ,ìkä úà äeäîe äiçî§©¤§©¤¤©Ÿ§©Ÿ¨¥¦§¦¤§§ª¨
dén÷,`ed jexa yecwd iabl lkd -,áéLç àìkaygp - ©¥§¨¨¦

,melkléà íéâéOî eðà ïéàL óàå .Lnî ñôàå ïéàëeC §©¦¨¤¤©¨§©¤¥¨©¦¦¥
dén÷ Lnî ñôà ìkä àeä`xa ixd d"awd ,oky .eiabl - ©Ÿ¤¤©¨©¥

iwl`d gekd cvn mb - "oi`"n "yi" d`ixa ef ixde ,lkd
,`xeade deedndäàãBäa eðçðà íéãBî ,ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¦£©§§¨¨

úézîà,zn`d z` dyibxnd ,ytpa zizin` dgpd -ïkL £¦¦¤¥
.Bzîàì úîàa àeäzrc" enk `id zizin`d zn`dy - ¤¡¤©£¦

,d"awd iabl ze`ivna lhae "ynn `l"k `ed lkdy ,"oeilr
lha "yi"dy `l` "yi" miiwy "oezgz zrc"a `edy itk `ly

zewl`l39zn`l lehiade d`cedd ,"ced"d zcn cvn `a df ,
.dze` mipian `ly zexnläæ ììëáe,"ced"d zcn ly - ¦§©¤

àìå ,eðìîb øLà úBáBhä ìk ìò 'äì úBãBäì ,ïk íb©¥§©©¨©£¤§¨¨§Ÿ
.íBìLå-ñç äáBè éeôk úBéäìeyry aeha xikn epi`y - ¦§§¨©§¨

dyr d"awdy daehd lk lr d"awdl dcez oziy `l` ,el
,zecedl - d`ced oeyln ,"ced" df ,epz`,äæ ììëáely - ¦§¨¤

,"ced"d zcnåéúBlòôe åéúBcîe åéçáL ìk ìò úBãBäì§©¨§¨¨¦¨§ª¨
ãò íéçaLî íäL ,íéðBzçúå íéðBéìò úBàéøáe úeìéöàa©£¦§¦¤§¦§©§¦¤¥§ª¨¦©
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ùã÷ä úøâà
ìë ìòîî äåìà ÷ìç àéäù úéäìàä äðåéìòä ùôðá
úîçî éë åãáì 'äì ïä úåéðåöéçå úåéîéðô úåãîä
éãë ãñç õôç àåä åá ä÷áãì åöôç áåøîå 'ä úáäà
÷áãä åá ä÷áãìå ô"ò ì"æøàîë åéúåãîá ÷åáãì
íéòùøä ïî òøôäì äøåáâä úãîá ïëå åéúåãîá
ùã÷ìå åøöé ìò øáâúäì ïëå äøåúä éùðåòá íùðòìå

øúåîá ò"àãçô éðôî äøåúì âééñå øãâ úåùòìå åì
'ä úà øàôì ïëå å"ç àèç éãéì àáé ïô åúàøéå 'ä
'éçá ìëá åéçáùá ä÷áãìå øàô éðéî ìëá åúøåúå
åøåáéãá íâ åúáùçîå åìëù úåððåáúäá åðééäã åùôð
ä÷áãìîå 'ä úãåáòî òðåî ìë ãâð ïåçöðá ãåîòì ïëå
õøàä ìë úà àìî 'ä ãåáë úåéäìî òðåî ìë ãâðå åá
úååçúùäì ïëå ä"òäã íçìð øùà 'ä úåîçìîë
ìèá ìëäå ìëä úà äåäîå äéçî øùà 'äì úåãåäìå
ñôàå ïéàëå áéùç àìë äéî÷ àìåëå åìöà úåàéöîá
ñôà ìëä àåä êéà íéâéùî åðà ïéàù óàå ùîî
úéúéîà äàãåäá åðçðà íéãåî ë"éôòà äéî÷ ùîî
'äì úåãåäì ë"â äæ ììëáå åúéîàì úîàá àåä ïëù
äáåè éåôë úåéäì àìå åðìîâ øùà úåáåèä ìë ìò
åéúåìåòôå åéúåãîå åéçáù ìë ìò úåãåäì äæ ììëáå å"ç
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lel` g"iÎf"i w"yÎiyiy mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

] úéìëz ïéà:øçà çqðçCøaúé åéìà íéeàøe íéàðå ,[ø÷ ¥©§¦ª¨©¥¥¤§¨¦§¦¥¨¦§¨¥
lî àeäå ,älòúéåúcîa ïëå ."øãäå ãBä" ïBL,ceqi - §¦§©¤§¦§§¨¨§¥§¦©

z`xwpd"íìBò ãBñé ÷écö"40,ytpa `idy itk ,`id mby - ©¦§¨
,lyna ,lirl xaecy jxcÎlre itk ,zewl`a `id ,ziwl`d

"ceqi"y ,drtydd oipra
zexywzdd oipr `ed
ritydl beprze wyga
xn`i jk ,(lawnd) epal
oipra oldl owfd epax
wyga zexywzd ,"ceqi"

,zewl`a beprzaeúBéäì¦§
éiç 'äa äøeL÷ BLôð©§§¨©©¥

,íéiçäz` dignd - ©©¦
,mnvr miigdä÷áãìe§¨§¨

Ba,`ed jexa yecwda -
,ä÷éLçå ä÷éáãa¦§¦¨©£¦¨

.àìôð âeðòúå ÷Lça- §¥¤§©£¦§¨
,"ceqi"d zcn cvn dfy
zewl`a zexywzdd
,`ltp beprze wyga

,úeëìî úcîáely - §¦©©§
`idy ziwl`d ytpd

,zewl`aìò åéìò ìa÷ì§©¥¨¨Ÿ
BúãBáòå Búeëìî©§©£¨
ãáò ìk úãBáòk©£©¨¤¤
.äàøéáe äîéàa BðBãàì©£§¥¨§¦§¨
yecwd z` ceari jk -
d`xiae dni`a `ed jexa
"lerÎzlaw"d cvn
ler envr lr laiwy
owfd epax .miny zekln
zray lk o`k xiaqd
cr "cqg"n ,zecnd

.icedi ly ziwl`d eytpa - zewl`a olek ody itk ,"zekln"
ÎdpiaÎdnkg ly zexitqde zegekd z` owfd epax xiaqi oldl

.ziwl`d ytpa - zrc-äîëçî ïä úBcnä ìk LøLå øB÷îe§§Ÿ¤¨©¦¥¥¨§¨
úà âéOnä ìëOä øB÷î àéä äîëçä :eðéäc ,úòc-äðéa¦¨©©§©§©¨§¨¦§©¥¤©©¦¤
ïäa äiçîe âéäðnL úBLBãwä åéúBcîe Búlãâe Búîëçå 'ä§¨§¨§ª¨¦¨©§¤©§¦§©¤¨¤

,íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòä ìkd ixd -xewnlkyd ly ¨¨¨¤§¦§©§¦
ly ziwl`d eytpay "dnkg"d zxitq `ed - z`f lk oiand

,icediàéä äðéáegek -äa úeððBaúääBæ äâOzlecb ly - ¦¨¦©¦§§§©¨¨
,eizecn lye 'd,Búðéa ÷îòå áçøå Cøàaxaqedy itk - §Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¤¦¨

,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlgd ly iyilyd wxtd epcnla
- "jxe`" :wnere agex ,jxe` ly zeevw dyy opyi lkyay

inl mb oaen didiy ,dnecke milyna lkyd zcixibiyn epi`y
zeagx - "agex" ;dcixid iptl `edy itk wenrd lkyd z`
- "wnere" ;lkyd ly zeax zeietrzqde mihxta lkyd

,wnern miptl wner ,lkya yiy dn zewnrdøác ïéáäì§¨¦¨¨
øác CBzî41úBcî ïäL ,äéúBãìBz Bæ äâOäî ãéìBäìe , ¦¨¨§¦¥©¨¨§¤¨¤¥¦

äàøéå äáäàzelcb ezpad ici lry ,dbydd zeclez ody - ©£¨§¦§¨
d`xi e` d"awdl dad` ea zclep ,`ed jexa yecwd

,d"awdnúBcî éøàLe§¨¥¦
Lôpa úBãìBpä©¨©¤¤
úìkNnä ,úéäìàä̈¡Ÿ¦©©§¤¤
.'ä úlãâa úððBaúîe¦§¤¤¦§ª©
,"ø÷ç ïéà Búlãâì" ék¦¦§ª¨¥¥¤
,'ä úlãb úðéça Léå§¥§¦©§ª©
úeððBaúä éãé-ìòL¤©§¥¦§§
¯ da úéäìàä Lôpä©¤¤¨¡Ÿ¦¨
äúîéà äéìò ìtz¦Ÿ¨¤¨¥¨¨
äàøé àéäL ãçôå̈©©¤¦¦§¨

,äàzz,dpezgz d`xi - ©¨¨
,úeëìî úðéça àéäL¤¦§¦©©§
'ä úlãb úðéça Léå§¥§¦©§ª©
äàøé äàa äpnnL¤¦¤¨¨¨¦§¨

,äàlò,dpeilr d`xi - ¦¨¨
,úLa äàøé`edy - ¦§¨Ÿ¤

,d"awd zlecbn yeaLéå§¥
äðéça,'d zlecba - §¦¨

äàa äpnnLzpiga - ¤¦¤¨¨¨
z`xwpd ,dad` zbixcne
äðéça Léå ,äaø äáäà©£¨©¨§¥§¦¨

,'d zlecba -äpnnL¤¦¤¨
.àèeæ äáäà äàa- ¨¨©£¨¨

xzei dphwd dbixcnd
`ed xen`d lk ;dad`a
ly zeiniptd zecna
- d`xi lye dad`
ÎdpiaÎdnkgn ze`ad
zeppeazdne dpadn ,zrc

,'d zlecba.'eë ãñç :ïäL ,úBiðBöéçä úBcna ïëå- §¥©¦©¦¦¤¥¤¤
dxeab"e,zrcÎdpiaÎdnkgn olek ze`a od - 'eke "

,'d zlecba zeppeazddnïlëáe,zecnd lka -éøöúBéäì C §ª¨¨¦¦§
úeøM÷úä úðéça àeäL ,úòcä úðéça ïäa Laìî§ª¨¨¤§¦©©©©¤§¦©¦§©§
ïéðò äæéà úâOnL Bæ äâOäa äòe÷úe äøeLwä ,Lôpä©¤¤©§¨§¨§©¨¨¤©¤¤¥¤¦§¨

da äãìBð äpnnL ,'ä úlãbî,ytpa -äcî äæéà ¦§ª©¤¦¤¨§¨¨¥¤¦¨
,úBcnäîyxcp ,oiprd z` dpian ytpdy drya ixd - ¥©¦

,biyn `edy oipra oezpe xeyw didiy ,"zrc"d gek didiyék¦
äcnä ïk íb ú÷lzñî ¯ Bæ äâOäî òâøk úòcä çqäa§¤©©©©§¤©¥©¨¨¦§©¤¤©¥©¦¨

éelbäî ,äpnî äãìBpä,ielba df iptl dzidy -ìà Lôpa ©§¨¦¤¨¥©¦©¤¤¤
,íìòää,mlrd ly ote`a `id ytpay -da úBéäìwx - ©¤§¥¦§¨

.ìòôa àìå çëa,d`xid e` dad`d el yi geka wxy - §Ÿ©§Ÿ§Ÿ©
e` dad`dy `ian in .dcn dze` el oi` ielibae lreta la`
ici lr ,oky ."zrc"d gek df ixd - lreta didz d`xid
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ùã÷ä úøâà
ãò íéçáåùî íäù íéðåúçúå íéðåéìò úåàéøáå 'éöàá

] úéìëú ïéàà"ðàåäå 'úéå 'úé åéìà íéåàøå íéàðå [ø÷ç
úåéäì íìåò ãåñé ÷éãö úãîá ïëå øãäå ãåä ïåùìî
ä÷éáãá åá ä÷áãìå íééçä ééç 'äá äøåù÷ åùôð
åéìò ìá÷ì 'ìî úãîáå àìôð âåðòúå ÷ùçá ä÷éùçå
äîéàá åðåãàì ãáò ìë úãåáòë åúãåáòå åúåëìî ìåò
åðééäã ã"áçî ïä úåãîä ìë ùøåùå øå÷îå äàøéáå
åúîëçå 'ä úà âéùîä ìëùä øå÷î àéä äîëçä
ìë ïäá äéçîå âéäðîù úåùåã÷ä åéúåãîå åúìåãâå
úåððåáúää àéä äðéáå íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä
øáã ïéáäì åúðéá ÷îåòå áçåøå êøåàá åæ äâùäá
úåãî ïäù äéúåãìåú åæ äâùäî ãéìåäìå øáã êåúî
úìëùîä úéäìàä ùôðá úåãìåðä úåãî éøàùå ø"éåäà
'éçá ùéå ø÷ç ïéà åúìåãâì éë 'ä úìåãâá úððåáúîå
ìåôú äá úéäìàä ùôðä úåððåáúä é"òù 'ä úìåãâ
úðéçá àéäù äàúú äàøé àéäù ãçôå äúîéà äéìò
äàìéò äàøé äàá äðîîù 'ä úìåãâ 'éçá ùéå úåëìî
äáø äáäà äàá äðîîù äðéçá ùéå úùåá äàøé
úåãîá ïëå àèåæ äáäà äàá äðîîù äðéçá ùéå
ùáåìî úåéäì êéøö ïìåëáå 'åë ãñç ïäù úåéðåöéçä
ùôðä úåøù÷úä úðéçá àåäù úòãä úðéçá ïäá
úìåãâî ïéðò äæéà úâùîù åæ äâùäá äòå÷úå äøåù÷ä
çñéäá éë úåãîäî äãî äæéà äá äãìåð äðîîù 'ä
äãìåðä äãîä ë"â ú÷ìúñî åæ äâùäî òâøë úòãä
çëá äá úåéäì íìòää ìà ùôðá éåìéâäî äðîî
àåäù éðôî úòã ïåùìá âååéæä àø÷ð ïëìå ìòåôá àìå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

כה.40. י, ˘ËÈÏ"‡:41.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(ואילך 2048 ע' בראשית (אוה"ת פי' "ב'



עט lel` g"iÎf"i w"yÎiyiy mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,mipezgz mipiprae,Bzîàì úîàa Càoipr zzin`l - ©¤¡¤©£¦
- dfy ,mc`d ytpa zexitqd,úéäìàä äðBéìòä Lôpa©¤¤¨¤§¨¨¡Ÿ¦

,"ìònî dBìà ÷ìç" àéäLwlgd ly ipy wxta xaqenk - ¤¦¥¤¡©¦©©
,"lrnn dwl` wlg" ly oiprd "`ipz"d xtq ly oey`xd

dpeilr ytp `id ef ytpy
,milrp mipipra drewyd

,zewl` ly mipipraìk̈
úBiîéðt ,úBcnä©¦§¦¦
.Bcáì 'äì ïä ,úBiðBöéçå§¦¦¥©§©
dcn `edy "cqg"d mb -
dad`d mbe zipevig
- cqgd zeinipt `idy
jexa yecwdl mdipy md

,ecal `edúîçî ék¦¥£©
Böôç áøîe 'ä úáäà©£©¥Ÿ¤§

õôç àeä ,Ba ä÷áãì- §¨§¨¨¥
zeyrl inipt oevxaãñç¤¤

,åéúBcîa ÷ácì éãk- §¥¦¨¥§¦¨
,`ed jexa yecwd ly
ìò ì"æø øîàîk§©£©©©©

÷eñt36¯ "Bá ä÷áãìe" : ¨§¨§¨
."åéúBcîa ÷ácä"- ¦¨¥§¦¨

waczdl mc` leki cvik
ixd - `ed jexa yecwda
waczn `edy ici lr df
d"awdy enke ,eizecna
`ed jk - megx `ed

iniptd ripnd df ixd - cqg utg `ed d"awdy enke ,megx
.d"awda waczdl ick z`fe - cqg zeyrl epevxa oenhdïëå§¥

,äøeábä úcîamipipra wx ok mb `id - d`xid zeipevig - §¦©©§¨
,zewl` ly,äøBzä éLðòa íLðòìe íéòLøä ïî òøtäì- §¦¨©¦¨§¨¦§¨§¨§¨§¥©¨

,"dxeab" ly oipr dfyc÷ìe ,Bøöé ìò øabúäì ïëåúà L §¥§¦§©¥©¦§§©¥¤
Bîöò,lcaidl -äøBzì âéñe øãb úBNòìå ,Bì øznalk - ©§©ª¨§©£¨¥§¨©¨

`ed dfàèç éãéì àáé ït ,Búàøéå 'ä ãçt éðtî¦§¥©©§¦§¨¤¨Ÿ¦¥¥§
.íBìLå-ñç"mixry" daxda envr ycwn `ed jk llbay - ©§¨

`ly ,xzid lyxeqi` l` cg` xry icil `eai37df cvne ,
ick - dxez ly mipiprl mibiiqe mixcb envrl dyer `ed
`idy ,"d`xi"dy ,ixd .`hg s` lr melyeÎqg xeari `ly
,zipevigd dcnd ,"dxeab"de ,d"awdl `id ,ziniptd dcnd

.zeevne dxez ly mipipr - d"awd ly mipipra ok mb `idïëå§¥
,"zx`tz"d zcna -,øàt éðéî ìëa BúøBúå 'ä úà øàôì§¨¥¤§¨§¨¦¥§¥

zcn efy ,dnecke ,zeti oilitz ,xecd dxez xtq enk -
,itei oeyln ,"zx`tz"dåéçáLa ä÷áãìegay ozna - §¨§¨¦§¨¨

,d"awdl,BLôð úBðéça ìëaoeyln ,"zx`tz" dfy - §¨§¦©§
,gayle "x`tl"BzáLçîe BìëN úeððBaúäa eðéäcdny - §©§§¦§§¦§©£©§

dwenr zeppeazd jezn didi ,d"awd z` gayne x`tn `edy

,d"awd zelcba ezaygn lye elky ly.Bøeaãa íb- ©§¦
dta xeaic didz `l ,xeaica d"awd ly eigay ezxin`y
.daygn lye lky ly dwenr zeppeazd jezn mb `l` ,cala
zcn - zecne lky ,eytp zepiga lk o`k opyiy jk
daygne - "zx`tz"d
ixd `ed xeaicy ,xeaice

"`hef dyrn"38df ixd -
e` ;dyrn zpiga ok mb
lkl `id dpeekdy
zekiiyd ytpd zepiga
lky ,ode ,migayd oipra

.xeaice daygneïëå- §¥
,"gvp"d zcnaãîòì©£Ÿ

òðBî ìk ãâð ïBçvða§¦¨¤¤¨¥©
ä÷áãlîe 'ä úãBáòî¥£©¦§¨§¨
òðBî ìk ãâðå ,Ba§¤¤¨¥©
àìî 'ä ãBák úBéälî¦¦§§¨¥

,zelbzdae -ìk úà¤¨
'ä úBîçìîk ,õøàä̈¨¤§¦§£
Cìnä ãåc íçìð øLà£¤¦§©¨¦©¤¤

BìMä-åéìò.íoipry - ¨¨©¨
`a zepegvpde zenglnd
ly "gvp"d zcn cvn

,ziwl`d ytpdïëå- §¥
,"ced"d zcna
úBãBäìe úBåçzLäì§¦§©£§

,'äìly dpigaa - ©
,oian `ed oi`y zexnl dcen `edy ,lehia lye d`cedøLà£¤

àlëå ,Bìöà úeàéöîa ìèa ìkäå ,ìkä úà äeäîe äiçî§©¤§©¤¤©Ÿ§©Ÿ¨¥¦§¦¤§§ª¨
dén÷,`ed jexa yecwd iabl lkd -,áéLç àìkaygp - ©¥§¨¨¦

,melkléà íéâéOî eðà ïéàL óàå .Lnî ñôàå ïéàëeC §©¦¨¤¤©¨§©¤¥¨©¦¦¥
dén÷ Lnî ñôà ìkä àeä`xa ixd d"awd ,oky .eiabl - ©Ÿ¤¤©¨©¥

iwl`d gekd cvn mb - "oi`"n "yi" d`ixa ef ixde ,lkd
,`xeade deedndäàãBäa eðçðà íéãBî ,ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¦£©§§¨¨

úézîà,zn`d z` dyibxnd ,ytpa zizin` dgpd -ïkL £¦¦¤¥
.Bzîàì úîàa àeäzrc" enk `id zizin`d zn`dy - ¤¡¤©£¦

,d"awd iabl ze`ivna lhae "ynn `l"k `ed lkdy ,"oeilr
lha "yi"dy `l` "yi" miiwy "oezgz zrc"a `edy itk `ly

zewl`l39zn`l lehiade d`cedd ,"ced"d zcn cvn `a df ,
.dze` mipian `ly zexnläæ ììëáe,"ced"d zcn ly - ¦§©¤

àìå ,eðìîb øLà úBáBhä ìk ìò 'äì úBãBäì ,ïk íb©¥§©©¨©£¤§¨¨§Ÿ
.íBìLå-ñç äáBè éeôk úBéäìeyry aeha xikn epi`y - ¦§§¨©§¨

dyr d"awdy daehd lk lr d"awdl dcez oziy `l` ,el
,zecedl - d`ced oeyln ,"ced" df ,epz`,äæ ììëáely - ¦§¨¤

,"ced"d zcnåéúBlòôe åéúBcîe åéçáL ìk ìò úBãBäì§©¨§¨¨¦¨§ª¨
ãò íéçaLî íäL ,íéðBzçúå íéðBéìò úBàéøáe úeìéöàa©£¦§¦¤§¦§©§¦¤¥§ª¨¦©
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ùã÷ä úøâà
ìë ìòîî äåìà ÷ìç àéäù úéäìàä äðåéìòä ùôðá
úîçî éë åãáì 'äì ïä úåéðåöéçå úåéîéðô úåãîä
éãë ãñç õôç àåä åá ä÷áãì åöôç áåøîå 'ä úáäà
÷áãä åá ä÷áãìå ô"ò ì"æøàîë åéúåãîá ÷åáãì
íéòùøä ïî òøôäì äøåáâä úãîá ïëå åéúåãîá
ùã÷ìå åøöé ìò øáâúäì ïëå äøåúä éùðåòá íùðòìå

øúåîá ò"àãçô éðôî äøåúì âééñå øãâ úåùòìå åì
'ä úà øàôì ïëå å"ç àèç éãéì àáé ïô åúàøéå 'ä
'éçá ìëá åéçáùá ä÷áãìå øàô éðéî ìëá åúøåúå
åøåáéãá íâ åúáùçîå åìëù úåððåáúäá åðééäã åùôð
ä÷áãìîå 'ä úãåáòî òðåî ìë ãâð ïåçöðá ãåîòì ïëå
õøàä ìë úà àìî 'ä ãåáë úåéäìî òðåî ìë ãâðå åá
úååçúùäì ïëå ä"òäã íçìð øùà 'ä úåîçìîë
ìèá ìëäå ìëä úà äåäîå äéçî øùà 'äì úåãåäìå
ñôàå ïéàëå áéùç àìë äéî÷ àìåëå åìöà úåàéöîá
ñôà ìëä àåä êéà íéâéùî åðà ïéàù óàå ùîî
úéúéîà äàãåäá åðçðà íéãåî ë"éôòà äéî÷ ùîî
'äì úåãåäì ë"â äæ ììëáå åúéîàì úîàá àåä ïëù
äáåè éåôë úåéäì àìå åðìîâ øùà úåáåèä ìë ìò
åéúåìåòôå åéúåãîå åéçáù ìë ìò úåãåäì äæ ììëáå å"ç
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lel` g"iÎf"i w"yÎiyiy mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

] úéìëz ïéà:øçà çqðçCøaúé åéìà íéeàøe íéàðå ,[ø÷ ¥©§¦ª¨©¥¥¤§¨¦§¦¥¨¦§¨¥
lî àeäå ,älòúéåúcîa ïëå ."øãäå ãBä" ïBL,ceqi - §¦§©¤§¦§§¨¨§¥§¦©

z`xwpd"íìBò ãBñé ÷écö"40,ytpa `idy itk ,`id mby - ©¦§¨
,lyna ,lirl xaecy jxcÎlre itk ,zewl`a `id ,ziwl`d

"ceqi"y ,drtydd oipra
zexywzdd oipr `ed
ritydl beprze wyga
xn`i jk ,(lawnd) epal
oipra oldl owfd epax
wyga zexywzd ,"ceqi"

,zewl`a beprzaeúBéäì¦§
éiç 'äa äøeL÷ BLôð©§§¨©©¥

,íéiçäz` dignd - ©©¦
,mnvr miigdä÷áãìe§¨§¨

Ba,`ed jexa yecwda -
,ä÷éLçå ä÷éáãa¦§¦¨©£¦¨

.àìôð âeðòúå ÷Lça- §¥¤§©£¦§¨
,"ceqi"d zcn cvn dfy
zewl`a zexywzdd
,`ltp beprze wyga

,úeëìî úcîáely - §¦©©§
`idy ziwl`d ytpd

,zewl`aìò åéìò ìa÷ì§©¥¨¨Ÿ
BúãBáòå Búeëìî©§©£¨
ãáò ìk úãBáòk©£©¨¤¤
.äàøéáe äîéàa BðBãàì©£§¥¨§¦§¨
yecwd z` ceari jk -
d`xiae dni`a `ed jexa
"lerÎzlaw"d cvn
ler envr lr laiwy
owfd epax .miny zekln
zray lk o`k xiaqd
cr "cqg"n ,zecnd

.icedi ly ziwl`d eytpa - zewl`a olek ody itk ,"zekln"
ÎdpiaÎdnkg ly zexitqde zegekd z` owfd epax xiaqi oldl

.ziwl`d ytpa - zrc-äîëçî ïä úBcnä ìk LøLå øB÷îe§§Ÿ¤¨©¦¥¥¨§¨
úà âéOnä ìëOä øB÷î àéä äîëçä :eðéäc ,úòc-äðéa¦¨©©§©§©¨§¨¦§©¥¤©©¦¤
ïäa äiçîe âéäðnL úBLBãwä åéúBcîe Búlãâe Búîëçå 'ä§¨§¨§ª¨¦¨©§¤©§¦§©¤¨¤

,íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòä ìkd ixd -xewnlkyd ly ¨¨¨¤§¦§©§¦
ly ziwl`d eytpay "dnkg"d zxitq `ed - z`f lk oiand

,icediàéä äðéáegek -äa úeððBaúääBæ äâOzlecb ly - ¦¨¦©¦§§§©¨¨
,eizecn lye 'd,Búðéa ÷îòå áçøå Cøàaxaqedy itk - §Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¤¦¨

,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlgd ly iyilyd wxtd epcnla
- "jxe`" :wnere agex ,jxe` ly zeevw dyy opyi lkyay

inl mb oaen didiy ,dnecke milyna lkyd zcixibiyn epi`y
zeagx - "agex" ;dcixid iptl `edy itk wenrd lkyd z`
- "wnere" ;lkyd ly zeax zeietrzqde mihxta lkyd

,wnern miptl wner ,lkya yiy dn zewnrdøác ïéáäì§¨¦¨¨
øác CBzî41úBcî ïäL ,äéúBãìBz Bæ äâOäî ãéìBäìe , ¦¨¨§¦¥©¨¨§¤¨¤¥¦

äàøéå äáäàzelcb ezpad ici lry ,dbydd zeclez ody - ©£¨§¦§¨
d`xi e` d"awdl dad` ea zclep ,`ed jexa yecwd

,d"awdnúBcî éøàLe§¨¥¦
Lôpa úBãìBpä©¨©¤¤
úìkNnä ,úéäìàä̈¡Ÿ¦©©§¤¤
.'ä úlãâa úððBaúîe¦§¤¤¦§ª©
,"ø÷ç ïéà Búlãâì" ék¦¦§ª¨¥¥¤
,'ä úlãb úðéça Léå§¥§¦©§ª©
úeððBaúä éãé-ìòL¤©§¥¦§§
¯ da úéäìàä Lôpä©¤¤¨¡Ÿ¦¨
äúîéà äéìò ìtz¦Ÿ¨¤¨¥¨¨
äàøé àéäL ãçôå̈©©¤¦¦§¨

,äàzz,dpezgz d`xi - ©¨¨
,úeëìî úðéça àéäL¤¦§¦©©§
'ä úlãb úðéça Léå§¥§¦©§ª©
äàøé äàa äpnnL¤¦¤¨¨¨¦§¨

,äàlò,dpeilr d`xi - ¦¨¨
,úLa äàøé`edy - ¦§¨Ÿ¤

,d"awd zlecbn yeaLéå§¥
äðéça,'d zlecba - §¦¨

äàa äpnnLzpiga - ¤¦¤¨¨¨
z`xwpd ,dad` zbixcne
äðéça Léå ,äaø äáäà©£¨©¨§¥§¦¨

,'d zlecba -äpnnL¤¦¤¨
.àèeæ äáäà äàa- ¨¨©£¨¨

xzei dphwd dbixcnd
`ed xen`d lk ;dad`a
ly zeiniptd zecna
- d`xi lye dad`
ÎdpiaÎdnkgn ze`ad
zeppeazdne dpadn ,zrc

,'d zlecba.'eë ãñç :ïäL ,úBiðBöéçä úBcna ïëå- §¥©¦©¦¦¤¥¤¤
dxeab"e,zrcÎdpiaÎdnkgn olek ze`a od - 'eke "

,'d zlecba zeppeazddnïlëáe,zecnd lka -éøöúBéäì C §ª¨¨¦¦§
úeøM÷úä úðéça àeäL ,úòcä úðéça ïäa Laìî§ª¨¨¤§¦©©©©¤§¦©¦§©§
ïéðò äæéà úâOnL Bæ äâOäa äòe÷úe äøeLwä ,Lôpä©¤¤©§¨§¨§©¨¨¤©¤¤¥¤¦§¨

da äãìBð äpnnL ,'ä úlãbî,ytpa -äcî äæéà ¦§ª©¤¦¤¨§¨¨¥¤¦¨
,úBcnäîyxcp ,oiprd z` dpian ytpdy drya ixd - ¥©¦

,biyn `edy oipra oezpe xeyw didiy ,"zrc"d gek didiyék¦
äcnä ïk íb ú÷lzñî ¯ Bæ äâOäî òâøk úòcä çqäa§¤©©©©§¤©¥©¨¨¦§©¤¤©¥©¦¨

éelbäî ,äpnî äãìBpä,ielba df iptl dzidy -ìà Lôpa ©§¨¦¤¨¥©¦©¤¤¤
,íìòää,mlrd ly ote`a `id ytpay -da úBéäìwx - ©¤§¥¦§¨

.ìòôa àìå çëa,d`xid e` dad`d el yi geka wxy - §Ÿ©§Ÿ§Ÿ©
e` dad`dy `ian in .dcn dze` el oi` ielibae lreta la`
ici lr ,oky ."zrc"d gek df ixd - lreta didz d`xid
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ùã÷ä úøâà
ãò íéçáåùî íäù íéðåúçúå íéðåéìò úåàéøáå 'éöàá

] úéìëú ïéàà"ðàåäå 'úéå 'úé åéìà íéåàøå íéàðå [ø÷ç
úåéäì íìåò ãåñé ÷éãö úãîá ïëå øãäå ãåä ïåùìî
ä÷éáãá åá ä÷áãìå íééçä ééç 'äá äøåù÷ åùôð
åéìò ìá÷ì 'ìî úãîáå àìôð âåðòúå ÷ùçá ä÷éùçå
äîéàá åðåãàì ãáò ìë úãåáòë åúãåáòå åúåëìî ìåò
åðééäã ã"áçî ïä úåãîä ìë ùøåùå øå÷îå äàøéáå
åúîëçå 'ä úà âéùîä ìëùä øå÷î àéä äîëçä
ìë ïäá äéçîå âéäðîù úåùåã÷ä åéúåãîå åúìåãâå
úåððåáúää àéä äðéáå íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä
øáã ïéáäì åúðéá ÷îåòå áçåøå êøåàá åæ äâùäá
úåãî ïäù äéúåãìåú åæ äâùäî ãéìåäìå øáã êåúî
úìëùîä úéäìàä ùôðá úåãìåðä úåãî éøàùå ø"éåäà
'éçá ùéå ø÷ç ïéà åúìåãâì éë 'ä úìåãâá úððåáúîå
ìåôú äá úéäìàä ùôðä úåððåáúä é"òù 'ä úìåãâ
úðéçá àéäù äàúú äàøé àéäù ãçôå äúîéà äéìò
äàìéò äàøé äàá äðîîù 'ä úìåãâ 'éçá ùéå úåëìî
äáø äáäà äàá äðîîù äðéçá ùéå úùåá äàøé
úåãîá ïëå àèåæ äáäà äàá äðîîù äðéçá ùéå
ùáåìî úåéäì êéøö ïìåëáå 'åë ãñç ïäù úåéðåöéçä
ùôðä úåøù÷úä úðéçá àåäù úòãä úðéçá ïäá
úìåãâî ïéðò äæéà úâùîù åæ äâùäá äòå÷úå äøåù÷ä
çñéäá éë úåãîäî äãî äæéà äá äãìåð äðîîù 'ä
äãìåðä äãîä ë"â ú÷ìúñî åæ äâùäî òâøë úòãä
çëá äá úåéäì íìòää ìà ùôðá éåìéâäî äðîî
àåäù éðôî úòã ïåùìá âååéæä àø÷ð ïëìå ìòåôá àìå
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ה'תש"גיב אלוליום ראשון

חומש: תבוא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח. לד־לו.

תניא: יד. לעורר . . . 240 מעלה.

"ּב[  י ]ָהַרׁשַ ימּו, תער"ב" ִהְתִחיל ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִהְקּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ם "ּבְ ׁשֵ דּוַע ּבְ דֹול, ַהּיָ ְך ַהּגָ ֶהְמׁשֵ
רֹוְסטֹוב,  ּבְ ָרא תרע"ו  ַוּיֵ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ מֹו  ְוִסּיְ ְליּוּבַאִוויְטׁש,  ּבִ בּועֹות תער"ב  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ יֹום א'  ְלָאְמרֹו 

ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם". ּובֹו קמ"ד ַמֲאָמִרים. ְתִחיל "ַוה' ָאָמר ַהְמַכּסֶ ַמֲאָמר ַהּמַ ּבְ

ּלֹא ֲאָמרֹו, ְולֹא ֶנֱחַלק ְלַמֲאָמִרים. ִני ׁשֶ תּוִבים ֵחֶלק ׁשֵ ּכְ ְוֵיׁש ּבַ

ה'תש"גיג אלוליום שני

חומש: תבוא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא. לז־לט.

תניא: ובכל שנה . . . וד"ל.

החסיד ר' הענדיל סיפר: ידוע הי' לכל החסידים, אשר ביחידות הראשונה היתה 
העברת הערלה, ווָאס ניט ווָאס, פון ערלת הלב איז מען גלייך פטור געווָארען.

ַהֲעָבַרת  ָהְיָתה  ָהִראׁשֹוָנה  ְיִחידּות  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ַהֲחִסיִדים,  ְלָכל  ָהָיה  ָידּוַע  ר:  ִסּפֵ הֶעְנִדיל  ר'  ֶהָחִסיד 
ד. ב ִנְפְטרּו ִמּיָ ּלֹא ִיְהֶיה – ֵמָעְרַלת ַהּלֵ ֶ ָהָעְרָלה. ַמה ּשׁ

ה'תש"גיד אלוליום שלישי

חומש: תבוא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו. מ־מב.

תניא: טו. להבין . . . קכא הכלולה מהן.

ֵני  נּוָפה ַעד ָקֶצה ָהַאֲחרֹון, לֹא ִמּפְ ְלֶחֶמת ּתְ ֵזר ִמּמִ "ּב[: ְלִהּנָ י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ ֵמהֹוָראֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי 
יׁש ַאְך ְוַרק ְלִחּזּוק  ל ּכֹחֹוֵתינּו ָעֵלינּו ְלַהְקּדִ ֶאת ּכָ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ֵני ֹמֶרְך ֵלב, ֶאּלָ ַח אֹו ִמּפְ ה ְלַנּצֵ ּמֶ ֵאין ָלנּו ּבַ ׁשֶ
ְמִסירּות ֶנֶפׁש  ה ּוְבָטֳהָרה. ְוַעל ֶזה ָעֵלינּו ִלְמֹסר ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינּו ּבִ ָ ְקֻדּשׁ ְצֹות ּבִ ְנָין ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ְנָיֵנינּו, ּבִ ּבִ

ֹכַח. ֹפַעל ְולֹא ַרק ּבְ ּבְ

ה'תש"גטו אלוליום רביעי

חומש: תבא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח. מג־מה.

תניא: אך צריך . . . קכב ומליצה.

ִמיִמים": יֹום א טו ֱאלּול תרנ"ז. יַבת "ּתֹוְמֵכי ּתְ דּות ְיׁשִ ִהְתַיּסְ

ְגֶלה ְודַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[: יֹום ד חי ֱאלּול תרנ"ז. ּנִ ּמּוד ּבַ ַהְתָחַלת ַהּלִ

ָמּה  יָבה ׁשְ "ּב[: ַהְיׁשִ י ]ָהַרׁשַ פֹות ִהְכִריז ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ְמַחת ּתֹוָרה תרנ"ט ַאֲחֵרי ַהַהּקָ ֵליל ׂשִ ּבְ
ִמיִמים". ָמם "ּתְ רּוָחּה ׁשְ ִמיִמים", ְוַתְלִמיִדים ַהּלֹוְמִדים ּוִמְתַנֲהִגים ּבְ "ּתֹוְמֵכי ּתְ
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ה'תש"גטז אלוליום חמישי

חומש: תבוא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב. מו־מח.

תניא: והנה כללות . . . קכג כמו שית'.

רבינו הזקן פי' המאמר כל המקיים נפש אחת מישראל כאלו קיים עולם מלא, אויף 
א אידען דארף מען קוקען ווי ער שטייט אין מחשבה הקדומה דא"ק, און דָארטען 
שטייט יעדער נשמה מיט אלע דורות ווָאס קומען ארויס פון איהר ביז ביאת המשיח 
גואל צדק, און אז מען טוט א אידען ַא טובה, טוט מען ַא טובה ָאט די אלע נשמות 

עד סוף כל הדורות.

ם עֹוָלם ָמֵלא", ַעל ְיהּוִדי ֵיׁש  ִאּלּו ִקּיֵ ָרֵאל ּכְ ׂשְ ם ֶנֶפׁש ַאַחת ִמּיִ ל ַהְמַקּיֵ ֲאָמר "ּכָ ֵרׁש ַהּמַ ֵקן ּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ה,  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ יֹוֵתר  ּבְ ִאית  ִעּלָ ה  ְרּגָ ּדַ מֹון,  ַקּדְ ]=ָאָדם  ְדַא"ק  דּוָמה  ַהּקְ ָבה  ֲחׁשָ ּמַ ּבַ "ִנְמָצא"  הּוא  ׁשֶ ִפי  ּכְ יט  ְלַהּבִ
ה  ּנָ ִמּמֶ ַהיֹוְצאֹות  ַהּדֹורֹות  ל  ּכָ ִעם  ָמה  ְנׁשָ ל  ּכָ "ִנְמֵצאת"  ם  ְוׁשָ ֲאחּודֹות[,  ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ּבֹו  ָמקֹור  ִהיא  ׁשֶ

לּו ַעד סֹוף  מֹות ַהּלָ ׁשָ ים טֹוָבה ְלָכל ַהּנְ ים ִליהּוִדי טֹוָבה, עֹוׂשִ עֹוׂשִ ֶדק, ּוְכׁשֶ יַח ּגֹוֵאל ּצֶ ׁשִ יַאת ַהּמָ ַעד ּבִ
ל ַהּדֹורֹות. ּכָ

ה'תש"גיז אלוליום שישי

חומש: תבא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז. מט־נא.

תניא: והנה מדות . . . קכג מדותיהם.

רבינו הזקן הי' בעצמו הקורא בתורה. פעם אחת לא הי' בליאזנא ש"פ תבא, ושמע 
אדמו"ר האמצעי - והוא עודנו נער קודם הבר מצוה - הקריאה מאחר. העגמת נפש 
מהקללות שבתוכחה הביאתו לכאב לב, עד שביוהכ"פ נסתפק רבינו הזקן אם יוכל 

להתענות.
כששאלו את אדהא"מ הרי בכל שנה קוראים פרשה זו, ענה: כשאבא קורא "הערט 

זיך ניט קיין קללות".

ַמע  ֹבא, ְוׁשָ ת ּתָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ [ׁשַ ִליָאְזָנא ]ּבְ ַעם ַאַחת לֹא ָהָיה ּבְ ּתֹוָרה. ּפַ ַעְצמֹו ַהּקֹוֵרא ּבַ ֵקן ָהָיה ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ָללֹות  ֵמַהּקְ ֶנֶפׁש  ָהָעְגַמת  ֵמַאֵחר.  ִריָאה  ַהּקְ ר־ִמְצָוה –  ַהּבַ ֹקֶדם  ַנַער  ְוהּוא עֹוֶדּנּו  ָהֶאְמָצִעי –  ַאְדמֹו"ר 

ֵקן ִאם יּוַכל ְלִהְתַעּנֹות. נּו ַהּזָ ק ַרּבֵ ּפֵ ּפּוִרים ִנְסּתַ יֹום ַהּכִ ּבְ ּתֹוֵכָחה ֱהִביַאּתּו ִלְכֵאב ֵלב, ַעד ׁשֶ ּבַ ׁשֶ

"לֹא  קֹוֵרא  א  ַאּבָ ׁשֶ ּכְ ָעָנה:  זֹו,  ה  ָרׁשָ ּפָ קֹוְרִאים  ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ֲהֵרי  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ֶאת  ֲאלּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ָמעֹות ׁשּום ְקָללֹות". ִנׁשְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc dbibg(iyiy meil)

.dii`xn xeht oixeg oa eivge car eivgy ,`piax ixack o`kn
:dpyna epipyï÷fäå äìBçå àîeqäå øbéçäå'zelrl leki epi`y ine §©¦¥§©¨§¤§©¨¥

.dii`xn mixeht md mb ,'eilbxa
:oicd xewn z` da epipyy `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨

dxeza(ci bk zeny)oeyldne ,'dpXA il bgY milbx WlW''íéìâø' ¨Ÿ§¨¦¨Ÿ¦©¨¨§¨¦
,dii`xa aiig milbx el yiy in wxy ,milbxa ielz df oicy rnyn©§©¦

ïéa÷ éìòáì èøtdphw ur zkizg migwely ,milbx irehw ± §¨§©£¥©¦
ick lbxd dkzgpy mewna dze` migipne ,dy`xa jen mipzepe

.lbx mdl oi`y meyn dii`xn mixeht mdy ,dilr oryidløác̈¨

,øçàoeyld'íéìâø'aiig eilbxa zkll lekiy in wxy zcnln ©¥§¨¦
,dii`xaìe ï÷æìe àîeñìe äìBçìe øbéçì èøtinúBìòì ìBëé BðéàL §¨§¦¥§¤§¨§¨¥§¤¥¨©£

åéìâøampi` j` ,milbx mdl yi el` lky ,dxfrl milyexin §©§¨
,zpryna xfridl mikixv `l` ,mcal mdilbxa zelrl mileki

dii`xn mixeht okle.
epipyy dn :`xnbd zl`eyééBúàì ,'åéìâøa úBìòì ìBëé BðéàLå'§¤¥¨©£§©§¨§¨¥

éàîsqepa xehtl `a `ed in z` ,dfa zeaxl `pzd `a dn ± ©
.dpn xaky el`l
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פג היום יום . . . 

ה'תש"גחי אלולשבת
מֹו. ַעל־קֹוֵרא, ּוֵמַעּצְ י עֹוְלה ַהּבַ ׁשִ ְלׁשִ

חומש: תבא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט. נב־נד.

תניא: והנה כ"ז . . . שיתבאר במקומן.

יום הולדת את הבעש"ט בשנת תנ"ח. יום שנתגלה אליו מורו ורבו הק'  - תפ"ד. 
יום שנתגלה הבעש"ט - תצ"ד.

יום הולדת את רבינו הזקן - תק"ה.
תוכן תורת הבעש"ט בש"פ תבוא ח"י אלול תרנ"ב אחר קבלת שבת: והי' כי תבוא 
אל הארץ גו'. ארץ ל' מרוצה ול' רצון כדאיתא במדרש. אז דו וועסט צוקומען צום 
רצון ווָאס איז א מתנה מלמעלה און בירושה בכל אחד מישראל, איז די עבודה דארף 
זיין וישבת, ארָאּפטרָאגען אין התישבות, ולקחת גו' ושמת בטנא, ממשיך זיין אורות 
בכלים, והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך, א איד דארף וויסען אז ער גייט פון 
איין ָארט אין דעם ַאנדערען, איז ניט ער גייט אליין נָאר מ'פירט איהם מלמעלה, און 

די כוונה איז לשכן שמו שם, אויף מפרסם זיין אלקות אין דעם ארט וואו ער איז.
אחר תפלת ערבית חזר עוד הפעם תורה הקודמת והוסיף: והי' כי תבוא גו' בכדי 
דו זָאלסט צוקומען צום רצון כו', איז דָאס דורך דעם אז והלכת אל המקום גו' לשכן 
שמו שם, זָאלסט זיך מוסר נפש זיין אויף מפרסם זיין דָארטען אלקות, מיט וואס איז 

מען מפרסם אלקות, מיט א ברכה און א פסוק תהלים.

דֹוׁש – תפ"ד. יֹום  ה ֵאָליו מֹורֹו ְוַרּבֹו ַהּקָ ּלָ ְתּגַ ּנִ ַנת תנ"ח. יֹום ׁשֶ ׁשְ ם־טֹוב ּבִ ַעל־ׁשֵ ֶדת ֶאת ַהּבַ יֹום ֻהּלֶ
ם טֹוב – תצ"ד. ַעל ׁשֵ ה ַהּבַ ּלָ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ

ֵקן – תק"ה. נּו ַהּזָ ֶדת ֶאת ַרּבֵ יֹום ֻהּלֶ

י  ת: "ְוָהָיה ּכִ ּבָ ַלת ׁשַ בֹוא ח"י ֱאלּול תרנ"ב ַאַחר ַקּבָ ת ּתָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ׁשַ ם־טֹוב ּבְ ַעל־ׁשֵ ּתֶֹכן ּתֹוַרת ַהּבַ
ָה'ָרצֹון'  ֶאל  יַע  ּגִ ּתַ ׁשֶ ּכְ ְדָרׁש.  ּמִ ּבַ ְדִאיָתא  ּכִ ָרצֹון,  ּוְלׁשֹון  ְמרּוָצה  ְלׁשֹון  'ֶאֶרץ'  ּגֹו'".  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתבֹוא 
' ְל"הֹוִרידֹו",  ְבּתָ ָרֵאל, ְצִריָכה ָהֲעבֹוָדה ִלְהיֹות 'ְוָיׁשַ ׂשְ ָכל ֶאָחד ִמּיִ ה ּבְ ַמְעָלה ּוִבירּוׁשָ ָנה ִמּלְ הּוא ַמּתָ ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ ֶאל  "ְוָהַלְכּתָ  ִלים,  ּכֵ ּבַ אֹורֹות  יְך  ְלַהְמׁשִ ֶנא",  ַבּטֶ ְמּתָ  ְוׂשַ ּגֹו'  "ְוָלַקְחּתָ  ב,  ָ ְמֻיּשׁ ַלֲעׂשֹותֹו 
אֹותֹו  מֹוִביִלים  א  ֶאּלָ ָיְזָמתֹו  ֵאיָנּה  ְלָמקֹום  קֹום  ִמּמָ ֲהִליָכתֹו  ׁשֶ ָלַדַעת  ְיהּוִדי  ַעל  ֱאלֶֹקיָך",  ה'  ִיְבַחר 

ְמָצא ּבֹו. ּנִ קֹום ׁשֶ ּמָ ם", ְלַפְרֵסם ֶאלֹקּות ּבַ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ָנה ִהיא "ְלׁשַ ּוָ ַמְעָלה, ְוַהּכַ ִמּלְ

ְמָנת  ַעל  ּגֹו'",  ָתבֹוא  י  ּכִ "ְוָהָיה  ְוהֹוִסיף:  ַהּקֹוֶדֶמת,  ּתֹוָרה  ַעם  ַהּפַ עֹוד  ָחַזר  ַעְרִבית  ת  ִפּלַ ּתְ ַאַחר 
ֶפׁש  ְמֹסר ֶאת ַהּנֶ ם" – ּתִ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ קֹום ּגֹו' ְלׁשַ "ְוָהַלְכּתָ ֶאל ַהּמָ יַע ְלָרצֹון כּו', ֲהֵרי ֶזה ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּגִ ּתַ ׁשֶ

ים. ִהּלִ ְבָרָכה ּוָפסּוק ּתְ ה ְמַפְרְסִמים ֱאלֹקּות? ּבִ ּמֶ ם ֱאלֹקּות. ּבַ ֵדי ְלַפְרֵסם ׁשָ ּכְ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc dbibg(iyiy meil)

.dii`xn xeht oixeg oa eivge car eivgy ,`piax ixack o`kn
:dpyna epipyï÷fäå äìBçå àîeqäå øbéçäå'zelrl leki epi`y ine §©¦¥§©¨§¤§©¨¥

.dii`xn mixeht md mb ,'eilbxa
:oicd xewn z` da epipyy `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨

dxeza(ci bk zeny)oeyldne ,'dpXA il bgY milbx WlW''íéìâø' ¨Ÿ§¨¦¨Ÿ¦©¨¨§¨¦
,dii`xa aiig milbx el yiy in wxy ,milbxa ielz df oicy rnyn©§©¦

ïéa÷ éìòáì èøtdphw ur zkizg migwely ,milbx irehw ± §¨§©£¥©¦
ick lbxd dkzgpy mewna dze` migipne ,dy`xa jen mipzepe

.lbx mdl oi`y meyn dii`xn mixeht mdy ,dilr oryidløác̈¨

,øçàoeyld'íéìâø'aiig eilbxa zkll lekiy in wxy zcnln ©¥§¨¦
,dii`xaìe ï÷æìe àîeñìe äìBçìe øbéçì èøtinúBìòì ìBëé BðéàL §¨§¦¥§¤§¨§¨¥§¤¥¨©£

åéìâøampi` j` ,milbx mdl yi el` lky ,dxfrl milyexin §©§¨
,zpryna xfridl mikixv `l` ,mcal mdilbxa zelrl mileki

dii`xn mixeht okle.
epipyy dn :`xnbd zl`eyééBúàì ,'åéìâøa úBìòì ìBëé BðéàLå'§¤¥¨©£§©§¨§¨¥

éàîsqepa xehtl `a `ed in z` ,dfa zeaxl `pzd `a dn ± ©
.dpn xaky el`l

:`xnbd daiynééBúàì ,àáø øîàzeaxl `a `pzd ± ¨©¨¨§¨¥
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v"ndqeפד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ד  אלול י"ב ראשון יום החסידות  ומעיינות המים מעיין

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰ïéëLîð åéîéî eéä̈¥¨¦§¨¦
äëøaä dúBà éøä ¯ íL ïéå÷ðå íéî äàìî àéäL äëøa CBúì§§¥¨¤¦§¥¨©¦§¦§¦¨£¥¨©§¥¨
íéòøöîìå íéáæì ìeñt äæ éøä ¯ äëøaì õeç àöBé äéä .äå÷îk§¦§¤¨¨¥©§¥¨£¥¤¨§¨¦§¦§Ÿ̈¦
CBúa eéäL äå÷nä éî ìk eàöiL òãiL ãò úàhç éî Lc÷ìe§©¥¥©¨©¤¥©¤¨§¨¥©¦§¤¤¨§

.äëøaä©§¥¨
במשנה הדברים מ"א)מקור פ"ה שהעבירו (מקואות "מעין :

והמשיכו, חזר כמקוה. הוא הרי והפסיקו, בריכה גבי על
שיצאו  שידע עד חטאת מי ולקדש ולמצורעים לזבין פסול
לכן  שקודם בבריכה מדובר האם לעיין ויש הראשונים".

ריקנית? בריכה או גשמים מי מלאה היתה
בריכה  לתוך נמשכין מימיו "היו כאן הרמב"ם ומלשון

היתה d`ilnשהיא שהבריכה נראה שם", ונקוין מים
המשנה בפירוש אך מים, למים (שם)מליאה "שנתן כתב:

יוסף' ה'בית ומדייק בה", ולהקוות הבריכה לתוך להשפך
רא) סי' שהעביר (יו"ד קודם מים בבריכה היו דבלא "משמע

את  גם להעמיד שאפשר והוסיף מיירי". עליו המעין
"בריכה  שכתב ומה ריקנית, בבריכה כאן הרמב"ם דברי
מים  מליאה שהיתה למימרא "לאו – מים" מליאה שהיא
ידי  שעל לומר היינו אלא עליה, המעין שהעביר קודם

מים" מליאה היא עליה המעין צריך העברת שהדבר סיים (אך

.עיון)
ראשונים כמה לדעת שם)אמנם, ב"י בבריכה (ראה מדובר

שהמשיך  ריקנית שבבריכה לומר מקום יש זה ולפי מליאה,
מהמעין, הנמשך הקילוח שהפסיק פי על "אף מעיין מי לה
עליהם". מעין דין עדיין בבריכה הנקוין הללו שמים אפשר

הראב"ד שם)אך ב)והתוספות(הובא נה, את (בכורות העמידו
בטל  החיבור נפסק שאם וכתבו ריקנית בבריכה המשנה

בלבד. כמקוה הוא והרי מעיין דין מהמים
ס"ב)וה'צמחֿצדק' קסד סי' יו"ד שהמשנה (שו"ת מכריע

הש"ך  כדברי ריקנית, בבריכה סק"ל)עוסקת רא סי' שזהו (יו"ד
הפוסקים" רוב "דעת וכן והפוסקים", המשנה (לקוטי "כפשט

(34 הע' 1119 עמ' ח"ד .שיחות
ממקורם  יופסקו לא שהמים בכך מותנה מעין שדין נמצא

מעין" דין להם אין שהופסקו מעין מי ח"ד,"כי קודש, (אגרות

ס) החסידותעמ' מעיינות בהפצת גם וכך לבעש"ט . המשיח (כמאמר

חוצה") מעיינותיך תורה "לכשיפוצו בהפצת התנאים "מעיקרי אשר
אשר  עד הדא"ח, תורת נשיאי עם פוסק הבלתי החיבור זו

לעצמו" מציאות אינו והמפיץ שם)הלומד שיחות .(לקוטי

ה'תשע"ד  אלול י"ג שני יום חבירו  של כלבו המשסה

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰ìL Baìk äqLîä©§©¤©§¤
áìkä ìòáe ,íéîL éðéãa áiçå íãà éðécî øeèt ¯ Bøáça Bøáç£¥©£¥¨¦¦¥¨¨§©¨§¦¥¨©¦©©©¤¤
÷éfäì Baìk úà äqL íàL òãBé àeäL ïåékL ;÷æð éöç áiç©¨£¦¤¤¤¥¨¤¥©¤¦¦¨¤©§§©¦

.Bçépäì Bì äéä àì ,CLBð¥Ÿ¨¨§©¦
חצי  משלם לעולם הכלב שבעל מבואר הרמב"ם מדברי
נזק  משלם הוא, מועד "ואם וכותב: משיג הראב"ד אך נזק,

שלם".
לבאר  הרמב"ם:ויש בדעת

כאשר  אך להזיק, שעומד היא מועד' 'שור של מהותו
מיוחד  מעשה ידי על אלא טבעו מצד להזיק עומד אינו

כמועד. מוגדר הוא אין שיסוי, כגון לכך, שיגרום
שמצאנו פי על הי"א)ואף פ"ו קול (להלן ששמע ששור

נעשה  פעמים שלוש עצמו על חזר הדבר אם ונגח, שופר
נחשב  אחר בדבר תלויה כשהנגיחה גם כן ואם לכך, מועד
הרי  בעולם, רבים שופרות שמצויים כיון לחלק: יש מועד,
קול  כשישמע לנגוח עומד זה ששור טבעי כדבר נחשב זה
שור  נחשב אינו שיסוי, יד על רק הנוגח שור אך שופר,
בדיני  חייב כן והעושה לשסות אסור שהרי לנגוח העומד

עומד  הוא השיסוי קודם הנוכחי שבמצבו לומר ואין שמים,
ה"ה)להזיק פ"ו ולהלן כאן, האזל .(אבן

המבארים: ויש
נזק  חצי רק משלם מקום ומכל מועד, נחשב הכלב אמנם
מזיק, היה לא השיסוי לולא שהרי לבדו לנזק אחראי אינו כי
לשלם  עליו אין ולכן המשסה עם בנזק שותף שהוא ונמצא

הנזק. דמי חצי את רק
להלן יטֿכא)והנה, ששניים (פי"ב, הרמב"ם פסק

השני  חייב מתשלום פטור מהם אחד אם בנזק, שהשתתפו
ואחד  שנגחו שוורים שני כגון הסכום, מלוא את לשלם
את  לשלם השני השור בעל חייב הקדש, של הוא מהם
מתשלומים, פטור הקדש של והשור מאחר הנזק מלוא
בעל  יתחייב לא מדוע מתשלומים פטור והמשסה ומאחר

הנזק? בכל הכלב
מתשלום, לחלוטין פטור הקדש של שור לחלק: ויש
חברו  של כלבו במשסה אך השני, השור על חל החיוב ולכן
שמים  בדיני חיוב עליו חל אדם מדיני פטור שהמשסה אף

בחלקו הכלב בעל את לחייב אין המשנה)ולכן .(מרכבת

ה'תשע"ד  אלול י"ד שלישי יום הרבים  ברשות שאכלה בהמה נזק תשלומי

:· ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰÷fpä úeLøì äñðëð¦§§¨¦§©¦¨
.øðéc ílLî ¯ øðéã äåLa íäa àöBiëå èì Bà ïéîLîL äìëàå§¨§¨ª§§¦Ÿ§©¥¨¤§¨¤¦¨§©¥¦¨
íä elàk ïúBà ïéàBø ¯ úðäðå íéaøä úeLøa ïzìëà íàå§¦£¨©¨¦§¨©¦§¤¡¨¦¨§¦¥

.ìBæa íéøBòO éîã Bà øéîò éîc ílLîe ,øéîò Bà íéøBòO§¦¨¦§©¥§¥¨¦§¥§¦§
אכלה  הבהמה ואם לה" הראוי את לאכול מועדת "השן
אבל  שלם, נזק בעליה משלם הניזק ברשות ירקות או פירות
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שנהנית' 'מה משלם הרבים ברשות אכלה ב)אם יט, קמא .(בבא
בדבר אמוראים א)ונחלקו כ, :(שם

אכלה  הבהמה אם ואף עמיר" "דמי משלם רבה לדעת
(קש  עמיר עבור משלם שהיה הסכום את רק משלם שעורים
מאכילה  היה שלא לטעון יכול כי יותר, זולים שהם ותבן)
"דמי  משלם רבא לדעת ואילו יותר, היקרים שעורים

כפיlefaשעורים לא היינו ,"weyd xry להשיג היה יכול כי
כפי lefdשעורים xryשליש פחות שהוא שם), רש"י אך (ע"פ

משיג  היה שאם מעריכים כי עמיר' 'דמי משלם אינו
בהם מאכילה היה בזול שעורים סי'לבהמתו פ"ב שלמה של (ים

.טו)
הטור כאן):והקשה משנה מגיד וכן שצא. סי' (חו"מ

הרבים  ברשות אותן אכלה "אם הרמב"ם כתב איך
עמיר דמי משלם הרי `eונהנית... בזול", שעורים דמי

חלוקות דעות שתי הן מבואר `zgבגמרא drcl משלם

עמיר' dipy'דמי drcle פסק ו"היאך בזול', שעורם 'דמי -
פליגי"? דהא שניהם, כדברי

יוסף' ה'בית וכ"כ ומיישב אכלה. ד"ה משנה)(שם :בכסף
אגודת  אלא ותבן קש אינו ש'עמיר' סובר הרמב"ם
ורבא, רבה בין מחלוקת אין ולדעתו שעורים, של שבולים
שבולים, אגודת היינו עמיר', 'דמי האומר שרבה אלא
הבהמה  את להאכיל הדרך שאז הקציר לזמן מתכוין
שעורים  'דמי שמשלם האומר ורבא הגרעינים עם שבולים
את  רק אותם מאכילים שאז העונות בשאר מדבר בזול'

רבה). לפי גם מתאימה 'בזול' (ואמירתו השעורה גרעיני
מפורש  אינו זה שביאור כיון יוסף': ה'בית כתב ולהלכה
שמא  כי ממון, ספק ככל לקולא, לפסוק יש הרמב"ם בלשון
צריך  הנתבע ואין רבה, בדעת רש"י כפירוש לנקוט יש
ב'שלחן  פסק וכן קש. או תבן שזהו עמיר' 'דמי אלא לשלם

ח).ערוך' סע' שם (חו"מ

ה'תשע"ד  אלול ט"ו רביעי יום השור  דין משנה הרשות שינוי

:Â ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰økîðå ãòeäL øBL¤©§¦§©
.Bðéã äpLî úépzLpL úeLøäL ;Búenúì øæç ¯ äðzîa ïzð Bà¦©§©¨¨¨©§©¤¨§¤¦§©¥§©¨¦
גם  הובא דינו" משנה שנשתנית "שהרשות הכלל

קודמת ה"ט)בהלכה בבית (פ"ד והועד תם כשהוא "שאלו :
ונשתנית  הואיל לתמותו, חזר לבעליו והחזירו השואל
אבל  נזק". חצי משלמין והבעלים ההעדה, בטלה רשותו
הרמב"ם  כתב מתנה, או מכר ידי על רשות בשינוי כאן,

משנה שנשתנית השואל epic"הרשות בבית ב"הועד ואילו "
בטלה  רשותו ונשתנית "הואיל כתב לבעליו" והחזירו

dcrdd."
ששינוי  הטעם ביאור בהקדם השינוי, טעם את לבאר ויש
"עושה  משמעו 'מועד' והרי השור, העדאת את מבטל רשות

תמיד" לעשותו שדרכו ה"ד)מעשה פ"א שינוי (לעיל ואיך ,
השור? הרגל את מבטל הבעלות

רש"י חזר)ופירש ד"ה א. לט, קמא מרשות (בבא שיצא "מועד :
דין  את משנה הרשות - אחרים בעלים ליד ונכנס זה

הבעלים" בפני אלא העדה "אין כי ה"ב)העדאתו", ,(לעיל

לבעלים  שההתראה הכתוב גזירת הבעלים, שהשתנו וכיון
') בטילה.oicהקודמים העדאתו')
לרשות (שם)והמאירי  מרשות השור "יציאת מפרש:

הורגל  הקודמים הבעלים אצל כי – וטבעו" מזלו משנה
שהבעלים  ומסתבר שמירה, חוסר בגלל נגח להיות

ישתנה. וההרגל שמירתו על יותר יקפידו הנוכחיים
או  השור במכירת כאן, - ההסברים כשני נוקט והרמב"ם
בהנהגת  והשוני מוחלט, רשות שינוי יש במתנה, נתינתו
כתב  ובזה השור, טבע את גם משנה החדשים הבעלים

משנה שנשתנית "הרשות משינוי epicהרמב"ם כתוצאה כי ,"
בבית  "הועד כאשר אבל לנגוח. דרכו שאין כ'תם' דינו טבעו
לא  השואל אצל השור היות ובעת לבעליו" והחזירו השואל
והשואל  עליו", בעליו "שם שהרי מוחלט רשות שינוי היה
לא  השור וטבע השור כלפי הנהגתו את בהרבה משנה אינו

בטלה רשותו ונשתנית "הואיל הרי - ",dcrddהשתנה
יכולה  אינה הקודמים לבעלים שהיתה וההתראה והעדות

לרשותו. חזר השור כאשר המשאיל את לחייב
(102 'nr ,el zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  אלול ט"ז חמישי יום הנסקל? שור להפקיר אפשר האם

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰ì÷ñpä øBL©¦§¨
Bðéc øîâpMî éøäL ,äëæ Ba íãBwä ìk ¯ åéãò eîfeäL¤§¥¨¨©¥¨¨¤£¥¦¤¦§©¦

.åéìòa eäeøé÷ôä¦§¦§¨¨
אינו  בעליו הקדישוהו אם לסקילה, דינו שנגמר שור

כי  ואינו קדוש בהנאה נאסר לסקילה דינו שנגמר בשעה
להקדישו בעליו מוקדש)ברשות אינו ד"ה שם ורש"י א מה, קמא .(בבא

להפקירו יכולים הבעלים אין ה"ט)וכן פסק (לעיל ומדוע .
עדיו, הוזמו אם בעליו שהפקירוהו שמאחר כאן הרמב"ם

זכה? בו הקודם כל
לבאר: ויש

מותר  היה שהשור למפרע התברר הוזמו שהעדים כיון
הקודמת  בהלכה כן שאין מה כדין, היה וההפקר בהנאה

להפקירו יכול ואינו ברשותו אינו אכן הדין גמר (קצות לאחר

סק"א) תו סי' .החושן
לומר: יש ועוד

התוספות כדברי סובר א)הרמב"ם סו, קמא שיאוש (בבא
הבעלים  מיד יוצא החפץ אין שביאוש ובעוד כהפקר, אינו
תפקע  הזוכה לרשות וכשיגיע בו לזכות יכול אחד שכל אלא
הטוב  ומרצונו מדעתו שהוא בהפקר הרי הקודמת, הבעלות

מיד. מידו יוצא החפץ הבעלים, של
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ה'תשע"ד  אלול י"ב ראשון יום החסידות  ומעיינות המים מעיין

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰ïéëLîð åéîéî eéä̈¥¨¦§¨¦
äëøaä dúBà éøä ¯ íL ïéå÷ðå íéî äàìî àéäL äëøa CBúì§§¥¨¤¦§¥¨©¦§¦§¦¨£¥¨©§¥¨
íéòøöîìå íéáæì ìeñt äæ éøä ¯ äëøaì õeç àöBé äéä .äå÷îk§¦§¤¨¨¥©§¥¨£¥¤¨§¨¦§¦§Ÿ̈¦
CBúa eéäL äå÷nä éî ìk eàöiL òãiL ãò úàhç éî Lc÷ìe§©¥¥©¨©¤¥©¤¨§¨¥©¦§¤¤¨§

.äëøaä©§¥¨
במשנה הדברים מ"א)מקור פ"ה שהעבירו (מקואות "מעין :

והמשיכו, חזר כמקוה. הוא הרי והפסיקו, בריכה גבי על
שיצאו  שידע עד חטאת מי ולקדש ולמצורעים לזבין פסול
לכן  שקודם בבריכה מדובר האם לעיין ויש הראשונים".

ריקנית? בריכה או גשמים מי מלאה היתה
בריכה  לתוך נמשכין מימיו "היו כאן הרמב"ם ומלשון

היתה d`ilnשהיא שהבריכה נראה שם", ונקוין מים
המשנה בפירוש אך מים, למים (שם)מליאה "שנתן כתב:

יוסף' ה'בית ומדייק בה", ולהקוות הבריכה לתוך להשפך
רא) סי' שהעביר (יו"ד קודם מים בבריכה היו דבלא "משמע

את  גם להעמיד שאפשר והוסיף מיירי". עליו המעין
"בריכה  שכתב ומה ריקנית, בבריכה כאן הרמב"ם דברי
מים  מליאה שהיתה למימרא "לאו – מים" מליאה שהיא
ידי  שעל לומר היינו אלא עליה, המעין שהעביר קודם

מים" מליאה היא עליה המעין צריך העברת שהדבר סיים (אך

.עיון)
ראשונים כמה לדעת שם)אמנם, ב"י בבריכה (ראה מדובר

שהמשיך  ריקנית שבבריכה לומר מקום יש זה ולפי מליאה,
מהמעין, הנמשך הקילוח שהפסיק פי על "אף מעיין מי לה
עליהם". מעין דין עדיין בבריכה הנקוין הללו שמים אפשר

הראב"ד שם)אך ב)והתוספות(הובא נה, את (בכורות העמידו
בטל  החיבור נפסק שאם וכתבו ריקנית בבריכה המשנה

בלבד. כמקוה הוא והרי מעיין דין מהמים
ס"ב)וה'צמחֿצדק' קסד סי' יו"ד שהמשנה (שו"ת מכריע

הש"ך  כדברי ריקנית, בבריכה סק"ל)עוסקת רא סי' שזהו (יו"ד
הפוסקים" רוב "דעת וכן והפוסקים", המשנה (לקוטי "כפשט

(34 הע' 1119 עמ' ח"ד .שיחות
ממקורם  יופסקו לא שהמים בכך מותנה מעין שדין נמצא

מעין" דין להם אין שהופסקו מעין מי ח"ד,"כי קודש, (אגרות

ס) החסידותעמ' מעיינות בהפצת גם וכך לבעש"ט . המשיח (כמאמר

חוצה") מעיינותיך תורה "לכשיפוצו בהפצת התנאים "מעיקרי אשר
אשר  עד הדא"ח, תורת נשיאי עם פוסק הבלתי החיבור זו

לעצמו" מציאות אינו והמפיץ שם)הלומד שיחות .(לקוטי

ה'תשע"ד  אלול י"ג שני יום חבירו  של כלבו המשסה

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰ìL Baìk äqLîä©§©¤©§¤
áìkä ìòáe ,íéîL éðéãa áiçå íãà éðécî øeèt ¯ Bøáça Bøáç£¥©£¥¨¦¦¥¨¨§©¨§¦¥¨©¦©©©¤¤
÷éfäì Baìk úà äqL íàL òãBé àeäL ïåékL ;÷æð éöç áiç©¨£¦¤¤¤¥¨¤¥©¤¦¦¨¤©§§©¦

.Bçépäì Bì äéä àì ,CLBð¥Ÿ¨¨§©¦
חצי  משלם לעולם הכלב שבעל מבואר הרמב"ם מדברי
נזק  משלם הוא, מועד "ואם וכותב: משיג הראב"ד אך נזק,

שלם".
לבאר  הרמב"ם:ויש בדעת

כאשר  אך להזיק, שעומד היא מועד' 'שור של מהותו
מיוחד  מעשה ידי על אלא טבעו מצד להזיק עומד אינו

כמועד. מוגדר הוא אין שיסוי, כגון לכך, שיגרום
שמצאנו פי על הי"א)ואף פ"ו קול (להלן ששמע ששור

נעשה  פעמים שלוש עצמו על חזר הדבר אם ונגח, שופר
נחשב  אחר בדבר תלויה כשהנגיחה גם כן ואם לכך, מועד
הרי  בעולם, רבים שופרות שמצויים כיון לחלק: יש מועד,
קול  כשישמע לנגוח עומד זה ששור טבעי כדבר נחשב זה
שור  נחשב אינו שיסוי, יד על רק הנוגח שור אך שופר,
בדיני  חייב כן והעושה לשסות אסור שהרי לנגוח העומד

עומד  הוא השיסוי קודם הנוכחי שבמצבו לומר ואין שמים,
ה"ה)להזיק פ"ו ולהלן כאן, האזל .(אבן

המבארים: ויש
נזק  חצי רק משלם מקום ומכל מועד, נחשב הכלב אמנם
מזיק, היה לא השיסוי לולא שהרי לבדו לנזק אחראי אינו כי
לשלם  עליו אין ולכן המשסה עם בנזק שותף שהוא ונמצא

הנזק. דמי חצי את רק
להלן יטֿכא)והנה, ששניים (פי"ב, הרמב"ם פסק

השני  חייב מתשלום פטור מהם אחד אם בנזק, שהשתתפו
ואחד  שנגחו שוורים שני כגון הסכום, מלוא את לשלם
את  לשלם השני השור בעל חייב הקדש, של הוא מהם
מתשלומים, פטור הקדש של והשור מאחר הנזק מלוא
בעל  יתחייב לא מדוע מתשלומים פטור והמשסה ומאחר

הנזק? בכל הכלב
מתשלום, לחלוטין פטור הקדש של שור לחלק: ויש
חברו  של כלבו במשסה אך השני, השור על חל החיוב ולכן
שמים  בדיני חיוב עליו חל אדם מדיני פטור שהמשסה אף

בחלקו הכלב בעל את לחייב אין המשנה)ולכן .(מרכבת

ה'תשע"ד  אלול י"ד שלישי יום הרבים  ברשות שאכלה בהמה נזק תשלומי

:· ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰÷fpä úeLøì äñðëð¦§§¨¦§©¦¨
.øðéc ílLî ¯ øðéã äåLa íäa àöBiëå èì Bà ïéîLîL äìëàå§¨§¨ª§§¦Ÿ§©¥¨¤§¨¤¦¨§©¥¦¨
íä elàk ïúBà ïéàBø ¯ úðäðå íéaøä úeLøa ïzìëà íàå§¦£¨©¨¦§¨©¦§¤¡¨¦¨§¦¥

.ìBæa íéøBòO éîã Bà øéîò éîc ílLîe ,øéîò Bà íéøBòO§¦¨¦§©¥§¥¨¦§¥§¦§
אכלה  הבהמה ואם לה" הראוי את לאכול מועדת "השן
אבל  שלם, נזק בעליה משלם הניזק ברשות ירקות או פירות
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שנהנית' 'מה משלם הרבים ברשות אכלה ב)אם יט, קמא .(בבא
בדבר אמוראים א)ונחלקו כ, :(שם

אכלה  הבהמה אם ואף עמיר" "דמי משלם רבה לדעת
(קש  עמיר עבור משלם שהיה הסכום את רק משלם שעורים
מאכילה  היה שלא לטעון יכול כי יותר, זולים שהם ותבן)
"דמי  משלם רבא לדעת ואילו יותר, היקרים שעורים

כפיlefaשעורים לא היינו ,"weyd xry להשיג היה יכול כי
כפי lefdשעורים xryשליש פחות שהוא שם), רש"י אך (ע"פ

משיג  היה שאם מעריכים כי עמיר' 'דמי משלם אינו
בהם מאכילה היה בזול שעורים סי'לבהמתו פ"ב שלמה של (ים

.טו)
הטור כאן):והקשה משנה מגיד וכן שצא. סי' (חו"מ

הרבים  ברשות אותן אכלה "אם הרמב"ם כתב איך
עמיר דמי משלם הרי `eונהנית... בזול", שעורים דמי

חלוקות דעות שתי הן מבואר `zgבגמרא drcl משלם

עמיר' dipy'דמי drcle פסק ו"היאך בזול', שעורם 'דמי -
פליגי"? דהא שניהם, כדברי

יוסף' ה'בית וכ"כ ומיישב אכלה. ד"ה משנה)(שם :בכסף
אגודת  אלא ותבן קש אינו ש'עמיר' סובר הרמב"ם
ורבא, רבה בין מחלוקת אין ולדעתו שעורים, של שבולים
שבולים, אגודת היינו עמיר', 'דמי האומר שרבה אלא
הבהמה  את להאכיל הדרך שאז הקציר לזמן מתכוין
שעורים  'דמי שמשלם האומר ורבא הגרעינים עם שבולים
את  רק אותם מאכילים שאז העונות בשאר מדבר בזול'

רבה). לפי גם מתאימה 'בזול' (ואמירתו השעורה גרעיני
מפורש  אינו זה שביאור כיון יוסף': ה'בית כתב ולהלכה
שמא  כי ממון, ספק ככל לקולא, לפסוק יש הרמב"ם בלשון
צריך  הנתבע ואין רבה, בדעת רש"י כפירוש לנקוט יש
ב'שלחן  פסק וכן קש. או תבן שזהו עמיר' 'דמי אלא לשלם

ח).ערוך' סע' שם (חו"מ

ה'תשע"ד  אלול ט"ו רביעי יום השור  דין משנה הרשות שינוי

:Â ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰økîðå ãòeäL øBL¤©§¦§©
.Bðéã äpLî úépzLpL úeLøäL ;Búenúì øæç ¯ äðzîa ïzð Bà¦©§©¨¨¨©§©¤¨§¤¦§©¥§©¨¦
גם  הובא דינו" משנה שנשתנית "שהרשות הכלל

קודמת ה"ט)בהלכה בבית (פ"ד והועד תם כשהוא "שאלו :
ונשתנית  הואיל לתמותו, חזר לבעליו והחזירו השואל
אבל  נזק". חצי משלמין והבעלים ההעדה, בטלה רשותו
הרמב"ם  כתב מתנה, או מכר ידי על רשות בשינוי כאן,

משנה שנשתנית השואל epic"הרשות בבית ב"הועד ואילו "
בטלה  רשותו ונשתנית "הואיל כתב לבעליו" והחזירו

dcrdd."
ששינוי  הטעם ביאור בהקדם השינוי, טעם את לבאר ויש
"עושה  משמעו 'מועד' והרי השור, העדאת את מבטל רשות

תמיד" לעשותו שדרכו ה"ד)מעשה פ"א שינוי (לעיל ואיך ,
השור? הרגל את מבטל הבעלות

רש"י חזר)ופירש ד"ה א. לט, קמא מרשות (בבא שיצא "מועד :
דין  את משנה הרשות - אחרים בעלים ליד ונכנס זה

הבעלים" בפני אלא העדה "אין כי ה"ב)העדאתו", ,(לעיל

לבעלים  שההתראה הכתוב גזירת הבעלים, שהשתנו וכיון
') בטילה.oicהקודמים העדאתו')
לרשות (שם)והמאירי  מרשות השור "יציאת מפרש:

הורגל  הקודמים הבעלים אצל כי – וטבעו" מזלו משנה
שהבעלים  ומסתבר שמירה, חוסר בגלל נגח להיות

ישתנה. וההרגל שמירתו על יותר יקפידו הנוכחיים
או  השור במכירת כאן, - ההסברים כשני נוקט והרמב"ם
בהנהגת  והשוני מוחלט, רשות שינוי יש במתנה, נתינתו
כתב  ובזה השור, טבע את גם משנה החדשים הבעלים

משנה שנשתנית "הרשות משינוי epicהרמב"ם כתוצאה כי ,"
בבית  "הועד כאשר אבל לנגוח. דרכו שאין כ'תם' דינו טבעו
לא  השואל אצל השור היות ובעת לבעליו" והחזירו השואל
והשואל  עליו", בעליו "שם שהרי מוחלט רשות שינוי היה
לא  השור וטבע השור כלפי הנהגתו את בהרבה משנה אינו

בטלה רשותו ונשתנית "הואיל הרי - ",dcrddהשתנה
יכולה  אינה הקודמים לבעלים שהיתה וההתראה והעדות

לרשותו. חזר השור כאשר המשאיל את לחייב
(102 'nr ,el zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  אלול ט"ז חמישי יום הנסקל? שור להפקיר אפשר האם

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰ì÷ñpä øBL©¦§¨
Bðéc øîâpMî éøäL ,äëæ Ba íãBwä ìk ¯ åéãò eîfeäL¤§¥¨¨©¥¨¨¤£¥¦¤¦§©¦

.åéìòa eäeøé÷ôä¦§¦§¨¨
אינו  בעליו הקדישוהו אם לסקילה, דינו שנגמר שור

כי  ואינו קדוש בהנאה נאסר לסקילה דינו שנגמר בשעה
להקדישו בעליו מוקדש)ברשות אינו ד"ה שם ורש"י א מה, קמא .(בבא

להפקירו יכולים הבעלים אין ה"ט)וכן פסק (לעיל ומדוע .
עדיו, הוזמו אם בעליו שהפקירוהו שמאחר כאן הרמב"ם

זכה? בו הקודם כל
לבאר: ויש

מותר  היה שהשור למפרע התברר הוזמו שהעדים כיון
הקודמת  בהלכה כן שאין מה כדין, היה וההפקר בהנאה

להפקירו יכול ואינו ברשותו אינו אכן הדין גמר (קצות לאחר

סק"א) תו סי' .החושן
לומר: יש ועוד

התוספות כדברי סובר א)הרמב"ם סו, קמא שיאוש (בבא
הבעלים  מיד יוצא החפץ אין שביאוש ובעוד כהפקר, אינו
תפקע  הזוכה לרשות וכשיגיע בו לזכות יכול אחד שכל אלא
הטוב  ומרצונו מדעתו שהוא בהפקר הרי הקודמת, הבעלות

מיד. מידו יוצא החפץ הבעלים, של
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¤¤
לּמקוהּכל ‡. למקווה]המערב הסמוכים הּוא [מים הרי - ְְֲִֵֶַַָָֹ

ּומקֹום  הּמקוה, למי הּסמּוכֹות ּגּמֹות ּבֹו. ּומטּבילין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַֻּכּמקוה,
עם  מערבין היּו אם - מים ּבהן ׁשהיּו ּבהמה ּפרסֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹרגלי

ּבהן. מטּבילין הּנֹוד, ּכׁשפֹופרת הּמקוה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָמי
מקווה]הּמערהחררי ·. יש -[ובמערה הּמערה וסדקי ְְְְְִֵֵַַַָָָָ

עם  מערבין ׁשּבהן הּמים ׁשאין ּפי על אף ּבהן, ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמטּבילין
ׁשהּוא. ּבכל אּלא הּמקוה ְְִֵֶֶֶַָָמי

מעלֹותמחט ‚. על נתּונה [חוץ הּמקוה[מדריגות]ׁשהיתה ְְְֲִֶֶַַַַַָָָ
הּגל,למים] עליה ׁשעבר ּכיון - ּבּמים ּומביא מֹולי והיה ,ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ְָטהֹורה.
מתחת]ׁשּבתֹו[חפירה]עּוקה „. היתה [- אם - הּמקוה ְְְִִֶֶַָָָ

ויכֹולה  ּבריאה, הּמקוה ּובין העּוקה ּבין הּמבּדלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּקרקע
ׁשּיהיּו עד ׁשּבעּוקה, ּבּמים מטּבילין אין - עצמּה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלהעמיד
יכֹולה  אינּה ואם הּנֹוד; ּבכׁשפֹופרת הּמקוה עם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמערבין
ׁשהּוא, ּבכל אּלא מערבין אינן אפּלּו - עצמּה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹלהעמיד

ּבּה. ְִִַָמטּבילין
לׁשתיּכתל ‰. ׁשּנסּדק מקוֹות ׁשני למטה]ׁשּבין ,[מלמעלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹ

ּבכל  מטּביל סאה, ארּבעים ּבׁשניהם היה ואם ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָמצטרפין;
ערב נסּדק ואם מהן. לשמאל]אחד מצטרפין,[מימין אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

הּכתל  נפרץ הּנֹוד. ּכׁשפֹופרת אחד ּבמקֹום ׁשּיהיה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹעד
ּכקלּפת  הּכתל מן למעלה הּמים נתערבּו אם - ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָֹמּלמעלה

מצטרפין. הּנֹוד, ׁשפֹופרת רחב על ְְְִִֶֶַַַַָֹהּׁשּום
.Â ׁשּכּמה הּנקב ׁשעּור ּכרחב הּוא הּנֹוד? ּבׁשפֹופרת הּוא ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ

וחֹוזרֹות אדם, ּכל ׁשל ּבינֹונּיֹות אצּבעֹות [מסתובבות]ׁשּתי ְְְְִֵֵֶֶָָָָ
הארּבע  מן ראׁשֹונֹות אצּבעֹות ׁשּתי אּלא ּבּגּודל, ואינן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבֹו;

הּנֹוד ּבׁשפֹופרת ׁשּיעמד ּכל הּיד. הנקב]ׁשּבפס -[בחלל ְְֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
יׁש ספק מים. ׁשל מּברּיתֹו ׁשהן ּדברים ואפּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָממעט,
מצטרפין; אין - ּבֹו ׁשאין ספק הּנֹוד, ּכׁשפֹופרת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבּנקב
הּתֹורה, מן ׁשעּקרֹו וכל הּתֹורה, מן הּטבילה ׁשעּקר ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּפני

הלכה ׁשּׁשעּורֹו ּפי על מסיני]אף ׁשעּורֹו[למשה ספק , ְֲִִִֵֶַַָָ
ְְִַלהחמיר.

.Ê הּמקוֹות מטהרין מן את והרחֹוק הּתחּתֹון, מן העליֹון ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ
אבר  ׁשל אֹו חרׂש ׁשל סילֹון מביאין ּכיצד? ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָהּקרֹוב.

הּמקוה,[עופרת] את ּפֹוסלין הּסילֹונֹות ׁשאין ּבהן, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָוכּיֹוצא
ּתחּתיו ידֹו התחתון]ּומּניח פתחו מתמּלא [סותם ׁשּיהיה עד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

עם  ׁשּבּסילֹון הּמים ׁשּיתערבּו עד ּומּׁשיקֹו, ּומֹוׁשכֹו ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָמים,
הּמקוֹות  ׁשני והרי ּדּיֹו, ּכׂשערה אפּלּו האחר הּמקוה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמי

אחד. ּכמקוה ּביניהן ְְִִֵֵֶֶֶֶַָׁשהּסילֹון

.Áעׂשרים ׁשלׁש ׁשל והעליֹונה הּתחּתֹונה ׁשּבנחל, ּגּמֹות ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּגׁשמים  ׁשל וׁשטף ארּבעים, ׁשל ואמצעית סאה, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָעׂשרים
ויֹוצא  לתֹוכן נכנס ׁשהּוא ּפי על אף - הּנחל ּבתֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָעֹובר

ּבאמצעית  אּלא מטּבילין ואין ערּוב, זה אין ׁשאין מּתֹוכן, ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
עמדּו. ּכן אם אּלא מערבין, הּנזחלין ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּמים

.Ë נמּדד טיט זה הרי מּמּנּו, וׁשֹותה ׁשֹוחה ׁשהּפרה ר ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
וׁשֹותה  ׁשֹוחה הּפרה ׁשאין עד עבה היה הּמקוה; ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָעם

נמּדד  אינֹו .מּמּנּו, ְִִֵֶָ
.È ּבּטיט מקוה מטּבילין וטיט, מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

צפין  ׁשהּמים ,הר זה ּבטיט מטּבילין? טיט ּבאיזה ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּובּמים.
- אחר מּצד הר והּטיט אחד, מּצד הּמים היּו ּגּביו. ְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָעל

ּבּטיט  מטּבילין ואין ּבּמים, .מטּבילין ְְְִִִִִִֵַַַַַ
.‡È יבחּוׁשיןּכל ּכגֹון הּמים, מן ּברּיתֹו [תולעים]ׁשּתחּלת ְְְְִִִִִֶַַַַָָ

ּדג ׁשל ּבעינֹו ּומטּבילין ּבֹו; מטּבילין - כריש אדּמין [עין ְְְֲִִִִִֵֶַַָֻ
במים] .שנמחתה

.·È ׁשנים מקוה וירדּו מכּונֹות, סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּמים, ראׁשֹון ׁשל ׁשרגליו ּפי על אף - זה אחר זה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָוטבלּו

ּבטמאתֹו והּׁשני טהֹור הּמים הראׁשֹון חסרּו ׁשהרי ; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
סגֹוס ּתחּלה ּבֹו הטּביל סאה . צמר]מארּבעים עבה [בגד ְְְְִִִִֵֶַָָָָָ

ּבּמים, נֹוגעת הּסגֹוס מקצת היה אם - והגּביהֹו ּבֹו, ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָוכּיֹוצא
מערבין. ּכּלן הּמים ׁשהרי טהֹור; ּבאחרֹונה הּטֹובל ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻהרי

הּמ ּבֹו רגלי הטּביל ׁשּדחק ּפי על אף - ּבּה וכּיֹוצא ּטה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
עליה  הּמים ׁשּצפּו עד הּמקוה ׁשּבקרקע עבה ּבטיט ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּמּטה
ׁשיּטבלּו עד נטּבעּו, לא ׁשהרי טהֹורה; זֹו הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹלמעלה,
טמאה  זֹו הרי ּגדֹולה, יֹורה ּבֹו הטּביל ּתחּלה. ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָּבּמים
ונמצא  לּמקוה, חּוץ ויֹוצאין נּתזין ׁשהּמים מּפני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשהיתה,

ּפיה ּדר מֹורידּה יעׂשה? ּכיצד מארּבעים. מוטת חסר -] ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
צידה] ּדרעל אֹותּה ּומעלה ּומטּבילּה; ּבּמקוה, והֹופכּה ,ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ

הפוכה]ׁשּוליה יהיּו[כשהיא ׁשּלא ּכדי ׁשּבתֹוכּה- הּמים ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ
אֹותּה. ויפסלּו לּמקוה ויחזרּו ְְְְְְְְִִִֶַַָׁשאּובין,

.‚Èמרּדדיןמקוה ּכֹובׁש[נמוכים]ׁשּמימיו אבנים]- [מניח ְְִִֵֵֶֶָָֻ
ּומן [על]אפּלּו הּמים ּבתֹו קנים וחבילי קׁש חבילי ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָ

לתֹוכן. וטֹובל ויֹורד למעלה; הּמים ׁשּנערמּו עד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּצדדין,

ט  ¤¤ּפרק
טהרה]מעלֹותׁשׁש‡. מּזֹו.[דרגות למעלה זֹו ּבמקוֹות, ְְְְֲִִֵַַָ

גבאים מי - ּבֹורֹות[שלוליות]הראׁשֹון ּומי ועמוק], [עגול ְִִֵֵָָ
וצר]ׁשיחין ארוך מקורה]ּומערֹות[מרובע וכּיֹוצא [בור , ְְִִֵַָ

ואף  ׁשאּובין, ׁשהן ּפי על אף ּבּקרקע. המכּנסין מּמים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֻּבהן
מּטּמאין  ואינן הֹואיל - סאה ארּבעים ּבהן ׁשאין ּפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעל

לרצֹון האדם]אּלא ּבחזקת [ברצון הן הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָ
ולּטל  לחּלה, הּטבּולה עּסה מהן לעׂשֹות ּוטהֹורין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹּכׁשרין,

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבכלי, מהן ׁשּיּטל והּוא לּידים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמהן
מהן·. יותר]למעלה גבוהה דרגה ּתמצית [- מי - ְְְִֵֵֶַַָ
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מדין  זכה' בו הקודם 'כל דינו שנגמר הנסקל שור ולכן
הרמב"ם  דברי ואילו הבעלים, מרשות יוצא ואז יאוש

הקודמת שאין (ה"ט)בהלכה היינו מופקר" אינו הפקירו "אם
הנזק  בתשלום שנתחייב טרם השור את שבהפקירו לומר

מהתשלום הבעלים)ייפטר ואינו בבעליו', 'והועד שנאמר  אלא (משום ,
מצד  ואמנם בעליו", הוא כרחך ו"בעל מופקר' ש'אינו
להוציאו  רשאי אינו הבעלים אבל זכה, בו הקודם כל היאוש

מדעתו  ולהפקירו יד)מרשותו סי' הזקן אדמו"ר .(שו"ת
בשור  שהמחזיק לומר אפשר איך להקשות: יש ולכאורה

הפקר  מטעם ולא יאוש מטעם בו זכה עדיו שהוזמו הנסקל
בגמרא א)והרי כד, עיר (כריתות לענין גם זו הלכה הובאה

המחזיק  בהנאה, שאסורה שכיון עדיה, שהוזמו הנידחת
מטעם  היא שהזכיה לומר אין ושם בו, זכה שבה ברכוש

בקרקעות יאוש אין כי הי"ג)יאוש פ"ח גזו"א הל' ?(רמב"ם
אמורים  הנידחת עיר על הגמרא דברי שאכן לומר ויש
אינו  אליה והמחובר הקרקע אבל במטלטלים במחזיק רק

א)נאסר פט, זכה(חולין לא בהם והמחזיק יאוש בזה ואין (בית ,

סק"ט) מח סי' ח"א .הלוי

ה'תשע"ד  אלול י"ז שישי יום מצוה  כדי תוך נזק

:‚È ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰Bøð éðåðçä çépä¦¦©©¤§¨¦¥
.õeçaî Bøð çépäL éðtî ,ïzLt éîãa óà áiç éðåðçä ¯ õeçaî¦©©¤§¨¦©¨©¦§¥¦§¨¦§¥¤¦¦©¥¦©

ì áLéì Bì äéä äkðç øð elôàå.øîL ©£¦¥£ª¨¨¨¥¥¦§Ÿ
וחכמים יהודה רבי נחלקו זו ב)בהלכה סב, רבי (ב"ק לדעת :

שהניח  כך על בתלונות אליו לבוא אין כי פטור, החנוני יהודה
לדעת  ואילו חנוכה, נר מצוות זוהי שהרי מבחוץ הנר את
לו  שמותר אף על שכן טעם נותן והרמב"ם חייב, חכמים
יזיק. שלא ולשמור לשבת עליו המצווה, משום הנר את להניח

ומזיק חובל בהלכות ה"ט)מאידך, בערב (פ"ו שהרץ נפסק
ברשות  שרץ מפני מלשלם, פטור במרוצתו אחר והזיק שבת
כדי  תוך שנעשה שנזק הרי השבת, את לקבל למהר כדי

מתשלום! פטור מצוה קיום
ישראל' ה'תפארת סקנ"ב)ומבאר פ"ז :(ב"ק

את  לשמור יכול אינו המרוצה מחמת שבת, בערב הרץ
נר  המדליק אך מלשלם אותו פטרו ולכן מלהזיק, עצמו
והזיק, כן עשה לא ואם לשומרו יכול הרי בחוץ, חנוכה

חייב.

סופר' אומר)וה'חתם ר"י ד"ה ב כא, עצם (שבת על תמה
ולשמור  לשבת צריך חנוכה נר המדליק כל וכי ההלכה:

כזה  דבר נשמע 'ולא יזיק? !'שלא
נר  המדליק פרטי אדם שאמנם סופר החתם מחדש ולכן
ידי  על שיגרם נזק בתשלום חייב אינו ביתו פתח על  חנוכה
רשאי  היה הדין מעיקר שכן שונה החנוני דין אך הנר,
שם  ויוצאים נכנסים אנשים שהרי החנות, בתוך להדליק
מן  מצוה שמשום אלא ניסא', 'פירסומי בכך ומתקיים
ומאחר  יותר, גדול הפרסום שם בחוץ הדליק המובחר
בכל  אם הדין, מעיקר עליו חובה אינה מבחוץ הנר והנחת
עליו  בהידור, המצוה את לקיים כדי כן לעשות ברצונו זאת
ידי  על נזק יגרם שלא לדאוג האחריות את עצמו על ליטול

תזיק. לא הנר שאש ולשמור ולשבת כך
פתח  על להדליק צריך הדין שמעיקר פרטי אדם ואכן,
הנר  אור את יראו ושבים שהעוברים כדי מבחוץ מביתו
ואם  יזיק, שלא הנר על לשמור חייב אינו הנס, ויתפרסם

פטור. הזיק

ה'תשע"ד  אלול י"ח קודש שבת פרוטה  משוה פחות גזילה השבת

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰àeäL ìk áðâì øeñà̈¦§Ÿ¨¤
.äøBz ïéc¦¨

ההשבה  חיוב במשהו, גם הוא לגנוב שהאיסור למרות
"הגוזל  בגזל: הרמב"ם שכתב כמו פרוטה, בשוה רק הוא
גזלה" השב בתורת אינו שעבר אע"פ פרוטה משוה פחות

ה"ו) פ"א גזילה .(הל'
פרוטה? משוה בפחות השבה חובת אין ומדוע

ומשום)רש"י ד"ה א נט, מפני (סנהדרין הוא שהטעם כתב
גם  כתב וכן מוחלים. הבעלים פרוטה משוה שבפחות

קל)ה'חינוך' ויעקב (מצוה יצחק אברהם בני שישראל "לפי
משוה  פחות שהוא שכל הדבר וידוע הם נדיבים בני נדיבים
אותו  מוחל ממנו שנגזל מכיון שבישראל עני אפילו פרוטה

כלל". אחריו חפצו ואין
ה'מנחתֿחינוך' פרוטה (שם)וכתב חצי הגונב זה שלפי ,

לזה  יצרף ואם כך על מחלו הבעלים כי לעצמו אותה קנה
בה  לקנות או אשה זו בפרוטה לקדש יוכל פרוטה חצי עוד
שבמקרים  לאידך וכן 'שלו'. להיות שצריכים מינים ארבעה
משוה  פחות על גם השבה לחייב מקום יש מחילה אין בהם

לא  ועדיין שגנב או וקטן שוטה מחרש שגנב כגון פרוטה,
הגניבה. על לבעלים נודע

שהוא  כל לגנוב האיסור שטעם לפרש אפשר אמנם
חצי  כדין בממון פרוטה משוה פחות ש"דין מפני הוא

באיסורין" כאן)שיעור השיעור (מגידֿמשנה זו שיטה ולפי
פרוטה  שוה הוא גניבה באיסור מלכתחילה תורה שקבעה
להשיב" כלל עליו מצוה אין פרוטה משוה "בפחות אבל

שם) הגניבה (מנחתֿחינוך את קנה לא הגנב א) כן: ואם .
מצות  דאין רק שלו, שאינו דבר לקנות תיתי "דמהיכי
חובה  אין מחל, לא כשהבעלים גם ב) עליו". עשה

להשיב.
הזקן  אדמו"ר מדברי גם עולה גזילה וכך הל' ריש חו"מ (שו"ע

ואע"פ וגניבה) תורה... דין שהוא כל לגנוב או לגזול "אסור :
להשיבו, צריך ואין ממון נקרא אינו פרוטה משוה  שפחות
שאין  והטעם לכתחילה". התורה מן אסור שיעור חצי הרי
משוה  "פחות כי הוא פרוטה משוה פחות להשיב צריך
גזלה" השבת מצות לענין כלל... ממון נקרא אינו פרוטה

סל"ז) ופקדון מציאה הל' .(שם
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לּמקוהּכל ‡. למקווה]המערב הסמוכים הּוא [מים הרי - ְְֲִֵֶַַָָֹ

ּומקֹום  הּמקוה, למי הּסמּוכֹות ּגּמֹות ּבֹו. ּומטּבילין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַֻּכּמקוה,
עם  מערבין היּו אם - מים ּבהן ׁשהיּו ּבהמה ּפרסֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹרגלי

ּבהן. מטּבילין הּנֹוד, ּכׁשפֹופרת הּמקוה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָמי
מקווה]הּמערהחררי ·. יש -[ובמערה הּמערה וסדקי ְְְְְִֵֵַַַָָָָ

עם  מערבין ׁשּבהן הּמים ׁשאין ּפי על אף ּבהן, ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמטּבילין
ׁשהּוא. ּבכל אּלא הּמקוה ְְִֵֶֶֶַָָמי

מעלֹותמחט ‚. על נתּונה [חוץ הּמקוה[מדריגות]ׁשהיתה ְְְֲִֶֶַַַַַָָָ
הּגל,למים] עליה ׁשעבר ּכיון - ּבּמים ּומביא מֹולי והיה ,ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ְָטהֹורה.
מתחת]ׁשּבתֹו[חפירה]עּוקה „. היתה [- אם - הּמקוה ְְְִִֶֶַָָָ

ויכֹולה  ּבריאה, הּמקוה ּובין העּוקה ּבין הּמבּדלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּקרקע
ׁשּיהיּו עד ׁשּבעּוקה, ּבּמים מטּבילין אין - עצמּה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלהעמיד
יכֹולה  אינּה ואם הּנֹוד; ּבכׁשפֹופרת הּמקוה עם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמערבין
ׁשהּוא, ּבכל אּלא מערבין אינן אפּלּו - עצמּה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹלהעמיד

ּבּה. ְִִַָמטּבילין
לׁשתיּכתל ‰. ׁשּנסּדק מקוֹות ׁשני למטה]ׁשּבין ,[מלמעלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹ

ּבכל  מטּביל סאה, ארּבעים ּבׁשניהם היה ואם ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָמצטרפין;
ערב נסּדק ואם מהן. לשמאל]אחד מצטרפין,[מימין אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

הּכתל  נפרץ הּנֹוד. ּכׁשפֹופרת אחד ּבמקֹום ׁשּיהיה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹעד
ּכקלּפת  הּכתל מן למעלה הּמים נתערבּו אם - ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָֹמּלמעלה

מצטרפין. הּנֹוד, ׁשפֹופרת רחב על ְְְִִֶֶַַַַָֹהּׁשּום
.Â ׁשּכּמה הּנקב ׁשעּור ּכרחב הּוא הּנֹוד? ּבׁשפֹופרת הּוא ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ

וחֹוזרֹות אדם, ּכל ׁשל ּבינֹונּיֹות אצּבעֹות [מסתובבות]ׁשּתי ְְְְִֵֵֶֶָָָָ
הארּבע  מן ראׁשֹונֹות אצּבעֹות ׁשּתי אּלא ּבּגּודל, ואינן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבֹו;

הּנֹוד ּבׁשפֹופרת ׁשּיעמד ּכל הּיד. הנקב]ׁשּבפס -[בחלל ְְֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
יׁש ספק מים. ׁשל מּברּיתֹו ׁשהן ּדברים ואפּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָממעט,
מצטרפין; אין - ּבֹו ׁשאין ספק הּנֹוד, ּכׁשפֹופרת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבּנקב
הּתֹורה, מן ׁשעּקרֹו וכל הּתֹורה, מן הּטבילה ׁשעּקר ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּפני

הלכה ׁשּׁשעּורֹו ּפי על מסיני]אף ׁשעּורֹו[למשה ספק , ְֲִִִֵֶַַָָ
ְְִַלהחמיר.

.Ê הּמקוֹות מטהרין מן את והרחֹוק הּתחּתֹון, מן העליֹון ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ
אבר  ׁשל אֹו חרׂש ׁשל סילֹון מביאין ּכיצד? ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָהּקרֹוב.

הּמקוה,[עופרת] את ּפֹוסלין הּסילֹונֹות ׁשאין ּבהן, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָוכּיֹוצא
ּתחּתיו ידֹו התחתון]ּומּניח פתחו מתמּלא [סותם ׁשּיהיה עד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

עם  ׁשּבּסילֹון הּמים ׁשּיתערבּו עד ּומּׁשיקֹו, ּומֹוׁשכֹו ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָמים,
הּמקוֹות  ׁשני והרי ּדּיֹו, ּכׂשערה אפּלּו האחר הּמקוה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמי

אחד. ּכמקוה ּביניהן ְְִִֵֵֶֶֶֶַָׁשהּסילֹון

.Áעׂשרים ׁשלׁש ׁשל והעליֹונה הּתחּתֹונה ׁשּבנחל, ּגּמֹות ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּגׁשמים  ׁשל וׁשטף ארּבעים, ׁשל ואמצעית סאה, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָעׂשרים
ויֹוצא  לתֹוכן נכנס ׁשהּוא ּפי על אף - הּנחל ּבתֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָעֹובר

ּבאמצעית  אּלא מטּבילין ואין ערּוב, זה אין ׁשאין מּתֹוכן, ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
עמדּו. ּכן אם אּלא מערבין, הּנזחלין ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּמים

.Ë נמּדד טיט זה הרי מּמּנּו, וׁשֹותה ׁשֹוחה ׁשהּפרה ר ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
וׁשֹותה  ׁשֹוחה הּפרה ׁשאין עד עבה היה הּמקוה; ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָעם

נמּדד  אינֹו .מּמּנּו, ְִִֵֶָ
.È ּבּטיט מקוה מטּבילין וטיט, מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

צפין  ׁשהּמים ,הר זה ּבטיט מטּבילין? טיט ּבאיזה ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּובּמים.
- אחר מּצד הר והּטיט אחד, מּצד הּמים היּו ּגּביו. ְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָעל

ּבּטיט  מטּבילין ואין ּבּמים, .מטּבילין ְְְִִִִִִֵַַַַַ
.‡È יבחּוׁשיןּכל ּכגֹון הּמים, מן ּברּיתֹו [תולעים]ׁשּתחּלת ְְְְִִִִִֶַַַַָָ

ּדג ׁשל ּבעינֹו ּומטּבילין ּבֹו; מטּבילין - כריש אדּמין [עין ְְְֲִִִִִֵֶַַָֻ
במים] .שנמחתה

.·È ׁשנים מקוה וירדּו מכּונֹות, סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּמים, ראׁשֹון ׁשל ׁשרגליו ּפי על אף - זה אחר זה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָוטבלּו

ּבטמאתֹו והּׁשני טהֹור הּמים הראׁשֹון חסרּו ׁשהרי ; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
סגֹוס ּתחּלה ּבֹו הטּביל סאה . צמר]מארּבעים עבה [בגד ְְְְִִִִֵֶַָָָָָ

ּבּמים, נֹוגעת הּסגֹוס מקצת היה אם - והגּביהֹו ּבֹו, ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָוכּיֹוצא
מערבין. ּכּלן הּמים ׁשהרי טהֹור; ּבאחרֹונה הּטֹובל ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻהרי

הּמ ּבֹו רגלי הטּביל ׁשּדחק ּפי על אף - ּבּה וכּיֹוצא ּטה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
עליה  הּמים ׁשּצפּו עד הּמקוה ׁשּבקרקע עבה ּבטיט ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּמּטה
ׁשיּטבלּו עד נטּבעּו, לא ׁשהרי טהֹורה; זֹו הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹלמעלה,
טמאה  זֹו הרי ּגדֹולה, יֹורה ּבֹו הטּביל ּתחּלה. ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָּבּמים
ונמצא  לּמקוה, חּוץ ויֹוצאין נּתזין ׁשהּמים מּפני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשהיתה,

ּפיה ּדר מֹורידּה יעׂשה? ּכיצד מארּבעים. מוטת חסר -] ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
צידה] ּדרעל אֹותּה ּומעלה ּומטּבילּה; ּבּמקוה, והֹופכּה ,ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ

הפוכה]ׁשּוליה יהיּו[כשהיא ׁשּלא ּכדי ׁשּבתֹוכּה- הּמים ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ
אֹותּה. ויפסלּו לּמקוה ויחזרּו ְְְְְְְְִִִֶַַָׁשאּובין,

.‚Èמרּדדיןמקוה ּכֹובׁש[נמוכים]ׁשּמימיו אבנים]- [מניח ְְִִֵֵֶֶָָֻ
ּומן [על]אפּלּו הּמים ּבתֹו קנים וחבילי קׁש חבילי ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָ

לתֹוכן. וטֹובל ויֹורד למעלה; הּמים ׁשּנערמּו עד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּצדדין,

ט  ¤¤ּפרק
טהרה]מעלֹותׁשׁש‡. מּזֹו.[דרגות למעלה זֹו ּבמקוֹות, ְְְְֲִִֵַַָ

גבאים מי - ּבֹורֹות[שלוליות]הראׁשֹון ּומי ועמוק], [עגול ְִִֵֵָָ
וצר]ׁשיחין ארוך מקורה]ּומערֹות[מרובע וכּיֹוצא [בור , ְְִִֵַָ

ואף  ׁשאּובין, ׁשהן ּפי על אף ּבּקרקע. המכּנסין מּמים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֻּבהן
מּטּמאין  ואינן הֹואיל - סאה ארּבעים ּבהן ׁשאין ּפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעל

לרצֹון האדם]אּלא ּבחזקת [ברצון הן הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָ
ולּטל  לחּלה, הּטבּולה עּסה מהן לעׂשֹות ּוטהֹורין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹּכׁשרין,

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבכלי, מהן ׁשּיּטל והּוא לּידים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמהן
מהן·. יותר]למעלה גבוהה דרגה ּתמצית [- מי - ְְְִֵֵֶַַָ
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מדין  זכה' בו הקודם 'כל דינו שנגמר הנסקל שור ולכן
הרמב"ם  דברי ואילו הבעלים, מרשות יוצא ואז יאוש

הקודמת שאין (ה"ט)בהלכה היינו מופקר" אינו הפקירו "אם
הנזק  בתשלום שנתחייב טרם השור את שבהפקירו לומר

מהתשלום הבעלים)ייפטר ואינו בבעליו', 'והועד שנאמר  אלא (משום ,
מצד  ואמנם בעליו", הוא כרחך ו"בעל מופקר' ש'אינו
להוציאו  רשאי אינו הבעלים אבל זכה, בו הקודם כל היאוש

מדעתו  ולהפקירו יד)מרשותו סי' הזקן אדמו"ר .(שו"ת
בשור  שהמחזיק לומר אפשר איך להקשות: יש ולכאורה

הפקר  מטעם ולא יאוש מטעם בו זכה עדיו שהוזמו הנסקל
בגמרא א)והרי כד, עיר (כריתות לענין גם זו הלכה הובאה

המחזיק  בהנאה, שאסורה שכיון עדיה, שהוזמו הנידחת
מטעם  היא שהזכיה לומר אין ושם בו, זכה שבה ברכוש

בקרקעות יאוש אין כי הי"ג)יאוש פ"ח גזו"א הל' ?(רמב"ם
אמורים  הנידחת עיר על הגמרא דברי שאכן לומר ויש
אינו  אליה והמחובר הקרקע אבל במטלטלים במחזיק רק

א)נאסר פט, זכה(חולין לא בהם והמחזיק יאוש בזה ואין (בית ,

סק"ט) מח סי' ח"א .הלוי

ה'תשע"ד  אלול י"ז שישי יום מצוה  כדי תוך נזק

:‚È ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰Bøð éðåðçä çépä¦¦©©¤§¨¦¥
.õeçaî Bøð çépäL éðtî ,ïzLt éîãa óà áiç éðåðçä ¯ õeçaî¦©©¤§¨¦©¨©¦§¥¦§¨¦§¥¤¦¦©¥¦©

ì áLéì Bì äéä äkðç øð elôàå.øîL ©£¦¥£ª¨¨¨¥¥¦§Ÿ
וחכמים יהודה רבי נחלקו זו ב)בהלכה סב, רבי (ב"ק לדעת :

שהניח  כך על בתלונות אליו לבוא אין כי פטור, החנוני יהודה
לדעת  ואילו חנוכה, נר מצוות זוהי שהרי מבחוץ הנר את
לו  שמותר אף על שכן טעם נותן והרמב"ם חייב, חכמים
יזיק. שלא ולשמור לשבת עליו המצווה, משום הנר את להניח

ומזיק חובל בהלכות ה"ט)מאידך, בערב (פ"ו שהרץ נפסק
ברשות  שרץ מפני מלשלם, פטור במרוצתו אחר והזיק שבת
כדי  תוך שנעשה שנזק הרי השבת, את לקבל למהר כדי

מתשלום! פטור מצוה קיום
ישראל' ה'תפארת סקנ"ב)ומבאר פ"ז :(ב"ק

את  לשמור יכול אינו המרוצה מחמת שבת, בערב הרץ
נר  המדליק אך מלשלם אותו פטרו ולכן מלהזיק, עצמו
והזיק, כן עשה לא ואם לשומרו יכול הרי בחוץ, חנוכה

חייב.

סופר' אומר)וה'חתם ר"י ד"ה ב כא, עצם (שבת על תמה
ולשמור  לשבת צריך חנוכה נר המדליק כל וכי ההלכה:

כזה  דבר נשמע 'ולא יזיק? !'שלא
נר  המדליק פרטי אדם שאמנם סופר החתם מחדש ולכן
ידי  על שיגרם נזק בתשלום חייב אינו ביתו פתח על  חנוכה
רשאי  היה הדין מעיקר שכן שונה החנוני דין אך הנר,
שם  ויוצאים נכנסים אנשים שהרי החנות, בתוך להדליק
מן  מצוה שמשום אלא ניסא', 'פירסומי בכך ומתקיים
ומאחר  יותר, גדול הפרסום שם בחוץ הדליק המובחר
בכל  אם הדין, מעיקר עליו חובה אינה מבחוץ הנר והנחת
עליו  בהידור, המצוה את לקיים כדי כן לעשות ברצונו זאת
ידי  על נזק יגרם שלא לדאוג האחריות את עצמו על ליטול

תזיק. לא הנר שאש ולשמור ולשבת כך
פתח  על להדליק צריך הדין שמעיקר פרטי אדם ואכן,
הנר  אור את יראו ושבים שהעוברים כדי מבחוץ מביתו
ואם  יזיק, שלא הנר על לשמור חייב אינו הנס, ויתפרסם

פטור. הזיק

ה'תשע"ד  אלול י"ח קודש שבת פרוטה  משוה פחות גזילה השבת

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰àeäL ìk áðâì øeñà̈¦§Ÿ¨¤
.äøBz ïéc¦¨

ההשבה  חיוב במשהו, גם הוא לגנוב שהאיסור למרות
"הגוזל  בגזל: הרמב"ם שכתב כמו פרוטה, בשוה רק הוא
גזלה" השב בתורת אינו שעבר אע"פ פרוטה משוה פחות

ה"ו) פ"א גזילה .(הל'
פרוטה? משוה בפחות השבה חובת אין ומדוע

ומשום)רש"י ד"ה א נט, מפני (סנהדרין הוא שהטעם כתב
גם  כתב וכן מוחלים. הבעלים פרוטה משוה שבפחות

קל)ה'חינוך' ויעקב (מצוה יצחק אברהם בני שישראל "לפי
משוה  פחות שהוא שכל הדבר וידוע הם נדיבים בני נדיבים
אותו  מוחל ממנו שנגזל מכיון שבישראל עני אפילו פרוטה

כלל". אחריו חפצו ואין
ה'מנחתֿחינוך' פרוטה (שם)וכתב חצי הגונב זה שלפי ,

לזה  יצרף ואם כך על מחלו הבעלים כי לעצמו אותה קנה
בה  לקנות או אשה זו בפרוטה לקדש יוכל פרוטה חצי עוד
שבמקרים  לאידך וכן 'שלו'. להיות שצריכים מינים ארבעה
משוה  פחות על גם השבה לחייב מקום יש מחילה אין בהם

לא  ועדיין שגנב או וקטן שוטה מחרש שגנב כגון פרוטה,
הגניבה. על לבעלים נודע

שהוא  כל לגנוב האיסור שטעם לפרש אפשר אמנם
חצי  כדין בממון פרוטה משוה פחות ש"דין מפני הוא

באיסורין" כאן)שיעור השיעור (מגידֿמשנה זו שיטה ולפי
פרוטה  שוה הוא גניבה באיסור מלכתחילה תורה שקבעה
להשיב" כלל עליו מצוה אין פרוטה משוה "בפחות אבל

שם) הגניבה (מנחתֿחינוך את קנה לא הגנב א) כן: ואם .
מצות  דאין רק שלו, שאינו דבר לקנות תיתי "דמהיכי
חובה  אין מחל, לא כשהבעלים גם ב) עליו". עשה

להשיב.
הזקן  אדמו"ר מדברי גם עולה גזילה וכך הל' ריש חו"מ (שו"ע

ואע"פ וגניבה) תורה... דין שהוא כל לגנוב או לגזול "אסור :
להשיבו, צריך ואין ממון נקרא אינו פרוטה משוה  שפחות
שאין  והטעם לכתחילה". התורה מן אסור שיעור חצי הרי
משוה  "פחות כי הוא פרוטה משוה פחות להשיב צריך
גזלה" השבת מצות לענין כלל... ממון נקרא אינו פרוטה

סל"ז) ופקדון מציאה הל' .(שם
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מההרים] הזורמים עדין [גשמים אּלא ּפסקּו, ְֲִֶֶַָָֹׁשּלא
ּבצין וההרים יֹורדין נמׁשכין [מבעבעים]הּגׁשמים והם , ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָ

הרי  - סאה ארּבעים ּבהן אין אבל ׁשאּובין, ואינן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָונקוין,
את  ּבהן ּומטּבילין לּידים, מהם ולּטל לתרּומה ּכׁשרים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהם
ההרים  ּפסקּו ולא הּגׁשמים ּפסקּו ׁשּנטמאּו. ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹהּמים
ּבצין, ואינן ההרים ּפסקּו ּתמצית; מי הם עדין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמּלהזחיל,

גבאים. ּכמי אּלּו ְְֲִֵֵֵָהרי
הן ‚. הרי הּבּצין, ּובמקֹום הּנהר ּובצד הּים ּבצד ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָהחֹופר

ּפסקּו ׁשּלא ּתמצית .ּכמי ְְְִֵֶַָֹ
מחמת „. ּבאין ׁשהיּו זמן ּכל - הּמעין ּבצד ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָהחֹופר

ׁשּפֹוסקין ּפי על אף לפעמים]הּמעין, ּומֹוׁשכין [- וחֹוזרין ְְְְְִִִִֶַַַַָ
ּכמי  הן הרי מֹוׁשכין, מּלהיֹות ּפסקּו מעין; ּכמי הם הרי -ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָ

ן.גבאי  ְִָ
מים ‰. סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה - מהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלמעלה

טמא  אדם ּכל טֹובל ׁשּבֹו ׁשאּובין, הּזב ׁשאינן מן חּוץ , ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
מעיין]הּזכר הּטמאין,[שצריך הּכלים ּכל מטּבילין ּובֹו . ְְִִִִֵֵַַַַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לקדׁש, אֹותן ׁשּמטּבילין הּידים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹואת
.Â עליו והרּבּו מּועטין, ׁשּמימיו הּמעין - מּזה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלמעלה

הּנמׁשכין  ּבּמים מטהרין ׁשאין למקוה, ׁשוה ׁשאּובין: ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמים
ּבאׁשּברן ועֹומדין הּנקוין ּבּמים אּלא משקע]מּמּנּו -]; ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֹ

אין  ׁשהּמעין - ׁשהּוא ּבכל מטהר ׁשהּוא למעין, ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוׁשוה
מטהרין. ׁשהן ּכל אפּלּו ׁשעּור, ְְֲֲִִִֵֵֶַָָלמימיו

.Ê ׁשאּובין,למעלה מים ּבֹו נתערב ׁשּלא הּמעין - מּזה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
- מלּוחין אֹו מרים מימיו ׁשהיּו ּכגֹון מּכין; מימיו ְְֲִִִֵֵֶָָָָָֻאבל
ונמׁשכין  הּנגררין הּמים והם ּבזֹוחלין, מטהר הּוא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשהרי

הּמעין  .מן ְִַַָ
.Á ׁשּבהם למעלה - חּיים מים ׁשּמימיו הּמעין - מּזה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

לטהרת  לֹוקחין ּומהם הּזכרים, הּזבים טֹובלין ְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָּבלבד
חּטאת  מי ּולקּדׁש הּמקוה הּמצרע, למקוה? מעין ּבין מה . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּבכל  מטהר והּמעין סאה, ּבארּבעים אּלא מטהר ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאינֹו
הּמים  אבל ּבאׁשּברן, אּלא מטהר אינֹו הּמקוה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהּוא.

מטה  והּמעין מטהרין; אין מּמּנּו ּבזֹוחלין.הּנזחלין ר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָ
היּו אם - והּמעין לזבים; טבילה ּבֹו ּתעלה לא ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּמקוה,

ּבהן. טֹובל הּזב חּיים, מים ִִֵֵֶַַַָָָמימיו
.Ë הּׁשקתמעין לתֹו ונמׁשכין יֹוצאין מימיו [כלי ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

ּכל לשתיה] הרי - ונזחלין הּׁשקת מן יֹוצאין ּכ ואחר ,ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ
הּמים  מקצת היּו ּפסּולין. לּׁשקת וׁשּבחּוץ ׁשּבּׁשקת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹהּמים
הּמים  הרי - ׁשהּוא ּכל אפּלּו הּׁשקת, ׂשפת על ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹנמׁשכין
היּו ׁשהּוא. ּבכל מטהר ׁשהּמעין ּכׁשרין; לּׁשקת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשחּוץ
ׁשם  ונקוין מים, מלאה ׁשהיא ּברכה לתֹו נמׁשכין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמימיו
הרי  - לּברכה חּוץ יֹוצא היה ּכמקוה; הּברכה אֹותּה הרי -ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּידע  עד חּטאת, מי ּולקּדׁש ולמצרעין לזבין ּפסּול ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹזה

הּברכה. ּבתֹו ׁשהיּו הּמקוה מי ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיצאּו
.È להם מעין ׁשאין הּכלים ּגּבי על נמׁשכין מימיו ׁשהיּו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

זה  הרי - ּבהן וכּיֹוצא וספסל ׁשלחן ּכגֹון קּבּול, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻּבית
יטּביל ׁשּלא ּובלבד ]ּכמקוה, - הּכלים.[כשהמים ּגּבי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַֹ

.‡È אּמֹותמעין מּמּנּו,[תעלות]ׁשהיּו נמׁשכֹות קטּנֹות ְְְִִֶֶַַַָָָ

הּמים  ׁשּגברּו עד הּמעין לתֹו ׁשאּובין מים עליו ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָורּבה
מימי  היּו ּדבר. לכל ּכמעין הן הרי - וׁשטפּו ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּבאּמֹות
ׁשּמׁשכּו עד מים, עליו ורּבה נמׁשכין, ואינן עֹומדין, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהּמעין

- הּמים אּמֹות לטהר מּמּנּו למקוה ׁשוין ׁשּמׁשכּו הּמים הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ׁשהּוא. ּבכל לטהר למעין וׁשוין ּבלבד, ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹּבאׁשּברן

.·È לזבין ּכל ּופסּולין ּבזֹוחלין, מטהרין - הּיּמים ְְְְֲֲִִִִִַַַָָ
חּטאת  מי מהן ּולקּדׁש .ולמצרעין ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ

.‚È ּדבר.הּמים לכל ּכמעין הן הרי הּמעין, מן הּזֹוחלין ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
הּמעין מן טיפין]והמנּטפין ׁשהן [טיפין ּפי על אף - ְְְְִִִֵֶַַַַַַָ

ברציפות]טֹורדין מטהרין [נוטפים ואין ּכמקוה, הן הרי , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַ
ולמצרעין  לזבין ּופסּולין עֹומדין, סאה ּבארּבעים ְְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָֹאּלא
מתערבין  הּמעין מן הּזֹוחלין היּו חּטאת. מי מהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּולקּדׁש
הרי  המנּטפין, על הּזֹוחלין רּבּו אם - מּמּנּו הּנֹוטפין ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַעם
וכן  הּזֹוחלין, על הּנֹוטפין רּבּו ואם ּדבר. לכל ּכמעין ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָֹהּכל
ּבזֹוחלין, מטהרין אינן - הּנהר מי על ּגׁשמים מי רּבּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָאם

מּפץ להּקיף צרי ,לפיכ ּבאׁשּברן; וכּיֹוצא [מחצלת]אּלא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּבהן. ויטּבל הּמים, ׁשּיּקוּו עד המערב הּנהר ּבאֹותֹו ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבֹו

.„È המנּטף נֹוטפין לּמקֹום ׁשּסמ ּכגֹון זֹוחלין, ׁשעׂשין ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
עליה  ויֹורדין נזחלין הּמים והרי חלקה, חרׂש ׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָטבלה

ּכׁשרין  אּלּו הרי מּדברי - ואפּלּו טמאה, המקּבל ּדבר וכל ; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻ
ּבֹו. מזחילין אין - ְְִִִֵַסֹופרים

.ÂË אותם]ׁשּקּלחןזֹוחלין -[קליפי]ּבעלי[שפך אגֹוז ְֱֲֲִִֵֶַָ
חׁשּוב  צֹובע ׁשהּוא הּלח האגֹוז עלי ׁשאין ּכׁשהיּו; ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשרין

ְִֵּככלים.
.ÊË ויֹורדין מי נזחלין הן והרי הּמדרֹון, מן הּבאין ּגׁשמים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָ

אין  - סאה ארּבעים סֹופן ועד מּתחּלתן ׁשהיּו ּפי על אף -ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ּבאׁשּברן  וינּוחּו ׁשּיּקוּו עד נזחלין, ּכׁשהן ּבהן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמטּבילין

סאה  עד ארּבעים מחיצֹות, מהן ועׂשה ּכלים ׁשהּקיף הרי . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּגׁשמים  מן הּנזחלין מּמים סאה ארּבעים ּביניהן ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנתקּבץ
עלתה  לא הּגדר, מהן ׁשעׂשה וכלים ּבהן; טֹובל זה הרי -ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

טבילה. ְִֶָָלהן
.ÊÈ ּגל- הּכלים על אֹו האדם על ונפל הּים, מן ׁשּנתלׁש ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

לחּלין  טהֹורין אּלּו הרי סאה, ארּבעים ּבֹו יׁש ׁשאין אם ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֻ
והיה  נתּכּון, ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכּונה, צרי לחּלין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּטֹובל
ׁשּנתּכּון  לּדבר טבילה לֹו עלתה - הּגל ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמצּפה

לֹו.
.ÁÈ על אין ׁשּיּפל קדם ּבאויר ּכׁשהּוא ּבּגל מטּבילין ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ

ׁשאין  לפי - סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהארץ,
ּבאויר  וחמר קל ּבזֹוחלין, הּגל מטּבילין ראׁשי ׁשני היּו . ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשּלֹו ּבּכּפה מטּבילין ואין ּבֹו; מטּבילין ּבארץ, [גג נֹוגעין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבאויר.הגל] ׁשהּוא מּפני ,ְֲִִֵֶָ

י  ¤¤ּפרק
ׁשּנסּתּפק ‡. מקוה ּכיצד? חכמים ׁשּטהרּו ׁשאּובין מים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָספק

יֹודע  ואפּלּו נפלּו, לא אֹו ׁשאּובין מים לתֹוכֹו נפלּו אם ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹלֹו
ּבהן, אין ספק לּגין ׁשלׁשת ּבהן יׁש ספק ׁשּנפלּו, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּבוּדאי
ׁשהיה  ספק לּגין, ׁשלׁשת ּבהן ׁשהיה ּבוּדאי יֹודע ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻואפּלּו
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זה  הרי - היה ׁשּלא ספק סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּנפלּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבּמקוה
.ּכׁשר  ֵָ

ּבֹוׁשני ·. ׁשאין ואחד סאה ארּבעים ּבֹו יׁש אחד מקוֹות, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ידּוע  ואין מהן, לאחד ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשת נפלּו -ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ּיתלה  ּבמה לֹו ׁשּיׁש מּפני טהֹור, ספקֹו - נפלּו מהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלאיזֹו

סאה] למ' שנפלו לתלות ּפחּותין [-אפשר ׁשניהן היּו .ְְִֵֶָ
- הּוא איזה ידּוע ואין מהן, לאחד ונפלּו סאה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמארּבעים
לזה  אם ּיתלה; ּבמה לֹו ׁשאין ּפסּול, מּׁשניהן אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכל

נפסל. נפלּו, לזה ואם נפסל, ְְְְְִִִֶַַָָָנפלּו,
מּפני מקוה ‚. ּכׁשר, - מלא ּומצאֹו ּובא ריקן, ׁשהּניחֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ

זה  למקוה ׁשאּובין מים ספק .ׁשּזה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַ
והּמכּתׁשתצּנֹור „. למקוה, מקּלח מים]ׁשהיה עם [כלי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּמכּתׁשת  מן ספק לּמקוה, הּצּנֹור מן ספק - ּבצּדֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנתּונה
ׁשהּפסּול מּפני ּפסּול, זה הרי - נראה מֹוכיחלּמקוה -] ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכׁשר,לעינינו] זה הרי ּכׁשרים, מים רּבֹו ּבּמקוה יׁש ואם ;ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻ
קבּוע. ּכׁשר ׁשם יׁש ׁשהרי הּוא, ׁשאּובים מים ספק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּזה

ּפסּולין,ּכל ‰. - העּמים ּבארץ הּנמצאֹות הּמקוֹות ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ
יׂשראל  ּבארץ הּנמצאֹות הּמקוֹות וכל ׁשאּובין. ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשחזקתן

הּמפּתח[כרכים]ּבּמדינֹות מן העיר]לפנים שער -]- ְְְִִִִִַַָ
ּומטּבילין  ּבהן מכּבסין הּמדינה ׁשאנׁשי ּפסּולין; ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבחזקת
הּמקוֹות  וכל ּתמיד. ׁשאּובין מים לתֹוכן ּומטילין ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָּבהן
טהרה, ּבחזקת - לּפתח חּוץ יׂשראל ּבארץ ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּנמצאֹות

הּגׁשמים. מן ְְִִֶֶַָָׁשחזקתֹו
.Â ואפּלּוהּטמא טבל; לא ספק טבל ספק לטּבל, ׁשּירד ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ

מקוֹות  ׁשני ּבֹו; ׁשאין ספק סאה ארּבעים ּבֹו יׁש ספק ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָטבל,
מהן  ּבאחד וטבל ּבֹו, אין ואחד סאה ארּבעים ּבֹו יׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
ׁשהּטמא  לפי טמא; ספקֹו - טבל מהן ּבאיזה ידּוע ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין

ּכראּוי  ׁשּטבל ׁשּיּודע עד ׁשּנמּדד ּבחזקתֹו, מקוה וכן . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּיחיד  ּברׁשּות ּבין הרּבים ּברׁשּות ׁשהיה ּבין חסר, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָונמצא

ּגּביו על ׁשּנעׂשּו הּטהרֹות ּכל בו]- טבילה סמך על -] ְֲֶַַַַָָָ
ׁשלם. והיה ּבֹו ׁשּנמּדד זמן ׁשּיּודע עד טמאֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלמפרע
חמּורה  מּטמאה הּטבילה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָֻּבּמה

הטומאה] אב ׁשאכל .[- ּכגֹון קּלה, מּטמאה טבל אם ְְֲִִֶַַַָָָָָֻאבל
ורּבֹו ראׁשֹו ּבא אֹו טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין, ְְְְֳִִִִֵֵַָָָָֹֻאכלין
מים  לּגין ׁשלׁשת ורּבֹו ראׁשֹו על נפלּו אֹו ׁשאּובין, ְְְְְִִִִֶַַַָֹֹֻֻּבמים

מּדבריהן אּלּו ּדברים ועּקר הֹואיל - מדרבנן]ׁשאּובין -], ְְְְִִִִִִֵֵֶַָ
לֹו ׁשּנסּתּפק ּפי על ואף ׁשּבארנּו; ּכמֹו טהֹור, ספקֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהרי
זמן  לאחר חסר הּמקוה ׁשּנמצא אם טבל, לא אֹו טבל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאם

טהֹור. זה הרי - אּלּו ּבספקֹות ְְֲִֵֵֵֵֶַָוכּיֹוצא
.Ê מהן ׁשני ּבאחד וטבל ּפסּול, ואחד ּכׁשר אחד מקוֹות, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ּתלּויֹות אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה חמּורה, [טמאות מּטמאה ְְְְֲֲִֵֵָָָָָֻ
ּתלּויֹות מספק] הראׁשֹונֹות - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני, טבל .ְְְִִֵַַָָָָָ

- ּבאּלּו אּלּו נגעּו ואם טהֹורֹות; והּׁשנּיֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַָָּכׁשהיּו,
ּבאמצע  נטמא אם וכן יּׂשרפּו. ּוׁשנּיֹות ּתלּויֹות, ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָהראׁשֹונֹות
טבל  אם אבל טהרֹות. ועׂשה ּבּׁשני וטבל קּלה, ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָֻטמאה
טמאה  ונטמא טהרֹות, ועׂשה קּלה, מּטמאה מהן ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֻֻּבאחד
טהֹורֹות, הראׁשֹונֹות - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני וטבל ְְְְֲִִֵַַָָָָָָחמּורה,

יּׂשרפּו - ּבאּלּו אּלּו נגעּו ואם ּתלּויֹות; ְְְְְְְִִִֵֵַָָוהּׁשנּיֹות
מהן  ּבאחד היה ּכׁשהיּו. ּתלּויֹות והּׁשנּיֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָהראׁשֹונֹות,
אחד  ׁשנים, ּבהן וטבלּו ׁשאּוב, ּכּלֹו ואחד סאה, ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֻארּבעים
- טהרֹות ועׂשּו קּלה, מּטמאה ואחד חמּורה ְְְְְֲִִֶַָָָָָָָֻֻמּטמאה
מן  והּטֹובל ּתלּויֹות; טהרֹותיו חמּורה, מּטמאה ְְְֲֳִִֵֵַַָָָָֻהּטֹובל
לטּבל, וירד טמא אחד היה טהֹורֹות. טהרֹותיו ְְְֳִֵֶַַַָָָָָָָָֹהּקּלה,

להקר ירד מהן,[להתקרר]והּׁשני ּבאחד לטּבל ׁשּירד זה - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
טהֹור  להקר, ׁשּירד וזה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתלּויֹות, ְְְְְֳֵֵֶֶֶַַָָָָָטהרֹותיו
טבל  ּבּׁשאּוב ׁשּמא הּוא, ׁשאּובין מים ספק ׁשּזה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכׁשהיה;

ונטמא  .ּכׁשהקר, ְְְִֵֵֶָ
.Á ואחד ׁשני ׁשאּוב אחד סאה, עׂשרים עׂשרים ׁשל מקוֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ

טהֹורֹות; אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה מהן, ּבאחד הקר ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּכׁשר,
ּבוּדאי  ׁשהרי יּׂשרפּו, אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהקר

ׁשאּובין  ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו מדרבנן]ּבא שטמא ּכמֹו[- , ְְְְִִַָֹֻ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"ד  אלול י"ג שני יום

יא  ¤¤ּפרק
מּדברי ּבארנּוּכבר ‡. הּכל ידים, ּוטבילת הּידים ׁשּנטילת , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

אּלא  אֹותן מטּבילין אין טבילה, ׁשּצריכֹות וידים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָסֹופרים;
ׁשהאדם  ׁשּבּמקֹום סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ּכׁשר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבמקוה
צריכֹות  ׁשאין ידים אבל טֹובלין. וידים ּכלים ּבֹו, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָטֹובל
טהֹורין. מקוה, ּבמי אֹותן הטּביל אם - ּבלבד נטילה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָאּלא
ּבקרקעֹות  ּבין ּבכלים ּבין ׁשאּובין, ּבמים אֹותן הט ּביל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָואם
על  הּכלי מן הּׁשאּובין הּמים ׁשּיּפלּו עד ידיו, טהרּו לא -ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָֹ
ּכמֹו נֹותן, ּומּכח הּכלים מן אּלא לּידים נֹוטלין ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹידיו;

ּברכֹות. ּבהלכֹות ְְְְִֵֶַָׁשּבארנּו
ח ·. - ּבטבילה החֹוצץ ּבין ּכל ּבטבילתן ּבין ּבּידים, ֹוצץ ְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

וכלּבנטילתן  הּנרֹוק. ּכטיט הּמקוה למּדת רך]העֹולה -], ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ
ידיו, הּנֹוטל וכל הּידים. ּבּה ׁשּנֹוטלין הרביעית לׁשעּור ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעֹולה

לׁשפׁשף בזו]צרי זו ידיו -]. ְְִֵַָ
ּבמים ‚. ׁשנּיה ּפעם ולּטל לחזר צרי - לתרּומה ידיו ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹֹהּנֹוטל

ׁשּנטל  הּמים ׁשהרי ידיו; ּגב ׁשעל הּמים להסיר ּכדי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשנּיים,
ּבידיו. נטמאּו ראׁשֹונים', 'מים הּנקראין והן ּתחּלה, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָּבהן
ידיו  ּבהן ׁשּנטל הּמים לתֹו ּתרּומה ׁשל ּכּכר נפל אם ,ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָלפיכ

הּׁשנּיים הּמים לתֹו נפל ואם נטמא; נטילה ּתחּלה, מי -] ְְְְְִִִִִִַַַַָָָ
אחד,שניה] למקֹום ּוׁשנּיים ראׁשֹונים נטל ואם נטמא; לא ,ְְְְִִִִִִֶַָָָָֹ

הראׁשֹונים, את נטל נטמא. - ּתרּומה ׁשל ּכּכר ׁשם ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָונפל
הרי  - הּׁשנּיים את ונטל הסירֹו, חֹוצץ, ּדבר ידיו על ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָונמצא
אּלא  מטהרין הּׁשנּיים הּמים ׁשאין ּכׁשהיּו, טמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָידיו

ידיו. ּגּבי על הראׁשֹונים הּמים מן ְִִִִִֵַַַַַָָָָהּנׁשאר
את „. נטל ּכיצד? הּפרק. עד ּומּטהרֹות מּטּמאֹות ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּידים

וחזרּו לּפרק, חּוץ הּׁשנּיים הּמים ונטל הּפרק, עד ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהראׁשֹונים
הּׁשנּיים  ׁשהּמים טהֹורה, ידֹו הרי - לידֹו לּפרק ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמחּוץ
לידֹו וחזרּו לּפרק, חּוץ והּׁשנּיים הראׁשֹונים את נטל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָטהֹורין.
נטמאּו לּפרק ׁשחּוץ הראׁשֹונים ׁשהּמים ידֹו; נטמאת -ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
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מההרים] הזורמים עדין [גשמים אּלא ּפסקּו, ְֲִֶֶַָָֹׁשּלא
ּבצין וההרים יֹורדין נמׁשכין [מבעבעים]הּגׁשמים והם , ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָ

הרי  - סאה ארּבעים ּבהן אין אבל ׁשאּובין, ואינן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָונקוין,
את  ּבהן ּומטּבילין לּידים, מהם ולּטל לתרּומה ּכׁשרים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהם
ההרים  ּפסקּו ולא הּגׁשמים ּפסקּו ׁשּנטמאּו. ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹהּמים
ּבצין, ואינן ההרים ּפסקּו ּתמצית; מי הם עדין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמּלהזחיל,

גבאים. ּכמי אּלּו ְְֲִֵֵֵָהרי
הן ‚. הרי הּבּצין, ּובמקֹום הּנהר ּובצד הּים ּבצד ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָהחֹופר

ּפסקּו ׁשּלא ּתמצית .ּכמי ְְְִֵֶַָֹ
מחמת „. ּבאין ׁשהיּו זמן ּכל - הּמעין ּבצד ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָהחֹופר

ׁשּפֹוסקין ּפי על אף לפעמים]הּמעין, ּומֹוׁשכין [- וחֹוזרין ְְְְְִִִִֶַַַַָ
ּכמי  הן הרי מֹוׁשכין, מּלהיֹות ּפסקּו מעין; ּכמי הם הרי -ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָ

ן.גבאי  ְִָ
מים ‰. סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה - מהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלמעלה

טמא  אדם ּכל טֹובל ׁשּבֹו ׁשאּובין, הּזב ׁשאינן מן חּוץ , ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
מעיין]הּזכר הּטמאין,[שצריך הּכלים ּכל מטּבילין ּובֹו . ְְִִִִֵֵַַַַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לקדׁש, אֹותן ׁשּמטּבילין הּידים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹואת
.Â עליו והרּבּו מּועטין, ׁשּמימיו הּמעין - מּזה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלמעלה

הּנמׁשכין  ּבּמים מטהרין ׁשאין למקוה, ׁשוה ׁשאּובין: ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמים
ּבאׁשּברן ועֹומדין הּנקוין ּבּמים אּלא משקע]מּמּנּו -]; ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֹ

אין  ׁשהּמעין - ׁשהּוא ּבכל מטהר ׁשהּוא למעין, ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוׁשוה
מטהרין. ׁשהן ּכל אפּלּו ׁשעּור, ְְֲֲִִִֵֵֶַָָלמימיו

.Ê ׁשאּובין,למעלה מים ּבֹו נתערב ׁשּלא הּמעין - מּזה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
- מלּוחין אֹו מרים מימיו ׁשהיּו ּכגֹון מּכין; מימיו ְְֲִִִֵֵֶָָָָָֻאבל
ונמׁשכין  הּנגררין הּמים והם ּבזֹוחלין, מטהר הּוא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשהרי

הּמעין  .מן ְִַַָ
.Á ׁשּבהם למעלה - חּיים מים ׁשּמימיו הּמעין - מּזה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

לטהרת  לֹוקחין ּומהם הּזכרים, הּזבים טֹובלין ְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָּבלבד
חּטאת  מי ּולקּדׁש הּמקוה הּמצרע, למקוה? מעין ּבין מה . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּבכל  מטהר והּמעין סאה, ּבארּבעים אּלא מטהר ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאינֹו
הּמים  אבל ּבאׁשּברן, אּלא מטהר אינֹו הּמקוה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהּוא.

מטה  והּמעין מטהרין; אין מּמּנּו ּבזֹוחלין.הּנזחלין ר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָ
היּו אם - והּמעין לזבים; טבילה ּבֹו ּתעלה לא ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּמקוה,

ּבהן. טֹובל הּזב חּיים, מים ִִֵֵֶַַַָָָמימיו
.Ë הּׁשקתמעין לתֹו ונמׁשכין יֹוצאין מימיו [כלי ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

ּכל לשתיה] הרי - ונזחלין הּׁשקת מן יֹוצאין ּכ ואחר ,ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ
הּמים  מקצת היּו ּפסּולין. לּׁשקת וׁשּבחּוץ ׁשּבּׁשקת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹהּמים
הּמים  הרי - ׁשהּוא ּכל אפּלּו הּׁשקת, ׂשפת על ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹנמׁשכין
היּו ׁשהּוא. ּבכל מטהר ׁשהּמעין ּכׁשרין; לּׁשקת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשחּוץ
ׁשם  ונקוין מים, מלאה ׁשהיא ּברכה לתֹו נמׁשכין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמימיו
הרי  - לּברכה חּוץ יֹוצא היה ּכמקוה; הּברכה אֹותּה הרי -ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּידע  עד חּטאת, מי ּולקּדׁש ולמצרעין לזבין ּפסּול ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹזה

הּברכה. ּבתֹו ׁשהיּו הּמקוה מי ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיצאּו
.È להם מעין ׁשאין הּכלים ּגּבי על נמׁשכין מימיו ׁשהיּו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

זה  הרי - ּבהן וכּיֹוצא וספסל ׁשלחן ּכגֹון קּבּול, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻּבית
יטּביל ׁשּלא ּובלבד ]ּכמקוה, - הּכלים.[כשהמים ּגּבי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַֹ

.‡È אּמֹותמעין מּמּנּו,[תעלות]ׁשהיּו נמׁשכֹות קטּנֹות ְְְִִֶֶַַַָָָ

הּמים  ׁשּגברּו עד הּמעין לתֹו ׁשאּובין מים עליו ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָורּבה
מימי  היּו ּדבר. לכל ּכמעין הן הרי - וׁשטפּו ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּבאּמֹות
ׁשּמׁשכּו עד מים, עליו ורּבה נמׁשכין, ואינן עֹומדין, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהּמעין

- הּמים אּמֹות לטהר מּמּנּו למקוה ׁשוין ׁשּמׁשכּו הּמים הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ׁשהּוא. ּבכל לטהר למעין וׁשוין ּבלבד, ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹּבאׁשּברן

.·È לזבין ּכל ּופסּולין ּבזֹוחלין, מטהרין - הּיּמים ְְְְֲֲִִִִִַַַָָ
חּטאת  מי מהן ּולקּדׁש .ולמצרעין ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ

.‚È ּדבר.הּמים לכל ּכמעין הן הרי הּמעין, מן הּזֹוחלין ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
הּמעין מן טיפין]והמנּטפין ׁשהן [טיפין ּפי על אף - ְְְְִִִֵֶַַַַַַָ

ברציפות]טֹורדין מטהרין [נוטפים ואין ּכמקוה, הן הרי , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַ
ולמצרעין  לזבין ּופסּולין עֹומדין, סאה ּבארּבעים ְְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָֹאּלא
מתערבין  הּמעין מן הּזֹוחלין היּו חּטאת. מי מהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּולקּדׁש
הרי  המנּטפין, על הּזֹוחלין רּבּו אם - מּמּנּו הּנֹוטפין ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַעם
וכן  הּזֹוחלין, על הּנֹוטפין רּבּו ואם ּדבר. לכל ּכמעין ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָֹהּכל
ּבזֹוחלין, מטהרין אינן - הּנהר מי על ּגׁשמים מי רּבּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָאם

מּפץ להּקיף צרי ,לפיכ ּבאׁשּברן; וכּיֹוצא [מחצלת]אּלא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּבהן. ויטּבל הּמים, ׁשּיּקוּו עד המערב הּנהר ּבאֹותֹו ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבֹו

.„È המנּטף נֹוטפין לּמקֹום ׁשּסמ ּכגֹון זֹוחלין, ׁשעׂשין ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
עליה  ויֹורדין נזחלין הּמים והרי חלקה, חרׂש ׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָטבלה

ּכׁשרין  אּלּו הרי מּדברי - ואפּלּו טמאה, המקּבל ּדבר וכל ; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻ
ּבֹו. מזחילין אין - ְְִִִֵַסֹופרים

.ÂË אותם]ׁשּקּלחןזֹוחלין -[קליפי]ּבעלי[שפך אגֹוז ְֱֲֲִִֵֶַָ
חׁשּוב  צֹובע ׁשהּוא הּלח האגֹוז עלי ׁשאין ּכׁשהיּו; ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשרין

ְִֵּככלים.
.ÊË ויֹורדין מי נזחלין הן והרי הּמדרֹון, מן הּבאין ּגׁשמים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָ

אין  - סאה ארּבעים סֹופן ועד מּתחּלתן ׁשהיּו ּפי על אף -ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ּבאׁשּברן  וינּוחּו ׁשּיּקוּו עד נזחלין, ּכׁשהן ּבהן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמטּבילין

סאה  עד ארּבעים מחיצֹות, מהן ועׂשה ּכלים ׁשהּקיף הרי . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּגׁשמים  מן הּנזחלין מּמים סאה ארּבעים ּביניהן ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנתקּבץ
עלתה  לא הּגדר, מהן ׁשעׂשה וכלים ּבהן; טֹובל זה הרי -ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

טבילה. ְִֶָָלהן
.ÊÈ ּגל- הּכלים על אֹו האדם על ונפל הּים, מן ׁשּנתלׁש ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

לחּלין  טהֹורין אּלּו הרי סאה, ארּבעים ּבֹו יׁש ׁשאין אם ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֻ
והיה  נתּכּון, ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכּונה, צרי לחּלין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּטֹובל
ׁשּנתּכּון  לּדבר טבילה לֹו עלתה - הּגל ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמצּפה

לֹו.
.ÁÈ על אין ׁשּיּפל קדם ּבאויר ּכׁשהּוא ּבּגל מטּבילין ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ

ׁשאין  לפי - סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהארץ,
ּבאויר  וחמר קל ּבזֹוחלין, הּגל מטּבילין ראׁשי ׁשני היּו . ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשּלֹו ּבּכּפה מטּבילין ואין ּבֹו; מטּבילין ּבארץ, [גג נֹוגעין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבאויר.הגל] ׁשהּוא מּפני ,ְֲִִֵֶָ

י  ¤¤ּפרק
ׁשּנסּתּפק ‡. מקוה ּכיצד? חכמים ׁשּטהרּו ׁשאּובין מים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָספק

יֹודע  ואפּלּו נפלּו, לא אֹו ׁשאּובין מים לתֹוכֹו נפלּו אם ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹלֹו
ּבהן, אין ספק לּגין ׁשלׁשת ּבהן יׁש ספק ׁשּנפלּו, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּבוּדאי
ׁשהיה  ספק לּגין, ׁשלׁשת ּבהן ׁשהיה ּבוּדאי יֹודע ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻואפּלּו
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זה  הרי - היה ׁשּלא ספק סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּנפלּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבּמקוה
.ּכׁשר  ֵָ

ּבֹוׁשני ·. ׁשאין ואחד סאה ארּבעים ּבֹו יׁש אחד מקוֹות, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ידּוע  ואין מהן, לאחד ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשת נפלּו -ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ּיתלה  ּבמה לֹו ׁשּיׁש מּפני טהֹור, ספקֹו - נפלּו מהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלאיזֹו

סאה] למ' שנפלו לתלות ּפחּותין [-אפשר ׁשניהן היּו .ְְִֵֶָ
- הּוא איזה ידּוע ואין מהן, לאחד ונפלּו סאה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמארּבעים
לזה  אם ּיתלה; ּבמה לֹו ׁשאין ּפסּול, מּׁשניהן אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכל

נפסל. נפלּו, לזה ואם נפסל, ְְְְְִִִֶַַָָָנפלּו,
מּפני מקוה ‚. ּכׁשר, - מלא ּומצאֹו ּובא ריקן, ׁשהּניחֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ

זה  למקוה ׁשאּובין מים ספק .ׁשּזה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַ
והּמכּתׁשתצּנֹור „. למקוה, מקּלח מים]ׁשהיה עם [כלי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּמכּתׁשת  מן ספק לּמקוה, הּצּנֹור מן ספק - ּבצּדֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנתּונה
ׁשהּפסּול מּפני ּפסּול, זה הרי - נראה מֹוכיחלּמקוה -] ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכׁשר,לעינינו] זה הרי ּכׁשרים, מים רּבֹו ּבּמקוה יׁש ואם ;ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻ
קבּוע. ּכׁשר ׁשם יׁש ׁשהרי הּוא, ׁשאּובים מים ספק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּזה

ּפסּולין,ּכל ‰. - העּמים ּבארץ הּנמצאֹות הּמקוֹות ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ
יׂשראל  ּבארץ הּנמצאֹות הּמקוֹות וכל ׁשאּובין. ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשחזקתן

הּמפּתח[כרכים]ּבּמדינֹות מן העיר]לפנים שער -]- ְְְִִִִִַַָ
ּומטּבילין  ּבהן מכּבסין הּמדינה ׁשאנׁשי ּפסּולין; ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבחזקת
הּמקוֹות  וכל ּתמיד. ׁשאּובין מים לתֹוכן ּומטילין ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָּבהן
טהרה, ּבחזקת - לּפתח חּוץ יׂשראל ּבארץ ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּנמצאֹות

הּגׁשמים. מן ְְִִֶֶַָָׁשחזקתֹו
.Â ואפּלּוהּטמא טבל; לא ספק טבל ספק לטּבל, ׁשּירד ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ

מקוֹות  ׁשני ּבֹו; ׁשאין ספק סאה ארּבעים ּבֹו יׁש ספק ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָטבל,
מהן  ּבאחד וטבל ּבֹו, אין ואחד סאה ארּבעים ּבֹו יׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
ׁשהּטמא  לפי טמא; ספקֹו - טבל מהן ּבאיזה ידּוע ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין

ּכראּוי  ׁשּטבל ׁשּיּודע עד ׁשּנמּדד ּבחזקתֹו, מקוה וכן . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּיחיד  ּברׁשּות ּבין הרּבים ּברׁשּות ׁשהיה ּבין חסר, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָונמצא

ּגּביו על ׁשּנעׂשּו הּטהרֹות ּכל בו]- טבילה סמך על -] ְֲֶַַַַָָָ
ׁשלם. והיה ּבֹו ׁשּנמּדד זמן ׁשּיּודע עד טמאֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלמפרע
חמּורה  מּטמאה הּטבילה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָֻּבּמה

הטומאה] אב ׁשאכל .[- ּכגֹון קּלה, מּטמאה טבל אם ְְֲִִֶַַַָָָָָֻאבל
ורּבֹו ראׁשֹו ּבא אֹו טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין, ְְְְֳִִִִֵֵַָָָָֹֻאכלין
מים  לּגין ׁשלׁשת ורּבֹו ראׁשֹו על נפלּו אֹו ׁשאּובין, ְְְְְִִִִֶַַַָֹֹֻֻּבמים

מּדבריהן אּלּו ּדברים ועּקר הֹואיל - מדרבנן]ׁשאּובין -], ְְְְִִִִִִֵֵֶַָ
לֹו ׁשּנסּתּפק ּפי על ואף ׁשּבארנּו; ּכמֹו טהֹור, ספקֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהרי
זמן  לאחר חסר הּמקוה ׁשּנמצא אם טבל, לא אֹו טבל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאם

טהֹור. זה הרי - אּלּו ּבספקֹות ְְֲִֵֵֵֵֶַָוכּיֹוצא
.Ê מהן ׁשני ּבאחד וטבל ּפסּול, ואחד ּכׁשר אחד מקוֹות, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ּתלּויֹות אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה חמּורה, [טמאות מּטמאה ְְְְֲֲִֵֵָָָָָֻ
ּתלּויֹות מספק] הראׁשֹונֹות - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני, טבל .ְְְִִֵַַָָָָָ

- ּבאּלּו אּלּו נגעּו ואם טהֹורֹות; והּׁשנּיֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַָָּכׁשהיּו,
ּבאמצע  נטמא אם וכן יּׂשרפּו. ּוׁשנּיֹות ּתלּויֹות, ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָהראׁשֹונֹות
טבל  אם אבל טהרֹות. ועׂשה ּבּׁשני וטבל קּלה, ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָֻטמאה
טמאה  ונטמא טהרֹות, ועׂשה קּלה, מּטמאה מהן ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֻֻּבאחד
טהֹורֹות, הראׁשֹונֹות - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני וטבל ְְְְֲִִֵַַָָָָָָחמּורה,

יּׂשרפּו - ּבאּלּו אּלּו נגעּו ואם ּתלּויֹות; ְְְְְְְִִִֵֵַָָוהּׁשנּיֹות
מהן  ּבאחד היה ּכׁשהיּו. ּתלּויֹות והּׁשנּיֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָהראׁשֹונֹות,
אחד  ׁשנים, ּבהן וטבלּו ׁשאּוב, ּכּלֹו ואחד סאה, ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֻארּבעים
- טהרֹות ועׂשּו קּלה, מּטמאה ואחד חמּורה ְְְְְֲִִֶַָָָָָָָֻֻמּטמאה
מן  והּטֹובל ּתלּויֹות; טהרֹותיו חמּורה, מּטמאה ְְְֲֳִִֵֵַַָָָָֻהּטֹובל
לטּבל, וירד טמא אחד היה טהֹורֹות. טהרֹותיו ְְְֳִֵֶַַַָָָָָָָָֹהּקּלה,

להקר ירד מהן,[להתקרר]והּׁשני ּבאחד לטּבל ׁשּירד זה - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
טהֹור  להקר, ׁשּירד וזה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתלּויֹות, ְְְְְֳֵֵֶֶֶַַָָָָָטהרֹותיו
טבל  ּבּׁשאּוב ׁשּמא הּוא, ׁשאּובין מים ספק ׁשּזה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכׁשהיה;

ונטמא  .ּכׁשהקר, ְְְִֵֵֶָ
.Á ואחד ׁשני ׁשאּוב אחד סאה, עׂשרים עׂשרים ׁשל מקוֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ

טהֹורֹות; אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה מהן, ּבאחד הקר ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּכׁשר,
ּבוּדאי  ׁשהרי יּׂשרפּו, אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהקר

ׁשאּובין  ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו מדרבנן]ּבא שטמא ּכמֹו[- , ְְְְִִַָֹֻ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"ד  אלול י"ג שני יום

יא  ¤¤ּפרק
מּדברי ּבארנּוּכבר ‡. הּכל ידים, ּוטבילת הּידים ׁשּנטילת , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

אּלא  אֹותן מטּבילין אין טבילה, ׁשּצריכֹות וידים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָסֹופרים;
ׁשהאדם  ׁשּבּמקֹום סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ּכׁשר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבמקוה
צריכֹות  ׁשאין ידים אבל טֹובלין. וידים ּכלים ּבֹו, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָטֹובל
טהֹורין. מקוה, ּבמי אֹותן הטּביל אם - ּבלבד נטילה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָאּלא
ּבקרקעֹות  ּבין ּבכלים ּבין ׁשאּובין, ּבמים אֹותן הט ּביל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָואם
על  הּכלי מן הּׁשאּובין הּמים ׁשּיּפלּו עד ידיו, טהרּו לא -ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָֹ
ּכמֹו נֹותן, ּומּכח הּכלים מן אּלא לּידים נֹוטלין ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹידיו;

ּברכֹות. ּבהלכֹות ְְְְִֵֶַָׁשּבארנּו
ח ·. - ּבטבילה החֹוצץ ּבין ּכל ּבטבילתן ּבין ּבּידים, ֹוצץ ְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

וכלּבנטילתן  הּנרֹוק. ּכטיט הּמקוה למּדת רך]העֹולה -], ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ
ידיו, הּנֹוטל וכל הּידים. ּבּה ׁשּנֹוטלין הרביעית לׁשעּור ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעֹולה

לׁשפׁשף בזו]צרי זו ידיו -]. ְְִֵַָ
ּבמים ‚. ׁשנּיה ּפעם ולּטל לחזר צרי - לתרּומה ידיו ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹֹהּנֹוטל

ׁשּנטל  הּמים ׁשהרי ידיו; ּגב ׁשעל הּמים להסיר ּכדי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשנּיים,
ּבידיו. נטמאּו ראׁשֹונים', 'מים הּנקראין והן ּתחּלה, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָּבהן
ידיו  ּבהן ׁשּנטל הּמים לתֹו ּתרּומה ׁשל ּכּכר נפל אם ,ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָלפיכ

הּׁשנּיים הּמים לתֹו נפל ואם נטמא; נטילה ּתחּלה, מי -] ְְְְְִִִִִִַַַַָָָ
אחד,שניה] למקֹום ּוׁשנּיים ראׁשֹונים נטל ואם נטמא; לא ,ְְְְִִִִִִֶַָָָָֹ

הראׁשֹונים, את נטל נטמא. - ּתרּומה ׁשל ּכּכר ׁשם ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָונפל
הרי  - הּׁשנּיים את ונטל הסירֹו, חֹוצץ, ּדבר ידיו על ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָונמצא
אּלא  מטהרין הּׁשנּיים הּמים ׁשאין ּכׁשהיּו, טמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָידיו

ידיו. ּגּבי על הראׁשֹונים הּמים מן ְִִִִִֵַַַַַָָָָהּנׁשאר
את „. נטל ּכיצד? הּפרק. עד ּומּטהרֹות מּטּמאֹות ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּידים

וחזרּו לּפרק, חּוץ הּׁשנּיים הּמים ונטל הּפרק, עד ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהראׁשֹונים
הּׁשנּיים  ׁשהּמים טהֹורה, ידֹו הרי - לידֹו לּפרק ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמחּוץ
לידֹו וחזרּו לּפרק, חּוץ והּׁשנּיים הראׁשֹונים את נטל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָטהֹורין.
נטמאּו לּפרק ׁשחּוץ הראׁשֹונים ׁשהּמים ידֹו; נטמאת -ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
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לּפרק; ׁשחּוץ מים מטהרין הּׁשנּיים הּמים ואין ידיו, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָמחמת
ׁש הּמים ׁשחזר ּו נטמאּולפי לידֹו, לּפרק .חּוץ ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָ

הּׁשנּיים ‰. את ונטל ונמל אחת, לידֹו הראׁשֹונים את ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָנטל
ידיו מחוברות]לׁשּתי כשהן ׁשהּׁשנּיים [- טמאֹות; ידיו - ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

וחֹוזרין  ראׁשֹונים, ּבמים נּטלה ׁשּלא הּיד מחמת ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹמּטּמאֹות
ונטל  ידיו, לׁשּתי הראׁשֹונים את נטל הּׁשנּיה. הּיד ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּומטּמאין
ּופׁשּפׁשּה אחת, ידֹו נטל טהֹורה. האחת - אחת לידֹו ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָהּׁשנּיים
נּטלה, ׁשּלא חברּתּה מחמת ׁשעליה הּמים נטמאּו - ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבחברּתּה
אֹו ּבראׁשֹו ׁשפׁשפּה ׁשּנּטלה. הּיד את ּומטּמאין ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹוחֹוזרין

טהֹורה. זֹו הרי ְֲֵֶַָֹּבּכתל,
.Â טהֹורֹות אּלּו הרי - אחת מּׁשטיפה ידיו ׁשּתי ואין נטל , ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָ

הּׁשנּיה; ידֹו מעל ׁשּירדּו ּבמים אחת ידֹו ּכנֹוטל ׁשּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹומרין
חמּׁשה אֹו ארּבעה אדם]אפּלּו ּגב [בני על זה אֹו זה ּבצד זה , ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָ

הּמים. ּבהן ׁשּיבֹואּו ּובלבד ְִִֶֶֶַַַָָזה;
.Ê הרי - ידֹו מן הּנׁשאר ונטל והֹוסיף וחזר ידֹו, מקצת ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָנטל

ּבּתחּלה, ׁשּנטל מקצת על יׁש עדין ואם ּכׁשהיתה; טמאה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָזֹו
להטּפיח מנת על תתלחלח]טֹופח בה שתיגע הרי [האצבע - ְְְֲִֵֵַַַַָ

אבל  הראׁשֹונים; ּבּמים אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורה. ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָזֹו
שניה]ּבּׁשנּיים ע [נטילה ּומֹוסיף וחֹוזר ידיו, מקצת נֹוטל ל - ְְְִִִִֵֵַַָָָ

ְִָָמקצתן.
.Á אדם לכל רביעית - ּתחּלה ּבהן ׁשּנֹוטלין הּמים ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָׁשעּור

זה  מּׁשעּור ּפחֹות אין הּידים; לׁשּתי ׁשּבארנּוואדם ּכמֹו , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ידיהן  לּטל לׁשנים יׁש - ׁשנּיים מים אבל לפת. ידים ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבנטילת
נֹותנין  ּומּלג ּולארּבעה; לׁשלׁשה נֹותנין לג ּומחצי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָֹֹֹמרביעית;
להעביר  אּלא לטהר, הּׁשנּיים הּמים ׁשאין למאה; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאפּלּו

הראׁשֹונים. ִִִַַָהּמים
.Ë ונתן ידים, לנטילת ּכׁשרים מים רביעית ּבֹו ׁשהיה ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּכלי

ּכׁשרין. אּלּו הרי - ידים לנטילת הּפסּולין מים מעט ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָלתֹוכן
ּכׁשהיתה  ּבלבד רביעית ונׁשארה ׁשּנתן, ּכּׁשעּור הּכלי מן ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָנטל
ׁשעּור  הׁשלימּו הּפסּולין ׁשהּמים מּפני ּפסּולה, זֹו הרי -ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָ

.הרביעית  ְִִָ
.È הן ּכ הראׁשֹונים, ּבּמים לנטילה הּפסּולין הּמים ְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָּכל

ּבמים  מּמּנּו נֹוטלין ׁשאין ּכלי וכל ׁשנּיים; ּבמים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָּפסּולין
ׁשּצרי ּוכׁשם ׁשנּיים. מים מּמּנּו נֹוטלין אין ּכ ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָראׁשֹונים,

הּׁשנּיים. הּמים ּכ אדם, מּכח הראׁשֹונים הּמים ְְִִִִִִִִַַַַַַָָָָֹלהיֹות
.‡È הּמים מיני ּכל ּברכֹות, מהלכֹות ׁשּׁשי ּבפרק ּבארנּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכבר

ּבהן  ׁשּנֹוטלין הּכלים וכל והּכׁשרין, ידים לנטילת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּפסּולין
ּוכׁשרה  נֹותן מּכח היא נתינה ואיזֹו נֹוטלין, וׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹלּידים
הּדברים  אֹותן וכל ּופסּולה. נֹותן מּכח אינּה נתינה ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֹואיזֹו

ּוכׁשם ׁשּבארנּו לתרּומה. הן ּכ חּלין, לפת ידים ּבנטילת ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
הן  ּכ - ׁשם ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּלין, טהֹורֹות ידים ספק ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּכל

טהֹור  ידים ספק ּכל .לתרּומה, ְְִִֵַָָָָ
.·È,הן הּכתּוב ּגזרת והּטהרֹות ׁשהּטמאֹות וגלּוי, ּברּור ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָֻּדבר

מּכלל  הן והרי מכרעּתן, אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּדברים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָואינן
היא; החּקים מּכלל הּטמאֹות, מן הּטבילה וכן ְְְְִִִִִִֵַַַַַָֻֻֻהחּקים;
ּגזרת  אּלא ּבמים, ׁשּתעבר צֹואה אֹו טיט הּטמאה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשאין

הּלב  ּבכּונת ּתלּוי והּדבר היא, אמרּוהּכתּוב ּולפיכ ; ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָ
החזק ולא 'טבל כיוון]חכמים: לא ואף [- טבל'. לא ּכאּלּו , ְְְְֲִִַַַַָָָֹֹֻ

ּכיון  לּטהר, לּבֹו ׁשהמכּון ּכׁשם ּבּדבר: יׁש רמז כן, ּפי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל
ּכ ּדבר, ּבגּופֹו נתחּדׁש ׁשּלא ּפי על ואף טהר, - ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּטבל
מחׁשבֹות  ׁשהן הּנפׁשֹות, מּטמאת נפׁשֹו לטהר לּבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָֻהמכּון
מאֹותן  לפרׁש ּבלּבֹו ׁשהסּכים ּכיון - הרעֹות ודעֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹהאון
הּוא  הרי טהר. - (הטהֹור) הּדעֹות ּבמי נפׁשֹו והביא ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָהעצֹות,
מּכל  ּוטהרּתם; טהֹורים, מים עליכם "וזרקּתי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹאֹומר:
ּברחמיו  הּׁשם אתכם". אטהר ּגּלּוליכם ּומּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻטמאֹותיכם

ואׁשמה. עֹון חטא מּכל יטהרנּו ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָהרּבים
ּדסּיען. רחמנא טהרה.ּברי ספר והּוא עׂשירי ספר נגמר ְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ואּלּו וארּבעים, וארּבעה מאה זה, ספר ׁשל ּפרקים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומנין
הלכֹות  ּפרקים; ועׂשרים חמּׁשה מת, טמאת הלכֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֻהם:
צרעת, טמאת הלכֹות ּפרקים; עׂשר חמּׁשה אדּמה, ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָֻֻּפרה
ׁשלׁשה  ּומֹוׁשב, מׁשּכב מטּמאי הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָֹׁשּׁשה
ּפרקים; עׂשרים הּטמאֹות, אבֹות ׁשאר הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָֻעׂשר
ּכלים, הלכֹות ּפרקים; עׂשר ׁשּׁשה אכלין, טמאת ְְְְֳִִִִִִֵַָָָָָֻהלכֹות
ּפרקים. עׂשר אחד מקוֹות, הלכֹות ּפרקים; ועׂשרים ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָׁשמֹונה

עֹולם אל ה' .ּבׁשם ְֵֵָ
ּבצע אל ואל ,עדותי אל לּבי .הט ְְִִֵֶֶֶַַַָֹ
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הלכֹות  ממֹון, נזקי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָהלכֹותיו
הלכֹות  ּומּזיק, חֹובל הלכֹות ואבדה, ּגזלה הלכֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָּגנבה,

נפׁש. ּוׁשמירת ְִֵֶֶַַרֹוצח
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ּדין  (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע  ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָיׁש
ההבערה. ּדין (ד) הּבֹור; ּדין (ג) ההבער; ּדין (ב) ְְִִִֵֶַַַַַָָהּׁשֹור;

אּלּו. ּבפרקים – אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
.‡- ׁשהּזיקה אדם ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהיא חּיה נפׁש ְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָּכל

"ּכי  ׁשּנאמר: הּזיק, ממֹונם ׁשהרי לׁשּלם, חּיבין ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבעלים
ׁשאר  ואחד הּׁשֹור אחד רעהּו"; ׁשֹור את איׁש ׁשֹור ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹיּגף
ּבהוה  אּלא ּבׁשֹור הּכתּוב ּדּבר לא ועֹוף, וחּיה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבהמה

.[במצוי]
מׁשּלם ·. לעׂשֹותן וכּמה ׁשּדרּכּה ּבדברים הּזיקה אם ? ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

ּברּיתּה ּכמנהג ּתבן [כטבעה]ּתמיד, ׁשאכלה ּבהמה ּכגֹון - ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
עמיר שבלים]אֹו הּלּוכּה[חבילת ּבדר ּברגלּה הּזיקה אֹו , ְְְִִִִֶֶַָָָָ

"מיטב  ׁשּנאמר: ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ׁשלם נזק לׁשּלם חּיב -ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשאין  מעׂשים ועׂשת ׁשּנת ואם יׁשּלם". ּכרמֹו ּומיטב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׂשדהּו
אֹו ׁשּנגח ׁשֹור ּכגֹון ּבהם, והּזיקה לעׂשֹותם, ּתמיד ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָּדרּכּה
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ׁשּנאמר: עצמֹו, הּמּזיק מּגּוף נזק חצי לׁשּלם חּיב - ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָנׁש
וגֹו'. ּכסּפֹו" את וחצּו החי, הּׁשֹור את ְְְְֶֶַַַַָָ"ּומכרּו

עׂשרים,‚. ׁשוה לׁשֹור ׁשּנגח מאה ׁשוה ׁשֹור ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?
חּיב  הּׁשֹור ּבעל - ארּבעה ׁשוה הּנבלה והרי ְְֱֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָוהמיתֹו,

הּנזק  חצי ׁשהּוא ׁשמֹונה, אּלא לׁשּלם לׁשּלם חּיב ואינֹו ; ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
החי". הּׁשֹור את "ּומכרּו ׁשּנאמר: ׁשהּזיק, הּׁשֹור ְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָמּגּוף
מאתים, ׁשוה לׁשֹור עׂשרים ׁשוה ׁשֹור המית אם ,ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָלפיכ
לבעל  לֹומר יכֹול הּנבלה ּבעל אין - מאה ׁשוה ְְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָוהּנבלה

ׁשֹור  'הרי לֹו: אֹומר אּלא חמּׁשים', לי 'ּתן ׁשהּזיק החי ֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָ
ּכל  וכן ּדינר. אּלא ׁשוה אינֹו אפּלּו ,'ול קחהּו ,ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹלפני

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.„- ּברּיתֹו ּכמנהג ּתמיד, לעׂשֹותֹו ׁשּדרּכֹו מעׂשה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָהעֹוׂשה

'מּועד' הּנקרא ּכל הּוא ּדר ׁשאין מעׂשה ועׂשה והמׁשּנה . ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּוא  - נׁש אֹו ׁשּנגח ׁשֹור ּכגֹון ּתמיד , ּכן לעׂשֹות ְֲִִֵֶַַַָָָמינֹו
ּפעמים  ּבׁשּנּויֹו הרּגל אם - המׁשּנה וזה 'ּתם'. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֻהּנקרא
"אֹו ׁשּנאמר: ּבו, ׁשהרּגל ּדבר לאֹותֹו מּועד נעׂשה ְְֱֲֶֶֶַַַַָָָָֹֻרּבֹות,

הּוא". נּגח ׁשֹור ּכי ִַַָנֹודע
לאחד ‰. הּועדה אם - ּבּבהמה יׁש ּתּמים מעׂשים ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָחמּׁשה

מעׂשה  לאֹותֹו מּועדת נעׂשית הּבהמה מהן, הן: ואּלּו ; ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
לּגף ולא לּגח, לא מּתחּלתּה מּועדת ולא [לדחוף]אינּה , ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹֹ

הּועדה  ואם לבעט. ולא ּגדֹולים, ּכלים על לרּבץ ולא ,ְְְְְְֲִִִִִִֵַָֹֹֹֹֹלּׁש
מּתחּלתּה מּועדת הּׁשן אבל לֹו. מּועדת זֹו הרי מהן, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָלאחד
ּבדר לׁשּבר מּתחּלתּה מּועדת והרגל לּה, הראּוי את ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹלאכל
קטּנים  ּפּכין על לרּבץ מּתחּלתּה מּועדת והּבהמה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּלּוכּה,

אֹותן. ולמע ּבהן ְְְִֵֶַָָֹוכּיֹוצא
.Â,להּזיק ּברּיתן מּתחּלת מּועדין בהמה מיני ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָחמּׁשה

תרּבּות ּבני הן מזיקים]ואפּלּו הּזיקּו[אינם אם ,לפיכ ; ְְְֲִִִִִֵֵַַָ
ּודריסה ּבנׁשיכה אֹו ּבנגיחה המיתּו [בצפרניים אֹו ְְְִִִִִִֵָָָ

הּזאב,הקדמיות] הם: ואּלּו ׁשלם. נזק חּיב ּבהן, ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
הרי  - ׁשּנׁש הּנחׁש וכן והּברּדלס. והּנמר, והּדב, ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹוהארי,

ּתרּבּות. ּבן היה ואפּלּו מּועד, ְֲִֶֶַַָָָזה
.Ê ׁשּבנכסיו הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם מּועד ּתם ּכל וכל , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּבׁשּנכנסה  אמּורים? ּדברים ּבּמה מּגּופֹו. נזק חצי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמׁשּלם
הּנּזק  נכנס אם אבל והּזיקתהּו. הּנּזק לרׁשּות ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָהּבהמה
זה  הרי - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו והּזיקתהּו הּמּזיק, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַלרׁשּות
נכנסּת לא 'אּלּו לֹו: אֹומר הּוא ׁשהרי הּכל; על ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹּפטּור
"וׁשּלח  ּבּתֹורה: מפרׁש והרי הּזק'; ל הּגיע לא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹלרׁשּותי,

אחר". ּבׂשדה ּובער ּבעירֹו, ְְִִִֵֵֵֶַאת
.Á,ׁשניהם ׁשל ׁשאינּה ּבחצר אֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּזיקה

והרי  ׁשניהם, ׁשל ׁשהיא ּבחצר אֹו לּנּזק, ולא לּמּזיק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלא
ּבהמה  לּה ּולהכניס ּפרֹות ּבּה להּניח מיחדת ּכגֹון היא , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

שדות]הּבקעה הּזיקה,[מקום ורגל ּבׁשן אם - ּבּה וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ודר ּבכאן, להּל רׁשּות לּה ׁשּיׁש מּפני ּפטּור, זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהרי
ואם  הּלּוכּה. ּבדר ולׁשּבר ולאכל ּכדרּכּה להּל ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּבהמה
ּתּמה  אם - נׁשכה אֹו ּבעטה אֹו רבצה אֹו נגפה אֹו ְְְְֲִַָָָָָָָָָָָנגחה

ו  נזק; חצי מׁשּלם ׁשלם.היא, נזק מּועדת, אם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָ
.Ë להכניס ולא לפרֹות, מיחדת ׁשניהם ׁשל החצר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻהיתה

והּזיקה  ּבהמּתֹו, הּׁשּתפין מן אחד לּה והכניס ּבהמה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻלּה
מיחדת  היתה אם וכן הרגל. ועל הּׁשן על אפּלּו חּיב -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
להכניס  ּבלבד מהן לאחד רׁשּות והיה לׁשניהם, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלבהמה
הרגל  ועל הּׁשן על אף חּיב - ּפרֹותיו והּזיקה ּפרֹות, .לּה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

.Èנזיקין אבֹות בתורה]ׁשלׁשה הּקרן,[המפורשים - ּבׁשֹור ְְְֲִִֶֶַָֹ
הּקרן ּתֹולדֹות והרגל. לו]והּׁשן, הדומים נגיפה,[מזיקים - ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

ּבּכתל  נתחּככה אם - הּׁשן ּתֹולדֹות ּבעיטה. רביצה, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹנׁשיכה,
ּפרֹות טּנפה  אם וכן ּבחּכּוכּה; והּזיקה [בגלגולה]להנאתּה, ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָ

אֹו הּלּוכּה, ּדר ּבגּופּה הּזיקה - הרגל ּתֹולדֹות ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָלהנאתּה.
אֹו ּבזנבּה, ׁשּכׁשּכׁשה אֹו הּלּוכּה, ּדר ּבׂשערּה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָׁשהּזיקה

ּבפרמּבּיא ׁשעליה, ּבזּוג[רסן]ּבאּכף [פעמון]ׁשּבפיה, ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֻֻ
ועגלה  הּלּוכֹו, ּבׁשעת ּבמּׂשאֹו ׁשהּזיק חמֹור וכן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבצּוארּה;
הרגל  ּתֹולדֹות אּלּו ּכל מׁשיכתּה; ּבׁשעת ׁשהּזיקה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּמֹוׁשכת
נזק  מׁשּלמין הּנּזק ּוברׁשּות ּפטּורין, הרּבים ּוברׁשּות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָהן,

ֵָׁשלם.
.‡È ּתמיד ּדרּכּה ׁשאינֹו רב ּכׁשּכּוׁש ּבזנבּה ,ּכׁשּכׁשה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

ּבּגיד ׁשּכׁשּכׁשה אֹו הרּבים, ּברׁשּות מינה]והּזיקה [אבר ְְְְִִִִִִֶַַָָָ
- הּנּזק ּתפׂש ואם ּפטּור; - והּזיקה הרּבים ּברׁשּות ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָׁשּלּה
אם  הּוא, ספק הּדבר ׁשּזה ּׁשּתפׂש; מּמה נזק חצי ֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּגֹובה
ּתֹולדֹות  אֹו הרּבים, ּברׁשּות עליה ׁשחּיב הּקרן ּתֹולדֹות ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הרּבים, ּברׁשּות עליה ׁשּפטּור ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהרגל

ב  ¤¤ּפרק
האב ‡. היה אם - הּתֹולדֹות ואחד נזיקין אבֹות ְְֲִִִֶֶַָָָָָָָאחד

ּכמֹוהּו ּתֹולדּתֹו ּתם, היה ואם מּועדת; ּתֹולדּתֹו וכל מּועד, . ְְְְִֶֶַַָָָָָָ
חּוץ  - הן מּתחּלתן מּועדין ּתֹולדֹותיהן, וכל נזיקין  ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָאבֹות
ּכמֹו ׁשּיּועדּו, עד ּבּתחּלה ּתּמין ׁשהן ותֹולדֹותיו, הּקרן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמן

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ׁשּלּה·. ּכאב ּתֹולדה מּצרֹורֹותּכל חּוץ המנּתזין [אבנים], ְְְִִֶַַָָָָָָ

על [מתעופפים] ׁשאף הּלּוכּה; ּבׁשעת הּבהמה רגלי ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָמּתחת
ּכרגל, הרּבים ּברׁשּות עליהן ּופטּור הן, הרגל ׁשּתֹולדֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּפי
ּכרגל  ׁשּבנכסיו הּיפה מן מׁשּלם הּנּזק ּברׁשּות הּזיקּו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואם

נזק  חצי אּלא מׁשּלם אינֹו כן, ּפי על אף - אב .ׁשהיא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
והיּו‚. והלכה, הּנּזק לחצר ׁשּנכנסה ּבהמה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכיצד?

מׁשּלם  - הּכלים את וׁשּברּו רגליה, מּתחת מנּתזין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָצרֹורֹות
ׁשּבנכסיו  הּיפה מן נזק הּקּבלה חצי מּפי הלכה זה, ודבר ; ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

מסיני] הּוא.[ממשה
צרֹורֹות „. ונּתזּו הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת היתה אם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָוכן

מׁשּלם  - הּכלים את וׁשּברּו הּנּזק, לרׁשּות רגליה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמּתחת
על  ונפל וׁשּברּתּו, הּנּזק ּברׁשּות הּכלי על ּדרסה נזק. ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָחצי
ועל  ׁשלם, נזק מׁשּלם הראׁשֹון על - וׁשּברֹו אחר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכלי

נזק. חצי ֲֲִֶֶַָהאחרֹון
צרֹורֹות ‰. והּתיזה ּובעטה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָהיתה

נזק, רביע הּנּזק ּתפׂש ואם ּפטּור. - הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָוהּזיקּו
הּוא  ׁשּנּוי ׁשּמא - הּוא ספק ׁשהּדבר מּידֹו; מֹוציאין ִִִִֵֵֶֶַָָָָָאין

ּבעטה. ׁשהרי רגל, ּתֹולדת ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶָָואינֹו
.Â מחמת צרֹורֹות והּתיזה הּנּזק, ּברׁשּות ּבארץ ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבעטה
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לּפרק; ׁשחּוץ מים מטהרין הּׁשנּיים הּמים ואין ידיו, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָמחמת
ׁש הּמים ׁשחזר ּו נטמאּולפי לידֹו, לּפרק .חּוץ ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָ

הּׁשנּיים ‰. את ונטל ונמל אחת, לידֹו הראׁשֹונים את ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָנטל
ידיו מחוברות]לׁשּתי כשהן ׁשהּׁשנּיים [- טמאֹות; ידיו - ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

וחֹוזרין  ראׁשֹונים, ּבמים נּטלה ׁשּלא הּיד מחמת ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹמּטּמאֹות
ונטל  ידיו, לׁשּתי הראׁשֹונים את נטל הּׁשנּיה. הּיד ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּומטּמאין
ּופׁשּפׁשּה אחת, ידֹו נטל טהֹורה. האחת - אחת לידֹו ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָהּׁשנּיים
נּטלה, ׁשּלא חברּתּה מחמת ׁשעליה הּמים נטמאּו - ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבחברּתּה
אֹו ּבראׁשֹו ׁשפׁשפּה ׁשּנּטלה. הּיד את ּומטּמאין ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹוחֹוזרין

טהֹורה. זֹו הרי ְֲֵֶַָֹּבּכתל,
.Â טהֹורֹות אּלּו הרי - אחת מּׁשטיפה ידיו ׁשּתי ואין נטל , ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָ

הּׁשנּיה; ידֹו מעל ׁשּירדּו ּבמים אחת ידֹו ּכנֹוטל ׁשּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹומרין
חמּׁשה אֹו ארּבעה אדם]אפּלּו ּגב [בני על זה אֹו זה ּבצד זה , ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָ

הּמים. ּבהן ׁשּיבֹואּו ּובלבד ְִִֶֶֶַַַָָזה;
.Ê הרי - ידֹו מן הּנׁשאר ונטל והֹוסיף וחזר ידֹו, מקצת ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָנטל

ּבּתחּלה, ׁשּנטל מקצת על יׁש עדין ואם ּכׁשהיתה; טמאה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָזֹו
להטּפיח מנת על תתלחלח]טֹופח בה שתיגע הרי [האצבע - ְְְֲִֵֵַַַַָ

אבל  הראׁשֹונים; ּבּמים אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורה. ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָזֹו
שניה]ּבּׁשנּיים ע [נטילה ּומֹוסיף וחֹוזר ידיו, מקצת נֹוטל ל - ְְְִִִִֵֵַַָָָ

ְִָָמקצתן.
.Á אדם לכל רביעית - ּתחּלה ּבהן ׁשּנֹוטלין הּמים ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָׁשעּור

זה  מּׁשעּור ּפחֹות אין הּידים; לׁשּתי ׁשּבארנּוואדם ּכמֹו , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ידיהן  לּטל לׁשנים יׁש - ׁשנּיים מים אבל לפת. ידים ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבנטילת
נֹותנין  ּומּלג ּולארּבעה; לׁשלׁשה נֹותנין לג ּומחצי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָֹֹֹמרביעית;
להעביר  אּלא לטהר, הּׁשנּיים הּמים ׁשאין למאה; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאפּלּו

הראׁשֹונים. ִִִַַָהּמים
.Ë ונתן ידים, לנטילת ּכׁשרים מים רביעית ּבֹו ׁשהיה ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּכלי

ּכׁשרין. אּלּו הרי - ידים לנטילת הּפסּולין מים מעט ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָלתֹוכן
ּכׁשהיתה  ּבלבד רביעית ונׁשארה ׁשּנתן, ּכּׁשעּור הּכלי מן ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָנטל
ׁשעּור  הׁשלימּו הּפסּולין ׁשהּמים מּפני ּפסּולה, זֹו הרי -ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָ

.הרביעית  ְִִָ
.È הן ּכ הראׁשֹונים, ּבּמים לנטילה הּפסּולין הּמים ְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָּכל

ּבמים  מּמּנּו נֹוטלין ׁשאין ּכלי וכל ׁשנּיים; ּבמים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָּפסּולין
ׁשּצרי ּוכׁשם ׁשנּיים. מים מּמּנּו נֹוטלין אין ּכ ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָראׁשֹונים,

הּׁשנּיים. הּמים ּכ אדם, מּכח הראׁשֹונים הּמים ְְִִִִִִִִַַַַַַָָָָֹלהיֹות
.‡È הּמים מיני ּכל ּברכֹות, מהלכֹות ׁשּׁשי ּבפרק ּבארנּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכבר

ּבהן  ׁשּנֹוטלין הּכלים וכל והּכׁשרין, ידים לנטילת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּפסּולין
ּוכׁשרה  נֹותן מּכח היא נתינה ואיזֹו נֹוטלין, וׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹלּידים
הּדברים  אֹותן וכל ּופסּולה. נֹותן מּכח אינּה נתינה ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֹואיזֹו

ּוכׁשם ׁשּבארנּו לתרּומה. הן ּכ חּלין, לפת ידים ּבנטילת ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
הן  ּכ - ׁשם ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּלין, טהֹורֹות ידים ספק ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּכל

טהֹור  ידים ספק ּכל .לתרּומה, ְְִִֵַָָָָ
.·È,הן הּכתּוב ּגזרת והּטהרֹות ׁשהּטמאֹות וגלּוי, ּברּור ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָֻּדבר

מּכלל  הן והרי מכרעּתן, אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּדברים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָואינן
היא; החּקים מּכלל הּטמאֹות, מן הּטבילה וכן ְְְְִִִִִִֵַַַַַָֻֻֻהחּקים;
ּגזרת  אּלא ּבמים, ׁשּתעבר צֹואה אֹו טיט הּטמאה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשאין

הּלב  ּבכּונת ּתלּוי והּדבר היא, אמרּוהּכתּוב ּולפיכ ; ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָ
החזק ולא 'טבל כיוון]חכמים: לא ואף [- טבל'. לא ּכאּלּו , ְְְְֲִִַַַַָָָֹֹֻ

ּכיון  לּטהר, לּבֹו ׁשהמכּון ּכׁשם ּבּדבר: יׁש רמז כן, ּפי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל
ּכ ּדבר, ּבגּופֹו נתחּדׁש ׁשּלא ּפי על ואף טהר, - ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּטבל
מחׁשבֹות  ׁשהן הּנפׁשֹות, מּטמאת נפׁשֹו לטהר לּבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָֻהמכּון
מאֹותן  לפרׁש ּבלּבֹו ׁשהסּכים ּכיון - הרעֹות ודעֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹהאון
הּוא  הרי טהר. - (הטהֹור) הּדעֹות ּבמי נפׁשֹו והביא ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָהעצֹות,
מּכל  ּוטהרּתם; טהֹורים, מים עליכם "וזרקּתי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹאֹומר:
ּברחמיו  הּׁשם אתכם". אטהר ּגּלּוליכם ּומּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻטמאֹותיכם

ואׁשמה. עֹון חטא מּכל יטהרנּו ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָהרּבים
ּדסּיען. רחמנא טהרה.ּברי ספר והּוא עׂשירי ספר נגמר ְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ואּלּו וארּבעים, וארּבעה מאה זה, ספר ׁשל ּפרקים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומנין
הלכֹות  ּפרקים; ועׂשרים חמּׁשה מת, טמאת הלכֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֻהם:
צרעת, טמאת הלכֹות ּפרקים; עׂשר חמּׁשה אדּמה, ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָֻֻּפרה
ׁשלׁשה  ּומֹוׁשב, מׁשּכב מטּמאי הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָֹׁשּׁשה
ּפרקים; עׂשרים הּטמאֹות, אבֹות ׁשאר הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָֻעׂשר
ּכלים, הלכֹות ּפרקים; עׂשר ׁשּׁשה אכלין, טמאת ְְְְֳִִִִִִֵַָָָָָֻהלכֹות
ּפרקים. עׂשר אחד מקוֹות, הלכֹות ּפרקים; ועׂשרים ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָׁשמֹונה

עֹולם אל ה' .ּבׁשם ְֵֵָ
ּבצע אל ואל ,עדותי אל לּבי .הט ְְִִֵֶֶֶַַַָֹ
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הלכֹות  ממֹון, נזקי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָהלכֹותיו
הלכֹות  ּומּזיק, חֹובל הלכֹות ואבדה, ּגזלה הלכֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָּגנבה,

נפׁש. ּוׁשמירת ְִֵֶֶַַרֹוצח
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ּדין  (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע  ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָיׁש
ההבערה. ּדין (ד) הּבֹור; ּדין (ג) ההבער; ּדין (ב) ְְִִִֵֶַַַַַָָהּׁשֹור;

אּלּו. ּבפרקים – אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
.‡- ׁשהּזיקה אדם ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהיא חּיה נפׁש ְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָּכל

"ּכי  ׁשּנאמר: הּזיק, ממֹונם ׁשהרי לׁשּלם, חּיבין ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבעלים
ׁשאר  ואחד הּׁשֹור אחד רעהּו"; ׁשֹור את איׁש ׁשֹור ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹיּגף
ּבהוה  אּלא ּבׁשֹור הּכתּוב ּדּבר לא ועֹוף, וחּיה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבהמה

.[במצוי]
מׁשּלם ·. לעׂשֹותן וכּמה ׁשּדרּכּה ּבדברים הּזיקה אם ? ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

ּברּיתּה ּכמנהג ּתבן [כטבעה]ּתמיד, ׁשאכלה ּבהמה ּכגֹון - ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
עמיר שבלים]אֹו הּלּוכּה[חבילת ּבדר ּברגלּה הּזיקה אֹו , ְְְִִִִֶֶַָָָָ

"מיטב  ׁשּנאמר: ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ׁשלם נזק לׁשּלם חּיב -ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשאין  מעׂשים ועׂשת ׁשּנת ואם יׁשּלם". ּכרמֹו ּומיטב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׂשדהּו
אֹו ׁשּנגח ׁשֹור ּכגֹון ּבהם, והּזיקה לעׂשֹותם, ּתמיד ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָּדרּכּה
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ׁשּנאמר: עצמֹו, הּמּזיק מּגּוף נזק חצי לׁשּלם חּיב - ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָנׁש
וגֹו'. ּכסּפֹו" את וחצּו החי, הּׁשֹור את ְְְְֶֶַַַַָָ"ּומכרּו

עׂשרים,‚. ׁשוה לׁשֹור ׁשּנגח מאה ׁשוה ׁשֹור ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?
חּיב  הּׁשֹור ּבעל - ארּבעה ׁשוה הּנבלה והרי ְְֱֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָוהמיתֹו,

הּנזק  חצי ׁשהּוא ׁשמֹונה, אּלא לׁשּלם לׁשּלם חּיב ואינֹו ; ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
החי". הּׁשֹור את "ּומכרּו ׁשּנאמר: ׁשהּזיק, הּׁשֹור ְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָמּגּוף
מאתים, ׁשוה לׁשֹור עׂשרים ׁשוה ׁשֹור המית אם ,ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָלפיכ
לבעל  לֹומר יכֹול הּנבלה ּבעל אין - מאה ׁשוה ְְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָוהּנבלה

ׁשֹור  'הרי לֹו: אֹומר אּלא חמּׁשים', לי 'ּתן ׁשהּזיק החי ֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָ
ּכל  וכן ּדינר. אּלא ׁשוה אינֹו אפּלּו ,'ול קחהּו ,ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹלפני

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.„- ּברּיתֹו ּכמנהג ּתמיד, לעׂשֹותֹו ׁשּדרּכֹו מעׂשה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָהעֹוׂשה

'מּועד' הּנקרא ּכל הּוא ּדר ׁשאין מעׂשה ועׂשה והמׁשּנה . ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּוא  - נׁש אֹו ׁשּנגח ׁשֹור ּכגֹון ּתמיד , ּכן לעׂשֹות ְֲִִֵֶַַַָָָמינֹו
ּפעמים  ּבׁשּנּויֹו הרּגל אם - המׁשּנה וזה 'ּתם'. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֻהּנקרא
"אֹו ׁשּנאמר: ּבו, ׁשהרּגל ּדבר לאֹותֹו מּועד נעׂשה ְְֱֲֶֶֶַַַַָָָָֹֻרּבֹות,

הּוא". נּגח ׁשֹור ּכי ִַַָנֹודע
לאחד ‰. הּועדה אם - ּבּבהמה יׁש ּתּמים מעׂשים ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָחמּׁשה

מעׂשה  לאֹותֹו מּועדת נעׂשית הּבהמה מהן, הן: ואּלּו ; ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
לּגף ולא לּגח, לא מּתחּלתּה מּועדת ולא [לדחוף]אינּה , ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹֹ

הּועדה  ואם לבעט. ולא ּגדֹולים, ּכלים על לרּבץ ולא ,ְְְְְְֲִִִִִִֵַָֹֹֹֹֹלּׁש
מּתחּלתּה מּועדת הּׁשן אבל לֹו. מּועדת זֹו הרי מהן, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָלאחד
ּבדר לׁשּבר מּתחּלתּה מּועדת והרגל לּה, הראּוי את ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹלאכל
קטּנים  ּפּכין על לרּבץ מּתחּלתּה מּועדת והּבהמה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּלּוכּה,

אֹותן. ולמע ּבהן ְְְִֵֶַָָֹוכּיֹוצא
.Â,להּזיק ּברּיתן מּתחּלת מּועדין בהמה מיני ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָחמּׁשה

תרּבּות ּבני הן מזיקים]ואפּלּו הּזיקּו[אינם אם ,לפיכ ; ְְְֲִִִִִֵֵַַָ
ּודריסה ּבנׁשיכה אֹו ּבנגיחה המיתּו [בצפרניים אֹו ְְְִִִִִִֵָָָ

הּזאב,הקדמיות] הם: ואּלּו ׁשלם. נזק חּיב ּבהן, ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
הרי  - ׁשּנׁש הּנחׁש וכן והּברּדלס. והּנמר, והּדב, ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹוהארי,

ּתרּבּות. ּבן היה ואפּלּו מּועד, ְֲִֶֶַַָָָזה
.Ê ׁשּבנכסיו הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם מּועד ּתם ּכל וכל , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּבׁשּנכנסה  אמּורים? ּדברים ּבּמה מּגּופֹו. נזק חצי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמׁשּלם
הּנּזק  נכנס אם אבל והּזיקתהּו. הּנּזק לרׁשּות ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָהּבהמה
זה  הרי - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו והּזיקתהּו הּמּזיק, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַלרׁשּות
נכנסּת לא 'אּלּו לֹו: אֹומר הּוא ׁשהרי הּכל; על ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹּפטּור
"וׁשּלח  ּבּתֹורה: מפרׁש והרי הּזק'; ל הּגיע לא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹלרׁשּותי,

אחר". ּבׂשדה ּובער ּבעירֹו, ְְִִִֵֵֵֶַאת
.Á,ׁשניהם ׁשל ׁשאינּה ּבחצר אֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּזיקה

והרי  ׁשניהם, ׁשל ׁשהיא ּבחצר אֹו לּנּזק, ולא לּמּזיק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלא
ּבהמה  לּה ּולהכניס ּפרֹות ּבּה להּניח מיחדת ּכגֹון היא , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

שדות]הּבקעה הּזיקה,[מקום ורגל ּבׁשן אם - ּבּה וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ודר ּבכאן, להּל רׁשּות לּה ׁשּיׁש מּפני ּפטּור, זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהרי
ואם  הּלּוכּה. ּבדר ולׁשּבר ולאכל ּכדרּכּה להּל ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּבהמה
ּתּמה  אם - נׁשכה אֹו ּבעטה אֹו רבצה אֹו נגפה אֹו ְְְְֲִַָָָָָָָָָָָנגחה

ו  נזק; חצי מׁשּלם ׁשלם.היא, נזק מּועדת, אם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָ
.Ë להכניס ולא לפרֹות, מיחדת ׁשניהם ׁשל החצר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻהיתה

והּזיקה  ּבהמּתֹו, הּׁשּתפין מן אחד לּה והכניס ּבהמה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻלּה
מיחדת  היתה אם וכן הרגל. ועל הּׁשן על אפּלּו חּיב -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
להכניס  ּבלבד מהן לאחד רׁשּות והיה לׁשניהם, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלבהמה
הרגל  ועל הּׁשן על אף חּיב - ּפרֹותיו והּזיקה ּפרֹות, .לּה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

.Èנזיקין אבֹות בתורה]ׁשלׁשה הּקרן,[המפורשים - ּבׁשֹור ְְְֲִִֶֶַָֹ
הּקרן ּתֹולדֹות והרגל. לו]והּׁשן, הדומים נגיפה,[מזיקים - ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

ּבּכתל  נתחּככה אם - הּׁשן ּתֹולדֹות ּבעיטה. רביצה, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹנׁשיכה,
ּפרֹות טּנפה  אם וכן ּבחּכּוכּה; והּזיקה [בגלגולה]להנאתּה, ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָ

אֹו הּלּוכּה, ּדר ּבגּופּה הּזיקה - הרגל ּתֹולדֹות ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָלהנאתּה.
אֹו ּבזנבּה, ׁשּכׁשּכׁשה אֹו הּלּוכּה, ּדר ּבׂשערּה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָׁשהּזיקה

ּבפרמּבּיא ׁשעליה, ּבזּוג[רסן]ּבאּכף [פעמון]ׁשּבפיה, ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֻֻ
ועגלה  הּלּוכֹו, ּבׁשעת ּבמּׂשאֹו ׁשהּזיק חמֹור וכן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבצּוארּה;
הרגל  ּתֹולדֹות אּלּו ּכל מׁשיכתּה; ּבׁשעת ׁשהּזיקה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּמֹוׁשכת
נזק  מׁשּלמין הּנּזק ּוברׁשּות ּפטּורין, הרּבים ּוברׁשּות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָהן,

ֵָׁשלם.
.‡È ּתמיד ּדרּכּה ׁשאינֹו רב ּכׁשּכּוׁש ּבזנבּה ,ּכׁשּכׁשה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

ּבּגיד ׁשּכׁשּכׁשה אֹו הרּבים, ּברׁשּות מינה]והּזיקה [אבר ְְְְִִִִִִֶַַָָָ
- הּנּזק ּתפׂש ואם ּפטּור; - והּזיקה הרּבים ּברׁשּות ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָׁשּלּה
אם  הּוא, ספק הּדבר ׁשּזה ּׁשּתפׂש; מּמה נזק חצי ֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּגֹובה
ּתֹולדֹות  אֹו הרּבים, ּברׁשּות עליה ׁשחּיב הּקרן ּתֹולדֹות ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הרּבים, ּברׁשּות עליה ׁשּפטּור ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהרגל

ב  ¤¤ּפרק
האב ‡. היה אם - הּתֹולדֹות ואחד נזיקין אבֹות ְְֲִִִֶֶַָָָָָָָאחד

ּכמֹוהּו ּתֹולדּתֹו ּתם, היה ואם מּועדת; ּתֹולדּתֹו וכל מּועד, . ְְְְִֶֶַַָָָָָָ
חּוץ  - הן מּתחּלתן מּועדין ּתֹולדֹותיהן, וכל נזיקין  ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָאבֹות
ּכמֹו ׁשּיּועדּו, עד ּבּתחּלה ּתּמין ׁשהן ותֹולדֹותיו, הּקרן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמן

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ׁשּלּה·. ּכאב ּתֹולדה מּצרֹורֹותּכל חּוץ המנּתזין [אבנים], ְְְִִֶַַָָָָָָ

על [מתעופפים] ׁשאף הּלּוכּה; ּבׁשעת הּבהמה רגלי ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָמּתחת
ּכרגל, הרּבים ּברׁשּות עליהן ּופטּור הן, הרגל ׁשּתֹולדֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּפי
ּכרגל  ׁשּבנכסיו הּיפה מן מׁשּלם הּנּזק ּברׁשּות הּזיקּו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואם

נזק  חצי אּלא מׁשּלם אינֹו כן, ּפי על אף - אב .ׁשהיא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
והיּו‚. והלכה, הּנּזק לחצר ׁשּנכנסה ּבהמה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכיצד?

מׁשּלם  - הּכלים את וׁשּברּו רגליה, מּתחת מנּתזין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָצרֹורֹות
ׁשּבנכסיו  הּיפה מן נזק הּקּבלה חצי מּפי הלכה זה, ודבר ; ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

מסיני] הּוא.[ממשה
צרֹורֹות „. ונּתזּו הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת היתה אם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָוכן

מׁשּלם  - הּכלים את וׁשּברּו הּנּזק, לרׁשּות רגליה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמּתחת
על  ונפל וׁשּברּתּו, הּנּזק ּברׁשּות הּכלי על ּדרסה נזק. ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָחצי
ועל  ׁשלם, נזק מׁשּלם הראׁשֹון על - וׁשּברֹו אחר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכלי

נזק. חצי ֲֲִֶֶַָהאחרֹון
צרֹורֹות ‰. והּתיזה ּובעטה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָהיתה

נזק, רביע הּנּזק ּתפׂש ואם ּפטּור. - הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָוהּזיקּו
הּוא  ׁשּנּוי ׁשּמא - הּוא ספק ׁשהּדבר מּידֹו; מֹוציאין ִִִִֵֵֶֶַָָָָָאין

ּבעטה. ׁשהרי רגל, ּתֹולדת ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶָָואינֹו
.Â מחמת צרֹורֹות והּתיזה הּנּזק, ּברׁשּות ּבארץ ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבעטה
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ׁשּנּוי  ׁשּזה נזק, רביע לׁשּלם חּיב - ׁשם והּזיקּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבעיטה,
אין  נזק, חצי הּנּזק ּתפׂש ואם הּצרֹורֹות; ּבהּתזת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהּוא
אפׁשר  ׁשאי ּבמקֹום מהּלכת היתה ואפּלּו מּידֹו. ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָמֹוציאין
ואם  נזק; רביע מׁשּלם - והּתיזה ּובעטה ּתּתיז, ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלּה

מּידֹו מֹוציאין אין נזק, חצי הּנּזק .ּתפׂש ֲִִִִִֵֶֶַַָָָ
.Ê ׁשהּוא ממֹון הּתׁשלּומין הרי - ׁשלם נזק המׁשּלם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכל

ּכ לׁשּלמֹו, לׁשּלם.חּיב חּיב ׁשהּוא ממֹון מחברֹו ׁשּלוה מי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מחצי  חּוץ קנס, הּתׁשלּומין הרי - נזק חצי המׁשּלם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכל

ׁשּבארנּו ּכמֹו הלכה, ׁשהּוא צרֹורֹות ׁשל .נזק ְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָ
.Á וכל ממֹון; זה הרי ּׁשהּזיק, מה המׁשּלם ּכל הּכלל: ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה

נזק, חצי אֹו כפל ּתׁשלּומי ּכגֹון ּפחֹות, אֹו יתר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהמׁשּלם
קנס  - הּפחֹות אֹו הּקרן על הּיתר קנס הרי חּיבין ואין . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

מן קנס ּבכל הּמֹודה אבל עדים; ּפי על הּקנסֹות,אּלא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ָּפטּור.

.Ë ּבֹוּתרנגֹול ותקע זכּוכית, ּכלי לאויר ראׁשֹו ׁשהֹוׁשיט ְְְְְֲִִִִֶַַַָֹ
ּבהן,[בקולו] וכּיֹוצא ּתבלין ּבתֹוכֹו היּו אם - ְְְְְִִִֵֶַָָָוׁשּברֹו

ׁשלם, נזק מׁשּלם הּתבלין על לאכלן, ּכדי ראׁשֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהֹוׁשיט
הּוא  ׁשּכ צרֹורֹות, נזק ּכחצי נזק, חצי מׁשּלם הּכלי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָועל
חצי  ּומׁשּלם מׁשּנה, זה הרי - ריקן הּכלי היה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּדרּכֹו.

הּקנסֹות. ּככל ְְֶֶַָָנזק
.Èׁשּנער וחמֹור ׁשּצנף סּוס קולם]וכן את [השמיעו וׁשּבר , ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכדרּכן  להּל מּועדין הּתרנגֹולין, נזק. חצי מׁשּלם - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּכלים
ּכלי  ונסּתּב ּברגליהן, קׁשּור רצּועה אֹו חּוט היה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּולׁשּבר.
ּבּמה  נזק. חצי מׁשּלם - ונׁשּבר ונתּגלּגל החּוט, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַּבאֹותֹו

ּבׁשּק אמּורים? ּברגליהן ּדברים נקׁשר אם אבל אדם. ׁשרן ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ולא  ּבעלים, לחּוט היּו ואם ּפטּור; הּתרנגֹולין ּבעל ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹמאליו,
הּוא  ׁשהרי נזק, חצי חּיב החּוט ּבעל - הפקר החּוט ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהיה

הּמתּגלּגל נייד]ּכבֹור .[מכשול ְְְִֵַַ
.‡Èוהּדסּו החּוט, את החּוט ּבעל [קיפצו]הצניע ְְְִִִֶַַַַַ

ּבֹו וׁשּברּו ּברגליהן, ונקׁשר והֹוציאּוהּו, עליו ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָהּתרנגֹולים
ׁשהרי ּפטּור, החּוט ּבעל אף - הּכלים הּוא.את אנּוס ֲִֵֵֶֶַַַַַָָ

.·È את וׁשּברּו למקֹום, מּמקֹום מפרחין ׁשהיּו ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָּתרנגֹולין
ּברּוח  ואם ׁשלם; נזק מׁשּלם ׁשּברּו, ּבכנפיהן אם - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּכלים

נזק  חצי מׁשּלם .ׁשּבכנפיהן, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַ
.‚Èאֹו וטּנפּו פרֹות, ּגּבי על אֹו עּסה ּגּבי על מהּדסין ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָהיּו

ּבצרֹורֹות  אֹו ּבעפר הּזיקּו ׁשלם. נזק מׁשּלמין - ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָנּקרּו
נזק  חצי מׁשּלמין - ּברגליהן אֹו ּבפיהן, .ׁשהעלּו ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַ

.„Èונפסקהיּו ּבחבל, הּדלי [נקרע]מחּטטין ונׁשּבר החבל ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָ
עד  מחמתן הּדלי ׁשּנתּגלּגל והּוא, ׁשלם; נזק מׁשּלמין -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אכילתן  ּובעת אכל, החבל על היה ואם ונׁשּבר. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנפל

ׁשלם. נזק החבל על ּגם מׁשּלם - ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָּפסקּוהּו
.ÂË מ הּגג מראׁש ׁשּקפצּו והּגדי למּטה,הּכלב ּמעלה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

מּועדין  ׁשהן מּפני ׁשלם, נזק מׁשּלמין - הּכלים את ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוׁשברּו
הּגג  לראׁש ׁשעלּיתן והּזיקּו; נפלּו אם וכן זה. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹלדבר
ּבפׁשיעה  ׁשּתחּלתֹו ּכל - אנס ׁשּנפילתן ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹּפׁשיעה;

חּיב. ּבאנס, ְְֶַָֹוסֹופֹו
.ÊË- והּוא נזק; חצי מׁשּלמין למעלה, מּמּטה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָקפצּו

ונסר הּגדי בקיר]ׁשּנתלה אבל [בציפרניו הּכלב; וקפץ , ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָ
מּמּטה  ּבין למּטה מּמעלה ּבין הּגדי, ודּלג הּכלב נסר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאם
מּמעלה  ּבין ׁשּדּלג, ּתרנגֹול וכן ׁשלם. נזק חּיבין - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמעלה

ׁשלם. נזק מׁשּלם - למעלה מּמּטה ּבין ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלמּטה
.ÊÈההררה את ׁשּנטל גחלים]ּכלב עם לֹו[עוגה והל , ְֲֶֶֶֶַַַָָָָ

את  והדליק החּלה, את ואכל ּבּגדיׁש הּניחּה אם - ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָלגדיׁש
ׁשלם, נזק מׁשּלם ההררה מקֹום ועל החּלה על - ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּגדיׁש
החּלה  את מגרר היה ואם נזק. חצי - הּגדיׁש ׁשאר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָועל
ׁשלם, נזק ההררה על מׁשּלם - וׂשֹורף והֹול הּגדיׁש, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעל

ּפטּור. הּגדיׁש ׁשאר ועל נזק, חצי הּגחלת מקֹום ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָועל
.ÁÈאּׁשֹו את הּגחלת ּבעל ּבׁשּׁשמר אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבּמה

מעל  ההררה את ונטל וחתר הּכלב ּובא הּדלת, את ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוסתם
ׂשרפת  על חּיב האׁש ּבעל - אּׁשֹו ׁשמר לא אם אבל ְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹהאׁש.
מקֹומּה ועל ההררה אכילת על חּיב הּכלב ּובעל .הּגדיׁש, ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

.ËÈּבאחד חברֹו ׁשל ּכלּבֹו אחר]המׁשּסה ּפטּור [באדם - ְְְֲֵֶֶֶַַַָָ
ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, נזק;מּדיני חצי חּיב הּכלב ּובעל ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

,נֹוׁש - להּזיק ּכלּבֹו את עֹוררּו ׁשאם יֹודע, ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּכיון
ּבעצמֹו ׁשּסהּו ואם להּניחֹו. לֹו היה עצמו]לא ּבעל [על , ְְְְִִִַַַַָָָֹ

ּפטּור. - ּבֹו וׁשּנה אחר ּובא המׁשּנה, ׁשּכל ּפטּור; ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּכלב
.Î,מהּלכת ואחת רבּוצה אחת הרּבים, ּברׁשּות ּפרֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּתי

ּפי  על ׁשאף נזק; חצי חּיב - ּברבּוצה מהּלכת ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּובעטה
ּבּה לבעט ּדרּכּה אין עליה, להּל .ׁשּדרּכּה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ה'תשע"ד  אלול י"ד שלישי יום

ג  ¤¤ּפרק
ּבהן.‡. וכּיֹוצא ירקֹות אֹו ּפרֹות לאכל מּועדת ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּבהמה

ׁשּדרּכּה דברים ואכלה הּנּזק, לרׁשּות נכנסה אם ,ְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָלפיכ
ּבׂשדה  "ּובער ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק מׁשּלם - אֹותן ְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹלאכל
אֹותן  אכלה ואם יׁשּלם". ּכרמֹו ּומיטב ׂשדהּו מיטב - ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָאחר
ּׁשּנהנת, מה מׁשּלם - נהנת ואם ּפטּור; - הרּבים ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָּברׁשּות

ּׁש מה הּזיקה.לא ִִֶַָֹ
לֹוט ·. אֹו ׁשמׁשמין ואכלה הּנּזק, לרׁשּות נכנסה ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֻּכיצד?

ּדינר  מׁשּלם - ּדינר ּבׁשוה ּבהן אֹותן וכּיֹוצא אכלה ואם . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
אֹו ׂשעֹורים הן ּכאּלּו אֹותן רֹואין - ונהנת הרּבים, ְְְְֱִִִִִֵֶַָָָּברׁשּות

שיבלים]עמיר ׂשעֹורים [חבילת ּדמי אֹו עמיר ּדמי ּומׁשּלם , ְְְְִִִֵֵֵַָָ
ְּבזֹול.

הרעים‚. אכלים חּטין [מזיקים]אכלה ׁשאכלה ּכגֹון לּה, ְְְֳִִִִֶָָָָָָָָ
ּדרּכּה ׁשאין אכלין אכלה ּפטּור. נהנת, ולא הֹואיל -ְְְֱֳִִֵֶֶַָָָָָָֹ
הּנּזק, ּברׁשּות ּבין - ּכלים אֹו ּכסּות ׁשאכלה ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָלאכלן,
הּוא, ׁשּנּוי ׁשּזה נזק; חצי מׁשּלם - הרּבים ּברׁשּות ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָּבין
עד  הרּבים ּברׁשּות ּוכליהם ּכסּותם להּניח אדם ּבני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָודר

מעט. ְֶַָׁשּינּוחּו
ּפרֹות „. ותלׁשה הּנּזק, ּברׁשּות עֹומדת ׁשהיתה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבהמה

ספק  הּדבר הרי - הּנּזק ּברׁשּות ואכלתן הרּבים, .מרׁשּות ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
הּנּזק  ּתפׂש ואם ּׁשּנהנת; מה אּלא מׁשּלמת אינּה ,ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלפיכ
אכלה. ּברׁשּותֹו ׁשהרי מּידֹו, מֹוציאין אין - ּׁשהּזיקּתּו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבמה
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לרׁשּות ‰. והֹוציאן ּבׂשר, אֹו ּפת ונטל לחצר, ׁשּנכנס ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכלב
ּׁשּנהנה. מה מׁשּלם - ׁשם ואכלן אחרת, לחצר אֹו ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהרּבים
ּכאּלּו ׁשלם נזק מׁשּלם - החצר ּבעל ׁשל ּבׂשדה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאכלן
ּכל  וכן אכלן. הּנּזק ּברׁשּות ׁשהרי החצר, ּבתֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאכלם

ּבזה  .ּכּיֹוצא ֵֶַָ
.Â אֹוכלת אבל לאכלן, ּדרּכּה ׁשאין אכלין ׁשאכלה ְְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּבהמה

הּדחק ידי על אֹותן ׁשאכלה [בקושי]היא ּפרה ּכגֹון - ְְְְִֵֶַַָָָָָָ
ּכרׁשינין ׁשאכל וחמֹור פרה]ׂשעֹורים, ּדגים,[מאכל אֹו ְְֲִִִִֶַַַָָ

וחתּול  הּׁשמן, את ׁשּלּקק וכלב ּבׂשר, חתיכת ׁשאכל ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוחזיר
ּברׁשּות  אכלה אם - ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתמרים, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשאכל
נהנת, ואם ּפטּור; הרּבים, ּוברׁשּות ׁשלם. נזק מׁשּלם ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּנּזק,

ּׁשּנהנת. מה ְֱֵֶֶַַָמׁשּלם
.Êאֹו ּבהמה ואכלה וטרפה הּנּזק, לרׁשּות ׁשּנכנסה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָחּיה

ּדרּכּה הּוא ׁשּזה ׁשלם, נזק מׁשּלם - ׁשאכל ּבׂשר ּכלב אבל . ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הרי  - ּגדֹולים ּתרנגֹולים ׁשאכל חתּול אֹו קטּנים, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּכבׂשים

נזק. חצי ּומׁשּלם ׁשּנּוי, ְֲִִֵֶֶֶַזה
.Á הּלחם ואכל הּסל וׁשּבר חמֹור ונכנס לחם, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָסל

ּדרּכֹו הּוא ׁשּזה ׁשלם, נזק הּלחם ועל הּסל על מׁשּלם -. ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
החבית, ּפי על ּבֹו וכּיֹוצא לפת ׁשראה עּזים ׂשעיר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוכן
- החבית את וׁשּבר הּלפת את ואכל ּבחבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָונסּתּב
ּדרּכֹו ּכ לאכל, ׁשּדרּכֹו ּכׁשם ׁשלם; נזק ׁשניהם על ְְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹמׁשּלם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לאכל. ּכדי ולעלֹות ּבכלים ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹלהּתלֹות
ׁשּבר  ּכ ואחר הּלחם, את ואכל החמֹור, נכנס אם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָאבל
נזק. חצי הּסל ועל ׁשלם, נזק הּלחם על מׁשּלם - הּסל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָאת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Ëהרחבה מּתֹו ׁשאכלה ּדר[בשוק]ּבהמה ּבין , ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָ

ואפּלּו ּׁשּנהנת; מה מׁשּלם - ואכלה ׁשעמדה ּבין ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהליכתּה
צּדי על אם [פינות]חזרה אבל אֹותן. ואכלה הרחבה ְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָ

ואכלה  הרחבה ּבצּדי ועמדה והלכה הרחבה, את ְְְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָָָָָהּניחה
מה  מׁשּלם החנּות, מּפתח אכלה ּׁשהּזיקה. מה מׁשּלם -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּׁשהּזיקה. מה מׁשּלם החנּות, מּתֹו ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָּׁשּנהנת;
.È ואכלה צּוארּה ּופׁשטה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָהיתה 

ׁשּכן  ּׁשּנהנת, מה מׁשּלם - עמדה ואפּלּו חברּתּה, ּגּבי ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמעל
זֹו ּגּבי מעל זֹו לאכל הּבהמֹות ואכלה ּדר קפצה ואם . ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּגּבי ּׁשהּזיקה; מה מׁשּלם - חברּתּה ּגּבי של]מעל [הגב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
חׁשּוב. הּוא הּנּזק ּכחצר ְֲֲִֶַַַָָָחברּתּה

.‡È,לגּנה ונפלה רגליה, ּבמימי אֹו ּבאבן ׁשהחלקה ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּבהמה
מה ונחּבטה  מׁשּלם - ׁשאכלה אֹו וירקֹות, ּפרֹות ּגּבי על ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשם  נׁשארה ואפּלּו לערּוגה, מערּוגה הלכה אפּלּו ְְֱֲֲֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּׁשּנהנת;
הניה  ּומה ּׁשּנהנת. מה אּלא מׁשּלם אינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּכל

ולא [הנאה] ,ר מקֹום מצאה ׁשהרי ּבחביטתּה? לּה ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָֹיׁש
מה  מׁשּלם ואכלה, ּכדרּכּה ירדה אם אבל אבריה. ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָנתרּסקּו

מה ּׁשהּזיקה  מׁשּלם - לדה ּבמי ּפרֹות טּנפה ואפּלּו ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
חברּתּה דחפּתּה אם וכן ּבפׁשיעה. ׁשּתחּלתֹו מּפני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּׁשהּזיקה,
להעבירן  לֹו ׁשהיה מּפני ּׁשהּזיקה, מה מׁשּלם - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָונפלה

זֹו. את זֹו ידחפּו ׁשּלא ּכדי אחת, ְְֲִֵֶֶַַַַֹאחת

.·È ּפי על אף - לּגּנה וחזרה ויצאת, ונפלה, ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָָֻהחלקה,
מּפני  ּׁשהּזיקה; מה מׁשּלם הּבעלים, לדעת ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחזרה
ׁשּכיון  ידּוע ׁשהּדבר - ּתחזר ׁשּלא לׁשמרּה לֹו ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשהיה

מאליה  חֹוזרת היא הרי הּגּנה, ּדר .ׁשּידעה ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
.‚Èקדירות]הּקּדר ּבעל [מוכר לחצר קדרֹותיו ׁשהכניס ְְֲִִֵֶַַַַַַָָ

- הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו וׁשּברתן ּברׁשּות, ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹהּבית
הכניס  ואם חּיב; הּקדרֹות ּבעל ּבהן, הּזקה ואם ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּפטּור.
את  לׁשמר הּבית ּבעל עליו קּבל ואם ּפטּור. ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹּברׁשּות,

חּיב. הּבית ּבעל ְִֵַַַַַַָהּקדרֹות,
.„È,ּברׁשּות ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ּפרֹותיו הכניס אם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹוכן

ּפטּור  - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ּבהן,ואכלתן החלקה ואם . ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
חּיב; הּפרֹות ּבעל - ואם והּזקה ּפטּור. ּברׁשּות, הכניס ואם ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻ

חּיב. הּבית ּבעל הּפרֹות, את לׁשמר הּבית ּבעל עליו ְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹקּבל
ׁשל  ּבהמּתֹו ואכלתן ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית,הכניסן ּבעל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּלא  לּה ׁשהיה מּפני ּפטּור, הּפרֹות ּבעל - ּבאכילתן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻוהּזקה
זה  את החצר ּבעל והּניחֹו ּברׁשּות, הכניסן ואם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּתאכל.

רשות] הּבית,[שקיבל ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ואכלתן ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָלׁשמרֹו,
הּבהמה  ׁשראה ׁשּכיון חּיב; הּפרֹות ּבעל - ּבאכילתן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻוהּזקה
ּבעלי  אין ׁשהרי חּיב, - והּניחּה לּה הּמּזיקין ּדברים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאֹוכלת
ּבאּׁשה  ּומעׂשה מהן. הּבהמה להעביר ׁשם מצּויין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחצר
אֹותּה, והּניחּו ׁשכנֹותיה, ּבבית ּבתּנּור לאפֹות ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּנכנסה
ּובא  ואפּיתּה, ליׁשתּה ּבעת ּבּה יּביטּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹונתעּלמּו
חכמים  וחּיבּוה ומת; הּבצק את ואכל הּבית, ּבעל ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעז

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדמיו. ְְֵֵֵֶַַָָָֹלׁשּלם
.ÂËגדיש]הּמגּדיׁש ׁשּלא [עושה חברֹו ׂשדה ּבתֹו ְְְֲִֵֵֶַַֹ

ואם  ּפטּור. - הּׂשדה ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ואכלתן ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָּברׁשּות,
והּזקה  אכלתן, חּיב. הּפרֹות ּבעל - והּזקה ּבהן, ְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָָֻֻֻהחלקה
חּיב, הּׂשדה ּבעל - ּברׁשּות הגּדיׁש ואם ּפטּור. - ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָּבאכילתן

ּבּגרנֹות ׁשהּׁשֹומר לׁשמר; עליו קּבל ׁשּלא ּפי על [בעל אף ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
לֹוהשדה] ׁשאמר ּכמי ּבכאן', 'הגּדׁש לֹו ׁשאמר ּכיון -ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

חׁשּוב. הּוא 'ל אׁשמר ואני ְְֲִֵֶַַָָֹ'הגּדׁש,

ד  ¤¤ּפרק
לעמד ‡. ׁשּיכֹולה ּבדלת ּבפניהן ונעל לּדיר, צאן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּכֹונס

הּדלת  אין ואם ּפטּור. - והּזיקה ויצאת מצּויה, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּברּוח
- רעּועין הּדיר ּכתלי ׁשהיּו אֹו מצּויה, ּברּוח לעמד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹיכֹולה
חּיב. והּזיקה, יצאת ואם ּכראּוי; ּבפניהן נעל לא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹהרי

חתרה מחיצה ויצאת,[פרצה]ואפּלּו נפרצה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָ
מחיצה  היתה חּיב. הּצאן ּבעל - לסטים ּפרצּוה אֹו ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָֹּבּלילה,

לסטים,[חזקה]ּבריאה ׁשּפרצּוה אֹו ּבּלילה, ונפרצה , ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָ
- והּזיקה לסטים, הֹוציאּוה ּפטּור. - והּזיקה ְְְְִִִִִִִָָָָָָויצאת

חּיבים. ְִִִַַָהּלסטים
אם הּפֹורץ ·. - והּזיקה ויצאת חברֹו, ּבהמת לפני ּגדר ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּפטּור  - רעּוע ּכתל היה ואם חּיב; ּובריא, חזק ּגדר ְִִֵֶַַָָָָָָָָָָָֹהיה
לפני  הּמות סם הּנֹותן וכן ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמּדיני

ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, מּדיני ּפטּור - חברֹו ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבהמת
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ׁשּנּוי  ׁשּזה נזק, רביע לׁשּלם חּיב - ׁשם והּזיקּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבעיטה,
אין  נזק, חצי הּנּזק ּתפׂש ואם הּצרֹורֹות; ּבהּתזת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהּוא
אפׁשר  ׁשאי ּבמקֹום מהּלכת היתה ואפּלּו מּידֹו. ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָמֹוציאין
ואם  נזק; רביע מׁשּלם - והּתיזה ּובעטה ּתּתיז, ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלּה

מּידֹו מֹוציאין אין נזק, חצי הּנּזק .ּתפׂש ֲִִִִִֵֶֶַַָָָ
.Ê ׁשהּוא ממֹון הּתׁשלּומין הרי - ׁשלם נזק המׁשּלם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכל

ּכ לׁשּלמֹו, לׁשּלם.חּיב חּיב ׁשהּוא ממֹון מחברֹו ׁשּלוה מי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מחצי  חּוץ קנס, הּתׁשלּומין הרי - נזק חצי המׁשּלם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכל

ׁשּבארנּו ּכמֹו הלכה, ׁשהּוא צרֹורֹות ׁשל .נזק ְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָ
.Á וכל ממֹון; זה הרי ּׁשהּזיק, מה המׁשּלם ּכל הּכלל: ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה

נזק, חצי אֹו כפל ּתׁשלּומי ּכגֹון ּפחֹות, אֹו יתר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהמׁשּלם
קנס  - הּפחֹות אֹו הּקרן על הּיתר קנס הרי חּיבין ואין . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

מן קנס ּבכל הּמֹודה אבל עדים; ּפי על הּקנסֹות,אּלא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ָּפטּור.

.Ë ּבֹוּתרנגֹול ותקע זכּוכית, ּכלי לאויר ראׁשֹו ׁשהֹוׁשיט ְְְְְֲִִִִֶַַַָֹ
ּבהן,[בקולו] וכּיֹוצא ּתבלין ּבתֹוכֹו היּו אם - ְְְְְִִִֵֶַָָָוׁשּברֹו

ׁשלם, נזק מׁשּלם הּתבלין על לאכלן, ּכדי ראׁשֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהֹוׁשיט
הּוא  ׁשּכ צרֹורֹות, נזק ּכחצי נזק, חצי מׁשּלם הּכלי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָועל
חצי  ּומׁשּלם מׁשּנה, זה הרי - ריקן הּכלי היה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּדרּכֹו.

הּקנסֹות. ּככל ְְֶֶַָָנזק
.Èׁשּנער וחמֹור ׁשּצנף סּוס קולם]וכן את [השמיעו וׁשּבר , ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכדרּכן  להּל מּועדין הּתרנגֹולין, נזק. חצי מׁשּלם - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּכלים
ּכלי  ונסּתּב ּברגליהן, קׁשּור רצּועה אֹו חּוט היה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּולׁשּבר.
ּבּמה  נזק. חצי מׁשּלם - ונׁשּבר ונתּגלּגל החּוט, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַּבאֹותֹו

ּבׁשּק אמּורים? ּברגליהן ּדברים נקׁשר אם אבל אדם. ׁשרן ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ולא  ּבעלים, לחּוט היּו ואם ּפטּור; הּתרנגֹולין ּבעל ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹמאליו,
הּוא  ׁשהרי נזק, חצי חּיב החּוט ּבעל - הפקר החּוט ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהיה

הּמתּגלּגל נייד]ּכבֹור .[מכשול ְְְִֵַַ
.‡Èוהּדסּו החּוט, את החּוט ּבעל [קיפצו]הצניע ְְְִִִֶַַַַַ

ּבֹו וׁשּברּו ּברגליהן, ונקׁשר והֹוציאּוהּו, עליו ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָהּתרנגֹולים
ׁשהרי ּפטּור, החּוט ּבעל אף - הּכלים הּוא.את אנּוס ֲִֵֵֶֶַַַַַָָ

.·È את וׁשּברּו למקֹום, מּמקֹום מפרחין ׁשהיּו ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָּתרנגֹולין
ּברּוח  ואם ׁשלם; נזק מׁשּלם ׁשּברּו, ּבכנפיהן אם - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּכלים

נזק  חצי מׁשּלם .ׁשּבכנפיהן, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַ
.‚Èאֹו וטּנפּו פרֹות, ּגּבי על אֹו עּסה ּגּבי על מהּדסין ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָהיּו

ּבצרֹורֹות  אֹו ּבעפר הּזיקּו ׁשלם. נזק מׁשּלמין - ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָנּקרּו
נזק  חצי מׁשּלמין - ּברגליהן אֹו ּבפיהן, .ׁשהעלּו ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַ

.„Èונפסקהיּו ּבחבל, הּדלי [נקרע]מחּטטין ונׁשּבר החבל ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָ
עד  מחמתן הּדלי ׁשּנתּגלּגל והּוא, ׁשלם; נזק מׁשּלמין -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אכילתן  ּובעת אכל, החבל על היה ואם ונׁשּבר. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנפל

ׁשלם. נזק החבל על ּגם מׁשּלם - ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָּפסקּוהּו
.ÂË מ הּגג מראׁש ׁשּקפצּו והּגדי למּטה,הּכלב ּמעלה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

מּועדין  ׁשהן מּפני ׁשלם, נזק מׁשּלמין - הּכלים את ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוׁשברּו
הּגג  לראׁש ׁשעלּיתן והּזיקּו; נפלּו אם וכן זה. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹלדבר
ּבפׁשיעה  ׁשּתחּלתֹו ּכל - אנס ׁשּנפילתן ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹּפׁשיעה;

חּיב. ּבאנס, ְְֶַָֹוסֹופֹו
.ÊË- והּוא נזק; חצי מׁשּלמין למעלה, מּמּטה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָקפצּו

ונסר הּגדי בקיר]ׁשּנתלה אבל [בציפרניו הּכלב; וקפץ , ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָ
מּמּטה  ּבין למּטה מּמעלה ּבין הּגדי, ודּלג הּכלב נסר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאם
מּמעלה  ּבין ׁשּדּלג, ּתרנגֹול וכן ׁשלם. נזק חּיבין - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמעלה

ׁשלם. נזק מׁשּלם - למעלה מּמּטה ּבין ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלמּטה
.ÊÈההררה את ׁשּנטל גחלים]ּכלב עם לֹו[עוגה והל , ְֲֶֶֶֶַַַָָָָ

את  והדליק החּלה, את ואכל ּבּגדיׁש הּניחּה אם - ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָלגדיׁש
ׁשלם, נזק מׁשּלם ההררה מקֹום ועל החּלה על - ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּגדיׁש
החּלה  את מגרר היה ואם נזק. חצי - הּגדיׁש ׁשאר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָועל
ׁשלם, נזק ההררה על מׁשּלם - וׂשֹורף והֹול הּגדיׁש, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעל

ּפטּור. הּגדיׁש ׁשאר ועל נזק, חצי הּגחלת מקֹום ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָועל
.ÁÈאּׁשֹו את הּגחלת ּבעל ּבׁשּׁשמר אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבּמה

מעל  ההררה את ונטל וחתר הּכלב ּובא הּדלת, את ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוסתם
ׂשרפת  על חּיב האׁש ּבעל - אּׁשֹו ׁשמר לא אם אבל ְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹהאׁש.
מקֹומּה ועל ההררה אכילת על חּיב הּכלב ּובעל .הּגדיׁש, ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

.ËÈּבאחד חברֹו ׁשל ּכלּבֹו אחר]המׁשּסה ּפטּור [באדם - ְְְֲֵֶֶֶַַַָָ
ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, נזק;מּדיני חצי חּיב הּכלב ּובעל ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

,נֹוׁש - להּזיק ּכלּבֹו את עֹוררּו ׁשאם יֹודע, ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּכיון
ּבעצמֹו ׁשּסהּו ואם להּניחֹו. לֹו היה עצמו]לא ּבעל [על , ְְְְִִִַַַַָָָֹ

ּפטּור. - ּבֹו וׁשּנה אחר ּובא המׁשּנה, ׁשּכל ּפטּור; ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּכלב
.Î,מהּלכת ואחת רבּוצה אחת הרּבים, ּברׁשּות ּפרֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּתי

ּפי  על ׁשאף נזק; חצי חּיב - ּברבּוצה מהּלכת ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּובעטה
ּבּה לבעט ּדרּכּה אין עליה, להּל .ׁשּדרּכּה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ה'תשע"ד  אלול י"ד שלישי יום

ג  ¤¤ּפרק
ּבהן.‡. וכּיֹוצא ירקֹות אֹו ּפרֹות לאכל מּועדת ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּבהמה

ׁשּדרּכּה דברים ואכלה הּנּזק, לרׁשּות נכנסה אם ,ְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָלפיכ
ּבׂשדה  "ּובער ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק מׁשּלם - אֹותן ְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹלאכל
אֹותן  אכלה ואם יׁשּלם". ּכרמֹו ּומיטב ׂשדהּו מיטב - ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָאחר
ּׁשּנהנת, מה מׁשּלם - נהנת ואם ּפטּור; - הרּבים ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָּברׁשּות

ּׁש מה הּזיקה.לא ִִֶַָֹ
לֹוט ·. אֹו ׁשמׁשמין ואכלה הּנּזק, לרׁשּות נכנסה ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֻּכיצד?

ּדינר  מׁשּלם - ּדינר ּבׁשוה ּבהן אֹותן וכּיֹוצא אכלה ואם . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
אֹו ׂשעֹורים הן ּכאּלּו אֹותן רֹואין - ונהנת הרּבים, ְְְְֱִִִִִֵֶַָָָּברׁשּות

שיבלים]עמיר ׂשעֹורים [חבילת ּדמי אֹו עמיר ּדמי ּומׁשּלם , ְְְְִִִֵֵֵַָָ
ְּבזֹול.

הרעים‚. אכלים חּטין [מזיקים]אכלה ׁשאכלה ּכגֹון לּה, ְְְֳִִִִֶָָָָָָָָ
ּדרּכּה ׁשאין אכלין אכלה ּפטּור. נהנת, ולא הֹואיל -ְְְֱֳִִֵֶֶַָָָָָָֹ
הּנּזק, ּברׁשּות ּבין - ּכלים אֹו ּכסּות ׁשאכלה ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָלאכלן,
הּוא, ׁשּנּוי ׁשּזה נזק; חצי מׁשּלם - הרּבים ּברׁשּות ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָּבין
עד  הרּבים ּברׁשּות ּוכליהם ּכסּותם להּניח אדם ּבני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָודר

מעט. ְֶַָׁשּינּוחּו
ּפרֹות „. ותלׁשה הּנּזק, ּברׁשּות עֹומדת ׁשהיתה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבהמה

ספק  הּדבר הרי - הּנּזק ּברׁשּות ואכלתן הרּבים, .מרׁשּות ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
הּנּזק  ּתפׂש ואם ּׁשּנהנת; מה אּלא מׁשּלמת אינּה ,ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלפיכ
אכלה. ּברׁשּותֹו ׁשהרי מּידֹו, מֹוציאין אין - ּׁשהּזיקּתּו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבמה
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לרׁשּות ‰. והֹוציאן ּבׂשר, אֹו ּפת ונטל לחצר, ׁשּנכנס ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכלב
ּׁשּנהנה. מה מׁשּלם - ׁשם ואכלן אחרת, לחצר אֹו ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהרּבים
ּכאּלּו ׁשלם נזק מׁשּלם - החצר ּבעל ׁשל ּבׂשדה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאכלן
ּכל  וכן אכלן. הּנּזק ּברׁשּות ׁשהרי החצר, ּבתֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאכלם

ּבזה  .ּכּיֹוצא ֵֶַָ
.Â אֹוכלת אבל לאכלן, ּדרּכּה ׁשאין אכלין ׁשאכלה ְְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּבהמה

הּדחק ידי על אֹותן ׁשאכלה [בקושי]היא ּפרה ּכגֹון - ְְְְִֵֶַַָָָָָָ
ּכרׁשינין ׁשאכל וחמֹור פרה]ׂשעֹורים, ּדגים,[מאכל אֹו ְְֲִִִִֶַַַָָ

וחתּול  הּׁשמן, את ׁשּלּקק וכלב ּבׂשר, חתיכת ׁשאכל ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוחזיר
ּברׁשּות  אכלה אם - ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתמרים, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשאכל
נהנת, ואם ּפטּור; הרּבים, ּוברׁשּות ׁשלם. נזק מׁשּלם ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּנּזק,

ּׁשּנהנת. מה ְֱֵֶֶַַָמׁשּלם
.Êאֹו ּבהמה ואכלה וטרפה הּנּזק, לרׁשּות ׁשּנכנסה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָחּיה

ּדרּכּה הּוא ׁשּזה ׁשלם, נזק מׁשּלם - ׁשאכל ּבׂשר ּכלב אבל . ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הרי  - ּגדֹולים ּתרנגֹולים ׁשאכל חתּול אֹו קטּנים, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּכבׂשים

נזק. חצי ּומׁשּלם ׁשּנּוי, ְֲִִֵֶֶֶַזה
.Á הּלחם ואכל הּסל וׁשּבר חמֹור ונכנס לחם, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָסל

ּדרּכֹו הּוא ׁשּזה ׁשלם, נזק הּלחם ועל הּסל על מׁשּלם -. ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
החבית, ּפי על ּבֹו וכּיֹוצא לפת ׁשראה עּזים ׂשעיר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוכן
- החבית את וׁשּבר הּלפת את ואכל ּבחבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָונסּתּב
ּדרּכֹו ּכ לאכל, ׁשּדרּכֹו ּכׁשם ׁשלם; נזק ׁשניהם על ְְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹמׁשּלם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לאכל. ּכדי ולעלֹות ּבכלים ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹלהּתלֹות
ׁשּבר  ּכ ואחר הּלחם, את ואכל החמֹור, נכנס אם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָאבל
נזק. חצי הּסל ועל ׁשלם, נזק הּלחם על מׁשּלם - הּסל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָאת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Ëהרחבה מּתֹו ׁשאכלה ּדר[בשוק]ּבהמה ּבין , ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָ

ואפּלּו ּׁשּנהנת; מה מׁשּלם - ואכלה ׁשעמדה ּבין ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהליכתּה
צּדי על אם [פינות]חזרה אבל אֹותן. ואכלה הרחבה ְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָ

ואכלה  הרחבה ּבצּדי ועמדה והלכה הרחבה, את ְְְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָָָָָהּניחה
מה  מׁשּלם החנּות, מּפתח אכלה ּׁשהּזיקה. מה מׁשּלם -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּׁשהּזיקה. מה מׁשּלם החנּות, מּתֹו ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָּׁשּנהנת;
.È ואכלה צּוארּה ּופׁשטה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָהיתה 

ׁשּכן  ּׁשּנהנת, מה מׁשּלם - עמדה ואפּלּו חברּתּה, ּגּבי ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמעל
זֹו ּגּבי מעל זֹו לאכל הּבהמֹות ואכלה ּדר קפצה ואם . ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּגּבי ּׁשהּזיקה; מה מׁשּלם - חברּתּה ּגּבי של]מעל [הגב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
חׁשּוב. הּוא הּנּזק ּכחצר ְֲֲִֶַַַָָָחברּתּה

.‡È,לגּנה ונפלה רגליה, ּבמימי אֹו ּבאבן ׁשהחלקה ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּבהמה
מה ונחּבטה  מׁשּלם - ׁשאכלה אֹו וירקֹות, ּפרֹות ּגּבי על ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשם  נׁשארה ואפּלּו לערּוגה, מערּוגה הלכה אפּלּו ְְֱֲֲֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּׁשּנהנת;
הניה  ּומה ּׁשּנהנת. מה אּלא מׁשּלם אינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּכל

ולא [הנאה] ,ר מקֹום מצאה ׁשהרי ּבחביטתּה? לּה ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָֹיׁש
מה  מׁשּלם ואכלה, ּכדרּכּה ירדה אם אבל אבריה. ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָנתרּסקּו

מה ּׁשהּזיקה  מׁשּלם - לדה ּבמי ּפרֹות טּנפה ואפּלּו ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
חברּתּה דחפּתּה אם וכן ּבפׁשיעה. ׁשּתחּלתֹו מּפני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּׁשהּזיקה,
להעבירן  לֹו ׁשהיה מּפני ּׁשהּזיקה, מה מׁשּלם - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָונפלה

זֹו. את זֹו ידחפּו ׁשּלא ּכדי אחת, ְְֲִֵֶֶַַַַֹאחת

.·È ּפי על אף - לּגּנה וחזרה ויצאת, ונפלה, ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָָֻהחלקה,
מּפני  ּׁשהּזיקה; מה מׁשּלם הּבעלים, לדעת ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחזרה
ׁשּכיון  ידּוע ׁשהּדבר - ּתחזר ׁשּלא לׁשמרּה לֹו ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשהיה

מאליה  חֹוזרת היא הרי הּגּנה, ּדר .ׁשּידעה ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
.‚Èקדירות]הּקּדר ּבעל [מוכר לחצר קדרֹותיו ׁשהכניס ְְֲִִֵֶַַַַַַָָ

- הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו וׁשּברתן ּברׁשּות, ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹהּבית
הכניס  ואם חּיב; הּקדרֹות ּבעל ּבהן, הּזקה ואם ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּפטּור.
את  לׁשמר הּבית ּבעל עליו קּבל ואם ּפטּור. ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹּברׁשּות,

חּיב. הּבית ּבעל ְִֵַַַַַַָהּקדרֹות,
.„È,ּברׁשּות ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ּפרֹותיו הכניס אם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹוכן

ּפטּור  - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ּבהן,ואכלתן החלקה ואם . ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
חּיב; הּפרֹות ּבעל - ואם והּזקה ּפטּור. ּברׁשּות, הכניס ואם ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻ

חּיב. הּבית ּבעל הּפרֹות, את לׁשמר הּבית ּבעל עליו ְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹקּבל
ׁשל  ּבהמּתֹו ואכלתן ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית,הכניסן ּבעל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּלא  לּה ׁשהיה מּפני ּפטּור, הּפרֹות ּבעל - ּבאכילתן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻוהּזקה
זה  את החצר ּבעל והּניחֹו ּברׁשּות, הכניסן ואם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּתאכל.

רשות] הּבית,[שקיבל ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ואכלתן ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָלׁשמרֹו,
הּבהמה  ׁשראה ׁשּכיון חּיב; הּפרֹות ּבעל - ּבאכילתן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻוהּזקה
ּבעלי  אין ׁשהרי חּיב, - והּניחּה לּה הּמּזיקין ּדברים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאֹוכלת
ּבאּׁשה  ּומעׂשה מהן. הּבהמה להעביר ׁשם מצּויין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחצר
אֹותּה, והּניחּו ׁשכנֹותיה, ּבבית ּבתּנּור לאפֹות ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּנכנסה
ּובא  ואפּיתּה, ליׁשתּה ּבעת ּבּה יּביטּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹונתעּלמּו
חכמים  וחּיבּוה ומת; הּבצק את ואכל הּבית, ּבעל ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעז

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדמיו. ְְֵֵֵֶַַָָָֹלׁשּלם
.ÂËגדיש]הּמגּדיׁש ׁשּלא [עושה חברֹו ׂשדה ּבתֹו ְְְֲִֵֵֶַַֹ

ואם  ּפטּור. - הּׂשדה ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ואכלתן ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָּברׁשּות,
והּזקה  אכלתן, חּיב. הּפרֹות ּבעל - והּזקה ּבהן, ְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָָֻֻֻהחלקה
חּיב, הּׂשדה ּבעל - ּברׁשּות הגּדיׁש ואם ּפטּור. - ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָּבאכילתן

ּבּגרנֹות ׁשהּׁשֹומר לׁשמר; עליו קּבל ׁשּלא ּפי על [בעל אף ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
לֹוהשדה] ׁשאמר ּכמי ּבכאן', 'הגּדׁש לֹו ׁשאמר ּכיון -ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

חׁשּוב. הּוא 'ל אׁשמר ואני ְְֲִֵֶַַָָֹ'הגּדׁש,

ד  ¤¤ּפרק
לעמד ‡. ׁשּיכֹולה ּבדלת ּבפניהן ונעל לּדיר, צאן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּכֹונס

הּדלת  אין ואם ּפטּור. - והּזיקה ויצאת מצּויה, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּברּוח
- רעּועין הּדיר ּכתלי ׁשהיּו אֹו מצּויה, ּברּוח לעמד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹיכֹולה
חּיב. והּזיקה, יצאת ואם ּכראּוי; ּבפניהן נעל לא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹהרי

חתרה מחיצה ויצאת,[פרצה]ואפּלּו נפרצה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָ
מחיצה  היתה חּיב. הּצאן ּבעל - לסטים ּפרצּוה אֹו ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָֹּבּלילה,

לסטים,[חזקה]ּבריאה ׁשּפרצּוה אֹו ּבּלילה, ונפרצה , ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָ
- והּזיקה לסטים, הֹוציאּוה ּפטּור. - והּזיקה ְְְְִִִִִִִָָָָָָויצאת

חּיבים. ְִִִַַָהּלסטים
אם הּפֹורץ ·. - והּזיקה ויצאת חברֹו, ּבהמת לפני ּגדר ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּפטּור  - רעּוע ּכתל היה ואם חּיב; ּובריא, חזק ּגדר ְִִֵֶַַָָָָָָָָָָָֹהיה
לפני  הּמות סם הּנֹותן וכן ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמּדיני

ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, מּדיני ּפטּור - חברֹו ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבהמת
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-הּמעמיד ‚. חברֹו ׁשל קמתֹו ּגּבי על חברֹו ּבהמת ֱֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
הּכיׁשּה אם וכן ּׁשהּזיקה. מה לׁשּלם חּיב [הכה]הּמעמיד ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

חּיב. ׁשהּכיׁשּה זה - והּזיקה חברֹו, לקמת ׁשהלכה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָעד
לנֹוׂשא„. אֹו חּנם, לׁשֹומר ּבהמּתֹו ׂשכר,[שומר]הּמֹוסר ְְְְִֵֵֵֶַָָָ

הּזיקה, ואם הּבעלים; ּתחת נכנסּו - לׁשֹואל אֹו לׂשֹוכר, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָאֹו
ׁש ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה חּיב. מרּוה הּׁשֹומר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ויצאת  ּכראּוי, מעּלה ׁשמירה ׁשמרּוה אם אבל ְְְְְֲִִָָָָָָָָָָֻּכלל.
(אפּלּו חּיבין והּבעלים ּפטּורין, הּׁשֹומרים - ְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָוהּזיקה
ׁשֹומר  אם - ּפחּותה ׁשמירה ׁשמרּוה האדם). את ְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָהמיתה
הן, ׁשֹואל אֹו ׂשֹוכר אֹו ׂשכר ׁשֹומר ואם ּפטּור; הּוא, ְִִֵֵֵֵָָָָחּנם

ִַָחּיבין.
זה ‰. חּיב והּזיקה, ויצאת חתרה אפּלּו - ּבחּמה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָהּניחּה

מצטערת  היא הרי - ּבחּמה ׁשהּניחּה ׁשּכיון ׁשם; ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּניחּה
לעׂשֹות  לּה ׁשאפׁשר ּכל ועֹוׂשה .ּובֹורחת, ְְֲֶֶַַַָָָָ

.Â הּׁשֹור ׁשהיה ּפי על אף - וקטן ׁשֹוטה לחרׁש ּבהמּתֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמסר
הּבעלים  להּתיר חּיבין קׁשּור, ּבֹו וכּיֹוצא ׁשֹור ׁשל ׁשּדרּכֹו ; ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

מעּלה, ׁשמירה ׁשמרּוה אפּלּו ּולהּזיק. ולצאת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻהּקׁשר,
חּיבין. הּבעלים - והּזיקה ויצאת ְְְְְִִִִַַָָָָָָָוחתרה

.Ê- והּזיק ויצא מהן, אחד ּבֹו ּופׁשע לחמּׁשה, ׁשֹורֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמסר
ואם  חּיב; ּבֹו ׁשּפׁשע זה ּבחמׁשּתן, אּלא מׁשּתּמר אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאם

ּבׁשארן השאר]מׁשּתּמר חּיבין.[ע"י הּנׁשארין אּלּו , ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
.Á ׁשהּוא הּׁשֹואל ידע אם - מּועד ונמצא ּתם, ּבחזקת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשאלֹו

,הֹול ׁשהּוא מקֹום ׁשּכל נזק, חצי מׁשּלמין הּבעלים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָנּגחן,
היה  ׁשאפּלּו - נזק חצי מׁשּלם והּׁשֹואל עליו; ּבעליו ׁשם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהרי

ּכׁשעלה שעלה]ּתם מׁשּלם,[כמו היה נזק חצי ּבדעּתֹו, ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
- נּגחן ׁשהּוא הּׁשֹואל ידע לא ואם נּגחן. ׁשהּוא ידע ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהרי

מׁשּלמין  והּבעלים ּכלּום, חּיב הּׁשֹואל ׁשלם.אין נזק ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
.Ëוהחזירֹו הּׁשֹואל, ּבבית והּועד ּתם, ּכׁשהּוא ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָׁשאלֹו

ּבטלה  רׁשּותֹו, ונׁשּתּנת הֹואיל לתּמּותֹו; חזר - ְְְְְְִִִַַַָָָָָָלבעליו
ׁשהרי  ּפטּור, והּׁשֹואל נזק, חצי מׁשּלמין והּבעלים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָההעדה;

.החזירֹו ְִֶ
.È לא אבל ּבלבד, הּבהמה ּגּוף ׁשמירת עליו ׁשּקּבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשֹומר

חּיבים  והּבעלים מּלׁשּלם, ּפטּור - והּזיקה נזקיה, .ׁשמירת ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
- הּזקה ואם הּׁשֹומר; חּיב - והּזיקה נזקיה, ׁשמירת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻקּבל

הּמּזיק. עם ּדין עֹוׂשין והּבעלים ְְִִִִִַַַָָּפטּור,
.‡È חּיב הראׁשֹון הּׁשֹומר - אחר לׁשֹומר הּׁשֹומר ְִֵֵֵֵַַַַַָָָמסר

אֹומר  הּנּזק והרי חּיב; לׁשֹומר ׁשּמסר ׁשהּׁשֹומר לּנּזק, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלׁשּלם
לי  ׁשּלם לאחר? ּומסרּת ּבעצמ אּתה ׁשמרּת לא 'לּמה ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹלֹו:

אּתה' לֹו ׁשּמסרּת הּׁשֹומר עם ּדין עׂשה ול מסרּהאּתה, . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
למסעדֹו אֹו ּבּתֹו, לבן אֹו לבנֹו, נכנסּו[לעוזרו]הּׁשֹומר - ְְְְְֲִִִִֵֶַַ
וחּיבין. הּׁשֹומר, ְִֵַַַַָּתחת

.·È,ּתם הּמּזיק והיה לֹו, ואין  לׁשּלם, ׁשּנתחּיב ׁשֹומר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכל
הרי - מּגּופֹו נזק חצי מׁשּלם מן ׁשהּוא מׁשּתּלם הּנּזק ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ּׁשּג מה ּדמי ויּׁשאר ׁשהּזיקה, על הּבהמה חֹוב הּנּזק בה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּבהמה  לבעל .הּׁשֹומר ְְֵֵַַַַָ

.‚È מה מׁשערין מחּברין, ּפרֹות ׁשהּזיקה ּבהמה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכל
הּבעלים  ּבין לׁשּלם, ׁשּנתחּיב זה ּומׁשּלם ּבׁשּׁשים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּׁשהּזיקה

הּׁשֹומרים  ׁשּׁשים ּבין ׁשמין סאה, ּבית ׁשאכלה הרי ּכיצד? . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ׁשוה  הּוא וכּמה ׁשוה, היה ּכּמה הּׂשדה ּבאֹותּה סאה ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבית
אם  וכן הּׁשאר. ּומׁשּלם הּסאה, ּבֹו ׁשּנפסדה אחר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָעּתה

קלח אפּלּו רבע, אֹו קב אֹותֹו[גבעול]אכלה ׁשמין - אחד ְֲִִֶֶַַַָָָָֹ
ְִִּבׁשּׁשים.

.„Èּגמּורין ּפר ֹות לקרקע,[בשלים]אכלה צריכים ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ
סאה; ּדמי סאה, אם ּבׁשוייהן: ּגמּורין ּפרֹות ּדמי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָמׁשּלם
אחד, ּדקל ּפרֹות ׁשאכלה הרי סאתים. ּדמי סאתים, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואם
רֹומי  ּדקל היה אם - ואכלן חברֹו ּדקל ּפרֹות הּקֹוצץ ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכן
אֹותֹו מׁשערין - יפֹות ׁשּלֹו הּתמרים ׁשאין ּבֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָוכּיֹוצא
ּבֹו, וכּיֹוצא הּוא ּפרסי ּדקל ואם הּקרקע; ּגב על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַּבׁשּׁשים
עצמֹו ּבפני הּדקל מׁשערין - ּביֹותר יפֹות ׁשּלֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּתמרים

עּתה. ׁשוה הּוא וכּמה ׁשוה, היה ְֶֶַַַָָָָָָָּכּמה

ה  ¤¤ּפרק
ּופרׁשה‡. רֹועה, ׁשהיתה לנוח]ּבהמה ונכנסה [עצרה ְְְְְְִֵֶָָָָָָָ

מתרין  הּזיקה, לא ׁשעדין ּפי על אף - ּובּכרמים ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָֹּבּׂשדֹות
ו  ּבהמּתֹו, ׁשמר לא אם ּפעמים. ׁשלׁשה מנעּהּבבעליה לא ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹֹֹ

ׁשחיטה  אֹותּה לׁשחט הּׂשדה לבעל רׁשּות יׁש - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹמּלתעֹות
מּפני  ׁשּלכם'; ּבׂשר ּומכרּו 'ּבֹואֹו לבעליה: ואֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָּכׁשרה,
לגרם  אפּלּו ּׁשהּזיק; מה ּולׁשּלם להּזיק לאדם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאסּור

אסּור. ֶֶַָהּנזק
ּדּקה ·. וחּיה ּדּקה ּבהמה לגּדל חכמים אסרּו ,ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָלפיכ

ּביערים  אּלא והּכרמים, הּׂשדֹות ּבמקֹום יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבארץ
מקֹום  ּבכל ּבסּוריה ּומגּדלין יׂשראל. ׁשּבארץ .ּובּמדּברֹות ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשחּלק ‚. ּבׁשעה ּדינֹו ּובית יהֹוׁשע התנה ּתנאים ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֻעׂשרה
הארץ  ּדּקה את ּבהמה ׁשּמרעין התנה (א) הן: ואּלּו , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּגּסה. ּבהמה ׁשם מרעין אין אבל ּגּסין, ׁשאילניהן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּביערים
אּלא  ּדּקה ולא ּגּסה לא ּבֹו מרעין אין ּדּקין, ׁשאילניו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹויער
ללּקט  מּתר אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן (ב) ּבעליו. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻמּדעת

ּפחּותים עצים ׁשּיהיּו והּוא, חברֹו; מּׂשדה [זולים]עצים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶ
והּגא היזמא ּכגֹון קֹוצים, להיֹות [קוצים ּוקרֹובים ְְְְְִִִִִֵֵ

ׁשּלא וברקנים] ּובלבד ולחין; מחּברין ׁשּיהיּו והּוא, .ְְְְְִִִִֶֶַַָֹֻ
התנה,[יעקור]יׁשרׁש וכן (ג) אסּור. עצים ׁשאר אבל . ְְְְֲִִֵֵֵָָָָָ

ּבכל  מאליהן העֹולין עׂשבים ללּקט מּתר אדם ּכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּיהיה
ּתלּתן מּׂשדה חּוץ קטניות]מקֹום, לבהמה.[מין ׁשּזרעּה ְְְְִִִֵֵֶָָָָָ

קֹוטם אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן ל](ד) ענף נטיעה [קוצץ ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָ
מן  קֹוטם ואינֹו זית; ׁשל מּגרֹופּיֹות חּוץ מקֹום, ְְְִִִִֵֵֶַָָּבכל
הּפקק  מן ּובּגפנים ּובּקנים ּוכביצה. ּכּזית אּלא ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהאילנֹות

לגזע] הקרוב מחּבֹו[קשר - האילן ּובׁשאר ְְְִִֵַָָָָֻּולמעלה;
מחּדֹו[תוכו] לא אילן, לא [ראשו]ׁשל לקטם, ּוכׁשהּתיר . ְְִִִִֵֶֶָֹֹֹֻ

מּיׁשן  לא אבל ּפרֹות, עֹוׂשה ׁשאינֹו מחדׁש אּלא ֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹהּתיר
ּפני  רֹואה ׁשאינֹו מּמקֹום אּלא קֹוטם ואינֹו ּפרֹות. ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשעֹוׂשה

ּכתחּלה הּיֹוצא ׁשהּמעין התנה, וכן (ה) [לראשונה]חּמה. ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
על  אף מּמּנּו, מסּתּפקין ּבגבּולם ׁשּיצא העיר אֹותּה ּבני -ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
עּמהם  להסּתּפק לאחרים ואין ּבחלקם; עּקרֹו ׁשאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּפי
ּדגים  לצּוד מּתר אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן (ו) ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻמּמּנּו.
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יפרׁש לא אבל ּבלבד; ּבחּכה ׁשּיצּוד והּוא, טבריה; ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹמּים
ׁשהּגיע [רשת]קלע הּׁשבט ּבני אּלא ׁשם, ספינה ויעמיד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבחלקן הּים אדם [נפתלי]אֹותֹו ׁשּכל התנה, וכן (ז) . ְְְְִֵֶֶַָָָָָָ
הּגדר  אחֹורי ונכנס הּדר מן מסּתּלק - לנקביו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּצרי

ּכרּכם מלאה ּבׂשדה ואפּלּו ׁשם, ונפנה ּבֹו [פרח ׁשּפגע ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּכל יקר] התנה, וכן (ח) ּומקּנח. צרֹור, מּׁשם ונֹוטל ;ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

מפּסג - ּבהן וכּיֹוצא הּכרמים ּבין זמורות הּתֹועה [כורת ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
וכן המפריעות] (ט) לדרּכֹו. ׁשּיצא עד ויֹורד, מפּסג ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַועֹולה

נקיעי  אֹו הרּבים ּבדרכי הּטיט ׁשּירּבה ׁשּבזמן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהתנה,
לצדדי [שלוליות] להסּתּלק ּדרכים לעֹוברי יׁש - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָמים

ׁשהן ּפי על אף ׁשם, ּומהּלכין ׁשּיׁשהּדרכים ּבדר מהּלכין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ונקּבר  מקֹומֹו, קֹונה מצוה ׁשּמת התנה, וכן (י) ּבעלים. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָלּה
הּמצר  על מּטל יהיה ׁשּלא והּוא, ּבֹו; ׁשּיּמצא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּבּמקֹום

הּמדינה[הדרך] ּתחּום ּבתֹו ולא נמצא [העיר], אם אבל ; ְְְְְֲִִִַָָָֹ
לבית  מביאֹו - הּתחּום ּבתֹו ׁשהיה אֹו הּמצר, ְְְְִֵֶֶֶַַַָָעל

ְַָהּקברֹות.
החּמה „. ּבימֹות מּתרין ּדרכים עֹוברי ׁשּיהיּו ּתּקן, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻׁשלמה

ׁשנּיה  רביעה ׁשּתרד עד ּבעלים, להן ׁשּיׁש ּבׁשבילין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלהּל
השני] .[הגשם

לארץ.‰. ּבחּוצה אפּלּו מקֹום, ּבכל נֹוהגֹות אּלּו ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָותּקנֹות
.Â להם ׁשּיׁש ּבׁשבילין להּל אסּור ּבבבל, הּטל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומּׁשּירד

.ּבעלים  ְִָ
.Ê,יׂשראל ּבארץ ּדּקה ּבהמה מגּדלין ׁשאין ּפי על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאף

בנֹו למׁשּתה וקדם יֹום, ׁשלׁשים לרגל קדם לׁשהֹותּה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֻמּתר
מעט  ׁשּיׁשחט עד ּומׁשהה לֹוקח והּטּבח יֹום, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹׁשלׁשים

הּמׁשהה מעט  ּכל אּלא ּבעדר, ותרעה ּתצא ׁשּלא ּובלבד ; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּתּזיק. ׁשּלא ּכדי ּביתֹו, ּבתֹו מׁשהה -ְְְִֵֵֶֶַַֹ

.Á ּבהמה ּגּדּולי ּבּה לאסר יׂשראל ּכארץ ּבבל עׂשּו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹּוכבר
ׁשם  והּכרמים הּׂשדֹות רב ׁשהיּו מּפני ּדּקה, וחּיה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹּדּקה

יׂשראל  ׁשל הּימים .ּבאֹותן ְְִִֵֶַָָָ
.Ë את ולא מקֹום, ּבכל חזירים לגּדל חכמים אסרּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹוכן

ּבׁשלׁשלת  קׁשּור היה ּכן אם אּלא הּוא הּכלב מגּדל אבל . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
מּתירֹו. ּובּלילה קֹוׁשרֹו ּבּיֹום לספר, הּסמּוכה ּבעיר ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָּכלבים
ׁשהּזקן  מּפני וחזירים, ּכלבים מגּדל ארּור חכמים: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואמרּו

ּומצּוי. ְֶָֻמרּבה
.È,מּיד למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - ּתׁשּובה ׁשעׂשה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹרֹועה

יד  על יד על מֹוכר מעט]אּלא לֹו[מעט ׁשּנפלּו מי וכן . ְְִֵֵֶֶַַָָָָ
מּיד, למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - ּבירּׁשה וחזירים ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָֹֻּכלבים

מעט. מעט מֹוכר ְְֵֶַַָאּלא

ה'תשע"ד  אלול ט"ו רביעי יום

ו  ¤¤ּפרק
אבל ‡. ימים. ׁשלׁשה ּבֹו ׁשהעידּו ּכל מּועד? הּוא ְֲִִֵֵֶֶָָָָֹֹאיזה

אפּלּו נגף אֹו ּבעט אֹו רבץ אֹו נׁש אֹו אחד, ּביֹום נגח ְֲִִֶַַַַַָָָָָָאם
מּועד. זה אין - ּפעמים עדים מאה ּכּתי ׁשלׁשה ּבֹו העידּו ְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ

הּועד  לא אֹו הּועד אם ספק זה הרי - אחד .ּביֹום ְֲִֵֵֶֶַַָָֹ

.·- ּדין ּבית ּובפני הּבעלים ּבפני אּלא העדה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאין
יׁשמרּנּו" ולא ּבבעליו "והּועד אּלא ׁשּנאמר: העדה ואין , ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּדין. ְִֵּבבית
הּים ‚. ּבמדינת ׁשהּוא ּומי וקטן ׁשֹוטה חרׁש ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשֹור

אּפיטרֹוּפין  להם מעמידין ּדין ּבית אבל ּפטּורין; ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּנגחּו,
האּפיטרֹוּפין.,[אחראים] ּבפני ּבהן ְְְִִִִִֵֶֶָָּומעידין

הּוא „. עדין אם - אּפיטרֹוּפין ּבפני ׁשהּועדּו אחר ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַהּזיקּו
ימים, ׁשלׁשה ּבֹו הּועד ואם מּגּופֹו. נזק חצי מׁשּלם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּתם,
ׁשּבנכסי  הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם - הּזיק ּכ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָואחר
עם  ּדין יעׂשּו היתֹומים, ולכׁשּיגּדלּו ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַאּפיטרֹוּפין;

להן  ויׁשּלמּו .האּפיטרֹוּפין ְְִִִֶֶַָָ
את ‰. זה ׁשּיגיחּו אֹותן ּומלּמדין ּבהן ׁשּמׂשחקין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשורים

לזה  מּועדין אינן חּיבין זה, אינן האדם, את המיתּו ואפּלּו . ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשּיּגיחּוהּו. לא ׁשֹור", יּגח "(ו)ּכי ׁשּנאמר: - ְֱִִִִֶֶֶַַַָֹמיתה

.Â,לתּמֹו חזר - ּבמּתנה נּתן אֹו ונמּכר, ׁשהּועד ְְְְִִֶַַַַַָָָֻׁשֹור
מסרֹו אֹו הׁשאילֹו אם אבל ּדינֹו; מׁשּנה ׁשּנׁשּתּנת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָׁשהרׁשּות

ּבחזקתֹו הּוא הרי ּבפני לׁשֹומר, ׁשהּועד ׁשֹור וכן . ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָ
והגּדיל  הּׁשֹוטה, ונׁשּתּפה החרׁש, ונתּפּקח ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאּפיטרֹוּפין,

ּפ על אף - מּועדין הּקטן הן הרי האּפיטרֹוּפֹוס, ׁשּבטל י ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
הן. ּבעליהן ּברׁשּות ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָּבחזקתן,

.Ê חזרה - לֹו ׁשהּועדה מּדבר ּבּה וחזרה ׁשהּועדה, ְְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָָָּבהמה
אף לתּמּותּה - לּגח ׁשּלא וחזר לּגח, ׁשהּועד ׁשֹור ּכיצד? . ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

היא  ּומאימתי לנגיחה. ּתם זה הרי נֹוגף, ׁשהּוא ּפי ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעל
נֹוגח. ואינֹו ּבֹו, ממׁשמׁשין הּתינֹוקֹות ׁשּיהיּו עד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָחזרתֹו?
ולא  ּבֹו, ׁשּימׁשמׁשּו עד - להן ׁשהּועד הּדברים ּבׁשאר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכן

אֹותן. עֹוׂשה ְִֶֶָיהיה
.Áלׁשאינֹו מּועד אינֹו זה הרי למינֹו, מּועד ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָׁשֹור

לקטּנים, הּועד לבהמה; מּועד אינֹו לאדם, הּועד ְְְִִִִֵֵַַַָָָָמינֹו;
מּועד  ׁשהּוא מין את הּזיק אם ,לפיכ לגדֹולים. מּועד ְְִִִִִִִֵֶֶָָָאינֹו
חצי  מׁשּלם הּמינין, לׁשאר הּזיק ואם ׁשלם; נזק מׁשּלם ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלֹו,
ואם  החל. לימֹות מּועד אינֹו לׁשּבתֹות, מּועד היה ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹנזק.
חצי  מׁשּלם החל, ּובימֹות ׁשלם; נזק מׁשּלם ּבׁשּבתֹות, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּזיק

ממׁשמׁשין נזק  הּתינֹוקֹות מּׁשּיהיּו חזרתֹו? היא ּומאימתי . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לֹו. ׁשהּועד נזק מּזיק יהיה ולא לֹו, מּועד ׁשהּוא ּבּיֹום ְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹּבֹו

.Ë- ׁשליׁשי ּביֹום וגמל למחר, וחמֹור הּיֹום, ׁשֹור ְְְְֲִִַַַָָָָָנגח
ׁשֹור  ראה ּולמחר ּונגחֹו, הּיֹום ׁשֹור ראה לּכל. מּועד ְְֲַַַָָָָָָָָָֹנעׂשה
ראה  ּוברביעי ּונגחֹו, ׁשֹור ראה הּׁשליׁשי ּובּיֹום נגחֹו, ְְְְְִִִִַַָָָָָָָֹולא
ראה  ּובּׁשּׁשי ּונגחֹו, ׁשֹור ראה ּובחמיׁשי נגחֹו, ולא ְְְֲִִִִַַָָָָָָֹׁשֹור

לסרּוגין מּועד נעׂשה - נגחֹו ולא לׁשורים.[דילוגין]ׁשֹור ְְְְֲִִִֵַָָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.È נגחֹו,ראה ולא חמֹור ראה ּולמחר ּונגחֹו, הּיֹום ׁשֹור ְְְְֲַָָָָָָָָֹ
נגחֹו, ולא ּגמל ראה ּוברביעי ּונגחֹו, סּוס ראה ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָֹּובּׁשליׁשי
- נגחֹו ולא ערֹוד ראה ּובּׁשּׁשי ּונגחֹו, ּפרד ראה ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹּובחמיׁשי

לּכל  לסרּוגין מּועד לֹונעׂשה מּועד ׁשהּוא ּבּיֹום נגח ואם . ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
מּועד. זה הרי ּבסרּוגין, ׁשּנגח הּמינין מּׁשלׁשת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד

.‡Èלחדׁש עׂשר ּובׁשּׁשה זה, לחדׁש עׂשר ּבחמּׁשה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹנגח
ׁשּיׁשּלׁש עד מּועד אינֹו - ׁשליׁשי לחדׁש עׂשר ּובׁשבעה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשני,
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-הּמעמיד ‚. חברֹו ׁשל קמתֹו ּגּבי על חברֹו ּבהמת ֱֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
הּכיׁשּה אם וכן ּׁשהּזיקה. מה לׁשּלם חּיב [הכה]הּמעמיד ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

חּיב. ׁשהּכיׁשּה זה - והּזיקה חברֹו, לקמת ׁשהלכה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָעד
לנֹוׂשא„. אֹו חּנם, לׁשֹומר ּבהמּתֹו ׂשכר,[שומר]הּמֹוסר ְְְְִֵֵֵֶַָָָ

הּזיקה, ואם הּבעלים; ּתחת נכנסּו - לׁשֹואל אֹו לׂשֹוכר, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָאֹו
ׁש ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה חּיב. מרּוה הּׁשֹומר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ויצאת  ּכראּוי, מעּלה ׁשמירה ׁשמרּוה אם אבל ְְְְְֲִִָָָָָָָָָָֻּכלל.
(אפּלּו חּיבין והּבעלים ּפטּורין, הּׁשֹומרים - ְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָוהּזיקה
ׁשֹומר  אם - ּפחּותה ׁשמירה ׁשמרּוה האדם). את ְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָהמיתה
הן, ׁשֹואל אֹו ׂשֹוכר אֹו ׂשכר ׁשֹומר ואם ּפטּור; הּוא, ְִִֵֵֵֵָָָָחּנם

ִַָחּיבין.
זה ‰. חּיב והּזיקה, ויצאת חתרה אפּלּו - ּבחּמה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָהּניחּה

מצטערת  היא הרי - ּבחּמה ׁשהּניחּה ׁשּכיון ׁשם; ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּניחּה
לעׂשֹות  לּה ׁשאפׁשר ּכל ועֹוׂשה .ּובֹורחת, ְְֲֶֶַַַָָָָ

.Â הּׁשֹור ׁשהיה ּפי על אף - וקטן ׁשֹוטה לחרׁש ּבהמּתֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמסר
הּבעלים  להּתיר חּיבין קׁשּור, ּבֹו וכּיֹוצא ׁשֹור ׁשל ׁשּדרּכֹו ; ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

מעּלה, ׁשמירה ׁשמרּוה אפּלּו ּולהּזיק. ולצאת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻהּקׁשר,
חּיבין. הּבעלים - והּזיקה ויצאת ְְְְְִִִִַַָָָָָָָוחתרה

.Ê- והּזיק ויצא מהן, אחד ּבֹו ּופׁשע לחמּׁשה, ׁשֹורֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמסר
ואם  חּיב; ּבֹו ׁשּפׁשע זה ּבחמׁשּתן, אּלא מׁשּתּמר אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאם

ּבׁשארן השאר]מׁשּתּמר חּיבין.[ע"י הּנׁשארין אּלּו , ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
.Á ׁשהּוא הּׁשֹואל ידע אם - מּועד ונמצא ּתם, ּבחזקת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשאלֹו

,הֹול ׁשהּוא מקֹום ׁשּכל נזק, חצי מׁשּלמין הּבעלים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָנּגחן,
היה  ׁשאפּלּו - נזק חצי מׁשּלם והּׁשֹואל עליו; ּבעליו ׁשם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהרי

ּכׁשעלה שעלה]ּתם מׁשּלם,[כמו היה נזק חצי ּבדעּתֹו, ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
- נּגחן ׁשהּוא הּׁשֹואל ידע לא ואם נּגחן. ׁשהּוא ידע ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהרי

מׁשּלמין  והּבעלים ּכלּום, חּיב הּׁשֹואל ׁשלם.אין נזק ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
.Ëוהחזירֹו הּׁשֹואל, ּבבית והּועד ּתם, ּכׁשהּוא ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָׁשאלֹו

ּבטלה  רׁשּותֹו, ונׁשּתּנת הֹואיל לתּמּותֹו; חזר - ְְְְְְִִִַַַָָָָָָלבעליו
ׁשהרי  ּפטּור, והּׁשֹואל נזק, חצי מׁשּלמין והּבעלים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָההעדה;

.החזירֹו ְִֶ
.È לא אבל ּבלבד, הּבהמה ּגּוף ׁשמירת עליו ׁשּקּבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשֹומר

חּיבים  והּבעלים מּלׁשּלם, ּפטּור - והּזיקה נזקיה, .ׁשמירת ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
- הּזקה ואם הּׁשֹומר; חּיב - והּזיקה נזקיה, ׁשמירת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻקּבל

הּמּזיק. עם ּדין עֹוׂשין והּבעלים ְְִִִִִַַַָָּפטּור,
.‡È חּיב הראׁשֹון הּׁשֹומר - אחר לׁשֹומר הּׁשֹומר ְִֵֵֵֵַַַַַָָָמסר

אֹומר  הּנּזק והרי חּיב; לׁשֹומר ׁשּמסר ׁשהּׁשֹומר לּנּזק, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלׁשּלם
לי  ׁשּלם לאחר? ּומסרּת ּבעצמ אּתה ׁשמרּת לא 'לּמה ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹלֹו:

אּתה' לֹו ׁשּמסרּת הּׁשֹומר עם ּדין עׂשה ול מסרּהאּתה, . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
למסעדֹו אֹו ּבּתֹו, לבן אֹו לבנֹו, נכנסּו[לעוזרו]הּׁשֹומר - ְְְְְֲִִִִֵֶַַ
וחּיבין. הּׁשֹומר, ְִֵַַַַָּתחת

.·È,ּתם הּמּזיק והיה לֹו, ואין  לׁשּלם, ׁשּנתחּיב ׁשֹומר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכל
הרי - מּגּופֹו נזק חצי מׁשּלם מן ׁשהּוא מׁשּתּלם הּנּזק ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ּׁשּג מה ּדמי ויּׁשאר ׁשהּזיקה, על הּבהמה חֹוב הּנּזק בה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּבהמה  לבעל .הּׁשֹומר ְְֵֵַַַַָ

.‚È מה מׁשערין מחּברין, ּפרֹות ׁשהּזיקה ּבהמה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכל
הּבעלים  ּבין לׁשּלם, ׁשּנתחּיב זה ּומׁשּלם ּבׁשּׁשים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּׁשהּזיקה

הּׁשֹומרים  ׁשּׁשים ּבין ׁשמין סאה, ּבית ׁשאכלה הרי ּכיצד? . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ׁשוה  הּוא וכּמה ׁשוה, היה ּכּמה הּׂשדה ּבאֹותּה סאה ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבית
אם  וכן הּׁשאר. ּומׁשּלם הּסאה, ּבֹו ׁשּנפסדה אחר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָעּתה

קלח אפּלּו רבע, אֹו קב אֹותֹו[גבעול]אכלה ׁשמין - אחד ְֲִִֶֶַַַָָָָֹ
ְִִּבׁשּׁשים.

.„Èּגמּורין ּפר ֹות לקרקע,[בשלים]אכלה צריכים ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ
סאה; ּדמי סאה, אם ּבׁשוייהן: ּגמּורין ּפרֹות ּדמי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָמׁשּלם
אחד, ּדקל ּפרֹות ׁשאכלה הרי סאתים. ּדמי סאתים, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואם
רֹומי  ּדקל היה אם - ואכלן חברֹו ּדקל ּפרֹות הּקֹוצץ ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכן
אֹותֹו מׁשערין - יפֹות ׁשּלֹו הּתמרים ׁשאין ּבֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָוכּיֹוצא
ּבֹו, וכּיֹוצא הּוא ּפרסי ּדקל ואם הּקרקע; ּגב על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַּבׁשּׁשים
עצמֹו ּבפני הּדקל מׁשערין - ּביֹותר יפֹות ׁשּלֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּתמרים

עּתה. ׁשוה הּוא וכּמה ׁשוה, היה ְֶֶַַַָָָָָָָּכּמה

ה  ¤¤ּפרק
ּופרׁשה‡. רֹועה, ׁשהיתה לנוח]ּבהמה ונכנסה [עצרה ְְְְְְִֵֶָָָָָָָ

מתרין  הּזיקה, לא ׁשעדין ּפי על אף - ּובּכרמים ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָֹּבּׂשדֹות
ו  ּבהמּתֹו, ׁשמר לא אם ּפעמים. ׁשלׁשה מנעּהּבבעליה לא ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹֹֹ

ׁשחיטה  אֹותּה לׁשחט הּׂשדה לבעל רׁשּות יׁש - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹמּלתעֹות
מּפני  ׁשּלכם'; ּבׂשר ּומכרּו 'ּבֹואֹו לבעליה: ואֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָּכׁשרה,
לגרם  אפּלּו ּׁשהּזיק; מה ּולׁשּלם להּזיק לאדם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאסּור

אסּור. ֶֶַָהּנזק
ּדּקה ·. וחּיה ּדּקה ּבהמה לגּדל חכמים אסרּו ,ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָלפיכ

ּביערים  אּלא והּכרמים, הּׂשדֹות ּבמקֹום יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבארץ
מקֹום  ּבכל ּבסּוריה ּומגּדלין יׂשראל. ׁשּבארץ .ּובּמדּברֹות ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשחּלק ‚. ּבׁשעה ּדינֹו ּובית יהֹוׁשע התנה ּתנאים ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֻעׂשרה
הארץ  ּדּקה את ּבהמה ׁשּמרעין התנה (א) הן: ואּלּו , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּגּסה. ּבהמה ׁשם מרעין אין אבל ּגּסין, ׁשאילניהן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּביערים
אּלא  ּדּקה ולא ּגּסה לא ּבֹו מרעין אין ּדּקין, ׁשאילניו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹויער
ללּקט  מּתר אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן (ב) ּבעליו. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻמּדעת

ּפחּותים עצים ׁשּיהיּו והּוא, חברֹו; מּׂשדה [זולים]עצים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶ
והּגא היזמא ּכגֹון קֹוצים, להיֹות [קוצים ּוקרֹובים ְְְְְִִִִִֵֵ

ׁשּלא וברקנים] ּובלבד ולחין; מחּברין ׁשּיהיּו והּוא, .ְְְְְִִִִֶֶַַָֹֻ
התנה,[יעקור]יׁשרׁש וכן (ג) אסּור. עצים ׁשאר אבל . ְְְְֲִִֵֵֵָָָָָ

ּבכל  מאליהן העֹולין עׂשבים ללּקט מּתר אדם ּכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּיהיה
ּתלּתן מּׂשדה חּוץ קטניות]מקֹום, לבהמה.[מין ׁשּזרעּה ְְְְִִִֵֵֶָָָָָ

קֹוטם אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן ל](ד) ענף נטיעה [קוצץ ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָ
מן  קֹוטם ואינֹו זית; ׁשל מּגרֹופּיֹות חּוץ מקֹום, ְְְִִִִֵֵֶַָָּבכל
הּפקק  מן ּובּגפנים ּובּקנים ּוכביצה. ּכּזית אּלא ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהאילנֹות

לגזע] הקרוב מחּבֹו[קשר - האילן ּובׁשאר ְְְִִֵַָָָָֻּולמעלה;
מחּדֹו[תוכו] לא אילן, לא [ראשו]ׁשל לקטם, ּוכׁשהּתיר . ְְִִִִֵֶֶָֹֹֹֻ

מּיׁשן  לא אבל ּפרֹות, עֹוׂשה ׁשאינֹו מחדׁש אּלא ֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹהּתיר
ּפני  רֹואה ׁשאינֹו מּמקֹום אּלא קֹוטם ואינֹו ּפרֹות. ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשעֹוׂשה

ּכתחּלה הּיֹוצא ׁשהּמעין התנה, וכן (ה) [לראשונה]חּמה. ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
על  אף מּמּנּו, מסּתּפקין ּבגבּולם ׁשּיצא העיר אֹותּה ּבני -ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
עּמהם  להסּתּפק לאחרים ואין ּבחלקם; עּקרֹו ׁשאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּפי
ּדגים  לצּוד מּתר אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן (ו) ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻמּמּנּו.
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יפרׁש לא אבל ּבלבד; ּבחּכה ׁשּיצּוד והּוא, טבריה; ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹמּים
ׁשהּגיע [רשת]קלע הּׁשבט ּבני אּלא ׁשם, ספינה ויעמיד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבחלקן הּים אדם [נפתלי]אֹותֹו ׁשּכל התנה, וכן (ז) . ְְְְִֵֶֶַָָָָָָ
הּגדר  אחֹורי ונכנס הּדר מן מסּתּלק - לנקביו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּצרי

ּכרּכם מלאה ּבׂשדה ואפּלּו ׁשם, ונפנה ּבֹו [פרח ׁשּפגע ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּכל יקר] התנה, וכן (ח) ּומקּנח. צרֹור, מּׁשם ונֹוטל ;ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

מפּסג - ּבהן וכּיֹוצא הּכרמים ּבין זמורות הּתֹועה [כורת ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
וכן המפריעות] (ט) לדרּכֹו. ׁשּיצא עד ויֹורד, מפּסג ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַועֹולה

נקיעי  אֹו הרּבים ּבדרכי הּטיט ׁשּירּבה ׁשּבזמן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהתנה,
לצדדי [שלוליות] להסּתּלק ּדרכים לעֹוברי יׁש - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָמים

ׁשהן ּפי על אף ׁשם, ּומהּלכין ׁשּיׁשהּדרכים ּבדר מהּלכין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ונקּבר  מקֹומֹו, קֹונה מצוה ׁשּמת התנה, וכן (י) ּבעלים. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָלּה
הּמצר  על מּטל יהיה ׁשּלא והּוא, ּבֹו; ׁשּיּמצא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּבּמקֹום

הּמדינה[הדרך] ּתחּום ּבתֹו ולא נמצא [העיר], אם אבל ; ְְְְְֲִִִַָָָֹ
לבית  מביאֹו - הּתחּום ּבתֹו ׁשהיה אֹו הּמצר, ְְְְִֵֶֶֶַַַָָעל

ְַָהּקברֹות.
החּמה „. ּבימֹות מּתרין ּדרכים עֹוברי ׁשּיהיּו ּתּקן, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻׁשלמה

ׁשנּיה  רביעה ׁשּתרד עד ּבעלים, להן ׁשּיׁש ּבׁשבילין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלהּל
השני] .[הגשם

לארץ.‰. ּבחּוצה אפּלּו מקֹום, ּבכל נֹוהגֹות אּלּו ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָותּקנֹות
.Â להם ׁשּיׁש ּבׁשבילין להּל אסּור ּבבבל, הּטל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומּׁשּירד

.ּבעלים  ְִָ
.Ê,יׂשראל ּבארץ ּדּקה ּבהמה מגּדלין ׁשאין ּפי על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאף

בנֹו למׁשּתה וקדם יֹום, ׁשלׁשים לרגל קדם לׁשהֹותּה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֻמּתר
מעט  ׁשּיׁשחט עד ּומׁשהה לֹוקח והּטּבח יֹום, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹׁשלׁשים

הּמׁשהה מעט  ּכל אּלא ּבעדר, ותרעה ּתצא ׁשּלא ּובלבד ; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּתּזיק. ׁשּלא ּכדי ּביתֹו, ּבתֹו מׁשהה -ְְְִֵֵֶֶַַֹ

.Á ּבהמה ּגּדּולי ּבּה לאסר יׂשראל ּכארץ ּבבל עׂשּו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹּוכבר
ׁשם  והּכרמים הּׂשדֹות רב ׁשהיּו מּפני ּדּקה, וחּיה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹּדּקה

יׂשראל  ׁשל הּימים .ּבאֹותן ְְִִֵֶַָָָ
.Ë את ולא מקֹום, ּבכל חזירים לגּדל חכמים אסרּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹוכן

ּבׁשלׁשלת  קׁשּור היה ּכן אם אּלא הּוא הּכלב מגּדל אבל . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
מּתירֹו. ּובּלילה קֹוׁשרֹו ּבּיֹום לספר, הּסמּוכה ּבעיר ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָּכלבים
ׁשהּזקן  מּפני וחזירים, ּכלבים מגּדל ארּור חכמים: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואמרּו

ּומצּוי. ְֶָֻמרּבה
.È,מּיד למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - ּתׁשּובה ׁשעׂשה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹרֹועה

יד  על יד על מֹוכר מעט]אּלא לֹו[מעט ׁשּנפלּו מי וכן . ְְִֵֵֶֶַַָָָָ
מּיד, למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - ּבירּׁשה וחזירים ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָֹֻּכלבים

מעט. מעט מֹוכר ְְֵֶַַָאּלא

ה'תשע"ד  אלול ט"ו רביעי יום

ו  ¤¤ּפרק
אבל ‡. ימים. ׁשלׁשה ּבֹו ׁשהעידּו ּכל מּועד? הּוא ְֲִִֵֵֶֶָָָָֹֹאיזה

אפּלּו נגף אֹו ּבעט אֹו רבץ אֹו נׁש אֹו אחד, ּביֹום נגח ְֲִִֶַַַַַָָָָָָאם
מּועד. זה אין - ּפעמים עדים מאה ּכּתי ׁשלׁשה ּבֹו העידּו ְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ

הּועד  לא אֹו הּועד אם ספק זה הרי - אחד .ּביֹום ְֲִֵֵֶֶַַָָֹ

.·- ּדין ּבית ּובפני הּבעלים ּבפני אּלא העדה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאין
יׁשמרּנּו" ולא ּבבעליו "והּועד אּלא ׁשּנאמר: העדה ואין , ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּדין. ְִֵּבבית
הּים ‚. ּבמדינת ׁשהּוא ּומי וקטן ׁשֹוטה חרׁש ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשֹור

אּפיטרֹוּפין  להם מעמידין ּדין ּבית אבל ּפטּורין; ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּנגחּו,
האּפיטרֹוּפין.,[אחראים] ּבפני ּבהן ְְְִִִִִֵֶֶָָּומעידין

הּוא „. עדין אם - אּפיטרֹוּפין ּבפני ׁשהּועדּו אחר ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַהּזיקּו
ימים, ׁשלׁשה ּבֹו הּועד ואם מּגּופֹו. נזק חצי מׁשּלם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּתם,
ׁשּבנכסי  הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם - הּזיק ּכ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָואחר
עם  ּדין יעׂשּו היתֹומים, ולכׁשּיגּדלּו ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַאּפיטרֹוּפין;

להן  ויׁשּלמּו .האּפיטרֹוּפין ְְִִִֶֶַָָ
את ‰. זה ׁשּיגיחּו אֹותן ּומלּמדין ּבהן ׁשּמׂשחקין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשורים

לזה  מּועדין אינן חּיבין זה, אינן האדם, את המיתּו ואפּלּו . ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשּיּגיחּוהּו. לא ׁשֹור", יּגח "(ו)ּכי ׁשּנאמר: - ְֱִִִִֶֶֶַַַָֹמיתה

.Â,לתּמֹו חזר - ּבמּתנה נּתן אֹו ונמּכר, ׁשהּועד ְְְְִִֶַַַַַָָָֻׁשֹור
מסרֹו אֹו הׁשאילֹו אם אבל ּדינֹו; מׁשּנה ׁשּנׁשּתּנת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָׁשהרׁשּות

ּבחזקתֹו הּוא הרי ּבפני לׁשֹומר, ׁשהּועד ׁשֹור וכן . ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָ
והגּדיל  הּׁשֹוטה, ונׁשּתּפה החרׁש, ונתּפּקח ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאּפיטרֹוּפין,

ּפ על אף - מּועדין הּקטן הן הרי האּפיטרֹוּפֹוס, ׁשּבטל י ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
הן. ּבעליהן ּברׁשּות ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָּבחזקתן,

.Ê חזרה - לֹו ׁשהּועדה מּדבר ּבּה וחזרה ׁשהּועדה, ְְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָָָּבהמה
אף לתּמּותּה - לּגח ׁשּלא וחזר לּגח, ׁשהּועד ׁשֹור ּכיצד? . ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

היא  ּומאימתי לנגיחה. ּתם זה הרי נֹוגף, ׁשהּוא ּפי ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעל
נֹוגח. ואינֹו ּבֹו, ממׁשמׁשין הּתינֹוקֹות ׁשּיהיּו עד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָחזרתֹו?
ולא  ּבֹו, ׁשּימׁשמׁשּו עד - להן ׁשהּועד הּדברים ּבׁשאר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכן

אֹותן. עֹוׂשה ְִֶֶָיהיה
.Áלׁשאינֹו מּועד אינֹו זה הרי למינֹו, מּועד ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָׁשֹור

לקטּנים, הּועד לבהמה; מּועד אינֹו לאדם, הּועד ְְְִִִִֵֵַַַָָָָמינֹו;
מּועד  ׁשהּוא מין את הּזיק אם ,לפיכ לגדֹולים. מּועד ְְִִִִִִִֵֶֶָָָאינֹו
חצי  מׁשּלם הּמינין, לׁשאר הּזיק ואם ׁשלם; נזק מׁשּלם ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלֹו,
ואם  החל. לימֹות מּועד אינֹו לׁשּבתֹות, מּועד היה ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹנזק.
חצי  מׁשּלם החל, ּובימֹות ׁשלם; נזק מׁשּלם ּבׁשּבתֹות, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּזיק

ממׁשמׁשין נזק  הּתינֹוקֹות מּׁשּיהיּו חזרתֹו? היא ּומאימתי . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לֹו. ׁשהּועד נזק מּזיק יהיה ולא לֹו, מּועד ׁשהּוא ּבּיֹום ְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹּבֹו

.Ë- ׁשליׁשי ּביֹום וגמל למחר, וחמֹור הּיֹום, ׁשֹור ְְְְֲִִַַַָָָָָנגח
ׁשֹור  ראה ּולמחר ּונגחֹו, הּיֹום ׁשֹור ראה לּכל. מּועד ְְֲַַַָָָָָָָָָֹנעׂשה
ראה  ּוברביעי ּונגחֹו, ׁשֹור ראה הּׁשליׁשי ּובּיֹום נגחֹו, ְְְְְִִִִַַָָָָָָָֹולא
ראה  ּובּׁשּׁשי ּונגחֹו, ׁשֹור ראה ּובחמיׁשי נגחֹו, ולא ְְְֲִִִִַַָָָָָָֹׁשֹור

לסרּוגין מּועד נעׂשה - נגחֹו ולא לׁשורים.[דילוגין]ׁשֹור ְְְְֲִִִֵַָָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.È נגחֹו,ראה ולא חמֹור ראה ּולמחר ּונגחֹו, הּיֹום ׁשֹור ְְְְֲַָָָָָָָָֹ
נגחֹו, ולא ּגמל ראה ּוברביעי ּונגחֹו, סּוס ראה ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָֹּובּׁשליׁשי
- נגחֹו ולא ערֹוד ראה ּובּׁשּׁשי ּונגחֹו, ּפרד ראה ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹּובחמיׁשי

לּכל  לסרּוגין מּועד לֹונעׂשה מּועד ׁשהּוא ּבּיֹום נגח ואם . ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
מּועד. זה הרי ּבסרּוגין, ׁשּנגח הּמינין מּׁשלׁשת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד

.‡Èלחדׁש עׂשר ּובׁשּׁשה זה, לחדׁש עׂשר ּבחמּׁשה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹנגח
ׁשּיׁשּלׁש עד מּועד אינֹו - ׁשליׁשי לחדׁש עׂשר ּובׁשבעה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשני,
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ג']ּבדּלּוג פעם ׁשֹופר [ידלג קֹול ונגח, ׁשֹופר קֹול ׁשמע . ְְִַַָָָָ
ּכל  וכן לׁשֹופרֹות. מּועד נעׂשה - ונגח ׁשֹופר קֹול ְְְְֲֵַַַָָָָָָֹונגח,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.·È זה,ׁשלׁשהנגח אחר זה ימים ּבׁשלׁשה ׁשורים ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ

חמֹור  ׁשּנגח אֹו ּגמל, נגח ּובחמיׁשי חמֹור, נגח ְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָּוברביעי
נגח  ּכ ואחר זה, אחר זה ימים ּבׁשני ּבּתחּלה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָוגמל
מּועד  הּוא אם ספק זה הרי - זה אחר זה ׁשורים ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה

מּועד. הּוא הּמינין לׁשלׁשת אֹו ּבלבד, אם לׁשורים וכן ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָֹ
ּובּׁשני  ּבּׁשּבת ּובאחד זֹו, אחר זֹו ׁשּבתֹות ּבׁשלׁש ְְִֵֶַַַַַַַָָָָָֹנגח
ּוביֹום  ׁשּבת ּובערב ּבּׁשּבת ּבחמיׁשי ׁשּנגח אֹו ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָּבּׁשּבת,
ספק  זה הרי - אחריה הּבאֹות ׁשּבתֹות ּוב ׁשּתי ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשּבת,
הּימים  לׁשלׁשת אֹו ּבלבד, לׁשּבתֹות מּועד הּוא ְְְִִִִֶַַַָָָֹאם

חל  מהם .ׁשּׁשנים ְִֵֶֶַֹ
.‚È ּבהן וכּיֹוצא הּספקֹות אּלּו ּבהן וכל מחּיבין אין , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשלם, נזק הּנּזק ּתפׂש ואם נזק; חצי אּלא הּמּזיק ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת
מּידֹו. מֹוציאין ִִִֵָאין

ז  ¤¤ּפרק
ּבמֹוסרה‡. ּבעליו ׁשּקׁשרֹו ּכראּוי,[חבל]ׁשֹור ּבפניו ונעל , ְְְְְֵֶַָָָָָָָָָ

היה  ואם נזק. חצי מׁשּלם הּוא, ּתם אם - והּזיק ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָויצא
אם  הא - ּבעליו" יׁשמרּנּו "ולא ׁשּנאמר: ּפטּור, ְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָֹמּועד,
ׁשהּוא  ּבדבר הּזיק ואם זה. הּוא וׁשמּור ּפטּור; ְְְְִִִֶֶָָָָָׁשמרֹו,
ׁשּבר  אֹו לֹו, הראּויין ּדברים ׁשאכל ּכגֹון מּתחּלתֹו, לֹו ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָמּועד

מּלׁשּלם. ּפטּור - הּלּוכֹו ּכדר ְְְְִִֵֶֶַַָּברגלֹו
לקרן ·. מּועד ויצא היה ׂשמאל, לקרן מּועד ואינֹו ימין, ְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ

ׂשמאל  ּבקרן ּבין ימין ּבקרן ּבין ונגח ּכראּוי, ׁשּׁשמרֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחר
נזק  חצי מׁשּלם -. ְֲִֵֶֶַ

ּבכּונה ‚. ׁשּלא ּבין ּבכּונה ּבין ּבאדם, ׁשחבלה -ּבהמה ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
מׁשּלם  מּועדת, ואם מּגּופּה; נזק חצי מׁשּלם היא, ּתּמה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאם
ּומן  הּצער, ּומן הּבׁשת, ּומן הּׁשבת, מן ּופטּור ׁשלם. ִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹנזק
אּלא  ּבהן ּתֹורה חּיבה לא אּלּו, דברים ׁשארּבעה - ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהרּפּוי
הרי  - ּבחברֹו ׁשחבלה ּבהמּתֹו אבל ּבחברֹו, ׁשחבל ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאדם
ּבלבד. נזק אּלא חּיב ׁשאינֹו ממֹונֹו, ׁשהּזיקה ּכמי ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָזה
חּיב, - ּבעצמֹו הּוא ּבּיׁש ואם ּפטּור; - ׁשּבּיׁש ׁשֹורֹו ,ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָלפיכ
ׁשהדליק  אֹו ּבאּמֹו, אֹו ּבאביו ׁשחבל וׁשֹורֹו ׁשּיתּבאר. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָּכמֹו
ּבעצמֹו הּוא היה ואּלּו ּבנזקיו; חּיב - ּבׁשּבת חברֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָּגדיׁש

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּלׁשּלם, ּפטּור היה זה, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהעֹוׂשה
ּונגחֹו„. ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָֹהּמכניס

ּפטּור  - ּכלּבֹו נׁשכֹו אֹו הּבית ּבעל ׁשל הּוא ׁשֹורֹו נגח ואם . ְְְִִֶַַַַַַָָָ
נזק; חצי מׁשּלם ּתם, היה אם - הּבית ּבעל ׁשל ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשֹורֹו

הרּבים. ּברׁשּות הּנֹוגח ּכדין ׁשלם, נזק מׁשּלם - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּומּועד
והבאיׁש‰. זֹו, ׁשּבחצר לבֹור -[העכיר]נפל מימיו את ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ

אחר  ואם הּמים. ּבנזקי חּיב נפילה, ּבׁשעת מּיד הבאיׁש ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָאם
הרי  והּמים ּכבֹור, ּתּקלה הּׁשֹור נעׂשה ׁשהרי ּפטּור; ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָזמן,
ּכמֹו הּכלים, על ּבּה ׁשחּיב ּבֹור מצאנּו ולא ּככלים, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהן

קּבל ׁשּיתּבאר. ואם ּפטּור; הּׁשֹור ּבעל ּברׁשּות, הכניס ואם ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָ

ׁשּנפל  הּׁשֹור ּבנזק חּיב הּוא הרי לׁשמר, הּבית ּבעל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹעליו
ַלּבֹור.

.Â את והּזיק ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַֹהכניס
ּבחצר  ׁשחפר אֹו הּבית, ּבעל ּבֹו ׁשהּזק אֹו הּבית, ִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֻּבעל

ּובעל ׁשיח ּבֹורֹות חצר, ּבנזקי חּיב הּׁשֹור ּבעל - ּומערֹות ים ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ
לסתמֹו. עליו היה ׁשהרי הּבֹור, ּבנזקי חּיב ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָחצר

.Ê,לדעת ׁשּלא הּזיקֹו אם - הּׁשֹור את הּבית ּבעל ְִִִִִִֶֶַַַַַַַֹהּזיק
עד  ּברׁשּות, ׁשּלא נכנסּת 'לּמה לֹו: אֹומר ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּפטּור;
מּפני  ׁשלם; נזק חּיב - לדעת הּזיקֹו ואם ?'ּב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשגגּתי
לֹו אין - להּזיקֹו אבל מרׁשּותֹו, להֹוציאֹו רׁשּות לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַָׁשּיׁש

.רׁשּות  ְ
.Á ּבין חברֹו, ׁשל ּכלי ׁשּׁשּבר הרי ּכיצד? לּנזקין. ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשמין

ּבהמּתֹו ּבין הּכלי הּוא את אּתה 'קח לּמּזיק: אֹומרין אין - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ּפחת  ּכּמה אֹומדין אּלא ּכליֹו'; ּדמי לזה וׁשּלם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשבּור,
מּועד, הּמּזיק היה אם הּפחת ּכל לֹו ונֹותן מּדמיו, ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָהּכלי
ּלֹו", יהיה "והּמת ׁשּנאמר: ּתם, היה אם הּפחת חצי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹו

הּנבלה ּפחת הנזק]לּנּזק. משעת וׁשבח [שפחתה הּנּזק; על , ְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
והּנּזק. הּמּזיק אֹותֹו חֹולקין ְְְִִִֵַַַַָָהּנבלה,

.Ë הּנבלה והרי ומת, ׁשּנגחּוהּו מאתים ׁשוה ׁשֹור ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
והרי  ּפחתה ּבּדין העמדה ּובׁשעת מאה, מיתה ּבׁשעת ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָׁשוה
ואם  מאה; אּלא מׁשּלם הּמּזיק אין - ׁשמֹונים ׁשוה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהיא

מּגּופֹו חמּׁשים לֹו מׁשּלם ּתם, .היה ְֲִִִֵַָָָ
.È ּבּדין עמידה ּבׁשעת ׁשוה היא והרי הּנבלה, ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָהׁשּביחה

היה  אם ּתׁשעים, לֹו מׁשּלם הּמּזיק הרי - ועׂשרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמאה
חמּׁשה מׁשּלם ּתם, היה ואם וזה מּועד; מּגּופֹו; וארּבעים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
יחצּון" הּמת את "וגם ׁשּנאמר: יחצּון.הּוא הּנבלה ׁשבח , ְְֱֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

.‡Èוהפחיתֹו מאתים ׁשוה ׁשֹור ׁשּנגח מאתים, ׁשוה ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשֹור
הּוא  והרי הּנּזק, הׁשּביח ּבּדין עמידה ּובׁשעת ְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַַַָָחמּׁשים,

החבל זה ולּולא מאֹות, ארּבע ׁשהפחיתֹו,[החבלה]ׁשוה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
- מאליו ׁשּׁשבח ּבין ׁשּפּטמֹו ּבין מאֹות, ׁשמ ֹונה ׁשוה ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהיה
ּבׁשעת  הּמּכה מחמת ּכחׁש הּנזק. ּכׁשעת אּלא לֹו נֹותן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאינֹו
ּכׁשעת  לֹו נֹותן - מאה ׁשוה הּפחת והרי ּבּדין, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעמידה

ּבּדין. ֲִִַָעמידה
.·È מחמת אם - ּבּדין עמידה ּבׁשעת הּמּזיק ְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָהׁשּביח

ׁשוה  ּׁשהיה מה אּלא מּמּנּו מׁשּתּלם אינֹו ׁשבח, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּפּטמֹו
חצי  מׁשּתּלם הׁשּביח, עצמֹו מחמת ואם ׁשהּזיק; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָּבּׁשעה

ּבּדין  עמידה ּכׁשעת מּמּנּו .נזק ְֲִִִִֶֶֶַַָ
.‚Èׁשּממציא עד ּבּנבלה, לטרח הּמּזיק אֹותּה[מביא]על ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

הּנבלה  מעלה - ומת לבֹור הּׁשֹור ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלּנּזק.
הּנבלה, ּפחת לֹו ׁשמין ּכ ואחר לּנּזק, ונֹותנּה הּבֹור ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָמן
מלּמד  ּלֹו", יהיה והּמת לבעליו, יׁשיב "ּכסף ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
- החי מן ׁשּפחתה והּפחת הּנבלה, להׁשיב חּיב ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּפחת, חצי - ּתם היה ואם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָלּנּזק;

ח  ¤¤ּפרק
הקּדׁש‡. ׁשל אֹו הקּדׁש, ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח יׂשראל ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשֹור
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ּפטּור  - יׂשראל ׁשל ׁשֹור וכל ׁשּנגח רעהּו". "ׁשֹור ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
נזקין. ּדין ּבהן ׁשאין הן מעילה, עליהן ׁשחּיבין ְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּקדׁשים

הּמקּדׁשין שנפסלו]ּופסּולי נזקין,[קדשים ּדין ּבהן יׁש - ְְְִִִֵֵֶַָָָֻ
ולהיֹותן לפדיֹון יצאּו ׁשהרי ׁשהּזקּו, ּבין ׁשהּזיקּו [נהיו]ּבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָֻ

ִֻחּלין.
הּבׂשר ·. מן ּגֹובה ואינֹו מּבׂשרן; ּגֹובה ׁשהּזיקּו, ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשלמים

ּבהן  מֹועלין קּלים קדׁשים ׁשל ׁשהאמּורין - האמּורין ,ּכנגד ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּגֹובה  ׁשהּזיקה, ּתֹודה וכן מעילה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּכמֹו
הּלחם  ׁשאין עּמּה, הּבא הּלחם מן ּגֹובה ואינֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמּבׂשרּה;

ּבׂשר. ְִַָָמּכלל
ּבקדּׁשה,‚. הּבׂשר מן וחבּורתֹו הּנּזק ׁשּיאכל ּגֹובה? ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻוכיצד

ׁשּלֹו נזק חצי ׁשאם ּכנגד האמּורין? ּכנגד גֹובה אינֹו וכיצד . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָ
עם  הּבׂשר ּכל והיה ּדינר, ׁשוה נזקֹו ּבחצי לגּבֹות לֹו ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָהיה
ּדינר  ׁשוה אמּורין ּבלא והּבׂשר דינרין, ׁשני ׁשוה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהאמּורין
הּבׂשר  חצי אּלא הּבׂשר, ׁשליׁשי ׁשני ּגֹובה אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוחצי

ְִַּבלבד.
"ׁשֹור „. ׁשּנאמר: ּפטּור, - ׁשהּזיק ההפקר ׁשֹור ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָוכן

ׁשֹור רעהּו" ּכיצד? לבעלים. מיחדין הּנכסים ׁשּיהיּו עד , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
אחר  עמד ּבּדין הּנּזק אֹותֹו ׁשּיתּפׂש וקדם ׁשּנגח, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹההפקר
המיחד  ׁשֹור אּלא עֹוד, ולא ּפטּור. זה הרי - ּבֹו ְְְֲֵֶֶַָָָָָֹֻוזכה
הרי  - הפקירֹו אֹו הקּדיׁשֹו ׁשהּזיק ואחר ׁשהּזיק, ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַָלבעלים
ּובׁשעת  הּזקֹו ּבׁשעת ּבעלים לֹו ׁשּיהיּו עד ּפטּור; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָזה

ּבּדין. ֲִִַָעמידה
מּועד ‰. ּבין ּתם ּבין נכרי, ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח יׂשראל ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשֹור

ּבהמּתֹו על האדם את מחּיבין הּגֹויים ׁשאין לפי ּפטּור; -ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
נכרי  ׁשל וׁשֹור ּכדיניהן. להם ּדנין אנּו והרי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּזיקה,
נזק  מׁשּלם - מּועד ּבין ּתם ּבין יׂשראל, ׁשל ׁשֹור ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנגח
ּבּמצוֹות, זהירין ׁשאינן לפי - לּגֹויים זה הּוא קנס ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשלם;
בהמּתן  נזקי על אֹותן ּתחּיב לא ואם הּזקן; מסּלקין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאינן

הּברּיֹות  ממֹון ּומפסידין אֹותן, מׁשּמרין אין -. ְְְְִִִִֵַַַָָ
.Â,ּבּדין עמד ׁשּלא עד הּמּזיק מכרֹו אם - ׁשהּזיק ּתם ְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשֹור

וחֹוזר  מּמּנּו, ּגֹובה הּנּזק הרי מכּור, ׁשהּוא ּפי על ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָאף
קֹול  ׁשּנגח, ׁשּכיון לֹו; ׁשּמכר הּמּזיק מן וגֹובה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּלֹוקח

הּנּזק.[פרסום] ׁשּיגּבה עד לּקח לֹו היה ולא לֹו, ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹיׁש
.Êיאמרּו ׁשּלא ּכדי מקּדׁש, זה הרי - הּמּזיק ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹֻהקּדיׁשֹו

ּבמּתנה הק  נתנֹו מּבׂשרֹו. ּגֹובה ׁשחטֹו, ּפדיֹון. ּבלא יֹוצא ּדׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
מּמּנּו הּנּזק ויגּבה עׂשּוי, ּׁשעׂשה מה -. ְְִִִֶֶֶַַָָָָ

.Á;מכּור אינֹו - מכרֹו ּכ ואחר ּבּדין, ועמד ְְְִִִֵַַַַָָָָהּזיק
קדמּו ּכלּום. עׂשה לא ּבמּתנה, נתנֹו מקּדׁש; אינֹו ְְְְְְִִֵַָָָָָָָֹֻהקּדיׁשֹו,
ׁשּלא  עד ׁשחב ּבין - ּותפׂשּוהּו מּזיק ׁשל חֹובֹות ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבעלי
ּגֹובה  הּנּזק אּלא זכּו, לא - ׁשהּזיק עד חב ׁשּלא ּבין ִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּזיק,
הרי  והּזיק, מּתחּלה חֹובֹות ּבעלי ׁשל היה ׁשאפּלּו ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָמּמּנּו;

מּגּופֹו ּגֹובה .זה ִֶֶ
.Ë,ּבּדין עמד ׁשּלא ּבין ּבּדין ׁשעמד ּבין ׁשהּזיק, ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּועד

ּׁשעׂשה  מה - ׁשחטֹו אֹו ּבמּתנה נתנֹו אֹו מכרֹו אֹו ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָוהקּדיׁשֹו
והנהיגּוהּו חֹובֹות ּבעלי קדמּו חב [לקחוהו]עׂשּוי; ּבין , ְְְֲִִֵֵַָָָ

ּבֹו; זכּו - חב ׁשּלא עד ׁשהּזיק ּבין הּזיק, ׁשּלא עד ִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלהם

הּמּזיק, ׁשּבנכסי הּיפה מן אּלא הּנּזק מׁשּתּלם ׁשאין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלפי
זה. לנזק מׁשעּבדין נכסיו ּכל ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֻוהרי

.È מן ּגֹובין הּמּזיק, מּנכסי הּנזק לגּבֹות נזקקין ּדין ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּכׁשּבית
ׁשּלא  אֹו ּכלל, מּטלטלין לֹו היּו לא אם ּתחּלה. ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֹהּמּטלטלין
הּקרקע, מן הּׁשאר ּגֹובין - הּנזק ּכל ּכנגד הּמּטלטלין ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהיּו
מּטלטלין, ׁשּיּמצאּו זמן וכל הּמּזיק. ׁשּבנכסי הּיפה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמן

סּבין תבואה]אפּלּו לּקרקע.[קליפות נזקקין אין - ְְֲִִִִֵַַַָֻ
.‡È נזקקין ּדין ּבית אין - ׁשּיׁשּלם קדם הּמּזיק ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹמת

מן  לּנּזק וגֹובין לּקרקע; אּלא יתֹומים, ׁשל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָלּמּטלטלין
ׁשהּנּזק מּפני אין הּזּבּורית, והּמּטלטלין חֹוב, ּכבעל נעׂשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

ּבחּיי  הּמּטלטלין הּנּזק ּתפׂש ואם חֹוב. לבעל ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָמׁשּתעּבדין
מֹותֹו אחר מהן לֹו ּגֹובין .הּמּזיק, ִִֵֶַַַַ

.·È,הּמּטלטלין מן חֹוב ּבעל לגּבֹות הּגאֹונים ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִַַַַַָּכבר
מן  לּנזקין מגּבין ,לפיכ דינין; ּבּתי ּבכל זֹו ּתּקנה ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָָּופׁשטה

יתֹומים  ׁשל ּגֹובין הּמּטלטלין מּטלטלין, הּניח לא ואם . ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַֹ
לא  יתֹומים, מּנכסי לּפרע הּבא ׁשּכל - הּזּבּורית מן ְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלהן

ּכמֹו הּזּבּורית, מן אּלא ׁשּיתּבאר.יגּבה ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ
.‚È ּבכפראין חּיבין ואין מׁשּתּלמין, הרג הּנזקין [כששור ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּובעדים אדם] ּברּורה, ּבראיה אּלא - נהרגת הּבהמה ואין ,ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּבארות  מצּויין ואין 'הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא להעיד; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹֻהּכׁשרים
העבדים  אּלא הּצאן, וגדרֹות הּבקר ּוברפת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּסּוסים
ׁשהּזיקה  היא זֹו ׁשּבהמה העידּו אם ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָוהרֹועים
נׁשים  אֹו הּקטּנים העידּו אם אֹו להן; ׁשֹומעין - זֹו ְְִִִִִֵֶֶַַָָאת
סֹומכין  - נזקין ּבׁשאר העידּו אֹו זה, את חבל זה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאדם
על  ממֹון מחּיבין אין לעֹולם אּלא ּכן; הּדבר אין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעליהן'.
עדּיֹות, ׁשאר להעיד הּכׁשרים העדים ׁשּיהיּו עד עדים, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּפי

לׁשּלם. הּמּזיק ּדין ּבית ויחּיבּו ּדין, ּבבית ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָויעידּו
.„È רֹועה ׁשהיה הּנהר ׁשֹור ּגב ּבצּדֹועל הרּוג ׁשֹור ונמצא , ְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

מּועד  וזה מנּׁש זה לּגח, מּועד וזה מנּגח ׁשּזה ּפי על אף -ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ
אפּלּו נגחֹו'; וזה נׁשכֹו, ׁשּזה 'ּבידּוע אֹומרין אין - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָלּׁש

האֹוהר בפראות]ּגמל הרּוג [נוהג ּגמל ונמצא הּגמּלים, ּבין ְְְִִֵֵַַָָָָָָָ
עדים  ׁשּיראּוהּו עד הרגֹו'; ׁשּזה 'ּבידּוע אֹומרין אין - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבצּדֹו

ְִֵּכׁשרים.

ה'תשע"ד  אלול ט"ז חמישי יום

ט  ¤¤ּפרק
ּומּולדּה,‡. מּמּנה נזק חצי ּגֹובה - ׁשהּזיקה מעּברת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֻּבהמה

ּגֹובה  אינֹו - ׁשהּזיקה ּתרנגלת אבל מּגּופּה; ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמּפני
מבּדלת  אּלא העֹוף מּגּוף אינּה ׁשהּביצה מּפני ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻמּביצתּה,

מּמּנּו .ּומפרׁשת ְִֶֶֶֻ
עד ·. אם ידּוע ואין ּבצּדּה, ולדּה ונמצא ׁשּנגחה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמעּברת

- ילדה) (ׁשּנגחה נגחה ׁשּילדה אחר אֹו ילדה, נגחה ְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹׁשּלא
עד  ּכלּום, הּולד מן ּגֹובה ואינֹו הּפרה, מן נזק חצי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמׁשּלם
ׁשהּמֹוציא  היתה; מעּברת ׁשּנגחה ׁשּבׁשעה ראיה ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻׁשּיביא

הראיה  עליו .מחברֹו ְֲֵֵָָָָָ
ואין ‚. ּבצּדּה, נֹופל עּברּה ונמצא מעּברת, ּפרה ׁשּנגח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻׁשֹור
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ג']ּבדּלּוג פעם ׁשֹופר [ידלג קֹול ונגח, ׁשֹופר קֹול ׁשמע . ְְִַַָָָָ
ּכל  וכן לׁשֹופרֹות. מּועד נעׂשה - ונגח ׁשֹופר קֹול ְְְְֲֵַַַָָָָָָֹונגח,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.·È זה,ׁשלׁשהנגח אחר זה ימים ּבׁשלׁשה ׁשורים ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ

חמֹור  ׁשּנגח אֹו ּגמל, נגח ּובחמיׁשי חמֹור, נגח ְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָּוברביעי
נגח  ּכ ואחר זה, אחר זה ימים ּבׁשני ּבּתחּלה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָוגמל
מּועד  הּוא אם ספק זה הרי - זה אחר זה ׁשורים ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה

מּועד. הּוא הּמינין לׁשלׁשת אֹו ּבלבד, אם לׁשורים וכן ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָֹ
ּובּׁשני  ּבּׁשּבת ּובאחד זֹו, אחר זֹו ׁשּבתֹות ּבׁשלׁש ְְִֵֶַַַַַַַָָָָָֹנגח
ּוביֹום  ׁשּבת ּובערב ּבּׁשּבת ּבחמיׁשי ׁשּנגח אֹו ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָּבּׁשּבת,
ספק  זה הרי - אחריה הּבאֹות ׁשּבתֹות ּוב ׁשּתי ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשּבת,
הּימים  לׁשלׁשת אֹו ּבלבד, לׁשּבתֹות מּועד הּוא ְְְִִִִֶַַַָָָֹאם

חל  מהם .ׁשּׁשנים ְִֵֶֶַֹ
.‚È ּבהן וכּיֹוצא הּספקֹות אּלּו ּבהן וכל מחּיבין אין , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשלם, נזק הּנּזק ּתפׂש ואם נזק; חצי אּלא הּמּזיק ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת
מּידֹו. מֹוציאין ִִִֵָאין

ז  ¤¤ּפרק
ּבמֹוסרה‡. ּבעליו ׁשּקׁשרֹו ּכראּוי,[חבל]ׁשֹור ּבפניו ונעל , ְְְְְֵֶַָָָָָָָָָ

היה  ואם נזק. חצי מׁשּלם הּוא, ּתם אם - והּזיק ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָויצא
אם  הא - ּבעליו" יׁשמרּנּו "ולא ׁשּנאמר: ּפטּור, ְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָֹמּועד,
ׁשהּוא  ּבדבר הּזיק ואם זה. הּוא וׁשמּור ּפטּור; ְְְְִִִֶֶָָָָָׁשמרֹו,
ׁשּבר  אֹו לֹו, הראּויין ּדברים ׁשאכל ּכגֹון מּתחּלתֹו, לֹו ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָמּועד

מּלׁשּלם. ּפטּור - הּלּוכֹו ּכדר ְְְְִִֵֶֶַַָּברגלֹו
לקרן ·. מּועד ויצא היה ׂשמאל, לקרן מּועד ואינֹו ימין, ְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ

ׂשמאל  ּבקרן ּבין ימין ּבקרן ּבין ונגח ּכראּוי, ׁשּׁשמרֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחר
נזק  חצי מׁשּלם -. ְֲִֵֶֶַ

ּבכּונה ‚. ׁשּלא ּבין ּבכּונה ּבין ּבאדם, ׁשחבלה -ּבהמה ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
מׁשּלם  מּועדת, ואם מּגּופּה; נזק חצי מׁשּלם היא, ּתּמה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאם
ּומן  הּצער, ּומן הּבׁשת, ּומן הּׁשבת, מן ּופטּור ׁשלם. ִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹנזק
אּלא  ּבהן ּתֹורה חּיבה לא אּלּו, דברים ׁשארּבעה - ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהרּפּוי
הרי  - ּבחברֹו ׁשחבלה ּבהמּתֹו אבל ּבחברֹו, ׁשחבל ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאדם
ּבלבד. נזק אּלא חּיב ׁשאינֹו ממֹונֹו, ׁשהּזיקה ּכמי ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָזה
חּיב, - ּבעצמֹו הּוא ּבּיׁש ואם ּפטּור; - ׁשּבּיׁש ׁשֹורֹו ,ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָלפיכ
ׁשהדליק  אֹו ּבאּמֹו, אֹו ּבאביו ׁשחבל וׁשֹורֹו ׁשּיתּבאר. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָּכמֹו
ּבעצמֹו הּוא היה ואּלּו ּבנזקיו; חּיב - ּבׁשּבת חברֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָּגדיׁש

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּלׁשּלם, ּפטּור היה זה, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהעֹוׂשה
ּונגחֹו„. ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָֹהּמכניס

ּפטּור  - ּכלּבֹו נׁשכֹו אֹו הּבית ּבעל ׁשל הּוא ׁשֹורֹו נגח ואם . ְְְִִֶַַַַַַָָָ
נזק; חצי מׁשּלם ּתם, היה אם - הּבית ּבעל ׁשל ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשֹורֹו

הרּבים. ּברׁשּות הּנֹוגח ּכדין ׁשלם, נזק מׁשּלם - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּומּועד
והבאיׁש‰. זֹו, ׁשּבחצר לבֹור -[העכיר]נפל מימיו את ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ

אחר  ואם הּמים. ּבנזקי חּיב נפילה, ּבׁשעת מּיד הבאיׁש ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָאם
הרי  והּמים ּכבֹור, ּתּקלה הּׁשֹור נעׂשה ׁשהרי ּפטּור; ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָזמן,
ּכמֹו הּכלים, על ּבּה ׁשחּיב ּבֹור מצאנּו ולא ּככלים, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהן

קּבל ׁשּיתּבאר. ואם ּפטּור; הּׁשֹור ּבעל ּברׁשּות, הכניס ואם ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָ

ׁשּנפל  הּׁשֹור ּבנזק חּיב הּוא הרי לׁשמר, הּבית ּבעל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹעליו
ַלּבֹור.

.Â את והּזיק ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַֹהכניס
ּבחצר  ׁשחפר אֹו הּבית, ּבעל ּבֹו ׁשהּזק אֹו הּבית, ִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֻּבעל

ּובעל ׁשיח ּבֹורֹות חצר, ּבנזקי חּיב הּׁשֹור ּבעל - ּומערֹות ים ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ
לסתמֹו. עליו היה ׁשהרי הּבֹור, ּבנזקי חּיב ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָחצר

.Ê,לדעת ׁשּלא הּזיקֹו אם - הּׁשֹור את הּבית ּבעל ְִִִִִִֶֶַַַַַַַֹהּזיק
עד  ּברׁשּות, ׁשּלא נכנסּת 'לּמה לֹו: אֹומר ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּפטּור;
מּפני  ׁשלם; נזק חּיב - לדעת הּזיקֹו ואם ?'ּב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשגגּתי
לֹו אין - להּזיקֹו אבל מרׁשּותֹו, להֹוציאֹו רׁשּות לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַָׁשּיׁש

.רׁשּות  ְ
.Á ּבין חברֹו, ׁשל ּכלי ׁשּׁשּבר הרי ּכיצד? לּנזקין. ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשמין

ּבהמּתֹו ּבין הּכלי הּוא את אּתה 'קח לּמּזיק: אֹומרין אין - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ּפחת  ּכּמה אֹומדין אּלא ּכליֹו'; ּדמי לזה וׁשּלם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשבּור,
מּועד, הּמּזיק היה אם הּפחת ּכל לֹו ונֹותן מּדמיו, ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָהּכלי
ּלֹו", יהיה "והּמת ׁשּנאמר: ּתם, היה אם הּפחת חצי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹו

הּנבלה ּפחת הנזק]לּנּזק. משעת וׁשבח [שפחתה הּנּזק; על , ְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
והּנּזק. הּמּזיק אֹותֹו חֹולקין ְְְִִִֵַַַַָָהּנבלה,

.Ë הּנבלה והרי ומת, ׁשּנגחּוהּו מאתים ׁשוה ׁשֹור ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
והרי  ּפחתה ּבּדין העמדה ּובׁשעת מאה, מיתה ּבׁשעת ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָׁשוה
ואם  מאה; אּלא מׁשּלם הּמּזיק אין - ׁשמֹונים ׁשוה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהיא

מּגּופֹו חמּׁשים לֹו מׁשּלם ּתם, .היה ְֲִִִֵַָָָ
.È ּבּדין עמידה ּבׁשעת ׁשוה היא והרי הּנבלה, ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָהׁשּביחה

היה  אם ּתׁשעים, לֹו מׁשּלם הּמּזיק הרי - ועׂשרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמאה
חמּׁשה מׁשּלם ּתם, היה ואם וזה מּועד; מּגּופֹו; וארּבעים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
יחצּון" הּמת את "וגם ׁשּנאמר: יחצּון.הּוא הּנבלה ׁשבח , ְְֱֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

.‡Èוהפחיתֹו מאתים ׁשוה ׁשֹור ׁשּנגח מאתים, ׁשוה ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשֹור
הּוא  והרי הּנּזק, הׁשּביח ּבּדין עמידה ּובׁשעת ְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַַַָָחמּׁשים,

החבל זה ולּולא מאֹות, ארּבע ׁשהפחיתֹו,[החבלה]ׁשוה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
- מאליו ׁשּׁשבח ּבין ׁשּפּטמֹו ּבין מאֹות, ׁשמ ֹונה ׁשוה ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהיה
ּבׁשעת  הּמּכה מחמת ּכחׁש הּנזק. ּכׁשעת אּלא לֹו נֹותן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאינֹו
ּכׁשעת  לֹו נֹותן - מאה ׁשוה הּפחת והרי ּבּדין, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעמידה

ּבּדין. ֲִִַָעמידה
.·È מחמת אם - ּבּדין עמידה ּבׁשעת הּמּזיק ְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָהׁשּביח

ׁשוה  ּׁשהיה מה אּלא מּמּנּו מׁשּתּלם אינֹו ׁשבח, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּפּטמֹו
חצי  מׁשּתּלם הׁשּביח, עצמֹו מחמת ואם ׁשהּזיק; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָּבּׁשעה

ּבּדין  עמידה ּכׁשעת מּמּנּו .נזק ְֲִִִִֶֶֶַַָ
.‚Èׁשּממציא עד ּבּנבלה, לטרח הּמּזיק אֹותּה[מביא]על ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

הּנבלה  מעלה - ומת לבֹור הּׁשֹור ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלּנּזק.
הּנבלה, ּפחת לֹו ׁשמין ּכ ואחר לּנּזק, ונֹותנּה הּבֹור ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָמן
מלּמד  ּלֹו", יהיה והּמת לבעליו, יׁשיב "ּכסף ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
- החי מן ׁשּפחתה והּפחת הּנבלה, להׁשיב חּיב ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּפחת, חצי - ּתם היה ואם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָלּנּזק;

ח  ¤¤ּפרק
הקּדׁש‡. ׁשל אֹו הקּדׁש, ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח יׂשראל ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשֹור
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ּפטּור  - יׂשראל ׁשל ׁשֹור וכל ׁשּנגח רעהּו". "ׁשֹור ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
נזקין. ּדין ּבהן ׁשאין הן מעילה, עליהן ׁשחּיבין ְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּקדׁשים

הּמקּדׁשין שנפסלו]ּופסּולי נזקין,[קדשים ּדין ּבהן יׁש - ְְְִִִֵֵֶַָָָֻ
ולהיֹותן לפדיֹון יצאּו ׁשהרי ׁשהּזקּו, ּבין ׁשהּזיקּו [נהיו]ּבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָֻ

ִֻחּלין.
הּבׂשר ·. מן ּגֹובה ואינֹו מּבׂשרן; ּגֹובה ׁשהּזיקּו, ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשלמים

ּבהן  מֹועלין קּלים קדׁשים ׁשל ׁשהאמּורין - האמּורין ,ּכנגד ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּגֹובה  ׁשהּזיקה, ּתֹודה וכן מעילה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּכמֹו
הּלחם  ׁשאין עּמּה, הּבא הּלחם מן ּגֹובה ואינֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמּבׂשרּה;

ּבׂשר. ְִַָָמּכלל
ּבקדּׁשה,‚. הּבׂשר מן וחבּורתֹו הּנּזק ׁשּיאכל ּגֹובה? ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻוכיצד

ׁשּלֹו נזק חצי ׁשאם ּכנגד האמּורין? ּכנגד גֹובה אינֹו וכיצד . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָ
עם  הּבׂשר ּכל והיה ּדינר, ׁשוה נזקֹו ּבחצי לגּבֹות לֹו ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָהיה
ּדינר  ׁשוה אמּורין ּבלא והּבׂשר דינרין, ׁשני ׁשוה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהאמּורין
הּבׂשר  חצי אּלא הּבׂשר, ׁשליׁשי ׁשני ּגֹובה אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוחצי

ְִַּבלבד.
"ׁשֹור „. ׁשּנאמר: ּפטּור, - ׁשהּזיק ההפקר ׁשֹור ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָוכן

ׁשֹור רעהּו" ּכיצד? לבעלים. מיחדין הּנכסים ׁשּיהיּו עד , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
אחר  עמד ּבּדין הּנּזק אֹותֹו ׁשּיתּפׂש וקדם ׁשּנגח, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹההפקר
המיחד  ׁשֹור אּלא עֹוד, ולא ּפטּור. זה הרי - ּבֹו ְְְֲֵֶֶַָָָָָֹֻוזכה
הרי  - הפקירֹו אֹו הקּדיׁשֹו ׁשהּזיק ואחר ׁשהּזיק, ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַָלבעלים
ּובׁשעת  הּזקֹו ּבׁשעת ּבעלים לֹו ׁשּיהיּו עד ּפטּור; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָזה

ּבּדין. ֲִִַָעמידה
מּועד ‰. ּבין ּתם ּבין נכרי, ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח יׂשראל ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשֹור

ּבהמּתֹו על האדם את מחּיבין הּגֹויים ׁשאין לפי ּפטּור; -ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
נכרי  ׁשל וׁשֹור ּכדיניהן. להם ּדנין אנּו והרי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּזיקה,
נזק  מׁשּלם - מּועד ּבין ּתם ּבין יׂשראל, ׁשל ׁשֹור ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנגח
ּבּמצוֹות, זהירין ׁשאינן לפי - לּגֹויים זה הּוא קנס ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשלם;
בהמּתן  נזקי על אֹותן ּתחּיב לא ואם הּזקן; מסּלקין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאינן

הּברּיֹות  ממֹון ּומפסידין אֹותן, מׁשּמרין אין -. ְְְְִִִִֵַַַָָ
.Â,ּבּדין עמד ׁשּלא עד הּמּזיק מכרֹו אם - ׁשהּזיק ּתם ְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשֹור

וחֹוזר  מּמּנּו, ּגֹובה הּנּזק הרי מכּור, ׁשהּוא ּפי על ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָאף
קֹול  ׁשּנגח, ׁשּכיון לֹו; ׁשּמכר הּמּזיק מן וגֹובה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּלֹוקח

הּנּזק.[פרסום] ׁשּיגּבה עד לּקח לֹו היה ולא לֹו, ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹיׁש
.Êיאמרּו ׁשּלא ּכדי מקּדׁש, זה הרי - הּמּזיק ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹֻהקּדיׁשֹו

ּבמּתנה הק  נתנֹו מּבׂשרֹו. ּגֹובה ׁשחטֹו, ּפדיֹון. ּבלא יֹוצא ּדׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
מּמּנּו הּנּזק ויגּבה עׂשּוי, ּׁשעׂשה מה -. ְְִִִֶֶֶַַָָָָ

.Á;מכּור אינֹו - מכרֹו ּכ ואחר ּבּדין, ועמד ְְְִִִֵַַַַָָָָהּזיק
קדמּו ּכלּום. עׂשה לא ּבמּתנה, נתנֹו מקּדׁש; אינֹו ְְְְְְִִֵַָָָָָָָֹֻהקּדיׁשֹו,
ׁשּלא  עד ׁשחב ּבין - ּותפׂשּוהּו מּזיק ׁשל חֹובֹות ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבעלי
ּגֹובה  הּנּזק אּלא זכּו, לא - ׁשהּזיק עד חב ׁשּלא ּבין ִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּזיק,
הרי  והּזיק, מּתחּלה חֹובֹות ּבעלי ׁשל היה ׁשאפּלּו ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָמּמּנּו;

מּגּופֹו ּגֹובה .זה ִֶֶ
.Ë,ּבּדין עמד ׁשּלא ּבין ּבּדין ׁשעמד ּבין ׁשהּזיק, ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּועד

ּׁשעׂשה  מה - ׁשחטֹו אֹו ּבמּתנה נתנֹו אֹו מכרֹו אֹו ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָוהקּדיׁשֹו
והנהיגּוהּו חֹובֹות ּבעלי קדמּו חב [לקחוהו]עׂשּוי; ּבין , ְְְֲִִֵֵַָָָ

ּבֹו; זכּו - חב ׁשּלא עד ׁשהּזיק ּבין הּזיק, ׁשּלא עד ִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלהם

הּמּזיק, ׁשּבנכסי הּיפה מן אּלא הּנּזק מׁשּתּלם ׁשאין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלפי
זה. לנזק מׁשעּבדין נכסיו ּכל ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֻוהרי

.È מן ּגֹובין הּמּזיק, מּנכסי הּנזק לגּבֹות נזקקין ּדין ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּכׁשּבית
ׁשּלא  אֹו ּכלל, מּטלטלין לֹו היּו לא אם ּתחּלה. ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֹהּמּטלטלין
הּקרקע, מן הּׁשאר ּגֹובין - הּנזק ּכל ּכנגד הּמּטלטלין ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהיּו
מּטלטלין, ׁשּיּמצאּו זמן וכל הּמּזיק. ׁשּבנכסי הּיפה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמן

סּבין תבואה]אפּלּו לּקרקע.[קליפות נזקקין אין - ְְֲִִִִֵַַַָֻ
.‡È נזקקין ּדין ּבית אין - ׁשּיׁשּלם קדם הּמּזיק ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹמת

מן  לּנּזק וגֹובין לּקרקע; אּלא יתֹומים, ׁשל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָלּמּטלטלין
ׁשהּנּזק מּפני אין הּזּבּורית, והּמּטלטלין חֹוב, ּכבעל נעׂשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

ּבחּיי  הּמּטלטלין הּנּזק ּתפׂש ואם חֹוב. לבעל ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָמׁשּתעּבדין
מֹותֹו אחר מהן לֹו ּגֹובין .הּמּזיק, ִִֵֶַַַַ

.·È,הּמּטלטלין מן חֹוב ּבעל לגּבֹות הּגאֹונים ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִַַַַַָּכבר
מן  לּנזקין מגּבין ,לפיכ דינין; ּבּתי ּבכל זֹו ּתּקנה ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָָּופׁשטה

יתֹומים  ׁשל ּגֹובין הּמּטלטלין מּטלטלין, הּניח לא ואם . ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַֹ
לא  יתֹומים, מּנכסי לּפרע הּבא ׁשּכל - הּזּבּורית מן ְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלהן

ּכמֹו הּזּבּורית, מן אּלא ׁשּיתּבאר.יגּבה ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ
.‚È ּבכפראין חּיבין ואין מׁשּתּלמין, הרג הּנזקין [כששור ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּובעדים אדם] ּברּורה, ּבראיה אּלא - נהרגת הּבהמה ואין ,ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּבארות  מצּויין ואין 'הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא להעיד; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹֻהּכׁשרים
העבדים  אּלא הּצאן, וגדרֹות הּבקר ּוברפת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּסּוסים
ׁשהּזיקה  היא זֹו ׁשּבהמה העידּו אם ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָוהרֹועים
נׁשים  אֹו הּקטּנים העידּו אם אֹו להן; ׁשֹומעין - זֹו ְְִִִִִֵֶֶַַָָאת
סֹומכין  - נזקין ּבׁשאר העידּו אֹו זה, את חבל זה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאדם
על  ממֹון מחּיבין אין לעֹולם אּלא ּכן; הּדבר אין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעליהן'.
עדּיֹות, ׁשאר להעיד הּכׁשרים העדים ׁשּיהיּו עד עדים, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּפי

לׁשּלם. הּמּזיק ּדין ּבית ויחּיבּו ּדין, ּבבית ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָויעידּו
.„È רֹועה ׁשהיה הּנהר ׁשֹור ּגב ּבצּדֹועל הרּוג ׁשֹור ונמצא , ְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

מּועד  וזה מנּׁש זה לּגח, מּועד וזה מנּגח ׁשּזה ּפי על אף -ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ
אפּלּו נגחֹו'; וזה נׁשכֹו, ׁשּזה 'ּבידּוע אֹומרין אין - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָלּׁש

האֹוהר בפראות]ּגמל הרּוג [נוהג ּגמל ונמצא הּגמּלים, ּבין ְְְִִֵֵַַָָָָָָָ
עדים  ׁשּיראּוהּו עד הרגֹו'; ׁשּזה 'ּבידּוע אֹומרין אין - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבצּדֹו

ְִֵּכׁשרים.

ה'תשע"ד  אלול ט"ז חמישי יום

ט  ¤¤ּפרק
ּומּולדּה,‡. מּמּנה נזק חצי ּגֹובה - ׁשהּזיקה מעּברת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֻּבהמה

ּגֹובה  אינֹו - ׁשהּזיקה ּתרנגלת אבל מּגּופּה; ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמּפני
מבּדלת  אּלא העֹוף מּגּוף אינּה ׁשהּביצה מּפני ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻמּביצתּה,

מּמּנּו .ּומפרׁשת ְִֶֶֶֻ
עד ·. אם ידּוע ואין ּבצּדּה, ולדּה ונמצא ׁשּנגחה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמעּברת

- ילדה) (ׁשּנגחה נגחה ׁשּילדה אחר אֹו ילדה, נגחה ְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹׁשּלא
עד  ּכלּום, הּולד מן ּגֹובה ואינֹו הּפרה, מן נזק חצי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמׁשּלם
ׁשהּמֹוציא  היתה; מעּברת ׁשּנגחה ׁשּבׁשעה ראיה ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻׁשּיביא

הראיה  עליו .מחברֹו ְֲֵֵָָָָָ
ואין ‚. ּבצּדּה, נֹופל עּברּה ונמצא מעּברת, ּפרה ׁשּנגח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻׁשֹור
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הּפילה  הּנגיחה מחמת אֹו הּפילה, נגחּה ׁשּלא עד אם ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹידּוע
ׁשהּמֹוציא  הּולד; נזק מׁשּלם ואינֹו הּפרה, נזק מׁשּלם -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הראיה  עליו .מחברֹו ְֲֵֵָָָָָ
ּבפני „. הּפרה ּפחת ׁשמין אין - והּפילה מעּברת, ּפרה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻנגח

היתה  ּכּמה ׁשמין אּלא עצמֹו, ּבפני הּולד ּופחת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָעצמּה
עּתה  ׁשוה היא וכּמה ּובריאה, מעּברת ּכׁשהיתה ׁשוה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻהּפרה
ּתם. היה אם חציֹו אֹו הּפחת, ּומׁשּלם ׁשּלּה, והּנפל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיא

הּׁשמן ‰. ּפחת הרי - לאחד והּולד לאחד, הּפרה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהיתה
אֹותֹו חֹולקין הּנפל, ּופחת הּפרה; לבעל הּפרה, ּגּוף ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּפחת

הּולד  לבעל והּנפל, הּולד; ּבעל עם הּפרה .ּבעל ְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
.Â אֹומר הּנּזק והּזק, אחר, ׁשֹור אחר רֹודף ׁשהיה ְִֵֵֵֶַַַַַָָָֻׁשֹור

- לקה' ּבסלע ׁשּמא יֹודע, 'איני אֹומר וזה הּזיק', ׁשֹור'ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הראיה  עליו מחברֹו 'אני הּמֹוציא אֹומר ׁשהּנּזק ּפי על ואף ; ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

'וּדאי  ואמר: הּנּזק טען יֹודע'. 'איני אֹומר וזה ּבוּדאי', ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָיֹודע
הּסת נׁשּבע זה הרי - הּזיק' ׁשּׁשֹור יֹודע [מדרבנן]אּתה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אף  ּפטּור - ּתם היה אם אבל מּועד; היה אם יֹודע, ֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשאינֹו
הּנזק  ׁשחצי ּפטּור, מעצמֹו הֹודה ׁשאפּלּו הּסת, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּׁשבּועת

ּפטּור. ּבקנס ּומֹודה הּוא, ְְִֶָָָקנס
.Ê מהן ׁשאחד העדים והרי אחד, אחר רֹודפין ׁשנים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהיּו

אֹומר  זה - מּׁשניהם הּוא איזה יֹודעים העדים ואין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָהּזיק,
ואם  ּפטּורין. ׁשניהם - הּזיק' ׁשֹור' אֹומר וזה הּזיק', ׁשֹור'ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶ

הּפחּות מּגּוף לׁשּלם חּיב אחד, איׁש ׁשל ׁשניהם [הזול]היּו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מּנכסיו. ׁשלם נזק מׁשּלם מּועדין, היּו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּבׁשניהם;

.Á אבל עֹומדין. הּׁשורים ּבׁשּׁשני אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה
על  אף - ּתם מהן אחד והיה אבד, אֹו מהן אחד מת ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאם
ראיה  'הבא לֹו: אֹומר ׁשהרי ּפטּור; אחד, איׁש ׁשל ׁשהן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּפי

'ל ואׁשּלם ׁשהּזיק, הּוא העֹומד .ׁשּזה ְֲִִֵֵֶֶֶַַָ
.Ë הּנּזק קטן, ואחד ּגדֹול אחד הרֹודפין הּׁשורים ׁשני ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָהיּו

אחד  היה הּזיק', 'קטן אֹומר והּמּזיק הּזיק', 'ּגדֹול ְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָאֹומר
אֹומר  והּמּזיק הּזיק', 'מּועד אֹומר הּנּזק מּועד, ואחד ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּתם

הראיה  עליו מחברֹו הּמֹוציא - הּזיק' .'ּתם ְֲִִִֵֵַָָָָָָ
.È עדים אּלא הּזיק, ׁשּזה ּברּורה ראיה ׁשם היתה ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹלא

ּכמֹו הּמּזיק מׁשּלם - הּזיק אּלּו מּׁשני ׁשאחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמעידים
הּזיק  ׁשּזה ּבוּדאי, יֹודע 'ׁשאּתה הּנּזק טען ואם ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשאמר.
ּכמֹו ּומׁשּלם הּתֹורה, ׁשבּועת נׁשּבע הּמּזיק הרי - 'ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּבפני

ּבמקצת. הֹודה ׁשהרי ְְֲִֵֶֶָָָׁשהֹודה;
.‡È והּמּזיקין קטן, ואחד ּגדֹול אחד ׁשנים, הּנּזקין ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָהיּו

את  הּזיק 'ּגדֹול אֹומר: הּנּזק קטן, ואחד ּגדֹול אחד ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשנים,
קטן  אּלא כי, 'לא אֹומר: והּמּזיק הּקטן', את וקטן ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּגדֹול,
ּתם  אחד ׁשהיה אֹו הּקטן'; את וגדֹול הּגדֹול , את ְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָהּזיק
ותם  הּגדֹול, את הּזיק 'מּועד אֹומר: הּנּזק מּועד, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָואחד
הּגדֹול, את הּזיק 'ּתם אֹומר: והּמּזיק הּקטן', את ְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּזיק

הראיה  עליו מחברֹו הּמֹוציא - הּקטן' את היתה ּומּועד לא . ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ
לטֹוען  ּדֹומה? זה למה ּפטּור. הּמּזיק - ּברּורה ראיה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָׁשם
הּסת, נׁשּבע ׁשהּוא - ּבׂשעֹורים לֹו והֹודה חּטים, חברֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָאת
טֹוען  ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׂשעֹורים, מּדמי אף ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָונפטר
הּגדֹול  מן לּקטן מׁשּתּלם זה הרי - הּנּזק ּתפׂש ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָונטען.

ּתפׂש, לא אם אבל הּמּזיק; ׁשהֹודה ּכמֹו הּקטן, מן ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹולּגדֹול
ּכלּום. הּמּזיק מן מֹוציאין ְִִִִֵַַאין

.·È הּנּזק הרי - אחר ׁשֹור ונגח וחזר ׁשֹור, ׁשּנגח ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָׁשֹור
ּבֹו ּכׁשּתפין והּבעלים, מאתים הראׁשֹון ׁשוה ׁשֹור ּכיצד? . ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻ

יפה הּנבלה ואין מאתים, ׁשוה ׁשֹור -[שווה]ׁשּנגח ּכלּום ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אחר  ׁשֹור ונגח חזר מאה. הּׁשֹור ּובעל מאה, נֹוטל ְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָהּנּזק
מאה, נֹוטל האחרֹון - ּכלּום יפה הּנבלה ואין מאתים, ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשוה
חזר  חמּׁשים. חמּׁשים נֹוטלין הּבעלים עם ׁשּלפניו ְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָוהּנּזק
- ּכלּום יפה הּנבלה ואין מאתים, ׁשוה אחר ׁשֹור ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָונגח
הראׁשֹון  והּנּזק חמּׁשים, ׁשּלפניו והּנּזק מאה, נֹוטל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהאחרֹון
וכן  ועׂשרים. חמּׁשה ועׂשרים חמּׁשה נֹוטלין הּבעלים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָָעם

והֹולכין. חֹולקין זֹו ּדר ְְְִִֶֶַעל
.‚È,מּגּופּה נזקֹו חצי לגּבֹות ׁשהּזיקה הּבהמה ׁשּתפׂש ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָנּזק

הּנּזק  - והּזיקה יצאת ואם לנזקיה; ׂשכר ׁשֹומר עליה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָנעׂשה
ׁשוה  ׁשֹור ּכיצד? ּפטּורין. והּבעלים ּבנזקיה, חּיב ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהראׁשֹון
מּמּנּו לגּבֹות הּנּזק ּותפׂשֹו מאתים, והפסיד ׁשּנגח ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמאתים
הּנּזק  זה הרי - וארּבעים ּבמאה והפסיד ונגח וחזר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמאה,
מׁשּתּלם  ׁשּתפׂשֹו הראׁשֹון והּנּזק ׁשבעים, מׁשּתּלם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהאחרֹון

נ  ּכּיֹוצא מֹותר ּכל וכן מאה. והּבעלים ׁשלׁשים, והּוא זקֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹֹ
.ּבזה  ֶָ

.„È ּבּמֹותר מׁשּלמין ּבזה, זה ׁשחבלּו ּתּמים ׁשורים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשני
- ּבזה זה ׁשחבלּו ואדם מּועד אֹו מּועדין, ׁשניהן נזק. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָחצי
מּועד  - מּועד ואחד ּתם אחד ׁשלם. נזק ּבּמֹותר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמׁשּלמין
ּבּמֹותר  מׁשּלם ּבמּועד, ותם ׁשלם; נזק ּבּמֹותר מׁשּלם ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבתם,

נזק  ׁשהפסידחצי ּתם ׁשֹור ּכיצד? אחר [הזיק]. ּתם ּבׁשֹור ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
האחרֹון זה וחזר מנה, ארּבעים ׁשוה ׁשוה ּבראׁשֹון והפסיד ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

היּו ׁשלׁשים. האחרֹון לבעל מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל הרי -ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָֹ
מּועד  הראׁשֹון ׁשּׁשים. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל מּועדין, ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשניהן
ּתם  הראׁשֹון ׁשמֹונים. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל ּתם, ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָוהאחרֹון

עׂשרה. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל מּועד, ְְֲֲִֵַַַַָָָָָוהאחרֹון

י  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. ּגדֹול ּבין - מקֹום ּבכל האדם את ׁשהמית ְִֵֵֵֶֶָָָָָָׁשֹור

מּועד  ואחד ּתם אחד - חֹורין ּבן ּבין עבד ּבין הרי קטן, , ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ
ּכדיניהם. ּפטּור הּגֹוי, את המית ואם נסקל; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָזה

הרי ·. ׁשהמיתּו, ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשאר ואחד ׁשֹור ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָואחד
נסקלין  ׁשהרג?אּלּו למּועד האדם את ׁשהרג ּתם ּבין מה . ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּיהיה  ּובלבד ּבכפר; חּיב והּמּועד הּכפר, מן ּפטּור ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשהּתם
להרג. ֲַָֹמּועד

נסקלין,‚. - אדם ׁשהרגּו ועֹוף חּיה ּבהמה וכל ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָוהֹואיל
הּכפר? את ּבעליו ׁשּיׁשּלמּו עד להרג, מּועד יּמצא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהיא
ׁשהּמּועד  יׂשראל, הרג ּכ ואחר גֹויים, ׁשלׁשה ׁשהרג ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּכגֹון
יׂשראל  ׁשלׁשה ׁשהרג אֹו ליׂשראל; מּועד הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלגֹויים
ּוברח  והרג ּוברח ׁשהרג אֹו ׁשלם; הרג ּכ ואחר ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָטרפה,
ּבכפר  חּיבין הּבעלים ׁשאין - נתּפׂש ּוברביעי ּוברח, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהרג

הּׁשֹור  ׁשּיּסקל סּכןעד אם וכן של]. אדם [נפשם בני ׁשלׁשה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
מתו]ּכאחד זמן ואחר למות, ּבהמֹות [ונטו ׁשלׁש הרג אֹו , ְְֵֶַָָָֹ
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וכן  הּכפר. את מׁשּלמין ּובעליו להריגה, מּועד זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּכירּו את [זיהו]אם הּכירּו ולא הּׁשֹור, ּבעל את העדים ְִִִִִִֵֶֶַַַָֹ

ראּו ּוברביעית ּוׁשליׁשית, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבפעם ְְְְִִִִִִַַַָָָָהּׁשֹור
ׁשהרג  הּׁשֹור הּוא זה אם יֹודעין ואינן ׁשהרג, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשֹורֹו
והּועדּו הֹואיל - היה אחר אֹו הראׁשֹונֹות ּפעמים ְְְֲִִִִֵַָָָָָֹּבׁשלׁשה
ּפעמים, ׁשלׁשה ׁשהרג ׁשֹור ּבבקרם להם ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּבעלים
- ׁשמרּו ׁשּלא ּומאחר ּבהמּתם, ּכל את לׁשמר להם ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהיה

הּכפר. את ְְִֶֶַַֹמׁשּלמין
יּומת"„. ּבעליו "וגם ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּׁשמּועה זה מּפי - ְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

הּנהרג  ּכפר נתן ואם ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ׁשהּוא ,למדּו, ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכּפרה ׁשהּכפר ּפי על ואף לֹו. הּוא,[כחטאת]נתּכּפר ְְִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּכרחֹו. ּבעל ּבכפר ׁשּנתחּיב מי את ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹממׁשּכנין
מׁשּלם ‰. מהן אחד ּכל - ׁשהרג ׁשּתפין ׁשני ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻוׁשֹור

ּגמּורה  ּכּפרה צרי מהן אחד ּכל ׁשהרי ׁשלם, .ּכפר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
.Âלֹו היּו אם ּבעליו, ּבפני אּלא ׁשֹור ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָאין

הּמדּבר, ׁשֹור ּכגֹון - ּבעלים לֹו היּו לא אם אבל ְְְְֲִִִִַָָָָָֹּבעלים.
המית, אם - יֹורׁשין לֹו ואין ׁשּמת ּגר וׁשֹור ההקּדׁש, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַוׁשֹור
ּבעלים  לֹו ׁשאין ּפי על אף ּדינֹו וגֹומרין נסקל; זה .הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

האּפיטרֹוּפין  וׁשֹור היתֹומים, וׁשֹור האּׁשה, ׁשֹור ְְְְְִִִִֵֶַָָָוכן
הּכפר; את מׁשּלמין האּפיטרֹוּפין ואין נסקלין. - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהמיתּו
אינן  והּׁשֹוטים החרׁשים אֹו והּקטּנים הּוא, ּכּפרה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּכפר

ּכּפרה. צריכין ׁשּיהיּו ּכדי חּיּוב, ְְְְִִִִֵֵֶַָָּבני
.Ê הּׁשֹור ׁשהיה אֹו הּנפׁש, את ׁשהרג טרפה ׁשהּוא ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשֹור

יּומת" ּבעליו "וגם ׁשּנאמר: נסקל, אינֹו - טרפה אדם ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשל
ּכמת  ׁשּבעליו וכיון הּׁשֹור; מיתת ּכ הּבעלים, ּכמיתת -ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּפטּור. זה הרי - מיתה צריכין ואין חׁשּובין, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָהן
.Áהּכ אין - והרגֹו ּבחברֹו, ּכלּבֹו וכן המׁשּסה נסקל; לב ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

והרגּוהּו חּיה, אֹו ּבהמה ּבֹו ּגרה ּבֹואם ׁשּסה אם אבל . ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָ
הּנחׁש ׁשּסם נסקל; הּנחׁש - והרגֹו ּבֹו, הּׁשיכֹו ואפּלּו ְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָנחׁש,
ּבֹו ׁשהּׁשי האדם זה ,לפיכ מקיאֹו; הּוא מעצמֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהמית,

ּדין. ּבית מּמיתת ּפטּור ִִִֵַַָָָהּנחׁש,
.Ë להּזיק ׁשּתתּכּון עד המיתה, אם נסקלת הּבהמה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאין

מתּכּון  ׁשהיה ׁשֹור אבל סקילה. עליו חּיבת ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָלמי
את  והרג לנכרי נתּכּון האדם, את והרג הּבהמה את ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלהרג
מן  ּפטּור - קּימה ּבן והרג לנפלים נתּכּון יׂשראל, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבן
ּבקנס  אֹו ּבכפר, חּיבין הּבעלים - מּועד היה ואם ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָֹהּמיתה.
והּוא  הֹואיל כּונה, ּבלא ׁשהרג ּפי על אף עבד, המית ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאם

לזה  .מּועד ֶָָ
.È ּבבֹור ירק וראה ּבבֹורֹות, האדם ּבני על לנּפל מּועד ְְְְְִֵַָָָָָָָָָָֹהיה

ׁשהיה  אֹו ומת, אדם ׁשם והיה הּירק, ּבׁשביל לּבֹור ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָונפל
ונתחּכ אדם, ּבני על ּומּפילן ּבכתלים להתחּכ ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָמּועד
הּׁשֹור  - חּכּוכֹו מחמת ומת האדם על ונפל להנאתֹו, ְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹּבּכתל
חּיבין  והּבעלים להמית, נתּכּון ׁשּלא לפי מּמיתה, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּפטּור
אֹו ּבבֹורֹות, אדם ּבני על לּפל מּועד זה ׁשהרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּבכפר
?נתחּכ ׁשּלהנאתֹו יּודע והיא הּכתלים. עליהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלהּפיל

והמית  ׁשהּפיל לאחר אף ּבׁשּנתחּכ. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַ

.‡È ּבהמּתן ׁשּתמית עד הּכפר, את מׁשּלמין הּבעלים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאין
ּפי  על אף - הּמּזיק ּברׁשּות המית אם אבל מרׁשּותן. ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָחּוץ

הּכפר  מן ּפטּורין הּבעלים ּבסקילה, הּנכנס ׁשהּוא ּכיצד? . ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ׂשכרֹו לתּבע נכנס ואפּלּו ּברׁשּותֹו, ׁשּלא הּבית ּבעל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַָֹֹלחצר
הּׁשֹור  - ומת הּבית, ּבעל ׁשל ׁשֹורֹו ּונגחֹו מּמּנּו, חֹובֹו ְִִֵֶֶַַַַַָָאֹו
רׁשּות  לֹו אין ׁשהרי הּכפר; מן ּפטּורין והּבעלים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבסקילה,

מּדעּתֹו. ׁשּלא זה ׁשל לרׁשּותֹו ְְְִִִֵֶֶֶַָֹלהּכנס
.·È'הן' לֹו ואמר הּבית, לבעל וקרא ּבּפתח ,[כן]עמד ְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָ

ּפטּורין; הּבעלים הרי - הּבית ּבעל ׁשל ׁשֹורֹו ּונגחֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָונכנס,
.עּמ ׁשאדּבר עד ּבמקֹומ עמד אּלא 'הן', מׁשמע ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאין

.‚È תינֹוק ּגּבי על ודרסה הּנּזק, לחצר ׁשּנכנסה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבהמה
הּכפר  את מׁשּלמין הּבעלים - והרגּתּו הּלּוכּה, ּכדר; ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

חּיב  הּנּזק ּוברׁשּות הּלּוכּה, ּכדר להּזיק מּועדת ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהרגל
למד, נמצאת ׁשּבארנּו. ּכמֹו הרגל, ועל הּׁשן על ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאף
ּבכפר; חּיבין והּבעלים נסקל, - ּבכּונה ׁשהמית ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּמּועד
חּיבין  והּבעלים הּמיתה, מן ּפטּור - כּונה ּבלא המית ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹואם
ּומן  הּמיתה מן ּפטּור - כּונה ּבלא ׁשהמית ותם ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבכפר.
מן  ּפטּורין והּבעלים נסקל, - להמית נתּכּון ואם ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָֹהּכפר;

העבד. מּקנס וכן ְְִֵֶֶֶַַָֹהּכפר,
.„Èאֹו עבד ּבכּונה ׁשהמית ׁשהּתם ּפי על ׁשאף לי, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָיראה

הּקצּוב  סלע ׁשלׁשים ׁשהּוא הּקנס, מן ּפטּור - ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹׁשפחה
העבד ּבּתֹורה  ּדמי חצי מׁשּלם - ּבכּונה ׁשּלא המית אם , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

חמֹורֹו. אֹו חברֹו ׁשֹור המית ּכאּלּו מּגּופֹו, הּׁשפחה ּדמי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָאֹו

יא  ¤¤ּפרק
דמי ‡. ׁשהּוא הּדּינין ׁשּיראּו ּכמֹו הּכפר? הּוא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכּמה

אׁשר  "ּככל ׁשּנאמר: נהרג, ׁשל ׁשויֹו לפי הּכל ְְְֱֱֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּנהרג,
עליו" זכרים יּוׁשת קטּנים, ּבין ּגדֹולים ּבין העבדים, וכפר . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּכסף  סלע ׁשלׁשים ּבּתֹורה, הּקצּוב הּקנס הּוא - נקבֹות ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹאֹו
ׁשוה  ׁשאינֹו ּבין מנה, מאה ׁשוה העבד ׁשהיה ּבין ֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָיפה,

וכל דינר. אך]אּלא משוחרר -[עבד ׁשחרּור ּגט המעּכב ְְְִִֵֶַָָָָֻ
לחרּות. יצא ׁשהרי אדֹון, לֹו ואין הֹואיל קנס, לֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָאין

.·- אּׁשה המית ואם הּנהרג. ליֹורׁשי הּכפר? נֹותנין ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָֹלמי
לּבעל  ואינֹו מאביה, ליֹורׁשיה עבד הּכפר ׁשחציֹו מי המית . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ראּוי  - והחצי לרּבֹו, הּקנס חצי נֹותן - חֹורין ּבן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָוחציֹו
יּקחּנּו. מי לֹו ואין ְִִִֵֵֶָלּתן,

ׁשהּוא ‚. ּפי על אף - ילדיה ויצאּו האּׁשה, את ׁשּנגח ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשֹור
חּיבה  ׁשּלא ולדֹות; מּדמי ּפטּורין הּבעלים לּגח, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמּועד

לאדם  אּלא ולדֹות, ּבדמי .ּתֹורה ְְְִֵֶָָָָָ
ׁשּזה „. ולדֹות; ּדמי מׁשּלם - ילדיה ויצאּו ׁשפחה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָנגח

ּדמי  חצי מׁשּלם - ּתם היה ואם מעּברת. חמֹור ׁשּנגח ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּכמי
מּגּופֹו .ולדֹות ְִָ

זֹו‰. ׁשפחה ׁשוה היתה ּכּמה אֹומדין אֹותן? ׁשמין ְְְִִִֵַַָָָָָָָָּכיצד
לבעליה  ונֹותן עּתה; ׁשוה היא וכּמה מעּברת, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה

חציֹו אֹו הּכפר הּפחת, מׁשּלם הּׁשפחה, את המית ואם . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ּבּתֹורה ְְְִֵֶַַַַָָהּקצּוב
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הּפילה  הּנגיחה מחמת אֹו הּפילה, נגחּה ׁשּלא עד אם ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹידּוע
ׁשהּמֹוציא  הּולד; נזק מׁשּלם ואינֹו הּפרה, נזק מׁשּלם -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הראיה  עליו .מחברֹו ְֲֵֵָָָָָ
ּבפני „. הּפרה ּפחת ׁשמין אין - והּפילה מעּברת, ּפרה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻנגח

היתה  ּכּמה ׁשמין אּלא עצמֹו, ּבפני הּולד ּופחת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָעצמּה
עּתה  ׁשוה היא וכּמה ּובריאה, מעּברת ּכׁשהיתה ׁשוה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻהּפרה
ּתם. היה אם חציֹו אֹו הּפחת, ּומׁשּלם ׁשּלּה, והּנפל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיא

הּׁשמן ‰. ּפחת הרי - לאחד והּולד לאחד, הּפרה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהיתה
אֹותֹו חֹולקין הּנפל, ּופחת הּפרה; לבעל הּפרה, ּגּוף ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּפחת

הּולד  לבעל והּנפל, הּולד; ּבעל עם הּפרה .ּבעל ְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
.Â אֹומר הּנּזק והּזק, אחר, ׁשֹור אחר רֹודף ׁשהיה ְִֵֵֵֶַַַַַָָָֻׁשֹור

- לקה' ּבסלע ׁשּמא יֹודע, 'איני אֹומר וזה הּזיק', ׁשֹור'ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הראיה  עליו מחברֹו 'אני הּמֹוציא אֹומר ׁשהּנּזק ּפי על ואף ; ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

'וּדאי  ואמר: הּנּזק טען יֹודע'. 'איני אֹומר וזה ּבוּדאי', ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָיֹודע
הּסת נׁשּבע זה הרי - הּזיק' ׁשּׁשֹור יֹודע [מדרבנן]אּתה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אף  ּפטּור - ּתם היה אם אבל מּועד; היה אם יֹודע, ֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשאינֹו
הּנזק  ׁשחצי ּפטּור, מעצמֹו הֹודה ׁשאפּלּו הּסת, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּׁשבּועת

ּפטּור. ּבקנס ּומֹודה הּוא, ְְִֶָָָקנס
.Ê מהן ׁשאחד העדים והרי אחד, אחר רֹודפין ׁשנים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהיּו

אֹומר  זה - מּׁשניהם הּוא איזה יֹודעים העדים ואין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָהּזיק,
ואם  ּפטּורין. ׁשניהם - הּזיק' ׁשֹור' אֹומר וזה הּזיק', ׁשֹור'ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶ

הּפחּות מּגּוף לׁשּלם חּיב אחד, איׁש ׁשל ׁשניהם [הזול]היּו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מּנכסיו. ׁשלם נזק מׁשּלם מּועדין, היּו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּבׁשניהם;

.Á אבל עֹומדין. הּׁשורים ּבׁשּׁשני אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה
על  אף - ּתם מהן אחד והיה אבד, אֹו מהן אחד מת ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאם
ראיה  'הבא לֹו: אֹומר ׁשהרי ּפטּור; אחד, איׁש ׁשל ׁשהן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּפי

'ל ואׁשּלם ׁשהּזיק, הּוא העֹומד .ׁשּזה ְֲִִֵֵֶֶֶַַָ
.Ë הּנּזק קטן, ואחד ּגדֹול אחד הרֹודפין הּׁשורים ׁשני ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָהיּו

אחד  היה הּזיק', 'קטן אֹומר והּמּזיק הּזיק', 'ּגדֹול ְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָאֹומר
אֹומר  והּמּזיק הּזיק', 'מּועד אֹומר הּנּזק מּועד, ואחד ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּתם

הראיה  עליו מחברֹו הּמֹוציא - הּזיק' .'ּתם ְֲִִִֵֵַָָָָָָ
.È עדים אּלא הּזיק, ׁשּזה ּברּורה ראיה ׁשם היתה ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹלא

ּכמֹו הּמּזיק מׁשּלם - הּזיק אּלּו מּׁשני ׁשאחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמעידים
הּזיק  ׁשּזה ּבוּדאי, יֹודע 'ׁשאּתה הּנּזק טען ואם ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשאמר.
ּכמֹו ּומׁשּלם הּתֹורה, ׁשבּועת נׁשּבע הּמּזיק הרי - 'ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּבפני

ּבמקצת. הֹודה ׁשהרי ְְֲִֵֶֶָָָׁשהֹודה;
.‡È והּמּזיקין קטן, ואחד ּגדֹול אחד ׁשנים, הּנּזקין ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָהיּו

את  הּזיק 'ּגדֹול אֹומר: הּנּזק קטן, ואחד ּגדֹול אחד ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשנים,
קטן  אּלא כי, 'לא אֹומר: והּמּזיק הּקטן', את וקטן ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּגדֹול,
ּתם  אחד ׁשהיה אֹו הּקטן'; את וגדֹול הּגדֹול , את ְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָהּזיק
ותם  הּגדֹול, את הּזיק 'מּועד אֹומר: הּנּזק מּועד, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָואחד
הּגדֹול, את הּזיק 'ּתם אֹומר: והּמּזיק הּקטן', את ְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּזיק

הראיה  עליו מחברֹו הּמֹוציא - הּקטן' את היתה ּומּועד לא . ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ
לטֹוען  ּדֹומה? זה למה ּפטּור. הּמּזיק - ּברּורה ראיה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָׁשם
הּסת, נׁשּבע ׁשהּוא - ּבׂשעֹורים לֹו והֹודה חּטים, חברֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָאת
טֹוען  ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׂשעֹורים, מּדמי אף ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָונפטר
הּגדֹול  מן לּקטן מׁשּתּלם זה הרי - הּנּזק ּתפׂש ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָונטען.

ּתפׂש, לא אם אבל הּמּזיק; ׁשהֹודה ּכמֹו הּקטן, מן ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹולּגדֹול
ּכלּום. הּמּזיק מן מֹוציאין ְִִִִֵַַאין

.·È הּנּזק הרי - אחר ׁשֹור ונגח וחזר ׁשֹור, ׁשּנגח ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָׁשֹור
ּבֹו ּכׁשּתפין והּבעלים, מאתים הראׁשֹון ׁשוה ׁשֹור ּכיצד? . ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻ

יפה הּנבלה ואין מאתים, ׁשוה ׁשֹור -[שווה]ׁשּנגח ּכלּום ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אחר  ׁשֹור ונגח חזר מאה. הּׁשֹור ּובעל מאה, נֹוטל ְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָהּנּזק
מאה, נֹוטל האחרֹון - ּכלּום יפה הּנבלה ואין מאתים, ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשוה
חזר  חמּׁשים. חמּׁשים נֹוטלין הּבעלים עם ׁשּלפניו ְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָוהּנּזק
- ּכלּום יפה הּנבלה ואין מאתים, ׁשוה אחר ׁשֹור ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָונגח
הראׁשֹון  והּנּזק חמּׁשים, ׁשּלפניו והּנּזק מאה, נֹוטל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהאחרֹון
וכן  ועׂשרים. חמּׁשה ועׂשרים חמּׁשה נֹוטלין הּבעלים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָָעם

והֹולכין. חֹולקין זֹו ּדר ְְְִִֶֶַעל
.‚È,מּגּופּה נזקֹו חצי לגּבֹות ׁשהּזיקה הּבהמה ׁשּתפׂש ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָנּזק

הּנּזק  - והּזיקה יצאת ואם לנזקיה; ׂשכר ׁשֹומר עליה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָנעׂשה
ׁשוה  ׁשֹור ּכיצד? ּפטּורין. והּבעלים ּבנזקיה, חּיב ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהראׁשֹון
מּמּנּו לגּבֹות הּנּזק ּותפׂשֹו מאתים, והפסיד ׁשּנגח ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמאתים
הּנּזק  זה הרי - וארּבעים ּבמאה והפסיד ונגח וחזר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמאה,
מׁשּתּלם  ׁשּתפׂשֹו הראׁשֹון והּנּזק ׁשבעים, מׁשּתּלם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהאחרֹון

נ  ּכּיֹוצא מֹותר ּכל וכן מאה. והּבעלים ׁשלׁשים, והּוא זקֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹֹ
.ּבזה  ֶָ

.„È ּבּמֹותר מׁשּלמין ּבזה, זה ׁשחבלּו ּתּמים ׁשורים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשני
- ּבזה זה ׁשחבלּו ואדם מּועד אֹו מּועדין, ׁשניהן נזק. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָחצי
מּועד  - מּועד ואחד ּתם אחד ׁשלם. נזק ּבּמֹותר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמׁשּלמין
ּבּמֹותר  מׁשּלם ּבמּועד, ותם ׁשלם; נזק ּבּמֹותר מׁשּלם ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבתם,

נזק  ׁשהפסידחצי ּתם ׁשֹור ּכיצד? אחר [הזיק]. ּתם ּבׁשֹור ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
האחרֹון זה וחזר מנה, ארּבעים ׁשוה ׁשוה ּבראׁשֹון והפסיד ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

היּו ׁשלׁשים. האחרֹון לבעל מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל הרי -ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָֹ
מּועד  הראׁשֹון ׁשּׁשים. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל מּועדין, ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשניהן
ּתם  הראׁשֹון ׁשמֹונים. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל ּתם, ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָוהאחרֹון

עׂשרה. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל מּועד, ְְֲֲִֵַַַַָָָָָוהאחרֹון

י  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. ּגדֹול ּבין - מקֹום ּבכל האדם את ׁשהמית ְִֵֵֵֶֶָָָָָָׁשֹור

מּועד  ואחד ּתם אחד - חֹורין ּבן ּבין עבד ּבין הרי קטן, , ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ
ּכדיניהם. ּפטּור הּגֹוי, את המית ואם נסקל; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָזה

הרי ·. ׁשהמיתּו, ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשאר ואחד ׁשֹור ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָואחד
נסקלין  ׁשהרג?אּלּו למּועד האדם את ׁשהרג ּתם ּבין מה . ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּיהיה  ּובלבד ּבכפר; חּיב והּמּועד הּכפר, מן ּפטּור ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשהּתם
להרג. ֲַָֹמּועד

נסקלין,‚. - אדם ׁשהרגּו ועֹוף חּיה ּבהמה וכל ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָוהֹואיל
הּכפר? את ּבעליו ׁשּיׁשּלמּו עד להרג, מּועד יּמצא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהיא
ׁשהּמּועד  יׂשראל, הרג ּכ ואחר גֹויים, ׁשלׁשה ׁשהרג ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּכגֹון
יׂשראל  ׁשלׁשה ׁשהרג אֹו ליׂשראל; מּועד הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלגֹויים
ּוברח  והרג ּוברח ׁשהרג אֹו ׁשלם; הרג ּכ ואחר ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָטרפה,
ּבכפר  חּיבין הּבעלים ׁשאין - נתּפׂש ּוברביעי ּוברח, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהרג

הּׁשֹור  ׁשּיּסקל סּכןעד אם וכן של]. אדם [נפשם בני ׁשלׁשה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
מתו]ּכאחד זמן ואחר למות, ּבהמֹות [ונטו ׁשלׁש הרג אֹו , ְְֵֶַָָָֹ
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וכן  הּכפר. את מׁשּלמין ּובעליו להריגה, מּועד זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּכירּו את [זיהו]אם הּכירּו ולא הּׁשֹור, ּבעל את העדים ְִִִִִִֵֶֶַַַָֹ

ראּו ּוברביעית ּוׁשליׁשית, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבפעם ְְְְִִִִִִַַַָָָָהּׁשֹור
ׁשהרג  הּׁשֹור הּוא זה אם יֹודעין ואינן ׁשהרג, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשֹורֹו
והּועדּו הֹואיל - היה אחר אֹו הראׁשֹונֹות ּפעמים ְְְֲִִִִֵַָָָָָֹּבׁשלׁשה
ּפעמים, ׁשלׁשה ׁשהרג ׁשֹור ּבבקרם להם ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּבעלים
- ׁשמרּו ׁשּלא ּומאחר ּבהמּתם, ּכל את לׁשמר להם ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהיה

הּכפר. את ְְִֶֶַַֹמׁשּלמין
יּומת"„. ּבעליו "וגם ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּׁשמּועה זה מּפי - ְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

הּנהרג  ּכפר נתן ואם ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ׁשהּוא ,למדּו, ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכּפרה ׁשהּכפר ּפי על ואף לֹו. הּוא,[כחטאת]נתּכּפר ְְִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּכרחֹו. ּבעל ּבכפר ׁשּנתחּיב מי את ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹממׁשּכנין
מׁשּלם ‰. מהן אחד ּכל - ׁשהרג ׁשּתפין ׁשני ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻוׁשֹור

ּגמּורה  ּכּפרה צרי מהן אחד ּכל ׁשהרי ׁשלם, .ּכפר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
.Âלֹו היּו אם ּבעליו, ּבפני אּלא ׁשֹור ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָאין

הּמדּבר, ׁשֹור ּכגֹון - ּבעלים לֹו היּו לא אם אבל ְְְְֲִִִִַָָָָָֹּבעלים.
המית, אם - יֹורׁשין לֹו ואין ׁשּמת ּגר וׁשֹור ההקּדׁש, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַוׁשֹור
ּבעלים  לֹו ׁשאין ּפי על אף ּדינֹו וגֹומרין נסקל; זה .הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

האּפיטרֹוּפין  וׁשֹור היתֹומים, וׁשֹור האּׁשה, ׁשֹור ְְְְְִִִִֵֶַָָָוכן
הּכפר; את מׁשּלמין האּפיטרֹוּפין ואין נסקלין. - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהמיתּו
אינן  והּׁשֹוטים החרׁשים אֹו והּקטּנים הּוא, ּכּפרה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּכפר

ּכּפרה. צריכין ׁשּיהיּו ּכדי חּיּוב, ְְְְִִִִֵֵֶַָָּבני
.Ê הּׁשֹור ׁשהיה אֹו הּנפׁש, את ׁשהרג טרפה ׁשהּוא ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשֹור

יּומת" ּבעליו "וגם ׁשּנאמר: נסקל, אינֹו - טרפה אדם ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשל
ּכמת  ׁשּבעליו וכיון הּׁשֹור; מיתת ּכ הּבעלים, ּכמיתת -ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּפטּור. זה הרי - מיתה צריכין ואין חׁשּובין, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָהן
.Áהּכ אין - והרגֹו ּבחברֹו, ּכלּבֹו וכן המׁשּסה נסקל; לב ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

והרגּוהּו חּיה, אֹו ּבהמה ּבֹו ּגרה ּבֹואם ׁשּסה אם אבל . ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָ
הּנחׁש ׁשּסם נסקל; הּנחׁש - והרגֹו ּבֹו, הּׁשיכֹו ואפּלּו ְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָנחׁש,
ּבֹו ׁשהּׁשי האדם זה ,לפיכ מקיאֹו; הּוא מעצמֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהמית,

ּדין. ּבית מּמיתת ּפטּור ִִִֵַַָָָהּנחׁש,
.Ë להּזיק ׁשּתתּכּון עד המיתה, אם נסקלת הּבהמה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאין

מתּכּון  ׁשהיה ׁשֹור אבל סקילה. עליו חּיבת ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָלמי
את  והרג לנכרי נתּכּון האדם, את והרג הּבהמה את ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלהרג
מן  ּפטּור - קּימה ּבן והרג לנפלים נתּכּון יׂשראל, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבן
ּבקנס  אֹו ּבכפר, חּיבין הּבעלים - מּועד היה ואם ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָֹהּמיתה.
והּוא  הֹואיל כּונה, ּבלא ׁשהרג ּפי על אף עבד, המית ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאם

לזה  .מּועד ֶָָ
.È ּבבֹור ירק וראה ּבבֹורֹות, האדם ּבני על לנּפל מּועד ְְְְְִֵַָָָָָָָָָָֹהיה

ׁשהיה  אֹו ומת, אדם ׁשם והיה הּירק, ּבׁשביל לּבֹור ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָונפל
ונתחּכ אדם, ּבני על ּומּפילן ּבכתלים להתחּכ ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָמּועד
הּׁשֹור  - חּכּוכֹו מחמת ומת האדם על ונפל להנאתֹו, ְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹּבּכתל
חּיבין  והּבעלים להמית, נתּכּון ׁשּלא לפי מּמיתה, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּפטּור
אֹו ּבבֹורֹות, אדם ּבני על לּפל מּועד זה ׁשהרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּבכפר
?נתחּכ ׁשּלהנאתֹו יּודע והיא הּכתלים. עליהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלהּפיל

והמית  ׁשהּפיל לאחר אף ּבׁשּנתחּכ. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַ

.‡È ּבהמּתן ׁשּתמית עד הּכפר, את מׁשּלמין הּבעלים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאין
ּפי  על אף - הּמּזיק ּברׁשּות המית אם אבל מרׁשּותן. ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָחּוץ

הּכפר  מן ּפטּורין הּבעלים ּבסקילה, הּנכנס ׁשהּוא ּכיצד? . ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ׂשכרֹו לתּבע נכנס ואפּלּו ּברׁשּותֹו, ׁשּלא הּבית ּבעל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַָֹֹלחצר
הּׁשֹור  - ומת הּבית, ּבעל ׁשל ׁשֹורֹו ּונגחֹו מּמּנּו, חֹובֹו ְִִֵֶֶַַַַַָָאֹו
רׁשּות  לֹו אין ׁשהרי הּכפר; מן ּפטּורין והּבעלים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבסקילה,

מּדעּתֹו. ׁשּלא זה ׁשל לרׁשּותֹו ְְְִִִֵֶֶֶַָֹלהּכנס
.·È'הן' לֹו ואמר הּבית, לבעל וקרא ּבּפתח ,[כן]עמד ְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָ

ּפטּורין; הּבעלים הרי - הּבית ּבעל ׁשל ׁשֹורֹו ּונגחֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָונכנס,
.עּמ ׁשאדּבר עד ּבמקֹומ עמד אּלא 'הן', מׁשמע ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאין

.‚È תינֹוק ּגּבי על ודרסה הּנּזק, לחצר ׁשּנכנסה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבהמה
הּכפר  את מׁשּלמין הּבעלים - והרגּתּו הּלּוכּה, ּכדר; ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

חּיב  הּנּזק ּוברׁשּות הּלּוכּה, ּכדר להּזיק מּועדת ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהרגל
למד, נמצאת ׁשּבארנּו. ּכמֹו הרגל, ועל הּׁשן על ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאף
ּבכפר; חּיבין והּבעלים נסקל, - ּבכּונה ׁשהמית ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּמּועד
חּיבין  והּבעלים הּמיתה, מן ּפטּור - כּונה ּבלא המית ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹואם
ּומן  הּמיתה מן ּפטּור - כּונה ּבלא ׁשהמית ותם ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבכפר.
מן  ּפטּורין והּבעלים נסקל, - להמית נתּכּון ואם ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָֹהּכפר;

העבד. מּקנס וכן ְְִֵֶֶֶַַָֹהּכפר,
.„Èאֹו עבד ּבכּונה ׁשהמית ׁשהּתם ּפי על ׁשאף לי, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָיראה

הּקצּוב  סלע ׁשלׁשים ׁשהּוא הּקנס, מן ּפטּור - ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹׁשפחה
העבד ּבּתֹורה  ּדמי חצי מׁשּלם - ּבכּונה ׁשּלא המית אם , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

חמֹורֹו. אֹו חברֹו ׁשֹור המית ּכאּלּו מּגּופֹו, הּׁשפחה ּדמי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָאֹו

יא  ¤¤ּפרק
דמי ‡. ׁשהּוא הּדּינין ׁשּיראּו ּכמֹו הּכפר? הּוא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכּמה

אׁשר  "ּככל ׁשּנאמר: נהרג, ׁשל ׁשויֹו לפי הּכל ְְְֱֱֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּנהרג,
עליו" זכרים יּוׁשת קטּנים, ּבין ּגדֹולים ּבין העבדים, וכפר . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּכסף  סלע ׁשלׁשים ּבּתֹורה, הּקצּוב הּקנס הּוא - נקבֹות ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹאֹו
ׁשוה  ׁשאינֹו ּבין מנה, מאה ׁשוה העבד ׁשהיה ּבין ֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָיפה,

וכל דינר. אך]אּלא משוחרר -[עבד ׁשחרּור ּגט המעּכב ְְְִִֵֶַָָָָֻ
לחרּות. יצא ׁשהרי אדֹון, לֹו ואין הֹואיל קנס, לֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָאין

.·- אּׁשה המית ואם הּנהרג. ליֹורׁשי הּכפר? נֹותנין ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָֹלמי
לּבעל  ואינֹו מאביה, ליֹורׁשיה עבד הּכפר ׁשחציֹו מי המית . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ראּוי  - והחצי לרּבֹו, הּקנס חצי נֹותן - חֹורין ּבן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָוחציֹו
יּקחּנּו. מי לֹו ואין ְִִִֵֵֶָלּתן,

ׁשהּוא ‚. ּפי על אף - ילדיה ויצאּו האּׁשה, את ׁשּנגח ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשֹור
חּיבה  ׁשּלא ולדֹות; מּדמי ּפטּורין הּבעלים לּגח, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמּועד

לאדם  אּלא ולדֹות, ּבדמי .ּתֹורה ְְְִֵֶָָָָָ
ׁשּזה „. ולדֹות; ּדמי מׁשּלם - ילדיה ויצאּו ׁשפחה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָנגח

ּדמי  חצי מׁשּלם - ּתם היה ואם מעּברת. חמֹור ׁשּנגח ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּכמי
מּגּופֹו .ולדֹות ְִָ

זֹו‰. ׁשפחה ׁשוה היתה ּכּמה אֹומדין אֹותן? ׁשמין ְְְִִִֵַַָָָָָָָָּכיצד
לבעליה  ונֹותן עּתה; ׁשוה היא וכּמה מעּברת, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה

חציֹו אֹו הּכפר הּפחת, מׁשּלם הּׁשפחה, את המית ואם . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ּבּתֹורה ְְְִֵֶַַַַָָהּקצּוב
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.Â ׁשאם ּפי על אף האדם, את ונגח לבהמה ׁשּנתּכּון ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשֹור
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור, ואם המיתֹו ּבנזקֹו; חּיב ּבֹו, חבל אם - ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָ

ׁשלם. נזק - מּועד ואם מּגּופֹו, נזק חצי מׁשּלם - הּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּתם
.Ê ואין נפׁשֹות, ּדיני אֹותֹו ּדנין - והּזיק ׁשהמית ּתם ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָׁשֹור

ממֹונֹות  ּדיני אֹותֹו אֹותֹוּדנין ּדנין - והּזיק ׁשהמית ּומּועד . ְִִִִִִֵֵֶָָָָ
ודנּוהּו קדמּו נפׁשֹות. ּדיני אֹותֹו ודנין וחֹוזרין ממֹונֹות, ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָּדיני

ממֹונֹות. ּדיני אֹותֹו ודנין חֹוזרין ּתחּלה, נפׁשֹות ְְְְִִִִִֵֵָָָָּדיני
.Á הּׁשבחּומהיכן מן ּברדּיתֹו[רווח]מׁשּתּלם? ׁשהׁשּביח ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

לסקילה,[חרישתו] ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשּכיון - ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָאחר
ׁשּית  ּבעלים לֹו ּוברח אין נפׁשֹות, ּדיני ּדנּוהּו ּבנזקיו. חּיבּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ממֹונֹות. ּדיני אֹותֹו ּדנין אין -ִִֵֵָָ
.Ëקדֹוׁש אינֹו - ּבעליו והקּדיׁשֹו האדם, את ׁשהמית .ׁשֹור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ

החזירֹו מכּור; אינֹו מכרֹו, הפקר; אינֹו הפקירֹו, אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָוכן
ּבהניה. אסּור ּבׂשרֹו ׁשחטֹו, חזרה. אינּה לבעליו, ְְְֲֲִֵֵַָָָָָָָָָָׁשֹומר
עד  אבל לסקילה. ּדינֹו ׁשּנגמר אחר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָּבּמה
ואם  קדֹוׁש; זה הרי הקּדיׁשֹו, אם - ּדינֹו נגמר ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָֹׁשּלא
ׁשֹומר  החזירֹו מכּור; מכרֹו, ואם הפקר; הּוא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָהפקירֹו,
מּתר  זה הרי ּוׁשחטֹו, קדם ואם מחזר. זה הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻלבעליו,

ֲִַָּבאכילה.
.È ּכּלן - אחרים ּבׁשורים ׁשּנתערב ּדינֹו, נגמר ׁשּלא ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻׁשֹור

הּׁשֹור, ּבפני אּלא ׁשֹור ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ׁשאין לפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָּפטּורין;
אפּלּו - ּבאחרים נתערב ּכ ואחר ּדינֹו, נגמר האדם. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָּכדין
ּכל  ּכדין ּבהניה, אסּורין והן ונקּברין; נסקלין ּכּלן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻּבאלף,

הּנסקלת  .ּבהמה ְְִֵֶֶַָ
.‡È ּבהמה ּכל וכן האדם, את ׁשהמיתה מעּברת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻּפרה

היא  ּכמֹוה; עּברּה הרי - עברה ּבּה ׁשּנעברה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻֻמעּברת
נרּבעה. ועּברּה היא נגחה, ְְְְְִִָָָָָָָֻֻועּברּה

.·È נגמר ׁשּלא עד אם - נתעּברה ּכ ואחר והמיתה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנגחה
ואם  מּתר. ולדּה - ּדין ּגמר קדם וילדה נתעּברה, ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹֻּדינּה
הּוא. אּמֹו ּכיר ׁשהעּבר אסּור; ולדּה - ּדין ּגמר אחר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֻילדה
לכּפה  ּכּלן את ּכֹונסין - ּבאחרים זה ולד נתערב ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻואם

ׁשם.[הסגר] ׁשּימּותּו עד ,ֶַָָ
.‚È ׁשהרי זכה; ּבֹו הּקֹודם ּכל עדיו, ׁשהּוזמּו הּנסקל ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשֹור

ׁשּבעליו  העידּו ואם ּבעליו. הפקירּוהּו ּדינֹו, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָמּׁשּנגמר
והּקֹודם  לבעליו, הּׁשֹור הרי - העדים את והזים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָרּבעּוהּו,
חטא  ׁשּלא ּבעצמֹו יֹודע ׁשהּבעל ׁשּכיון ּבֹו; זכה לא ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּומׁשכֹו
הפקיר  לא - להזּמן מיחל הּוא והרי הם, ׁשקר עדי .וׁשאּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ה'תשע"ד  אלול י"ז שישי יום
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חמֹור ‡. אֹו ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור ְְְֲִִֵַַַָָהחֹופר

- ּבהן וכּיֹוצא צמר ׁשל ּגּזֹות מלא הּבֹור היה ואפּלּו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָומת,
הּבֹור  "ּבעל ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק לׁשּלם חּיב הּבֹור ּבעל ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהרי
וחּיה  בהמה מיני ׁשאר אֹו וחמֹור ׁשֹור ואחד ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָיׁשּלם".

ּבהוה אּלא ו"חמֹור" "ׁשֹור" נאמר לא .[במצוי]ועֹוף; ֱֲֶֶֶַַַָָֹֹ
ּברׁשּותֹו·. החֹופר אֹו הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור החֹופר ְְִִִֵֵֶַַַָָאחד

ׁשחפ  אֹו חברֹו, לרׁשּות ּפתח אֹו הרּבים, לרׁשּות ר ּופתח ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
זה  הרי - ּבֹורֹו הפקיר ולא רׁשּותֹו והפקיר ּברׁשּותֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָֹּופתח

ּבנזקיו  ׁשהפקיר חּיב אֹו ּובֹורֹו, רׁשּותֹו הפקיר אם אבל . ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָ
ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - הקּדיׁשֹו אֹו ׁשּברׁשּותֹו, ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָּבֹורֹו
הפקר; וזה - ּבעלים לֹו ׁשּיׁש מי יׁשּלם", הּבֹור ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ"ּבעל

ּברׁשּותֹו. ׁשחפר מּפני חפר, ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֶַַַָָָּובּתחּלה
מאליו ‚. הּבֹור ׁשּנחּפר אֹו החֹופר, ׁשחפרּתּואחד אֹו , ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

לכּסֹותֹו, אֹו למּלאתֹו חּיב והּוא הֹואיל - חּיה אֹו ְְְְִֵַַַַָָָֹּבהמה
הּלֹוקח, אֹו החֹופר, ואחד ּבנזקיו. חּיב זה הרי - עׂשה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹולא
מי  יׁשּלם", הּבֹור "ּבעל ׁשּנאמר: - ּבמּתנה לֹו ׁשּנּתן ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָאֹו

מקֹום. מּכל ּבעלים לֹו ְִִֵֶָָָׁשּיׁש
מכּסה „. ׁשהיה מקֹום המגּלה אֹו החֹופר, ׁשּנאמר:אחד - ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

יכּסּנּו". ולא ּבֹור, איׁש יכרה ּכי אֹו ּבֹור, איׁש יפּתח ְְְְְִִִִִִֶֶַַֹ"(ו)ּכי
ׁשהתליע ּפי על אף - ּכראּוי ּכּסהּו בגלל ואם [התרועע ְְִִִִִֶַַַָָָ

ׁשּנאמר:תולעים] ּפטּור, - ומת ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל ְְֱִֵֶֶַַָָָמּתֹוכֹו,
ׁשּיכֹול  ּבדבר ּכּסהּו ּפטּור. ּכּסהּו, אם הא - יכּסּנּו" ְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹ"ולא
והלכּו ּגמּלים, ּבפני לעמד יכֹול ואינֹו ׁשורים, ּבפני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹלעמד
אם  - ּבֹו ונפלּו ׁשורים עליו והלכּו ונתרֹועע, ּגמּלים ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָעליו

הר  - מקֹום ּבאֹותֹו ׁשם מצּויין הּגמּלים ּפטּור,אין זה י ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ
לפרקים  אפּלּו ּגמּלים, ׁשם יבֹואּו ואם אנס; ׁשּזה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹמּפני

חּיב.[לפעמים] זה הרי -ֲֵֶַָ
ׁשהּגמּלים התליע ‰. ּפי על אף - ׁשורים ּבֹו ונפלּו מּתֹוכֹו, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

הֹואיל  - לגמּלים ּפֹוׁשע הּוא והרי ּתמיד, ׁשם ְְֲִִִִִֵֵַַַָָמצּויין
ּפטּור  זה הרי הּׁשורים, ּבֹו נפלּו ׁשהתליע ּכל ּומחמת וכן . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Â וזה הּמֹוצא חּיב, הּבֹור ּבעל - וגּלהּו וחזר וכּסהּו, ּבֹור ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ

העפר  ּכל את והֹוציא וחזר ּבעפר, סתמֹו ּפטּור. ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָהאחרֹון
ׁשּטממֹו ׁשּכיון חּיב; האחרֹון זה נסּתּלקּו[אטמו]- ּבעפר, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ראׁשֹון. ֲִֵַמעׂשי
.Ê והּׁשני ּכּסהּו, ולא הראׁשֹון עבר ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻּבֹור

-ולא ּדליֹוּכּסהּו ׁשּימסר עד חּיב, לּׁשני;[דלי]הראׁשֹון ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
הראׁשֹון, נפטר - מּמּנּו לדלֹות לּׁשני ּדליֹו ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּומּׁשּמסר

לכּסֹותֹו. הּׁשני ּומצאֹוונתחּיב הּׁשני ּובא הראׁשֹון, ּכּסהּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
הּׁשני  יהיה אימתי ועד חּיב. הּׁשני - ּכּסהּו ולא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻמגּלה,
ּוכדי  מגּלה, ׁשהּבֹור הראׁשֹון ׁשּידע עד חּיב? ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻלבּדֹו
ּבֹו ׁשּימּות וכל ויכּסּנּו. ארזים ויכרת ּפֹועלים ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָֹֹׁשּיׂשּכר
ּבֹו ׁשּימּות וכל ּבֹו; חּיב לבּדֹו הּׁשני הרי זה, זמן ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָּבתֹו
ּפׁשעּו ׁשניהם ׁשהרי לׁשּלם, חּיבין ׁשניהם - ּכזה זמן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאחר

.ּבֹו
.Á ּבנזקיו חּיב הּׁשֹומר לׁשֹומר, ּבֹורֹו מסרֹוהּמֹוסר ואם . ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ

הרי  מכּסה, ׁשהיה ּפי על אף - וקטן ׁשֹוטה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻלחרׁש
ּבהן  אין ואּלּו להתּגּלֹות, עׂשּוי ׁשהּבֹור חּיבין; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּבעלים

ַַּדעת.
.Ë ונטל הּדלי ּבעל ּובא חברֹו, ׁשל ּבדליֹו ּבֹורֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָהמכּסה

חּיב  הּבֹור ּבעל - .ּדליֹו ְַַַַָָ
.È ולּמה חריץ. אֹו מערה אֹו ׁשיח אֹו ּבֹור, החֹופר ְְִִֵֶַַָָָָָָאחד

"ּבֹור" ּכדי נאמר וכּמה להמית. ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה עד ? ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָ
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ּפחֹות  היה אם אבל טפחים. עׂשרה עמק ְְֲֲִִִֶָָָָָָָָֹלהמית?
ומת  ועֹוף, חּיה ּבהמה ׁשאר אֹו ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל ְְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָָמעׂשרה,

ׁשלם. נזק הּתּקלה ּבעל חּיב הּזקּו, ואם ּפטּור; -ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
.‡È- מים אחד טפח ּומהם ּתׁשעה, הּבֹור עמק ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהיה

ּבּיּבׁשה. טפחים ׁשני ּכעמק חׁשּוב מים ׁשל ׁשהּטפח ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹחּיב;
ׁשהיה  אֹו מים, טפחים ׁשני ּומהם ׁשמֹונה, עמקֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָהיה
ׁשֹור  לתֹוכֹו ונפל מים, טפחים ׁשלׁשה ּומהם ׁשבעה, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹעמקֹו
ּתפׂש ואם לׁשּלם; אֹותֹו מחּיבין אין - ומת ּבֹו, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָוכּיֹוצא
יׁש ספק האּלּו, ׁשהּדברים מּידֹו; מֹוציאין אין - ְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהּנּזק

.ּבהן  ֶָ
.·Èוהׁשלימֹו אחר ּובא טפחים, עׂשרה עמק ּבֹור ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהחֹופר

חּיבין. ּכּלן - לׁשלׁשים והׁשלימֹו ׁשליׁשי ּובא ְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָֹֻלעׂשרים,
האחרֹון  ּובא טפח, אפּלּו מעׂשרה, ּפחֹות הראׁשֹון ֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָחפר
ּבנין  ׁשהגּביּה אֹו טפח, ּבֹו ׁשחפר ּבין - לעׂשרה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהׁשלימֹו
ׁשהֹוסיף, טפח סתם חּיב. האחרֹון זה - טפח ׂשפתֹו ְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל
נסּתּלקּו ּכבר אם ספק זה הרי - ׁשּבנה טפח ׁשּסתר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו

נסּתּלקּו לא עדין אֹו הראׁשֹון, .מעׂשי ְְֲֲִִִֵַַַָֹ
.‚È ונפל והרחיבֹו, האחרֹון ּובא עמק, ּבֹור הראׁשֹון ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹחפר

הבלֹו מחמת אם - ומת ׁשֹור, הבור]לתֹוכֹו -[אויר מת ְְֲִֵֵֵֶַָ
חבטֹו מחמת ואם הבלֹו; מעט ׁשהרי ּפטּור, ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהאחרֹון

הנפילה] הקריב [חבטת הּוא ׁשהרי חּיב, האחרֹון - ְֲֲִִֵֵֶַַָָמת
ׁשהרחיב  הּצד מאֹותֹו הּׁשֹור נפל אם וכן זה. ּבֹור ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּזק
אף  זה, ּבֹור הּזק הקריב ׁשהרי חּיב, האחרֹון - ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהאחרֹון
נפל  הראׁשֹון ׁשחפר הּצד מן ואם ההבל. מן ׁשּמת ּפי ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעל

הבלֹו. מעט האחרֹון ׁשּזה חּיב, הראׁשֹון -ְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
.„È הּתֹורה עליו ׁשחּיבה הּבהמה ּבֹור מתה לא אפּלּו - ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

,לפיכ מחבטֹו. מתה אם לֹומר צרי ואין מהבלֹו; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאּלא
הבל לֹו אין ּכרחּבֹו, הּבֹור עמק היה ואם [המזיק]אם ; ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ

יתר  עמקֹו היה ּפטּור. - ּומתה הּבהמה, ּבֹו נחּבטה ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָָָֹלא
אף  חּיב הּבהמה, ּבֹו מתה ואם הבל; לֹו יׁש רחּבֹו, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל

ּבּקרקע. נחּבטה ׁשּלא ּפי ְְְִֶֶַַַַָֹעל
.ÂËהּבהמה,עׂש ּבֹו ונחּבטה הרּבים, ּברׁשּות ּגבֹוּה ּתל ה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ואם  לׁשּלם. חּיב טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה היה אם - ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָומתה
הּבהמה  מיתת על ּפטּור מעׂשרה, ּפחֹות אם היה אבל ; ְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָ

ּכל  ּגבֹוּה ּבתל ואפּלּו ׁשלם, נזק לׁשּלם חּיב ּבלבד, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּזקה
ּדבר  ׁשהּוא, ּבכל ׁשהּנזק ׁשהיא; ּכל ּבחפירה אֹו ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא,
הּוא  והרי מצּויה, ׁשהּוא ּבכל הּמיתה ואין וידּוע; ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָמצּוי

אנס. ְֶֹּכמֹו
.ÊË על אֹו ּבבֹור, הּבהמה מיתת על חּיב אינֹו ְְְִֵֵֵַַַַַָָוכן

חרׁשת, אֹו קטּנה, הּבהמה היתה אם אּלא - ּבתל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחביטתּה
היתה  אם אבל ּבּלילה. ׁשּנפלה אֹו סֹומה, אֹו ׁשֹוטה, ְְְֲִֶַַָָָָָָָָאֹו
מּפני  אנס, ּכמֹו ׁשּזה ּפטּור; - ּומתה ּבּיֹום, ונפלה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפּקחת,

הּמכׁשֹולֹות  מן ולסּור לראֹות הּבהמה נפל .ׁשּדר אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
- ּבּלילה ׁשּנפל אֹו סֹומה, היה אפּלּו - ומת אדם ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָלתֹוכֹו
ּבֹו הּזק ואם ּפטּור. זה הרי עבד, אֹו חֹורין ּבן ׁשהיה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻּבין

ּכמֹו ׁשלם, נזק חּיב - הּפּקחת הּבהמה אֹו ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאדם,
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.ÊÈ זה הרי - ומת הּמקּדׁשין ּפסּולי ׁשֹור לתֹוכֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻנפל
יצ ּפטּור  ׁשּלֹו; ׁשהּמת מי ּלֹו", יהיה "והּמת ׁשּנאמר: א , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּיּקבר. ודינֹו ּבהניה, אסּור ׁשהּוא ְֲִִֵֶֶֶַָָָָזה
.ÁÈ החפירה מּקֹול הּבהמה ונפלה ּבבֹור, חֹופר ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָהיה

נפלה  חּיב. מּלפניה, נפלה אם - ומתה הּבֹור, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָּבתֹו
ׁשּנבעתה ּכגֹון עקבּה[נבהלה]מאחֹוריה, על וחזרה ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשּיּפל  עד "ונפל", ׁשּנאמר: ּפטּור, - ומתה ונפלה ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלאחֹור,
אֹו ּומת לּבֹור, חּוץ החפירה מּקֹול לפניו נפל נפילה. ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּדר
אין  הּנּזק, ּתפׂש ואם אֹותֹו; מחּיבין ּדין ּבית אין - ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָנּזק
הּזק  אֹו ּומת לּבֹור, חּוץ לאחֹוריו נפל ואם מּידֹו. ְֲִִִִֵַַַַָָָֻמֹוציאין

ּפטּור. הּבֹור ּבעל -ַַַָ
.ËÈ- הּבהמה ּומתה הּבֹור, לתֹו הּבהמה ׁשּדחף ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָׁשֹור

הּׁשֹור  ּובעל מחצה, מׁשּלם הּבֹור ּבעל - הּוא מּועד ְֱִֵֶַַַַַַַָָאם
מּגּופֹו, רביע מׁשּלם הּׁשֹור ּבעל - הּוא ּתם ואם ְְְֱִִִֵֶַַַַַָָמחצה.
ׁשּבנכסיו. הּיפה מן חלקים ׁשלׁשה מׁשּלם הּבֹור ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּובעל
לי  יׁש זֹו נבלה 'ּפחת הּבֹור: לבעל אֹומר הּנבלה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָׁשּבעל
ׁשּנדחפה, ּכיון - ּופּקחת גדֹולה ׁשהיא ּפי על אף ;ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאצל
מּבעל  להֹוציא יכֹול ׁשאני ּכל ּבּלילה; ׁשּנפלה ּכמי זֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהרי

לׁשּלמֹו' חּיב אּתה והּׁשאר, מֹוציא; אני .הּׁשֹור, ְְְְֲִִַַַַַָָָ
.Î,ּבּה ונתקל הּׁשֹור ּובא הּבֹור, ּפי על אבן הּניח ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָוכן

ּובעל  מחצה, מׁשּלם האבן את הּמּניח - ומת לּבֹור, ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָונפל
מחצה. ֱֶַָהּבֹור

.‡Îהדיֹוט ׁשל ׁשֹור הּמקּדׁשין [חולין]וכן ּפסּולי וׁשל ְְְְְִֵֵֶֶֶַָֻ
חצי  מׁשּלם הדיֹוט, ׁשל זה הּוא ּתם אם - ּכאחד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּנגחּו
ׁשאני  'ּכל לֹו: אֹומר ׁשהּנּזק ׁשלם; נזק מּועד, ואם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָנזק;

מ  להֹוציא הֹואיל יכֹול וזה, ;מּמ והּׁשאר מֹוציא, אני ּזה ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָ
הּכל'. לי ּתׁשּלם אּתה - ּופטּור הּוא ְְְִֵֵֶַַַָָֹוהקּדׁש

.·Î ׁשֹור עליו ונפל הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור  חֹופר ׁשהיה ְְִִִֵֶַַָָָָָָמי
ּבעל  נֹוטל הּׁשֹור, מת ואם ּפטּור; הּׁשֹור ּבעל - ְֲִֵֵַַַַַַַָָוהרגֹו

הּבֹור  ּבעל מּיֹורׁשי ׁשֹורֹו ּדמי .הּׁשֹור ְְִֵֵַַַַ

יג  ¤¤ּפרק
ּפטּור ‡. הּבֹור ּבעל - ונׁשּתּברּו לּבֹור ׁשּנפלּו ,ּכלים ְְְְִִֵֶַַַַַָָ

הּׁשמּועה  מּפי - חמֹור" אֹו ׁשֹור ׁשּמה "ונפל ְְֱֲִִֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
ּכלים.[במסורת] לא "חמֹור", אדם; לא "ׁשֹור", ְֲִֵָָָֹֹלמדּו:

חּיב  - ּכליו ונׁשּתּברּו הּׁשֹור ּומת ּבכליו, ׁשֹור נפל ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָאפּלּו
הּכלים. על ּופטּור הּבהמה, ְִֵֵַַַַָָעל

הּוא ·. הּנזיקין מאבֹות מּועדין הּבֹור ּכמֹוהּו ותֹולדֹותיו , ְְְֲִִִֵַַָָָ
ואם  הּבֹור. ּתֹולדת זה הרי ּתּקלה, הּמּניח וכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּתחּלתן.
נזק  הּתּקלה ׁשהּניח זה מׁשּלם ּבהמה, אֹו אדם ּבּה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּזק
ואם  הּתּקלה; הפקיר לא ּבין הּתּקלה, הפקיר ּבין ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹׁשלם,

ּפטּור. ּכלים, ּבּה ְִֵָָֻהּזקּו
וקּׁשֹו‚. ּתבנֹו אֹו מּׂשאֹו אֹו סּכינֹו אֹו אבנֹו הּמּניח ְְְִִִֵַַַַַַַַָּכיצד?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89



קי oenn iwfp zekld - oiwifp xtq - lel` f"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.Â ׁשאם ּפי על אף האדם, את ונגח לבהמה ׁשּנתּכּון ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשֹור
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור, ואם המיתֹו ּבנזקֹו; חּיב ּבֹו, חבל אם - ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָ

ׁשלם. נזק - מּועד ואם מּגּופֹו, נזק חצי מׁשּלם - הּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּתם
.Ê ואין נפׁשֹות, ּדיני אֹותֹו ּדנין - והּזיק ׁשהמית ּתם ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָׁשֹור

ממֹונֹות  ּדיני אֹותֹו אֹותֹוּדנין ּדנין - והּזיק ׁשהמית ּומּועד . ְִִִִִִֵֵֶָָָָ
ודנּוהּו קדמּו נפׁשֹות. ּדיני אֹותֹו ודנין וחֹוזרין ממֹונֹות, ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָּדיני

ממֹונֹות. ּדיני אֹותֹו ודנין חֹוזרין ּתחּלה, נפׁשֹות ְְְְִִִִִֵֵָָָָּדיני
.Á הּׁשבחּומהיכן מן ּברדּיתֹו[רווח]מׁשּתּלם? ׁשהׁשּביח ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

לסקילה,[חרישתו] ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשּכיון - ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָאחר
ׁשּית  ּבעלים לֹו ּוברח אין נפׁשֹות, ּדיני ּדנּוהּו ּבנזקיו. חּיבּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ממֹונֹות. ּדיני אֹותֹו ּדנין אין -ִִֵֵָָ
.Ëקדֹוׁש אינֹו - ּבעליו והקּדיׁשֹו האדם, את ׁשהמית .ׁשֹור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ

החזירֹו מכּור; אינֹו מכרֹו, הפקר; אינֹו הפקירֹו, אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָוכן
ּבהניה. אסּור ּבׂשרֹו ׁשחטֹו, חזרה. אינּה לבעליו, ְְְֲֲִֵֵַָָָָָָָָָָׁשֹומר
עד  אבל לסקילה. ּדינֹו ׁשּנגמר אחר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָּבּמה
ואם  קדֹוׁש; זה הרי הקּדיׁשֹו, אם - ּדינֹו נגמר ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָֹׁשּלא
ׁשֹומר  החזירֹו מכּור; מכרֹו, ואם הפקר; הּוא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָהפקירֹו,
מּתר  זה הרי ּוׁשחטֹו, קדם ואם מחזר. זה הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻלבעליו,

ֲִַָּבאכילה.
.È ּכּלן - אחרים ּבׁשורים ׁשּנתערב ּדינֹו, נגמר ׁשּלא ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻׁשֹור

הּׁשֹור, ּבפני אּלא ׁשֹור ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ׁשאין לפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָּפטּורין;
אפּלּו - ּבאחרים נתערב ּכ ואחר ּדינֹו, נגמר האדם. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָּכדין
ּכל  ּכדין ּבהניה, אסּורין והן ונקּברין; נסקלין ּכּלן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻּבאלף,

הּנסקלת  .ּבהמה ְְִֵֶֶַָ
.‡È ּבהמה ּכל וכן האדם, את ׁשהמיתה מעּברת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻּפרה

היא  ּכמֹוה; עּברּה הרי - עברה ּבּה ׁשּנעברה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻֻמעּברת
נרּבעה. ועּברּה היא נגחה, ְְְְְִִָָָָָָָֻֻועּברּה

.·È נגמר ׁשּלא עד אם - נתעּברה ּכ ואחר והמיתה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנגחה
ואם  מּתר. ולדּה - ּדין ּגמר קדם וילדה נתעּברה, ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹֻּדינּה
הּוא. אּמֹו ּכיר ׁשהעּבר אסּור; ולדּה - ּדין ּגמר אחר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֻילדה
לכּפה  ּכּלן את ּכֹונסין - ּבאחרים זה ולד נתערב ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻואם

ׁשם.[הסגר] ׁשּימּותּו עד ,ֶַָָ
.‚È ׁשהרי זכה; ּבֹו הּקֹודם ּכל עדיו, ׁשהּוזמּו הּנסקל ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשֹור

ׁשּבעליו  העידּו ואם ּבעליו. הפקירּוהּו ּדינֹו, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָמּׁשּנגמר
והּקֹודם  לבעליו, הּׁשֹור הרי - העדים את והזים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָרּבעּוהּו,
חטא  ׁשּלא ּבעצמֹו יֹודע ׁשהּבעל ׁשּכיון ּבֹו; זכה לא ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּומׁשכֹו
הפקיר  לא - להזּמן מיחל הּוא והרי הם, ׁשקר עדי .וׁשאּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ה'תשע"ד  אלול י"ז שישי יום

יב  ¤¤ּפרק
חמֹור ‡. אֹו ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור ְְְֲִִֵַַַָָהחֹופר

- ּבהן וכּיֹוצא צמר ׁשל ּגּזֹות מלא הּבֹור היה ואפּלּו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָומת,
הּבֹור  "ּבעל ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק לׁשּלם חּיב הּבֹור ּבעל ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהרי
וחּיה  בהמה מיני ׁשאר אֹו וחמֹור ׁשֹור ואחד ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָיׁשּלם".

ּבהוה אּלא ו"חמֹור" "ׁשֹור" נאמר לא .[במצוי]ועֹוף; ֱֲֶֶֶַַַָָֹֹ
ּברׁשּותֹו·. החֹופר אֹו הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור החֹופר ְְִִִֵֵֶַַַָָאחד

ׁשחפ  אֹו חברֹו, לרׁשּות ּפתח אֹו הרּבים, לרׁשּות ר ּופתח ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
זה  הרי - ּבֹורֹו הפקיר ולא רׁשּותֹו והפקיר ּברׁשּותֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָֹּופתח

ּבנזקיו  ׁשהפקיר חּיב אֹו ּובֹורֹו, רׁשּותֹו הפקיר אם אבל . ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָ
ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - הקּדיׁשֹו אֹו ׁשּברׁשּותֹו, ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָּבֹורֹו
הפקר; וזה - ּבעלים לֹו ׁשּיׁש מי יׁשּלם", הּבֹור ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ"ּבעל

ּברׁשּותֹו. ׁשחפר מּפני חפר, ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֶַַַָָָּובּתחּלה
מאליו ‚. הּבֹור ׁשּנחּפר אֹו החֹופר, ׁשחפרּתּואחד אֹו , ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

לכּסֹותֹו, אֹו למּלאתֹו חּיב והּוא הֹואיל - חּיה אֹו ְְְְִֵַַַַָָָֹּבהמה
הּלֹוקח, אֹו החֹופר, ואחד ּבנזקיו. חּיב זה הרי - עׂשה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹולא
מי  יׁשּלם", הּבֹור "ּבעל ׁשּנאמר: - ּבמּתנה לֹו ׁשּנּתן ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָאֹו

מקֹום. מּכל ּבעלים לֹו ְִִֵֶָָָׁשּיׁש
מכּסה „. ׁשהיה מקֹום המגּלה אֹו החֹופר, ׁשּנאמר:אחד - ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

יכּסּנּו". ולא ּבֹור, איׁש יכרה ּכי אֹו ּבֹור, איׁש יפּתח ְְְְְִִִִִִֶֶַַֹ"(ו)ּכי
ׁשהתליע ּפי על אף - ּכראּוי ּכּסהּו בגלל ואם [התרועע ְְִִִִִֶַַַָָָ

ׁשּנאמר:תולעים] ּפטּור, - ומת ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל ְְֱִֵֶֶַַָָָמּתֹוכֹו,
ׁשּיכֹול  ּבדבר ּכּסהּו ּפטּור. ּכּסהּו, אם הא - יכּסּנּו" ְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹ"ולא
והלכּו ּגמּלים, ּבפני לעמד יכֹול ואינֹו ׁשורים, ּבפני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹלעמד
אם  - ּבֹו ונפלּו ׁשורים עליו והלכּו ונתרֹועע, ּגמּלים ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָעליו

הר  - מקֹום ּבאֹותֹו ׁשם מצּויין הּגמּלים ּפטּור,אין זה י ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ
לפרקים  אפּלּו ּגמּלים, ׁשם יבֹואּו ואם אנס; ׁשּזה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹמּפני

חּיב.[לפעמים] זה הרי -ֲֵֶַָ
ׁשהּגמּלים התליע ‰. ּפי על אף - ׁשורים ּבֹו ונפלּו מּתֹוכֹו, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

הֹואיל  - לגמּלים ּפֹוׁשע הּוא והרי ּתמיד, ׁשם ְְֲִִִִִֵֵַַַָָמצּויין
ּפטּור  זה הרי הּׁשורים, ּבֹו נפלּו ׁשהתליע ּכל ּומחמת וכן . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Â וזה הּמֹוצא חּיב, הּבֹור ּבעל - וגּלהּו וחזר וכּסהּו, ּבֹור ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ

העפר  ּכל את והֹוציא וחזר ּבעפר, סתמֹו ּפטּור. ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָהאחרֹון
ׁשּטממֹו ׁשּכיון חּיב; האחרֹון זה נסּתּלקּו[אטמו]- ּבעפר, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ראׁשֹון. ֲִֵַמעׂשי
.Ê והּׁשני ּכּסהּו, ולא הראׁשֹון עבר ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻּבֹור

-ולא ּדליֹוּכּסהּו ׁשּימסר עד חּיב, לּׁשני;[דלי]הראׁשֹון ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
הראׁשֹון, נפטר - מּמּנּו לדלֹות לּׁשני ּדליֹו ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּומּׁשּמסר

לכּסֹותֹו. הּׁשני ּומצאֹוונתחּיב הּׁשני ּובא הראׁשֹון, ּכּסהּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
הּׁשני  יהיה אימתי ועד חּיב. הּׁשני - ּכּסהּו ולא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻמגּלה,
ּוכדי  מגּלה, ׁשהּבֹור הראׁשֹון ׁשּידע עד חּיב? ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻלבּדֹו
ּבֹו ׁשּימּות וכל ויכּסּנּו. ארזים ויכרת ּפֹועלים ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָֹֹׁשּיׂשּכר
ּבֹו ׁשּימּות וכל ּבֹו; חּיב לבּדֹו הּׁשני הרי זה, זמן ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָּבתֹו
ּפׁשעּו ׁשניהם ׁשהרי לׁשּלם, חּיבין ׁשניהם - ּכזה זמן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאחר

.ּבֹו
.Á ּבנזקיו חּיב הּׁשֹומר לׁשֹומר, ּבֹורֹו מסרֹוהּמֹוסר ואם . ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ

הרי  מכּסה, ׁשהיה ּפי על אף - וקטן ׁשֹוטה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻלחרׁש
ּבהן  אין ואּלּו להתּגּלֹות, עׂשּוי ׁשהּבֹור חּיבין; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּבעלים

ַַּדעת.
.Ë ונטל הּדלי ּבעל ּובא חברֹו, ׁשל ּבדליֹו ּבֹורֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָהמכּסה

חּיב  הּבֹור ּבעל - .ּדליֹו ְַַַַָָ
.È ולּמה חריץ. אֹו מערה אֹו ׁשיח אֹו ּבֹור, החֹופר ְְִִֵֶַַָָָָָָאחד

"ּבֹור" ּכדי נאמר וכּמה להמית. ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה עד ? ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָ
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ּפחֹות  היה אם אבל טפחים. עׂשרה עמק ְְֲֲִִִֶָָָָָָָָֹלהמית?
ומת  ועֹוף, חּיה ּבהמה ׁשאר אֹו ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל ְְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָָמעׂשרה,

ׁשלם. נזק הּתּקלה ּבעל חּיב הּזקּו, ואם ּפטּור; -ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
.‡È- מים אחד טפח ּומהם ּתׁשעה, הּבֹור עמק ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהיה

ּבּיּבׁשה. טפחים ׁשני ּכעמק חׁשּוב מים ׁשל ׁשהּטפח ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹחּיב;
ׁשהיה  אֹו מים, טפחים ׁשני ּומהם ׁשמֹונה, עמקֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָהיה
ׁשֹור  לתֹוכֹו ונפל מים, טפחים ׁשלׁשה ּומהם ׁשבעה, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹעמקֹו
ּתפׂש ואם לׁשּלם; אֹותֹו מחּיבין אין - ומת ּבֹו, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָוכּיֹוצא
יׁש ספק האּלּו, ׁשהּדברים מּידֹו; מֹוציאין אין - ְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהּנּזק

.ּבהן  ֶָ
.·Èוהׁשלימֹו אחר ּובא טפחים, עׂשרה עמק ּבֹור ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהחֹופר

חּיבין. ּכּלן - לׁשלׁשים והׁשלימֹו ׁשליׁשי ּובא ְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָֹֻלעׂשרים,
האחרֹון  ּובא טפח, אפּלּו מעׂשרה, ּפחֹות הראׁשֹון ֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָחפר
ּבנין  ׁשהגּביּה אֹו טפח, ּבֹו ׁשחפר ּבין - לעׂשרה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהׁשלימֹו
ׁשהֹוסיף, טפח סתם חּיב. האחרֹון זה - טפח ׂשפתֹו ְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל
נסּתּלקּו ּכבר אם ספק זה הרי - ׁשּבנה טפח ׁשּסתר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו

נסּתּלקּו לא עדין אֹו הראׁשֹון, .מעׂשי ְְֲֲִִִֵַַַָֹ
.‚È ונפל והרחיבֹו, האחרֹון ּובא עמק, ּבֹור הראׁשֹון ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹחפר

הבלֹו מחמת אם - ומת ׁשֹור, הבור]לתֹוכֹו -[אויר מת ְְֲִֵֵֵֶַָ
חבטֹו מחמת ואם הבלֹו; מעט ׁשהרי ּפטּור, ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהאחרֹון

הנפילה] הקריב [חבטת הּוא ׁשהרי חּיב, האחרֹון - ְֲֲִִֵֵֶַַָָמת
ׁשהרחיב  הּצד מאֹותֹו הּׁשֹור נפל אם וכן זה. ּבֹור ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּזק
אף  זה, ּבֹור הּזק הקריב ׁשהרי חּיב, האחרֹון - ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהאחרֹון
נפל  הראׁשֹון ׁשחפר הּצד מן ואם ההבל. מן ׁשּמת ּפי ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעל

הבלֹו. מעט האחרֹון ׁשּזה חּיב, הראׁשֹון -ְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
.„È הּתֹורה עליו ׁשחּיבה הּבהמה ּבֹור מתה לא אפּלּו - ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

,לפיכ מחבטֹו. מתה אם לֹומר צרי ואין מהבלֹו; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאּלא
הבל לֹו אין ּכרחּבֹו, הּבֹור עמק היה ואם [המזיק]אם ; ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ

יתר  עמקֹו היה ּפטּור. - ּומתה הּבהמה, ּבֹו נחּבטה ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָָָֹלא
אף  חּיב הּבהמה, ּבֹו מתה ואם הבל; לֹו יׁש רחּבֹו, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל

ּבּקרקע. נחּבטה ׁשּלא ּפי ְְְִֶֶַַַַָֹעל
.ÂËהּבהמה,עׂש ּבֹו ונחּבטה הרּבים, ּברׁשּות ּגבֹוּה ּתל ה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ואם  לׁשּלם. חּיב טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה היה אם - ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָומתה
הּבהמה  מיתת על ּפטּור מעׂשרה, ּפחֹות אם היה אבל ; ְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָ

ּכל  ּגבֹוּה ּבתל ואפּלּו ׁשלם, נזק לׁשּלם חּיב ּבלבד, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּזקה
ּדבר  ׁשהּוא, ּבכל ׁשהּנזק ׁשהיא; ּכל ּבחפירה אֹו ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא,
הּוא  והרי מצּויה, ׁשהּוא ּבכל הּמיתה ואין וידּוע; ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָמצּוי

אנס. ְֶֹּכמֹו
.ÊË על אֹו ּבבֹור, הּבהמה מיתת על חּיב אינֹו ְְְִֵֵֵַַַַַָָוכן

חרׁשת, אֹו קטּנה, הּבהמה היתה אם אּלא - ּבתל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחביטתּה
היתה  אם אבל ּבּלילה. ׁשּנפלה אֹו סֹומה, אֹו ׁשֹוטה, ְְְֲִֶַַָָָָָָָָאֹו
מּפני  אנס, ּכמֹו ׁשּזה ּפטּור; - ּומתה ּבּיֹום, ונפלה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפּקחת,

הּמכׁשֹולֹות  מן ולסּור לראֹות הּבהמה נפל .ׁשּדר אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
- ּבּלילה ׁשּנפל אֹו סֹומה, היה אפּלּו - ומת אדם ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָלתֹוכֹו
ּבֹו הּזק ואם ּפטּור. זה הרי עבד, אֹו חֹורין ּבן ׁשהיה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻּבין

ּכמֹו ׁשלם, נזק חּיב - הּפּקחת הּבהמה אֹו ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאדם,
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.ÊÈ זה הרי - ומת הּמקּדׁשין ּפסּולי ׁשֹור לתֹוכֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻנפל
יצ ּפטּור  ׁשּלֹו; ׁשהּמת מי ּלֹו", יהיה "והּמת ׁשּנאמר: א , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּיּקבר. ודינֹו ּבהניה, אסּור ׁשהּוא ְֲִִֵֶֶֶַָָָָזה
.ÁÈ החפירה מּקֹול הּבהמה ונפלה ּבבֹור, חֹופר ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָהיה

נפלה  חּיב. מּלפניה, נפלה אם - ומתה הּבֹור, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָּבתֹו
ׁשּנבעתה ּכגֹון עקבּה[נבהלה]מאחֹוריה, על וחזרה ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשּיּפל  עד "ונפל", ׁשּנאמר: ּפטּור, - ומתה ונפלה ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלאחֹור,
אֹו ּומת לּבֹור, חּוץ החפירה מּקֹול לפניו נפל נפילה. ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּדר
אין  הּנּזק, ּתפׂש ואם אֹותֹו; מחּיבין ּדין ּבית אין - ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָנּזק
הּזק  אֹו ּומת לּבֹור, חּוץ לאחֹוריו נפל ואם מּידֹו. ְֲִִִִֵַַַַָָָֻמֹוציאין

ּפטּור. הּבֹור ּבעל -ַַַָ
.ËÈ- הּבהמה ּומתה הּבֹור, לתֹו הּבהמה ׁשּדחף ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָׁשֹור

הּׁשֹור  ּובעל מחצה, מׁשּלם הּבֹור ּבעל - הּוא מּועד ְֱִֵֶַַַַַַַָָאם
מּגּופֹו, רביע מׁשּלם הּׁשֹור ּבעל - הּוא ּתם ואם ְְְֱִִִֵֶַַַַַָָמחצה.
ׁשּבנכסיו. הּיפה מן חלקים ׁשלׁשה מׁשּלם הּבֹור ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּובעל
לי  יׁש זֹו נבלה 'ּפחת הּבֹור: לבעל אֹומר הּנבלה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָׁשּבעל
ׁשּנדחפה, ּכיון - ּופּקחת גדֹולה ׁשהיא ּפי על אף ;ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאצל
מּבעל  להֹוציא יכֹול ׁשאני ּכל ּבּלילה; ׁשּנפלה ּכמי זֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהרי

לׁשּלמֹו' חּיב אּתה והּׁשאר, מֹוציא; אני .הּׁשֹור, ְְְְֲִִַַַַַָָָ
.Î,ּבּה ונתקל הּׁשֹור ּובא הּבֹור, ּפי על אבן הּניח ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָוכן

ּובעל  מחצה, מׁשּלם האבן את הּמּניח - ומת לּבֹור, ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָונפל
מחצה. ֱֶַָהּבֹור

.‡Îהדיֹוט ׁשל ׁשֹור הּמקּדׁשין [חולין]וכן ּפסּולי וׁשל ְְְְְִֵֵֶֶֶַָֻ
חצי  מׁשּלם הדיֹוט, ׁשל זה הּוא ּתם אם - ּכאחד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּנגחּו
ׁשאני  'ּכל לֹו: אֹומר ׁשהּנּזק ׁשלם; נזק מּועד, ואם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָנזק;

מ  להֹוציא הֹואיל יכֹול וזה, ;מּמ והּׁשאר מֹוציא, אני ּזה ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָ
הּכל'. לי ּתׁשּלם אּתה - ּופטּור הּוא ְְְִֵֵֶַַַָָֹוהקּדׁש

.·Î ׁשֹור עליו ונפל הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור  חֹופר ׁשהיה ְְִִִֵֶַַָָָָָָמי
ּבעל  נֹוטל הּׁשֹור, מת ואם ּפטּור; הּׁשֹור ּבעל - ְֲִֵֵַַַַַַַָָוהרגֹו

הּבֹור  ּבעל מּיֹורׁשי ׁשֹורֹו ּדמי .הּׁשֹור ְְִֵֵַַַַ

יג  ¤¤ּפרק
ּפטּור ‡. הּבֹור ּבעל - ונׁשּתּברּו לּבֹור ׁשּנפלּו ,ּכלים ְְְְִִֵֶַַַַַָָ

הּׁשמּועה  מּפי - חמֹור" אֹו ׁשֹור ׁשּמה "ונפל ְְֱֲִִֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
ּכלים.[במסורת] לא "חמֹור", אדם; לא "ׁשֹור", ְֲִֵָָָֹֹלמדּו:

חּיב  - ּכליו ונׁשּתּברּו הּׁשֹור ּומת ּבכליו, ׁשֹור נפל ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָאפּלּו
הּכלים. על ּופטּור הּבהמה, ְִֵֵַַַַָָעל

הּוא ·. הּנזיקין מאבֹות מּועדין הּבֹור ּכמֹוהּו ותֹולדֹותיו , ְְְֲִִִֵַַָָָ
ואם  הּבֹור. ּתֹולדת זה הרי ּתּקלה, הּמּניח וכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּתחּלתן.
נזק  הּתּקלה ׁשהּניח זה מׁשּלם ּבהמה, אֹו אדם ּבּה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּזק
ואם  הּתּקלה; הפקיר לא ּבין הּתּקלה, הפקיר ּבין ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹׁשלם,

ּפטּור. ּכלים, ּבּה ְִֵָָֻהּזקּו
וקּׁשֹו‚. ּתבנֹו אֹו מּׂשאֹו אֹו סּכינֹו אֹו אבנֹו הּמּניח ְְְִִִֵַַַַַַַַָּכיצד?
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ּבין  אדם ּבין ּבהן והּזקּו הרּבים, ּברׁשּות ּבהן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוכּיֹוצא
ׁשלם  נזק חּיב - והפקיר ּבהמה ּברׁשּותֹו, הּניחן אם וכן . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

והּזק  זֹו ּבתּקלה ונחּבט ּבּקרקע, נתקל הפקירן. ולא ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָֹֻרׁשּותֹו
אֹו אּלּו, ּבכל ּכלים הּזקּו ואם הּתּקלה. ּבעל חּיב - ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֻּבּה

ּפטּור. - ְִַָנּטּנפּו
והרּביץ „. ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַֹהכניס

צרכיו]ּגללים -[עשה הּבית ּבעל ׁשל ּכליו ּבהן ונּטּנפּו , ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשחּיב  ּבֹור מצאנּו ולא הּוא, ּבֹור ּתֹולדת זה ׁשהּגלל ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּפטּור;

הּכלים. על ִֵַַּבֹו
ונתקל ‰. המהּל והל הרּבים, ּברׁשּות הּכד את ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָהּמּניח

להתּבֹונן  אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי ּפטּור, - וׁשּברּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּבּה,
חּיב  הּכד ּבעל הרי - ּבּה הּזק ואם מהּלכין. ּכׁשהם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻּבּדר

לֹוּבנזקיו  ׁשאין נזקין הּמפקיר ׁשּכל הּכד; הפקיר ואפּלּו , ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
הפקירן. לא ּכאּלּו חּיב מּתחּלה, לעׂשֹותן ְְְְֲִִִִִַַָָָָֹרׁשּות

.Â ּכגֹון ׁשם, להּניחּה רׁשּות לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום הּכד את ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּניח
הּקרנֹות ּגּתֹות[רחבות]מקֹום יין]ׁשל דריכת מקום [שליד ְְִֶַָ

ּבּה הּזק ואם חּיב; - וׁשּברּה ּבּה ונתקל ּבהן, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻוכּיֹוצא
ואם  להסּתּכל. לֹו ׁשהיה מּפני ּפטּור, הּכד ּבעל - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהמהּל
על  ּפטּור - ּכּדים הּדר ּכל ׁשּמּלא אֹו אפלה, ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיתה

ּכל ׁש וכן חּיב. הּכד ּבעל הרי ּבּה, נתקל ואם בירתּה; ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Êאֹו ּבּמים אחד והחלק הרּבים, ּברׁשּות ּכּדֹו ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֻנׁשּברה
ּבחרׂשיה ׁשהּוא [בחרסיה]ׁשּלקה לפי אדם, מּדיני ּפטּור - ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

והרי  החרׂשים. סּלק ׁשּלא מּפני ׁשמים, ּבדיני וחּיב ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאנּוס;
ׁשּנאנס, אחר אּלא הפקיר ולא ּכהפקר, והּמים ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהחרׂשים

נתּכּון ואם ּפטּור. ו]ּולפיכ והּזק [לקחת ּבחרׂשיה, לזּכֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻ
העמידּה, ולא ּגמּלֹו לנפלה הּדין והּוא חּיב. - אחר ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבהן
ּבין  ּפטּור, - אּלּו ּבכל ּכלים הּזקּו ואם ּבּה. ּכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵַָָָֹֻוכל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הפקיר, לא ּבין ְְְְִִִִֵֵֶַֹהפקיר
.Áקּדרין קדירות]ׁשני זה [מוכרי ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ

אם  - ּבראׁשֹון הּׁשני ונתקל ונפל, הראׁשֹון ונתקל זה, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָאחר
ׁשאף  ׁשני; ׁשל ּבנזקיו חּיב - עמד ולא לעמד לראׁשֹון ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה
מּטל  ּבהיֹותֹו אנּוס אינֹו נפילה, ּבׁשעת אנּוס ׁשהּוא ּפי ְְְִִִִֵֶַַָָָָֻעל
- לעמד לֹו היה לא ואם לעמד. יכֹול הּוא והרי ,ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹּבּדר
ׁשהּוא  מּפני ּבֹו; ׁשּנתקל לזה הזהיר ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּפטּור,

ּבנפׁשֹו. ְְַָטרּוד
.Ë?ׁשני ׁשל ּבנזקיו חּיב ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּמה

ׁשאינֹו ּפטּור, - ּכליו הּזקּו אם אבל ׁשני; ׁשל ּגּופֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻּבׁשהּזק
ּכמֹו היא, ּבֹור ּתֹולדת ּתּקלה וכל ּבבֹור, הּכלים על ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב

.ׁשּבארנּו ְֵֶַ
.È ּבה וכּיֹוצא והּזּגגין זה,הּקּדרין אחר זה מהּלכין ׁשהיּו ן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

והּׁשליׁשי  ּבראׁשֹון, הּׁשני ונתקל ונפל, הראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָונתקל
הראׁשֹון  - עמד ולא לעמד לֹו יׁש מהן אחד וכל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבּׁשני,
ראׁשֹון  ׁשל ּבגּופֹו ׁשהּזק ּבין ׁשני, ׁשל גּופֹו ּבנזקי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻחּיב

ׁשל הּמּטל, גּופֹו ּבנזקי חּיב והּׁשני ּבמּׂשאֹו. ׁשהּזק ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻ
ׁשל  ּבמּׂשאֹו הּזק אם אבל ׁשני; ׁשל ּבגּופֹו הּזק אם ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֻֻׁשליׁשי,
ׁשהּוא  זה 'ּבֹור הּׁשני: לֹו אֹומר ׁשהרי ּפטּור, ׁשּנפל, ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשני

הּׁשני  הּפיל הראׁשֹון ׁשהרי אֹותֹו, הּכֹורה אני אין ֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּׂשאי,
ּפטּורין  ּכּלן זה, את זה הזהירּו ואם מּׂשאֹו'. .עם ְְְִִִִִֶֶֶַָָֻ

.‡È אחד ונתקל ,הּדר לרחב מּטל והיה הראׁשֹון, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻנפל
ּבנזקי  חּיב הּוא הרי - ּבבטנֹו ואחד ּברגליו ואחד ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹו

עמד  ולא לעמד לֹו והיה הֹואיל .כּלן, ְְֲִַַָָָָֹֹֻ
.·È- אחד ּבהן והּזק הרּבים, ּברׁשּות הּמים את ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּׁשֹופ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּור, - ּכליו נּטּנפּו ואם ּבנזקיו; נבלעּוחּיב ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
והּזק  ונפל, והחלק חלקה, הארץ ונׁשארה ּבארץ, ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻהּמים

ּבנזקיו  חּיב זה הרי - .ּבּקרקע ְְֲִֵֶַַַַָָָ
.‚Èׁשּפֹותקין אּלּו וגֹורפין [ביוב]ּביבֹותיהן[פותחין]ּכל ְְְִִִֵֵֶֶָ

שבהם]מערֹותיהן הּמים [מהזבל לׁשּפ רׁשּות להן אין - ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ
יׁש הּגׁשמים ּבימֹות אבל החּמה, ּבימֹות הרּבים ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָּברׁשּות

ו  רׁשּות; ּבּמים להם ּבהמה אֹו אדם הּזק אם כן, ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
ׁשלם. נזק חּיבין -ִֵֶֶַָָ

.„È ּכדי הרּבים, לרׁשּות וקּׁשֹו ּתבנֹו אדם יֹוציא ְְְְִִִִֵַַָָָֹלא
זבל לֹו ויעׂשּו אֹותֹו[לשדותיו]ׁשּיּדֹוׁשּו קנסּו הֹוציא, ואם . ְְְִִִֵֶֶֶָָ

מעת  זכה, ּבהם הּקֹודם וכל ּכהפקר, ׁשּיהיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחכמים
והׁשּביחּו ּבהן [לזיבול]ׁשּנּדֹוׁשּו וזכה אדם קדם ואם ; ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ

ואף  מּידֹו. מֹוציאין אין - הרּבים לרׁשּות הֹוצאה ְְְִִִִִִֵַַַָָָָמּׁשעת
זה  הרי ּבהמה, אֹו אדם ּבהן הּזק אם ּכמפקר, ׁשהן ּפי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻעל

לׁשּלם. חּיב ְִֵַַַָהּמֹוציא
.ÂË לרׁשּות הּגללים ואת הּזבל את להֹוציא אדם לכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָיׁש

ׁשלׁשים  ׁשם אֹותן ולצּבר זבלים, הֹוצאת ּבׁשעת ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֹהרּבים
אם  כן, ּפי על ואף אדם. ּברגלי נּׁשֹוף ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיֹום,
ּכיון  ּגזל; מּׁשּום הּגלל זה על וחּיבין לׁשּלם. חּיב - ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּזיק

ּבֹו קנסּו לא נּדֹוׁש, אם ׁשבח ּבֹו .ׁשאין ְִִֵֶֶַָֹ
.ÊËטיט ׁשֹורין לֹובנים [במים]אין ואין הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֵַָ

ּגֹובלין אבל אבל [מערבבים]לבנים. הרּבים, ּברׁשּות טיט ְְְֲֲִִִִִֵַָָָ
ללבנים. ְִִֵֹלא

.ÊÈ והּבֹונה מביא, אבנים הּמביא - הרּבים ּברׁשּות ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּבֹונה
ׁשלם. נזק לׁשּלם חּיבין ׁשהּזיקּו, וכּלן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבֹונה;

.ÁÈאֹו אדם ּבּה והּזק לסּתת, ּומסרּה אבן ׁשחצב ְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻהחּצב
לחּמרּב ׁשּמסר וסּתת חּיב. הּסּתת - על המה האבן [הנושא ְְְֵֶַַַַַַָָָָָָ

לכּתףחמור] חּמר מסר חּיב. החּמר חּיב.[סבל], הּכּתף , ְַַַַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּמתּקן  לזה הּבֹונה מסרּה חּיב. הּבֹונה לבֹונה, ּכּתף ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמסר
ּגּבי  על ׁשהעלּוה אחר ואם חּיב. המתּקן ּבּבנין, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָיׁשיבתּה

אבנים]דימֹוס ּבקּבלנּות [שורת עֹוׂשין והיּו והּזיקה, נפלה , ְְְְְִִִִַָָָָָ
ּפטּורין. וכּלן חּיב, האחרֹון - ּובׂשכירּות חּיבין; ּכּלן -ְְְֲִִִִַַַָָָָָֻֻ

.ËÈ ּפטּור - והּזיקּו הרּבים לרׁשּות ׁשּנפלּו והאילן ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹהּכתל
ּדֹומים ׁשאינן לפי ׁשהפקירן; ּפי על ואף לבֹור,מּלׁשּלם, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

קֹובעין  ּדין ּבית רעּועין, היּו ואם להּזיק. ּתחּלתן אין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָׁשהרי
הּכתל  את ולסּתר האילן את לקץ זמן הּזמן?לֹו וכּמה ; ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

הּזמן  לאחר ּפטּור; - והּזיקּו הּזמן ּבתֹו נפלּו יֹום. ְְְְְְְִִִַַַַַַָָֹׁשלׁשים
אֹותן. ׁשּׁשהה מּפני חּיב, -ְִִֵֶַָָָ

.Îהּזכּוכית ואת הּקֹוץ את והּגֹודר [בכותל]הּמצניע , ְְְְִִֵֶֶַַַַַַ
והפריח ּבקֹוצים, אחר [הבליט]ּגדרֹו והּזק הרּבים, לרׁשּות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָֻ

ּבצמצּום ּבקֹוצים ּגדר ואם ׁשלם. נזק חּיב - [בדיוק]ּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
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להתחּכ אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי ּפטּור, - רׁשּותֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבתֹו
ְִַָּבּכתלים.

.‡Î ּובא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ּבתֹו ּוזכּוכּיֹותיו קֹוציו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָהּמצניע
הרּבי  לרׁשּות ונפלּו ּכתלֹו, את וסתר הּכתל והּזיקּוּבעל ם, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

הּוא, ּבריא ּכתל ואם חּיב; הּמצניע היה, רעּוע ּכתל אם -ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
חּיב  הּכתל .ּבעל ֶַַַַָֹ

.·Î ואת הּקֹוצים את מצניעין היּו הראׁשֹונים ְְֲִִִִִִִֶֶַַָָחסידים
ּכדי  ּבארץ, טפחים ׁשלׁשה ּבעמק ׂשדֹותיהם ּבתֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּזכּוכית

הּמחרׁשה  ּתעלם ּבאׁש.ׁשּלא אֹותן ׂשֹורפין ואחרים . ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ּבהן  יּזק ׁשּלא ּכדי לּנהר, אֹו לּים אֹותן מׁשליכין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻואחרים

ָָאדם.
.‚Î הרּבים לרׁשּות מרׁשּותֹו אדם יסּקל עֹוׂשין לא ואין . ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹ

ולא  ׁשיחין ולא ּבֹורֹות ולא הרּבים, רׁשּות ּתחת ְְְְִִִַַַָָָֹֹֹחלל
והיא  ּגּביהן על להּל יכֹולה ׁשהעגלה ּפי על ואף ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמערֹות,
והחֹופר  מּדעּתֹו. ׁשּלא מּלמּטה ּתפחת ׁשּמא אבנים; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹטעּונה

מּתר. רּבים, לצרכי ְְִֵַָָֻּבֹור
.„Îמֹוציאין וכּצֹוצרּיֹות[מבליטים]אין [קורות זיזין ְְִִִִִֵַ

וגדולות] למעלה קטנות היּו ּכן אם אּלא הרּבים, ְְְִִִֵֶַַָָָָלרׁשּות
יאפיל ׁשּלא והּוא, ורֹוכבֹו; ּבני [יחשיך]מּגמל על הּדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ּכנס  ּומֹוציא. ׁשּלֹו לתֹו ּכֹונס רצה, ואם הרּבים. ְְְִִִֵֶַַָָָָרׁשּות
אינֹו אבל ׁשּירצה; זמן ּכל מֹוציא זה הרי - הֹוציא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹולא

מצר ׁשּכל - לעֹולם למקֹומן הּכתלים להחזיר [דרך]יכֹול ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ
לקלקלֹו. אסּור רּבים, ּבֹו ְְְְִִֶֶַַָׁשהחזיקֹו

.‰Î לרׁשּות יֹוצאֹות וכּצֹוצרּיֹות זיזין ּובּה חצר, ְְְְִִִִֵַַָָָלקח
ּכחזקתּה זֹו הרי - אֹותּההרּבים ּובֹונה חֹוזר נפלה, ואם ; ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ְְֶָָּכׁשהיתה.
.ÂÎ ׁשּיהיה ּכדי קֹוצץ, - הרּבים לרׁשּות נֹוטה ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאילן

ּברֹוכבֹו עֹובר ּפנּויהּגמל מקֹום ּומּניחין מּׁשּתי [מאילנות]. ְְְְִִִֵֵַַָָָ
ׁשם [גדות]ׂשפתֹות ׁשּיֹורדין הּמּלחים ּכתפי ּכרחב הּנהר, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

קֹוצצין  זה, ּברחב הּנמצא אילן וכל הּספינה. ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹּומֹוׁשכין
מֹוׁשכי  מעּכב ׁשהרי ּבבעליו, מתרין ואין מּיד; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָאֹותֹו

ְִַָהּספינה.
.ÊÎ,נטלּה - ׂשדהּו ּבתֹו עֹוברת הרּבים ּדר ׁשהיתה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָמי

ׁשּנטל, וזה ּבֹו; וזכּו נתן, ּׁשּנתן מה - הּצד מן להן ְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָונתן
מּׁשׁש ּפחֹות אין הרּבים? ּדר רחב וכּמה ּבֹו. זכה ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

אּמֹות  .עׂשרה ְֵֶַ

יד  ¤¤ּפרק
ועברה‡. חברֹו, ׂשדה ּבתֹו הּדלקה [התפשטה]הּמדליק ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָ

ּומצאה  אׁש תצא "ּכי ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק לׁשּלם חּיב -ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
וגֹו'. הּמבעיר" יׁשּלם ׁשּלם . . הּקמה אֹו ּגדיׁש ונאכל ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹקצים

נזקין מאבֹות - בתורה]והּבערה היא.[המפורשים ְְְֲִִֵֵַָָ
הּמצר ·. מּסֹוף להרחיק צרי - רׁשּותֹו ּבתֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָהדליק

וכּמה [הגבול] חברֹו. לׂשדה הּדלקה תעבר ׁשּלא ּכדי ,ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
לא  ואם ּדלקה. ׁשל ּגבהּה לפי הּכל ההרחקה? ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹׁשעּור
נזק  לׁשּלם חּיב - והּזיקה האׁש ועברה ּכראּוי, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהרחיק
מּכה  ׁשּזֹו ּפטּור, - והּזיקה ועברה ּכראּוי, הרחיק ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָׁשלם;

ּבהם  ׁשּיׁש ׁשלּולית אֹו נהר עברה אם וכן היא. ׁשמים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבידי
ּפטּור. - אּמֹות ׁשמֹונה ורחּבן ְְְִֶַַָָָמים,

והעצים ‚. הּדלקה, וגבּה הּגדר, ּגבּה אֹומדין - ּגדר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹעברה
ּפטּור; לעבר, ראּויה אינּה אם ׁשם: הּמצּויין הּקֹוצים ְְֲִִִֵַַַָָָָֹאֹו

חּיב  לעבר, ראּויה ּבאׁשואם אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹ
העֹולה [רגילה]הּקֹודחת ּגדֹול, להב לּה היה אם אבל . ֲִֶַַַַַָָָָָָ

אין  - ׁשם מצּויין העצים והיּו הּלהב, על ּית מּגבּה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹונכּפף
חּיב. אּמה, אלף עברה אפּלּו אּלא אמד, ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלּה

ׁשּל„. ּגדר ונפל ּבחצרֹו, ּדלקה הּדלקה,נפלה מחמת א ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
הּגדר  לגּדר יכֹול היה אם - אחרת ּבחצר והדליקה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹועברה

חּיב  - ּגדרֹו ולא ׁשּיצא ׁשּנפל, לׁשֹורֹו ּדֹומה? הּדבר למה . ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשמרֹו. ולא לׁשמרֹו, לֹו ׁשהיה - ְְְְְִִֶָָָָֹוהּזיק

ּפטּור ‰. - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ּביד הּבערה את ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשֹולח
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמּדיני
מאליה  להּכבֹות הּגחלת ׁשּדר ולּבּוה, ּגחלת להן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמסר
חּיב, - ׁשלהבת להן מסר אם אבל ותדליק. ׁשּתעבר ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹקדם

ּגרמּו מעׂשיו .ׁשהרי ְֲֲֵֶַָָ
.Â חּיב ׁשהבעיר הּפּקח זה - ּפּקח ּביד הּבערה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשלח

ּפטּור  והּׁשֹולח הּבערה,לׁשּלם, לׁשמר ׁשֹומר הּניח אם וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹ
חּיב. ֵַַָהּׁשֹומר

.Ê הּמביא - העצים את הביא ואחד האּור, את הביא ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד
את  הביא ואחד העצים, את הביא אחד חּיב. העצים ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאת
המלּבה  - ולּבה אחר ּבא חּיב. האּור את הּמביא - ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהאּור
ּפטּורין. ּכּלן הרי - ּתמיד מצּויה ׁשאינּה רּוח לּבּתּו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻחּיב.
הּגֹורם  וכל גרם; הּוא ׁשהרי חּיב, - הרּוח ולּבּתּו ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָלּבה,
ּכל  ּכׁשאר ׁשּבנכסיו הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלהּזיק,

.הּמּזיקין  ִִַַ
.Á חּיב - עפר אֹו אבנים אֹו עצים ואכלה ׁשּיצאה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָאׁש

הּׂשדה"לׁשּלם  אֹו . . קצים "ּומצאה ׁשּנאמר: אכלה , . ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
אם  - הּגדיׁש ּבתֹו טמּונים ּכלים והיּו ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְִִִִִֵֵַַָָָּגדיׁש

מֹורּגים ּכגֹון דיש]היּו מּדברים [כלי ּבהן וכּיֹוצא ּבקר ּוכלי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
היּו לׁשּלם; חּיב ּבּגדיׁש, אֹותן לטמן הּׂשדה אנׁשי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּדר

הּכלים. על ּפטּור ּבהן, וכּיֹוצא זכּוכית ּוכלי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבגדים
.Ë אבל חברֹו. ׂשדה ּבתֹו ּבמדליק אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָּבּמה

ּכל  על ּפטּור - חברֹו לׂשדה ועברה ׁשּלֹו, ּבתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבמדליק
מקֹום  ׁשעּור הּוא מׁשּלם אבל ּבּגדיׁש; הּטמּונים ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהּכלים
אֹו חּטים ׁשל ּגדיׁש מלא הּוא ּכאּלּו אֹותֹו ורֹואין ְְִִִִִִֵֵֶַָָהּכלים,

ׂשעֹורים. ְִֶׁשל
.È,הּגדיׁש ונאכל האׁש ויצאת חברֹו, ׂשדה ּבתֹו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמדליק

ׁשּכן  חּיב, - עּמֹו ונׂשרף לֹו, סמּו ועבד לֹו ּכפּות ּגדי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָוהיה
סמּו ּוגדי ּכפּות עבד היה ּבּגדיׁש. לעׂשֹות אדם ּבני ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדר

ּפטּור  - עּמֹו ונׂשרף .לֹו, ְְִִַָ
.‡Èוהגּדיׁש לחברֹו, מקֹום גדיש]הּמׁשאיל ּבֹו,[עשה ְְְֲִִִֵַַַָ

אינֹו - הּגדיׁש וׂשרף הּמׁשאיל והדליק ּכלים, ּבֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָוהטמין
להגּדיׁש מקֹום הׁשאילֹו ּבלבד. גדיׁש ּדמי אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָמׁשּלם
והגּדיׁש ׂשעֹורים, להגּדיׁש אֹו ׂשעֹורים, והגּדיׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִַחּטים,

וחּפן חּטים ׁשהגּדיׁש אֹו אֹו[כיסה]חּטים, ּבׂשעֹורים, ְְְִִִִִִִִִֶָ
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ּבין  אדם ּבין ּבהן והּזקּו הרּבים, ּברׁשּות ּבהן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוכּיֹוצא
ׁשלם  נזק חּיב - והפקיר ּבהמה ּברׁשּותֹו, הּניחן אם וכן . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

והּזק  זֹו ּבתּקלה ונחּבט ּבּקרקע, נתקל הפקירן. ולא ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָֹֻרׁשּותֹו
אֹו אּלּו, ּבכל ּכלים הּזקּו ואם הּתּקלה. ּבעל חּיב - ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֻּבּה

ּפטּור. - ְִַָנּטּנפּו
והרּביץ „. ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַֹהכניס

צרכיו]ּגללים -[עשה הּבית ּבעל ׁשל ּכליו ּבהן ונּטּנפּו , ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשחּיב  ּבֹור מצאנּו ולא הּוא, ּבֹור ּתֹולדת זה ׁשהּגלל ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּפטּור;

הּכלים. על ִֵַַּבֹו
ונתקל ‰. המהּל והל הרּבים, ּברׁשּות הּכד את ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָהּמּניח

להתּבֹונן  אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי ּפטּור, - וׁשּברּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּבּה,
חּיב  הּכד ּבעל הרי - ּבּה הּזק ואם מהּלכין. ּכׁשהם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻּבּדר

לֹוּבנזקיו  ׁשאין נזקין הּמפקיר ׁשּכל הּכד; הפקיר ואפּלּו , ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
הפקירן. לא ּכאּלּו חּיב מּתחּלה, לעׂשֹותן ְְְְֲִִִִִַַָָָָֹרׁשּות

.Â ּכגֹון ׁשם, להּניחּה רׁשּות לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום הּכד את ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּניח
הּקרנֹות ּגּתֹות[רחבות]מקֹום יין]ׁשל דריכת מקום [שליד ְְִֶַָ

ּבּה הּזק ואם חּיב; - וׁשּברּה ּבּה ונתקל ּבהן, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻוכּיֹוצא
ואם  להסּתּכל. לֹו ׁשהיה מּפני ּפטּור, הּכד ּבעל - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהמהּל
על  ּפטּור - ּכּדים הּדר ּכל ׁשּמּלא אֹו אפלה, ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיתה

ּכל ׁש וכן חּיב. הּכד ּבעל הרי ּבּה, נתקל ואם בירתּה; ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Êאֹו ּבּמים אחד והחלק הרּבים, ּברׁשּות ּכּדֹו ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֻנׁשּברה
ּבחרׂשיה ׁשהּוא [בחרסיה]ׁשּלקה לפי אדם, מּדיני ּפטּור - ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

והרי  החרׂשים. סּלק ׁשּלא מּפני ׁשמים, ּבדיני וחּיב ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאנּוס;
ׁשּנאנס, אחר אּלא הפקיר ולא ּכהפקר, והּמים ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהחרׂשים

נתּכּון ואם ּפטּור. ו]ּולפיכ והּזק [לקחת ּבחרׂשיה, לזּכֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻ
העמידּה, ולא ּגמּלֹו לנפלה הּדין והּוא חּיב. - אחר ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבהן
ּבין  ּפטּור, - אּלּו ּבכל ּכלים הּזקּו ואם ּבּה. ּכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵַָָָֹֻוכל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הפקיר, לא ּבין ְְְְִִִִֵֵֶַֹהפקיר
.Áקּדרין קדירות]ׁשני זה [מוכרי ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ

אם  - ּבראׁשֹון הּׁשני ונתקל ונפל, הראׁשֹון ונתקל זה, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָאחר
ׁשאף  ׁשני; ׁשל ּבנזקיו חּיב - עמד ולא לעמד לראׁשֹון ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה
מּטל  ּבהיֹותֹו אנּוס אינֹו נפילה, ּבׁשעת אנּוס ׁשהּוא ּפי ְְְִִִִֵֶַַָָָָֻעל
- לעמד לֹו היה לא ואם לעמד. יכֹול הּוא והרי ,ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹּבּדר
ׁשהּוא  מּפני ּבֹו; ׁשּנתקל לזה הזהיר ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּפטּור,

ּבנפׁשֹו. ְְַָטרּוד
.Ë?ׁשני ׁשל ּבנזקיו חּיב ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּמה

ׁשאינֹו ּפטּור, - ּכליו הּזקּו אם אבל ׁשני; ׁשל ּגּופֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻּבׁשהּזק
ּכמֹו היא, ּבֹור ּתֹולדת ּתּקלה וכל ּבבֹור, הּכלים על ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב

.ׁשּבארנּו ְֵֶַ
.È ּבה וכּיֹוצא והּזּגגין זה,הּקּדרין אחר זה מהּלכין ׁשהיּו ן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

והּׁשליׁשי  ּבראׁשֹון, הּׁשני ונתקל ונפל, הראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָונתקל
הראׁשֹון  - עמד ולא לעמד לֹו יׁש מהן אחד וכל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבּׁשני,
ראׁשֹון  ׁשל ּבגּופֹו ׁשהּזק ּבין ׁשני, ׁשל גּופֹו ּבנזקי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻחּיב

ׁשל הּמּטל, גּופֹו ּבנזקי חּיב והּׁשני ּבמּׂשאֹו. ׁשהּזק ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻ
ׁשל  ּבמּׂשאֹו הּזק אם אבל ׁשני; ׁשל ּבגּופֹו הּזק אם ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֻֻׁשליׁשי,
ׁשהּוא  זה 'ּבֹור הּׁשני: לֹו אֹומר ׁשהרי ּפטּור, ׁשּנפל, ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשני

הּׁשני  הּפיל הראׁשֹון ׁשהרי אֹותֹו, הּכֹורה אני אין ֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּׂשאי,
ּפטּורין  ּכּלן זה, את זה הזהירּו ואם מּׂשאֹו'. .עם ְְְִִִִִֶֶֶַָָֻ

.‡È אחד ונתקל ,הּדר לרחב מּטל והיה הראׁשֹון, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻנפל
ּבנזקי  חּיב הּוא הרי - ּבבטנֹו ואחד ּברגליו ואחד ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹו

עמד  ולא לעמד לֹו והיה הֹואיל .כּלן, ְְֲִַַָָָָֹֹֻ
.·È- אחד ּבהן והּזק הרּבים, ּברׁשּות הּמים את ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּׁשֹופ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּור, - ּכליו נּטּנפּו ואם ּבנזקיו; נבלעּוחּיב ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
והּזק  ונפל, והחלק חלקה, הארץ ונׁשארה ּבארץ, ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻהּמים

ּבנזקיו  חּיב זה הרי - .ּבּקרקע ְְֲִֵֶַַַַָָָ
.‚Èׁשּפֹותקין אּלּו וגֹורפין [ביוב]ּביבֹותיהן[פותחין]ּכל ְְְִִִֵֵֶֶָ

שבהם]מערֹותיהן הּמים [מהזבל לׁשּפ רׁשּות להן אין - ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ
יׁש הּגׁשמים ּבימֹות אבל החּמה, ּבימֹות הרּבים ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָּברׁשּות

ו  רׁשּות; ּבּמים להם ּבהמה אֹו אדם הּזק אם כן, ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
ׁשלם. נזק חּיבין -ִֵֶֶַָָ

.„È ּכדי הרּבים, לרׁשּות וקּׁשֹו ּתבנֹו אדם יֹוציא ְְְְִִִִֵַַָָָֹלא
זבל לֹו ויעׂשּו אֹותֹו[לשדותיו]ׁשּיּדֹוׁשּו קנסּו הֹוציא, ואם . ְְְִִִֵֶֶֶָָ

מעת  זכה, ּבהם הּקֹודם וכל ּכהפקר, ׁשּיהיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחכמים
והׁשּביחּו ּבהן [לזיבול]ׁשּנּדֹוׁשּו וזכה אדם קדם ואם ; ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ

ואף  מּידֹו. מֹוציאין אין - הרּבים לרׁשּות הֹוצאה ְְְִִִִִִֵַַַָָָָמּׁשעת
זה  הרי ּבהמה, אֹו אדם ּבהן הּזק אם ּכמפקר, ׁשהן ּפי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻעל

לׁשּלם. חּיב ְִֵַַַָהּמֹוציא
.ÂË לרׁשּות הּגללים ואת הּזבל את להֹוציא אדם לכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָיׁש

ׁשלׁשים  ׁשם אֹותן ולצּבר זבלים, הֹוצאת ּבׁשעת ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֹהרּבים
אם  כן, ּפי על ואף אדם. ּברגלי נּׁשֹוף ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיֹום,
ּכיון  ּגזל; מּׁשּום הּגלל זה על וחּיבין לׁשּלם. חּיב - ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּזיק

ּבֹו קנסּו לא נּדֹוׁש, אם ׁשבח ּבֹו .ׁשאין ְִִֵֶֶַָֹ
.ÊËטיט ׁשֹורין לֹובנים [במים]אין ואין הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֵַָ

ּגֹובלין אבל אבל [מערבבים]לבנים. הרּבים, ּברׁשּות טיט ְְְֲֲִִִִִֵַָָָ
ללבנים. ְִִֵֹלא

.ÊÈ והּבֹונה מביא, אבנים הּמביא - הרּבים ּברׁשּות ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּבֹונה
ׁשלם. נזק לׁשּלם חּיבין ׁשהּזיקּו, וכּלן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבֹונה;

.ÁÈאֹו אדם ּבּה והּזק לסּתת, ּומסרּה אבן ׁשחצב ְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻהחּצב
לחּמרּב ׁשּמסר וסּתת חּיב. הּסּתת - על המה האבן [הנושא ְְְֵֶַַַַַַָָָָָָ

לכּתףחמור] חּמר מסר חּיב. החּמר חּיב.[סבל], הּכּתף , ְַַַַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּמתּקן  לזה הּבֹונה מסרּה חּיב. הּבֹונה לבֹונה, ּכּתף ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמסר
ּגּבי  על ׁשהעלּוה אחר ואם חּיב. המתּקן ּבּבנין, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָיׁשיבתּה

אבנים]דימֹוס ּבקּבלנּות [שורת עֹוׂשין והיּו והּזיקה, נפלה , ְְְְְִִִִַָָָָָ
ּפטּורין. וכּלן חּיב, האחרֹון - ּובׂשכירּות חּיבין; ּכּלן -ְְְֲִִִִַַַָָָָָֻֻ

.ËÈ ּפטּור - והּזיקּו הרּבים לרׁשּות ׁשּנפלּו והאילן ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹהּכתל
ּדֹומים ׁשאינן לפי ׁשהפקירן; ּפי על ואף לבֹור,מּלׁשּלם, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

קֹובעין  ּדין ּבית רעּועין, היּו ואם להּזיק. ּתחּלתן אין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָׁשהרי
הּכתל  את ולסּתר האילן את לקץ זמן הּזמן?לֹו וכּמה ; ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

הּזמן  לאחר ּפטּור; - והּזיקּו הּזמן ּבתֹו נפלּו יֹום. ְְְְְְְִִִַַַַַַָָֹׁשלׁשים
אֹותן. ׁשּׁשהה מּפני חּיב, -ְִִֵֶַָָָ

.Îהּזכּוכית ואת הּקֹוץ את והּגֹודר [בכותל]הּמצניע , ְְְְִִֵֶֶַַַַַַ
והפריח ּבקֹוצים, אחר [הבליט]ּגדרֹו והּזק הרּבים, לרׁשּות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָֻ

ּבצמצּום ּבקֹוצים ּגדר ואם ׁשלם. נזק חּיב - [בדיוק]ּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
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להתחּכ אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי ּפטּור, - רׁשּותֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבתֹו
ְִַָּבּכתלים.

.‡Î ּובא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ּבתֹו ּוזכּוכּיֹותיו קֹוציו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָהּמצניע
הרּבי  לרׁשּות ונפלּו ּכתלֹו, את וסתר הּכתל והּזיקּוּבעל ם, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

הּוא, ּבריא ּכתל ואם חּיב; הּמצניע היה, רעּוע ּכתל אם -ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
חּיב  הּכתל .ּבעל ֶַַַַָֹ

.·Î ואת הּקֹוצים את מצניעין היּו הראׁשֹונים ְְֲִִִִִִִֶֶַַָָחסידים
ּכדי  ּבארץ, טפחים ׁשלׁשה ּבעמק ׂשדֹותיהם ּבתֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּזכּוכית

הּמחרׁשה  ּתעלם ּבאׁש.ׁשּלא אֹותן ׂשֹורפין ואחרים . ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ּבהן  יּזק ׁשּלא ּכדי לּנהר, אֹו לּים אֹותן מׁשליכין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻואחרים

ָָאדם.
.‚Î הרּבים לרׁשּות מרׁשּותֹו אדם יסּקל עֹוׂשין לא ואין . ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹ

ולא  ׁשיחין ולא ּבֹורֹות ולא הרּבים, רׁשּות ּתחת ְְְְִִִַַַָָָֹֹֹחלל
והיא  ּגּביהן על להּל יכֹולה ׁשהעגלה ּפי על ואף ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמערֹות,
והחֹופר  מּדעּתֹו. ׁשּלא מּלמּטה ּתפחת ׁשּמא אבנים; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹטעּונה

מּתר. רּבים, לצרכי ְְִֵַָָֻּבֹור
.„Îמֹוציאין וכּצֹוצרּיֹות[מבליטים]אין [קורות זיזין ְְִִִִִֵַ

וגדולות] למעלה קטנות היּו ּכן אם אּלא הרּבים, ְְְִִִֵֶַַָָָָלרׁשּות
יאפיל ׁשּלא והּוא, ורֹוכבֹו; ּבני [יחשיך]מּגמל על הּדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ּכנס  ּומֹוציא. ׁשּלֹו לתֹו ּכֹונס רצה, ואם הרּבים. ְְְִִִֵֶַַָָָָרׁשּות
אינֹו אבל ׁשּירצה; זמן ּכל מֹוציא זה הרי - הֹוציא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹולא

מצר ׁשּכל - לעֹולם למקֹומן הּכתלים להחזיר [דרך]יכֹול ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ
לקלקלֹו. אסּור רּבים, ּבֹו ְְְְִִֶֶַַָׁשהחזיקֹו

.‰Î לרׁשּות יֹוצאֹות וכּצֹוצרּיֹות זיזין ּובּה חצר, ְְְְִִִִֵַַָָָלקח
ּכחזקתּה זֹו הרי - אֹותּההרּבים ּובֹונה חֹוזר נפלה, ואם ; ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ְְֶָָּכׁשהיתה.
.ÂÎ ׁשּיהיה ּכדי קֹוצץ, - הרּבים לרׁשּות נֹוטה ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאילן

ּברֹוכבֹו עֹובר ּפנּויהּגמל מקֹום ּומּניחין מּׁשּתי [מאילנות]. ְְְְִִִֵֵַַָָָ
ׁשם [גדות]ׂשפתֹות ׁשּיֹורדין הּמּלחים ּכתפי ּכרחב הּנהר, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

קֹוצצין  זה, ּברחב הּנמצא אילן וכל הּספינה. ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹּומֹוׁשכין
מֹוׁשכי  מעּכב ׁשהרי ּבבעליו, מתרין ואין מּיד; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָאֹותֹו

ְִַָהּספינה.
.ÊÎ,נטלּה - ׂשדהּו ּבתֹו עֹוברת הרּבים ּדר ׁשהיתה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָמי

ׁשּנטל, וזה ּבֹו; וזכּו נתן, ּׁשּנתן מה - הּצד מן להן ְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָונתן
מּׁשׁש ּפחֹות אין הרּבים? ּדר רחב וכּמה ּבֹו. זכה ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

אּמֹות  .עׂשרה ְֵֶַ

יד  ¤¤ּפרק
ועברה‡. חברֹו, ׂשדה ּבתֹו הּדלקה [התפשטה]הּמדליק ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָ

ּומצאה  אׁש תצא "ּכי ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק לׁשּלם חּיב -ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
וגֹו'. הּמבעיר" יׁשּלם ׁשּלם . . הּקמה אֹו ּגדיׁש ונאכל ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹקצים

נזקין מאבֹות - בתורה]והּבערה היא.[המפורשים ְְְֲִִֵֵַָָ
הּמצר ·. מּסֹוף להרחיק צרי - רׁשּותֹו ּבתֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָהדליק

וכּמה [הגבול] חברֹו. לׂשדה הּדלקה תעבר ׁשּלא ּכדי ,ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
לא  ואם ּדלקה. ׁשל ּגבהּה לפי הּכל ההרחקה? ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹׁשעּור
נזק  לׁשּלם חּיב - והּזיקה האׁש ועברה ּכראּוי, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהרחיק
מּכה  ׁשּזֹו ּפטּור, - והּזיקה ועברה ּכראּוי, הרחיק ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָׁשלם;

ּבהם  ׁשּיׁש ׁשלּולית אֹו נהר עברה אם וכן היא. ׁשמים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבידי
ּפטּור. - אּמֹות ׁשמֹונה ורחּבן ְְְִֶַַָָָמים,

והעצים ‚. הּדלקה, וגבּה הּגדר, ּגבּה אֹומדין - ּגדר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹעברה
ּפטּור; לעבר, ראּויה אינּה אם ׁשם: הּמצּויין הּקֹוצים ְְֲִִִֵַַַָָָָֹאֹו

חּיב  לעבר, ראּויה ּבאׁשואם אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹ
העֹולה [רגילה]הּקֹודחת ּגדֹול, להב לּה היה אם אבל . ֲִֶַַַַַָָָָָָ

אין  - ׁשם מצּויין העצים והיּו הּלהב, על ּית מּגבּה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹונכּפף
חּיב. אּמה, אלף עברה אפּלּו אּלא אמד, ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלּה

ׁשּל„. ּגדר ונפל ּבחצרֹו, ּדלקה הּדלקה,נפלה מחמת א ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
הּגדר  לגּדר יכֹול היה אם - אחרת ּבחצר והדליקה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹועברה

חּיב  - ּגדרֹו ולא ׁשּיצא ׁשּנפל, לׁשֹורֹו ּדֹומה? הּדבר למה . ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשמרֹו. ולא לׁשמרֹו, לֹו ׁשהיה - ְְְְְִִֶָָָָֹוהּזיק

ּפטּור ‰. - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ּביד הּבערה את ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשֹולח
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמּדיני
מאליה  להּכבֹות הּגחלת ׁשּדר ולּבּוה, ּגחלת להן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמסר
חּיב, - ׁשלהבת להן מסר אם אבל ותדליק. ׁשּתעבר ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹקדם

ּגרמּו מעׂשיו .ׁשהרי ְֲֲֵֶַָָ
.Â חּיב ׁשהבעיר הּפּקח זה - ּפּקח ּביד הּבערה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשלח

ּפטּור  והּׁשֹולח הּבערה,לׁשּלם, לׁשמר ׁשֹומר הּניח אם וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹ
חּיב. ֵַַָהּׁשֹומר

.Ê הּמביא - העצים את הביא ואחד האּור, את הביא ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד
את  הביא ואחד העצים, את הביא אחד חּיב. העצים ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאת
המלּבה  - ולּבה אחר ּבא חּיב. האּור את הּמביא - ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהאּור
ּפטּורין. ּכּלן הרי - ּתמיד מצּויה ׁשאינּה רּוח לּבּתּו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻחּיב.
הּגֹורם  וכל גרם; הּוא ׁשהרי חּיב, - הרּוח ולּבּתּו ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָלּבה,
ּכל  ּכׁשאר ׁשּבנכסיו הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלהּזיק,

.הּמּזיקין  ִִַַ
.Á חּיב - עפר אֹו אבנים אֹו עצים ואכלה ׁשּיצאה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָאׁש

הּׂשדה"לׁשּלם  אֹו . . קצים "ּומצאה ׁשּנאמר: אכלה , . ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
אם  - הּגדיׁש ּבתֹו טמּונים ּכלים והיּו ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְִִִִִֵֵַַָָָּגדיׁש

מֹורּגים ּכגֹון דיש]היּו מּדברים [כלי ּבהן וכּיֹוצא ּבקר ּוכלי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
היּו לׁשּלם; חּיב ּבּגדיׁש, אֹותן לטמן הּׂשדה אנׁשי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּדר

הּכלים. על ּפטּור ּבהן, וכּיֹוצא זכּוכית ּוכלי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבגדים
.Ë אבל חברֹו. ׂשדה ּבתֹו ּבמדליק אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָּבּמה

ּכל  על ּפטּור - חברֹו לׂשדה ועברה ׁשּלֹו, ּבתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבמדליק
מקֹום  ׁשעּור הּוא מׁשּלם אבל ּבּגדיׁש; הּטמּונים ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהּכלים
אֹו חּטים ׁשל ּגדיׁש מלא הּוא ּכאּלּו אֹותֹו ורֹואין ְְִִִִִִֵֵֶַָָהּכלים,

ׂשעֹורים. ְִֶׁשל
.È,הּגדיׁש ונאכל האׁש ויצאת חברֹו, ׂשדה ּבתֹו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמדליק

ׁשּכן  חּיב, - עּמֹו ונׂשרף לֹו, סמּו ועבד לֹו ּכפּות ּגדי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָוהיה
סמּו ּוגדי ּכפּות עבד היה ּבּגדיׁש. לעׂשֹות אדם ּבני ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדר

ּפטּור  - עּמֹו ונׂשרף .לֹו, ְְִִַָ
.‡Èוהגּדיׁש לחברֹו, מקֹום גדיש]הּמׁשאיל ּבֹו,[עשה ְְְֲִִִֵַַַָ

אינֹו - הּגדיׁש וׂשרף הּמׁשאיל והדליק ּכלים, ּבֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָוהטמין
להגּדיׁש מקֹום הׁשאילֹו ּבלבד. גדיׁש ּדמי אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָמׁשּלם
והגּדיׁש ׂשעֹורים, להגּדיׁש אֹו ׂשעֹורים, והגּדיׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִַחּטים,

וחּפן חּטים ׁשהגּדיׁש אֹו אֹו[כיסה]חּטים, ּבׂשעֹורים, ְְְִִִִִִִִִֶָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93



daipbקד zekld - oiwifp xtq - lel` g"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּדמי  אּלא מׁשּלם אינֹו - ּבחּטים וחּפן ׂשעֹורים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשהגּדיׁש
ּבלבד. ְְִִַׂשעֹורים

.·Èהּבירה את מה [בית]הּמדליק ּכל מׁשּלם - חברֹו ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
וכל  ּכליהם ּכל להּניח אדם ּבני ּדר ׁשּכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּׁשּבתֹוכּה,
נׁשּבע  זה הרי - הּבית ּבעל ׁשּיטען וכל ּבּבּתים. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹחפציהם

חפץ סֹופרים,[קדוש]ּבנקיטת מּדברי זֹו ּוׁשבּועה ונֹוטל; , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָ
ּבהן  אמּוד ׁשהּוא ּדברים ׁשּיטען ּובלבד ׁשּיתּבאר; ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכמֹו

לו] שיש הּדברים [משוער אֹותן להיֹות אמּוד ׁשהּוא אֹו ,ְְִִֶַָָָ
אצלֹו. ּפּקדֹון ְִֶֶַָָׁשּטען

.‚È ונכנס הרּבים, ּברׁשּות ועֹובר ּפׁשּתן, טעּון ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָּגמל
את  והדליק חנוני, ׁשל ּבנרֹו ודלקה החנּות, לתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּפׁשּתנֹו

ּבמּׂשאֹוי  ׁשהרּבה מּפני חּיב, הּגמל ּבעל - הּבירה ּבין ּכל ; ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
נרֹו החנוני הּניח עמדה. ׁשּלא ּבין הּבהמה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשעמדה
נרֹו ׁשהּניח מּפני ּפׁשּתן, ּבדמי אף חּיב החנוני - ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּבחּוץ
ׁשהיה  מּפני חּיב, החנּות ּבעל - חנּכה נר ואפּלּו ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻמּבחּוץ;

ולׁשמר. ליׁשב ְְִֵֵֹלֹו
.„È אם - ׁשּתּדלק עד האׁש לפני חברֹו ׁשל קמתֹו ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּכֹופף

מּדיני  ּפטּור מצּויה, ׁשאינּה ּברּוח אּלא לּה מּגעת האׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין
והּטֹומן ׁשמים. ּבדיני וחּיב חברֹו[מכסה]אדם ׁשל קמתֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

הּטֹומן  הרי - אֹותּה ואכלה האׁש ועברה ּבתבן, אֹו ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבעפר
את  ׁשהּמדליק מּפני ׁשמים; ּבדיני וחּיב אדם מּדיני ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּפטּור

הּטמּון. על ּפטּור ֵַַָָָהאׁש
.ÂË הרי - ּבֹו וחבלה האדם את והּזיקה ׁשעברה ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָאׁש

ּובׁשבּתֹו ּבנזקיו חּיב ּובצערֹו[בטלתו]הּמבעיר ּוברּפּויֹו ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָ
ממֹונֹו ׁשאּׁשֹו ּפי על ׁשאף ּבידֹו; הּזיקֹו ּכאּלּו ְְְְִִִִִֶֶַַָָָּובבׁשּתֹו,
ּבהמּתֹו הּזיקה אם אבל ּבחּציו. ׁשהּזיק ּכמי הּוא הרי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶָָָהּוא,
ּכמֹו ּבלבד, ּבנזק אּלא חּיב אינֹו - האדם את ּבֹורֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָאֹו

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÊËאֹו אבן הּניח ּכיצד? ּכאׁש. הן הרי האׁש, ּתֹולדֹות ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכל

חּיב  - והּזיקּו מצּויה ּברּוח ונפלּו ּגּגֹו, ּבראׁש מּׂשא א ֹו ְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹסּכין
ׁשלם  נזק הּבערה לׁשּלם ּתֹולדֹות ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל ; ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּפטּור. והּזיקּו, מצּויה ׁשאינּה ּברּוח נפלּו ואם ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָהן.
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  אלול י"ח קודש שבת יום
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מצוֹות  וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָיׁש
ּדין  (ב) ממֹון; לגנב ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹֹלא
יעׂשה  ׁשּלא (ד) הּמׁשקלֹות; עם הּמאזנים לצּדק (ג) ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹהּגּנב;
ואבן  אבן לאדם יהיה ׁשּלא (ה) ּובּמׁשקלֹות; ּבּמּדֹות ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעול
ׁשּלא  (ו) ּבהן; ונֹותן לֹוקח ׁשאינֹו ּפי על אף ואיפה, ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאיפה
– אּלּו מצוֹות ּובאּור נפׁשֹות. לגנב ׁשּלא (ז) ּגבּול; ְְְְִִִֵֵֶַָֹֹיּסיג

אּלּו. ּבפרקים
daipbzekld-oiwifpxtq

ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
לא ‡. על עֹובר - ומעלה ּפרּוטה מּׁשוה ממֹון הּגֹונב ְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכל

"לא ׁשּנאמר: לאו (תגנב)}ּתגנבּו"{תעׂשה, על לֹוקין ואין . ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
ּתֹורה  אֹותֹו חּיבה - ׁשהּגּנב לתׁשלּומין; נּתן ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָזה,

ממֹון הּגֹונב אֹו יׂשראל, ממֹון הּגֹונב ואחד [של]לׁשּלם. ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ואחד  הּגדֹול, את הּגֹונב ואחד זרה; עבֹודה עֹובד ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָּגֹוי

הּקטן. את ֵֶַַָָהּגֹונב
ׁשהּוא ·. ּכל לגנב ּדראסּור לגנב ואסּור ּתֹורה. ּדין , ְְְִִִֶֶֶָָָָֹֹ

לׁשּלם  מנת על לגנב אֹו להחזיר, מנת על לגנב אֹו ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹׂשחֹוק,
.ּבכ עצמֹו ירּגיל ׁשּלא אסּור, הּכל -ְְְִֶַַַָָֹֹ

ּב‚. אדם ממֹון הּלֹוקח זה ּגּנב? הּוא ואין איזה סתר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ולקח  חברֹו ּכיס לתֹו ידֹו הּפֹוׁשט ּכגֹון יֹודעין, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָהּבעלים
אם  אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן רֹואין; הּבעלים ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמעֹותיו
ּגזלן  אּלא ּגּנב זה אין יד, ּובחזק ּובפרהסיה ּבגלּוי ;לקח ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּגנב מזּין ליסטיס ,אינֹו[בסתר]לפיכ (גנב)}ּגזלן {- ְְְְִִִֵֶַַָָָָֻ
ּבׁשעה (גזלן)}ּגּנב {אּלא יֹודעים ׁשהּבעלים ּפי על אף , ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ

ֶַָׁשּגנב.
ׁשנים „. לׁשּלם חּיב ׁשּגנב, ּכׁשרים עדים עליו ׁשהעידּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּגּנב

אֹו חמֹור ּגנב ׁשנים; מׁשּלם ּדינר, ּגנב אם הּגנבה; ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָלבעל
ּכׁשעּור  מפסיד נמצא ּבדמיה. ׁשנים מׁשּלם ּגמל, אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּכסּות

חברֹו. את לחּסר ְֲִֵֵֵֶֶַׁשּבּקׁש
ּופטּור ‰. הּקרן, את מׁשּלם - ׁשּגנב מעצמֹו ׁשהֹודה ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּגּנב

הּכפל  ׁשנים",מן יׁשּלם אלהים, ירׁשיעּון "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹ
לכל  הּדין והּוא ׁשנים. יׁשּלם עצמֹו את הּמרׁשיע ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹלא

ּפטּור. ּבהן ׁשהּמֹודה ְֶֶֶַַָָָהּקנסֹות,
.Â את ׁשהּגֹונב וׁשֹור; מּׂשה חּוץ ּבּכל, נֹוהגין כפל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּתׁשלּומי

וט  הּׁשֹור, את אֹו הּׂשה הּׂשה על מׁשּלם - מכר אֹו בח ְְֵֶֶֶַַַַַַַָָ
חמּׁשה. ּתׁשלּומי הּׁשֹור ועל ארּבעה, ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָּתׁשלּומי

.Ê ּתׁשלּומי לׁשּלם חּיבין ׁשּגנבּו, האּׁשה ואחד האיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאחד
וחמּׁשה  ארּבעה ותׁשלּומי לּהכפל ׁשאין איׁש אׁשת היתה . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ימּות  אֹו ׁשּתתּגרׁש עד חֹוב עליה הּכפל הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלׁשּלם
מּמּנה. נפרעין ּדין ּובית ְֲִִִִֵֶַָָָּבעלּה,

.Á הּגנּוב ּדבר ּומחזירין הּכפל, מן ּפטּור - ׁשּגנב ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָוקטן
ואפּלּומּמּנּו הּקרן, אף לׁשּלם חּיב אינֹו - אּבדֹו ואם ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

ׁשהגּדיל. ְְִִֶַַלאחר
.Ë ׁשאין - ּפטּורין ּובעליו הּכפל. מן ּפטּור ׁשּגנב, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהעבד

ׁשּיׁש מּפני ממֹונֹו, ׁשהן ּפי על אף עבדיו, נזקי על חּיב ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאדם
לׁשמרן  יכֹול ואינֹו ּדעת, ילּבהן רּבֹו, יכעיסּנּו ׁשאם ; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

נזקין. מּׁשאר ּבזה וכּיֹוצא ּדינר, ּבאלף ּגדיׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָוידליק
הּכפל. את לׁשּלם חּיב העבד, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָנׁשּתחרר

.È ּכח ּכפי הּגנבה על הּקטּנים את להּכֹות ּדין לבית ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹראּוי
ּבּה רגילין יהיּו ׁשּלא ּכדי נזקין.הּקטן, ׁשאר הּזיקּו אם וכן ; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ּכדי  רּבה, מּכה ׁשהּזיקּו אֹו ׁשּגנבּו העבדים את מּכין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכן
להּזיק. מׁשּלחת ידם יהיּו ְְְִִֶַַַָָֹֻׁשּלא
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.‡È ּכבׂשה ּכגֹון מאליה, והׁשּביחה הּגּנב ּביד הּגנבה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיתה
ּוגז  ולדֹותיה;ׁשּילדה, ואת ּגּזֹותיה ואת אֹותּה, מׁשּלם - זּה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

הּגנבה  ּכׁשעת מׁשּלם ּוגזזּה, ילדה יאּוׁש אחר הֹוציא ואם . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
הּׁשבח  הרי - אֹותּה ׁשּפּטם ּכגֹון והׁשּביחּה, הֹוצאֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעליה
הּכפל, עם הּגנבה ּוכׁשּמחזיר יאּוׁש; לפני אפּלּו ּגּנב, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשל

הּכפל. מן לֹו מחּׁשבין אֹו הּבעלים, מן הּׁשבח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָנֹוטל
.·È חֹוזרת - נׁשּתּנת ולא הּגּנב ּביד ׁשהיא עצמּה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּגנבה

יאּוׁש לאחר ּבין יאּוׁש לפני ּבין ׁשאחר לבעליה, אּלא ; ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הּגּנב יאּוׁש, ּביד הּגנבה נׁשּתּנת ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּגּנב הּׁשבח ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

קניּה ואינֹו[קנאה]- יאּוׁש; לפני ואפּלּו ׁשבחּה, וקנה ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ
ּדמים. אּלא ְִֵֶַָָמׁשּלם

.‚È מׁשּלם - והכחיׁשה ׁשמנה אֹו והׁשמינה, ּכחּוׁשה ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּגנב
הּגנבה  ּכׁשעת וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו כפל .ּתׁשלּומי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּתׁשלּומי  מׁשּלם - ׁשֹור ונעׂשה עגל איל, ונעׂשה טלה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּגנב
נעׂשה  - ׁשהגּדיל אחר מכרֹו אֹו טבחֹו הּגנבה; ּכׁשעת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָכפל
ואינֹו מֹוכר, הּוא וׁשּלֹו טֹובח הּוא וׁשּלֹו וקנהּו, ּבידֹו, ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשּנּוי

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְֲִֵֵַַַַָָָמׁשּלם
.„È היה הּגנבה ּובׁשעת ּבהן, וכּיֹוצא ּכלי אֹו ּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּגנב

ועכׁש ארּבעה, -ׁשוה ׁשנים ׁשוה ּבּדין עמידה ּבׁשעת ו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
ארּבעה  אֹו כפל ותׁשלּומי הּגנבה, ּכׁשעת קרן ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמׁשּלם
הּגנבה  ּבׁשעת ׁשוה היה ּבּדין. עמידה ּכׁשעת ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָוחמּׁשה
מכר  אֹו ׁשחט אם - ארּבעה ּבּדין עמידה ּובׁשעת ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָׁשנים,
ארּבעה  אֹו כפל ּתׁשלּומי מׁשּלם אּבדֹו, אֹו הּכלי ׁשּבר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאֹו
אבד  אֹו הּבהמה מתה ואם ּבּדין; העמדה ּכׁשעת ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָוחמּׁשה

הּגנבה  ּכׁשעת כפל ּתׁשלּומי מׁשּלם מאליו, .הּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
.ÂË נפחת אֹו נׁשּבר אֹו ּפחתֹו, אֹו וׁשּברֹו ּכלי ׁשּגנב ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָמי

ׁשוה  היה ּכּמה רֹואין אּלא הּפחת, לֹו ׁשמין אין - ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָמאליו
יהיה  הּׁשבּור והּכלי ּבדמיו, ׁשנים לבעלים ּומׁשּלם ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּכלי,

הּכלי לּגּנב  לּטל הּבעלים רצּו ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ
להם. ׁשֹומעין - והּכפל הּפחת להם ויׁשּלם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשבּור,

.ÊË על אף - הּבעלים יאּוׁש לפני מכר אֹו וטבח ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָהּגֹונב
מּיד  ּבעצמּה חֹוזרת הּגנבה והרי לֹוקח, קנה ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּפי

וחמּׁשה  ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם זה הרי - ואין הּלֹוקח ; ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
מׁשּלם  ׁשהּוא יאּוׁש, לאחר מכר אֹו טבח אם לֹומר ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָצרי
וקנה  ּבמעׂשיו הֹועיל ׁשהרי וחמּׁשה, ארּבעה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּתׁשלּומי

ֵַַהּלֹוקח.
.ÊÈ הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף - הּגּנב מאחר ,הּגֹונב ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

מׁשּלם  אינֹו ּומכר, טבח ואם כפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאינֹו
מׁשּלם, אינֹו הראׁשֹון לּגּנב וחמּׁשה. ארּבעה ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּתׁשלּומי

ּבעיניה לחזר הּזאת הּבהמה ּדין שהיא]ׁשהרי [כמו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
לׁשּלם לּבע  חּיב אינֹו לּבעלים ולא הּגּנב; קנאּה ולא לים, ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹ

מרׁשּותן. ּגנב לא ׁשהרי וחמּׁשה, ארּבעה אֹו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּכפל
.ÁÈ מׁשּלם - הּטבח וגנב אחר ּגּנב ּובא וטבח, ְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּגנב

מעׂשה; ּבׁשּנּוי קנה ׁשהרי הראׁשֹון, לּגּנב כפל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּתׁשלּומי
וחמּׁשה  ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם הראׁשֹון ּומכר,.וגּנב ּגנב ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָ

הרי  - הּבעלים נתיאׁשּו אם - הּלֹוקח מן וגנב אחר ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּובא
הּׁשני  והּגּנב וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָהראׁשֹון

אין  הּבעלים, נתיאׁשּו לא ואם כפל; ּתׁשלּומי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמׁשּלם
ּבלבד. הּקרן אּלא מׁשּלם ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָהאחרֹון

ב  ¤¤ּפרק
מׁשּלם ‡. אינֹו - הקּדׁש נכסי ׁשּגנב אֹו הּגֹוי, את ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּגֹונב

ּבלבד  הּקרן -אּלא לרעהּו" ׁשנים "יׁשּלם ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
הּגֹונב  וכן לגֹוי. ולא "לרעהּו" להקּדׁש, ולא ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַֹֹ"לרעהּו"
קדׁשי  ּבין קּלים קדׁשים ּבין - ּבעליהן מּבית ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָקדׁשים
ּבאחריּותן  חּיבין הּבעלים ׁשאין קדׁשים ּבין ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָקדׁשים,

תחתן] אחר חּיבין [להביא ׁשהּבעלים קדׁשים ְִִִֵֶַַָָָָּבין
ארּבעה  ּומּתׁשלּומי הּכפל מן ּפטּור זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבאחריּותן
הקּדׁש. מּבית ולא האיׁש", מּבית "וגּנב ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻוחמּׁשה,

מׁשּלם ·. אינֹו וקרקעֹות, ּוׁשטרֹות עבדים הּגֹונב ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָוכן
כפל  ּבמּטלטלין ּתׁשלּומי אּלא הּכפל הּתֹורה חּיבה ׁשּלא ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

שווים]ׁשּגּופן עצמן על [הם ׁשֹור, "על ׁשּנאמר: ממֹון, ֱֶֶֶַַַָָ
הּקׁשּו העבדים אבל ׂשלמה"; על ׂשה, על ְְֲֲֲִֶַַַָָָָֻחמֹור,
והּׁשטרֹות  לבניכם", אתם "והתנחלּתם ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלּקרקעֹות,

ממֹון. ּגּופן ֵָָאין
מׁשּלם ‚. ׁשּיּפדה, קדם חברֹו ׁשל חמֹור ּפטר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹהּגֹונב

ׁשּלֹו, עכׁשו ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף לּבעלים; כפל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּתׁשלּומי
ׁשּיּפדה  לאחר לֹו להיֹותֹו הּוא .ראּוי ְְִִֶֶַַָָ

טבלֹו„. הופרשו]הּגֹונב שלא ואכלֹו,[פירות חברֹו ׁשל ְֲֲִֵֵֶַַָ
לֹו מׁשּלם ואכלֹו, חלּבֹו ּגנב אם וכן טבלֹו. ּדמי לֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָמׁשּלם

חלּבֹו. ְְֵֶּדמי
אינֹו‰. ׁשהפריׁשּוה, הּיׂשראלּיים מּבעליה ּתרּומה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּגנב

הניה  טֹובת אּלא ּבּה להם ׁשאין כפל; ּתׁשלּומי ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמׁשּלם
ליתנה] כהן לאיזה לבחור אינּה[שביכולתם הניה וטֹובת ,ְֲֵַָָָ

ָממֹון.
.Â מ מכר הּגֹונב אֹו וטבח אביו, אביו ּׁשל מת ּכ ואחר , ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

לֹו מׁשּלם לאחיו]- ומשלם שלו, החלק את ּתׁשלּומי [מנכה ְְֵֵַַ
- מכר אֹו טבח ּכ ואחר אביו, מת ואם וחמּׁשה. ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָארּבעה
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו כפל, ּתׁשלּומי ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמׁשּלם
מׁשּלם  - הקּדיׁש ּכ ואחר מכר, אֹו וטבח ּגנב ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָוחמּׁשה.
אֹו טבח ּכ ואחר הקּדיׁש, ואם וחמּׁשה; ארּבעה ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָּתׁשלּומי
מׁשּלם  - קּלים קדׁשים ׁשהקּדיׁשן ּפי על אף - ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָמכר

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו כפל, ּבּמה ּתׁשלּומי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
הקּדיׁש אם אבל יאּוׁש. אחר ּבׁשהקּדיׁש אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָּדברים
מׁשּלם  מכר, אֹו טבח ואם קדֹוׁש; אינֹו יאּוׁש, ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָלפני

וחמּׁשה. ארּבעה ְְֲִֵַַַָָָּתׁשלּומי
.Ê לפי קדֹוׁש, אינֹו - הּגּנב ּבבית והּוא הּבעלים, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָהקּדיׁשּו

אֹו טבח ואם נתיאׁשּו; ׁשּלא ּפי על ואף ּברׁשּותן, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם - הקּדׁשן אחר אפּלּו ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמכר,

.וחמּׁשה  ֲִַָ
.Áוהּנֹוחר ּבידֹו, ונתנּבלה  בכלי הּׁשֹוחט בדקירה [ממית ְְְְְִֵֵַַַָָ

והמעּקרמשחית] והוושט], כפל [הקנה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְְֵֵֵֶֶַַַַ
ׁשּנמצא  אֹו לכלבים, אֹו לרפּואה, ׁשחט אם אבל ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָּבלבד.
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּבעזרה ׁשּׁשחטֹו אֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָטרפה,
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ּדמי  אּלא מׁשּלם אינֹו - ּבחּטים וחּפן ׂשעֹורים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשהגּדיׁש
ּבלבד. ְְִִַׂשעֹורים

.·Èהּבירה את מה [בית]הּמדליק ּכל מׁשּלם - חברֹו ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
וכל  ּכליהם ּכל להּניח אדם ּבני ּדר ׁשּכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּׁשּבתֹוכּה,
נׁשּבע  זה הרי - הּבית ּבעל ׁשּיטען וכל ּבּבּתים. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹחפציהם

חפץ סֹופרים,[קדוש]ּבנקיטת מּדברי זֹו ּוׁשבּועה ונֹוטל; , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָ
ּבהן  אמּוד ׁשהּוא ּדברים ׁשּיטען ּובלבד ׁשּיתּבאר; ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכמֹו

לו] שיש הּדברים [משוער אֹותן להיֹות אמּוד ׁשהּוא אֹו ,ְְִִֶַָָָ
אצלֹו. ּפּקדֹון ְִֶֶַָָׁשּטען

.‚È ונכנס הרּבים, ּברׁשּות ועֹובר ּפׁשּתן, טעּון ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָּגמל
את  והדליק חנוני, ׁשל ּבנרֹו ודלקה החנּות, לתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּפׁשּתנֹו

ּבמּׂשאֹוי  ׁשהרּבה מּפני חּיב, הּגמל ּבעל - הּבירה ּבין ּכל ; ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
נרֹו החנוני הּניח עמדה. ׁשּלא ּבין הּבהמה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשעמדה
נרֹו ׁשהּניח מּפני ּפׁשּתן, ּבדמי אף חּיב החנוני - ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּבחּוץ
ׁשהיה  מּפני חּיב, החנּות ּבעל - חנּכה נר ואפּלּו ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻמּבחּוץ;

ולׁשמר. ליׁשב ְְִֵֵֹלֹו
.„È אם - ׁשּתּדלק עד האׁש לפני חברֹו ׁשל קמתֹו ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּכֹופף

מּדיני  ּפטּור מצּויה, ׁשאינּה ּברּוח אּלא לּה מּגעת האׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין
והּטֹומן ׁשמים. ּבדיני וחּיב חברֹו[מכסה]אדם ׁשל קמתֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

הּטֹומן  הרי - אֹותּה ואכלה האׁש ועברה ּבתבן, אֹו ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבעפר
את  ׁשהּמדליק מּפני ׁשמים; ּבדיני וחּיב אדם מּדיני ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּפטּור

הּטמּון. על ּפטּור ֵַַָָָהאׁש
.ÂË הרי - ּבֹו וחבלה האדם את והּזיקה ׁשעברה ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָאׁש

ּובׁשבּתֹו ּבנזקיו חּיב ּובצערֹו[בטלתו]הּמבעיר ּוברּפּויֹו ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָ
ממֹונֹו ׁשאּׁשֹו ּפי על ׁשאף ּבידֹו; הּזיקֹו ּכאּלּו ְְְְִִִִִֶֶַַָָָּובבׁשּתֹו,
ּבהמּתֹו הּזיקה אם אבל ּבחּציו. ׁשהּזיק ּכמי הּוא הרי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶָָָהּוא,
ּכמֹו ּבלבד, ּבנזק אּלא חּיב אינֹו - האדם את ּבֹורֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָאֹו

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÊËאֹו אבן הּניח ּכיצד? ּכאׁש. הן הרי האׁש, ּתֹולדֹות ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכל

חּיב  - והּזיקּו מצּויה ּברּוח ונפלּו ּגּגֹו, ּבראׁש מּׂשא א ֹו ְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹסּכין
ׁשלם  נזק הּבערה לׁשּלם ּתֹולדֹות ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל ; ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּפטּור. והּזיקּו, מצּויה ׁשאינּה ּברּוח נפלּו ואם ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָהן.
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  אלול י"ח קודש שבת יום
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מצוֹות  וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָיׁש
ּדין  (ב) ממֹון; לגנב ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹֹלא
יעׂשה  ׁשּלא (ד) הּמׁשקלֹות; עם הּמאזנים לצּדק (ג) ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹהּגּנב;
ואבן  אבן לאדם יהיה ׁשּלא (ה) ּובּמׁשקלֹות; ּבּמּדֹות ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעול
ׁשּלא  (ו) ּבהן; ונֹותן לֹוקח ׁשאינֹו ּפי על אף ואיפה, ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאיפה
– אּלּו מצוֹות ּובאּור נפׁשֹות. לגנב ׁשּלא (ז) ּגבּול; ְְְְִִִֵֵֶַָֹֹיּסיג

אּלּו. ּבפרקים
daipbzekld-oiwifpxtq

ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
לא ‡. על עֹובר - ומעלה ּפרּוטה מּׁשוה ממֹון הּגֹונב ְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכל

"לא ׁשּנאמר: לאו (תגנב)}ּתגנבּו"{תעׂשה, על לֹוקין ואין . ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
ּתֹורה  אֹותֹו חּיבה - ׁשהּגּנב לתׁשלּומין; נּתן ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָזה,

ממֹון הּגֹונב אֹו יׂשראל, ממֹון הּגֹונב ואחד [של]לׁשּלם. ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ואחד  הּגדֹול, את הּגֹונב ואחד זרה; עבֹודה עֹובד ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָּגֹוי

הּקטן. את ֵֶַַָָהּגֹונב
ׁשהּוא ·. ּכל לגנב ּדראסּור לגנב ואסּור ּתֹורה. ּדין , ְְְִִִֶֶֶָָָָֹֹ

לׁשּלם  מנת על לגנב אֹו להחזיר, מנת על לגנב אֹו ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹׂשחֹוק,
.ּבכ עצמֹו ירּגיל ׁשּלא אסּור, הּכל -ְְְִֶַַַָָֹֹ

ּב‚. אדם ממֹון הּלֹוקח זה ּגּנב? הּוא ואין איזה סתר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ולקח  חברֹו ּכיס לתֹו ידֹו הּפֹוׁשט ּכגֹון יֹודעין, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָהּבעלים
אם  אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן רֹואין; הּבעלים ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמעֹותיו
ּגזלן  אּלא ּגּנב זה אין יד, ּובחזק ּובפרהסיה ּבגלּוי ;לקח ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּגנב מזּין ליסטיס ,אינֹו[בסתר]לפיכ (גנב)}ּגזלן {- ְְְְִִִֵֶַַָָָָֻ
ּבׁשעה (גזלן)}ּגּנב {אּלא יֹודעים ׁשהּבעלים ּפי על אף , ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ

ֶַָׁשּגנב.
ׁשנים „. לׁשּלם חּיב ׁשּגנב, ּכׁשרים עדים עליו ׁשהעידּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּגּנב

אֹו חמֹור ּגנב ׁשנים; מׁשּלם ּדינר, ּגנב אם הּגנבה; ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָלבעל
ּכׁשעּור  מפסיד נמצא ּבדמיה. ׁשנים מׁשּלם ּגמל, אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּכסּות

חברֹו. את לחּסר ְֲִֵֵֵֶֶַׁשּבּקׁש
ּופטּור ‰. הּקרן, את מׁשּלם - ׁשּגנב מעצמֹו ׁשהֹודה ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּגּנב

הּכפל  ׁשנים",מן יׁשּלם אלהים, ירׁשיעּון "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹ
לכל  הּדין והּוא ׁשנים. יׁשּלם עצמֹו את הּמרׁשיע ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹלא

ּפטּור. ּבהן ׁשהּמֹודה ְֶֶֶַַָָָהּקנסֹות,
.Â את ׁשהּגֹונב וׁשֹור; מּׂשה חּוץ ּבּכל, נֹוהגין כפל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּתׁשלּומי

וט  הּׁשֹור, את אֹו הּׂשה הּׂשה על מׁשּלם - מכר אֹו בח ְְֵֶֶֶַַַַַַַָָ
חמּׁשה. ּתׁשלּומי הּׁשֹור ועל ארּבעה, ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָּתׁשלּומי

.Ê ּתׁשלּומי לׁשּלם חּיבין ׁשּגנבּו, האּׁשה ואחד האיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאחד
וחמּׁשה  ארּבעה ותׁשלּומי לּהכפל ׁשאין איׁש אׁשת היתה . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ימּות  אֹו ׁשּתתּגרׁש עד חֹוב עליה הּכפל הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלׁשּלם
מּמּנה. נפרעין ּדין ּובית ְֲִִִִֵֶַָָָּבעלּה,

.Á הּגנּוב ּדבר ּומחזירין הּכפל, מן ּפטּור - ׁשּגנב ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָוקטן
ואפּלּומּמּנּו הּקרן, אף לׁשּלם חּיב אינֹו - אּבדֹו ואם ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

ׁשהגּדיל. ְְִִֶַַלאחר
.Ë ׁשאין - ּפטּורין ּובעליו הּכפל. מן ּפטּור ׁשּגנב, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהעבד

ׁשּיׁש מּפני ממֹונֹו, ׁשהן ּפי על אף עבדיו, נזקי על חּיב ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאדם
לׁשמרן  יכֹול ואינֹו ּדעת, ילּבהן רּבֹו, יכעיסּנּו ׁשאם ; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

נזקין. מּׁשאר ּבזה וכּיֹוצא ּדינר, ּבאלף ּגדיׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָוידליק
הּכפל. את לׁשּלם חּיב העבד, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָנׁשּתחרר

.È ּכח ּכפי הּגנבה על הּקטּנים את להּכֹות ּדין לבית ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹראּוי
ּבּה רגילין יהיּו ׁשּלא ּכדי נזקין.הּקטן, ׁשאר הּזיקּו אם וכן ; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ּכדי  רּבה, מּכה ׁשהּזיקּו אֹו ׁשּגנבּו העבדים את מּכין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכן
להּזיק. מׁשּלחת ידם יהיּו ְְְִִֶַַַָָֹֻׁשּלא
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.‡È ּכבׂשה ּכגֹון מאליה, והׁשּביחה הּגּנב ּביד הּגנבה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיתה
ּוגז  ולדֹותיה;ׁשּילדה, ואת ּגּזֹותיה ואת אֹותּה, מׁשּלם - זּה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

הּגנבה  ּכׁשעת מׁשּלם ּוגזזּה, ילדה יאּוׁש אחר הֹוציא ואם . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
הּׁשבח  הרי - אֹותּה ׁשּפּטם ּכגֹון והׁשּביחּה, הֹוצאֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעליה
הּכפל, עם הּגנבה ּוכׁשּמחזיר יאּוׁש; לפני אפּלּו ּגּנב, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשל

הּכפל. מן לֹו מחּׁשבין אֹו הּבעלים, מן הּׁשבח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָנֹוטל
.·È חֹוזרת - נׁשּתּנת ולא הּגּנב ּביד ׁשהיא עצמּה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּגנבה

יאּוׁש לאחר ּבין יאּוׁש לפני ּבין ׁשאחר לבעליה, אּלא ; ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הּגּנב יאּוׁש, ּביד הּגנבה נׁשּתּנת ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּגּנב הּׁשבח ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

קניּה ואינֹו[קנאה]- יאּוׁש; לפני ואפּלּו ׁשבחּה, וקנה ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ
ּדמים. אּלא ְִֵֶַָָמׁשּלם

.‚È מׁשּלם - והכחיׁשה ׁשמנה אֹו והׁשמינה, ּכחּוׁשה ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּגנב
הּגנבה  ּכׁשעת וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו כפל .ּתׁשלּומי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּתׁשלּומי  מׁשּלם - ׁשֹור ונעׂשה עגל איל, ונעׂשה טלה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּגנב
נעׂשה  - ׁשהגּדיל אחר מכרֹו אֹו טבחֹו הּגנבה; ּכׁשעת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָכפל
ואינֹו מֹוכר, הּוא וׁשּלֹו טֹובח הּוא וׁשּלֹו וקנהּו, ּבידֹו, ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשּנּוי

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְֲִֵֵַַַַָָָמׁשּלם
.„È היה הּגנבה ּובׁשעת ּבהן, וכּיֹוצא ּכלי אֹו ּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּגנב

ועכׁש ארּבעה, -ׁשוה ׁשנים ׁשוה ּבּדין עמידה ּבׁשעת ו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
ארּבעה  אֹו כפל ותׁשלּומי הּגנבה, ּכׁשעת קרן ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמׁשּלם
הּגנבה  ּבׁשעת ׁשוה היה ּבּדין. עמידה ּכׁשעת ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָוחמּׁשה
מכר  אֹו ׁשחט אם - ארּבעה ּבּדין עמידה ּובׁשעת ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָׁשנים,
ארּבעה  אֹו כפל ּתׁשלּומי מׁשּלם אּבדֹו, אֹו הּכלי ׁשּבר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאֹו
אבד  אֹו הּבהמה מתה ואם ּבּדין; העמדה ּכׁשעת ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָוחמּׁשה

הּגנבה  ּכׁשעת כפל ּתׁשלּומי מׁשּלם מאליו, .הּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
.ÂË נפחת אֹו נׁשּבר אֹו ּפחתֹו, אֹו וׁשּברֹו ּכלי ׁשּגנב ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָמי

ׁשוה  היה ּכּמה רֹואין אּלא הּפחת, לֹו ׁשמין אין - ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָמאליו
יהיה  הּׁשבּור והּכלי ּבדמיו, ׁשנים לבעלים ּומׁשּלם ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּכלי,

הּכלי לּגּנב  לּטל הּבעלים רצּו ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ
להם. ׁשֹומעין - והּכפל הּפחת להם ויׁשּלם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשבּור,

.ÊË על אף - הּבעלים יאּוׁש לפני מכר אֹו וטבח ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָהּגֹונב
מּיד  ּבעצמּה חֹוזרת הּגנבה והרי לֹוקח, קנה ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּפי

וחמּׁשה  ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם זה הרי - ואין הּלֹוקח ; ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
מׁשּלם  ׁשהּוא יאּוׁש, לאחר מכר אֹו טבח אם לֹומר ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָצרי
וקנה  ּבמעׂשיו הֹועיל ׁשהרי וחמּׁשה, ארּבעה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּתׁשלּומי

ֵַַהּלֹוקח.
.ÊÈ הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף - הּגּנב מאחר ,הּגֹונב ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

מׁשּלם  אינֹו ּומכר, טבח ואם כפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאינֹו
מׁשּלם, אינֹו הראׁשֹון לּגּנב וחמּׁשה. ארּבעה ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּתׁשלּומי

ּבעיניה לחזר הּזאת הּבהמה ּדין שהיא]ׁשהרי [כמו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
לׁשּלם לּבע  חּיב אינֹו לּבעלים ולא הּגּנב; קנאּה ולא לים, ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹ

מרׁשּותן. ּגנב לא ׁשהרי וחמּׁשה, ארּבעה אֹו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּכפל
.ÁÈ מׁשּלם - הּטבח וגנב אחר ּגּנב ּובא וטבח, ְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּגנב

מעׂשה; ּבׁשּנּוי קנה ׁשהרי הראׁשֹון, לּגּנב כפל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּתׁשלּומי
וחמּׁשה  ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם הראׁשֹון ּומכר,.וגּנב ּגנב ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָ

הרי  - הּבעלים נתיאׁשּו אם - הּלֹוקח מן וגנב אחר ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּובא
הּׁשני  והּגּנב וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָהראׁשֹון

אין  הּבעלים, נתיאׁשּו לא ואם כפל; ּתׁשלּומי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמׁשּלם
ּבלבד. הּקרן אּלא מׁשּלם ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָהאחרֹון

ב  ¤¤ּפרק
מׁשּלם ‡. אינֹו - הקּדׁש נכסי ׁשּגנב אֹו הּגֹוי, את ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּגֹונב

ּבלבד  הּקרן -אּלא לרעהּו" ׁשנים "יׁשּלם ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
הּגֹונב  וכן לגֹוי. ולא "לרעהּו" להקּדׁש, ולא ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַֹֹ"לרעהּו"
קדׁשי  ּבין קּלים קדׁשים ּבין - ּבעליהן מּבית ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָקדׁשים
ּבאחריּותן  חּיבין הּבעלים ׁשאין קדׁשים ּבין ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָקדׁשים,

תחתן] אחר חּיבין [להביא ׁשהּבעלים קדׁשים ְִִִֵֶַַָָָָּבין
ארּבעה  ּומּתׁשלּומי הּכפל מן ּפטּור זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבאחריּותן
הקּדׁש. מּבית ולא האיׁש", מּבית "וגּנב ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻוחמּׁשה,

מׁשּלם ·. אינֹו וקרקעֹות, ּוׁשטרֹות עבדים הּגֹונב ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָוכן
כפל  ּבמּטלטלין ּתׁשלּומי אּלא הּכפל הּתֹורה חּיבה ׁשּלא ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

שווים]ׁשּגּופן עצמן על [הם ׁשֹור, "על ׁשּנאמר: ממֹון, ֱֶֶֶַַַָָ
הּקׁשּו העבדים אבל ׂשלמה"; על ׂשה, על ְְֲֲֲִֶַַַָָָָֻחמֹור,
והּׁשטרֹות  לבניכם", אתם "והתנחלּתם ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלּקרקעֹות,

ממֹון. ּגּופן ֵָָאין
מׁשּלם ‚. ׁשּיּפדה, קדם חברֹו ׁשל חמֹור ּפטר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹהּגֹונב

ׁשּלֹו, עכׁשו ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף לּבעלים; כפל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּתׁשלּומי
ׁשּיּפדה  לאחר לֹו להיֹותֹו הּוא .ראּוי ְְִִֶֶַַָָ

טבלֹו„. הופרשו]הּגֹונב שלא ואכלֹו,[פירות חברֹו ׁשל ְֲֲִֵֵֶַַָ
לֹו מׁשּלם ואכלֹו, חלּבֹו ּגנב אם וכן טבלֹו. ּדמי לֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָמׁשּלם

חלּבֹו. ְְֵֶּדמי
אינֹו‰. ׁשהפריׁשּוה, הּיׂשראלּיים מּבעליה ּתרּומה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּגנב

הניה  טֹובת אּלא ּבּה להם ׁשאין כפל; ּתׁשלּומי ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמׁשּלם
ליתנה] כהן לאיזה לבחור אינּה[שביכולתם הניה וטֹובת ,ְֲֵַָָָ

ָממֹון.
.Â מ מכר הּגֹונב אֹו וטבח אביו, אביו ּׁשל מת ּכ ואחר , ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

לֹו מׁשּלם לאחיו]- ומשלם שלו, החלק את ּתׁשלּומי [מנכה ְְֵֵַַ
- מכר אֹו טבח ּכ ואחר אביו, מת ואם וחמּׁשה. ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָארּבעה
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו כפל, ּתׁשלּומי ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמׁשּלם
מׁשּלם  - הקּדיׁש ּכ ואחר מכר, אֹו וטבח ּגנב ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָוחמּׁשה.
אֹו טבח ּכ ואחר הקּדיׁש, ואם וחמּׁשה; ארּבעה ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָּתׁשלּומי
מׁשּלם  - קּלים קדׁשים ׁשהקּדיׁשן ּפי על אף - ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָמכר

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו כפל, ּבּמה ּתׁשלּומי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
הקּדיׁש אם אבל יאּוׁש. אחר ּבׁשהקּדיׁש אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָּדברים
מׁשּלם  מכר, אֹו טבח ואם קדֹוׁש; אינֹו יאּוׁש, ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָלפני

וחמּׁשה. ארּבעה ְְֲִֵַַַָָָּתׁשלּומי
.Ê לפי קדֹוׁש, אינֹו - הּגּנב ּבבית והּוא הּבעלים, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָהקּדיׁשּו

אֹו טבח ואם נתיאׁשּו; ׁשּלא ּפי על ואף ּברׁשּותן, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם - הקּדׁשן אחר אפּלּו ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמכר,

.וחמּׁשה  ֲִַָ
.Áוהּנֹוחר ּבידֹו, ונתנּבלה  בכלי הּׁשֹוחט בדקירה [ממית ְְְְְִֵֵַַַָָ

והמעּקרמשחית] והוושט], כפל [הקנה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְְֵֵֵֶֶַַַַ
ׁשּנמצא  אֹו לכלבים, אֹו לרפּואה, ׁשחט אם אבל ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָּבלבד.
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּבעזרה ׁשּׁשחטֹו אֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָטרפה,
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אסּורין  ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו ׁשחּלין ּפי על אף ְֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֻוחמּׁשה;
לׁשּלם  חּיב זה הרי מּדבריהם, ואּסּורן הֹואיל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהניה,

וחמּׁשה. ארּבעה ְְֲִֵַַַָָָּתׁשלּומי
.Ë אחר ּומּמין הּׂשה מן הּבא ּכלאים הּגֹונב ׁשּגנב וכן אֹו , ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

קּטעת אֹו ּבהמת [ברגלה]טרפה, אֹו סֹומה, אֹו חּגרת, אֹו , ְֱִִֵֶֶֶַַַָָ
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּומכר וטבח ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֻהּׁשּתפין,

.È,וטבח לטּבח לאחר ׁשּנתן אֹו ּבמּתנה, לאחר ונתן ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹּגנב
והּקיף ּגנב האחר, ּומכר לֹו למּכר לאחר ׁשּנתן [מכר אֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

בהקפה] ּבהּקפֹוהגניבה ּופרע ּגנב והחליף, ּגנב [פרע , ְְְִֵֶֶַַַָָָ
בהקפה] קניה סבלֹונֹותבגניבה ׁשּׁשלחֹו אֹו לבית [מתנות], ְְְִֵֶָ

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָחמיו
.‡Èּובתֹו יֹום, ׁשלׁשים לאחר לּלֹוקח והקנה ּומכר, ְְְְְִִֵַַַַַַָָָֹּגנב

ּכפל  אּלא מׁשּלם אינֹו - הּגּנב הּכר יֹום חּוץ ׁשלׁשים מכרֹו . ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ּדבר  ׁשל ּכללֹו רגלֹו, אֹו מּידֹו חּוץ אֹו ׁשּבֹו, מּמאה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמאחד

הּנּתר ּדבר ּבֹו ׁשּׁשּיר ּפטּור [באכילה]- - ּבׁשחיטה עּמֹו ְִִִִִֵֶַָָָָָ
חּוץ  אֹו מּגּזתֹו, חּוץ מכרֹו ואם וחמּׁשה. ארּבעה ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָמּתׁשלּומי

נּתרים מ  אּלּו ׁשאין וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב - ּקרניו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ּבׁשחיטה. ְִִִָעּמֹו

.·Èׁשּמכרּה אֹו מכרּה, ּכ ואחר אבר, מּמּנה וקטע ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּגנב
מּמלאכּתּה מלאכתה]חּוץ חּוץ [רווח ׁשּמכרּה אֹו , ְְְִֶַָָָ

אין  - יֹום ארּבעה מּׁשלׁשים ּתׁשלּומי מּמּנּו מֹוציאין ְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ
מּידֹו. מֹוציאין אין הּנּזק, ּתפׂש ואם ְֲִִִִִִֵַַַָָָָוחמּׁשה;

.‚È מּתׁשלּומי ּפטּור - ׁשּתפּות ּבֹו לֹו והיתה ְְְְִֵַָָָָָָֻמכרּה,
וחמּׁשה  .ארּבעה ְֲִַַָָָ

.„È מּדעת מכר אֹו מהן, אחד טבח אם ׁשּגנבּו, ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתפין
ׁשּלא  עׂשה ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלמין - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹחברֹו
וחּיבין  וחמּׁשה, ארּבעה מּתׁשלּומי ּפטּורין - חברֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָמּדעת

.ּבכפל  ְֶֶ
.ÂË מה לֹו ּתן 'צא הּדּינין: לֹו ואמרּו ּבּדין, ועמד ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָּגנב

מּתׁשלּומי  ּפטּור - מכר אֹו טבח ּכ ואחר ויצא ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָּׁשּגנבּת',
אֹו וטבח לֹו', לּתן אּתה 'חּיב לֹו: אמרּו וחמּׁשה. ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָארּבעה
וחמּׁשה  ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב זה הרי - ּכ אחר ;מכר ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
ּבגנבתֹו. הּוא עֹומד עדין עליו, הּדין חתכּו ולא ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹהֹואיל

.ÊËהוא]הּגֹונב הֹואיל [בחצר]ּברׁשּות[ועדיין - הּבעלים ְְִִִֵַַָ
טבח  אם וכן הּכפל; מן ּפטּור ּברׁשּותן, היא עדין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּגנבה
נתחּיב  - הּגנבה הגּביּה ואם ּפטּור. ּברׁשּותן, ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָּומכר

הֹוציאּה לא ׁשעדין ּפי על אף ּגֹונב, מרׁשּות מ ּׁשּום ְֲִִִִֵֵֶַַַָֹ
ויֹוצא, מֹוׁשכֹו והיה הּדיר, מן טלה ּגנב ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּבעלים.
מרׁשּות  הֹוציאֹו אֹו הגּביהֹו ּפטּור; - הּבעלים ּברׁשּות ְְְְִִִִִֵֵַָָּומת
לבכֹורת  הּבעלים ּבבית ׁשם נתנֹו חּיב. - ומת ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָהּבעלים,

לנֹוׂשא [פדיון] ּולׁשֹואל, חּנם, לׁשֹומר אֹו חֹובֹו, ּולבעל ְְְְְִֵֵֵַַָּבנֹו,
ּפטּור  - ומת לֹו, ׁשּנּתן זה מֹוׁשכֹו והיה ּולׂשֹוכר, ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָׂשכר,
חּיב  - ומת ּבעלים, מרׁשּות ׁשהֹוציאֹו אֹו הגּביהֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשֹומר.
הֹוציאֹו לא ׁשעדין מּפני לֹו, ׁשּנּתן החֹוב ּבעל אֹו ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹהּׁשֹומר

ּבעליו. מרׁשּות ְְֵַַָָָהּגּנב
.ÊÈּוטמנּה הּבהמה את ׁשהּכיׁש ּכיון - ּבּיער העדר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה

כפל;[הסתירה] ּבתׁשלּומי חּיב והעצים, האילנֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבתֹו
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם ׁשם, מכרּה אֹו טבחּה ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָואם

ֲִַָוחמּׁשה.
.ÁÈהֹוציאּה ׁשּנגנבה ׁשּידעּו ואחר הּבעלים, ּברׁשּות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָּגנב

חּוץ  והֹוציא ׁשּגנב אֹו מרׁשּותן, חּוץ מכרּה אֹו ְְְְִֵֶַָָָָָָּוטבחּה
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּברׁשּותן מכר אֹו וטבח ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָמרׁשּותן,

.וחמּׁשה  ֲִַָ

ג  ¤¤ּפרק
נערה ‡. ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשּיׁשּכבר עברה העֹוׂשה ׁשּכל , ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

על  אף מׁשּלם, אינֹו - ותׁשלּומין ּדין ּבית מיתת עֹון ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָּבּה
מלקּות  ּבּה ׁשּנתחּיב עברה והעֹוׂשה ׁשֹוגג. ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּפי
לֹוקה  אדם ׁשאין לפי מׁשּלם, ואינֹו לֹוקה - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָותׁשלּומין
מׁשּלם  - ּבֹו התרּו לא אֹו ׁשֹוגג, היה אם ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹּומׁשּלם;
ּבתׁשלּומין  ּבׁשּנתחּיב אמּורים? ּדברים ּבּמה לֹוקה. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָואינֹו

ּכאחת ּדין ּבית מיתת עֹון ׁשּנתחּיב [ביחד]עם אֹו , ְְֲִִִִֵֵֶַַַַ
ּבתׁשלּומין, נתחּיב אם אבל אחת. ּבבת ּומלקּות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָּתׁשלּומין
ׁשּנתחּיב  אֹו ּבמלקּות, אֹו ּדין ּבית ּבמיתת נתחּיב ּכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָואחר
- ּבתׁשלּומין נתחּיב ּכ ואחר ּדין, ּבית מיתת אֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָמלקּות

ומת. ּומׁשּלם לֹוקה זה ְֲֵֵֵֶֶַָהרי
וקרע ·. ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת ּבׁשּבת חץ זרק ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָּכיצד?

חברֹו[החץ] ּגדיׁש ׁשהדליק אֹו ּבהליכתֹו, חברֹו ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָּבגד
ׁשהֹוציאֹו עד מגררֹו והיה ּבׁשּבת ּכיס ׁשּגנב אֹו ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָּבׁשּבת,
ואּבדֹו הרּבים לרׁשּות הּיחיד רׁשּות ׁשהיא הּבעלים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָמרׁשּות
ואּסּור  ׁשּבת ׁשאּסּור הּתׁשלּומין; מן ּפטּור זה הרי - ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָׁשם
והגּביהֹו ּבׁשּבת, ּכיס ּגנב אם אבל ּכאחת. ּבאין והּזק ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּגנבה
הרּבים, לרׁשּות הֹוציאֹו ּכ ואחר הּיחיד, ּברׁשּות ְְְִִִִִַַַַָָָָׁשם
נתחּיב  ׁשהרי כפל; ּתׁשלּומי לׁשּלם חּיב - לּנהר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהׁשליכֹו
ּכּיֹוצא  ּכל וכן סקילה. ּבאּסּור ׁשּיתחּיב קדם ּגנבה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹּבאּסּור
אֹו ּבֹו, והתרּו טֹוב, ּביֹום חברֹו אילן קצץ אם וכן ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָּבזה.
ּגנב  (אֹו ּבֹו, והתרּו הּכּפּורים, ּביֹום הּגדיׁש את ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָׁשהדליק
הּתׁשלּומין; מן ּפטּור - ּבֹו) והתרּו הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְִִִִִַַַַָָוטבח
ּתׁשלּומי  ּומׁשּלם ּבתׁשלּומין, חּיב - ּבֹו התרּו לא אם ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹאבל

וחמּׁשה. ְֲִַַָָָארּבעה
.‚- ּבׁשגגה אפּלּו זרה, לעבֹודה אֹו ּבׁשּבת ׁשּטבח ְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָּגּנב

ׁשּבארנּו ּכמֹו וחמּׁשה, ארּבעה מּתׁשלּומי .ּפטּור ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
.„ּדר ּבׁשּבת ּוטבחּה אצלֹו, ׁשאּולה ּפרה [בכוונת]היתה ְְְְְֶֶֶַָָָָָָָָ

ּגנבה  ואּסּור ׁשּבת אּסּור ׁשהרי הּכפל; מן אף ּפטּור - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּגנבה
אין ואם ּכאחת; מכירה.[דין]ּבאין ואין טביחה אין ּגנבה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

חּיב ‰. - זרה לעבֹודה ׁשּמכר אֹו ּבׁשּבת, ׁשּמכר ְֲֶֶַַַַַַָָָָָָָָּגּנב
מיתה. ּבמכירה ׁשאין וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלׁשּלם
מּתׁשלּומי  ּפטּור הּמכירה, ּבעת ּבׁשּבת מלאכה נעׂשת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָואם

וחמּׁשה  ׁשּתנּוח ארּבעה עד לֹו הקנה ׁשּלא ּכגֹון ּכיצד? . ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אּסּור  - לרׁשּות מרׁשּות ּכׁשהֹוציא ׁשּנמצא הּלֹוקח, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָּבחצר

ּכאחת. ּבאין ּומכירה ְְִִַַַָָָׁשּבת
.Â הרי - ּבׁשּבת הּׁשליח לֹו וׁשחט לֹו, לׁשחט ׁשליח ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹעׂשה
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לא  הּגּנב זה ׁשהרי וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהּגּנב
ּדין  ּבית מיתת עֹון ידי עׂשה על ׁשהּׁשֹוחט ּבארנּו ּוכבר ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּבתׁשלּומין. חּיב ְְִִַַַָָׁשליח,
.Ê ׁשּטבח עצמן הן ׁשהעידּו ּבין - ׁשּגנב מעידין ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיּו

מׁשּלם  - מכר אֹו ׁשּטבח אחרים ׁשהעידּו ּבין מכר, ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹו
ועד  ׁשּגנב, מעידין ׁשנים היּו וחמּׁשה. ארּבעה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּתׁשלּומי
אֹו ׁשּטבח מעצמֹו ׁשהֹודה אֹו מכר, אֹו ׁשּטבח מעיד ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו כפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמכר

ׁשּבארנּו.וחמּׁשה  ּכמֹו ּפטּור, ּבקנס ׁשהּמֹודה ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
.Á הֹודה אם - עדים ּבאּו ּכ ואחר ּבקנס, ׁשהֹודה ְְִִִִֵֶַַָָָָָמי

הֹודה  אם אבל ּפטּור. ּדין, ּובבית ּדין ּבית ּבפני ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָּבּתחּלה
ּבאּו ּכ ואחר ּבלבד, ׁשנים ּבפני ׁשהֹודה אֹו ּדין, לבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָחּוץ

ּפיהם  על קנס מׁשּלם זה הרי - .עדים ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָ
.Ë עדים ּבאּו ּכ ואחר ׁשּגנב, ּדין ּבבית הֹודה ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכיצד?

קדם  ּבּקרן עצמֹו חּיב ׁשהרי ה ּכפל, מן ּפטּור - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּגנב
עדים  מן ׁשּיבֹואּו עצמֹו ׁשּפטר ּגנבּתי', 'לא אמר אם אבל . ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אֹו 'טבחּתי' ּדין ּבבית ואמר וחזר ׁשּגנב, עדים ּובאּו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּכל,
מׁשּלם  מכר, אֹו ׁשּטבח ּכ אחר עדים ּבאּו אם - ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ'מכרּתי'

ׁשּפטר לפי וחמּׁשה, ארּבעה מּכלּום,ּתׁשלּומי ּתחּלה עצמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
העדים. ׁשּבאּו ִֵֶַָָעד

.È והֹודה מכרֹו, אֹו ּוטבחֹו ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ׁשֹור ְְְְִֵֵֶַָָָָֻהּגֹונב
עדים  ּבאּו ּכ ואחר ּבאחד, וכפר מהן לאחד ּדין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבבית
חציי  חמּׁשה ּבֹו ׁשּכפר לזה מׁשּלם - מכר אֹו וטבח ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּגנב

ׂשה  חציי וארּבעה .ּבקר, ְְֲֵֶַָָָָָ
.‡È ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו והּכפל הּקרן לׁשּלם הּגּנב ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּדין

ׁשּלֹו הּמּטלטלין מן מּטלטלין וחמּׁשה לֹו נמצאּו לא אם . ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָֹ
ׁשּבנכסיו  הּיפה מן הּכל וגֹובין לנכסיו, יֹורדין ּדין ּבית -ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ּכרמֹו ּומיטב ׂשדהּו "מיטב ּבהן: ׁשּנאמר הּנזקין, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשאר
מֹוכרין  ּדין ּבית - קרקע ולא מּטלטלין לֹו אין ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַֹיׁשּלם".

לֹו,[לעבד]אֹותֹו אין "אם ׁשּנאמר: לּנּזק, ּדמיו ונֹותנין ,ְְֱִִִֵֶֶַַָָָ
ּבגנבתֹו". ְְְִִֵַָונמּכר

.·È מּפי זה ודבר האּׁשה; לא אבל ּבגנבתֹו, נמּכר ְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָָָֹהאיׁש
רבינו]הּקּבלה אבל [ממשה ּבּקרן, אּלא נמּכר הּגּנב ואין . ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

אּלא  ּבֹו, נמּכר אינֹו - וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּכפל
ׁשּיעׁשיר. עד עליו חֹוב זה ֲֲִֵֶֶַַָָהרי

.‚È- ההקּדׁש את אֹו הּגֹוי את הּקרן,ּגנב על נמּכר אינֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּיעׁשיר  עד חֹוב עליו זה הרי .אּלא ֲֲִֵֶֶֶַַָָָ

.„È חמּׁשים אּלא ׁשוה הּגּנב ואין מאה, הּגנבה קרן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיה
עד  חֹוב, עליו הּכפל עם הּקרן ּוׁשאר נמּכר, זה הרי -ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ויׁשּלם  ויעׁשיר ּבּׁשביעית מאה ׁשּיצא ׁשוה הּגּנב היה . ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּיהיּו עד ּבגנבתֹו", "ונמּכר ׁשּנאמר: נמּכר, אינֹו ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואחד,

ּבגנבתֹו ּכּלן מבלעין כגניבתו]ּדמיו שווה .[שיהא ְְִִֵָָָָָֻֻ
.ÂË נמּכר זה הרי ּגנב, לּׁשני אם - וגנב וחזר ונמּכר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּגנב

ואם  ּפעמים. מאה נמּכר איׁש, מאה ּגנב ואפּלּו ׁשנּיה; ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּפעם
יּׁשאר  אּלא ׁשנּיה, נמּכר אינֹו - ׁשנּיה ּפעם ּגנב ראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאת

חֹוב  הּכל .עליו ַָָֹ
.ÊË ׁשּתפין ּכּלן - לזה וגנב וחזר לזה, וגנב וחזר לזה, ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻּגנב

מן  ּפחֹות אֹו ׁשלׁשּתן, ׁשל הּקרן ּכנגד ּדמיו היּו אם ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּבֹו;
עליו; חֹוב הּכפלֹות ּוׁשאר ּביניהן, ּומחּלקין נמּכר - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּקרן
עליו  חֹוב והּכל נמּכר, אינֹו - זה על יתר ּדמיו היּו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹואם

ׁשּיעׁשיר  .עד ֲִֶַַ
.ÊÈמׁשּלׁשין - ּכאחד ׁשּגנבּו וכל [מחלקים]ׁשּתפין ּביניהן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

על  יתר ׁשּדמיו מי וכל הּקרן; מן ּבחלקֹו נמּכר מהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
הּקרן נמּכר.חלק  אינֹו ּבֹו, ׁשּנתחּיב ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ



meil cg` wxt m"anx ixeriyc"ryz'd lel` g"iÎa"i -

ה'תשע"ד  אלול י"ב ראשון יום

-mihtynxtqorhpe orFh zFkld¦§¥§¦§¨
י  ¤¤ּפרק

ּבכל ‡. מהּלכת אּלא ׁשמּורה, ׁשאינּה חּיה אֹו ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבהמה
ׁשהיא  מאחר ׁשּתפׂשּה, זה ּבחזקת אינּה - ורֹועה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמקֹום

לּבעלים שלהם]ידּועה שהיא הביא [מפורסם ּכיצד? . ְְִִֵֵַַָָ
הּתֹופׂש וזה לֹו, ידּועה הּזאת ׁשהּבהמה עדים ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּתֹובע
נאמן; אינֹו - לי' מכרּתּה 'אּתה לי', נתּתּה 'אּתה ְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָטֹוען:
מעצמּה, הלכה היא ׁשהרי - ראיה ידֹו ּתחת היֹותּה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאין
ּתחזר  - ראיה הביא לא אם ,לפיכ לרׁשּותֹו. ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹֹונכנסה

זה. טענת על הּסת ויּׁשבע לבעליה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּבהמה

ׁשמּורה·. הּבהמה בעליה]היתה לרֹועה [ע"י מסּורה אֹו ְְְְְֵֶַָָָָָ
ּפי  על אף ּבחזקת - היא הרי ׁשּלֹו, ׁשהיא עדים זה ׁשהביא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַ

אֹו לי', מכרּתּה 'אּתה טען: ואם ידֹו. ּתחת ׁשהיא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָזה
ויּפטר. ׁשּלֹו, ׁשהיא הּסת הּתֹופׂש יּׁשבע - לי' ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ'נתּתּה

אצלֹו,‚. ׁשמּורה ׁשהיתה חברֹו ּבהמת ׁשּתפׂש מי ,ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלפיכ
ּובאה  מעצמּה יצאת 'היא טֹוענין: והּבעלים רֹועה, ּביד ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָאֹו
,'ל ׁשאּולה 'ׁשהיא אֹו ,'ּביד היא 'ּפּקדֹון אֹו ,'ְְְְְְִִִֶֶָָָאצל
ּכ לי חּיב אּתה אבל ׁשּלי, אינּה הּוא, 'ּכן אֹומר: ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוהּתֹופׂש

על ּבידי מׁשּכנּתּה 'אּתה אֹו עליה', אֹו[חוב]וכ ,'וכ ּכ ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ
לטען  יכֹול - ידּה' על לׁשּלם חּיב ׁשאּתה נזק אֹותי ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ'הּזיקה

ּדמיה ּכדי היא [שוויה]עד 'לקּוחה לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו , ְְִִֵֶֶַַָָָָ
ויּטל. חפץ ּבנקיטת ויּׁשבע ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹּבידי';

ּתחת „. ׁשהן זה ּבחזקת אינן ,להּל ׁשּיכֹולין העבדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכן
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אסּורין  ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו ׁשחּלין ּפי על אף ְֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֻוחמּׁשה;
לׁשּלם  חּיב זה הרי מּדבריהם, ואּסּורן הֹואיל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהניה,

וחמּׁשה. ארּבעה ְְֲִֵַַַָָָּתׁשלּומי
.Ë אחר ּומּמין הּׂשה מן הּבא ּכלאים הּגֹונב ׁשּגנב וכן אֹו , ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

קּטעת אֹו ּבהמת [ברגלה]טרפה, אֹו סֹומה, אֹו חּגרת, אֹו , ְֱִִֵֶֶֶַַַָָ
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּומכר וטבח ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֻהּׁשּתפין,

.È,וטבח לטּבח לאחר ׁשּנתן אֹו ּבמּתנה, לאחר ונתן ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹּגנב
והּקיף ּגנב האחר, ּומכר לֹו למּכר לאחר ׁשּנתן [מכר אֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

בהקפה] ּבהּקפֹוהגניבה ּופרע ּגנב והחליף, ּגנב [פרע , ְְְִֵֶֶַַַָָָ
בהקפה] קניה סבלֹונֹותבגניבה ׁשּׁשלחֹו אֹו לבית [מתנות], ְְְִֵֶָ

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָחמיו
.‡Èּובתֹו יֹום, ׁשלׁשים לאחר לּלֹוקח והקנה ּומכר, ְְְְְִִֵַַַַַַָָָֹּגנב

ּכפל  אּלא מׁשּלם אינֹו - הּגּנב הּכר יֹום חּוץ ׁשלׁשים מכרֹו . ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ּדבר  ׁשל ּכללֹו רגלֹו, אֹו מּידֹו חּוץ אֹו ׁשּבֹו, מּמאה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמאחד

הּנּתר ּדבר ּבֹו ׁשּׁשּיר ּפטּור [באכילה]- - ּבׁשחיטה עּמֹו ְִִִִִֵֶַָָָָָ
חּוץ  אֹו מּגּזתֹו, חּוץ מכרֹו ואם וחמּׁשה. ארּבעה ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָמּתׁשלּומי

נּתרים מ  אּלּו ׁשאין וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב - ּקרניו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ּבׁשחיטה. ְִִִָעּמֹו

.·Èׁשּמכרּה אֹו מכרּה, ּכ ואחר אבר, מּמּנה וקטע ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּגנב
מּמלאכּתּה מלאכתה]חּוץ חּוץ [רווח ׁשּמכרּה אֹו , ְְְִֶַָָָ

אין  - יֹום ארּבעה מּׁשלׁשים ּתׁשלּומי מּמּנּו מֹוציאין ְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ
מּידֹו. מֹוציאין אין הּנּזק, ּתפׂש ואם ְֲִִִִִִֵַַַָָָָוחמּׁשה;

.‚È מּתׁשלּומי ּפטּור - ׁשּתפּות ּבֹו לֹו והיתה ְְְְִֵַָָָָָָֻמכרּה,
וחמּׁשה  .ארּבעה ְֲִַַָָָ

.„È מּדעת מכר אֹו מהן, אחד טבח אם ׁשּגנבּו, ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתפין
ׁשּלא  עׂשה ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלמין - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹחברֹו
וחּיבין  וחמּׁשה, ארּבעה מּתׁשלּומי ּפטּורין - חברֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָמּדעת

.ּבכפל  ְֶֶ
.ÂË מה לֹו ּתן 'צא הּדּינין: לֹו ואמרּו ּבּדין, ועמד ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָּגנב

מּתׁשלּומי  ּפטּור - מכר אֹו טבח ּכ ואחר ויצא ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָּׁשּגנבּת',
אֹו וטבח לֹו', לּתן אּתה 'חּיב לֹו: אמרּו וחמּׁשה. ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָארּבעה
וחמּׁשה  ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב זה הרי - ּכ אחר ;מכר ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
ּבגנבתֹו. הּוא עֹומד עדין עליו, הּדין חתכּו ולא ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹהֹואיל

.ÊËהוא]הּגֹונב הֹואיל [בחצר]ּברׁשּות[ועדיין - הּבעלים ְְִִִֵַַָ
טבח  אם וכן הּכפל; מן ּפטּור ּברׁשּותן, היא עדין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּגנבה
נתחּיב  - הּגנבה הגּביּה ואם ּפטּור. ּברׁשּותן, ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָּומכר

הֹוציאּה לא ׁשעדין ּפי על אף ּגֹונב, מרׁשּות מ ּׁשּום ְֲִִִִֵֵֶַַַָֹ
ויֹוצא, מֹוׁשכֹו והיה הּדיר, מן טלה ּגנב ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּבעלים.
מרׁשּות  הֹוציאֹו אֹו הגּביהֹו ּפטּור; - הּבעלים ּברׁשּות ְְְְִִִִִֵֵַָָּומת
לבכֹורת  הּבעלים ּבבית ׁשם נתנֹו חּיב. - ומת ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָהּבעלים,

לנֹוׂשא [פדיון] ּולׁשֹואל, חּנם, לׁשֹומר אֹו חֹובֹו, ּולבעל ְְְְְִֵֵֵַַָּבנֹו,
ּפטּור  - ומת לֹו, ׁשּנּתן זה מֹוׁשכֹו והיה ּולׂשֹוכר, ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָׂשכר,
חּיב  - ומת ּבעלים, מרׁשּות ׁשהֹוציאֹו אֹו הגּביהֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשֹומר.
הֹוציאֹו לא ׁשעדין מּפני לֹו, ׁשּנּתן החֹוב ּבעל אֹו ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹהּׁשֹומר

ּבעליו. מרׁשּות ְְֵַַָָָהּגּנב
.ÊÈּוטמנּה הּבהמה את ׁשהּכיׁש ּכיון - ּבּיער העדר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה

כפל;[הסתירה] ּבתׁשלּומי חּיב והעצים, האילנֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבתֹו
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם ׁשם, מכרּה אֹו טבחּה ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָואם

ֲִַָוחמּׁשה.
.ÁÈהֹוציאּה ׁשּנגנבה ׁשּידעּו ואחר הּבעלים, ּברׁשּות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָּגנב

חּוץ  והֹוציא ׁשּגנב אֹו מרׁשּותן, חּוץ מכרּה אֹו ְְְְִֵֶַָָָָָָּוטבחּה
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּברׁשּותן מכר אֹו וטבח ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָמרׁשּותן,

.וחמּׁשה  ֲִַָ

ג  ¤¤ּפרק
נערה ‡. ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשּיׁשּכבר עברה העֹוׂשה ׁשּכל , ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

על  אף מׁשּלם, אינֹו - ותׁשלּומין ּדין ּבית מיתת עֹון ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָּבּה
מלקּות  ּבּה ׁשּנתחּיב עברה והעֹוׂשה ׁשֹוגג. ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּפי
לֹוקה  אדם ׁשאין לפי מׁשּלם, ואינֹו לֹוקה - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָותׁשלּומין
מׁשּלם  - ּבֹו התרּו לא אֹו ׁשֹוגג, היה אם ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹּומׁשּלם;
ּבתׁשלּומין  ּבׁשּנתחּיב אמּורים? ּדברים ּבּמה לֹוקה. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָואינֹו

ּכאחת ּדין ּבית מיתת עֹון ׁשּנתחּיב [ביחד]עם אֹו , ְְֲִִִִֵֵֶַַַַ
ּבתׁשלּומין, נתחּיב אם אבל אחת. ּבבת ּומלקּות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָּתׁשלּומין
ׁשּנתחּיב  אֹו ּבמלקּות, אֹו ּדין ּבית ּבמיתת נתחּיב ּכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָואחר
- ּבתׁשלּומין נתחּיב ּכ ואחר ּדין, ּבית מיתת אֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָמלקּות

ומת. ּומׁשּלם לֹוקה זה ְֲֵֵֵֶֶַָהרי
וקרע ·. ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת ּבׁשּבת חץ זרק ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָּכיצד?

חברֹו[החץ] ּגדיׁש ׁשהדליק אֹו ּבהליכתֹו, חברֹו ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָּבגד
ׁשהֹוציאֹו עד מגררֹו והיה ּבׁשּבת ּכיס ׁשּגנב אֹו ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָּבׁשּבת,
ואּבדֹו הרּבים לרׁשּות הּיחיד רׁשּות ׁשהיא הּבעלים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָמרׁשּות
ואּסּור  ׁשּבת ׁשאּסּור הּתׁשלּומין; מן ּפטּור זה הרי - ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָׁשם
והגּביהֹו ּבׁשּבת, ּכיס ּגנב אם אבל ּכאחת. ּבאין והּזק ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּגנבה
הרּבים, לרׁשּות הֹוציאֹו ּכ ואחר הּיחיד, ּברׁשּות ְְְִִִִִַַַַָָָָׁשם
נתחּיב  ׁשהרי כפל; ּתׁשלּומי לׁשּלם חּיב - לּנהר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהׁשליכֹו
ּכּיֹוצא  ּכל וכן סקילה. ּבאּסּור ׁשּיתחּיב קדם ּגנבה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹּבאּסּור
אֹו ּבֹו, והתרּו טֹוב, ּביֹום חברֹו אילן קצץ אם וכן ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָּבזה.
ּגנב  (אֹו ּבֹו, והתרּו הּכּפּורים, ּביֹום הּגדיׁש את ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָׁשהדליק
הּתׁשלּומין; מן ּפטּור - ּבֹו) והתרּו הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְִִִִִַַַַָָוטבח
ּתׁשלּומי  ּומׁשּלם ּבתׁשלּומין, חּיב - ּבֹו התרּו לא אם ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹאבל

וחמּׁשה. ְֲִַַָָָארּבעה
.‚- ּבׁשגגה אפּלּו זרה, לעבֹודה אֹו ּבׁשּבת ׁשּטבח ְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָּגּנב

ׁשּבארנּו ּכמֹו וחמּׁשה, ארּבעה מּתׁשלּומי .ּפטּור ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
.„ּדר ּבׁשּבת ּוטבחּה אצלֹו, ׁשאּולה ּפרה [בכוונת]היתה ְְְְְֶֶֶַָָָָָָָָ

ּגנבה  ואּסּור ׁשּבת אּסּור ׁשהרי הּכפל; מן אף ּפטּור - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּגנבה
אין ואם ּכאחת; מכירה.[דין]ּבאין ואין טביחה אין ּגנבה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

חּיב ‰. - זרה לעבֹודה ׁשּמכר אֹו ּבׁשּבת, ׁשּמכר ְֲֶֶַַַַַַָָָָָָָָּגּנב
מיתה. ּבמכירה ׁשאין וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלׁשּלם
מּתׁשלּומי  ּפטּור הּמכירה, ּבעת ּבׁשּבת מלאכה נעׂשת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָואם

וחמּׁשה  ׁשּתנּוח ארּבעה עד לֹו הקנה ׁשּלא ּכגֹון ּכיצד? . ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אּסּור  - לרׁשּות מרׁשּות ּכׁשהֹוציא ׁשּנמצא הּלֹוקח, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָּבחצר

ּכאחת. ּבאין ּומכירה ְְִִַַַָָָׁשּבת
.Â הרי - ּבׁשּבת הּׁשליח לֹו וׁשחט לֹו, לׁשחט ׁשליח ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹעׂשה
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לא  הּגּנב זה ׁשהרי וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהּגּנב
ּדין  ּבית מיתת עֹון ידי עׂשה על ׁשהּׁשֹוחט ּבארנּו ּוכבר ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּבתׁשלּומין. חּיב ְְִִַַַָָׁשליח,
.Ê ׁשּטבח עצמן הן ׁשהעידּו ּבין - ׁשּגנב מעידין ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיּו

מׁשּלם  - מכר אֹו ׁשּטבח אחרים ׁשהעידּו ּבין מכר, ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹו
ועד  ׁשּגנב, מעידין ׁשנים היּו וחמּׁשה. ארּבעה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּתׁשלּומי
אֹו ׁשּטבח מעצמֹו ׁשהֹודה אֹו מכר, אֹו ׁשּטבח מעיד ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו כפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמכר

ׁשּבארנּו.וחמּׁשה  ּכמֹו ּפטּור, ּבקנס ׁשהּמֹודה ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
.Á הֹודה אם - עדים ּבאּו ּכ ואחר ּבקנס, ׁשהֹודה ְְִִִִֵֶַַָָָָָמי

הֹודה  אם אבל ּפטּור. ּדין, ּובבית ּדין ּבית ּבפני ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָּבּתחּלה
ּבאּו ּכ ואחר ּבלבד, ׁשנים ּבפני ׁשהֹודה אֹו ּדין, לבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָחּוץ

ּפיהם  על קנס מׁשּלם זה הרי - .עדים ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָ
.Ë עדים ּבאּו ּכ ואחר ׁשּגנב, ּדין ּבבית הֹודה ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכיצד?

קדם  ּבּקרן עצמֹו חּיב ׁשהרי ה ּכפל, מן ּפטּור - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּגנב
עדים  מן ׁשּיבֹואּו עצמֹו ׁשּפטר ּגנבּתי', 'לא אמר אם אבל . ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אֹו 'טבחּתי' ּדין ּבבית ואמר וחזר ׁשּגנב, עדים ּובאּו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּכל,
מׁשּלם  מכר, אֹו ׁשּטבח ּכ אחר עדים ּבאּו אם - ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ'מכרּתי'

ׁשּפטר לפי וחמּׁשה, ארּבעה מּכלּום,ּתׁשלּומי ּתחּלה עצמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
העדים. ׁשּבאּו ִֵֶַָָעד

.È והֹודה מכרֹו, אֹו ּוטבחֹו ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ׁשֹור ְְְְִֵֵֶַָָָָֻהּגֹונב
עדים  ּבאּו ּכ ואחר ּבאחד, וכפר מהן לאחד ּדין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבבית
חציי  חמּׁשה ּבֹו ׁשּכפר לזה מׁשּלם - מכר אֹו וטבח ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּגנב

ׂשה  חציי וארּבעה .ּבקר, ְְֲֵֶַָָָָָ
.‡È ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו והּכפל הּקרן לׁשּלם הּגּנב ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּדין

ׁשּלֹו הּמּטלטלין מן מּטלטלין וחמּׁשה לֹו נמצאּו לא אם . ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָֹ
ׁשּבנכסיו  הּיפה מן הּכל וגֹובין לנכסיו, יֹורדין ּדין ּבית -ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ּכרמֹו ּומיטב ׂשדהּו "מיטב ּבהן: ׁשּנאמר הּנזקין, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשאר
מֹוכרין  ּדין ּבית - קרקע ולא מּטלטלין לֹו אין ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַֹיׁשּלם".

לֹו,[לעבד]אֹותֹו אין "אם ׁשּנאמר: לּנּזק, ּדמיו ונֹותנין ,ְְֱִִִֵֶֶַַָָָ
ּבגנבתֹו". ְְְִִֵַָונמּכר

.·È מּפי זה ודבר האּׁשה; לא אבל ּבגנבתֹו, נמּכר ְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָָָֹהאיׁש
רבינו]הּקּבלה אבל [ממשה ּבּקרן, אּלא נמּכר הּגּנב ואין . ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

אּלא  ּבֹו, נמּכר אינֹו - וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּכפל
ׁשּיעׁשיר. עד עליו חֹוב זה ֲֲִֵֶֶַַָָהרי

.‚È- ההקּדׁש את אֹו הּגֹוי את הּקרן,ּגנב על נמּכר אינֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּיעׁשיר  עד חֹוב עליו זה הרי .אּלא ֲֲִֵֶֶֶַַָָָ

.„È חמּׁשים אּלא ׁשוה הּגּנב ואין מאה, הּגנבה קרן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיה
עד  חֹוב, עליו הּכפל עם הּקרן ּוׁשאר נמּכר, זה הרי -ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ויׁשּלם  ויעׁשיר ּבּׁשביעית מאה ׁשּיצא ׁשוה הּגּנב היה . ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּיהיּו עד ּבגנבתֹו", "ונמּכר ׁשּנאמר: נמּכר, אינֹו ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואחד,

ּבגנבתֹו ּכּלן מבלעין כגניבתו]ּדמיו שווה .[שיהא ְְִִֵָָָָָֻֻ
.ÂË נמּכר זה הרי ּגנב, לּׁשני אם - וגנב וחזר ונמּכר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּגנב

ואם  ּפעמים. מאה נמּכר איׁש, מאה ּגנב ואפּלּו ׁשנּיה; ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּפעם
יּׁשאר  אּלא ׁשנּיה, נמּכר אינֹו - ׁשנּיה ּפעם ּגנב ראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאת

חֹוב  הּכל .עליו ַָָֹ
.ÊË ׁשּתפין ּכּלן - לזה וגנב וחזר לזה, וגנב וחזר לזה, ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻּגנב

מן  ּפחֹות אֹו ׁשלׁשּתן, ׁשל הּקרן ּכנגד ּדמיו היּו אם ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּבֹו;
עליו; חֹוב הּכפלֹות ּוׁשאר ּביניהן, ּומחּלקין נמּכר - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּקרן
עליו  חֹוב והּכל נמּכר, אינֹו - זה על יתר ּדמיו היּו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹואם

ׁשּיעׁשיר  .עד ֲִֶַַ
.ÊÈמׁשּלׁשין - ּכאחד ׁשּגנבּו וכל [מחלקים]ׁשּתפין ּביניהן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

על  יתר ׁשּדמיו מי וכל הּקרן; מן ּבחלקֹו נמּכר מהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
הּקרן נמּכר.חלק  אינֹו ּבֹו, ׁשּנתחּיב ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
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ּבכל ‡. מהּלכת אּלא ׁשמּורה, ׁשאינּה חּיה אֹו ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבהמה
ׁשהיא  מאחר ׁשּתפׂשּה, זה ּבחזקת אינּה - ורֹועה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמקֹום

לּבעלים שלהם]ידּועה שהיא הביא [מפורסם ּכיצד? . ְְִִֵֵַַָָ
הּתֹופׂש וזה לֹו, ידּועה הּזאת ׁשהּבהמה עדים ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּתֹובע
נאמן; אינֹו - לי' מכרּתּה 'אּתה לי', נתּתּה 'אּתה ְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָטֹוען:
מעצמּה, הלכה היא ׁשהרי - ראיה ידֹו ּתחת היֹותּה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאין
ּתחזר  - ראיה הביא לא אם ,לפיכ לרׁשּותֹו. ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹֹונכנסה

זה. טענת על הּסת ויּׁשבע לבעליה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּבהמה

ׁשמּורה·. הּבהמה בעליה]היתה לרֹועה [ע"י מסּורה אֹו ְְְְְֵֶַָָָָָ
ּפי  על אף ּבחזקת - היא הרי ׁשּלֹו, ׁשהיא עדים זה ׁשהביא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַ

אֹו לי', מכרּתּה 'אּתה טען: ואם ידֹו. ּתחת ׁשהיא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָזה
ויּפטר. ׁשּלֹו, ׁשהיא הּסת הּתֹופׂש יּׁשבע - לי' ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ'נתּתּה

אצלֹו,‚. ׁשמּורה ׁשהיתה חברֹו ּבהמת ׁשּתפׂש מי ,ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלפיכ
ּובאה  מעצמּה יצאת 'היא טֹוענין: והּבעלים רֹועה, ּביד ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָאֹו
,'ל ׁשאּולה 'ׁשהיא אֹו ,'ּביד היא 'ּפּקדֹון אֹו ,'ְְְְְְִִִֶֶָָָאצל
ּכ לי חּיב אּתה אבל ׁשּלי, אינּה הּוא, 'ּכן אֹומר: ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוהּתֹופׂש

על ּבידי מׁשּכנּתּה 'אּתה אֹו עליה', אֹו[חוב]וכ ,'וכ ּכ ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ
לטען  יכֹול - ידּה' על לׁשּלם חּיב ׁשאּתה נזק אֹותי ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ'הּזיקה

ּדמיה ּכדי היא [שוויה]עד 'לקּוחה לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו , ְְִִֵֶֶַַָָָָ
ויּטל. חפץ ּבנקיטת ויּׁשבע ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹּבידי';

ּתחת „. ׁשהן זה ּבחזקת אינן ,להּל ׁשּיכֹולין העבדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכן
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ׁשהּוא  ידּוע ׁשּזה עדים הּטֹוען זה ׁשהביא ּכיון אּלא ִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָידֹו;
לי  נתּתֹו 'אּתה לי', מכרּתֹו 'אּתה טֹוען: והּלה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָעבּדֹו,
הּטֹוען  ויּׁשבע לבעליו, העבד ויחזר נאמן, אינֹו - ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבמּתנה'
עדים  העבד, ׁשּתפׂש הּנטען זה הביא נתן. ולא מכר ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּלא

אצלֹו העבד לזה בו]ׁשּיׁש רצּופֹות [החזיק ׁשנים ׁשלׁש ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
מׁשּמׁשין  ׁשהעבדים ּכדר ּבֹו מׁשּתּמׁש והּוא ליֹום, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָמּיֹום
זה  הרי - הּׁשנים אּלּו ּבכל ּבֹו מחה ולא הֹואיל - רּבן ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאת
ׁשּלקחֹו הּסת, ׁשּיּׁשבע אחר ּבידֹו, אֹותֹו ּומעמידין ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָנאמן,
יכֹול  ׁשאינֹו קטן עבד אבל ּבמּתנה. לֹו ׁשּנתנֹו אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָמּמּנּו
הּמּטלטלין, ּכׁשאר הּוא הרי קטנּותֹו, מּפני רגליו על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָלהּל
והּמֹוציא  ּבחזקתֹו; הּוא הרי ּברׁשּותֹו, ׁשּיהיה מי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָוכל

הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחברֹו,
אֹו‰. זֹו' 'ּבהמה אֹו זה' 'ּבגד לֹו: ואמר חברֹו את ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּטֹוען

'הפקדּתיו  אֹו מּמּני', ּוגזלּתֹו הּוא, ׁשּלי ׁשּביד זה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָ'עבד
'לא  אֹומר: והּנטען הּוא', 'ׁשאּול אֹו ,'ל 'ׂשכּור אֹו ,'ְְְְְִֵֶַָָָֹאצל
והעידּו עדים הּטֹוען והביא וירּׁשתי', ממֹוני זה אּלא ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻכי,
ׁשהּוא  ידּוע הּבהמה אֹו העבד אֹו החפץ ׁשּזה יֹודעין ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהן
אּתה  אבל ,ׁשּל היה 'ּכן, ואמר: הּנטען חזר - לזה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהיה
לא  ירּׁשתי, ׁשאמרּתי וזה לי, 'מכרּתֹו אֹו לי', ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֻנתּתֹו
הרי  - ירׁשּתיו' ּכאּלּו ׁשּלי ׁשהיא אּלא מאבֹותי, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּירׁשּתיו

הּסת  ונׁשּבע נאמן, לחזר זה לּטֹוען ׁשּיׁש ּבארנּו, ׁשּכבר ; ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּנׁשמע ּדבר .[המסתבר]ולטען ְְְִִַָָָֹ

.Â אֹומר זה - עליה נחלקין ׁשנים ׁשהיּו ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָספינה
ואמר  ּדין, לבית ּובאּו ׁשּלי', 'ּכּלּה אֹומר וזה ׁשּלי' ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻ'ּכּלּה

'ּתפׂשּוה בה]האחד: אין [החזיקו - עדים' ׁשאביא עד ְִִִֵֵֶֶַָָָָ
עדים, מצא ולא והל ּדין, ּבית ּתפׂשּוה ואם ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹּתֹופׂשין.
ּדינּה ּכׁשהיה יּטל הּמתּגּבר וכל ּבינינּו, 'הּניחּוה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹואמר:
ּדין  ּבית אֹותּה מֹוציאין ואין להן, ׁשֹומעין אין - ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹמּקדם'
אֹו לזה, זה ׁשּיֹודּו עד אֹו עדים, ׁשּיבֹואּו עד ידן, ִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּתחת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּובׁשבּועה, ּברצֹונם ְְְְְְִִֵֶַַָָיחלקּו

ה'תשע"ד  אלול י"ג שני יום

יא  ¤¤ּפרק
לבעליהן‡. הידּועֹות הּקרקעֹות שהן ּכל [מפורסמות ְְְֲֵֶַַַַָָ

הן שלהם] הרי אחרים, ידי ּתחת עּתה ׁשהן ּפי על אף -ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ
ּבחצר  מׁשּתּמׁש ׁשהיה ראּובן ּכיצד? ּבעליהן. ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבחזקת

ּב ּדר ּבחצרֹותיהן, מׁשּתּמׁשין ׁשהעם וׂשֹוכרּהּכדר ּה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עליו  וטען ׁשמעֹון ּבא זמן ואחר וסֹותר, ּובֹונה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָלאחרים
היא  ּוׂשכּורה היא, ׁשּלי יד ׁשּתחת זֹו 'חצר לֹו: ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָואמר
ׁשּל' ראּובן: והׁשיבֹו 'ׁשאּולה', אֹו 'ּגזּולה', אֹו ,'ְְְְְְֱִֵֶֶָָָּביד
אין  אם - ּבמּתנה' לי 'נתּתּה אֹו לֹו', מכרּתּה ואּתה ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָהיתה,
הּסת  ראּובן נׁשּבע לֹו, ידּועה ׁשהיתה לׁשמעֹון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָעדים

עדים [דרבנן] ׁשמעֹון הביא אם אבל ּבמקֹומֹו. ְְְֲֲִִִִִֵֵַָֹויעמד
ואֹומרים  ׁשמעֹון, ּבחזקת היא הרי - היתה ׁשּלֹו זֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשחצר
לא  ואם .'ל 'נתנּה אֹו ,'ל ׁשּמכרּה ראיה 'הבא ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֹלראּובן:
אֹותּה ּומחזירין מּמּנה, אֹותֹו מסּלקין - ראיה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָהביא

ׁשהיא  לׁשמעֹון מֹודה ראּובן ׁשאין ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַלׁשמעֹון,
לׁשמעֹון. עדים יׁש ׁשהרי ׁשּלֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָהיתה

ראיה ·. להביא ראּובן ׁשּמצריכין אמּורים, ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה
הביא  אם אבל מרּבה. זמן ּבּה נׁשּתּמׁש ּבׁשּלא יסּתּלק? ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻאֹו
ונהנה  רצּופֹות, ׁשנים ׁשלׁש זֹו קרקע ּפרֹות ׁשאכל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעדים
ׁשּיהיה  והּוא קרקע, ּבאֹותּה אדם ּכל ׁשּנהנין ּכדר ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּבכּלּה
מחּו ולא ׁשהחזיק, ּבזה ׁשּידעּו הראׁשֹונים לּבעלים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאפׁשר
הּסת  ראּובן ויּׁשבע ראּובן, ּביד אֹותּה מעמידין - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּבֹו
מּפני  ויּפטר. מּתנה, לֹו ׁשּנתנּה אֹו ׁשמעֹון, לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּמכרּה
מכרּת ׁשּלא טֹוען, אּתה אמת 'אם לׁשמעֹון: לֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשאֹומרים
ׁשנה  אחר ׁשנה מׁשּתּמׁש זה היה לּמה - נתּת ְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹולא

ׂשכירּות ׁשטר לא עליו ל ואין ,לו]ּבקרקע ,[שהשכרת ְְְְְְֲִֵַַָָָֹ
מׁשּכֹונה ׁשטר כמשכון]ולא טען [שמסרת ּבֹו'? מחית ולא , ְְְְִִַַַָָָֹֹ

ּבמדינה  הייתי ׁשהרי הּדבר, אלי הּגיע ׁשּלא 'מּפני ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹואמר:
ּבׁשלׁש הּדבר יּגיע ׁשּלא אפׁשר 'אי אֹומרים: - ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹרחֹוקה'
עדים, ּבפני למחֹות ל היה - אלי ׁשהּגיע וכיון ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשנים;
ּבּדין; אתּבעּנּו ּולמחר אֹותי, ּגזל ׁשּפלֹוני אֹותם ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָותֹודיע

ו  אם הֹואיל ,לפיכ .'עצמ על הפסדּת אּתה מחית, לא ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹ
ראּובן  ּבֹו ׁשהיה הּמקֹום ּבין ּדרכים וׁשּבּוׁש מלחמה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָהיתה

אכלּה אפּלּו - ׁשמעֹון ּבֹו ׁשהיה הּמקֹום [החזיק]ּובין ְֲֲִִֵֶַָָָָָ
וחֹוזרת  ידֹו, מּתחת אֹותּה מֹוציאין - ׁשנים עׂשרים ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָראּובן
מׁשּתּמׁש ׁשּזה ידעּתי 'לא לֹומר: ׁשּיכֹול מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלׁשמעֹון;

ְְִַָּבקרקעי'.
ועֹומד ‚. ׁשנה, ּבכל ּבא ׁשמעֹון ׁשהיה עדים ראּובן ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהביא

לׁשמעֹון: אֹומרים - ּפחֹות אֹו יֹום ׁשלׁשים זה ְְְְְִִִֶָָֹּבמקֹום
ׁשמעֹון  טען .'זכּות אּבדּת ּכׁשּבאת? מחית לא מה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ'מּפני
חצרי' ּבתֹו ׁשּזה ידעּתי ולא ּבּׁשּוק, הייתי 'טרּוד ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹואמר:
ּבּׁשּוק. טרּוד אדם יהיה יֹום ׁשלׁשים ׁשּכל טענה; זֹו הרי -ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹ
זכּותֹו. את אּבד - מחה ולא יֹום, מּׁשלׁשים יֹותר עמד ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹואם
טרּודין  ׁשהעם ּבּכפרים, אּלא אינֹו זה ׁשּדין לי, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָויראה

ׁשּלהן  .ּבּׁשוקים ְִֶֶַָָ
ׁשּמכר „. הּדבר אמת 'אם לראּובן, אֹומרין אין מה ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומּפני

מּפני  ?'ׁשּל ּבּׁשטר נזהרּת לא לּמה ּבמּתנה, ל נתן אֹו ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹל
ּבׁשטרֹו נזהר אדם וחזקה [לשומרו]ׁשאין ימיו; ּכל והֹול ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָ

וכיון  ׁשנים, ׁשלׁש עד אּלא ּבׁשטרֹו, נזהר אדם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשאין
נזהר. אינֹו ׁשּוב ּבֹו, ממחה אדם ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשרֹואה

לא ‰. מה מּפני - רחֹוקה ּבמדינה ׁשמעֹון ׁשּמחה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹהרי
ׁשאּזהר  ּכדי ּבי, ׁשּמחה ׁשמעּתי 'לא ויאמר, ראּובן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹיטען
והחבר  חבר, לֹו יׁש חבר' לֹו: ׁשאֹומרין מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָּבׁשטרי'?
וכיון  הּדבר; אלי ׁשהּגיע וחזקה אחר, חבר לֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׁש
ל היה ּבאמת אם - ׁשנים ׁשלׁש ּבתֹו ּב ׁשּמחה ְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּידעּת

ּבֹו נזהרּת ולא עצמ'.[לשומרו]ׁשטר על הפסדּת אּתה , ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָֹ
.Â אל' להם: ואמר העדים, ּבפני ׁשמעֹון מחה אם ,ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלפיכ

זה ּדבר  אבל [מחאתי]ּתֹוציאּו מחאה. זֹו אין - מּפיכם' ְֲִִִֵֶֶָָָָָ
הרי  - מּפינּו' יֹוצא זה ּדבר 'אין מעצמן: העדים אמרּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָאם

עליו מצּוה אדם ׁשאין ׁשּדבר מחאה; זֹו [שלא ּגם ְְֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ
אֹומרֹולפרסמו] לעדים [מגלהו], צּוה אם וכן ּבכּונה. ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ
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'אין  מעצמן: הן ׁשאמרּו אֹו ּתֹודיעּוהּו', 'אל להם: ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָואמר
ּפי  על ׁשאף היא; מחאה זֹו ּגם - אֹותֹו' מֹודיעין ְִִִִֶַַַָָָאנּו
יּגיע  והּדבר לאחרים, הם מֹודיעין אֹותֹו, מֹודיעין ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשאינן

ֵָאליו.
.Ê ׁשהּוא 'ּפלֹוני ׁשנים: ּבפני אֹומר הּמחאה? ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָּכיצד

ּתֹובע  אני ולעתיד הּוא, ּגזלן - 'ּבׂשדי אֹו ּבחצרי' ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמׁשּתּמׁש
אֹו ּבידֹו', היא 'ׂשכּורה להם: אמר אם וכן ּבּדין'. ְְְִִִֵֶַַָָָָאֹותֹו
ּתֹובע  אני נתּתי, אֹו ׁשּמכרּתי עלי יטען ואם ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ'מׁשּכֹונה,
על  אף מחאה, זֹו הרי - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן  ּבּדין', ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹאֹותֹו
אמר  אם אבל זה. ּבּה ׁשהחזיק זֹו ּבמדינה מחה ׁשּלא ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹּפי
מחאה; זֹו אין - הּוא' ּגזלן ּבחצרי ׁשּמׁשּתּמׁש 'ּפלֹוני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלהן:
אֹותי  חרף ׁשּמא אמרּתי: 'ּכׁשּׁשמעּתי, אֹומר: ראּובן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי

ּבׁשטרי' נזהרּתי לא ּולפיכ .ּבלבד, ְְְְְִִִִִִַַָָֹ
.Áוכֹותבין ׁשנים; ּבפני בשטר]מחאה על [מחאתו אף , ְְְְְִִִֵַַַָָ

ראׁשֹונה, ּבׁשנה ׁשּמחה וכיון 'ּכתבּו'. להם אמר ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹּפי
ׁשּלא  צרי אבל וׁשנה; ׁשנה ּבכל ולמחֹות לחזר צרי ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹֹאינֹו
,לפיכ ּגמּורֹות. ׁשנים ׁשלׁש למחאה מחאה ּבין ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹיהיה
ׁשנים  ׁשלׁש ועמד מחה, ואם ׁשלׁש; ּכל ּבסֹוף למחֹות ְְְְִִִִִַָָָָָָָֹֹצרי

ּכלּום. אינּה - מחה ּכ ואחר ְְְִֵַַָָָּגמּורֹות,
.Ë קּבץ הּׂשדה ּבעל ׁשמעֹון 'ׁשּזה עדים, ראּובן ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהביא

ראּובן, ּביד הּׂשדה ּתעמד - לי' ּונתנם זֹו, ׂשדה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹּפרֹות
ׁשאּלּו הּיֹום; לֹו נתנּה אֹו לֹו מכרּה ׁשּׁשמעֹון טען ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָואפּלּו
זֹו, ּבׂשדה ראּובן את מׁשּמׁש היה לא - נתן אֹו מכר ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

ּפרֹותיה  לֹו .ונֹותן ְֵֵֶָ
.È,הֹורדּתיו ּולפרֹות הּדבר, היה 'אמת ואמר: ׁשמעֹון ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָטען

וחֹוזרת  נאמן, - מכרּתי' לא הּגּוף אבל הּפרֹות, היּו ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוׁשּלֹו
ולא  ׁשנים ׁשלׁש ּבפניו ראּובן אכלּה ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹלׁשמעֹון;

ּבֹו ׁשּבארנּו.מחה ּכמֹו , ְְִֵֶַָ

ה'תשע"ד  אלול י"ד שלישי יום

יב  ¤¤ּפרק
יֹום ‡. חסר היּו אפּלּו ליֹום; מּיֹום ׁשאמרנּו, ׁשנים ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹׁשלׁש

מּמּנה  אֹותֹו ּומסּלקין החזיק, לא - ּדברים אחד ּבּמה . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
ּפרֹות עֹוׂשין ׁשהן ּבקרקעֹות -[רווחים]אמּורים? ּתדיר ְְֲִִִֵֵֶַָָ

והּמערֹות, והּׁשיחין, והּבֹורֹות, והחצרֹות, הּבּתים, ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָּכגֹון
ּובּתי  והּׁשֹובכֹות, והּמרחציֹות, והּפּונּדקּיֹות, ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֻוהחנּיֹות,
וזֹורעין  ּתמיד אֹותּה ׁשּמׁשקין הּׁשלהין ּבית ּוׂשדה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָהּבּדין,
המהּלכין, העבדים וכן והּפרּדסין; והּגּנֹות, ונֹוטעין, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָּבּה
ּגׁשמים  מּמי ׁשֹותה ׁשהיא הּבעל ׂשדה אבל ׁשּבארנּו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכמֹו
ׁשאכל  ּכיון אּלא ליֹום; מּיֹום אינּה - האילן ּוׂשדה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבלבד,
ּכיצד? ׁשנים. ּכׁשלׁש אּלּו הרי אחד, מּמין ּתבּואֹות ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹׁשלׁש
ענבים, ׂשדה אֹו ּגדירֹות, ׁשלׁש וגדר ּתמרים, ׂשדה ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָֹהיתה
מסיקֹות  ׁשלׁש ּומסק זיתים, ׂשדה אֹו ּבצירֹות, ׁשלׁש ְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹּובצר
האילנֹות  היּו ואפּלּו והחזיק. ׁשנים, ּכׁשלׁש אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
סֹופן  ׁשהרי להן, הראּוי הרחק ּביניהן היה ולא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹרצּופין,

החזיק. ׁשנים, ׁשלׁש ואכלן הֹואיל - ְֲִִִִֶַַָָָָֹליבׁש

אֹו·. ׁשנים, ׁשלׁש זֹו ּבחצר ּדר ׁשהיה עדים ְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹהביא
ּבעל [לאחרים]ׁשהׂשּכירּה טען חזקה. זֹו הרי - ׁשנים ׁשלׁש ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

'ׁשּמא  אֹו ּובּלילה', ּבּיֹום ּבּה ׁשכן לא 'ׁשּמא ואמר: ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחצר
זֹו הרי - ּובּלילה' ּבּיֹום ּבּה ׁשכנּו לא להם ׁשהׂשּכירּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלּו
אּלּו ׁשּׁשנים עדים הבא 'אֹו לּמחזיק: ואֹומרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָטענה;
ׁשנים  ּבאּו אפּלּו ּתסּתּלק'. אֹו ּובּלילה, ּבּיֹום ְְְְֲִִִֵַַַַַָָּגמּורֹות

ׂשכר 'לנּו ּבחצ [השכיר]ואמרּו: ּדרנּו ואנּו ּבּיֹום , זֹו ר ְְְְְֵַַַָָָָָ
ּבּה ׁשּדרּו עדים 'יביאּו ואמר: הּׂשדה ּבעל וטען ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּובּלילה',
ראיה  להביא הּׂשֹוכרין העדים אּלּו צריכין - ּובּלילה' ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָּבּיֹום

ּבהם ּתלּוי הּדבר ׁשּזה ּתמיד; ּבּה אליהם]ׁשּדרּו ,[נוגע ִֶֶֶֶַָָָָָָָ
לֹו. ׁשּיעידּו ּכדי הּמחזיק, ּבטענת ּתלּוי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָואינֹו

הרֹוכלין ‚. מן  ּבּה, ׁשּדרּו העדים אֹו הּמחזיק זה ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהיה
אֹותן טֹוענין - ּבהן וכּיֹוצא ּבעירֹות את המחּזרין [בי"ד ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

במקומו] אֹומר הטענות - חזקה עדי ּוכׁשּיביא ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָלכּתחּלה;
ּבּמה  ּובּלילה'. ּבּיֹום ּבּה מחזיק ׁשהיית עדים 'הבא ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלֹו:
ׁשהן  ּבהן, וכּיֹוצא ּובּתים ּבחצרֹות אמּורים? ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּדברים
ׁשל  החנּיֹות אבל ּובּלילה; ּבּיֹום ּבתֹוכן לדּור ְְֲֲֲֶַַַַָָָָֻעׂשּויֹות
ׁשּדר  ּכיון - ּבּיֹום אּלא ּבהן ּדרין ׁשאין ּבהן, וכּיֹוצא ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתּגרים

חזקה. זֹו הרי ּבּיֹום, ׁשנים ׁשלׁש ֲֲִֵַָָָָָֹּבּה
אחר „. זֹו רצּופֹות ׁשּיהיּו צריכֹות ׁשאמרנּו, ׁשנים ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹׁשלׁש

והֹובירּה ׁשנה ּוזרעּה ּבׂשדה, ׁשהחזיק הרי זרע]זֹו. [לא ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָ
ּכּמה  ּכן עׂשה אפּלּו - ׁשנה והֹובירּה ׁשנה ּוזרעּה ְְֲִִֵַָָָָָָָָָָָָׁשנה,
להֹוביר  הּמקֹום אֹותֹו ּבני ׁשל ּדרּכם היה החזיק. לא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשנים,
ּומקצתן  ׁשנה, אחר ׁשנה זֹורעין ׁשּמקצתן ּפי על אף -ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָ
הּוא  ׁשהרי החזיק; זה הרי - ׁשנה ּומֹובירין ׁשנה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָזֹורעין
ּבׁשנת  הרּבה ׁשּתעׂשה ּכדי אּלא אֹותּה, הֹוברּתי 'לא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאֹומר:

ְִַָהּזריעה'.
אכלּה‰. האחד - ׁשנים ׁשׁש ּבׂשדה ׁשהחזיקּו ׁשּתפין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻׁשני

אכלּה[החזיק] והּׁשני וחמיׁשית, ּוׁשליׁשית ראׁשֹונה ְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָׁשנה
מהן; לאחד חזקה עלתה לא - וׁשּׁשית ּורביעית ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָֹׁשנּיה
ׁשמעּתי  ולא ראיתי ׁשּלא 'ּכיון אֹומר: הּקרקע ּבעל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשהרי
לא  זה מּפני ׁשנה, אחר ׁשנה אחד אדם ּבּה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהחזיק
ּביניהן, ׁשטר הּׁשּתפין אּלּו ּכתבּו אם ,לפיכ ְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻמחיתי'.
ׁשנים, ׁשלׁש ׁשעברּו ּכיון - ׁשנה אחר ׁשנה ּבּה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּיׁשּתּמׁשּו

קֹול ׁשהּׁשטר, חזקה; להן והֹואיל [פרסום]עלתה לֹו, יׁש ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָ
ּבֹו ׁשהחזיקּו לעבד הּדין והּוא זכּותֹו. את אּבד מחה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹולא
ׁשטר  ּכתבּו אם - ׁשנה אחר ׁשנה ּבֹו ונׁשּתּמׁשּו ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָׁשנים,

החזיקּו. הרי ְֲִֵֵֵֶֶּביניהן,
.Â,ׁשנה הּלֹוקח ואכלּה ּומכרּה, הּמחזיק זה ׁשנה ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָאכלּה

ּבׁשטר, לזה זה מכרּו אם - ׁשנה ואכלּה ׁשני ללֹוקח ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּומכרּה
ואם  מחה. ׁשּלא מּפני חזקה, זֹו והרי מצטרפין, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשּתן
הראׁשֹונים  ׁשהּבעלים חזקה, אינּה ּבׁשטר, ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹמכרּו
לא  ׁשנים, ׁשלׁש אחד איׁש ּבּה עמד ׁשּלא 'ּכיון ְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹאֹומרים:

למחֹות' .הצרכנּו ְְְִַֻ
.Ê,ׁשנה והּבן ׁשּתים האב ׁשּתים, והּבן ׁשנה האב ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָאכלּה

הרי  - ׁשנה הּבן מן והּלֹוקח ׁשנה והּבן ׁשנה האב ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָאכלּה
ּבׁשטר  ׁשּלקח והּוא, חזקה; .זֹו ְְֲִֶַָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92



קט orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - lel` b"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשהּוא  ידּוע ׁשּזה עדים הּטֹוען זה ׁשהביא ּכיון אּלא ִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָידֹו;
לי  נתּתֹו 'אּתה לי', מכרּתֹו 'אּתה טֹוען: והּלה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָעבּדֹו,
הּטֹוען  ויּׁשבע לבעליו, העבד ויחזר נאמן, אינֹו - ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבמּתנה'
עדים  העבד, ׁשּתפׂש הּנטען זה הביא נתן. ולא מכר ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּלא

אצלֹו העבד לזה בו]ׁשּיׁש רצּופֹות [החזיק ׁשנים ׁשלׁש ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
מׁשּמׁשין  ׁשהעבדים ּכדר ּבֹו מׁשּתּמׁש והּוא ליֹום, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָמּיֹום
זה  הרי - הּׁשנים אּלּו ּבכל ּבֹו מחה ולא הֹואיל - רּבן ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאת
ׁשּלקחֹו הּסת, ׁשּיּׁשבע אחר ּבידֹו, אֹותֹו ּומעמידין ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָנאמן,
יכֹול  ׁשאינֹו קטן עבד אבל ּבמּתנה. לֹו ׁשּנתנֹו אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָמּמּנּו
הּמּטלטלין, ּכׁשאר הּוא הרי קטנּותֹו, מּפני רגליו על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָלהּל
והּמֹוציא  ּבחזקתֹו; הּוא הרי ּברׁשּותֹו, ׁשּיהיה מי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָוכל

הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחברֹו,
אֹו‰. זֹו' 'ּבהמה אֹו זה' 'ּבגד לֹו: ואמר חברֹו את ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּטֹוען

'הפקדּתיו  אֹו מּמּני', ּוגזלּתֹו הּוא, ׁשּלי ׁשּביד זה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָ'עבד
'לא  אֹומר: והּנטען הּוא', 'ׁשאּול אֹו ,'ל 'ׂשכּור אֹו ,'ְְְְְִֵֶַָָָֹאצל
והעידּו עדים הּטֹוען והביא וירּׁשתי', ממֹוני זה אּלא ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻכי,
ׁשהּוא  ידּוע הּבהמה אֹו העבד אֹו החפץ ׁשּזה יֹודעין ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהן
אּתה  אבל ,ׁשּל היה 'ּכן, ואמר: הּנטען חזר - לזה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהיה
לא  ירּׁשתי, ׁשאמרּתי וזה לי, 'מכרּתֹו אֹו לי', ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֻנתּתֹו
הרי  - ירׁשּתיו' ּכאּלּו ׁשּלי ׁשהיא אּלא מאבֹותי, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּירׁשּתיו

הּסת  ונׁשּבע נאמן, לחזר זה לּטֹוען ׁשּיׁש ּבארנּו, ׁשּכבר ; ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּנׁשמע ּדבר .[המסתבר]ולטען ְְְִִַָָָֹ

.Â אֹומר זה - עליה נחלקין ׁשנים ׁשהיּו ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָספינה
ואמר  ּדין, לבית ּובאּו ׁשּלי', 'ּכּלּה אֹומר וזה ׁשּלי' ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻ'ּכּלּה

'ּתפׂשּוה בה]האחד: אין [החזיקו - עדים' ׁשאביא עד ְִִִֵֵֶֶַָָָָ
עדים, מצא ולא והל ּדין, ּבית ּתפׂשּוה ואם ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹּתֹופׂשין.
ּדינּה ּכׁשהיה יּטל הּמתּגּבר וכל ּבינינּו, 'הּניחּוה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹואמר:
ּדין  ּבית אֹותּה מֹוציאין ואין להן, ׁשֹומעין אין - ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹמּקדם'
אֹו לזה, זה ׁשּיֹודּו עד אֹו עדים, ׁשּיבֹואּו עד ידן, ִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּתחת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּובׁשבּועה, ּברצֹונם ְְְְְְִִֵֶַַָָיחלקּו

ה'תשע"ד  אלול י"ג שני יום

יא  ¤¤ּפרק
לבעליהן‡. הידּועֹות הּקרקעֹות שהן ּכל [מפורסמות ְְְֲֵֶַַַַָָ

הן שלהם] הרי אחרים, ידי ּתחת עּתה ׁשהן ּפי על אף -ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ
ּבחצר  מׁשּתּמׁש ׁשהיה ראּובן ּכיצד? ּבעליהן. ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבחזקת

ּב ּדר ּבחצרֹותיהן, מׁשּתּמׁשין ׁשהעם וׂשֹוכרּהּכדר ּה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עליו  וטען ׁשמעֹון ּבא זמן ואחר וסֹותר, ּובֹונה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָלאחרים
היא  ּוׂשכּורה היא, ׁשּלי יד ׁשּתחת זֹו 'חצר לֹו: ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָואמר
ׁשּל' ראּובן: והׁשיבֹו 'ׁשאּולה', אֹו 'ּגזּולה', אֹו ,'ְְְְְְֱִֵֶֶָָָּביד
אין  אם - ּבמּתנה' לי 'נתּתּה אֹו לֹו', מכרּתּה ואּתה ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָהיתה,
הּסת  ראּובן נׁשּבע לֹו, ידּועה ׁשהיתה לׁשמעֹון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָעדים

עדים [דרבנן] ׁשמעֹון הביא אם אבל ּבמקֹומֹו. ְְְֲֲִִִִִֵֵַָֹויעמד
ואֹומרים  ׁשמעֹון, ּבחזקת היא הרי - היתה ׁשּלֹו זֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשחצר
לא  ואם .'ל 'נתנּה אֹו ,'ל ׁשּמכרּה ראיה 'הבא ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֹלראּובן:
אֹותּה ּומחזירין מּמּנה, אֹותֹו מסּלקין - ראיה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָהביא

ׁשהיא  לׁשמעֹון מֹודה ראּובן ׁשאין ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַלׁשמעֹון,
לׁשמעֹון. עדים יׁש ׁשהרי ׁשּלֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָהיתה

ראיה ·. להביא ראּובן ׁשּמצריכין אמּורים, ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה
הביא  אם אבל מרּבה. זמן ּבּה נׁשּתּמׁש ּבׁשּלא יסּתּלק? ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻאֹו
ונהנה  רצּופֹות, ׁשנים ׁשלׁש זֹו קרקע ּפרֹות ׁשאכל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעדים
ׁשּיהיה  והּוא קרקע, ּבאֹותּה אדם ּכל ׁשּנהנין ּכדר ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּבכּלּה
מחּו ולא ׁשהחזיק, ּבזה ׁשּידעּו הראׁשֹונים לּבעלים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאפׁשר
הּסת  ראּובן ויּׁשבע ראּובן, ּביד אֹותּה מעמידין - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּבֹו
מּפני  ויּפטר. מּתנה, לֹו ׁשּנתנּה אֹו ׁשמעֹון, לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּמכרּה
מכרּת ׁשּלא טֹוען, אּתה אמת 'אם לׁשמעֹון: לֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשאֹומרים
ׁשנה  אחר ׁשנה מׁשּתּמׁש זה היה לּמה - נתּת ְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹולא

ׂשכירּות ׁשטר לא עליו ל ואין ,לו]ּבקרקע ,[שהשכרת ְְְְְְֲִֵַַָָָֹ
מׁשּכֹונה ׁשטר כמשכון]ולא טען [שמסרת ּבֹו'? מחית ולא , ְְְְִִַַַָָָֹֹ

ּבמדינה  הייתי ׁשהרי הּדבר, אלי הּגיע ׁשּלא 'מּפני ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹואמר:
ּבׁשלׁש הּדבר יּגיע ׁשּלא אפׁשר 'אי אֹומרים: - ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹרחֹוקה'
עדים, ּבפני למחֹות ל היה - אלי ׁשהּגיע וכיון ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשנים;
ּבּדין; אתּבעּנּו ּולמחר אֹותי, ּגזל ׁשּפלֹוני אֹותם ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָותֹודיע

ו  אם הֹואיל ,לפיכ .'עצמ על הפסדּת אּתה מחית, לא ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹ
ראּובן  ּבֹו ׁשהיה הּמקֹום ּבין ּדרכים וׁשּבּוׁש מלחמה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָהיתה

אכלּה אפּלּו - ׁשמעֹון ּבֹו ׁשהיה הּמקֹום [החזיק]ּובין ְֲֲִִֵֶַָָָָָ
וחֹוזרת  ידֹו, מּתחת אֹותּה מֹוציאין - ׁשנים עׂשרים ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָראּובן
מׁשּתּמׁש ׁשּזה ידעּתי 'לא לֹומר: ׁשּיכֹול מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלׁשמעֹון;

ְְִַָּבקרקעי'.
ועֹומד ‚. ׁשנה, ּבכל ּבא ׁשמעֹון ׁשהיה עדים ראּובן ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהביא

לׁשמעֹון: אֹומרים - ּפחֹות אֹו יֹום ׁשלׁשים זה ְְְְְִִִֶָָֹּבמקֹום
ׁשמעֹון  טען .'זכּות אּבדּת ּכׁשּבאת? מחית לא מה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ'מּפני
חצרי' ּבתֹו ׁשּזה ידעּתי ולא ּבּׁשּוק, הייתי 'טרּוד ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹואמר:
ּבּׁשּוק. טרּוד אדם יהיה יֹום ׁשלׁשים ׁשּכל טענה; זֹו הרי -ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹ
זכּותֹו. את אּבד - מחה ולא יֹום, מּׁשלׁשים יֹותר עמד ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹואם
טרּודין  ׁשהעם ּבּכפרים, אּלא אינֹו זה ׁשּדין לי, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָויראה

ׁשּלהן  .ּבּׁשוקים ְִֶֶַָָ
ׁשּמכר „. הּדבר אמת 'אם לראּובן, אֹומרין אין מה ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומּפני

מּפני  ?'ׁשּל ּבּׁשטר נזהרּת לא לּמה ּבמּתנה, ל נתן אֹו ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹל
ּבׁשטרֹו נזהר אדם וחזקה [לשומרו]ׁשאין ימיו; ּכל והֹול ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָ

וכיון  ׁשנים, ׁשלׁש עד אּלא ּבׁשטרֹו, נזהר אדם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשאין
נזהר. אינֹו ׁשּוב ּבֹו, ממחה אדם ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשרֹואה

לא ‰. מה מּפני - רחֹוקה ּבמדינה ׁשמעֹון ׁשּמחה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹהרי
ׁשאּזהר  ּכדי ּבי, ׁשּמחה ׁשמעּתי 'לא ויאמר, ראּובן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹיטען
והחבר  חבר, לֹו יׁש חבר' לֹו: ׁשאֹומרין מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָּבׁשטרי'?
וכיון  הּדבר; אלי ׁשהּגיע וחזקה אחר, חבר לֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׁש
ל היה ּבאמת אם - ׁשנים ׁשלׁש ּבתֹו ּב ׁשּמחה ְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּידעּת

ּבֹו נזהרּת ולא עצמ'.[לשומרו]ׁשטר על הפסדּת אּתה , ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָֹ
.Â אל' להם: ואמר העדים, ּבפני ׁשמעֹון מחה אם ,ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלפיכ

זה ּדבר  אבל [מחאתי]ּתֹוציאּו מחאה. זֹו אין - מּפיכם' ְֲִִִֵֶֶָָָָָ
הרי  - מּפינּו' יֹוצא זה ּדבר 'אין מעצמן: העדים אמרּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָאם

עליו מצּוה אדם ׁשאין ׁשּדבר מחאה; זֹו [שלא ּגם ְְֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ
אֹומרֹולפרסמו] לעדים [מגלהו], צּוה אם וכן ּבכּונה. ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ
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'אין  מעצמן: הן ׁשאמרּו אֹו ּתֹודיעּוהּו', 'אל להם: ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָואמר
ּפי  על ׁשאף היא; מחאה זֹו ּגם - אֹותֹו' מֹודיעין ְִִִִֶַַַָָָאנּו
יּגיע  והּדבר לאחרים, הם מֹודיעין אֹותֹו, מֹודיעין ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשאינן

ֵָאליו.
.Ê ׁשהּוא 'ּפלֹוני ׁשנים: ּבפני אֹומר הּמחאה? ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָּכיצד

ּתֹובע  אני ולעתיד הּוא, ּגזלן - 'ּבׂשדי אֹו ּבחצרי' ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמׁשּתּמׁש
אֹו ּבידֹו', היא 'ׂשכּורה להם: אמר אם וכן ּבּדין'. ְְְִִִֵֶַַָָָָאֹותֹו
ּתֹובע  אני נתּתי, אֹו ׁשּמכרּתי עלי יטען ואם ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ'מׁשּכֹונה,
על  אף מחאה, זֹו הרי - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן  ּבּדין', ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹאֹותֹו
אמר  אם אבל זה. ּבּה ׁשהחזיק זֹו ּבמדינה מחה ׁשּלא ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹּפי
מחאה; זֹו אין - הּוא' ּגזלן ּבחצרי ׁשּמׁשּתּמׁש 'ּפלֹוני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלהן:
אֹותי  חרף ׁשּמא אמרּתי: 'ּכׁשּׁשמעּתי, אֹומר: ראּובן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי

ּבׁשטרי' נזהרּתי לא ּולפיכ .ּבלבד, ְְְְְִִִִִִַַָָֹ
.Áוכֹותבין ׁשנים; ּבפני בשטר]מחאה על [מחאתו אף , ְְְְְִִִֵַַַָָ

ראׁשֹונה, ּבׁשנה ׁשּמחה וכיון 'ּכתבּו'. להם אמר ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹּפי
ׁשּלא  צרי אבל וׁשנה; ׁשנה ּבכל ולמחֹות לחזר צרי ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹֹאינֹו
,לפיכ ּגמּורֹות. ׁשנים ׁשלׁש למחאה מחאה ּבין ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹיהיה
ׁשנים  ׁשלׁש ועמד מחה, ואם ׁשלׁש; ּכל ּבסֹוף למחֹות ְְְְִִִִִַָָָָָָָֹֹצרי

ּכלּום. אינּה - מחה ּכ ואחר ְְְִֵַַָָָּגמּורֹות,
.Ë קּבץ הּׂשדה ּבעל ׁשמעֹון 'ׁשּזה עדים, ראּובן ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהביא

ראּובן, ּביד הּׂשדה ּתעמד - לי' ּונתנם זֹו, ׂשדה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹּפרֹות
ׁשאּלּו הּיֹום; לֹו נתנּה אֹו לֹו מכרּה ׁשּׁשמעֹון טען ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָואפּלּו
זֹו, ּבׂשדה ראּובן את מׁשּמׁש היה לא - נתן אֹו מכר ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

ּפרֹותיה  לֹו .ונֹותן ְֵֵֶָ
.È,הֹורדּתיו ּולפרֹות הּדבר, היה 'אמת ואמר: ׁשמעֹון ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָטען

וחֹוזרת  נאמן, - מכרּתי' לא הּגּוף אבל הּפרֹות, היּו ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוׁשּלֹו
ולא  ׁשנים ׁשלׁש ּבפניו ראּובן אכלּה ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹלׁשמעֹון;

ּבֹו ׁשּבארנּו.מחה ּכמֹו , ְְִֵֶַָ

ה'תשע"ד  אלול י"ד שלישי יום

יב  ¤¤ּפרק
יֹום ‡. חסר היּו אפּלּו ליֹום; מּיֹום ׁשאמרנּו, ׁשנים ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹׁשלׁש

מּמּנה  אֹותֹו ּומסּלקין החזיק, לא - ּדברים אחד ּבּמה . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
ּפרֹות עֹוׂשין ׁשהן ּבקרקעֹות -[רווחים]אמּורים? ּתדיר ְְֲִִִֵֵֶַָָ

והּמערֹות, והּׁשיחין, והּבֹורֹות, והחצרֹות, הּבּתים, ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָּכגֹון
ּובּתי  והּׁשֹובכֹות, והּמרחציֹות, והּפּונּדקּיֹות, ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֻוהחנּיֹות,
וזֹורעין  ּתמיד אֹותּה ׁשּמׁשקין הּׁשלהין ּבית ּוׂשדה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָהּבּדין,
המהּלכין, העבדים וכן והּפרּדסין; והּגּנֹות, ונֹוטעין, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָּבּה
ּגׁשמים  מּמי ׁשֹותה ׁשהיא הּבעל ׂשדה אבל ׁשּבארנּו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכמֹו
ׁשאכל  ּכיון אּלא ליֹום; מּיֹום אינּה - האילן ּוׂשדה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבלבד,
ּכיצד? ׁשנים. ּכׁשלׁש אּלּו הרי אחד, מּמין ּתבּואֹות ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹׁשלׁש
ענבים, ׂשדה אֹו ּגדירֹות, ׁשלׁש וגדר ּתמרים, ׂשדה ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָֹהיתה
מסיקֹות  ׁשלׁש ּומסק זיתים, ׂשדה אֹו ּבצירֹות, ׁשלׁש ְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹּובצר
האילנֹות  היּו ואפּלּו והחזיק. ׁשנים, ּכׁשלׁש אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
סֹופן  ׁשהרי להן, הראּוי הרחק ּביניהן היה ולא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹרצּופין,

החזיק. ׁשנים, ׁשלׁש ואכלן הֹואיל - ְֲִִִִֶַַָָָָֹליבׁש

אֹו·. ׁשנים, ׁשלׁש זֹו ּבחצר ּדר ׁשהיה עדים ְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹהביא
ּבעל [לאחרים]ׁשהׂשּכירּה טען חזקה. זֹו הרי - ׁשנים ׁשלׁש ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

'ׁשּמא  אֹו ּובּלילה', ּבּיֹום ּבּה ׁשכן לא 'ׁשּמא ואמר: ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחצר
זֹו הרי - ּובּלילה' ּבּיֹום ּבּה ׁשכנּו לא להם ׁשהׂשּכירּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלּו
אּלּו ׁשּׁשנים עדים הבא 'אֹו לּמחזיק: ואֹומרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָטענה;
ׁשנים  ּבאּו אפּלּו ּתסּתּלק'. אֹו ּובּלילה, ּבּיֹום ְְְְֲִִִֵַַַַַָָּגמּורֹות

ׂשכר 'לנּו ּבחצ [השכיר]ואמרּו: ּדרנּו ואנּו ּבּיֹום , זֹו ר ְְְְְֵַַַָָָָָ
ּבּה ׁשּדרּו עדים 'יביאּו ואמר: הּׂשדה ּבעל וטען ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּובּלילה',
ראיה  להביא הּׂשֹוכרין העדים אּלּו צריכין - ּובּלילה' ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָּבּיֹום

ּבהם ּתלּוי הּדבר ׁשּזה ּתמיד; ּבּה אליהם]ׁשּדרּו ,[נוגע ִֶֶֶֶַָָָָָָָ
לֹו. ׁשּיעידּו ּכדי הּמחזיק, ּבטענת ּתלּוי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָואינֹו

הרֹוכלין ‚. מן  ּבּה, ׁשּדרּו העדים אֹו הּמחזיק זה ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהיה
אֹותן טֹוענין - ּבהן וכּיֹוצא ּבעירֹות את המחּזרין [בי"ד ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

במקומו] אֹומר הטענות - חזקה עדי ּוכׁשּיביא ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָלכּתחּלה;
ּבּמה  ּובּלילה'. ּבּיֹום ּבּה מחזיק ׁשהיית עדים 'הבא ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלֹו:
ׁשהן  ּבהן, וכּיֹוצא ּובּתים ּבחצרֹות אמּורים? ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּדברים
ׁשל  החנּיֹות אבל ּובּלילה; ּבּיֹום ּבתֹוכן לדּור ְְֲֲֲֶַַַַָָָָֻעׂשּויֹות
ׁשּדר  ּכיון - ּבּיֹום אּלא ּבהן ּדרין ׁשאין ּבהן, וכּיֹוצא ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתּגרים

חזקה. זֹו הרי ּבּיֹום, ׁשנים ׁשלׁש ֲֲִֵַָָָָָֹּבּה
אחר „. זֹו רצּופֹות ׁשּיהיּו צריכֹות ׁשאמרנּו, ׁשנים ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹׁשלׁש

והֹובירּה ׁשנה ּוזרעּה ּבׂשדה, ׁשהחזיק הרי זרע]זֹו. [לא ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָ
ּכּמה  ּכן עׂשה אפּלּו - ׁשנה והֹובירּה ׁשנה ּוזרעּה ְְֲִִֵַָָָָָָָָָָָָׁשנה,
להֹוביר  הּמקֹום אֹותֹו ּבני ׁשל ּדרּכם היה החזיק. לא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשנים,
ּומקצתן  ׁשנה, אחר ׁשנה זֹורעין ׁשּמקצתן ּפי על אף -ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָ
הּוא  ׁשהרי החזיק; זה הרי - ׁשנה ּומֹובירין ׁשנה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָזֹורעין
ּבׁשנת  הרּבה ׁשּתעׂשה ּכדי אּלא אֹותּה, הֹוברּתי 'לא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאֹומר:

ְִַָהּזריעה'.
אכלּה‰. האחד - ׁשנים ׁשׁש ּבׂשדה ׁשהחזיקּו ׁשּתפין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻׁשני

אכלּה[החזיק] והּׁשני וחמיׁשית, ּוׁשליׁשית ראׁשֹונה ְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָׁשנה
מהן; לאחד חזקה עלתה לא - וׁשּׁשית ּורביעית ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָֹׁשנּיה
ׁשמעּתי  ולא ראיתי ׁשּלא 'ּכיון אֹומר: הּקרקע ּבעל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשהרי
לא  זה מּפני ׁשנה, אחר ׁשנה אחד אדם ּבּה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהחזיק
ּביניהן, ׁשטר הּׁשּתפין אּלּו ּכתבּו אם ,לפיכ ְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻמחיתי'.
ׁשנים, ׁשלׁש ׁשעברּו ּכיון - ׁשנה אחר ׁשנה ּבּה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּיׁשּתּמׁשּו

קֹול ׁשהּׁשטר, חזקה; להן והֹואיל [פרסום]עלתה לֹו, יׁש ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָ
ּבֹו ׁשהחזיקּו לעבד הּדין והּוא זכּותֹו. את אּבד מחה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹולא
ׁשטר  ּכתבּו אם - ׁשנה אחר ׁשנה ּבֹו ונׁשּתּמׁשּו ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָׁשנים,

החזיקּו. הרי ְֲִֵֵֵֶֶּביניהן,
.Â,ׁשנה הּלֹוקח ואכלּה ּומכרּה, הּמחזיק זה ׁשנה ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָאכלּה

ּבׁשטר, לזה זה מכרּו אם - ׁשנה ואכלּה ׁשני ללֹוקח ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּומכרּה
ואם  מחה. ׁשּלא מּפני חזקה, זֹו והרי מצטרפין, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשּתן
הראׁשֹונים  ׁשהּבעלים חזקה, אינּה ּבׁשטר, ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹמכרּו
לא  ׁשנים, ׁשלׁש אחד איׁש ּבּה עמד ׁשּלא 'ּכיון ְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹאֹומרים:

למחֹות' .הצרכנּו ְְְִַֻ
.Ê,ׁשנה והּבן ׁשּתים האב ׁשּתים, והּבן ׁשנה האב ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָאכלּה

הרי  - ׁשנה הּבן מן והּלֹוקח ׁשנה והּבן ׁשנה האב ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָאכלּה
ּבׁשטר  ׁשּלקח והּוא, חזקה; .זֹו ְְֲִֶַָָָָ
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.Áּבנֹו ּובפני ׁשנה, הּׂשדה ּבעל ׁשהיה האב ּבפני ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָאכלּה
האב  ּבפני אֹו ׁשנה, הּבן ּובפני ׁשּתים האב ּבפני אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתים,

ּוב  זֹוׁשנה הרי - ׁשנה הּבן מן לֹוקח ּובפני ׁשנה ּבנֹו פני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ
ׁשהרי  - ׂשדֹותיו ּבכלל זֹו ׂשדה הּבן ׁשּמכר והּוא, ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחזקה;

הּכיר לב]לא נזהר [שם לא ּולפיכ ׁשּנמּכרה, הּמחזיק ְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹֹ
ל אין עצמּה, ּבפני זֹו ׂשדה הּבן מכר אם אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבׁשטרֹו.

מּזֹו. ּגדֹולה ְְִָָָמחאה
.Ë ולא הֹואיל - ׁשנים ּכּמה אפּלּו ׁשנה, אחר ׁשנה ְֲִִִַַַָָָָָָָָֹנרּה

חזקה  אינּה ּבּה, הּמים,נהנה ׁשבילי ּבּה ּפתח אם וכן . ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
וׁשּדד אדמה]ּופּתח רגבי אכל [פירר ולא הֹואיל - ּבלבד ְְְִִִִֵַַַָֹ

חזקה. אינּה ֲֵֵָָָּפרֹות,
.È לא - ּכֹור ואסף ּכֹור זרע אּלא ּכלּום, הרויח ולא ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹזרעּה

נהנה  לא ׁשהרי .החזיק, ְֱֲִֵֶֶֶָֹ
.‡Èׁשחת בישולה]אכלּה קודם ואם [תבואה החזיק; לא , ְְֲִִֶַַָָֹ

הרי  - יקרין ׁשּדמיו מּפני לׁשחת, לזרע ּדרּכן הּמקֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהיה
חזקה. ֲָָזֹו

.·È ׁשּנהנה ּפי על אף - וכלאים ׁשביעית ערלה ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָָאכלּה
חזקה  זֹו הרי .ּבעברה, ֲֲֲֵֵַָָָ

.‚È ראּוי ׁשאינֹו חּלמיׁש אֹו סלע ּבֹו ׁשהחזיק הּמקֹום ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה
ׁשּיׁשטח  ּכגֹון לֹו, הראּוי ּבדבר ּבֹו להנֹות צרי - ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָלזריעה
לא  ואם ּבזה; וכּיֹוצא הּבהמה ּבֹו יעמיד אֹו הּפרֹות ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבֹו
לא  לֹו, הראּוי ּבדבר ׁשנים הּׁשלׁש אֹותן ּכל ּבֹו ְֱִֶַָָָָָָָָָֹֹנהנה

.החזיק  ְִֶ
.„Èאֹו חברֹו, מחצר מסּים ּבמקֹום ּבהמה מעמיד ְְְֲֲֲִֵֵֵַַָָָָָֻהיה

ורחים, וכירים ּתּנּור מעמיד אֹו ּתרנגֹולין, ׁשם מגּדל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשהיה
העמיד  ׁשּלא ּבין מחיצה ׁשהעמיד ּבין זבלֹו, ׁשם ׁשּנתן ְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹאֹו
ּבּיֹום  ׁשנים ׁשלׁש ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּבדברים נׁשּתּמׁש אם -ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
מקֹום  לי נתּת 'אּתה ואמר: החצר ּבעל על וטען ְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּובּלילה,

חזקה  זֹו הרי - לי' 'מכרּתֹו אֹו .זה', ְְֲֲִֵֶַָָ
.ÂË וזרע ּבּה, ׁשהחזיק זה ּובא ּגדר, מּקפת ׁשהיא ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻׂשדה

ּפי  על אף - ׁשמּור ׁשאינֹו הּמקֹום ּבכל ונהנה לּגדר, ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָחּוץ
ׁשהּבעלים  חזקה; לֹו עלתה לא ׁשנה, אחר ׁשנה ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָָָָֹׁשאכלֹו
מפקר, ּבמקֹום ׁשּזֹורע ׁשראינּו 'ּכיון ואֹומרין: ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻטֹוענין
לא  ּולפיכ ּתאכלּנּו; הּׂשדה חּית - ּׁשּיזרע מה ּכל ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאמרנּו:
אּלא  ׁשמּור, ׁשאינֹו מקֹום הּזֹורע לכל הּדין והּוא ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמחיתי'.

ּבֹו מצּויין אדם ּכל ויד חּיה ּכל .רגל ְְִֶֶַַָָָָָ
.ÊËרבע מּבית חּוץ ּכּלּה שטח]אכלּה החזיק [מדת - ְֲִִֵֶַָָָֹֻ

היה  אפּלּו ּבֹו; נהנה ׁשּלא רבע ּבית מאֹותֹו חּוץ ְֱֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּבכּלּה,
ּכראּוי  ּבֹו נׁשּתּמׁש ולא הֹואיל - הּׂשדה ּבתֹו חּלמיׁש ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹמקֹום

חזקה. ּבֹו לֹו אין ֲֵָָלֹו,
.ÊÈּב אחד החזיק החזיק ואחד ּפרֹותיהן, ואכל אילנֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

טֹוען  מּׁשניהם אחד וכל ּפרֹותיה, ואכל ּוזרעּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבּקרקע
ואכלם  ּבאילנֹות ׁשהחזיק זה - לקחּתיו' ואני ׁשּלי, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ'ׁשהּכל
והּוא  לֹו, ׁשּצריכין וקרקע האילנֹות לֹו יׁש ׁשנים, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹׁשלׁש

האֹורה וזה [המלקט]ּכמלא ואילן; אילן לכל חּוצה וסּלֹו ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ
הּקרקע. ׁשאר לֹו יׁש ּבּקרקע, ְְְְִֵֶֶַַַַַַָׁשהחזיק

.ÁÈ ּבעל על וטען ׁשנים, ׁשלׁש אילן ּפרֹות האֹוכל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹוכן

לֹו יׁש זה הרי - וקרקעֹו' זה אילן לי מכרּת 'אּתה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאילן:
הּתהֹום  עד האילן, ּכעבי .קרקע ְְֳִִַַַַָָָ

.ËÈׁשלׁש ּבית ּבתֹו אילנֹות ׁשלׁשים ּבֹו ׁשהיּו אילן ְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹׂשדה
ׁשנּיה, ּבׁשנה ועׂשרה ראׁשֹונה, ּבׁשנה עׂשרה ואכל ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָָָָסאין,
ׁשּיהיּו והּוא, ּבּכל; החזיק - ׁשליׁשית ּבׁשנה ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹועׂשרה
ולא  סאין, הּׁשלׁש ּבית ּבכל מפּזרֹות ׁשאכל ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹֹֻהעׂשרה
ׁשאר  הֹוציאּו אם אבל ּפרֹות; האילנֹות ׁשאר ְְֲִִִִֵָָָָָהֹוציאּו
ּׁשאכל  ּבמה אּלא החזיק לא - אכלן ולא ּפרֹות, .האילנֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

.Î,הּפרֹות מקצת הּוא ּבׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּבּמה
- עליהן ּפרֹותיהן הּניח אם אבל הּפרֹות. ׁשאר העם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּובזזּו
החזיק  - הּׂשדה מּכל מּכאן ואילן מּכאן אילן ואכל ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָהֹואיל

ּפרֹותיה. ּכל אסף ׁשּלא ּפי על אף הּׂשדה, ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבכל

ה'תשע"ד  אלול ט"ו רביעי יום

יג  ¤¤ּפרק
ּפי ‡. על אף ּבידן, הּקרקע את מעמידין ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָואּלּו

והאּפיטרֹוּפין, והאריסין, האּמנין, ׁשנים: ׁשלׁש ְְְֲֲִִִִִִֶֶָָָָָָָָֹֻׁשאכלּוה
ּובן  ּבעלּה, ּבנכסי והאּׁשה אׁשּתֹו, ּבנכסי והאיׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֻוהּׁשּתפין,
אין  מאּלּו, אחד ׁשּכל הּבן; ּבנכסי והאב אביו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבנכסי

בנכסיהם]מקּפידין שימוש אין [על לפיכ זה, על זה ְְִִִֵֶֶַַָ
אּלא  הּבעלים, ּבהם מחּו ׁשּלא ּפי על אף ראיה, ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאכילתן
ידּועה  הארץ ׁשּזאת ראיה ׁשהביאּו לּבעלים הּקרקע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּתחזר

שלהן]להן שהיא ולא [מפורסם מכרּו ׁשּלא הּסת ויּׁשבעּו , ְְְְִֵֶֶֶָָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָנתנּו,

אין ·. - והּגֹוי והּגזלן, הּזמן, אֹותֹו ׁשל ּגלּיֹות ראׁשי ְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָֻוכן
וקטן  ׁשֹוטה חרׁש וכן זרֹוע. ּבעלי ׁשהן מּפני ראיה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאכילתן
ׁשּתעמד  ּכדי טענה להן ׁשאין מּפני ראיה, אכילתן אין -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

לּבעלים  ּתחזר אּלא ּבידם; ּבנכסיהן,הּקרקע הּמחזיק וכן . ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ראיה. אכילתֹו ְֲִֵָָָאין

ׁשאכל ‚. ראּובן ּבידן? הּקרקע את מעמידין אין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד
ׁשני ׁשמעֹון לקּוחה [שנות]ׂשדה ׁשהיא טֹוען והּוא חזקה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָ

הביא  וכן לֹו, ידּועה ׁשהיא עדים ׁשמעֹון והביא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָּבידֹו,
אֹו אריסֹו אֹו ּבּה ׁשּתפֹו ׁשהּוא ידּוע ׁשראּובן ְֲִִֵֵֶֶַָָָֻעדים
לׁשמעֹון, הּׂשדה ּתחזר - מחה לא זה ּומּפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹאּפיטרֹוּפֹו,

מכ  ׁשּלא הּסת לׁשארן ויּׁשבע הּדין והּוא נתן. ולא ר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
לעיל] ׁשראּובן [האמורים ראיה ׁשמעֹון הביא לא אם אבל .ְְְֲִִִֵֵֶָָָֹ

'ּכן, ואמר: מעצמֹו הֹודה ראּובן אּלא אריס, אֹו ׁשּתף ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻהיה
ויכֹול  חזקה, ׁשני ואכל הֹואיל - לי' ּומכר ׁשּתפי, ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֻהיה
ּכל  ּכׁשאר נאמן, זה הרי - מעֹולם' ׁשּתפי היה 'לא ְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻלֹומר

ָָאדם.
אֹותּה„. מתּקנין אֹו ּבּה ּבֹונין ׁשהיּו ּכגֹון ּכיצד? ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻהאּמנין

ׁשנים  ׁשלׁש אֹותּה אכלּו אם - מאּמנּותן ירדּו רּבֹות. ְְִִִֵַָָָָָָָָֹֻׁשנים
חזקה  להן יׁש מאּמנּותן, ׁשּירדּו .מאחר ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

ּבעל ‰. ׁשל לאביו אריס ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהאריסין
ּבּתי  ׁשל אריס ׁשהּוא ׁשּכיון מׁשּפחּתֹו; לאנׁשי אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׂשדה,

המשפחה]אבֹות אם [בית אבל ּבידֹו. הּבעלים ממחין אין , ְְְֲִִִֵַַָָָָ
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ואכלּה הֹואיל - ּתחּלה אריס לֹו ׁשּנעׂשה הּוא [החזיק]זה ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָ
לּבעלים: ואֹומרין ּבידֹו, אֹותּה מעמידין חזקה, ׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָֻּכּלּה

ּבֹו'? מחית ולא ׁשנה, אחר ׁשנה אכל היא'ְִִֵַַַַָָָָָָֹ
.Âלֹו יׁש ידֹו, מּתחת אריסין ׁשהֹוריד אבֹות ּבּתי ׁשל ֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאריס

והּוא  אדם, לנכסי אחרים אריסין מֹורידין ׁשאין ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָחזקה;
לֹו אין - ּבּה ׁשהיּו אחרים לאריסין חּלק אם אבל ֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשֹותק.
ׁשּירד  ואריס אֹותֹו. עׂשּו האריסין על ממּנה ׁשּמא ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻחזקה;

החזיק  - ׁשּירד מאחר ׁשנים ׁשלׁש ואכלּה .מאריסּותֹו, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
.Êזֹו ׂשדה על אּפיטרֹוּפין ׁשהיּו ּבין ּכיצד? ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהאּפיטרֹוּפין

ׁשּמּנה  ּבין ּדין ּבית אֹותם ׁשּמּנה ּבין נכסים, ׁשאר על  ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבין
והּניחּו היתֹומים וגדלּו יתֹומים אבי [השאירו]אֹותם ְְְְְֲִִִִִַָָ

- והכנסתֹו הֹוצאתֹו על אּפיטרֹוּפין אדם ׁשּמּנה ּבין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָאֹותם,
עברּו חזקה. להן אין ּברׁשּות, מׁשּתּמׁשין והן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָהֹואיל
הרי  - ׁשעברּו אחר ׁשנים ׁשלׁש ואכלּו מּמּנּוין, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהאּפיטרֹוּפין

חזקה. ֲָָזֹו
.Á ּדין ּבּה ואין זֹו, ּבׂשדה ׁשּתף היה אם ּכיצד? ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻהּׁשּתפין

לחלקה]חלּקה שייך ּכּלּה[לא את ׁשאכל ּפי על אף - ֲִֶֶַַַָָָֻֻ
יׁש ואם ׁשניהם. ּבחזקת היא הרי ׁשנים, ּכּמה מהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאחד
לֹו יׁש - חזקה ׁשני ּכּלּה האחד ואכלּה חלּקה, ּדין ְֲֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻּבּה
ולא  מכרּת ׁשּלא ּבאמת 'אם לׁשּתפֹו: אֹומרין ׁשהרי ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻחזקה;
ּבכל  ּבֹו מחית ולא ׁשֹותק, ואּתה ּכּלּה, את אכל היא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻנתּת,
- חזקה ׁשני אׁשּתֹו נכסי ׁשאכל האיׁש וכן ׁשנים'? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשלׁש
ואפּלּו ּבנכסיה, ּפרֹות לֹו ׁשאין עּמּה ׁשהתנה ּפי על ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאף
אכל  ּכ ואחר יירׁשּנה, ׁשּלא ארּוסה ּכׁשהיא עּמּה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹהתנה
ׁשאכלה  האּׁשה וכן ּׁשעׂשה; מה ּכל ועׂשה והרס, ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָּובנה
- ׁשנים ּכּמה ּכחפצּה ּבהן ונׁשּתּמׁשה ּבעלּה, נכסי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּפרֹות
ׂשדֹות  ואכלה ּבמזֹונֹותיה, ׂשדה לּה ׁשּיחד ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאף
על  סֹומ ׁשהּוא הּבן וכן ראיה. אכילתן אין - ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָאחרֹות
נכסי  אכל אם - ּביתֹו ּבני ּבכלל ונחׁשב אביו, ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשלחנֹו

ׁש סֹומאביו ׁשהּוא זה ּבן נכסי ׁשאכל האב וכן חזקה, ני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ראיה. אכילתן אין - חזקה ׁשני ׁשלחנֹו ְְְֲֲִֵֵַָָָָָָָֻעל

.Ëמאביו ׁשּפרׁש אפּלּו[משולחנו]ּובן ׁשּנתּגרׁשה ואּׁשה , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ
אדם. ּכל ּכׁשאר הם הרי - ּגרּוׁשין ְְֲִִֵֵֵֵָָָָספק

.È ּכח ּבידן ׁשהיה לפי - חכמים ּבימי ׁשהיּו ּגלּיֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻראׁשי
אכילתם אין העם, את אחר [חזקתם]לרּדֹות וכן ראיה; ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָ

אין  ׁשנים, ּכּמה ׁשאכל ּפי על אף - ּבנכסיהם ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהחזיק
ּכל  - ּתקפה ׁשּידן מּפני ממחין, ׁשאינם לפי ראיה. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאכילתֹו
ׁשּלא  הּסת, נׁשּבעין אבל מּמּנה; זה מסּלקין ׁשּירצּו, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹזמן
ׁשּלא  ואמר אחר, ּבנכסי החזיקּו הן ואם נתנּו. ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹמכרּו

להן. נתן ולא להן מכר ׁשּלא הּסת נׁשּבע - ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמכר
.‡È מי אֹו זֹו, ׂשדה על ּגזלן ׁשהחזק מי ּכיצד? ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֻהּגזלן

ּפי  על אף - ממֹון עסקי על נפׁשֹות הֹורגין ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻׁשהחזקּו
הּׂשדה  ותחזר החזיק, לא - ׁשנים ּכּמה זֹו ׂשדה ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשאכל

.לּבעלים  ְִַָ

ה'תשע"ד  אלול ט"ז חמישי יום
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אכילתן‡. ׁשאין אּלּו הביאּו[חזקתם]ּכל אם - ראיה ְֲִִִֵֵֵֶָָָָָ

נתנ  אֹו זֹו, ׂשדה הּבעלים להן ׁשּמכרּו ּבמּתנה עדים להם ּוה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
אׁשּתֹו. ּבנכסי והּבעל הּגזלן, מן חּוץ ראיה; ראיתם -ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָ

ּברזל צאן ּבנכסי אמרּו? נכסים שחובת ּבאיזה - [נדוניה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹ
קרנם] על לשמור הבעל על ׁשּיחדברזל ּבׂשדה אֹו [הוסיף], ְִֵֶֶָ

ׁשּנתן  ּובׂשדה ּבכתּבתּה, לּה ׁשּכתב ּובׂשדה ּבכתּבתּה, ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻֻלּה
מלֹוג ּבנכסי אבל מּׁשּלֹו. ּבׁשּום לבעלה]לּה הביאה [שלא ְְְְֲִִֵֶָָ

איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ראיה, לֹו יׁש -ְְְְְִִֵֵֶַָָ
ׂשדה ·. על  ּגזלן ׁשהחזק ּכיון ראיה? לֹו אין הּגזלן ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻּכיצד

עדים, ּבפני הּבעל ׁשהֹודה ראיה ׁשהביא ּפי על אף - ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָזֹו
'לא  אֹומרים: והּבעלים ּדמים, ולקח זֹו ׂשדה לֹו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּמכר
הּׂשדה  את מֹוציאין - לֹו' הֹודינּו הּיראה מּפני אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמכרנּו,
לֹו מנה ׁשּבפניהם העדים העידּו ואם ּכלּום. לֹו ואין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָמּידֹו,
לֹו ּומחזירין הּגזלן, מּיד הּׂשדה את מֹוציאין - וכ ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָּכ

ּגזלה  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו הּדמים, את .הּבעלים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
זֹו‚. ׂשדה ׁשאכלּו האּפיטרֹוּפֹוס ּובן האריס ּובן האּמן ְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֻּבן

אֹו[שנות]ׁשני להם מכרּו ׁשהּבעלים טענּו אם - חזקה ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָ
להם  ירּׁשה ׁשהיא טענּו ואם חזקה; להם יׁש להם, ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻנתנּו
ואם  חזקה. להם אין חזקה, ׁשני ׁשאכלּוה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָמאבֹותיהם
אֹו להן, ׁשּמכרּוה לאביהם הּבעלים ׁשהֹודּו עדים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהביאּו

ּבידם  הּׂשדה את מעמידין - להן .נתנּוה ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָ
הּבעלים „. ׁשהֹודּו ראיה ׁשהביא ּפי על אף - הּגזלן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבן

- הּגזלן ּבן ּבן אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ראיה, אינּה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאביו,
אבי  ּבטענת ּבא חזקה; לֹו יׁש אביו, ּבטענת ּבא ְְֲֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָאפּלּו

חזקה  לֹו אין .אביו, ֲִֵָָָ
ראיה;‰. אכילתֹו אין ׁשנים, ּכּמה אכל ּה אפּלּו - ְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָָהּגֹוי

ׁשּום  ּבלא לּבעלים הּׂשדה ּתחזר - ׁשטר הביא לא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹֹואם
ויׂשראל  ליׂשראל. אּלא הּסת ׁשבּועת ּתּקנּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשבּועה;

הּגֹוי מחמת ממנו]הּבא אכילתֹו[קנה ואין ּכגֹוי, הּוא הרי - ְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָ
ְָָראיה.

.Âלקחּה 'ּבפני ואמר: הּגֹוי מחמת הּבא הּיׂשראלי זה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָטען
זה  הרי - עלי' המערער הּיׂשראל מּזה לי ׁשּמכרּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּגֹוי
'אני  לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו ;ּכ על הּסת ויּׁשבע ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָנאמן,
לֹומר  יכֹול - חזקה' ׁשני אכלּתיה והרי ,מּמ ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלקחּתיה

'מּמ לקחּה ׁשּבפני לקחּתיה, .'מּפלֹוני ְְְְְְִִִִֶַַָָָָ
.Êמחזיקין חזקה]אין מועילה ואפּלּו[לא קטן, ּבנכסי ְְְֲִִִִֵֵַַָָ

ּוׁשּתים  אחת, ׁשנה קטן ּכׁשהּוא ּבפניו אכלּה ּכיצד? ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהגּדיל.
- לי' נתּת 'אּתה לי', מכרּת 'אּתה וטען: ׁשהגּדיל, ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָאחר

אחר אין  רצּופֹות ׁשנים ׁשלׁש אֹותּה ׁשּיאכל עד ּכלּום; זה ְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ְִִֶׁשהגּדיל.

.Á:ואמר וטען רּבֹות, ׁשנים קטן ּבנכסי ׁשהחזיק ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָמי
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.Áּבנֹו ּובפני ׁשנה, הּׂשדה ּבעל ׁשהיה האב ּבפני ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָאכלּה
האב  ּבפני אֹו ׁשנה, הּבן ּובפני ׁשּתים האב ּבפני אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתים,

ּוב  זֹוׁשנה הרי - ׁשנה הּבן מן לֹוקח ּובפני ׁשנה ּבנֹו פני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ
ׁשהרי  - ׂשדֹותיו ּבכלל זֹו ׂשדה הּבן ׁשּמכר והּוא, ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחזקה;

הּכיר לב]לא נזהר [שם לא ּולפיכ ׁשּנמּכרה, הּמחזיק ְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹֹ
ל אין עצמּה, ּבפני זֹו ׂשדה הּבן מכר אם אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבׁשטרֹו.

מּזֹו. ּגדֹולה ְְִָָָמחאה
.Ë ולא הֹואיל - ׁשנים ּכּמה אפּלּו ׁשנה, אחר ׁשנה ְֲִִִַַַָָָָָָָָֹנרּה

חזקה  אינּה ּבּה, הּמים,נהנה ׁשבילי ּבּה ּפתח אם וכן . ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
וׁשּדד אדמה]ּופּתח רגבי אכל [פירר ולא הֹואיל - ּבלבד ְְְִִִִֵַַַָֹ

חזקה. אינּה ֲֵֵָָָּפרֹות,
.È לא - ּכֹור ואסף ּכֹור זרע אּלא ּכלּום, הרויח ולא ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹזרעּה

נהנה  לא ׁשהרי .החזיק, ְֱֲִֵֶֶֶָֹ
.‡Èׁשחת בישולה]אכלּה קודם ואם [תבואה החזיק; לא , ְְֲִִֶַַָָֹ

הרי  - יקרין ׁשּדמיו מּפני לׁשחת, לזרע ּדרּכן הּמקֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהיה
חזקה. ֲָָזֹו

.·È ׁשּנהנה ּפי על אף - וכלאים ׁשביעית ערלה ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָָאכלּה
חזקה  זֹו הרי .ּבעברה, ֲֲֲֵֵַָָָ

.‚È ראּוי ׁשאינֹו חּלמיׁש אֹו סלע ּבֹו ׁשהחזיק הּמקֹום ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה
ׁשּיׁשטח  ּכגֹון לֹו, הראּוי ּבדבר ּבֹו להנֹות צרי - ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָלזריעה
לא  ואם ּבזה; וכּיֹוצא הּבהמה ּבֹו יעמיד אֹו הּפרֹות ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבֹו
לא  לֹו, הראּוי ּבדבר ׁשנים הּׁשלׁש אֹותן ּכל ּבֹו ְֱִֶַָָָָָָָָָֹֹנהנה

.החזיק  ְִֶ
.„Èאֹו חברֹו, מחצר מסּים ּבמקֹום ּבהמה מעמיד ְְְֲֲֲִֵֵֵַַָָָָָֻהיה

ורחים, וכירים ּתּנּור מעמיד אֹו ּתרנגֹולין, ׁשם מגּדל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשהיה
העמיד  ׁשּלא ּבין מחיצה ׁשהעמיד ּבין זבלֹו, ׁשם ׁשּנתן ְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹאֹו
ּבּיֹום  ׁשנים ׁשלׁש ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּבדברים נׁשּתּמׁש אם -ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
מקֹום  לי נתּת 'אּתה ואמר: החצר ּבעל על וטען ְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּובּלילה,

חזקה  זֹו הרי - לי' 'מכרּתֹו אֹו .זה', ְְֲֲִֵֶַָָ
.ÂË וזרע ּבּה, ׁשהחזיק זה ּובא ּגדר, מּקפת ׁשהיא ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻׂשדה

ּפי  על אף - ׁשמּור ׁשאינֹו הּמקֹום ּבכל ונהנה לּגדר, ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָחּוץ
ׁשהּבעלים  חזקה; לֹו עלתה לא ׁשנה, אחר ׁשנה ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָָָָֹׁשאכלֹו
מפקר, ּבמקֹום ׁשּזֹורע ׁשראינּו 'ּכיון ואֹומרין: ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻטֹוענין
לא  ּולפיכ ּתאכלּנּו; הּׂשדה חּית - ּׁשּיזרע מה ּכל ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאמרנּו:
אּלא  ׁשמּור, ׁשאינֹו מקֹום הּזֹורע לכל הּדין והּוא ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמחיתי'.

ּבֹו מצּויין אדם ּכל ויד חּיה ּכל .רגל ְְִֶֶַַָָָָָ
.ÊËרבע מּבית חּוץ ּכּלּה שטח]אכלּה החזיק [מדת - ְֲִִֵֶַָָָֹֻ

היה  אפּלּו ּבֹו; נהנה ׁשּלא רבע ּבית מאֹותֹו חּוץ ְֱֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּבכּלּה,
ּכראּוי  ּבֹו נׁשּתּמׁש ולא הֹואיל - הּׂשדה ּבתֹו חּלמיׁש ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹמקֹום

חזקה. ּבֹו לֹו אין ֲֵָָלֹו,
.ÊÈּב אחד החזיק החזיק ואחד ּפרֹותיהן, ואכל אילנֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

טֹוען  מּׁשניהם אחד וכל ּפרֹותיה, ואכל ּוזרעּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבּקרקע
ואכלם  ּבאילנֹות ׁשהחזיק זה - לקחּתיו' ואני ׁשּלי, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ'ׁשהּכל
והּוא  לֹו, ׁשּצריכין וקרקע האילנֹות לֹו יׁש ׁשנים, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹׁשלׁש

האֹורה וזה [המלקט]ּכמלא ואילן; אילן לכל חּוצה וסּלֹו ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ
הּקרקע. ׁשאר לֹו יׁש ּבּקרקע, ְְְְִֵֶֶַַַַַַָׁשהחזיק

.ÁÈ ּבעל על וטען ׁשנים, ׁשלׁש אילן ּפרֹות האֹוכל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹוכן

לֹו יׁש זה הרי - וקרקעֹו' זה אילן לי מכרּת 'אּתה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאילן:
הּתהֹום  עד האילן, ּכעבי .קרקע ְְֳִִַַַַָָָ

.ËÈׁשלׁש ּבית ּבתֹו אילנֹות ׁשלׁשים ּבֹו ׁשהיּו אילן ְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹׂשדה
ׁשנּיה, ּבׁשנה ועׂשרה ראׁשֹונה, ּבׁשנה עׂשרה ואכל ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָָָָסאין,
ׁשּיהיּו והּוא, ּבּכל; החזיק - ׁשליׁשית ּבׁשנה ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹועׂשרה
ולא  סאין, הּׁשלׁש ּבית ּבכל מפּזרֹות ׁשאכל ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹֹֻהעׂשרה
ׁשאר  הֹוציאּו אם אבל ּפרֹות; האילנֹות ׁשאר ְְֲִִִִֵָָָָָהֹוציאּו
ּׁשאכל  ּבמה אּלא החזיק לא - אכלן ולא ּפרֹות, .האילנֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

.Î,הּפרֹות מקצת הּוא ּבׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּבּמה
- עליהן ּפרֹותיהן הּניח אם אבל הּפרֹות. ׁשאר העם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּובזזּו
החזיק  - הּׂשדה מּכל מּכאן ואילן מּכאן אילן ואכל ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָהֹואיל

ּפרֹותיה. ּכל אסף ׁשּלא ּפי על אף הּׂשדה, ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבכל

ה'תשע"ד  אלול ט"ו רביעי יום

יג  ¤¤ּפרק
ּפי ‡. על אף ּבידן, הּקרקע את מעמידין ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָואּלּו

והאּפיטרֹוּפין, והאריסין, האּמנין, ׁשנים: ׁשלׁש ְְְֲֲִִִִִִֶֶָָָָָָָָֹֻׁשאכלּוה
ּובן  ּבעלּה, ּבנכסי והאּׁשה אׁשּתֹו, ּבנכסי והאיׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֻוהּׁשּתפין,
אין  מאּלּו, אחד ׁשּכל הּבן; ּבנכסי והאב אביו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבנכסי

בנכסיהם]מקּפידין שימוש אין [על לפיכ זה, על זה ְְִִִֵֶֶַַָ
אּלא  הּבעלים, ּבהם מחּו ׁשּלא ּפי על אף ראיה, ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאכילתן
ידּועה  הארץ ׁשּזאת ראיה ׁשהביאּו לּבעלים הּקרקע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּתחזר

שלהן]להן שהיא ולא [מפורסם מכרּו ׁשּלא הּסת ויּׁשבעּו , ְְְְִֵֶֶֶָָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָנתנּו,

אין ·. - והּגֹוי והּגזלן, הּזמן, אֹותֹו ׁשל ּגלּיֹות ראׁשי ְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָֻוכן
וקטן  ׁשֹוטה חרׁש וכן זרֹוע. ּבעלי ׁשהן מּפני ראיה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאכילתן
ׁשּתעמד  ּכדי טענה להן ׁשאין מּפני ראיה, אכילתן אין -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

לּבעלים  ּתחזר אּלא ּבידם; ּבנכסיהן,הּקרקע הּמחזיק וכן . ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ראיה. אכילתֹו ְֲִֵָָָאין

ׁשאכל ‚. ראּובן ּבידן? הּקרקע את מעמידין אין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד
ׁשני ׁשמעֹון לקּוחה [שנות]ׂשדה ׁשהיא טֹוען והּוא חזקה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָ

הביא  וכן לֹו, ידּועה ׁשהיא עדים ׁשמעֹון והביא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָּבידֹו,
אֹו אריסֹו אֹו ּבּה ׁשּתפֹו ׁשהּוא ידּוע ׁשראּובן ְֲִִֵֵֶֶַָָָֻעדים
לׁשמעֹון, הּׂשדה ּתחזר - מחה לא זה ּומּפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹאּפיטרֹוּפֹו,

מכ  ׁשּלא הּסת לׁשארן ויּׁשבע הּדין והּוא נתן. ולא ר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
לעיל] ׁשראּובן [האמורים ראיה ׁשמעֹון הביא לא אם אבל .ְְְֲִִִֵֵֶָָָֹ

'ּכן, ואמר: מעצמֹו הֹודה ראּובן אּלא אריס, אֹו ׁשּתף ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻהיה
ויכֹול  חזקה, ׁשני ואכל הֹואיל - לי' ּומכר ׁשּתפי, ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֻהיה
ּכל  ּכׁשאר נאמן, זה הרי - מעֹולם' ׁשּתפי היה 'לא ְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻלֹומר

ָָאדם.
אֹותּה„. מתּקנין אֹו ּבּה ּבֹונין ׁשהיּו ּכגֹון ּכיצד? ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻהאּמנין

ׁשנים  ׁשלׁש אֹותּה אכלּו אם - מאּמנּותן ירדּו רּבֹות. ְְִִִֵַָָָָָָָָֹֻׁשנים
חזקה  להן יׁש מאּמנּותן, ׁשּירדּו .מאחר ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

ּבעל ‰. ׁשל לאביו אריס ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהאריסין
ּבּתי  ׁשל אריס ׁשהּוא ׁשּכיון מׁשּפחּתֹו; לאנׁשי אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׂשדה,

המשפחה]אבֹות אם [בית אבל ּבידֹו. הּבעלים ממחין אין , ְְְֲִִִֵַַָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - lel` f"h iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ואכלּה הֹואיל - ּתחּלה אריס לֹו ׁשּנעׂשה הּוא [החזיק]זה ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָ
לּבעלים: ואֹומרין ּבידֹו, אֹותּה מעמידין חזקה, ׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָֻּכּלּה

ּבֹו'? מחית ולא ׁשנה, אחר ׁשנה אכל היא'ְִִֵַַַַָָָָָָֹ
.Âלֹו יׁש ידֹו, מּתחת אריסין ׁשהֹוריד אבֹות ּבּתי ׁשל ֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאריס

והּוא  אדם, לנכסי אחרים אריסין מֹורידין ׁשאין ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָחזקה;
לֹו אין - ּבּה ׁשהיּו אחרים לאריסין חּלק אם אבל ֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשֹותק.
ׁשּירד  ואריס אֹותֹו. עׂשּו האריסין על ממּנה ׁשּמא ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻחזקה;

החזיק  - ׁשּירד מאחר ׁשנים ׁשלׁש ואכלּה .מאריסּותֹו, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
.Êזֹו ׂשדה על אּפיטרֹוּפין ׁשהיּו ּבין ּכיצד? ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהאּפיטרֹוּפין

ׁשּמּנה  ּבין ּדין ּבית אֹותם ׁשּמּנה ּבין נכסים, ׁשאר על  ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבין
והּניחּו היתֹומים וגדלּו יתֹומים אבי [השאירו]אֹותם ְְְְְֲִִִִִַָָ

- והכנסתֹו הֹוצאתֹו על אּפיטרֹוּפין אדם ׁשּמּנה ּבין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָאֹותם,
עברּו חזקה. להן אין ּברׁשּות, מׁשּתּמׁשין והן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָהֹואיל
הרי  - ׁשעברּו אחר ׁשנים ׁשלׁש ואכלּו מּמּנּוין, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהאּפיטרֹוּפין

חזקה. ֲָָזֹו
.Á ּדין ּבּה ואין זֹו, ּבׂשדה ׁשּתף היה אם ּכיצד? ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻהּׁשּתפין

לחלקה]חלּקה שייך ּכּלּה[לא את ׁשאכל ּפי על אף - ֲִֶֶַַַָָָֻֻ
יׁש ואם ׁשניהם. ּבחזקת היא הרי ׁשנים, ּכּמה מהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאחד
לֹו יׁש - חזקה ׁשני ּכּלּה האחד ואכלּה חלּקה, ּדין ְֲֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻּבּה
ולא  מכרּת ׁשּלא ּבאמת 'אם לׁשּתפֹו: אֹומרין ׁשהרי ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻחזקה;
ּבכל  ּבֹו מחית ולא ׁשֹותק, ואּתה ּכּלּה, את אכל היא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻנתּת,
- חזקה ׁשני אׁשּתֹו נכסי ׁשאכל האיׁש וכן ׁשנים'? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשלׁש
ואפּלּו ּבנכסיה, ּפרֹות לֹו ׁשאין עּמּה ׁשהתנה ּפי על ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאף
אכל  ּכ ואחר יירׁשּנה, ׁשּלא ארּוסה ּכׁשהיא עּמּה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹהתנה
ׁשאכלה  האּׁשה וכן ּׁשעׂשה; מה ּכל ועׂשה והרס, ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָּובנה
- ׁשנים ּכּמה ּכחפצּה ּבהן ונׁשּתּמׁשה ּבעלּה, נכסי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּפרֹות
ׂשדֹות  ואכלה ּבמזֹונֹותיה, ׂשדה לּה ׁשּיחד ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאף
על  סֹומ ׁשהּוא הּבן וכן ראיה. אכילתן אין - ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָאחרֹות
נכסי  אכל אם - ּביתֹו ּבני ּבכלל ונחׁשב אביו, ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשלחנֹו

ׁש סֹומאביו ׁשהּוא זה ּבן נכסי ׁשאכל האב וכן חזקה, ני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ראיה. אכילתן אין - חזקה ׁשני ׁשלחנֹו ְְְֲֲִֵֵַָָָָָָָֻעל

.Ëמאביו ׁשּפרׁש אפּלּו[משולחנו]ּובן ׁשּנתּגרׁשה ואּׁשה , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ
אדם. ּכל ּכׁשאר הם הרי - ּגרּוׁשין ְְֲִִֵֵֵֵָָָָספק

.È ּכח ּבידן ׁשהיה לפי - חכמים ּבימי ׁשהיּו ּגלּיֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻראׁשי
אכילתם אין העם, את אחר [חזקתם]לרּדֹות וכן ראיה; ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָ

אין  ׁשנים, ּכּמה ׁשאכל ּפי על אף - ּבנכסיהם ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהחזיק
ּכל  - ּתקפה ׁשּידן מּפני ממחין, ׁשאינם לפי ראיה. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאכילתֹו
ׁשּלא  הּסת, נׁשּבעין אבל מּמּנה; זה מסּלקין ׁשּירצּו, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹזמן
ׁשּלא  ואמר אחר, ּבנכסי החזיקּו הן ואם נתנּו. ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹמכרּו

להן. נתן ולא להן מכר ׁשּלא הּסת נׁשּבע - ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמכר
.‡È מי אֹו זֹו, ׂשדה על ּגזלן ׁשהחזק מי ּכיצד? ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֻהּגזלן

ּפי  על אף - ממֹון עסקי על נפׁשֹות הֹורגין ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻׁשהחזקּו
הּׂשדה  ותחזר החזיק, לא - ׁשנים ּכּמה זֹו ׂשדה ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשאכל

.לּבעלים  ְִַָ

ה'תשע"ד  אלול ט"ז חמישי יום

יד  ¤¤ּפרק
אכילתן‡. ׁשאין אּלּו הביאּו[חזקתם]ּכל אם - ראיה ְֲִִִֵֵֵֶָָָָָ

נתנ  אֹו זֹו, ׂשדה הּבעלים להן ׁשּמכרּו ּבמּתנה עדים להם ּוה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
אׁשּתֹו. ּבנכסי והּבעל הּגזלן, מן חּוץ ראיה; ראיתם -ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָ

ּברזל צאן ּבנכסי אמרּו? נכסים שחובת ּבאיזה - [נדוניה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹ
קרנם] על לשמור הבעל על ׁשּיחדברזל ּבׂשדה אֹו [הוסיף], ְִֵֶֶָ

ׁשּנתן  ּובׂשדה ּבכתּבתּה, לּה ׁשּכתב ּובׂשדה ּבכתּבתּה, ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻֻלּה
מלֹוג ּבנכסי אבל מּׁשּלֹו. ּבׁשּום לבעלה]לּה הביאה [שלא ְְְְֲִִֵֶָָ

איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ראיה, לֹו יׁש -ְְְְְִִֵֵֶַָָ
ׂשדה ·. על  ּגזלן ׁשהחזק ּכיון ראיה? לֹו אין הּגזלן ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻּכיצד

עדים, ּבפני הּבעל ׁשהֹודה ראיה ׁשהביא ּפי על אף - ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָזֹו
'לא  אֹומרים: והּבעלים ּדמים, ולקח זֹו ׂשדה לֹו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּמכר
הּׂשדה  את מֹוציאין - לֹו' הֹודינּו הּיראה מּפני אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמכרנּו,
לֹו מנה ׁשּבפניהם העדים העידּו ואם ּכלּום. לֹו ואין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָמּידֹו,
לֹו ּומחזירין הּגזלן, מּיד הּׂשדה את מֹוציאין - וכ ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָּכ

ּגזלה  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו הּדמים, את .הּבעלים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
זֹו‚. ׂשדה ׁשאכלּו האּפיטרֹוּפֹוס ּובן האריס ּובן האּמן ְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֻּבן

אֹו[שנות]ׁשני להם מכרּו ׁשהּבעלים טענּו אם - חזקה ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָ
להם  ירּׁשה ׁשהיא טענּו ואם חזקה; להם יׁש להם, ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻנתנּו
ואם  חזקה. להם אין חזקה, ׁשני ׁשאכלּוה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָמאבֹותיהם
אֹו להן, ׁשּמכרּוה לאביהם הּבעלים ׁשהֹודּו עדים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהביאּו

ּבידם  הּׂשדה את מעמידין - להן .נתנּוה ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָ
הּבעלים „. ׁשהֹודּו ראיה ׁשהביא ּפי על אף - הּגזלן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבן

- הּגזלן ּבן ּבן אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ראיה, אינּה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאביו,
אבי  ּבטענת ּבא חזקה; לֹו יׁש אביו, ּבטענת ּבא ְְֲֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָאפּלּו

חזקה  לֹו אין .אביו, ֲִֵָָָ
ראיה;‰. אכילתֹו אין ׁשנים, ּכּמה אכל ּה אפּלּו - ְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָָהּגֹוי

ׁשּום  ּבלא לּבעלים הּׂשדה ּתחזר - ׁשטר הביא לא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹֹואם
ויׂשראל  ליׂשראל. אּלא הּסת ׁשבּועת ּתּקנּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשבּועה;

הּגֹוי מחמת ממנו]הּבא אכילתֹו[קנה ואין ּכגֹוי, הּוא הרי - ְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָ
ְָָראיה.

.Âלקחּה 'ּבפני ואמר: הּגֹוי מחמת הּבא הּיׂשראלי זה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָטען
זה  הרי - עלי' המערער הּיׂשראל מּזה לי ׁשּמכרּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּגֹוי
'אני  לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו ;ּכ על הּסת ויּׁשבע ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָנאמן,
לֹומר  יכֹול - חזקה' ׁשני אכלּתיה והרי ,מּמ ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלקחּתיה

'מּמ לקחּה ׁשּבפני לקחּתיה, .'מּפלֹוני ְְְְְְִִִִֶַַָָָָ
.Êמחזיקין חזקה]אין מועילה ואפּלּו[לא קטן, ּבנכסי ְְְֲִִִִֵֵַַָָ

ּוׁשּתים  אחת, ׁשנה קטן ּכׁשהּוא ּבפניו אכלּה ּכיצד? ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהגּדיל.
- לי' נתּת 'אּתה לי', מכרּת 'אּתה וטען: ׁשהגּדיל, ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָאחר

אחר אין  רצּופֹות ׁשנים ׁשלׁש אֹותּה ׁשּיאכל עד ּכלּום; זה ְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ְִִֶׁשהגּדיל.

.Á:ואמר וטען רּבֹות, ׁשנים קטן ּבנכסי ׁשהחזיק ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָמי
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וכ'[משכון]'מׁשּכֹונה ּכ עליהם חֹוב לי ויׁש ּבידי, הם ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ
נאמן; - ּבידי' הם 'לקּוחים אמר: רצה ואּלּו הֹואיל -ְְְֱִִִִֵֶַָָָָָ
ּגֹובה  זה והרי זה; ׁשל לאביו ׁשהיא מחזקת אינּה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֻׁשהרי
עליה  יצא אם אבל ליתֹומים. ותחזר ּׁשּטען, מה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹמּׂשכרּה
מחזיקין  אין ׁשהרי נאמן, אינֹו - יתֹומים ׁשל ׁשהיא ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָקֹול
עד  ליתֹומים ׁשאכל הּפרֹות וכל הּׂשדה ותחזר קטן; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבנכסי

ּדין. עּמהם ויעׂשה ְְְֲִִִֶֶֶַָׁשּיגּדלּו,
.Ë לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו - אביהן ּבחּיי חזקה ׁשני ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאכלּה

על  לי יׁש 'חֹוב לֹומר נאמן - מאביהן' ּבידי היא ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ'לקּוחה
ּבׁשבּועה, ׁשּלא וגֹובהּו הּפרֹות'; מן אֹותֹו ואגּבה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֹאביהן,

היא' 'ׁשּלי לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו. ִִִֶֶַָ
.Èהּמל ׁשהיה ּכגֹון נפׁשֹות, סּכנת מחמת ׁשּברח ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבֹורח

מחזיקין אין - להמיתֹו אֹותֹו חזקה]מבּקׁש מועילה [לא ְְֲִִִֵֵַַַ
אין  - ׁשּלקח וטען ׁשנים, ּכּמה הּמחזיק אכל אפּלּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָּבנכסיו.
לא  'לּמה הּׂשדה, לבעל אֹומרין ואין ראיה; ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹאכילתֹו
מחמת  הּבֹורח אבל ּבנפׁשֹו. מתעּסק ׁשהּוא מּפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמחית',
ּבנכסיו. מחזיקין מחה, לא ואם אדם; ּככל הּוא הרי ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָֹממֹון,

.‡È ׁשני מקצת אכלּה ּכיצד? איׁש. אׁשת ּבנכסי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָמחזיקין
וטען  הּבעל, מיתת אחר ׁשנים וׁשלׁש הּבעל, ּבחּיי ְְְֲִִֵַַַַַַַַַַַָָָָָֹחזקה
ּבידֹו, אֹותּה מעמידין - 'ּובעל אּת לי 'מכרּתּה ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָואמר:
ׁשהרי  ;'ּבעל מֹות אחר לקחּתיה מּמ' לֹומר ׁשּיכֹול ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמּתֹו
אבל  ּבֹו. מחת ולא הּבעל, מיתת אחר חזקה ׁשני ְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָֹאכלּה
חזקה  ׁשני אכלּה ולא ׁשנים, ּכּמה ּבעלּה ּבחּיי אכלּה ְְְֲֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָֹאם

חזקה  לֹו אין - ּבעלּה מיתת .אחר ֲֲִֵַַַַָָָ
.·È הרי ּכיצד? חזקה. אינּה טענה, עּמּה ׁשאין חזקה ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָּכל

לֹו: ואמר המערער ּובא ׁשנים, ּכּמה זֹו ׂשדה ּפרֹות ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשאכל
'איני  לֹו: ואמר הׁשיבֹו היא'! ׁשּלי זֹו? ׂשדה ל ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָ'מאין
לתֹוכּה' ירדּתי אדם, לי אמר ׁשּלא וכיון היא, מי ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹיֹודע
לֹו, ׁשּנּתנה ולא ׁשּלקחּה, טען לא ׁשהרי חזקה; זֹו אין -ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ
אֹותּה מֹוציאין אין טען, ׁשּלא ּפי על אף ׁשּירׁשּה. ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹולא
הביא  ׁשּלֹו. ׁשהיא עדים המערער זה ׁשּיביא עד  ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמּידֹו,
ׁשאכל. הּפרֹות ּכל מּזה ּומֹוציאין הּׂשדה, לֹו ּתחזר - ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעדים

ּפֹותחין אֹומרין [טוענים]ואין ואין ּתחּלה; הּמחזיק לזה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ
מעצמֹו. הּוא ׁשּיטען עד ואבד', ל היה ׁשטר 'ׁשּמא ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹלֹו,
ׁשני  האֹוכל וכן ׁשאכל. הּפרֹות ּכל יחזיר טען, לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹואם

ׁשטר ׁשּיׁש מחמת ּבטל [מכירה]חזקה הּׁשטר ונמצא ּבידֹו, ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
לּבעלים. הּפרֹות ּכל עם הּׂשדה ותחזר החזקה, ּבטלה -ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

.‚Èׁשּדר [לקרקע]הּבא ראיה להביא צרי - ירּׁשה מחמת ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֻ
וכיון  אחד; יֹום אפּלּו ּבּה, נׁשּתּמׁש אֹו זֹו ּבׂשדה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאביו
אֹותּה מעמידין אביו, מחמת ׁשנים ׁשלׁש הּוא ֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשאכלּה
ּתחזר  - ּכלל אביו ּבּה ׁשּדר ראיה הביא לא אם אבל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹֹּבידֹו.
ׁשּלֹו, ׁשהיא עדים לֹו ׁשּיׁש למערער הּפרֹות, וכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּׂשדה
קרקע  נֹודעה ולא לֹו, נתן אֹו ׁשּמכר עליו טֹוען אינֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשהרי

היתה]זֹו אביו [ששייכת ּבּה ׁשּנראה ראיה הביא ְְֲִִִֵֶַָָָָָָלאבֹותיו.
צרי אּלא קניּה; ולא אֹותּה לבּקר ּבא ׁשּמא ּכלּום, אינּה -ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

אחד. יֹום אפּלּו אביו, ּבּה ׁשּדר ראיה ְְֲִִִֶֶָָָָָָָלהביא
.„È ואמר המערער ּובא רּבֹות, ׁשנים זֹו ׂשדה ׁשאכל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהרי

ׁשהיתה  אני 'יֹודע לֹו: ואמר הֹודה זֹו'? ּולׂשדה ּל 'מה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָלֹו:
לֹו ואמר ,'מּמ לקחּה והּוא לי מכרּה ּפלֹוני אבל ,ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָׁשּל
והֹודה  הֹואיל - הּוא' ּגזלן ,ל ׁשּמכר 'ּפלֹוני ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָהמערער:

ׁשּלֹו המערער]ׁשהיא ּתחזר [של מּמּנּו, לקחּה וׁשּלא , ְְְִִֶֶֶֶַָָֹֹ
המערער  לזה ׁשאין ּפי על אף למערער, הּפרֹות וכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּׂשדה
הּמחזיק  זה הביא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּלֹו. ׁשהיא ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעדים
ׁשאמר  אֹו אחד, יֹום אפּלּו ּבּה ּדר לֹו ׁשּמכרּה ׁשּפלֹוני ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָעדים
מעמידין  - לי' מכרּה ּכ ואחר ,מּמ לקחּה 'ּבפני ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָלֹו:
- רצה ואּלּו חזקתֹו, עם טענה לֹו יׁש ׁשהרי ּבידֹו; ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָאֹותּה

חזקה. ׁשני לֹו יׁש ׁשהרי לקחּתיה', מּמ' ואמר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָטען

ה'תשע"ד  אלול י"ז שישי יום

טו  ¤¤ּפרק
לֹו‡. ידּועה ׁשהיא עדים והביא הּׂשדה, על ׁשערער ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי

היתה] ׁשּלקחּה[ששלו ׁשטר ׁשּבתֹוכּה זה והביא [קנאה], ְְְְִֵֶֶֶָָָָ
ׁשאכלּה עדים והביא -[שנות]ׁשני[החזיק]מּמּנּו, חזקה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ

'קּים ּבּתחּלה: לֹו בבי"ד]אֹומרין נתקּים [אשר אם ;'ׁשטר ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
- לקּימֹו לֹו אפׁשר אי ואם ּבּׁשטר; ויּדֹון מּוטב, הרי -ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ

ׁשּלקחּה. הּסת ויּׁשבע החזקה, עדי על ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָסֹומכין
ׁשני ·. חּטים ׁשאכלּה מּׁשניהן אחד ׁשהעיד החזקה ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעדי

ׁשאין  קּימת; עדּותן - ׂשעֹורים ׁשאכלּה העיד והּׁשני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחזקה,
ראׁשֹונה  ׁשנה זה ׁשאכלּה האחד העיד ּבזה. מדקּדק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָהעד
ּורביעית  ׁשנּיה ׁשאכלּה מעיד והּׁשני וחמיׁשית, ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָּוׁשליׁשית
זה, ּבּה ׁשּמעיד ׁשּבּׁשנה מצטרפת; עדּותן אין - ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָוׁשּׁשית

והּפרֹות  הּקרקע ותחזר זה; ּבּה העיד .לא ְְְְִֵֵֶַַַַַָֹֹ
ּפרֹותיה,‚. ואכל יֹורׁש, ׁשהּוא ּבחזקת לׂשדה ׁשּירד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמי

ּבין  - לירׁשּה וראּוי מּמּנּו, קרֹוב ׁשהּוא אחר יֹורׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָונמצא
ממנו]ׁשּנמצא ׁשּירד [שקרוב זה לֹו ׁשהֹודה ּבין ּבעדים, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשאכל. הּפרֹות ּכל להחזיר חּיב - ְְְִִֵֶַַַַָָָָּתחּלה
וזה ׁשנ „. 'ׁשּלי' אֹומר זה הּׂשדה, על עֹוררין ׁשהיּו ים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

אחד  ּכל ׁשהביא אֹו ראיה, מהן לאחד ואין 'ׁשּלי', ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָאֹומר
ׁשהביא  אֹו אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא אֹו ׁשּלֹו, ׁשהיא עדים ֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָמהן
והּׁשנים  חזקה, ׁשני ׁשאכלּה עדים מּׁשניהם אחד ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכל
- אּלּו ּבהן ׁשהעידּו עצמן הּׁשנים הן אּלּו ּבהן ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהעידּו
האחר  ויהיה ּבּה; ירד הּמתּגּבר וכל ּביניהן, אֹותּה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּניחין

הראיה  ועליו מּידֹו, עליה מֹוציא ותקף ׁשליׁשי, ּבא ואם . ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָָָ
מּמּנה. אֹותֹו מסּלקין - לתֹוכּה ְְְְִִֶַַָָָוירד

ׁשני ‰. וׁשאכלּה אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא עדים האחד ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהביא
ׁשני  ׁשאכלּה עדים הּׁשני והביא ידֹו, ּתחת היא והרי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָחזקה,
ׁשל  החזקה עדּות נמצאת - ידֹו ּתחת היא והרי ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָחזקה,
עדי  לֹו ׁשהעידּו זה ּביד אֹותּה מעמידין מכחׁשת; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻׁשניהם
חזר  לתֹוכּה. אֹותֹו ּומֹורידין אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָהחזקה
ׁשהרי  אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא עדים הּוא ּגם והביא ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָהּׁשני
ּומסּלקין  ּדין, ּבית חֹוזרין - מכחׁשת זֹו עדּות ּגם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַֻנמצאת
וכל  ׁשניהם; ּבין אֹותּה ּומּניחין הראׁשֹון, את ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמּמּנה

ּבּה ירד .הּמתּגּבר, ְִֵֵֵַַָ
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.Â הביא זה אבֹותי', 'ׁשל אֹומר וזה אבֹותי' 'ׁשל אֹומר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַזה
ׁשני  ׁשאכלּה עדים הביא וזה אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָעדים
ויחזיר  אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא עדים ׁשהביא לזה ּתחזר - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹחזקה

ּכלּום עליו טען לא ׁשהרי ׁשאכל; הּפרֹות ּכל [טענה זה ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
טענה ממשית] עּמּה ׁשאין חזקה ׁשּכל ראיה, אכילתֹו ואין ,ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

ׁשל  'ּכן, ואמר: הּמחזיק זה חזר ּכלּום. אינּה הּבעלים, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
ואּת היתה, ּתחּלה אבֹותי ׁשּטענּתי וזה לי, מכרּתּה ה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

עליה סֹומ ׁשאני ּכלֹומר אבֹותי, ׁשל בה]ׁשהיא ,[בטוח ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָ
אבֹותי, ׁשל 'ּכן ׁשאמר: אֹו אבֹותי', ּכׁשל ׁשּלי היא ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָוהרי
נתן  ׁשהרי נכֹונה, טענה זֹו הרי - 'מאבֹותי ְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּלקחּוה

ּבידֹו.[הסבר]אמתלא אֹותּה ּומעמידין הראׁשֹונים; לדבריו ְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָ
ׁשל  ולא אבֹותי, 'ׁשל לֹו: אמר ּבּתחּלה ּכׁשּטען ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹואם
ּכל  וכן האחרת. זֹו ּבטענה לֹו ׁשֹומעין אין - 'ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹאבֹותי

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ê ואמר עליו, וערער ׁשמעֹון ּבא ׂשדה, ּבתֹו ׁשהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָראּובן

חזקה', ׁשני אֹותּה ואכלּתי קניתיה, מּלוי זֹו 'ׂשדה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָראּובן:
מקּים זה ׁשטר 'והלא ׁשמעֹון: לֹו בבי"ד]אמר [מאושר ְְְֲִֶַַָָָֹֻ

ראּובן  חזר ׁשנים', ארּבע מהּיֹום מּלוי לקחּתיה ׁשאני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבידי,
ּבלבד ׁשנים ׁשּׁשלׁש ּדעּת על ּתעלה 'וכי [עברו]ואמר: ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ואני  מּׁשּלקחּתיה, לי יׁש רּבֹות ׁשנים ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּׁשּקניתיה?!
קֹורא ׁשאדם טענה; ראּובן טענת הרי - 'יכול קדמּתי] ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

ראּובן לקרוא] הביא אם ,לפיכ חזקה. ׁשני רּבֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָלׁשנים
קדם  חזקה ׁשני ׁשאכלּה ׁשּנמצא ׁשנים, ׁשבע ׁשאכלּה ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹעדים
אכלּה אם אבל ּבידֹו. אֹותּה מעמידין - ׁשמעֹון ְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָָָָׁשּלקחּה
מּלוי  מחאה ל ׁשאין לׁשמעֹון; ּתחזר - ׁשנים מּׁשבע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּפחֹות

ראּובן. ׁשּיחזיק קדם מכרּה ׁשהרי מּזֹו, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹּגדֹולה
.Á'אבֹותי 'ׁשל אֹומר 'ׁשל זה אֹומר וזה עדים, והביא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַ

ּומֹוציאין  עדים; ׁשהביא לזה ּתחזר - עדים לֹו ואין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹאבֹותי'
עליו  ׁשאין ּפי על אף ׁשאכלן, ּבהן ׁשהֹודה הּפרֹות ּכל ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמּזה
והרי  אכל, אבֹותיו ׁשּמחמת אֹומר הּוא ׁשהרי ׁשאכל, ֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדים
ּכּיֹוצא  ּכל וכן הּטֹוען. זה ׁשל אבֹותיו ׁשל ׁשהיא ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהעדים

ֶָּבזה.
.Ëׁשּבתֹוכּה וזה ׁשּלֹו, הּׂשדה ׁשּזֹו עדים המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא

מקּים, ׁשטר והֹוציא ׁשטרי', והרי לקחּתיה, מּמ' ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻטֹוען
'ּכן  ואמר: הּׁשטר ּבעל והֹודה מזּיף, ׁשהּוא המערער ְְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻטען
ּכדי  ּבידי זה ולקחּתי ואבד, ּכׁשר ׁשטר לי היה אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּוא,
רצה  ואּלּו הֹואיל - ּבאמת' לי ׁשּמכר ׁשּיֹודה עליו ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלאּים
ואין  נאמן, זה הרי - הּוא מקּים ׁשהרי ּבׁשטרֹו, עֹומד ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻהיה

הּסת  ויּׁשבע ידֹו; מּתחת הּׂשדה את .מֹוציאין ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
.Èׁשּבתֹוכּה וזה ׁשּלֹו, הּׂשדה ׁשּזֹו עדים המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא

עדים  והביא חזקה', ׁשני ואכלּתיה לקחּתיה, מּמ' ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָטֹוען:
ּתטען  היא' ואמר: המערער טען חזקה, ׁשני ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹׁשאכלּה
הייתי  לא הּזמן ּובאֹותֹו ׁשנים, ׁשלׁש הּיֹום מּמּני ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלקחּתּה
ּפלֹוני  ׁשּזה ראיה להביא ׁשּבתֹוכּה זה מצריכין - ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּבּמדינה'
לֹו ׁשּמכרּה ׁשּטֹוען זה ּבזמן ּבּמדינה עּמֹו היה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמערער
ואם  לֹו; ׁשּימּכר אפׁשר ׁשּיהיה ּכדי אחד, יֹום אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָֹּבֹו,

אֹותֹו מסּלקין הביא, .לא ְְִִֵַֹ

.‡Èׂשדהּו ּדר ואבדה הּים, למדינת ׁשהל [נעלם מי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
לשדהו] המוביל הּמּקיפֹות שביל הּׂשדֹות ארּבע ׁשהיּו ּבין ,ְִֵֶַַַַַָָ

- מאחד קנּו הארּבעה ׁשהיּו ּבין אנׁשים, לארּבעה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָאֹותֹו
על  ׁשּל ּדר 'ׁשּמא לֹו: ואֹומר ּדֹוחהּו מהן אחד ּכל ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהרי

ל  יקנה ,לפיכ היא'; מנהחברי ּבמאה ּדר [בכמה ֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָ
לאיׁששידרש] הּׂשדֹות ארּבע היּו אם וכן ּבאויר. יפרח אֹו ,ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ

ׁשהרי  ;ּדר עליו לֹו אין - מארּבעה אֹותן ׁשּקנה ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָאחד
יכֹול  אּתה אין ׁשטרֹו, אחד לכל אחזיר אם 'עּתה לֹו: ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָאֹומר
זכּות  ּכל מהן אחד מּכל קניתי ואני מהן, אחד על ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלעבר
איׁש הּמּקיפֹות הּׂשדֹות ארּבע ּבעל היה אם אבל לֹו'. ְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָׁשּיׁש

סֹוף ועד מּתחּלה ׁשּלּה הּמצר ּבעל והּוא -[תמיד]אחד, ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
'עלי ּדרּכי מקֹום 'מּכל לֹו: אֹומר זה שדך]הרי ויל[על ; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּכל  וכן הּׂשדֹות. ּבעל ׁשּירצה ׂשדה זֹו ּבאי ּבּקצרה, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלֹו
אין  - ּדרּכי' היא 'זֹו ואמר ,ּבּדר החזיק ואם ּבזה. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכּיֹוצא

ּברּורה. ּבראיה אּלא מּמּנה, אֹותֹו ְְְְִִִֶֶַָָָָָמסּלקין

ה'תשע"ד  אלול י"ח קודש שבת יום

טז  ¤¤ּפרק
הּׁשטר,‡. מעדי לוי והיה לׁשמעֹון, ׂשדה ׁשּמכר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָראּובן

מּמּנּו אֹותּה ּגזל ׁשראּובן ולטען הּׂשדה, על לערער לוי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּובא
על  ׁשּיביא ראיֹות על מׁשּגיחין ואין לֹו, ׁשֹומעין אין -ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
היא' לֹו: ׁשאֹומרין זכּותֹו; ּכל אּבד והרי ׂשדה, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹותּה

ּותערער' ותחזר הּמכר, על שלך]ּתעיד אם [שהוא וכן ? ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ
ראּובן  ׁשל הּפלֹונית 'הּׂשדה ּבֹו: ׁשּכתּוב ּבׁשטר לוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהעיד
לאחר, סימן הּׂשדה ועׂשה הֹואיל - 'מערב' אֹו מזרח', ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָמּצד
ּולערער; לחזר יכֹול ואינֹו זכּותֹו, את אּבד - ּבּׁשטר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹוהעיד
ׁשהּׂשדה  ּבֹו ׁשּכתּוב זה ּבׁשטר ּתעיד היא' לֹו: ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאֹומרין

ּפלֹוני, מּצד עליה'?הּזאת ּותערער ותחזר ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹֹ
'ּתלם·. ואמר: העד סימן [שורה]טען ׁשעׂשיתי הּוא אחד ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשל  הּוא ּבלבד, לּמצר הּסמּו הּתלם ואֹותֹו הּׂשדה, ּכל ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹולא
הּנׁשמעת טענה זֹו הרי - לעֹורר [מקובלת]ראּובן' לֹו ויׁש ; ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָ

הּדברים  ּכל אין הּתלם. מאֹותֹו חּוץ הּׂשדה, ּכל ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
אבל  לערער. ׁשּבא הּׁשטר מעדי ּבאחד אּלא ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהאמּורים,

ׁשּקּים ׁשּיכֹול [אישר]הּדּין מּפני לערער, לֹו יׁש - הּׁשטר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּיׁש מּפני ּבּׁשטר'; ּכתּוב היה מה ידעּתי 'לא ולֹומר: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלטען

הּׁשטר[מותר] לקּים העדים]לּדּינין חתימת על [עפ"י אף , ְְִֵַַַַַַָָ
ׁשּלא הּׁשטר,ּפי על חֹותמין אין - העדים אבל קראּוהּו'. ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּבֹו. ודקּדקּו ּכּלֹו קראּוהּו ּכן אם ְְְְִִֵֶָָֻאּלא
ׂשדה ‚. קֹונה 'הריני לֹו: ואמר ּבלוי ונמל ׁשמעֹון, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבא

ל' לוי: לֹו ואמר אֹותּה'? אקנה ּובעצת מראּובן, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּפלֹונית
את  אּבד ולא עליה, לערער ללוי יׁש - היא' טֹובה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹּוקנה,
היה  'רצֹוני לֹומר: לֹו ויׁש מעׂשה; עׂשה לא ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹזכּותֹו,
ּבּדין  ׁשאתּבעּנה ּכדי אּלם, ׁשהּוא ראּובן יד מּתחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּתצא

ׂשדי' .ואּקח ְִֶַָ
יֹודע „. 'איני אמר: וׁשמעֹון ׁשמעֹון, על ׁשערער ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָראּובן

עדים  והרי לקחּתיה, מּלוי זֹו ׂשדה אּלא ׂשח, אּתה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמה
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וכ'[משכון]'מׁשּכֹונה ּכ עליהם חֹוב לי ויׁש ּבידי, הם ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ
נאמן; - ּבידי' הם 'לקּוחים אמר: רצה ואּלּו הֹואיל -ְְְֱִִִִֵֶַָָָָָ
ּגֹובה  זה והרי זה; ׁשל לאביו ׁשהיא מחזקת אינּה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֻׁשהרי
עליה  יצא אם אבל ליתֹומים. ותחזר ּׁשּטען, מה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹמּׂשכרּה
מחזיקין  אין ׁשהרי נאמן, אינֹו - יתֹומים ׁשל ׁשהיא ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָקֹול
עד  ליתֹומים ׁשאכל הּפרֹות וכל הּׂשדה ותחזר קטן; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבנכסי

ּדין. עּמהם ויעׂשה ְְְֲִִִֶֶֶַָׁשּיגּדלּו,
.Ë לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו - אביהן ּבחּיי חזקה ׁשני ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאכלּה

על  לי יׁש 'חֹוב לֹומר נאמן - מאביהן' ּבידי היא ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ'לקּוחה
ּבׁשבּועה, ׁשּלא וגֹובהּו הּפרֹות'; מן אֹותֹו ואגּבה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֹאביהן,

היא' 'ׁשּלי לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו. ִִִֶֶַָ
.Èהּמל ׁשהיה ּכגֹון נפׁשֹות, סּכנת מחמת ׁשּברח ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבֹורח

מחזיקין אין - להמיתֹו אֹותֹו חזקה]מבּקׁש מועילה [לא ְְֲִִִֵֵַַַ
אין  - ׁשּלקח וטען ׁשנים, ּכּמה הּמחזיק אכל אפּלּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָּבנכסיו.
לא  'לּמה הּׂשדה, לבעל אֹומרין ואין ראיה; ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹאכילתֹו
מחמת  הּבֹורח אבל ּבנפׁשֹו. מתעּסק ׁשהּוא מּפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמחית',
ּבנכסיו. מחזיקין מחה, לא ואם אדם; ּככל הּוא הרי ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָֹממֹון,

.‡È ׁשני מקצת אכלּה ּכיצד? איׁש. אׁשת ּבנכסי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָמחזיקין
וטען  הּבעל, מיתת אחר ׁשנים וׁשלׁש הּבעל, ּבחּיי ְְְֲִִֵַַַַַַַַַַַָָָָָֹחזקה
ּבידֹו, אֹותּה מעמידין - 'ּובעל אּת לי 'מכרּתּה ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָואמר:
ׁשהרי  ;'ּבעל מֹות אחר לקחּתיה מּמ' לֹומר ׁשּיכֹול ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמּתֹו
אבל  ּבֹו. מחת ולא הּבעל, מיתת אחר חזקה ׁשני ְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָֹאכלּה
חזקה  ׁשני אכלּה ולא ׁשנים, ּכּמה ּבעלּה ּבחּיי אכלּה ְְְֲֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָֹאם

חזקה  לֹו אין - ּבעלּה מיתת .אחר ֲֲִֵַַַַָָָ
.·È הרי ּכיצד? חזקה. אינּה טענה, עּמּה ׁשאין חזקה ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָּכל

לֹו: ואמר המערער ּובא ׁשנים, ּכּמה זֹו ׂשדה ּפרֹות ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשאכל
'איני  לֹו: ואמר הׁשיבֹו היא'! ׁשּלי זֹו? ׂשדה ל ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָ'מאין
לתֹוכּה' ירדּתי אדם, לי אמר ׁשּלא וכיון היא, מי ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹיֹודע
לֹו, ׁשּנּתנה ולא ׁשּלקחּה, טען לא ׁשהרי חזקה; זֹו אין -ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ
אֹותּה מֹוציאין אין טען, ׁשּלא ּפי על אף ׁשּירׁשּה. ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹולא
הביא  ׁשּלֹו. ׁשהיא עדים המערער זה ׁשּיביא עד  ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמּידֹו,
ׁשאכל. הּפרֹות ּכל מּזה ּומֹוציאין הּׂשדה, לֹו ּתחזר - ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעדים

ּפֹותחין אֹומרין [טוענים]ואין ואין ּתחּלה; הּמחזיק לזה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ
מעצמֹו. הּוא ׁשּיטען עד ואבד', ל היה ׁשטר 'ׁשּמא ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹלֹו,
ׁשני  האֹוכל וכן ׁשאכל. הּפרֹות ּכל יחזיר טען, לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹואם

ׁשטר ׁשּיׁש מחמת ּבטל [מכירה]חזקה הּׁשטר ונמצא ּבידֹו, ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
לּבעלים. הּפרֹות ּכל עם הּׂשדה ותחזר החזקה, ּבטלה -ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

.‚Èׁשּדר [לקרקע]הּבא ראיה להביא צרי - ירּׁשה מחמת ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֻ
וכיון  אחד; יֹום אפּלּו ּבּה, נׁשּתּמׁש אֹו זֹו ּבׂשדה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאביו
אֹותּה מעמידין אביו, מחמת ׁשנים ׁשלׁש הּוא ֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשאכלּה
ּתחזר  - ּכלל אביו ּבּה ׁשּדר ראיה הביא לא אם אבל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹֹּבידֹו.
ׁשּלֹו, ׁשהיא עדים לֹו ׁשּיׁש למערער הּפרֹות, וכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּׂשדה
קרקע  נֹודעה ולא לֹו, נתן אֹו ׁשּמכר עליו טֹוען אינֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשהרי

היתה]זֹו אביו [ששייכת ּבּה ׁשּנראה ראיה הביא ְְֲִִִֵֶַָָָָָָלאבֹותיו.
צרי אּלא קניּה; ולא אֹותּה לבּקר ּבא ׁשּמא ּכלּום, אינּה -ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

אחד. יֹום אפּלּו אביו, ּבּה ׁשּדר ראיה ְְֲִִִֶֶָָָָָָָלהביא
.„È ואמר המערער ּובא רּבֹות, ׁשנים זֹו ׂשדה ׁשאכל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהרי

ׁשהיתה  אני 'יֹודע לֹו: ואמר הֹודה זֹו'? ּולׂשדה ּל 'מה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָלֹו:
לֹו ואמר ,'מּמ לקחּה והּוא לי מכרּה ּפלֹוני אבל ,ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָׁשּל
והֹודה  הֹואיל - הּוא' ּגזלן ,ל ׁשּמכר 'ּפלֹוני ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָהמערער:

ׁשּלֹו המערער]ׁשהיא ּתחזר [של מּמּנּו, לקחּה וׁשּלא , ְְְִִֶֶֶֶַָָֹֹ
המערער  לזה ׁשאין ּפי על אף למערער, הּפרֹות וכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּׂשדה
הּמחזיק  זה הביא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּלֹו. ׁשהיא ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעדים
ׁשאמר  אֹו אחד, יֹום אפּלּו ּבּה ּדר לֹו ׁשּמכרּה ׁשּפלֹוני ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָעדים
מעמידין  - לי' מכרּה ּכ ואחר ,מּמ לקחּה 'ּבפני ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָלֹו:
- רצה ואּלּו חזקתֹו, עם טענה לֹו יׁש ׁשהרי ּבידֹו; ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָאֹותּה

חזקה. ׁשני לֹו יׁש ׁשהרי לקחּתיה', מּמ' ואמר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָטען

ה'תשע"ד  אלול י"ז שישי יום

טו  ¤¤ּפרק
לֹו‡. ידּועה ׁשהיא עדים והביא הּׂשדה, על ׁשערער ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי

היתה] ׁשּלקחּה[ששלו ׁשטר ׁשּבתֹוכּה זה והביא [קנאה], ְְְְִֵֶֶֶָָָָ
ׁשאכלּה עדים והביא -[שנות]ׁשני[החזיק]מּמּנּו, חזקה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ

'קּים ּבּתחּלה: לֹו בבי"ד]אֹומרין נתקּים [אשר אם ;'ׁשטר ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
- לקּימֹו לֹו אפׁשר אי ואם ּבּׁשטר; ויּדֹון מּוטב, הרי -ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ

ׁשּלקחּה. הּסת ויּׁשבע החזקה, עדי על ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָסֹומכין
ׁשני ·. חּטים ׁשאכלּה מּׁשניהן אחד ׁשהעיד החזקה ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעדי

ׁשאין  קּימת; עדּותן - ׂשעֹורים ׁשאכלּה העיד והּׁשני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחזקה,
ראׁשֹונה  ׁשנה זה ׁשאכלּה האחד העיד ּבזה. מדקּדק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָהעד
ּורביעית  ׁשנּיה ׁשאכלּה מעיד והּׁשני וחמיׁשית, ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָּוׁשליׁשית
זה, ּבּה ׁשּמעיד ׁשּבּׁשנה מצטרפת; עדּותן אין - ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָוׁשּׁשית

והּפרֹות  הּקרקע ותחזר זה; ּבּה העיד .לא ְְְְִֵֵֶַַַַַָֹֹ
ּפרֹותיה,‚. ואכל יֹורׁש, ׁשהּוא ּבחזקת לׂשדה ׁשּירד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמי

ּבין  - לירׁשּה וראּוי מּמּנּו, קרֹוב ׁשהּוא אחר יֹורׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָונמצא
ממנו]ׁשּנמצא ׁשּירד [שקרוב זה לֹו ׁשהֹודה ּבין ּבעדים, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשאכל. הּפרֹות ּכל להחזיר חּיב - ְְְִִֵֶַַַַָָָָּתחּלה
וזה ׁשנ „. 'ׁשּלי' אֹומר זה הּׂשדה, על עֹוררין ׁשהיּו ים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

אחד  ּכל ׁשהביא אֹו ראיה, מהן לאחד ואין 'ׁשּלי', ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָאֹומר
ׁשהביא  אֹו אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא אֹו ׁשּלֹו, ׁשהיא עדים ֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָמהן
והּׁשנים  חזקה, ׁשני ׁשאכלּה עדים מּׁשניהם אחד ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכל
- אּלּו ּבהן ׁשהעידּו עצמן הּׁשנים הן אּלּו ּבהן ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהעידּו
האחר  ויהיה ּבּה; ירד הּמתּגּבר וכל ּביניהן, אֹותּה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּניחין

הראיה  ועליו מּידֹו, עליה מֹוציא ותקף ׁשליׁשי, ּבא ואם . ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָָָ
מּמּנה. אֹותֹו מסּלקין - לתֹוכּה ְְְְִִֶַַָָָוירד

ׁשני ‰. וׁשאכלּה אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא עדים האחד ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהביא
ׁשני  ׁשאכלּה עדים הּׁשני והביא ידֹו, ּתחת היא והרי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָחזקה,
ׁשל  החזקה עדּות נמצאת - ידֹו ּתחת היא והרי ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָחזקה,
עדי  לֹו ׁשהעידּו זה ּביד אֹותּה מעמידין מכחׁשת; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻׁשניהם
חזר  לתֹוכּה. אֹותֹו ּומֹורידין אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָהחזקה
ׁשהרי  אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא עדים הּוא ּגם והביא ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָהּׁשני
ּומסּלקין  ּדין, ּבית חֹוזרין - מכחׁשת זֹו עדּות ּגם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַֻנמצאת
וכל  ׁשניהם; ּבין אֹותּה ּומּניחין הראׁשֹון, את ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמּמּנה

ּבּה ירד .הּמתּגּבר, ְִֵֵֵַַָ
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.Â הביא זה אבֹותי', 'ׁשל אֹומר וזה אבֹותי' 'ׁשל אֹומר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַזה
ׁשני  ׁשאכלּה עדים הביא וזה אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָעדים
ויחזיר  אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא עדים ׁשהביא לזה ּתחזר - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹחזקה

ּכלּום עליו טען לא ׁשהרי ׁשאכל; הּפרֹות ּכל [טענה זה ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
טענה ממשית] עּמּה ׁשאין חזקה ׁשּכל ראיה, אכילתֹו ואין ,ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

ׁשל  'ּכן, ואמר: הּמחזיק זה חזר ּכלּום. אינּה הּבעלים, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
ואּת היתה, ּתחּלה אבֹותי ׁשּטענּתי וזה לי, מכרּתּה ה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

עליה סֹומ ׁשאני ּכלֹומר אבֹותי, ׁשל בה]ׁשהיא ,[בטוח ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָ
אבֹותי, ׁשל 'ּכן ׁשאמר: אֹו אבֹותי', ּכׁשל ׁשּלי היא ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָוהרי
נתן  ׁשהרי נכֹונה, טענה זֹו הרי - 'מאבֹותי ְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּלקחּוה

ּבידֹו.[הסבר]אמתלא אֹותּה ּומעמידין הראׁשֹונים; לדבריו ְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָ
ׁשל  ולא אבֹותי, 'ׁשל לֹו: אמר ּבּתחּלה ּכׁשּטען ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹואם
ּכל  וכן האחרת. זֹו ּבטענה לֹו ׁשֹומעין אין - 'ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹאבֹותי

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ê ואמר עליו, וערער ׁשמעֹון ּבא ׂשדה, ּבתֹו ׁשהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָראּובן

חזקה', ׁשני אֹותּה ואכלּתי קניתיה, מּלוי זֹו 'ׂשדה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָראּובן:
מקּים זה ׁשטר 'והלא ׁשמעֹון: לֹו בבי"ד]אמר [מאושר ְְְֲִֶַַָָָֹֻ

ראּובן  חזר ׁשנים', ארּבע מהּיֹום מּלוי לקחּתיה ׁשאני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבידי,
ּבלבד ׁשנים ׁשּׁשלׁש ּדעּת על ּתעלה 'וכי [עברו]ואמר: ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ואני  מּׁשּלקחּתיה, לי יׁש רּבֹות ׁשנים ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּׁשּקניתיה?!
קֹורא ׁשאדם טענה; ראּובן טענת הרי - 'יכול קדמּתי] ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

ראּובן לקרוא] הביא אם ,לפיכ חזקה. ׁשני רּבֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָלׁשנים
קדם  חזקה ׁשני ׁשאכלּה ׁשּנמצא ׁשנים, ׁשבע ׁשאכלּה ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹעדים
אכלּה אם אבל ּבידֹו. אֹותּה מעמידין - ׁשמעֹון ְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָָָָׁשּלקחּה
מּלוי  מחאה ל ׁשאין לׁשמעֹון; ּתחזר - ׁשנים מּׁשבע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּפחֹות

ראּובן. ׁשּיחזיק קדם מכרּה ׁשהרי מּזֹו, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹּגדֹולה
.Á'אבֹותי 'ׁשל אֹומר 'ׁשל זה אֹומר וזה עדים, והביא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַ

ּומֹוציאין  עדים; ׁשהביא לזה ּתחזר - עדים לֹו ואין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹאבֹותי'
עליו  ׁשאין ּפי על אף ׁשאכלן, ּבהן ׁשהֹודה הּפרֹות ּכל ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמּזה
והרי  אכל, אבֹותיו ׁשּמחמת אֹומר הּוא ׁשהרי ׁשאכל, ֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדים
ּכּיֹוצא  ּכל וכן הּטֹוען. זה ׁשל אבֹותיו ׁשל ׁשהיא ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהעדים

ֶָּבזה.
.Ëׁשּבתֹוכּה וזה ׁשּלֹו, הּׂשדה ׁשּזֹו עדים המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא

מקּים, ׁשטר והֹוציא ׁשטרי', והרי לקחּתיה, מּמ' ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻטֹוען
'ּכן  ואמר: הּׁשטר ּבעל והֹודה מזּיף, ׁשהּוא המערער ְְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻטען
ּכדי  ּבידי זה ולקחּתי ואבד, ּכׁשר ׁשטר לי היה אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּוא,
רצה  ואּלּו הֹואיל - ּבאמת' לי ׁשּמכר ׁשּיֹודה עליו ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלאּים
ואין  נאמן, זה הרי - הּוא מקּים ׁשהרי ּבׁשטרֹו, עֹומד ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻהיה

הּסת  ויּׁשבע ידֹו; מּתחת הּׂשדה את .מֹוציאין ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
.Èׁשּבתֹוכּה וזה ׁשּלֹו, הּׂשדה ׁשּזֹו עדים המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא

עדים  והביא חזקה', ׁשני ואכלּתיה לקחּתיה, מּמ' ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָטֹוען:
ּתטען  היא' ואמר: המערער טען חזקה, ׁשני ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹׁשאכלּה
הייתי  לא הּזמן ּובאֹותֹו ׁשנים, ׁשלׁש הּיֹום מּמּני ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלקחּתּה
ּפלֹוני  ׁשּזה ראיה להביא ׁשּבתֹוכּה זה מצריכין - ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּבּמדינה'
לֹו ׁשּמכרּה ׁשּטֹוען זה ּבזמן ּבּמדינה עּמֹו היה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמערער
ואם  לֹו; ׁשּימּכר אפׁשר ׁשּיהיה ּכדי אחד, יֹום אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָֹּבֹו,

אֹותֹו מסּלקין הביא, .לא ְְִִֵַֹ

.‡Èׂשדהּו ּדר ואבדה הּים, למדינת ׁשהל [נעלם מי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
לשדהו] המוביל הּמּקיפֹות שביל הּׂשדֹות ארּבע ׁשהיּו ּבין ,ְִֵֶַַַַַָָ

- מאחד קנּו הארּבעה ׁשהיּו ּבין אנׁשים, לארּבעה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָאֹותֹו
על  ׁשּל ּדר 'ׁשּמא לֹו: ואֹומר ּדֹוחהּו מהן אחד ּכל ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהרי

ל  יקנה ,לפיכ היא'; מנהחברי ּבמאה ּדר [בכמה ֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָ
לאיׁששידרש] הּׂשדֹות ארּבע היּו אם וכן ּבאויר. יפרח אֹו ,ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ

ׁשהרי  ;ּדר עליו לֹו אין - מארּבעה אֹותן ׁשּקנה ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָאחד
יכֹול  אּתה אין ׁשטרֹו, אחד לכל אחזיר אם 'עּתה לֹו: ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָאֹומר
זכּות  ּכל מהן אחד מּכל קניתי ואני מהן, אחד על ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלעבר
איׁש הּמּקיפֹות הּׂשדֹות ארּבע ּבעל היה אם אבל לֹו'. ְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָׁשּיׁש

סֹוף ועד מּתחּלה ׁשּלּה הּמצר ּבעל והּוא -[תמיד]אחד, ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
'עלי ּדרּכי מקֹום 'מּכל לֹו: אֹומר זה שדך]הרי ויל[על ; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּכל  וכן הּׂשדֹות. ּבעל ׁשּירצה ׂשדה זֹו ּבאי ּבּקצרה, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלֹו
אין  - ּדרּכי' היא 'זֹו ואמר ,ּבּדר החזיק ואם ּבזה. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכּיֹוצא

ּברּורה. ּבראיה אּלא מּמּנה, אֹותֹו ְְְְִִִֶֶַָָָָָמסּלקין

ה'תשע"ד  אלול י"ח קודש שבת יום

טז  ¤¤ּפרק
הּׁשטר,‡. מעדי לוי והיה לׁשמעֹון, ׂשדה ׁשּמכר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָראּובן

מּמּנּו אֹותּה ּגזל ׁשראּובן ולטען הּׂשדה, על לערער לוי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּובא
על  ׁשּיביא ראיֹות על מׁשּגיחין ואין לֹו, ׁשֹומעין אין -ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
היא' לֹו: ׁשאֹומרין זכּותֹו; ּכל אּבד והרי ׂשדה, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹותּה

ּותערער' ותחזר הּמכר, על שלך]ּתעיד אם [שהוא וכן ? ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ
ראּובן  ׁשל הּפלֹונית 'הּׂשדה ּבֹו: ׁשּכתּוב ּבׁשטר לוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהעיד
לאחר, סימן הּׂשדה ועׂשה הֹואיל - 'מערב' אֹו מזרח', ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָמּצד
ּולערער; לחזר יכֹול ואינֹו זכּותֹו, את אּבד - ּבּׁשטר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹוהעיד
ׁשהּׂשדה  ּבֹו ׁשּכתּוב זה ּבׁשטר ּתעיד היא' לֹו: ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאֹומרין

ּפלֹוני, מּצד עליה'?הּזאת ּותערער ותחזר ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹֹ
'ּתלם·. ואמר: העד סימן [שורה]טען ׁשעׂשיתי הּוא אחד ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשל  הּוא ּבלבד, לּמצר הּסמּו הּתלם ואֹותֹו הּׂשדה, ּכל ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹולא
הּנׁשמעת טענה זֹו הרי - לעֹורר [מקובלת]ראּובן' לֹו ויׁש ; ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָ

הּדברים  ּכל אין הּתלם. מאֹותֹו חּוץ הּׂשדה, ּכל ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
אבל  לערער. ׁשּבא הּׁשטר מעדי ּבאחד אּלא ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהאמּורים,

ׁשּקּים ׁשּיכֹול [אישר]הּדּין מּפני לערער, לֹו יׁש - הּׁשטר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּיׁש מּפני ּבּׁשטר'; ּכתּוב היה מה ידעּתי 'לא ולֹומר: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלטען

הּׁשטר[מותר] לקּים העדים]לּדּינין חתימת על [עפ"י אף , ְְִֵַַַַַַָָ
ׁשּלא הּׁשטר,ּפי על חֹותמין אין - העדים אבל קראּוהּו'. ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּבֹו. ודקּדקּו ּכּלֹו קראּוהּו ּכן אם ְְְְִִֵֶָָֻאּלא
ׂשדה ‚. קֹונה 'הריני לֹו: ואמר ּבלוי ונמל ׁשמעֹון, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבא

ל' לוי: לֹו ואמר אֹותּה'? אקנה ּובעצת מראּובן, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּפלֹונית
את  אּבד ולא עליה, לערער ללוי יׁש - היא' טֹובה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹּוקנה,
היה  'רצֹוני לֹומר: לֹו ויׁש מעׂשה; עׂשה לא ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹזכּותֹו,
ּבּדין  ׁשאתּבעּנה ּכדי אּלם, ׁשהּוא ראּובן יד מּתחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּתצא

ׂשדי' .ואּקח ְִֶַָ
יֹודע „. 'איני אמר: וׁשמעֹון ׁשמעֹון, על ׁשערער ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָראּובן

עדים  והרי לקחּתיה, מּלוי זֹו ׂשדה אּלא ׂשח, אּתה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמה
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`lelקיד a"i oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

יׁש[שנות]ׁשניׁשאכלּתיה  'והלא ראּובן: לֹו אמר - חזקה' ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
זֹו' ׂשדה לי מכֹור לי, ואמרּת אלי ּבאת ׁשּבערב עדים, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלי
,מּמ לקנֹות 'רציתי לֹומר: לׁשמעֹון ויׁש ראיה; זֹו אין -ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָ
ׁשאיני  ּפי על אף ּבּדין, ּתטריחני ולא ּתערער ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹֹּכדי
ואם  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אינּה'. אם ,ׁשּל היא אם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹיֹודע

טֹוענין אין זֹו, טענה ׁשמעֹון טען .[בשבילו]לֹו[בי"ד]לא ְֲֲִִֵַַָָֹ
וׁשמעֹון ‰. ׁשּלֹו, זֹו ׁשּׂשדה עדים והביא ׁשערער, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָראּובן

חזקה', ׁשני ואכלּתיה לי מכרּתּה 'אּתה טֹוען: ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבתֹוכּה
ׁשאכל  עדים היּו ׁשּלא ּבין - אכלּת' 'ּגזל אֹומר: ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּוראּובן

ׁשאכלּה אחד עד ׁשם ׁשהיה ּבין ׁשנים [החזיק]ּכלל, ׁשלׁש ְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹ
'ׁשּלי  אֹומר הּוא ׁשהרי ׁשאכל, הּפרֹות להחזיר חּיב אינֹו -ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשהרי  ּבּפרֹות, אֹותֹו ׁשּמחּיבין עדים עליו ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאכלּתי';
ׁשנים, ׁשלׁש ׁשאכלּה ׁשהעיד העד וזה הֹודה. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמעצמֹו

אחר עּמֹו היה ואּלּו ּבא, הּוא אֹוכל ׁשל ּכחֹו [עד ליּפֹות ְְִִֵֵֶַַָָָֹ
ראּובן נוסף] יּׁשבע ,לפיכ ּבידֹו. עֹומדת הּׂשדה היתה ,ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּסת  ׁשמעֹון ויּׁשבע הּׂשדה; לֹו ותחזר מכר, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּסת
ויּפטר. ׁשאכל, ּבּפרֹות ּכלּום לֹו מחּיב ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשאינֹו

.Â מּׁשני ּפחֹות ׁשאכלּה ׁשמעֹון על מעידים עדים ׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָהיּו
חּיב  - אחד עד היה ואפּלּו ׁשאכל. הּפרֹות ּכל יחזיר ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָחזקה,
אֹומר: אּלא העד, מכחיׁש אינֹו ׁשהרי ּפיו, על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלהחזיר
נמצא  אכלּתי'; וׁשּלי ׁשנים, ׁשּתי ואכלּתי העיד, ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ'אמת

ׁשבּועה אחד]מחּיב עד להּׁשבע[עפ"י יכֹול ואינֹו אינו , [כי ְְְְִֵַָָָָֻ

ּומׁשּלם.מכחישו] ,ְֵַ
.Êידּועין היּו לא אם - הּפרֹות להחזיר המחּיב ,[שווין]ּכל ְְְְִִִֵַַַָָָֹֻ

וכּיֹוצא  הּבּתים ּכׂשכר אֹותן לׁשער יכֹולין ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָואין
ׂשדה, ּפרֹות אֹו אילן ּפרֹות היּו אּלא ידּוע, ׁשהּוא ִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמהם

וּדּיה טענה ּכאן ואין הֹואיל - ידּועין ,[ודאית]ׁשאינן ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
ּומחרימין ׁשאכלֹו; לֹו ּׁשּיֹודה מה חרם יׁשּלם [מטילים ְְֲִִֵֶֶֶַַַָ

יׁשּלם.סתם] ולא יֹותר, ׁשאכל מי ְְִֵֵֶַַַָֹעל
.Á לאחרים הׂשּכירּה אם - ידֹו מּתחת קרקע הּמחזיר ְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָּכל

מהם  מֹוציאין - קּימין הּׂשֹוכרין והיּו ּבּה, מחזיק ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכׁשהיה
ותֹובעין  וחֹוזרין הּקרקע, לבעל ונֹותנין ׁשנּיה, ּפעם ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָהּׂשכר

את] ׁשּלֹו.[הם ׁשאינֹו מקֹום להם ׁשהׂשּכיר ְִִֵֶֶֶֶֶָָזה
.Ë ּכדי אֹו הּדין לעּות ּכדי ׁשקר, טענת לטען לאדם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאסּור

נֹוׁשה היה ּכיצד? חוב]לעּכבֹו. לא [בעל - מנה ּבחברֹו ְְֲֵֵֶֶַַַָָָֹ
היה  ׁשבּועה. ויתחּיב ּבמנה ׁשּיֹודה ּכדי מאתים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיּטענּנּו
הּכל  'אכּפר יאמר: לא - מאתים ּוטענֹו מנה, ּבֹו ְְִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹנֹוׁשה
אתחּיב  ׁשּלא ּכדי לבינֹו, ּביני ּבמנה לֹו ואֹודה ּדין, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹּבבית

ׁשבּועה'. ְָלֹו
.È יהיה לא - ּבהם וכפר ּבאחד, מנה נֹוׁשין ׁשלׁשה ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹהיּו

יחלקּו מּמּנּו, ּוכׁשּיֹוציאּו מעידים, ּוׁשנים ּתֹובע, ועל אחד . ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
"מּדבר  ואמר: הּכתּוב הזהיר ּבהם, וכּיֹוצא אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּדברים

ּתרחק". - ְִֶֶָׁשקר
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי



zeevnd xtq m"anx ixeriyc"ryz'd lel` g"iÎa"i -

ה'תשע"ד  אלול י"ב ראשון יום

.Ë˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ט מקוההּמצוה ּבמי לטּבֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ

והּוא ּבֹו, ׁשּנטמאנּו הּטמאה מּמיני ֿ מין מּכל נטהר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֻואז
ֿ ּבׂשרֹו" ֿ ּכל את ּבּמים "ורחץ יתעּלה: eh,אמרֹו `xwie) ְְְְִִֶֶַַַַָָָָ

(fhּבּקּבלה ּובא ,(rxevn zyxt `xtq)ּבׂשרֹו ֿ ׁשּכל "מים : ְִֶַַַָָָָָ
מים היּו אם אּלא מקוה", ׁשעּור והּוא ּבהם ְְִִִִֶֶֶַָָָָעֹולה

ּבהלכֹות(oirnn)נֹובעים ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשעּור, אין ׁשּלהם , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָ
זֹו ze`eewn)מצוה zekld)יהיּו ּבלבד ׁשהּזב ּומּתנאיה, . ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו נֹובעים, ּבהם ׁשּיטהר ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָהּמים
חּיים" bi)"ּבמים ,my)ׁשהּטבילה ּבאמרנּו הּכּונה ואין . ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּכדר ּבהכרח, לטּבֹול חּיב ֿ טמא ׁשּכל עׂשה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמצות
ֿ מי ׁשּכל אֹו ציצית, לעׂשֹות חּיב ּבטּלית ֿ הּמתעּטף ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּכל
ּבכ ּכּונתי אּלא ― מעקה לעׂשֹות חּיב ּבית לֹו ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיׁש
להּטהר ֿ הרֹוצה ׁשּכל נצטּוינּו ׁשאנּו טבילה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלדין
ואז ּבּמים, ּבטבילה אּלא זה ּדבר יּתכן לא ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻמּטמאתֹו

ספרא ּולׁשֹון zen)יטהר. ixg` zyxt),ּבּמים "ורחץ : ְְְְִִִַַַָָָ

מל ּגזרת mrh)יכֹול `ll ,`ed jexa yecwd)ּתלמּוד ְְֵֶֶַַָ
הריהּו הּטמאה". מּפני ― הּמחנה אל יבא ואחר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻלֹומר:
למי ּבלבד ּדין ׁשּזה :ל ׁשּבארּתי הּזה לּכלל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָרֹומז
הּמצוה; הּוא זה ודין ― ּכ ֿ ׁשּיעׂשה להּטהר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשרֹוצה
להּׁשאר הרֹוצה אּלא ּדוקא, טבילה ׁשּנחּיבהּו לא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאבל

ׁשכינה למחנה יּכנס ולא ziaayּבטמאתֹו l`xyi zxfrn) ְְְְְֲִִֵֵַָָָֹֻ
(miptle ycwndספר ּבאר ּוכבר רּׁשאי. ― זמן ְְֵֵֵֵֶֶַַַָאיזה

dxezd")האמת xtq")ׁשהּוא וטבל ׁשּנטמא ֿ מי ׁשּכל ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָ
ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד ׁשלמה טהרתֹו ׁשאין אּלא ְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטהֹור,

(dliahd meia ynyd rwyzy)ּבּפרּוׁש ּגם ּבא וכן .ְֵֵַַָ
הּמים. ּבׁשטח נֹוגע ערֹום וגּופֹו לטּבל ׁשּצרי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהמקּבל,

c:)אמרּו oiaexir)חֹוצץ ּדבר יהא ׁשּלא ― ֿ ּבׂשרֹו "ּכל : ְְְֵֵֶָָָָָֹ
והיא ― זֹו ׁשּמצוה ,ל נתּבאר הּנה הּמים". ּובין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבינֹו
החציצה ודיני הּמקוה ּדיני ּכֹוללת ― טבילה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמצות

יֹום טבּול Ðודיני drwy Ð aixrd `l oiicre lahy df) ְְִֵ
(eynyּובמּסכת מקואֹות ּבמּסכת מבארת זֹו ּומצוה .ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

יֹום. ְטבּול
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lel` g"iÎb"i ycewÎzayÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ד  אלול י"ג שני יום

.ÊÏ¯ .Ë˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שני ֿ שבת ֿ קודש י "ג ֿ י "ח אלול 

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Ë"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
― הרל"ז הּׁשֹור,הּמצוה ּבדין לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

וגֹו'" ׁשֹור ֿ יּגח "וכי יתעּלה: אמרֹו gk)והּוא ,`k zeny), ְְְְְִִִֶַַָ
רעהּו" ֿ ׁשֹור את ֿ איׁש ׁשֹור ֿ יּגֹוף dl)"וכי ,my)ּוכבר . ְְִִִֵֵֶָ

הראׁשֹונים הּפרקים ּבׁשׁשת זה ּדין הלכֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָנתּבארּו
קּמא.(aa`)מ  ִַָ

ה'תשע"ד  אלול י"ד שלישי יום

.Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― וארּבעים מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָ

ההבער ּבדין zecyׁשּנצטּוינּו ewifde ,eizenda exriay) ְְְִִִֵֶֶַַ
(mixg`ֿאֹו ׂשדה ֿ איׁש יבער "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִִֶֶֶַַָָ

וגֹו'" c)כרם ,ak zeny)זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֶֶֶָָ
מ ו' ּופרק ב' ּבפרק מּגּטין.(aa`)ּבכללּותֹו ה' ּופרק קּמא ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָ

ה'תשע"ד  אלול ט"ו רביעי יום

.ÁÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרל"ח הּבֹור,הּמצוה ּבדין לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

ּבֹור" איׁש ֿ יפּתח "וכי יתעּלה: אמרֹו bl)והּוא ,`k zeny). ְְְְְִִִִֶַַָ
ז ּדין הלכֹות נתּבארּו מּוכבר ה' ּופרק ג' ּבפרק (aa`)ה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָ

ַָקּמא.

ה'תשע"ד  אלול ט"ז חמישי יום

.‡Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"א הּבערההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו ,(`y)הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

קֹוצים" ּומצאה אׁש ֿ תצא "ּכי יתעּלה: אמרֹו (zenyוהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ
(d ,ak'ו ּופרק ב' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָ

קּמא.(aa`)מ  ִַָ

ה'תשע"ד  אלול י"ז שישי יום

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‡"Ó¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ד  אלול י"ח קודש שבת יום

.„Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ד ממֹון,הּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ

ּתגנבּו" "לא אמרֹו: i`)והּוא ,hi `xwie)ּובּמכלּתא .zyxt) ְְְְְִִַָָֹֹ
(mihtyn."ממֹון לגֹונב אזהרה הרי ― ּתגנבּו "לא :ְְְֲִֵֵַָָָֹֹ

הּכתּוב: ׁשהזּכיר ּבתׁשלּומין חּיב ― זה לאו על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוהעֹובר
החזרת אֹו וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאֹו

ּבלבד ּובספרא(dcedyk)הּקרן .(miyecw zyxt)לפי" : ְְְְִִִֶֶַָָ
יׁשּלם' 'ׁשנים ּבגנבה: b)ׁשּנאמר ,ak zeny),ענׁש למדנּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

למּקט", מנת על ּתגנבּו' 'לא לומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֹֹאזהרה
eapbz)ּכלֹומר: l`)ולהביאֹו ֿ הּנגנב את להרּגיז ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָ

מנת על ּתגנבּו' "'לא לֹו; ּתחזיר ּכ ֿ ואחר ְְְְֲִִִַַַַָָָֹֹּבמבּוכה,
ּדיני נתּבארּו ּוכבר וחמּׁשה". ארּבעה ּתׁשלּומי לֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָלׁשּלם

קּמא. מּבבא ז' ּבפרק זֹו ְְִִֶֶַָָָָמצוה

― הרל"ט ׁשּנגּבההּמצוה הּגֹונב ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
אֹו וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמּמּנּו
הּגּנב ֿ ענׁשי וכל נמּכרּנּו, אֹו ּבּמחּתרת, ּבא אם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָנהרגּנּו
ּדין ֿ מׁשּפטי ּכל נתּבארּו ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבכלל

מ ז' ּבפרק ג'(aa`)זה ּופרק מּסנהדרין ח' ּופרק קּמא ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ
ּבכתּבֹות(aa`)מ  מעּטים ּובמקֹומֹות וקּדּוׁשין(l:)מציעא ְְְְְִִִִִִִַָֻ

(:gp)ּוׁשבּועֹות(:an). ְ
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קטו lel` a"i oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

יׁש[שנות]ׁשניׁשאכלּתיה  'והלא ראּובן: לֹו אמר - חזקה' ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
זֹו' ׂשדה לי מכֹור לי, ואמרּת אלי ּבאת ׁשּבערב עדים, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלי
,מּמ לקנֹות 'רציתי לֹומר: לׁשמעֹון ויׁש ראיה; זֹו אין -ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָ
ׁשאיני  ּפי על אף ּבּדין, ּתטריחני ולא ּתערער ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹֹּכדי
ואם  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אינּה'. אם ,ׁשּל היא אם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹיֹודע

טֹוענין אין זֹו, טענה ׁשמעֹון טען .[בשבילו]לֹו[בי"ד]לא ְֲֲִִֵַַָָֹ
וׁשמעֹון ‰. ׁשּלֹו, זֹו ׁשּׂשדה עדים והביא ׁשערער, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָראּובן

חזקה', ׁשני ואכלּתיה לי מכרּתּה 'אּתה טֹוען: ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבתֹוכּה
ׁשאכל  עדים היּו ׁשּלא ּבין - אכלּת' 'ּגזל אֹומר: ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּוראּובן

ׁשאכלּה אחד עד ׁשם ׁשהיה ּבין ׁשנים [החזיק]ּכלל, ׁשלׁש ְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹ
'ׁשּלי  אֹומר הּוא ׁשהרי ׁשאכל, הּפרֹות להחזיר חּיב אינֹו -ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשהרי  ּבּפרֹות, אֹותֹו ׁשּמחּיבין עדים עליו ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאכלּתי';
ׁשנים, ׁשלׁש ׁשאכלּה ׁשהעיד העד וזה הֹודה. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמעצמֹו

אחר עּמֹו היה ואּלּו ּבא, הּוא אֹוכל ׁשל ּכחֹו [עד ליּפֹות ְְִִֵֵֶַַָָָֹ
ראּובן נוסף] יּׁשבע ,לפיכ ּבידֹו. עֹומדת הּׂשדה היתה ,ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּסת  ׁשמעֹון ויּׁשבע הּׂשדה; לֹו ותחזר מכר, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּסת
ויּפטר. ׁשאכל, ּבּפרֹות ּכלּום לֹו מחּיב ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשאינֹו

.Â מּׁשני ּפחֹות ׁשאכלּה ׁשמעֹון על מעידים עדים ׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָהיּו
חּיב  - אחד עד היה ואפּלּו ׁשאכל. הּפרֹות ּכל יחזיר ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָחזקה,
אֹומר: אּלא העד, מכחיׁש אינֹו ׁשהרי ּפיו, על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלהחזיר
נמצא  אכלּתי'; וׁשּלי ׁשנים, ׁשּתי ואכלּתי העיד, ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ'אמת

ׁשבּועה אחד]מחּיב עד להּׁשבע[עפ"י יכֹול ואינֹו אינו , [כי ְְְְִֵַָָָָֻ

ּומׁשּלם.מכחישו] ,ְֵַ
.Êידּועין היּו לא אם - הּפרֹות להחזיר המחּיב ,[שווין]ּכל ְְְְִִִֵַַַָָָֹֻ

וכּיֹוצא  הּבּתים ּכׂשכר אֹותן לׁשער יכֹולין ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָואין
ׂשדה, ּפרֹות אֹו אילן ּפרֹות היּו אּלא ידּוע, ׁשהּוא ִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמהם

וּדּיה טענה ּכאן ואין הֹואיל - ידּועין ,[ודאית]ׁשאינן ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
ּומחרימין ׁשאכלֹו; לֹו ּׁשּיֹודה מה חרם יׁשּלם [מטילים ְְֲִִֵֶֶֶַַַָ

יׁשּלם.סתם] ולא יֹותר, ׁשאכל מי ְְִֵֵֶַַַָֹעל
.Á לאחרים הׂשּכירּה אם - ידֹו מּתחת קרקע הּמחזיר ְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָּכל

מהם  מֹוציאין - קּימין הּׂשֹוכרין והיּו ּבּה, מחזיק ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכׁשהיה
ותֹובעין  וחֹוזרין הּקרקע, לבעל ונֹותנין ׁשנּיה, ּפעם ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָהּׂשכר

את] ׁשּלֹו.[הם ׁשאינֹו מקֹום להם ׁשהׂשּכיר ְִִֵֶֶֶֶֶָָזה
.Ë ּכדי אֹו הּדין לעּות ּכדי ׁשקר, טענת לטען לאדם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאסּור

נֹוׁשה היה ּכיצד? חוב]לעּכבֹו. לא [בעל - מנה ּבחברֹו ְְֲֵֵֶֶַַַָָָֹ
היה  ׁשבּועה. ויתחּיב ּבמנה ׁשּיֹודה ּכדי מאתים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיּטענּנּו
הּכל  'אכּפר יאמר: לא - מאתים ּוטענֹו מנה, ּבֹו ְְִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹנֹוׁשה
אתחּיב  ׁשּלא ּכדי לבינֹו, ּביני ּבמנה לֹו ואֹודה ּדין, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹּבבית

ׁשבּועה'. ְָלֹו
.È יהיה לא - ּבהם וכפר ּבאחד, מנה נֹוׁשין ׁשלׁשה ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹהיּו

יחלקּו מּמּנּו, ּוכׁשּיֹוציאּו מעידים, ּוׁשנים ּתֹובע, ועל אחד . ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
"מּדבר  ואמר: הּכתּוב הזהיר ּבהם, וכּיֹוצא אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּדברים

ּתרחק". - ְִֶֶָׁשקר
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי



zeevnd xtq m"anx ixeriyc"ryz'd lel` g"iÎa"i -

ה'תשע"ד  אלול י"ב ראשון יום

.Ë˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ט מקוההּמצוה ּבמי לטּבֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ

והּוא ּבֹו, ׁשּנטמאנּו הּטמאה מּמיני ֿ מין מּכל נטהר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֻואז
ֿ ּבׂשרֹו" ֿ ּכל את ּבּמים "ורחץ יתעּלה: eh,אמרֹו `xwie) ְְְְִִֶֶַַַַָָָָ

(fhּבּקּבלה ּובא ,(rxevn zyxt `xtq)ּבׂשרֹו ֿ ׁשּכל "מים : ְִֶַַַָָָָָ
מים היּו אם אּלא מקוה", ׁשעּור והּוא ּבהם ְְִִִִֶֶֶַָָָָעֹולה

ּבהלכֹות(oirnn)נֹובעים ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשעּור, אין ׁשּלהם , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָ
זֹו ze`eewn)מצוה zekld)יהיּו ּבלבד ׁשהּזב ּומּתנאיה, . ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו נֹובעים, ּבהם ׁשּיטהר ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָהּמים
חּיים" bi)"ּבמים ,my)ׁשהּטבילה ּבאמרנּו הּכּונה ואין . ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּכדר ּבהכרח, לטּבֹול חּיב ֿ טמא ׁשּכל עׂשה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמצות
ֿ מי ׁשּכל אֹו ציצית, לעׂשֹות חּיב ּבטּלית ֿ הּמתעּטף ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּכל
ּבכ ּכּונתי אּלא ― מעקה לעׂשֹות חּיב ּבית לֹו ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיׁש
להּטהר ֿ הרֹוצה ׁשּכל נצטּוינּו ׁשאנּו טבילה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלדין
ואז ּבּמים, ּבטבילה אּלא זה ּדבר יּתכן לא ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻמּטמאתֹו

ספרא ּולׁשֹון zen)יטהר. ixg` zyxt),ּבּמים "ורחץ : ְְְְִִִַַַָָָ

מל ּגזרת mrh)יכֹול `ll ,`ed jexa yecwd)ּתלמּוד ְְֵֶֶַַָ
הריהּו הּטמאה". מּפני ― הּמחנה אל יבא ואחר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻלֹומר:
למי ּבלבד ּדין ׁשּזה :ל ׁשּבארּתי הּזה לּכלל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָרֹומז
הּמצוה; הּוא זה ודין ― ּכ ֿ ׁשּיעׂשה להּטהר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשרֹוצה
להּׁשאר הרֹוצה אּלא ּדוקא, טבילה ׁשּנחּיבהּו לא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאבל

ׁשכינה למחנה יּכנס ולא ziaayּבטמאתֹו l`xyi zxfrn) ְְְְְֲִִֵֵַָָָֹֻ
(miptle ycwndספר ּבאר ּוכבר רּׁשאי. ― זמן ְְֵֵֵֵֶֶַַַָאיזה

dxezd")האמת xtq")ׁשהּוא וטבל ׁשּנטמא ֿ מי ׁשּכל ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָ
ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד ׁשלמה טהרתֹו ׁשאין אּלא ְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטהֹור,

(dliahd meia ynyd rwyzy)ּבּפרּוׁש ּגם ּבא וכן .ְֵֵַַָ
הּמים. ּבׁשטח נֹוגע ערֹום וגּופֹו לטּבל ׁשּצרי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהמקּבל,

c:)אמרּו oiaexir)חֹוצץ ּדבר יהא ׁשּלא ― ֿ ּבׂשרֹו "ּכל : ְְְֵֵֶָָָָָֹ
והיא ― זֹו ׁשּמצוה ,ל נתּבאר הּנה הּמים". ּובין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבינֹו
החציצה ודיני הּמקוה ּדיני ּכֹוללת ― טבילה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמצות

יֹום טבּול Ðודיני drwy Ð aixrd `l oiicre lahy df) ְְִֵ
(eynyּובמּסכת מקואֹות ּבמּסכת מבארת זֹו ּומצוה .ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

יֹום. ְטבּול
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ה'תשע"ד  אלול י"ג שני יום

.ÊÏ¯ .Ë˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שני ֿ שבת ֿ קודש י "ג ֿ י "ח אלול 

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Ë"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
― הרל"ז הּׁשֹור,הּמצוה ּבדין לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

וגֹו'" ׁשֹור ֿ יּגח "וכי יתעּלה: אמרֹו gk)והּוא ,`k zeny), ְְְְְִִִֶַַָ
רעהּו" ֿ ׁשֹור את ֿ איׁש ׁשֹור ֿ יּגֹוף dl)"וכי ,my)ּוכבר . ְְִִִֵֵֶָ

הראׁשֹונים הּפרקים ּבׁשׁשת זה ּדין הלכֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָנתּבארּו
קּמא.(aa`)מ  ִַָ

ה'תשע"ד  אלול י"ד שלישי יום

.Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― וארּבעים מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָ

ההבער ּבדין zecyׁשּנצטּוינּו ewifde ,eizenda exriay) ְְְִִִֵֶֶַַ
(mixg`ֿאֹו ׂשדה ֿ איׁש יבער "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִִֶֶֶַַָָ

וגֹו'" c)כרם ,ak zeny)זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֶֶֶָָ
מ ו' ּופרק ב' ּבפרק מּגּטין.(aa`)ּבכללּותֹו ה' ּופרק קּמא ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָ

ה'תשע"ד  אלול ט"ו רביעי יום

.ÁÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרל"ח הּבֹור,הּמצוה ּבדין לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

ּבֹור" איׁש ֿ יפּתח "וכי יתעּלה: אמרֹו bl)והּוא ,`k zeny). ְְְְְִִִִֶַַָ
ז ּדין הלכֹות נתּבארּו מּוכבר ה' ּופרק ג' ּבפרק (aa`)ה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָ

ַָקּמא.

ה'תשע"ד  אלול ט"ז חמישי יום

.‡Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"א הּבערההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו ,(`y)הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

קֹוצים" ּומצאה אׁש ֿ תצא "ּכי יתעּלה: אמרֹו (zenyוהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ
(d ,ak'ו ּופרק ב' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָ

קּמא.(aa`)מ  ִַָ

ה'תשע"ד  אלול י"ז שישי יום

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‡"Ó¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ד  אלול י"ח קודש שבת יום

.„Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ד ממֹון,הּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ

ּתגנבּו" "לא אמרֹו: i`)והּוא ,hi `xwie)ּובּמכלּתא .zyxt) ְְְְְִִַָָֹֹ
(mihtyn."ממֹון לגֹונב אזהרה הרי ― ּתגנבּו "לא :ְְְֲִֵֵַָָָֹֹ

הּכתּוב: ׁשהזּכיר ּבתׁשלּומין חּיב ― זה לאו על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוהעֹובר
החזרת אֹו וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאֹו

ּבלבד ּובספרא(dcedyk)הּקרן .(miyecw zyxt)לפי" : ְְְְִִִֶֶַָָ
יׁשּלם' 'ׁשנים ּבגנבה: b)ׁשּנאמר ,ak zeny),ענׁש למדנּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

למּקט", מנת על ּתגנבּו' 'לא לומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֹֹאזהרה
eapbz)ּכלֹומר: l`)ולהביאֹו ֿ הּנגנב את להרּגיז ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָ

מנת על ּתגנבּו' "'לא לֹו; ּתחזיר ּכ ֿ ואחר ְְְְֲִִִַַַַָָָֹֹּבמבּוכה,
ּדיני נתּבארּו ּוכבר וחמּׁשה". ארּבעה ּתׁשלּומי לֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָלׁשּלם

קּמא. מּבבא ז' ּבפרק זֹו ְְִִֶֶַָָָָמצוה

― הרל"ט ׁשּנגּבההּמצוה הּגֹונב ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
אֹו וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמּמּנּו
הּגּנב ֿ ענׁשי וכל נמּכרּנּו, אֹו ּבּמחּתרת, ּבא אם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָנהרגּנּו
ּדין ֿ מׁשּפטי ּכל נתּבארּו ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבכלל

מ ז' ּבפרק ג'(aa`)זה ּופרק מּסנהדרין ח' ּופרק קּמא ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ
ּבכתּבֹות(aa`)מ  מעּטים ּובמקֹומֹות וקּדּוׁשין(l:)מציעא ְְְְְִִִִִִִַָֻ

(:gp)ּוׁשבּועֹות(:an). ְ
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המשך ביאור למסכת מועד קטן ליום שני עמ' א
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àìLéàå Bðôb-Léà eìëàå éìà eàöe äëøá ézà-eùò øeMà Cìî øîà äë ék eäi÷æç-ìà eòîLz-ìà©«¦§§−¤¦§¦¨®¦Á¸Ÿ¨©¹¤´¤©À£«Ÿ¦¦³§¨¨Æ§´¥©½§¦§³¦©§Æ§¦´
:Bøá-éî Léà eúLe Búðàzáìíçì õøà LBøéúå ïâc õøà íëöøàk õøà-ìà íëúà ézç÷ìå éàa-ãò §¥«¨½§−¦¬¥«Ÿ«©Ÿ¦Á§¨©§¦̧¤§¤¹¤¤´¤§©§§¤À¤¤Á¨¨̧§¦¹¤¯¤¤´¤

ýåýé øîàì íëúà úéqé-ék eäi÷æç-ìà eòîLz-ìàå eúîú àìå eéçå Láãe øäöé úéæ õøà íéîøëe§¨¦À¤´¤¥³¦§¨Æ§©½¦«§−§´Ÿ¨ª®§©¦§§Æ¤¦§¦½̈¦«©¦³¤§¤Æ¥½Ÿ§Ÿ̈−
:eðìévéâì:øeMà Cìî ãiî Böøà-úà Léà íéBbä éäìà eìévä ìvääãìäià ãtøàå úîç éäìà äià ©¦¥«©©¥¬¦¦²¡Ÿ¥¬©¦−¦´¤©§®¦©−¤¬¤©«©¥Á¡Ÿ¥̧£¹̈§©§À̈©¥²

:éãiî ïBøîL-úà eìévä-ék äeòå òðä íéåøôñ éäìàäìíöøà-úà eìévä-øLà úBöøàä éäìà-ìëa éî ¡Ÿ¥¬§©§©−¦¥©´§¦¨®¦«¦¦¬¤Ÿ§−¦¨¦«³¦§¨¡Ÿ¥´¨«£¨½£¤¦¦¬¤©§−̈
à ýåýé ìévé-ék éãiî:éãiî íìLeøé-úåìøîàì àéä Cìnä úåöî-ék øác Búà eðò-àìå íòä eLéøçäå ¦¨¦®¦©¦¯§Ÿ̈²¤§¨©−¦¦¨¦«§¤¡¦´¨½̈§«Ÿ¨¬Ÿ−¨¨®¦¦§©̧©¤¬¤¦²¥−Ÿ
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hi aÎmiklneÎ`
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éäìà ýåýé òîL øLà íéøáca çéëBäå éç íéäìà:äàöîpä úéøàMä ãòa älôú úàùðå Eäeàáiå ¡Ÿ¦´©½§¦Æ©Æ©§¨¦½£¤¬¨©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¨Ÿ́¨§¦½̈§©¬©§¥¦−©¦§¨¨«©¨ÀŸ
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:éúà øeMà-Cìî éøòð eôcb øLà zòîL øLà íéøácä éðtî àøéz-ìà©¦¨Æ¦§¥³©§¨¦Æ£¤´¨©À§¨£¤¯¦§²©£¥¬¤«¤©−Ÿ¦«

i"yx
(‡Ï).‰Î¯· È˙‡ Â˘Úכמו שלום, (בראשית שאילת

ז) פרעה:מז את יעקב ויברך :(·Ï)ı¯‡ Ï‡
.ÌÎˆ¯‡Î ממדינה האומות את להעביר דרכי, כן

שהרי  משלכם, טובה ארץ אל לומר לו היה למדינה,
שקר: שדבריו שיכירו שידע אלא בא, ‡¯ıלפתותם

.˘Â¯È˙Â Ô‚„אפריקי א)זו ו שביעית ‰Ú(Ï„):(ירושלמי
.‰ÂÚÂ:והגלם החריבם אשור, מלך ‰ˆÂÏÈאותם ÈÎ

.ÔÂ¯ÓÂ˘ ארם ‡˙ אלהי את עובדים היו והשומרונים

שכיניהם: ·‚„ÌÈ.(ÂÏ)שהיו ÈÚÂ¯˜ ששמעו על
השם: מתווכחין ÁÎÂ˙Â‰.(‚)גידופי שהרשעים

והגבורה: הכח לנו לאמר לדבריהם, פנים ומראין
.ÌÈ·:ישראל.¯·˘Ó „Ú לאשה הדומה צרה עד

שם  משבר, לילד. כח בה ואין משבר על יושבת
לילד: הכורעת אשה ÁÈÎÂ‰Â.(„)מושב

שהצליח  לדבריו, פנים הראה בלע''ז, אישפרובי''ר
הלך: אשר בכל

cec zcevn
(‡Ï).‰Î¯· È˙‡ Â˘Úלתת שלום , עמי עשו לומר : רצה 

של  ÂÎÂ'.ום:תשורת  ÂÏÎ‡Âכלואים עוד תהיו לא לומר: רצה
מי ולשאוב  האילנות , פירות ללקוט לצאת מבלי העיר , בתוך 

ארץÈ˙Á˜ÏÂ.(Ï·)הבורות : אל  להוליך מפה, אתכם אקח 
שכבש האומות את להעביר דרכו, היה כן כי כארצכם. טובה

אחרת: לארץ במרד :ÂÈÁÂ.מארצם  תעמדו אם כן שאין מה
.˙ÈÒÈ ÈÎ:יסית ÂÎÂ'.(Ï‚)אשר  ˘È‡אלוה כל  לומר : רצה

ארצו : ÂÚÂ‰.(Ï„)את  Ú‰: והעקימם ממקומם  ÈÎהניעם
.ÂÏÈˆ‰:מידי שומרון את  הצילו שמרון אלהי ˜¯ÈÚÂ(ÊÏ)וכי
.ÌÈ„‚·,מעלה כלפי  ומגדף המחרף רבשקה , דברי  ששמע על 

הארצות : עמי לאלהי  רמה :ÁÎÂ˙Â‰.(‚)להדמותו ידי ואומר  בהצלחתו, להשתבח  מתווכח בדבריÂ‡ˆ‰.האויב ה' את מנאץ
·ÌÈ.חרוף: Â‡· ÈÎ:הבנים להוליד  כח  בה  ואין המשבר, על  ויושבת  בנים, ללדת הכורעת  לאשה הדור  בני ‡ÈÏÂ(„)דימה 

.'‰ ÚÓ˘È: לשמוע לב יתן ה':ÁÈÎÂ‰Â.הלואי  שמע  כאשר  בדברים  תפלהÂ˘‡˙.התווכח  שתשא מעמך  שאלתי לזה  כאומר,
‰Óˆ‡‰.לה': ˙È¯‡˘‰:שביהודה הבצרות  ערי כל כבש כבר כי בירושלים, הנמצאה ישראל  שארית 

oeiv zcevn
(‡Ï).‰Î¯·כמו שלום, ותשורת מנחה  יא)ענינו לג קח (שם :

ברכתי : את היין :Â¯È˙Â˘.(Ï·)נא  Èˆ‰¯.ענבי ˙ÈÊזיתים
שמן: ופיתוי:ÈÒÈ˙.המושכין הסתה  ‰Ú.(Ï„)מלשון

נע : ועקום :ÂÚÂ‰.מלשון  עוות  שתקו:Â˘È¯Á‰Â.(ÂÏ)מלשון
(‚).‰ÁÎÂ˙Â:דברים וברור ויכוח בזיון,Â‡ˆ‰.מלשון ענין
וז)כמו ב א האנשים :(שמואל נאצו כי :.¯·˘Óמושב מקום הוא

וכן יג)היולדות, יג בנים :(הושע במשבר  :(„).ÈÏÂ‡כמו הלואי ,
יב) טז ב בעיני:(שמואל ה ' יראה אולי :.ÁÈÎÂ‰Â: נתווכח

(Â).ÂÙ„‚:חרפו

flw wxt mildz - miaezk
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:øëð úîãàä:éðéîé çkLz íìLeøé CçkLà-íàåì-÷aãzàì-íà éëøkæà àì-íà ékçì | éðBL ©§©¬¥¨«¦¤§¨¥¬§¹«¨¨¦ À¦§©¬§¦¦«¦§©§¦̧§¦¦»¦¶Ÿ¤Å§§¥¬¦¦´Ÿ
:éúçîN Làø ìò íìLeøé-úà äìòàæeøò | eøò íéøîàä íìLeøé íBé úà íBãà éðáì | ýåýé øëæ −©«£¤¤§«¨©®¦©¹À´Ÿ¦§¨¦«§³Ÿ§Ÿ̈¸¦§¥Ä¡À¥»³§«Å̈¨¬¦−¨´Ÿ§¦¨³¨®

:da ãBñéä ãòç:eðì zìîbL Cìeîb-úà Cì-ílLiL éøLà äãeãMä ìáa-úaèõtðå æçàiL | éøLà ©¹À©§¬¨«©¨¤À©§Å¨¬©§¥¬¤§©¤¨®¤§¹¥À¤¨©¬§§¨«©§¥³¤Ÿ¥Ã§¦¥Ä
éììò-úà:òìqä-ìà C ¤«¹Ÿ¨©À¦¤©¨«©

i"yx
(‡).Â·˘È Ì˘ Ï·· ˙Â¯‰ ÏÚ לגולה כשירדנו

על  משוררין שהיו כמו לו שישירו נבוכדנצר ושאלם
ÌÈ·¯Ú.(·)הדוכן: ÏÚ:נחל ÂÈÏÏÂ˙Â(‚)ערבי

.‰ÁÓ˘תולין שהם שם על זמר כלי (שתולין)מיני

ותוללינו  שמחה ותוללינו מנחם, פירשו כך אותם,
שהם  אויבינו תוללינו לפתור ויש שמחה, של

נשבעו בי ומהוללי לשון בנו ומשטים (לעיל מהוללים

ÌÈÏ˘Â¯È.(‰):קב) ÍÁÎ˘‡ Ì‡ ישראל כנסת
כן: ÌÈÏ˘Â¯È.(Â)אומרת ˙‡ ‰ÏÚ‡ ‡Ï Ì‡ את

כל  בראש להזכירו אעלה חורבנה אבל זכרון
Â¯Ú.(Ê)שמחתי: Â¯Ú בבל חומות וכן חורבן לשון

תתערער ערער נט)הרחבה נא יסוד (ירמיה ערות וכן
ג') שעוקרין(חבקוק דבר על אלא נופל שרשיו ואינו

מהארץ:

cec zcevn
(‡).Ï·· ˙Â¯‰ ÏÚאת נ"נ  יגלה  אשר ברוה"ק צפה  דוד 

את ויספרו יקוננו אשר  הלוים בלשון ואמר לבבל ישראל
שם בבל  נהרות על  בהיותינו הנה  ויאמרו בדרך  אותם  הקורות
כי על בכינו  וגם  לארץ  מוטה  לגולים הראויה  ישיבה  ישבנו 

והשוממה: החורבה ציון את  ÌÈ·¯Ú.(·)זכרנו ÏÚאילני על 
בבה "מ  בהם מנגנים  שהיינו הכנורות תלינו שבנחל  ערבים 
לא למען האילנות ענפי  תוך  העין מן להעלימם  היה  וכוונתם

האויב: ˘Ì.(‚)יראום ÈÎשם כי היה  העלמתם טעם ר"ל
שיר: דברי  הכנורות על  לנגן מאתנו השבאים  ÂÏÏÂ˙Â.שאלו

שירו לנו ואמרו  שמחה דברי  שאלו בנו והמלעיגים המהתלים 
בציון : שוררתם  אשר השיר מן È˘¯.(„)לנו ÍÈ‡אמרנו ר "ל 

ל  לשורר  אותנו יכופו פן שפחדנו לפי המקדש  מקום שאינו נכר אדמת  על ה' שיר את  נשיר איך  בלבנו העיןאז  מן  העלמנום זה 
בדרך: שנאבדו ‡˘ÍÁÎ.(‰)ואמרנו  Ì‡כוחה את  תשכח שלי הימין אז ירושלים אשכחך  אם שיאמרו הגולה בני בלשון ידבר

תנועתה : ירושלים˙„·˜.(Â)ואת זכרון  את  אעלה לא ואם  תמיד  אותך  אזכיר לא  אם לדבר אוכל  לבל  לחכי דבוקה לשוני תהיה 
השמחה: תוקף בעת  אשכחה  לבל זכרון  לה אשים  השמחה בתחילת ר"ל  שמחתי Â‚Â'.(Ê)בראש ¯ÂÎÊ על גמול להם  לשלם

ÌÈÏ˘Â¯È.זה : ÌÂÈ והסיתו‡˙ בה אשר היסוד  שתגלו עד  והשחיתו החריבו לבבלי' אמרו  אשר ירושלי' חורבן בעת  שעשו מה
הכל : את  לעקור המדי:‰˘„Â„‰.(Á)אותם  דריוש ידי על  שדודה  להיות סופך  ˘ÌÏ˘È.אשר  È¯˘‡זה יהיה ומהולל  משובח 

לנו: גמלת  אשר כפי לך  הראוי גמולך  את לך  ישלם  ˘ÊÁ‡È.(Ë)אשר את‡˘¯ בידו יאחז אשר  זה  יהיה ומהולל  משובח 
הסלע: פני  על  וירצצם עולליך 

oeiv zcevn
(·).ÌÈ·¯Ú נחל וערבי  כמו הנחלים  אצל הגדל סרק  אילן  שם 

כג) תליה:˙ÂÈÏ.:(ויקרא שבי:˘ÂÈ·Â.(‚)מלשון  מל'
.ÂÏÏÂ˙Âנשבעו בי מהוללי וכן ולעג הוללות ק"ב)מל ' :(לעיל

(Â).˘‡¯ ÏÚחרבכם על  עמדתם וכן בראש ל"ג)כמו  (יחזקאל

בחרבכם : ערותÂ¯Ú.(Ê)ומשפטו  כמו  והשחתה  חורבן ענין 
ג')יסוד ··Ï.(Á):(חבקוק בבל :·˙ מלשון‰˘„Â„‰.עדת 

וגזל : תחלת˘‚ÏÓ˙.שדידה על  גמול  לשון יאמר  לפעמים 
עלי אתם גומלים ואם וכן הרעה ד')עשיית  ıÙÂ.(Ë):(יואל

הכדים ונפוץ  כמו והפזור הרצוץ עם השבירה ז')ענין :(שופטים
.ÍÈÏÏÂÚ ויונקים עוללים כמו הקטנים ח')בניך  :(לעיל

xe` ldi
א'על ה ' גיטין אגב . דרך ב' קי"ח  יו"ד פסחים  בבל. נהרות

בית חורבן  לדוד  הקב"ה שהראה מלמד  רב אמר אר"י ב' נ"ז
נהרות על  שנאמר ראשון בית  חורבן שני בית  וחורבן ראשון 

כו': אדום לבני ה ' זכור שנאמר שני בית חורבן כו ' בבל 
ד '.עמה"מ פ ' א' ס "ג ד ' נ"ה א' נ"ג ח"מ  ב'. קע"ח  ג ' קע "ב

ח"א תד "א ב '. שס"ו ב ' רנ"ז ב' ר "ז א ' קכ "ד  א' פ"ב של "ה 
פ "ד : מ "ע פ"ל .

בבל זח"ב בנהרות  להם  שהי ' והבכי הצער שמגודל  ע"ב ד"ב
בכדי הנביא  ליחזקאל המרכבה מעשה שנתגלה זכו עי "ז
כו' בבלה  עמהם באו שלו פמליא  וכל  שהקב "ה להם שיודיע
שם הרמ"ז כ"כ  הרחמים מן יתייאשו שלא  לבם לנחם בכדי
הלילה של  האמצעיים שעות  שבד ' סע "ב דקצ"ה ויקהל  ר"פ

כו': בבל  נהרות על ציון אבלי המלאכים  אומרים
להם(ג) שאמר בזה  האריך  בבל  נהרות  על  ע "פ תלים  במדרש 

עד  אחת  בכיה  בכיתם אילו  וארץ שמים עלי  אני  מעיד ירמי'
להם היה שלא מלמד ישבנו שם גליתם. לא בציון שאתם 
הרג בכינו גם  לפרת. שהגיעו עד  מירושלים  משיצאו  ישיבה 
היו בכינו גם  מה כו '. נ"נ שהרג ממה  יותר  בישראל פרת בהם

הקב "ה: עמהם ומבכים  בוכים 
מהשנא(ד) והוא  פתח אבין  ר' ד"ה א' נ"ג באיכה ברבות 

מי ושותים בירושלים  יושבים הייתם זכיתם  אילו עדניא 
אתם הרי זכיתם שלא  עכשיו ומתוקים  נקיים שמימיו השלוח 

כו'. וסרוחים  עכורים שמימיו פרת  מי ושותים  לבבל  גולים
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:Bøá-éî Léà eúLe Búðàzáìíçì õøà LBøéúå ïâc õøà íëöøàk õøà-ìà íëúà ézç÷ìå éàa-ãò §¥«¨½§−¦¬¥«Ÿ«©Ÿ¦Á§¨©§¦̧¤§¤¹¤¤´¤§©§§¤À¤¤Á¨¨̧§¦¹¤¯¤¤´¤

ýåýé øîàì íëúà úéqé-ék eäi÷æç-ìà eòîLz-ìàå eúîú àìå eéçå Láãe øäöé úéæ õøà íéîøëe§¨¦À¤´¤¥³¦§¨Æ§©½¦«§−§´Ÿ¨ª®§©¦§§Æ¤¦§¦½̈¦«©¦³¤§¤Æ¥½Ÿ§Ÿ̈−
:eðìévéâì:øeMà Cìî ãiî Böøà-úà Léà íéBbä éäìà eìévä ìvääãìäià ãtøàå úîç éäìà äià ©¦¥«©©¥¬¦¦²¡Ÿ¥¬©¦−¦´¤©§®¦©−¤¬¤©«©¥Á¡Ÿ¥̧£¹̈§©§À̈©¥²

:éãiî ïBøîL-úà eìévä-ék äeòå òðä íéåøôñ éäìàäìíöøà-úà eìévä-øLà úBöøàä éäìà-ìëa éî ¡Ÿ¥¬§©§©−¦¥©´§¦¨®¦«¦¦¬¤Ÿ§−¦¨¦«³¦§¨¡Ÿ¥´¨«£¨½£¤¦¦¬¤©§−̈
à ýåýé ìévé-ék éãiî:éãiî íìLeøé-úåìøîàì àéä Cìnä úåöî-ék øác Búà eðò-àìå íòä eLéøçäå ¦¨¦®¦©¦¯§Ÿ̈²¤§¨©−¦¦¨¦«§¤¡¦´¨½̈§«Ÿ¨¬Ÿ−¨¨®¦¦§©̧©¤¬¤¦²¥−Ÿ

:eäðòú àìæìeäi÷æç-ìà øékænä óñà-ïa çàBéå øôqä àðáLå úéaä-ìò-øLà äi÷ìç-ïa íé÷éìà àáiå ¬Ÿ©£ª«©¨´Ÿ¤§¨¦´¤¦§¦¨´£¤©©Â©¦§¤§¨̧©Ÿ¥¹§¨̧¤¨¨¯©©§¦²¤¦§¦−̈
:ä÷Láø éøác Bì eãbiå íéãâá éòeø÷§¥´§¨¦®©©¦´½¦§¥−©§¨¥«

hi aÎmiklneÎ`

èéà:ýåýé úéa àáiå ÷Oa ñkúiå åéãâa-úà òø÷iå eäi÷æç Cìnä òîLk éäéåáíé÷éìà-úà çìLiå ©§¦À¦§Ÿ Æ©Æ©¤´¤¦§¦½̈©¦§©−¤§¨¨®©¦§©´©½̈©¨−Ÿ¥¬§Ÿ̈«©Â¦§©¤¤§¨¦̧
:õBîà-ïa àéápä eäéòLé-ìà íéwOa íéqkúî íéðäkä éð÷æ úàå øôqä àðáLå úéaä-ìò-øLà£¤©©©¹¦§¤§¨´©Ÿ¥À§¥Æ¦§¥´©«Ÿ£¦½¦§©¦−©©¦®¤§©«§¨¬©¨¦−¤¨«

âïéà çëå øaLî-ãò íéðá eàá ék äfä íBiä äöàðe äçëBúå äøö-íBé eäi÷æç øîà äk åéìà eøîàiå©Ÿ§´¥À̈³Ÿ¨©´¦§¦½̈¨¨¯§¥¨²§¨−̈©´©¤®¦´¨³¨¦Æ©©§¥½§¬Ÿ©©−¦
:äãììãéäìà ýåýé òîLé éìeàóøçì åéðãà | øeMà-Cìî BçìL øLà ä÷Láø éøác-ìk | úà E §¥¨«©¿¦§©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¥´¨¦§¥´©§¨¥À£¤Á§¨¸¤«¤©³£Ÿ¨Æ§¨¥Æ

éäìà ýåýé òîL øLà íéøáca çéëBäå éç íéäìà:äàöîpä úéøàMä ãòa älôú úàùðå Eäeàáiå ¡Ÿ¦´©½§¦Æ©Æ©§¨¦½£¤¬¨©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¨Ÿ́¨§¦½̈§©¬©§¥¦−©¦§¨¨«©¨ÀŸ
:eäéòLé-ìà eäi÷æç Cìnä éãáòåýåýé øîà | äk íëéðãà-ìà ïeøîàú äk eäéòLé íäì øîàiå ©§¥²©¤¬¤¦§¦−̈¤§©§¨«©³Ÿ¤¨¤Æ§©§½̈¬ŸŸ§−¤£«Ÿ¥¤®´Ÿ¨©´§Ÿ̈À

:éúà øeMà-Cìî éøòð eôcb øLà zòîL øLà íéøácä éðtî àøéz-ìà©¦¨Æ¦§¥³©§¨¦Æ£¤´¨©À§¨£¤¯¦§²©£¥¬¤«¤©−Ÿ¦«

i"yx
(‡Ï).‰Î¯· È˙‡ Â˘Úכמו שלום, (בראשית שאילת

ז) פרעה:מז את יעקב ויברך :(·Ï)ı¯‡ Ï‡
.ÌÎˆ¯‡Î ממדינה האומות את להעביר דרכי, כן

שהרי  משלכם, טובה ארץ אל לומר לו היה למדינה,
שקר: שדבריו שיכירו שידע אלא בא, ‡¯ıלפתותם

.˘Â¯È˙Â Ô‚„אפריקי א)זו ו שביעית ‰Ú(Ï„):(ירושלמי
.‰ÂÚÂ:והגלם החריבם אשור, מלך ‰ˆÂÏÈאותם ÈÎ

.ÔÂ¯ÓÂ˘ ארם ‡˙ אלהי את עובדים היו והשומרונים

שכיניהם: ·‚„ÌÈ.(ÂÏ)שהיו ÈÚÂ¯˜ ששמעו על
השם: מתווכחין ÁÎÂ˙Â‰.(‚)גידופי שהרשעים

והגבורה: הכח לנו לאמר לדבריהם, פנים ומראין
.ÌÈ·:ישראל.¯·˘Ó „Ú לאשה הדומה צרה עד

שם  משבר, לילד. כח בה ואין משבר על יושבת
לילד: הכורעת אשה ÁÈÎÂ‰Â.(„)מושב

שהצליח  לדבריו, פנים הראה בלע''ז, אישפרובי''ר
הלך: אשר בכל

cec zcevn
(‡Ï).‰Î¯· È˙‡ Â˘Úלתת שלום , עמי עשו לומר : רצה 

של  ÂÎÂ'.ום:תשורת  ÂÏÎ‡Âכלואים עוד תהיו לא לומר: רצה
מי ולשאוב  האילנות , פירות ללקוט לצאת מבלי העיר , בתוך 

ארץÈ˙Á˜ÏÂ.(Ï·)הבורות : אל  להוליך מפה, אתכם אקח 
שכבש האומות את להעביר דרכו, היה כן כי כארצכם. טובה

אחרת: לארץ במרד :ÂÈÁÂ.מארצם  תעמדו אם כן שאין מה
.˙ÈÒÈ ÈÎ:יסית ÂÎÂ'.(Ï‚)אשר  ˘È‡אלוה כל  לומר : רצה

ארצו : ÂÚÂ‰.(Ï„)את  Ú‰: והעקימם ממקומם  ÈÎהניעם
.ÂÏÈˆ‰:מידי שומרון את  הצילו שמרון אלהי ˜¯ÈÚÂ(ÊÏ)וכי
.ÌÈ„‚·,מעלה כלפי  ומגדף המחרף רבשקה , דברי  ששמע על 

הארצות : עמי לאלהי  רמה :ÁÎÂ˙Â‰.(‚)להדמותו ידי ואומר  בהצלחתו, להשתבח  מתווכח בדבריÂ‡ˆ‰.האויב ה' את מנאץ
·ÌÈ.חרוף: Â‡· ÈÎ:הבנים להוליד  כח  בה  ואין המשבר, על  ויושבת  בנים, ללדת הכורעת  לאשה הדור  בני ‡ÈÏÂ(„)דימה 

.'‰ ÚÓ˘È: לשמוע לב יתן ה':ÁÈÎÂ‰Â.הלואי  שמע  כאשר  בדברים  תפלהÂ˘‡˙.התווכח  שתשא מעמך  שאלתי לזה  כאומר,
‰Óˆ‡‰.לה': ˙È¯‡˘‰:שביהודה הבצרות  ערי כל כבש כבר כי בירושלים, הנמצאה ישראל  שארית 

oeiv zcevn
(‡Ï).‰Î¯·כמו שלום, ותשורת מנחה  יא)ענינו לג קח (שם :

ברכתי : את היין :Â¯È˙Â˘.(Ï·)נא  Èˆ‰¯.ענבי ˙ÈÊזיתים
שמן: ופיתוי:ÈÒÈ˙.המושכין הסתה  ‰Ú.(Ï„)מלשון

נע : ועקום :ÂÚÂ‰.מלשון  עוות  שתקו:Â˘È¯Á‰Â.(ÂÏ)מלשון
(‚).‰ÁÎÂ˙Â:דברים וברור ויכוח בזיון,Â‡ˆ‰.מלשון ענין
וז)כמו ב א האנשים :(שמואל נאצו כי :.¯·˘Óמושב מקום הוא

וכן יג)היולדות, יג בנים :(הושע במשבר  :(„).ÈÏÂ‡כמו הלואי ,
יב) טז ב בעיני:(שמואל ה ' יראה אולי :.ÁÈÎÂ‰Â: נתווכח

(Â).ÂÙ„‚:חרפו

flw wxt mildz - miaezk

.æì÷hÎ`

à:ïBiö-úà eðøëæa eðéëa-íb eðáLé íL ìáa | úBøäð ìòá:eðéúBøpk eðéìz dëBúa íéáøò-ìòâék ©¬©«£¸¨¤À¨´−¨©§©¨¦®¹§¨§¥À¤¦«©£¨¦¬§¨®¹̈¦À¦«Ÿ¥«¦³
:ïBiö øéMî eðì eøéL äçîN eðéììBúå øéL-éøác eðéáBL eðeìàL íLãéàìò ýåýé-øéL-úà øéLð C ¨̧§¥¶¥¿¦§¥−¦§«¨¥´¦§¨®¦¬¹̈À¦¦¬¦«¥À¨¦¬¤¦«§Ÿ̈®©¹À

:øëð úîãàä:éðéîé çkLz íìLeøé CçkLà-íàåì-÷aãzàì-íà éëøkæà àì-íà ékçì | éðBL ©§©¬¥¨«¦¤§¨¥¬§¹«¨¨¦ À¦§©¬§¦¦«¦§©§¦̧§¦¦»¦¶Ÿ¤Å§§¥¬¦¦´Ÿ
:éúçîN Làø ìò íìLeøé-úà äìòàæeøò | eøò íéøîàä íìLeøé íBé úà íBãà éðáì | ýåýé øëæ −©«£¤¤§«¨©®¦©¹À´Ÿ¦§¨¦«§³Ÿ§Ÿ̈¸¦§¥Ä¡À¥»³§«Å̈¨¬¦−¨´Ÿ§¦¨³¨®

:da ãBñéä ãòç:eðì zìîbL Cìeîb-úà Cì-ílLiL éøLà äãeãMä ìáa-úaèõtðå æçàiL | éøLà ©¹À©§¬¨«©¨¤À©§Å¨¬©§¥¬¤§©¤¨®¤§¹¥À¤¨©¬§§¨«©§¥³¤Ÿ¥Ã§¦¥Ä
éììò-úà:òìqä-ìà C ¤«¹Ÿ¨©À¦¤©¨«©

i"yx
(‡).Â·˘È Ì˘ Ï·· ˙Â¯‰ ÏÚ לגולה כשירדנו

על  משוררין שהיו כמו לו שישירו נבוכדנצר ושאלם
ÌÈ·¯Ú.(·)הדוכן: ÏÚ:נחל ÂÈÏÏÂ˙Â(‚)ערבי

.‰ÁÓ˘תולין שהם שם על זמר כלי (שתולין)מיני

ותוללינו  שמחה ותוללינו מנחם, פירשו כך אותם,
שהם  אויבינו תוללינו לפתור ויש שמחה, של

נשבעו בי ומהוללי לשון בנו ומשטים (לעיל מהוללים

ÌÈÏ˘Â¯È.(‰):קב) ÍÁÎ˘‡ Ì‡ ישראל כנסת
כן: ÌÈÏ˘Â¯È.(Â)אומרת ˙‡ ‰ÏÚ‡ ‡Ï Ì‡ את

כל  בראש להזכירו אעלה חורבנה אבל זכרון
Â¯Ú.(Ê)שמחתי: Â¯Ú בבל חומות וכן חורבן לשון

תתערער ערער נט)הרחבה נא יסוד (ירמיה ערות וכן
ג') שעוקרין(חבקוק דבר על אלא נופל שרשיו ואינו

מהארץ:

cec zcevn
(‡).Ï·· ˙Â¯‰ ÏÚאת נ"נ  יגלה  אשר ברוה"ק צפה  דוד 

את ויספרו יקוננו אשר  הלוים בלשון ואמר לבבל ישראל
שם בבל  נהרות על  בהיותינו הנה  ויאמרו בדרך  אותם  הקורות
כי על בכינו  וגם  לארץ  מוטה  לגולים הראויה  ישיבה  ישבנו 

והשוממה: החורבה ציון את  ÌÈ·¯Ú.(·)זכרנו ÏÚאילני על 
בבה "מ  בהם מנגנים  שהיינו הכנורות תלינו שבנחל  ערבים 
לא למען האילנות ענפי  תוך  העין מן להעלימם  היה  וכוונתם

האויב: ˘Ì.(‚)יראום ÈÎשם כי היה  העלמתם טעם ר"ל
שיר: דברי  הכנורות על  לנגן מאתנו השבאים  ÂÏÏÂ˙Â.שאלו

שירו לנו ואמרו  שמחה דברי  שאלו בנו והמלעיגים המהתלים 
בציון : שוררתם  אשר השיר מן È˘¯.(„)לנו ÍÈ‡אמרנו ר "ל 

ל  לשורר  אותנו יכופו פן שפחדנו לפי המקדש  מקום שאינו נכר אדמת  על ה' שיר את  נשיר איך  בלבנו העיןאז  מן  העלמנום זה 
בדרך: שנאבדו ‡˘ÍÁÎ.(‰)ואמרנו  Ì‡כוחה את  תשכח שלי הימין אז ירושלים אשכחך  אם שיאמרו הגולה בני בלשון ידבר

תנועתה : ירושלים˙„·˜.(Â)ואת זכרון  את  אעלה לא ואם  תמיד  אותך  אזכיר לא  אם לדבר אוכל  לבל  לחכי דבוקה לשוני תהיה 
השמחה: תוקף בעת  אשכחה  לבל זכרון  לה אשים  השמחה בתחילת ר"ל  שמחתי Â‚Â'.(Ê)בראש ¯ÂÎÊ על גמול להם  לשלם

ÌÈÏ˘Â¯È.זה : ÌÂÈ והסיתו‡˙ בה אשר היסוד  שתגלו עד  והשחיתו החריבו לבבלי' אמרו  אשר ירושלי' חורבן בעת  שעשו מה
הכל : את  לעקור המדי:‰˘„Â„‰.(Á)אותם  דריוש ידי על  שדודה  להיות סופך  ˘ÌÏ˘È.אשר  È¯˘‡זה יהיה ומהולל  משובח 

לנו: גמלת  אשר כפי לך  הראוי גמולך  את לך  ישלם  ˘ÊÁ‡È.(Ë)אשר את‡˘¯ בידו יאחז אשר  זה  יהיה ומהולל  משובח 
הסלע: פני  על  וירצצם עולליך 

oeiv zcevn
(·).ÌÈ·¯Ú נחל וערבי  כמו הנחלים  אצל הגדל סרק  אילן  שם 

כג) תליה:˙ÂÈÏ.:(ויקרא שבי:˘ÂÈ·Â.(‚)מלשון  מל'
.ÂÏÏÂ˙Âנשבעו בי מהוללי וכן ולעג הוללות ק"ב)מל ' :(לעיל

(Â).˘‡¯ ÏÚחרבכם על  עמדתם וכן בראש ל"ג)כמו  (יחזקאל

בחרבכם : ערותÂ¯Ú.(Ê)ומשפטו  כמו  והשחתה  חורבן ענין 
ג')יסוד ··Ï.(Á):(חבקוק בבל :·˙ מלשון‰˘„Â„‰.עדת 

וגזל : תחלת˘‚ÏÓ˙.שדידה על  גמול  לשון יאמר  לפעמים 
עלי אתם גומלים ואם וכן הרעה ד')עשיית  ıÙÂ.(Ë):(יואל

הכדים ונפוץ  כמו והפזור הרצוץ עם השבירה ז')ענין :(שופטים
.ÍÈÏÏÂÚ ויונקים עוללים כמו הקטנים ח')בניך  :(לעיל

xe` ldi
א'על ה ' גיטין אגב . דרך ב' קי"ח  יו"ד פסחים  בבל. נהרות

בית חורבן  לדוד  הקב"ה שהראה מלמד  רב אמר אר"י ב' נ"ז
נהרות על  שנאמר ראשון בית  חורבן שני בית  וחורבן ראשון 

כו': אדום לבני ה ' זכור שנאמר שני בית חורבן כו ' בבל 
ד '.עמה"מ פ ' א' ס "ג ד ' נ"ה א' נ"ג ח"מ  ב'. קע"ח  ג ' קע "ב

ח"א תד "א ב '. שס"ו ב ' רנ"ז ב' ר "ז א ' קכ "ד  א' פ"ב של "ה 
פ "ד : מ "ע פ"ל .

בבל זח"ב בנהרות  להם  שהי ' והבכי הצער שמגודל  ע"ב ד"ב
בכדי הנביא  ליחזקאל המרכבה מעשה שנתגלה זכו עי "ז
כו' בבלה  עמהם באו שלו פמליא  וכל  שהקב "ה להם שיודיע
שם הרמ"ז כ"כ  הרחמים מן יתייאשו שלא  לבם לנחם בכדי
הלילה של  האמצעיים שעות  שבד ' סע "ב דקצ"ה ויקהל  ר"פ

כו': בבל  נהרות על ציון אבלי המלאכים  אומרים
להם(ג) שאמר בזה  האריך  בבל  נהרות  על  ע "פ תלים  במדרש 

עד  אחת  בכיה  בכיתם אילו  וארץ שמים עלי  אני  מעיד ירמי'
להם היה שלא מלמד ישבנו שם גליתם. לא בציון שאתם 
הרג בכינו גם  לפרת. שהגיעו עד  מירושלים  משיצאו  ישיבה 
היו בכינו גם  מה כו '. נ"נ שהרג ממה  יותר  בישראל פרת בהם

הקב "ה: עמהם ומבכים  בוכים 
מהשנא(ד) והוא  פתח אבין  ר' ד"ה א' נ"ג באיכה ברבות 

מי ושותים בירושלים  יושבים הייתם זכיתם  אילו עדניא 
אתם הרי זכיתם שלא  עכשיו ומתוקים  נקיים שמימיו השלוח 

כו'. וסרוחים  עכורים שמימיו פרת  מי ושותים  לבבל  גולים
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    הפרי ששריפת מצרי יוסי רבי שדווקא משמע הברייתא מדברי

 צרי שאי סובר קמא שתנא ומשמע המזבח, דש כבר בו שהיה במקו להיות צריכה

קמא: תנא מיהו מבררת הגמרא .הפרי לשריפת המזבח דש את להקדי 
     ,יוסי רבי על שחולק קמא התנא מיהו  

    ,משיחבברייתא כה פר שריפת לגבי (שם)נאמר  
    ללמד  ,הפר בשר את ש שישרו קוד 

יוסי. רבי וכדעת     קוד דש ש שיהיה צרי אי 
ללמד בא הפסוק אלא השריפה,   שכשיתנו משופע, מדרו  

בו. משתפ הדש יהיה דש ש   ב אליעזר שרבי ל מני לרבא, 
יוסי, רבי על חולק יעקב     רק נחלקו שמא  

מודה  יעקב ב אליעזר רבי ג אבל ,במדרו משופע השריפה מקו שיהיה צרי הא

הפר. את בו ששור קוד מקו לאותו דש להביא שצרי

והשעיר: הפר בשריפת למתעסק בגדי טומאת בעני ברייתא מביאה הגמרא
הכפורי יו ושעיר פר שריפת לגבי כח)נאמר טז יכס (ויקרא תא ְֵַָ

שדווקא  'אות' מהמילה ולומדי גופגדיו', בשריפת המתעסק  ְָָ
    ,האש    האיברי או העצי 
גבי הברייתא,על ומבארת ממש. גופ בשריפת מתעסקי שאינ  

  האש ובהגדלת ולכא לכא האיברי בהיפו  
הברייתא: [אולי]שואלת והשעיר הפר יהיו בשר 

,עתה עד בה התעסק שלא מי עתה בה יהפ וא ,בשריפת המסייע של 
הברייתא: משיבה בגדיו. יטמאו  השור שדווקא למעט 

ה ,בעי כשה והשעיר הפר בשר את     
 .בשר בשריפת מתעסק נחשב אינו באפר שהמהפ כיו  

   מ זאת לומדי צורת בו ניכר כשעדיי השור שדווקא 
ש 'פר' לאחר אבל ,בגדי מראיתו ממנו ובטל  

:הגמרא מבררת  משיבה .הלימודי שני בי החילוק מה  
הגמרא:    בשריפה כשמסייע הוא ביניה החילוק  

 שעדיי כיו בגדי מטמא הוא קמא שלתנא אפר, נעשה לא ועדיי הבשר שנחר לאחר

'פר'. עוד נקרא אינו שכשנחר כיו בגדי מטמא אינו שמעו ברבי אלעזר ולרבי ,'אות' ששור נחשב

שנאמר למדבר, השעיר שיגיע עד הכיפורי יו בעבודת להמשי רשאי הגדול הכה כב)אי טז העיר (ויקרא את ְִִֶַַָ'וח

כ אחר ורק כה)דר', המשנה (ש למדבר. הגיע כשהשעיר הגדול לכה להודיע צריכי והיו הזחה', יקטיר החאת חלב 'ואת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

למדבר: השעיר שהגיע בירושלי ידעו כיצד תנאי מחלוקת מביאה       ממשי ואז 
הקרבנות. ועשיית הפרשה בקריאת היו עבודת בסדר   כ בירושלי ה    

,לצוק ירושלי בי כשומרי עומדי היו אד בני   לו הסמו השומר היה למדבר השעיר כשהגיע  
,לירושלי סמו העומד זה שראה עד הלאה וכ האחר, לחבירו ומני רואה לו הסמו וחבירו סודר, מניהיו כ  

ה  



       
    

    
  

    
     
    

   
    
     
    

   
    

     
     
    
     
     

   
    
    
     

  
   
     
   
      
   

  

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' הרב יוסף דוד שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום שהוכפל בו כי טוב, בו כותב ששכרו דירה חדשה ושואל, מתי, ומה 

נעשה בה.

ואיננה מובנת כ"כ כוונתו, ואולי הפירוש מתי יעתיקו וכו' ומהנכון להעתיק ביום שהוכפל בו 

כי טוב אם אין בזה טרחה, ובאם ישנה טרחה יוכלו להעתיק גם בשאר ימי השבוע )לבד בימי ב' ד'(, 

ונוהגים אנ"ש להכניס לדירה החדשה לכל לראש סידור חומש תהלים ותניא וכן לקבוע מזוזות תיכף, 

כמובן בלא ברכה, וביום השלשים ליטול מזוזה אחת על מנת לבודקה ובאם אפשר להחליפה ביפה 

ומהודרת ממנה, ובקביעתה לברך ולכוון להוציא בהברכה את כל הבית.

בטח שומר שלשת השיעורים בחומש תהלים תניא נוסף על שאר שיעוריו בתורת הנגלה ותורת 

החסידות.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.
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    הפרי ששריפת מצרי יוסי רבי שדווקא משמע הברייתא מדברי

 צרי שאי סובר קמא שתנא ומשמע המזבח, דש כבר בו שהיה במקו להיות צריכה

קמא: תנא מיהו מבררת הגמרא .הפרי לשריפת המזבח דש את להקדי 
     ,יוסי רבי על שחולק קמא התנא מיהו  

    ,משיחבברייתא כה פר שריפת לגבי (שם)נאמר  
    ללמד  ,הפר בשר את ש שישרו קוד 

יוסי. רבי וכדעת     קוד דש ש שיהיה צרי אי 
ללמד בא הפסוק אלא השריפה,   שכשיתנו משופע, מדרו  

בו. משתפ הדש יהיה דש ש   ב אליעזר שרבי ל מני לרבא, 
יוסי, רבי על חולק יעקב     רק נחלקו שמא  

מודה  יעקב ב אליעזר רבי ג אבל ,במדרו משופע השריפה מקו שיהיה צרי הא

הפר. את בו ששור קוד מקו לאותו דש להביא שצרי

והשעיר: הפר בשריפת למתעסק בגדי טומאת בעני ברייתא מביאה הגמרא
הכפורי יו ושעיר פר שריפת לגבי כח)נאמר טז יכס (ויקרא תא ְֵַָ

שדווקא  'אות' מהמילה ולומדי גופגדיו', בשריפת המתעסק  ְָָ
    ,האש    האיברי או העצי 
גבי הברייתא,על ומבארת ממש. גופ בשריפת מתעסקי שאינ  

  האש ובהגדלת ולכא לכא האיברי בהיפו  
הברייתא: [אולי]שואלת והשעיר הפר יהיו בשר 

,עתה עד בה התעסק שלא מי עתה בה יהפ וא ,בשריפת המסייע של 
הברייתא: משיבה בגדיו. יטמאו  השור שדווקא למעט 

ה ,בעי כשה והשעיר הפר בשר את     
 .בשר בשריפת מתעסק נחשב אינו באפר שהמהפ כיו  

   מ זאת לומדי צורת בו ניכר כשעדיי השור שדווקא 
ש 'פר' לאחר אבל ,בגדי מראיתו ממנו ובטל  

:הגמרא מבררת  משיבה .הלימודי שני בי החילוק מה  
הגמרא:    בשריפה כשמסייע הוא ביניה החילוק  

 שעדיי כיו בגדי מטמא הוא קמא שלתנא אפר, נעשה לא ועדיי הבשר שנחר לאחר

'פר'. עוד נקרא אינו שכשנחר כיו בגדי מטמא אינו שמעו ברבי אלעזר ולרבי ,'אות' ששור נחשב

שנאמר למדבר, השעיר שיגיע עד הכיפורי יו בעבודת להמשי רשאי הגדול הכה כב)אי טז העיר (ויקרא את ְִִֶַַָ'וח

כ אחר ורק כה)דר', המשנה (ש למדבר. הגיע כשהשעיר הגדול לכה להודיע צריכי והיו הזחה', יקטיר החאת חלב 'ואת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

למדבר: השעיר שהגיע בירושלי ידעו כיצד תנאי מחלוקת מביאה       ממשי ואז 
הקרבנות. ועשיית הפרשה בקריאת היו עבודת בסדר   כ בירושלי ה    

,לצוק ירושלי בי כשומרי עומדי היו אד בני   לו הסמו השומר היה למדבר השעיר כשהגיע  
,לירושלי סמו העומד זה שראה עד הלאה וכ האחר, לחבירו ומני רואה לו הסמו וחבירו סודר, מניהיו כ  
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,denze ,eilr ayildéðéáúBà àì àðãéàä ãòc éãéî àkéà éî- ¦¦¨¦¦§©¨¦§¨Ÿ§¦¥
,eilr eze` epayed `l dzr cry okzi m`dàzLäåezelia`a §©§¨

déì ïðéáúBî.eilr §¦¨¥
:`xnbd dgecé÷úî,àéLe÷ éàî ,éMà áø dì óxac yiy i`ce ©§¦¨©©¦©§¨

,ezelia`a ycgnyäåäc éãéîep`vny myk -,äiúLe äìéëàà ¦¦©£¨©£¦¨§¦¨
,déðé÷Là àìå déðéìëBà àì àðãéàä ãòceli`eàzLäezelia`a §©¨¦§¨Ÿ§¦¥§Ÿ©§¦¥©§¨

,déðé÷Làå déðéìëBàzcerqa epefn eiptl `iadl ep` mieevn ixdy §¦¥§©§¦¥
ayiil ybxcd lr eaiyepy ie`x mb okle ,ezrc ayiil d`xad

.ezrc
:zxg` `iyew `xnbd dywnàéL÷ àä ,àéL÷ éà àlàdn - ¤¨¦©§¨¨©§¨

,jk `ed o`k dywy[àéðúc] (ïðúã),lirl `ziixaaBðéà Lbøc §©§¨©§¨¥
éøöBúBtëì Céàå ,Bô÷Bæ àlà`ed ybxcBðéà éànà ,àcâc àñøò ¨¦¦§¤¨§§¦©§¨§©¨©©¥
éøö,BúBtëì Ce ,yeniyl zcrein dpi`y dhin mzqk `ed ixdàä ¨¦¦§¨

[àéðz] (ïðú),`ziixa dze`aàeä ãáìa Búhî àì ,Búhî äôBkä ©§¨©¤¦¨Ÿ¦¨¦§¨
.äôBk Búéa CBúa Bì LiL úBhî ìk àlà ,äôBkdhin s`y rnyne ¤¤¨¨¦¤¥§¥¤

.dtek yeniyl zcrein dpi`y
:`xnbd dgec,àéL÷ éàîediitk dperh dpi` lfnd zhinéãéî ©©§¨¦¦

íéìëì úãçeénä ähnà äåäc,daikyl `leähî äúéä íà ,àéðúc ©£¨©¦¨©§¤¤§¥¦§©§¨¦¨§¨¦¨
éøö Bðéà íéìëì úãçeénä.dúBtëì Czehin lky exn`y dn i`cee ©§¤¤§¥¦¥¨¦¦§¨

.eze` zeynynd zehina `weec df dtek
:zxg` `iyew `xnbd dywn,àéL÷ àä ,àéL÷ éà àlàepipyy ¤¨¦©§¨¨©§¨

,lirl `ziixaaåéèéaø÷ øézî Lbøc ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥©§¨©¦©§¦¨
Czòc à÷ìñ éàå ,åéìéàî ìôBð àeäå`edyéàî ,àcâc àñøò §¥¥¥¨§¦¨§¨©§¨©§¨§©¨©

,déì úéà ïéèéaø÷.mlerl eze` miwxtn oi`e reaw cner `ed ixd ©§¦¦¦¥
` ybxc i`ce `l`.lfnd zhin epi

:`xnbd zx`an oklïéáø àúà ék,laal l`xyi ux`ndéì øîà ¦¨¨¨¦¨©¥
àáøòî øa àôéìçz áøå ïðaøî àeääl`xyi ux` oa -äåäc ,déîL ©¥©¨¨§©©£¦¨©©£¨¨§¥©£¨

éàcìéâc à÷eLa çéëL,miprvxd weya -àìöc àñøò ,Lbøc éàî §¦©§¨§¦§¨¥©©§¨©§¨¦§¨
xaegn xerde ,zerqna yeniyl mixyl dzidy ,xer ly dhn -
,driqpd onfa dwxtl elkeiy mixywe zerevx ici lr zehenl
mixywd mixizn mzriqpae ,da mipyie dze` mipiwzn mzepgae
miyyegy ,dze` dtek epi`y mrhde .eili`n ltep xerde
oa oerny oaxe .dektdi m` rwxwd zigelgln xerd lwlwziy
ea oi`e eabn ux`l letie mixywd xizdl lekiy xn` l`ilnb

.lewlw
:df oipra xn`nBâeøéñ ,Lbøc ,äéîøé éaø øîà énð øîzéàexeaig - ¦§©©¦¨©©¦¦§§¨©§¨¥
dhind zehenl,BëBzîmiligyn mkezay miawp zehena yiy ¦
e ,xerd zerevxdâeøéñ ,ähîdhind zehenl dixeaig -,dab ìò ¦¨¥¨©©¨
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.ezhin zetkl `weec
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wa`d,ìáàä úéáa,zeaiyg dfa oi`e mc` lk jxc jkyïéçécîe §¥¨¥¤©¦¦

úBiçBìöe úBñBëå úBøò÷,zephw zeglv -úBiðBúé÷å,min ick - §¨§§¦§¦¦
ìáàä úéáa.dgny jxc df oi`y ,dcerqd xnbaúà ïéàéáî ïéàå §¥¨¥¤§¥§¦¦¤

øîâenä,aeh gixl dpeale milgb mr ilk -úéáì íéîNaä úàå ©§¨§¤©§¨¦§¥
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,ìáàä úéáa,rnyne ,rx gix xiardl ieyryàìc àeä éëeøa §¥¨¥¤§¥§Ÿ
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc ohw cren(oey`x meil)

B÷ñòa èòîì ìBëé íàezxegq wqra -èòîé,la` lk oickíàå ¦¨§©¥§¦§§©¥§¦
,åàì,xg` mewna lefa dxegq `vni `lyïänò ìbìâémr xegqi - ¨§©§¥¦¨¤

.ecal xegqi `l j` ,ca`d xac `edy ,mzxegq mr cgi eixag
:dhind ziitk ipic zx`and `ziixaïéôBk éúîéàî ,ïðaø eðz- ¨©¨¨¥¥¨©¦

mila`d miktedàöiMî ,úBhnä úàzndBúéa çútî,exawl ¤©¦¦¤¥¥¦¤©¥
ììBbä íúñiLî ,øîBà òLBäé éaø .øæòéìà éaø éøácoex` ieqik - ¦§¥©¦¡¦¤¤©¦§ª©¥¦¤¦¨¥©¥

e .znd,ï÷fä ìàéìîb ïaø únL äNòîeàöiL ïåékezhinçútî ©£¤¤¥©¨©§¦¥©¨¥¥¨¤¨¨¦¤©
øæòéìà éaø íäì øîà ,Búéa,l`ilnb oax ly eipal,íëéúBhî eôk ¥¨©¨¤©¦¡¦¤¤§¦¥¤

.eyr jke ,ezrck epiideòLBäé éaø íäì øîà] ììBbä ízñpL ïåéëå§¥¨¤¦§©©¥¨©¨¤©¦§ª©
,l`ilnb oax ipal,íëéúBhî eôkezrck epiideøák ,Bì eøîà .[ §¦¥¤¨§§¨

eðéôkezian epia` z`iviaét ìòly ez`xed,ï÷æiax epiidc ¨¦©¦¨¥
.xfril`

:zaya mila`d zehin ztiwf onf z` zx`and `ziixa,ïðaø eðz̈©¨¨
úBhnä úà ïéô÷Bæ éúîéàîzeketddïî ,úaL áøòaonfäçðnä ¥¥¨©§¦¤©¦§¤¤©¨¦©¦§¨

,äìòîìe:`xnbd dtiqen .ycewd lr legn siqedl devnyøîà §©§¨¨©
äéìò áLBé Bðéà ïë ét ìò óà ,àðeä øa äaø,dtewfd dhind lr - ©¨©¨©©¦¥¥¥¨¤¨

CLçzL ãò.zayd zqipk onf `edyïéàL ét ìò óà ,úaL éàöBîìe ©¤¤§©§¨¥©¨©©¦¤¥
àlà áLéì Bìcerãçà íBémewn lkn ,dyy ayi xaky ,zelia`a ¥¥¤¨¤¨

äôBëå øæBç.ezhin ¥§¤
:dhind ziitka mitqep mipic,ïðaø eðzla`àì ,Búhî äôBkäz` ¨©¨¨©¤¦¨Ÿ
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eicivay zehenl ybxcdåjka.åéìéàî ìôBð àeä §¥¥¥¨
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` ybxc i`ce `l`.lfnd zhin epi
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xaegn xerde ,zerqna yeniyl mixyl dzidy ,xer ly dhn -
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.lewlw
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ìàéìîb ïa.`linn ltepe ybxcd zerevx xizny ¤©§¦¥
:dzetkl jixv oi`y ztqep dhiná÷òé éaø øîà[å] (éîð øîúéà)§¨©©¦©£Ÿ

ïéàöBé äéèéì÷pL ähî ,éqà éaø øîà ,àçà øadhndn mi`veiy - ©©¨¨©©¦©¦¦¨¤©§¦¤¨§¦
sqep hene ,dizelbxnl ipyde dhind y`xa cg` ,zehen ipy
dlikk dyrpe dhnd lr cxeiy ca miqxet eilre ,mdipia xagn

,miaeafe dngd iptn dpbdldô÷Bædciv lr dcinrn -.Biãå §¨§©
:dhind ziitka mc`d zaeg lr `ziixa,ïðaø eðzm`ïLéla`d ¨©¨¨¨©

àqk éab ìòe`éðééãeà éab ìò[zyzkn-],äìBãbe`,ò÷ø÷ éab ìò ©©¥¦¥©©¥§¨¥§¨©©¥©§©
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íéi÷ àlLoic,ähnä úéiôk`l` ,ux`l jenq oyie ayiy epi`y ¤Ÿ¦¥§¦©©¦¨
.ezhin zetkl `weec

:la`d ziaa mixeq`de mixzend mixacïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
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wa`d,ìáàä úéáa,zeaiyg dfa oi`e mc` lk jxc jkyïéçécîe §¥¨¥¤©¦¦
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øîâenä,aeh gixl dpeale milgb mr ilk -úéáì íéîNaä úàå ©§¨§¤©§¨¦§¥
,ìáàä.ytp lkl miey mpi`e dxxye dgny jxc mdy ¨¥¤

,la` ziaa minyae xnben exq` ike :`xnbd dywnéðz àäå ,éðéà¥¦§¨¨¥
ïéëøáî ïéà ,àøt÷ øagixd zkxaíéîNaä ìò àìå ,øîâenä ìò àì ©©¨¨¥§¨§¦Ÿ©©§¨§Ÿ©©§¨¦

,ìáàä úéáa,rnyne ,rx gix xiardl ieyryàìc àeä éëeøa §¥¨¥¤§¥§Ÿ
.ïðéúééî ééBúà àä ,ïéëøáî§¨§¦¨¨¥©§¦¨

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìoi`e mi`iany dxn`y `ziixad - Ÿ©§¨¨
dxaic mikxanìáàä úéáa`iadl xzene ,my oiicr zndyk §¥¨¨¥
e ,rx gix bitdlàädxaic llk mi`ian oi`y dxn`y `ziixad - ¨

ïéîçðnä úéáa.aeh gixl `iadl xzid oi`e ,znd xawp xaky §¥©§©£¦

äðùî
:mila`l minkg epwizy zepwzìáàä úéáì ïéëéìBî ïéàz` ¥¦¦§¥¨¥¤

,dxeawd xg`ly d`xadd zcerql lke`dàìáèa àì,ybn - Ÿ§©§¨
àìèe÷ñàa àìå,dlecb dxrw -ïBð÷a àìå,xepiv oirk ur ilk - §Ÿ§¦§§¨§Ÿ§¨

,micaekn milk mdyíélña àlà`ly ,dtelw daxr itprn ¤¨§©¦
el oi`y in z` yiial.íéìáà úkøa íéøîBà ïéàåmzxfga §¥§¦¦§©£¥¦

dieeldnïéîçðîe äøeLa ïéãîBò ìáà ,ãòBna,mila`d z`ïéøèBôe ©¥£¨§¦§¨§©£¦§¦
mila`d,íéaøä úàzkxa jxal mikixv mpi`e cin jlil elkeiy ¤¨©¦

e .mila`ähnä úà ïéçépî ïéàznd lyáBçøa,crenaàlL ¥©¦¦¤©¦¨¨§¤Ÿ
ìébøäìea,ãtñää úàlr xrhvdl mi`exd z` jka mi`iany §©§¦¤©¤§¥

,crena eilr dax dika z`vnpe zndàìådhin aegxa migipn §Ÿ
íìBòì íéLð ìLlega elit`e,ãBákä éðtîefazie mc ertyi `ny ¤¨¦§¨¦§¥©¨

.jka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

המשך בעמוד לו

        
            

        
           

         

    

    

      

    

    

 
   

    
  





























           

             

             

              

        

       

        

      

      

       

       

       

      

        

      

     

      

       

       

      

      

        

        

      

     

    

       

       

         

      

     

     

      

     

       

      

       

       

       

     

       

      

      

      

 




























































































      
       

       
      
       
       

         
       

               
              

              
             

           
             

             
              

            
           

           
          

              
           

              
             

             
          

              
               

             
              

          
               

                  
                 

                   
               

                    
               

                   
                  



















































































מועד קטן. ואלו מגלחין - פרק שלישי דף כז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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מועד קטן. ואלו מגלחין - פרק שלישי דף כז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc ohw cren(oey`x meil)

äëéìëa,mleq oirk dilagy mizn ly dhin -eéäådíéiðò ¦§¦¨§¨£¦¦
ïéLéiaúîokle ,efk dhina me`ivei mzenayìkä eäiL eðé÷úä ¦§©§¦¦§¦¤§©Ÿ

äëéìëa ïéàéöBî,mixiyrd s`e.íéiðò ìL ïãBák éðtîdpwz ¦¦¦§¦¨¦§¥§¨¤£¦¦
:ztqepøîâenä úà ïéçépî eéä äðBLàøay`d lr minya ipin - ¨¦¨¨©¦¦¤©§¨

aeh gixl,íéúî íéòî éìBç úçz,mdn scepd rxd gixd wlql ©©¥¥©¦¥¦
ïéLéiaúî íéiç íéòî éìBç eéäåokle ,mzena mdl eyri jky §¨¥¥©¦©¦¦§©§¦

ïéçépî eäiL eðé÷úäxnbenìkä úçz,mzenaéìBç ìL ïãBák éðtî ¦§¦¤§©¦¦©©©Ÿ¦§¥§¨¤¥
.íéiç íéòî:ztqep dpwzíéìkä úà ïéìéaèî eéä äðBLàøa ¥©¦©¦¨¦¨¨©§¦¦¤©¥¦

zecp miyp mda eynzypyúBúî úBcð éab ìò,ozcipa ezny - ©©¥¦¥
,milkd z` e`nihyúBLéiaúî úBiç úBcð eéäåodilka mibdepy §¨¦©¦§©§

okle ,zezn miyp x`yk `lyïéìéaèî eäiL eðé÷úämilkd ¦§¦¤§©§¦¦
mzen mcew miypd mda eynzypyíéLpä ìk éab ìòxg`l ©©¥¨©¨¦

,mzen.úBiç úBcð ìL ïãBák éðtî:ztqep dpwzäðBLàøaeid ¦§¥§¨¤¦©¨¦¨
ïéìéaèîmilkde micbad z`íéúî ïéáæ éab ìò,mzaifa ezny - ©§¦¦©©¥¨¦¥¦

,ïéLéiaúî íéiç ïéáæ eéäåokleìkä áb ìò ïéìéaèî eäiL eðé÷úä- §¨¨¦©¦¦§©§¦¦§¦¤§©§¦¦©©©Ÿ
,miznd lk.íéiç ïéáæ ìL ïãBák éðtî¦§¥§¨¤¨¦©¦

:`ziixad dtiqenúnä úàöBä äúéä äðBLàøadxeawläL÷ ¨¦¨¨§¨¨©©¥¨¨
,Búúénî øúBé åéáBø÷ì,mixwi mikixkza eyialdl mikixv eidy ¦§¨¥¦¦¨

ãòminrtyBúBà ïéçépî åéáBø÷ eéäLmikixkz `laïéçøBáeaexn ©¤¨§¨©¦¦§¦
.dyeaLàø úel÷ âäðå ìàéìîb ïaø àaL ãò[oeifa-]àöéå Bîöòa ©¤¨©¨©§¦¥§¨©©Ÿ§©§§¨¨

ede`iveiy ezxiht zrya deiv -ïzLt éìëa,mixwi mpi`yeâäðå ¦§¥¦§¨§¨£
úàöì åéøçà íòädxeawl.ïzLt éìëa ¨¨©£¨¨¥¦§¥¦§¨

àðãéàäå ,àtt áø øîàeppnfa -ðàîìò âeäznd yialdl ¨©©¨¨§¨¦§¨¨¨§¨
,ezxeawaàæeæ øa àcøöa eléôà.fefa dpwpd qeapw cbaa - £¦§©§¨©¨

:dpyna epipy,áBçøa ähnä úà ïéçépî ïéà.citqdl icka epiide ¥©¦¦¤©¦¨¨§
:crena citqdl xzen zn dfi` zx`an `xnbdïéà ,àtt áø øîà̈©©¨¨¥

ãòBîctqd xeqi` oiprl,íëç ãéîìz éðôas` eze` micitqne ¥¦§¥©§¦¨¨
,crenaïkL ìëåaíéøeôe äkeðç.opaxcn wx mdy §¨¤¥£¨¦

:`tt ax ixac zlabdåéðôa éléî éðäå,ezhin ipta -àlL ìáà §¨¥¦¥§¨¨£¨¤Ÿ
,àì åéðôa:`xnbd dywn .crena ecitqdl oi`eéðéàjk ike - §¨¨Ÿ¥¦

,xacddécôñ àðäk áø àäå[citqd-]àòcøäpî ãéáæ áøìcrena §¨©©£¨©§¥§©§¦¦§©§§¨
a`xwpd mewn,àøäð íet:`xnbd zvxzn .eipta did `ly s` §©£¨

,étt áø øîày meyn ciaf ax z` citqd `pdk axäòeîL íBélr ¨©©©¦§¨
znd zzinéîc åéðôáëå ,äåä.ecitqdl xzene £¨§¦§¨¨¨¥

:zn lr xrvl miyer eidy mipey miyrnãtñä ,àìeò øîà`ed ¨©¨¤§¥
ci zgithaìòdáéúëc ,áì(ai al diryi),'íéãôñ íéãL ìò'epiide ©¥¦§¦©¨©¦Ÿ§¦

e .micyd oia `edy ald mewn lr ci zgithaçetéèexq`yonwl) ¦©
(:gk`ed crena,ãiae .ci lr ci wteqyñelé÷oldl x`eand ©¨¦

`ed jenqa,ìâøa.ux`d lr ea rwexy ¨¤¤
:qeliw oipra `ziixañl÷nä ,ïðaø eðz,znd lrñl÷é àìelbxa ¨©¨¨©§©¥Ÿ§©¥

dlerpdàlà ,ìcðñadlerp m` wx,äðkqä éðtî ,ìòðîa`ny §©§¨¤¨§¦§¨¦§¥©©¨¨
.df yyg oi` lrpnae ,d`kda elbx xayze lcpqd jtdzi

:la`a mipey mipicBLàø òðòépL ïåék ,ìáà ,ïðçBé éaø øîàd`xpy ¨©©¦¨¨¨¥¥¨¤¦£©Ÿ
,envrn mgpzdyïéà áeLdBìöà áLéì ïéàMø ïéîçðîoic .engpl ¥§©£¦©¨¦¥¥¤§

:sqepàéNð éðtî ãBîòì ïéáéiç ìkä ,ïðçBé éaø øîàåxaery §¨©©¦¨¨©Ÿ©¨¦©£¦§¥¨¦
,eceakläìBçå ìáàî õeç.miaiig mpi`e mzniwa xecid oi`y ¥¨¥§¤

:df oicl jyndøîàåìkì ,ïðçBé éaø`iypd iptl micnerdíéøîBà §¨©©¦¨¨©Ÿ§¦
eáL íäì,mcew ayil mi`yx mpi`eäìBçå ìáàî õeçjixv oi`y ¨¤§¥¨¥§¤

m`y oky lke ,miaiig mpi` cenrl s` ixdy ,eay mdl xnel
.zeyx `la ayil mileki ecnr

:xg` oicìáà ,áø øîà äãeäé áø øîàaíBédïBLàøezela`l ¨©©§¨¨©©¨¥¦
BlMî íçì ìBëàì øeñàz`f micnle ,mixg` lyn `l`øîàcî ¨¤¡¤¤¦¤¦§¨©

ìà÷æçéì àðîçø déìezy` zzin lr(fi ck l`wfgi),àì íéLðà íçìå' ¥©£¨¨¦¤§¥§¤¤£¨¦Ÿ
,'ìëàú`l `ed wxy rnyne ,mixg` miyp` ly mgln epiide Ÿ¥

.mixg` ly mgln `weec milke` mila` x`y j` ,lk`i
:df oipra dyrnóñBé áøå äaøeidéããäì eäééúãeòñ éôlçî- ©¨§©¥§©§¥§¨©§©£¨¦

gley la` epi`y in didy ,ipyl cg` mdizecerq mitilgn
.la`l

:xira znyk dk`ln xeqi`,áø øîà äãeäé áø øîàåyiykúî §¨©©§¨¨©©¥
øéòa,edexaw `lyäëàìî úéiNòa ïéøeñà øéòä éða ìkick ¨¦¨§¥¨¦£¦©£¦©§¨¨

:df oipra dyrn .ezxeawa efxcfiyì òìwéà àðeðîä áøxir ©©§¨¦§©¨
àáëLc àøetéL ìB÷ òîL ,àúîBøãeay xtey lew rny - §§¨¨©¦¨§¦§¨
okn xg`le ,xira zn mc`y miricenðä àæçéãáò à÷c éLðéà C £¨¨¨¦§¥§¨¨§¥

àzãéáò.dk`lna miwqerd miyp` -ðä eåäéì ,eäì øîàéLðéà C £¦§¨¨©§¤¡¨¨¦§¥
àzîLa,iecipa el` miyp` eidi -àúîa àkéà àáëL àìike - §©§¨Ÿ¦§¨¦¨§¨¨

.dk`lna miweqr mz`y xira zn oi`àkéà àúøeáç ,déì eøîà̈§¥£¨¨¦¨
àúîaepzk`ln oi`e ,xird izn z` zexaewd zexeag xira yi - §¨¨

.znd zxeaw zlhan,éëä éà ,eäì øîàok`eëì àéøLiecipd ¨©§¦¨¦©§¨§
.mkizicipy

:zn lr xrv xeriy oipraäM÷únä ìk ,áø øîà äãeäé áø øîàå§¨©©§¨¨©©¨©¦§©¤
,éàcî øúBé Búî ìòy ypriy eteq ,xeriykn xzei eilr dkeayìò ©¥¥¦©©

.äëBa àeä øçà úî:df oipra dyrnúåäc àúzéà àéää ¥©¥¤©¦¦§¨©£¨
déúeááéLa[ezpekya-],àðeä áøce,éða äòáL dì eåäeãç úî §¦¨¥§©¨£¨¦§¨¨¥¥©

,eäééðéîedéìò àúøéúéa àéëa à÷ úååäxzei eilr dkea dzid - ¦©§£¨¨¨§¨¦¥§¨£¥
.i`cnàðeä áø dì çìL,dl xnel,éëä éãáòz àìedéa äçbLà àì ¨©¨©¨Ÿ©©§¦¨¦Ÿ©§§¨¥

.zekal dkiyndeà ,dì çìLúúééö éjk iyrze irnyz -,áèeî ¨©¨¦©§©¨
úéî Cãéàì àzãååæ úéáö ,àì éàåmikixkz epiidc dciv ipikd - §¦Ÿ¨¦§©§¨§¦¨¦

,el drny `le .jl didiy sqep znleälek eúéîe.dipa zray lk ¦§
óBñì,i`cn xzei zekal dkiynde ezny xg`l -Leîéz ,dì øîà §¨©¨¦

éLôðì àzãååæC,jnvrl dciv ipikd -àúéîe.`id mb dzne - §©§¨§©§¦¥¨
xn`p :zn lr ika ly xeriyde xewnd z` zx`an `xnbddinxi)

(i ak,'Bì eãðz ìàå úîì ekáz ìà',miyxeceøúBé 'úîì ekáz ìà' ©¦§§¥§©¨ª©¦§§¥¥
'Bì eãðz ìàå' ,éàcîel eppewz `lyãöék àä .øeòéLkî øúBé ¦©§©¨ª¥¦§¦¨¥©

,`ed xeriydìLíéîé äLmipey`xdäòáLå ,éëáìmipey`xd §¨¨¦¦§¦§¦§¨
ìLe ,ãtñäìíéLxeriyd mipey`xd meiìxeqi`ìe õeäéâxeqi` §¤§¥§¦§¦§

Ba íéðîçø ízà éà ,àeä Ceøa LBãwä øîà ,Cìéàå ïàkî .úøBtñz¦§¤¦¨§¥¨¨©©¨¨¦©¤©§¨¦
,épnî øúBé.eryxa eizbxde `ed ici dyrny ¥¦¤¦

xn`p :weqtd jynd z` zyxec `xnbd(my),'Cìäì Bëa eëa'§¨©Ÿ¥
,jledd edne .xeriykn xzei zekal yi jledly rnynyøîà̈©

CìBäì ,äãeäé áømlerd on.íéða àìa:df oipra dyrnòLBäé éaø ©§¨©¥§Ÿ¨¦©¦§ª©
àìáà éáì ìæà àì éåì ïa,eceniln lhazdl dvx `ly ,mgplàlà ¤¥¦Ÿ¨©§¥¤§¨¤¨

éða àìa ìéæàc ïàîì,mipa `la xhtpy inl wx `l` -eëa' áéúëc §©§¨¦§Ÿ¨¥¦§¦§
.'Cìäì Bëä©Ÿ¥

xn`p :weqtd seq z` zyxec `xnbd(my)äàøå ãBò áeLé àì ék'¦Ÿ¨§¨¨
,'BzãìBî õøà úà:`xnbd zyxec,øîà àðeä áø'cer aeyi `l' ¤¤¤©§©¨¨©

`edda äðLå äøéáò øáòL äædilr aeyi `l xzeiy ,ztqep mrt ¤¤¨©£¥¨§¨¨¨
:`xnbd zx`an .daeyzaàðeä áøjk yxcdéîòèì[ezhiyl-] ©¨§©£¥

,df oipraäøzeä ,da äðLå äøéáò íãà øáòL ïåék ,àðeä áø øîàc§¨©©¨¥¨¤¨©¨¨£¥¨§¨¨¨§¨
Bì:`xnbd ddnz .dxiar dze`,Czòc à÷ìñ Bì äøzeäokzi ike §¨¨§¨©§¨

:`xnbd zayiin .dilr xdfen epi` da dpye xary oeikyàlà¤¨
àîéàdxiardy ezpeekyøzéäk Bì úéNòðel xzedy enk - ¥¨©£¥§¤¥

.dilr aeyi `l okle ,dxiar jka xaery yibxn epi`y ,dyrnd
la`d bdpi cvik zx`ane ,zn lr xrvd xeriyl zxfeg `xnbd

:el` minia envraø øîà,ìáà ,éåì éaìLíéðBLàøä íéîé äL ¨©©¦¥¦¨¥§¨¨¦¨¦¦
,ezelia`lBîöò úà äàøéeilr dgezn oicd zcinyáøç eléàk ¦§¤¤©§§¦¤¤

[åéôéúk] (åéúåëéøé) ézL ïéa Bì úçpeî,ezxwec ey`x mixi m`y ©©¥§¥§¥¨
dgeznd oicd zcin cgtn y`x caeka bedpl el yiy xnelk

e .eaexwa drbty myk ea rbtz `ny ,eilrìMîäòáL ãò äLini ¦§¨©¦§¨
oicd zcinn cgtd oiprl envr d`xi ,zelia`dBì úçpeî eléàk§¦©©

axg.úéåæ ïø÷a BãâðkeCìéàå ïàkîzligzn yceg xyr mipy cr §¤§§¤¤¨¦¦¨§¥¨
oicd zcinn cgtd oiprl envr d`xi ,zelia`dúøáBò eléàkaxg §¦¤¤

.÷eMa Bãâðk§¤§©
:dpyna epipy.ãBákä éðtî íìBòì íéLð ìL àìå§Ÿ¤¨¦§¨¦§¥©¨

:df oic dliabn `xnbdeðL àì ,éòcøäð éøîàdhin migipn oi`y ¨§¦§©§§¥Ÿ¨
,aegxa dzn dy` ly
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc ohw cren(oey`x meil)

äëéìëa,mleq oirk dilagy mizn ly dhin -eéäådíéiðò ¦§¦¨§¨£¦¦
ïéLéiaúîokle ,efk dhina me`ivei mzenayìkä eäiL eðé÷úä ¦§©§¦¦§¦¤§©Ÿ

äëéìëa ïéàéöBî,mixiyrd s`e.íéiðò ìL ïãBák éðtîdpwz ¦¦¦§¦¨¦§¥§¨¤£¦¦
:ztqepøîâenä úà ïéçépî eéä äðBLàøay`d lr minya ipin - ¨¦¨¨©¦¦¤©§¨

aeh gixl,íéúî íéòî éìBç úçz,mdn scepd rxd gixd wlql ©©¥¥©¦¥¦
ïéLéiaúî íéiç íéòî éìBç eéäåokle ,mzena mdl eyri jky §¨¥¥©¦©¦¦§©§¦

ïéçépî eäiL eðé÷úäxnbenìkä úçz,mzenaéìBç ìL ïãBák éðtî ¦§¦¤§©¦¦©©©Ÿ¦§¥§¨¤¥
.íéiç íéòî:ztqep dpwzíéìkä úà ïéìéaèî eéä äðBLàøa ¥©¦©¦¨¦¨¨©§¦¦¤©¥¦

zecp miyp mda eynzypyúBúî úBcð éab ìò,ozcipa ezny - ©©¥¦¥
,milkd z` e`nihyúBLéiaúî úBiç úBcð eéäåodilka mibdepy §¨¦©¦§©§

okle ,zezn miyp x`yk `lyïéìéaèî eäiL eðé÷úämilkd ¦§¦¤§©§¦¦
mzen mcew miypd mda eynzypyíéLpä ìk éab ìòxg`l ©©¥¨©¨¦

,mzen.úBiç úBcð ìL ïãBák éðtî:ztqep dpwzäðBLàøaeid ¦§¥§¨¤¦©¨¦¨
ïéìéaèîmilkde micbad z`íéúî ïéáæ éab ìò,mzaifa ezny - ©§¦¦©©¥¨¦¥¦

,ïéLéiaúî íéiç ïéáæ eéäåokleìkä áb ìò ïéìéaèî eäiL eðé÷úä- §¨¨¦©¦¦§©§¦¦§¦¤§©§¦¦©©©Ÿ
,miznd lk.íéiç ïéáæ ìL ïãBák éðtî¦§¥§¨¤¨¦©¦

:`ziixad dtiqenúnä úàöBä äúéä äðBLàøadxeawläL÷ ¨¦¨¨§¨¨©©¥¨¨
,Búúénî øúBé åéáBø÷ì,mixwi mikixkza eyialdl mikixv eidy ¦§¨¥¦¦¨

ãòminrtyBúBà ïéçépî åéáBø÷ eéäLmikixkz `laïéçøBáeaexn ©¤¨§¨©¦¦§¦
.dyeaLàø úel÷ âäðå ìàéìîb ïaø àaL ãò[oeifa-]àöéå Bîöòa ©¤¨©¨©§¦¥§¨©©Ÿ§©§§¨¨

ede`iveiy ezxiht zrya deiv -ïzLt éìëa,mixwi mpi`yeâäðå ¦§¥¦§¨§¨£
úàöì åéøçà íòädxeawl.ïzLt éìëa ¨¨©£¨¨¥¦§¥¦§¨

àðãéàäå ,àtt áø øîàeppnfa -ðàîìò âeäznd yialdl ¨©©¨¨§¨¦§¨¨¨§¨
,ezxeawaàæeæ øa àcøöa eléôà.fefa dpwpd qeapw cbaa - £¦§©§¨©¨

:dpyna epipy,áBçøa ähnä úà ïéçépî ïéà.citqdl icka epiide ¥©¦¦¤©¦¨¨§
:crena citqdl xzen zn dfi` zx`an `xnbdïéà ,àtt áø øîà̈©©¨¨¥

ãòBîctqd xeqi` oiprl,íëç ãéîìz éðôas` eze` micitqne ¥¦§¥©§¦¨¨
,crenaïkL ìëåaíéøeôe äkeðç.opaxcn wx mdy §¨¤¥£¨¦

:`tt ax ixac zlabdåéðôa éléî éðäå,ezhin ipta -àlL ìáà §¨¥¦¥§¨¨£¨¤Ÿ
,àì åéðôa:`xnbd dywn .crena ecitqdl oi`eéðéàjk ike - §¨¨Ÿ¥¦

,xacddécôñ àðäk áø àäå[citqd-]àòcøäpî ãéáæ áøìcrena §¨©©£¨©§¥§©§¦¦§©§§¨
a`xwpd mewn,àøäð íet:`xnbd zvxzn .eipta did `ly s` §©£¨

,étt áø øîày meyn ciaf ax z` citqd `pdk axäòeîL íBélr ¨©©©¦§¨
znd zzinéîc åéðôáëå ,äåä.ecitqdl xzene £¨§¦§¨¨¨¥

:zn lr xrvl miyer eidy mipey miyrnãtñä ,àìeò øîà`ed ¨©¨¤§¥
ci zgithaìòdáéúëc ,áì(ai al diryi),'íéãôñ íéãL ìò'epiide ©¥¦§¦©¨©¦Ÿ§¦

e .micyd oia `edy ald mewn lr ci zgithaçetéèexq`yonwl) ¦©
(:gk`ed crena,ãiae .ci lr ci wteqyñelé÷oldl x`eand ©¨¦

`ed jenqa,ìâøa.ux`d lr ea rwexy ¨¤¤
:qeliw oipra `ziixañl÷nä ,ïðaø eðz,znd lrñl÷é àìelbxa ¨©¨¨©§©¥Ÿ§©¥

dlerpdàlà ,ìcðñadlerp m` wx,äðkqä éðtî ,ìòðîa`ny §©§¨¤¨§¦§¨¦§¥©©¨¨
.df yyg oi` lrpnae ,d`kda elbx xayze lcpqd jtdzi

:la`a mipey mipicBLàø òðòépL ïåék ,ìáà ,ïðçBé éaø øîàd`xpy ¨©©¦¨¨¨¥¥¨¤¦£©Ÿ
,envrn mgpzdyïéà áeLdBìöà áLéì ïéàMø ïéîçðîoic .engpl ¥§©£¦©¨¦¥¥¤§

:sqepàéNð éðtî ãBîòì ïéáéiç ìkä ,ïðçBé éaø øîàåxaery §¨©©¦¨¨©Ÿ©¨¦©£¦§¥¨¦
,eceakläìBçå ìáàî õeç.miaiig mpi`e mzniwa xecid oi`y ¥¨¥§¤

:df oicl jyndøîàåìkì ,ïðçBé éaø`iypd iptl micnerdíéøîBà §¨©©¦¨¨©Ÿ§¦
eáL íäì,mcew ayil mi`yx mpi`eäìBçå ìáàî õeçjixv oi`y ¨¤§¥¨¥§¤

m`y oky lke ,miaiig mpi` cenrl s` ixdy ,eay mdl xnel
.zeyx `la ayil mileki ecnr

:xg` oicìáà ,áø øîà äãeäé áø øîàaíBédïBLàøezela`l ¨©©§¨¨©©¨¥¦
BlMî íçì ìBëàì øeñàz`f micnle ,mixg` lyn `l`øîàcî ¨¤¡¤¤¦¤¦§¨©

ìà÷æçéì àðîçø déìezy` zzin lr(fi ck l`wfgi),àì íéLðà íçìå' ¥©£¨¨¦¤§¥§¤¤£¨¦Ÿ
,'ìëàú`l `ed wxy rnyne ,mixg` miyp` ly mgln epiide Ÿ¥

.mixg` ly mgln `weec milke` mila` x`y j` ,lk`i
:df oipra dyrnóñBé áøå äaøeidéããäì eäééúãeòñ éôlçî- ©¨§©¥§©§¥§¨©§©£¨¦

gley la` epi`y in didy ,ipyl cg` mdizecerq mitilgn
.la`l

:xira znyk dk`ln xeqi`,áø øîà äãeäé áø øîàåyiykúî §¨©©§¨¨©©¥
øéòa,edexaw `lyäëàìî úéiNòa ïéøeñà øéòä éða ìkick ¨¦¨§¥¨¦£¦©£¦©§¨¨

:df oipra dyrn .ezxeawa efxcfiyì òìwéà àðeðîä áøxir ©©§¨¦§©¨
àáëLc àøetéL ìB÷ òîL ,àúîBøãeay xtey lew rny - §§¨¨©¦¨§¦§¨
okn xg`le ,xira zn mc`y miricenðä àæçéãáò à÷c éLðéà C £¨¨¨¦§¥§¨¨§¥

àzãéáò.dk`lna miwqerd miyp` -ðä eåäéì ,eäì øîàéLðéà C £¦§¨¨©§¤¡¨¨¦§¥
àzîLa,iecipa el` miyp` eidi -àúîa àkéà àáëL àìike - §©§¨Ÿ¦§¨¦¨§¨¨

.dk`lna miweqr mz`y xira zn oi`àkéà àúøeáç ,déì eøîà̈§¥£¨¨¦¨
àúîaepzk`ln oi`e ,xird izn z` zexaewd zexeag xira yi - §¨¨

.znd zxeaw zlhan,éëä éà ,eäì øîàok`eëì àéøLiecipd ¨©§¦¨¦©§¨§
.mkizicipy

:zn lr xrv xeriy oipraäM÷únä ìk ,áø øîà äãeäé áø øîàå§¨©©§¨¨©©¨©¦§©¤
,éàcî øúBé Búî ìòy ypriy eteq ,xeriykn xzei eilr dkeayìò ©¥¥¦©©

.äëBa àeä øçà úî:df oipra dyrnúåäc àúzéà àéää ¥©¥¤©¦¦§¨©£¨
déúeááéLa[ezpekya-],àðeä áøce,éða äòáL dì eåäeãç úî §¦¨¥§©¨£¨¦§¨¨¥¥©

,eäééðéîedéìò àúøéúéa àéëa à÷ úååäxzei eilr dkea dzid - ¦©§£¨¨¨§¨¦¥§¨£¥
.i`cnàðeä áø dì çìL,dl xnel,éëä éãáòz àìedéa äçbLà àì ¨©¨©¨Ÿ©©§¦¨¦Ÿ©§§¨¥

.zekal dkiyndeà ,dì çìLúúééö éjk iyrze irnyz -,áèeî ¨©¨¦©§©¨
úéî Cãéàì àzãååæ úéáö ,àì éàåmikixkz epiidc dciv ipikd - §¦Ÿ¨¦§©§¨§¦¨¦

,el drny `le .jl didiy sqep znleälek eúéîe.dipa zray lk ¦§
óBñì,i`cn xzei zekal dkiynde ezny xg`l -Leîéz ,dì øîà §¨©¨¦

éLôðì àzãååæC,jnvrl dciv ipikd -àúéîe.`id mb dzne - §©§¨§©§¦¥¨
xn`p :zn lr ika ly xeriyde xewnd z` zx`an `xnbddinxi)

(i ak,'Bì eãðz ìàå úîì ekáz ìà',miyxeceøúBé 'úîì ekáz ìà' ©¦§§¥§©¨ª©¦§§¥¥
'Bì eãðz ìàå' ,éàcîel eppewz `lyãöék àä .øeòéLkî øúBé ¦©§©¨ª¥¦§¦¨¥©

,`ed xeriydìLíéîé äLmipey`xdäòáLå ,éëáìmipey`xd §¨¨¦¦§¦§¦§¨
ìLe ,ãtñäìíéLxeriyd mipey`xd meiìxeqi`ìe õeäéâxeqi` §¤§¥§¦§¦§

Ba íéðîçø ízà éà ,àeä Ceøa LBãwä øîà ,Cìéàå ïàkî .úøBtñz¦§¤¦¨§¥¨¨©©¨¨¦©¤©§¨¦
,épnî øúBé.eryxa eizbxde `ed ici dyrny ¥¦¤¦

xn`p :weqtd jynd z` zyxec `xnbd(my),'Cìäì Bëa eëa'§¨©Ÿ¥
,jledd edne .xeriykn xzei zekal yi jledly rnynyøîà̈©

CìBäì ,äãeäé áømlerd on.íéða àìa:df oipra dyrnòLBäé éaø ©§¨©¥§Ÿ¨¦©¦§ª©
àìáà éáì ìæà àì éåì ïa,eceniln lhazdl dvx `ly ,mgplàlà ¤¥¦Ÿ¨©§¥¤§¨¤¨

éða àìa ìéæàc ïàîì,mipa `la xhtpy inl wx `l` -eëa' áéúëc §©§¨¦§Ÿ¨¥¦§¦§
.'Cìäì Bëä©Ÿ¥

xn`p :weqtd seq z` zyxec `xnbd(my)äàøå ãBò áeLé àì ék'¦Ÿ¨§¨¨
,'BzãìBî õøà úà:`xnbd zyxec,øîà àðeä áø'cer aeyi `l' ¤¤¤©§©¨¨©

`edda äðLå äøéáò øáòL äædilr aeyi `l xzeiy ,ztqep mrt ¤¤¨©£¥¨§¨¨¨
:`xnbd zx`an .daeyzaàðeä áøjk yxcdéîòèì[ezhiyl-] ©¨§©£¥

,df oipraäøzeä ,da äðLå äøéáò íãà øáòL ïåék ,àðeä áø øîàc§¨©©¨¥¨¤¨©¨¨£¥¨§¨¨¨§¨
Bì:`xnbd ddnz .dxiar dze`,Czòc à÷ìñ Bì äøzeäokzi ike §¨¨§¨©§¨

:`xnbd zayiin .dilr xdfen epi` da dpye xary oeikyàlà¤¨
àîéàdxiardy ezpeekyøzéäk Bì úéNòðel xzedy enk - ¥¨©£¥§¤¥

.dilr aeyi `l okle ,dxiar jka xaery yibxn epi`y ,dyrnd
la`d bdpi cvik zx`ane ,zn lr xrvd xeriyl zxfeg `xnbd

:el` minia envraø øîà,ìáà ,éåì éaìLíéðBLàøä íéîé äL ¨©©¦¥¦¨¥§¨¨¦¨¦¦
,ezelia`lBîöò úà äàøéeilr dgezn oicd zcinyáøç eléàk ¦§¤¤©§§¦¤¤

[åéôéúk] (åéúåëéøé) ézL ïéa Bì úçpeî,ezxwec ey`x mixi m`y ©©¥§¥§¥¨
dgeznd oicd zcin cgtn y`x caeka bedpl el yiy xnelk

e .eaexwa drbty myk ea rbtz `ny ,eilrìMîäòáL ãò äLini ¦§¨©¦§¨
oicd zcinn cgtd oiprl envr d`xi ,zelia`dBì úçpeî eléàk§¦©©

axg.úéåæ ïø÷a BãâðkeCìéàå ïàkîzligzn yceg xyr mipy cr §¤§§¤¤¨¦¦¨§¥¨
oicd zcinn cgtd oiprl envr d`xi ,zelia`dúøáBò eléàkaxg §¦¤¤

.÷eMa Bãâðk§¤§©
:dpyna epipy.ãBákä éðtî íìBòì íéLð ìL àìå§Ÿ¤¨¦§¨¦§¥©¨

:df oic dliabn `xnbdeðL àì ,éòcøäð éøîàdhin migipn oi`y ¨§¦§©§§¥Ÿ¨
,aegxa dzn dy` ly
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc ohw cren(ipy meil)

àlàaäiç,mc zrteyy dzcila dzny zclei -íéLð øàL ìáà ¤¨©¨£¨§¨¨¦
eznyïéçépîe .aegxa odizehníéLpä øàL eléôà ,øîà øæòìà éaø ©¦¦©¦¤§¨¨¨©£¦§¨©¨¦

,aegxa odizehn migipn oi`áéúëc(` k xacna)íéøî íL úîzå' ¦§¦©¨¨¨¦§¨
,'íL øáwzåy dxezd dfa dcnileäúéîì Ceîñ`dz,äøeá÷dfe ©¦¨¥¨¨§¦¨§¨

.zclei dzid `ly mixna xn`p
:mixn zzin oipra cer dtiqen `xnbdíéøî óà ,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨©¦§¨

äúî ä÷éLðae ,oxd`e dynkàéúàdey dxifba cnlp -'íL' 'íL' ¦§¦¨¥¨¨§¨¨¨
,äLnîxn`p dynae ,'mixn mW znYe' xn`p mixnay(d cl mixac) ¦Ÿ¤©¨¨¨¦§¨

,dwiyp zzina epiide ,''d iR lr 'ebe dWn mW znIe'àl äî éðtîe ©¨¨¨Ÿ¤©¦¦§¥©Ÿ
da øîàðmixna -''ä ét ìò',dynk dwiypa dznyéàðbL éðtî ¤¡©¨©¦¦§¥¤§©

BøîBàì øácä.dy` lv` ''d it lr' xnel - ©¨¨§§
:mixn zzin oipra ceräëîñð änì ,énà éaø øîàzyxtúúéî ¨©©¦©¦¨¨¦§§¨¦©

íéøîdxeza(` k xacna)äneãà äøt úLøôì(hi wxt my),Eì øîBì , ¦§¨§¨¨©¨¨£¨©§
úøtëî äneãà äøt äî,lbrd dyrn lróàíé÷écö ìL ïúúéî ©¨¨£¨§©¤¤©¦¨¨¤©¦¦

úøtëî.xecd lr §©¤¤
:miwicv zzin oipra cerïøäà úúéî äëîñð änì ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨¨¦§§¨¦©©£Ÿ

,äpeäk éãâáìxn`py(ek k xacna)'ebe eicbA z` oxd` z` hWtde' §¦§¥§¨§©§¥¤©£Ÿ¤§¨¨
,xnel ,'mW znE sq`i oxd`eïúúéî óà ,ïéøtëî äpeäk éãâa äî §©£Ÿ¥¨¥¥¨©¦§¥§¨§©§¦©¦¨¨

.úøtëî íé÷écö ìL¤©¦¦§©¤¤
:mc`d lr ze`ad zezin ipin oipra `ziixa,ïðaø eðzy mc`úî ¨©¨¨¥

íBàút,ileg `la,äôeèç äúéî àéä Bæm`e .mlerd on shgpy ¦§¦¦¨£¨
,äôeçc äúéî àéä Bæ ,úîå ãçà íBé äìç.zexidne zelidaa epiidc ¨¨¤¨¨¥¦¦¨§¨

,øîBà ìàéìîb ïa àéððç éaøzne cg` mei dlegdúúéî àéä Bæ ©¦£©§¨¤©§¦¥¥¦¦©
øîàpL ,äôbîl`wfgil(fh ck l`wfgi)úà Enî ç÷ì éððä íãà ïa' ©¥¨¤¤¡©¤¨¨¦§¦Ÿ¥©¦§¤

éðéò ãîçîáéúëe ,'äôbîa E(gi weqt my)úîzå ø÷aa íòä ìà øaãàå' ©§©¥¤§©¥¨§¦¨£©¥¤¨¨©Ÿ¤©¨¨
,'áøòa ézLàxn`p dzzin lre ,dzne cg` mei dzlgy `vnpe ¦§¦¨¨¤

dlegde .'dtbn'.äéeçc äúéî àéä Bæ ,úîå íéîé éðLdlegdeìLäL §¥¨¦¨¥¦¦¨§¨§¨
zzin ef ,zne mini.äøòbdlegdeäòaøàzzin ef ,zne mini §¨¨©§¨¨

.äôéæðdlegd mpn`äMîç,zne miniíãà ìk úúéî àéä Bæ §¦¨£¦¨¦¦©¨¨¨
.daeh dzin zne ,ekxck

:oexg`d xn`nd z` eyxc okidn zx`an `xnbd,ïéðç éaø øîà̈©©¦¨¦
àø÷ éàîxn`py ,mc` lk zzin ef zne mini dyng dlegdy ©§¨

(ci `l mixac)dWn l` 'd xn`Ie'éîé eáø÷ ïä,'úeîì E,jk miyxece ©Ÿ¤¤Ÿ¤¥¨§¨¤¨
'ïä'dfãç,cg` mei -'eáø÷'epiid miax oeyléøzcaln mini ¥©¨§§¥

,oey`xdéîé''Eepiid miax oeyléøz,mitqep miniàäcgiäMîç ¨¤§¥¨£¦¨
dyxcde .diptl mini dyng ezxiht lr ericedy micnle .mini

zaizn'ïä'`edyãç,[cg`-]ìa ïkL.'ïä' úçàì ïéøB÷ éðåé ïBL ¥©¤¥¦§§¨¦¦§©©¥
y mc` :`ziixad jynda úîoa ezeidäðL íéMîçúúéî àéä Bæ , ¥¦£¦¦¨¨¦¦©

ypera aiigd mc`.úøkoa znBúúéî àéä Bæ ,äðL íézLe íéMîç ¨¥£¦¦§©¦¨¨¦¦¨
éúîøä ìàeîL ìLoa zn .df liba znyéãéa äúéî àéä Bæ ,íéML ¤§¥¨¨¨¦¦¦¦¦¨¦¥

íéîL.yperk mc` da aiigzdyàø÷ éàî ,àøèeæ øî øîàzziny ¨©¦¨©©§¨©§¨
,miny icia dzin `id miyy oaáéúëc(ek d aei`)éìà çìëa àBáz' ¦§¦¨§¤©¡¥

,'øá÷e ,ezra dpwfa epiid 'glka'e,eåä ïézéL àiøèîéâa 'çìëa' ¤¤§¤©§¦©§¦¨¦¦£
cr `idy miny icia dzin llkn `vi ef dpy xaryky x`eane

oa zn .miyy oaíéòáLzzin efäáéNini z`lna ezpwfa epiidc ¦§¦¥¨
oa znde ,eizepyíéðBîLzzin ef,úBøeáb,eiig exabzdyáéúëc §¦§¦§¦

(i v mildz)íàå äðL íéòáL íäa eðéúBðL éîé'.'äðL íéðBîL úBøeáâa §¥§¥¨¤¦§¦¨¨§¦¦§§¦¨¨
:`ziixad ixac lr dtqed,äaø øîàs`îoaíéML ãòå íéMîç ¨©©¨¦£¦¦§©¦¦

,úøk úúéî àéä Bæ äðL,miyy el e`ln `l oiicr m`àìc éàäå ¨¨¦¦©¨¥§©§Ÿ
eäì áéLç,`ziixaaéúîøä ìàeîL ìL BãBák íeMîoa zny ¨¦§¦§¤§¥¨¨¨¦

.zxka yprpy exn`i `ly ,dpy mizye miying
:df oipra dyrnïézéL øa äåä ék óñBé áø,dpyàîBé eäì ãáò ©¥¦£¨©¦¦¨©§¨

àáèdcerqa,ïðaøìeúøkî éì é÷ôð ,øîà.zxk aeign iz`vi - ¨¨§©¨¨¨©¨§¥¦¦¨¥
,éiaà déì øîà`ld ,gny jpd recnéðLc úøkî øî déì ÷ôðc éäð ¨©¥©©¥§¦¦§©¥©¦¨¥§¨¥

,mipyd ly zxkn z`viy s` -éîBéc úøkîdyngn zegt znyk ¦¨¥§¥
,dlgy xg`l minidéì øîà .øî ÷éôð éî,sqei axàäéî Cì èB÷ð ¦¨¦©¨©¥§¨¦¨

Cãéa àbìt,epnn iz`viy zxkn ivg jcia qetz mewn lkn - ©§¨§¨¨
.gny ip` okle ,xen`k mipyd zxk `ede

:df oipra xg` dyrn,íBàút déLôð çð àðeä áøeéâééc à÷ eåä ©¨¨©§¥¦§£¨©§¥
[mib`ec-]ïðaø.dtehg dzin zn `nyáééãäîc àâeæ eäì àðz- ©¨¨¨¨§¨§¥©¨¥

,aiicd enyy mewnn e`ay minkg icinlz befeðL àìzny Ÿ¨
dtehg dzin epiid me`ztàlàkúBøeáâì òébä àlLlib `edy ¤¨¤Ÿ¦¦©¦§

,mipenyìáàm`úBøeáâì òébä,me`zt zneä÷éLð úúéî àéä Bæ £¨¦¦©¦§¦¦©§¦¨
.daeh dzin `idy

:dqpxte mipae mini zekix` oipra xn`néiç ,àáø øîàzekix` - ¨©¨¨©¥
,miniéða,mipa aex -éðBæîe,zepefn aexe -àúeëæa àìmc`d ly ¨¥§¥Ÿ¦§¨

àìæîa àlà ,àúléî àéìzelyàcñç áøå äaø àäc ,àúléî àéìz ©§¨¦§¨¤¨§©§¨©§¨¦§¨§¨©¨§©¦§¨
,eåä é÷écö ïðaø eäééåøzixdyélöî øîzxivr zra lltzd - ©§©§©¨¨©¦¥£©§©¥

minyb,àøèéî éúàå élöî øîe ,àøèéî éúàåok it lr s`eáø §¨¥¦§¨©§©¥§¨¥¦§¨©
àcñçe mini zekix`l dkf,ïéðL ïézøúå ïéòLz äéçeli`eäéç äaø ¦§¨¨¨¦§¦§©§¥§¦©¨¨¨

wxïéòaøàa oke ,dpyàcñç áø éáeidéìelä ïézéL,zeteg miyy - ©§§¦¥©¦§¨¦¦¦¥
a eli`eäaø éáeidéìëéz ïézéL,zelia`e lFky ixwn miyy - ¥©¨¦¦¦§¥

a oke ,eiiga eickpe eipa eznyàcñç áø éáepzpàãéîñs` [zleq-] ¥©¦§¨§¦¨
éòaúî àìå ,éaìëìa eli`e ,oefn xg` ytgl mikixv eid `le -éá §©§¥§Ÿ¦§¨¥¥

äaøs` eytigéøòNc àîäðs` heyte lef `edy mixery mgl - ©¨©£¨§©£¥
éLðéàì,lek`lçkzLî àìå.zeipr aexn `vnp `l df mbe - §¦§¥§Ÿ¦§©©

:`cqg ax ly exyer oipra xn`néàòa éléî úìz éðä ,àáø øîàå§¨©¨¨¨¥§©¦¥§©
àiîL én÷,minyn izywa -ézøzmdnéì eáäée,éì eáäé àì àãç ©¥§©¨©§¥¨£¦£¨Ÿ¨£¦

izywadéøúeòå ,àðeä áøc déúîëeç[exyer-]eáäéå ,àcñç áøc §¨¥§©¨§§¥§©¦§¨§¨£
éìz` j` .il epzp mdipye -àðeä áø øa äaøc déúeðúåðòizywa ¦¦§§¨¥§©¨©©¨

e.éì eáäé àìŸ¨£¦
:`ax zzin oipra dyrndén÷ áéúé äåä àáøc äeçà íéøBòN áø©§¦£¨§¨¨£¨¨¦©¥

àáøc,zenl dhpe dlgykdééæç`axl mixery axà÷ äåäc §¨¨©§¥©£¨¨
íðîðî.[qqeb-]déì øîà,`axøî déì àîéìj`lnlzendàìc §©§¥¨©¥¥¨¥©§Ÿ
ïøòöì.i`cn xzei dnypd z`iviadéì øîàe ,mixery axåàì øî §©£¨¨©¥©¨

àeä déðéáLBL.jnvra xn`zy exikne ecici jpi` ike -déì øîà §¦¥¨©¥
,`axàìfî øñnéàc ïåék,qqeb ip`y ,ecia ily,éa çbLà àìokle ¥¨§¦§©©¨¨Ÿ©§©¦

.jnn ywan ip`déì øîàywan ip` j` ,el xne` ,mixery ax ¨©¥
jnnøî éì éæçúéìok`e .xrv jl did m` il xnel dzind xg`l ¦§£¥¦©

déì øîà .déì éæçúéàm`d ,mixery axàøòö øîì déì äåä ¦§£¥¥¨©¥£¨¥§©©£¨
.dnyp z`iviadéì øîàxrv il did ,`axàzìéñeëc àcáéø ék- ¨©¥¦¦§¨§¦§¨

.mc zfwda enk
:xg` `xen`a dnec dyrnïîçð áøc dén÷ áéúé äåä àáøzra ¨¨£¨¨¦©¥§©©§¨

e ,ezlgníðîðî à÷c dééæç.[qqeb-]àdéì øî,`axl ongp axàîéì ©§¥§¨§©§¥¨©¥¥¨
øî déìzend j`lnlïøòöì àìc.dnyp z`iviadéì øîà,`ax ¥©§Ÿ§©£¨¨©¥

àeä áeLç íãà åàì øî.jnvra epnn ywa ,aeyg mc` jpi` ike - ©¨¨¨¨
déì øîà,ongp axáéLç ïàîe ,zend j`ln lv`ïéôñ ïàîedfi` - ¨©¥©¨¦©¨¦

e ,epnn cgti zend j`lny ie`xy ie`x mc`òé÷ø ïàîin - ©¨¦©
.el rnyiy elv` owezndéì øîàj` el xne` ,ongp axl `ax ¨©¥

øî éì éæçúéìok`e .jzzin xg`ldéì øîà .déì éæçúàaxl `ax ¦§£¥¦©¦§£¥¥¨©¥
m`d ,ongpàøòö øîì déì äåä.dnyp z`iviadéì øîà,ongp ax £¨¥§©©£¨¨©¥

xrv il didàáìçî àúépa ìçLéîk,algn dxry zkiynk -ås` §¦§©¦¦¨¥£¨¨§
ok it lrúéåä ãk àîìò àeääa ìéæ àeä Ceøa LBãwä éì øîà éà¦¨©¦©¨¨¦§©¨§¨©£¦

,ea ziidy dfd mlerl aey jl -,àðéòa àìmeynLéôðc Ÿ§¦¨§¨¦
déúeúòéa.zend j`lnn cgtd lecby - ¦£¥

:mdizenyp lehil zend j`ln `ay mi`xen`a mipey miyrn
déì éæçúéà ,äîeøz ìéëà÷ äåä øæòìà éaølehil zend j`ln ©¦¤§¨¨£¨¨¨¦§¨¦§£¥¥

.eznypdéì øîà,xfrl` iaxå ,àðìéëà à÷ äîeøzikLãB÷ åàì ¨©¥§¨¨£¦§¨§¨¤
éø÷éà`nhiz iznyp lehiz m`e ,dxdha dxneyl jixve ¦§¥

f`e .dnexzdàzòL déì àôìçdze`a zn `le dzind zxifb ly ©§¨¥©§¨
zre .à÷eLa déì éæçúéà úLL áø,eznyp lehildéì øîàax ©¥¤¦§£¥¥§¨¨©¥

zen`y jpevx ike ,zyyàúéa éaâì àúéà ,äîäák à÷eLa`ea - §¨¦§¥¨¥¨§©¥¥¨
s`e .iznyp z` lehe izial,déì øîà ,à÷eLa déì éæçúéà éMà áø©©¦¦§£¥¥§¨¨©¥

éàãeîìúì éøãäàå ïéîBé ïéúìz éì çøzéàmei miyly il oznd - ¦§©¦§¨¦¦©£©§¦§©§¨¦
,icenlz lr xefg`yeúéøîàc,minya mixne` mz`y -éî éøLà §¨§¦©§¥¦

Bãéa Bãeîìúå ïàëì àaL.egky `lyàúà ïéúìz íBéaj`ln aey ¤¨§¨§©§§¨§§¨¦¨¨
,zenddéì øîà,iy` axéàä élek éàîrecn xnelk ,df lk edn - ¨©¥©¥©
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc ohw cren(ipy meil)

àlàaäiç,mc zrteyy dzcila dzny zclei -íéLð øàL ìáà ¤¨©¨£¨§¨¨¦
eznyïéçépîe .aegxa odizehníéLpä øàL eléôà ,øîà øæòìà éaø ©¦¦©¦¤§¨¨¨©£¦§¨©¨¦

,aegxa odizehn migipn oi`áéúëc(` k xacna)íéøî íL úîzå' ¦§¦©¨¨¨¦§¨
,'íL øáwzåy dxezd dfa dcnileäúéîì Ceîñ`dz,äøeá÷dfe ©¦¨¥¨¨§¦¨§¨

.zclei dzid `ly mixna xn`p
:mixn zzin oipra cer dtiqen `xnbdíéøî óà ,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨©¦§¨

äúî ä÷éLðae ,oxd`e dynkàéúàdey dxifba cnlp -'íL' 'íL' ¦§¦¨¥¨¨§¨¨¨
,äLnîxn`p dynae ,'mixn mW znYe' xn`p mixnay(d cl mixac) ¦Ÿ¤©¨¨¨¦§¨

,dwiyp zzina epiide ,''d iR lr 'ebe dWn mW znIe'àl äî éðtîe ©¨¨¨Ÿ¤©¦¦§¥©Ÿ
da øîàðmixna -''ä ét ìò',dynk dwiypa dznyéàðbL éðtî ¤¡©¨©¦¦§¥¤§©

BøîBàì øácä.dy` lv` ''d it lr' xnel - ©¨¨§§
:mixn zzin oipra ceräëîñð änì ,énà éaø øîàzyxtúúéî ¨©©¦©¦¨¨¦§§¨¦©

íéøîdxeza(` k xacna)äneãà äøt úLøôì(hi wxt my),Eì øîBì , ¦§¨§¨¨©¨¨£¨©§
úøtëî äneãà äøt äî,lbrd dyrn lróàíé÷écö ìL ïúúéî ©¨¨£¨§©¤¤©¦¨¨¤©¦¦

úøtëî.xecd lr §©¤¤
:miwicv zzin oipra cerïøäà úúéî äëîñð änì ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨¨¦§§¨¦©©£Ÿ

,äpeäk éãâáìxn`py(ek k xacna)'ebe eicbA z` oxd` z` hWtde' §¦§¥§¨§©§¥¤©£Ÿ¤§¨¨
,xnel ,'mW znE sq`i oxd`eïúúéî óà ,ïéøtëî äpeäk éãâa äî §©£Ÿ¥¨¥¥¨©¦§¥§¨§©§¦©¦¨¨

.úøtëî íé÷écö ìL¤©¦¦§©¤¤
:mc`d lr ze`ad zezin ipin oipra `ziixa,ïðaø eðzy mc`úî ¨©¨¨¥

íBàút,ileg `la,äôeèç äúéî àéä Bæm`e .mlerd on shgpy ¦§¦¦¨£¨
,äôeçc äúéî àéä Bæ ,úîå ãçà íBé äìç.zexidne zelidaa epiidc ¨¨¤¨¨¥¦¦¨§¨

,øîBà ìàéìîb ïa àéððç éaøzne cg` mei dlegdúúéî àéä Bæ ©¦£©§¨¤©§¦¥¥¦¦©
øîàpL ,äôbîl`wfgil(fh ck l`wfgi)úà Enî ç÷ì éððä íãà ïa' ©¥¨¤¤¡©¤¨¨¦§¦Ÿ¥©¦§¤

éðéò ãîçîáéúëe ,'äôbîa E(gi weqt my)úîzå ø÷aa íòä ìà øaãàå' ©§©¥¤§©¥¨§¦¨£©¥¤¨¨©Ÿ¤©¨¨
,'áøòa ézLàxn`p dzzin lre ,dzne cg` mei dzlgy `vnpe ¦§¦¨¨¤

dlegde .'dtbn'.äéeçc äúéî àéä Bæ ,úîå íéîé éðLdlegdeìLäL §¥¨¦¨¥¦¦¨§¨§¨
zzin ef ,zne mini.äøòbdlegdeäòaøàzzin ef ,zne mini §¨¨©§¨¨

.äôéæðdlegd mpn`äMîç,zne miniíãà ìk úúéî àéä Bæ §¦¨£¦¨¦¦©¨¨¨
.daeh dzin zne ,ekxck

:oexg`d xn`nd z` eyxc okidn zx`an `xnbd,ïéðç éaø øîà̈©©¦¨¦
àø÷ éàîxn`py ,mc` lk zzin ef zne mini dyng dlegdy ©§¨

(ci `l mixac)dWn l` 'd xn`Ie'éîé eáø÷ ïä,'úeîì E,jk miyxece ©Ÿ¤¤Ÿ¤¥¨§¨¤¨
'ïä'dfãç,cg` mei -'eáø÷'epiid miax oeyléøzcaln mini ¥©¨§§¥

,oey`xdéîé''Eepiid miax oeyléøz,mitqep miniàäcgiäMîç ¨¤§¥¨£¦¨
dyxcde .diptl mini dyng ezxiht lr ericedy micnle .mini

zaizn'ïä'`edyãç,[cg`-]ìa ïkL.'ïä' úçàì ïéøB÷ éðåé ïBL ¥©¤¥¦§§¨¦¦§©©¥
y mc` :`ziixad jynda úîoa ezeidäðL íéMîçúúéî àéä Bæ , ¥¦£¦¦¨¨¦¦©

ypera aiigd mc`.úøkoa znBúúéî àéä Bæ ,äðL íézLe íéMîç ¨¥£¦¦§©¦¨¨¦¦¨
éúîøä ìàeîL ìLoa zn .df liba znyéãéa äúéî àéä Bæ ,íéML ¤§¥¨¨¨¦¦¦¦¦¨¦¥

íéîL.yperk mc` da aiigzdyàø÷ éàî ,àøèeæ øî øîàzziny ¨©¦¨©©§¨©§¨
,miny icia dzin `id miyy oaáéúëc(ek d aei`)éìà çìëa àBáz' ¦§¦¨§¤©¡¥

,'øá÷e ,ezra dpwfa epiid 'glka'e,eåä ïézéL àiøèîéâa 'çìëa' ¤¤§¤©§¦©§¦¨¦¦£
cr `idy miny icia dzin llkn `vi ef dpy xaryky x`eane

oa zn .miyy oaíéòáLzzin efäáéNini z`lna ezpwfa epiidc ¦§¦¥¨
oa znde ,eizepyíéðBîLzzin ef,úBøeáb,eiig exabzdyáéúëc §¦§¦§¦

(i v mildz)íàå äðL íéòáL íäa eðéúBðL éîé'.'äðL íéðBîL úBøeáâa §¥§¥¨¤¦§¦¨¨§¦¦§§¦¨¨
:`ziixad ixac lr dtqed,äaø øîàs`îoaíéML ãòå íéMîç ¨©©¨¦£¦¦§©¦¦

,úøk úúéî àéä Bæ äðL,miyy el e`ln `l oiicr m`àìc éàäå ¨¨¦¦©¨¥§©§Ÿ
eäì áéLç,`ziixaaéúîøä ìàeîL ìL BãBák íeMîoa zny ¨¦§¦§¤§¥¨¨¨¦

.zxka yprpy exn`i `ly ,dpy mizye miying
:df oipra dyrnïézéL øa äåä ék óñBé áø,dpyàîBé eäì ãáò ©¥¦£¨©¦¦¨©§¨

àáèdcerqa,ïðaøìeúøkî éì é÷ôð ,øîà.zxk aeign iz`vi - ¨¨§©¨¨¨©¨§¥¦¦¨¥
,éiaà déì øîà`ld ,gny jpd recnéðLc úøkî øî déì ÷ôðc éäð ¨©¥©©¥§¦¦§©¥©¦¨¥§¨¥

,mipyd ly zxkn z`viy s` -éîBéc úøkîdyngn zegt znyk ¦¨¥§¥
,dlgy xg`l minidéì øîà .øî ÷éôð éî,sqei axàäéî Cì èB÷ð ¦¨¦©¨©¥§¨¦¨

Cãéa àbìt,epnn iz`viy zxkn ivg jcia qetz mewn lkn - ©§¨§¨¨
.gny ip` okle ,xen`k mipyd zxk `ede

:df oipra xg` dyrn,íBàút déLôð çð àðeä áøeéâééc à÷ eåä ©¨¨©§¥¦§£¨©§¥
[mib`ec-]ïðaø.dtehg dzin zn `nyáééãäîc àâeæ eäì àðz- ©¨¨¨¨§¨§¥©¨¥

,aiicd enyy mewnn e`ay minkg icinlz befeðL àìzny Ÿ¨
dtehg dzin epiid me`ztàlàkúBøeáâì òébä àlLlib `edy ¤¨¤Ÿ¦¦©¦§

,mipenyìáàm`úBøeáâì òébä,me`zt zneä÷éLð úúéî àéä Bæ £¨¦¦©¦§¦¦©§¦¨
.daeh dzin `idy

:dqpxte mipae mini zekix` oipra xn`néiç ,àáø øîàzekix` - ¨©¨¨©¥
,miniéða,mipa aex -éðBæîe,zepefn aexe -àúeëæa àìmc`d ly ¨¥§¥Ÿ¦§¨

àìæîa àlà ,àúléî àéìzelyàcñç áøå äaø àäc ,àúléî àéìz ©§¨¦§¨¤¨§©§¨©§¨¦§¨§¨©¨§©¦§¨
,eåä é÷écö ïðaø eäééåøzixdyélöî øîzxivr zra lltzd - ©§©§©¨¨©¦¥£©§©¥

minyb,àøèéî éúàå élöî øîe ,àøèéî éúàåok it lr s`eáø §¨¥¦§¨©§©¥§¨¥¦§¨©
àcñçe mini zekix`l dkf,ïéðL ïézøúå ïéòLz äéçeli`eäéç äaø ¦§¨¨¨¦§¦§©§¥§¦©¨¨¨

wxïéòaøàa oke ,dpyàcñç áø éáeidéìelä ïézéL,zeteg miyy - ©§§¦¥©¦§¨¦¦¦¥
a eli`eäaø éáeidéìëéz ïézéL,zelia`e lFky ixwn miyy - ¥©¨¦¦¦§¥

a oke ,eiiga eickpe eipa eznyàcñç áø éáepzpàãéîñs` [zleq-] ¥©¦§¨§¦¨
éòaúî àìå ,éaìëìa eli`e ,oefn xg` ytgl mikixv eid `le -éá §©§¥§Ÿ¦§¨¥¥

äaøs` eytigéøòNc àîäðs` heyte lef `edy mixery mgl - ©¨©£¨§©£¥
éLðéàì,lek`lçkzLî àìå.zeipr aexn `vnp `l df mbe - §¦§¥§Ÿ¦§©©

:`cqg ax ly exyer oipra xn`néàòa éléî úìz éðä ,àáø øîàå§¨©¨¨¨¥§©¦¥§©
àiîL én÷,minyn izywa -ézøzmdnéì eáäée,éì eáäé àì àãç ©¥§©¨©§¥¨£¦£¨Ÿ¨£¦

izywadéøúeòå ,àðeä áøc déúîëeç[exyer-]eáäéå ,àcñç áøc §¨¥§©¨§§¥§©¦§¨§¨£
éìz` j` .il epzp mdipye -àðeä áø øa äaøc déúeðúåðòizywa ¦¦§§¨¥§©¨©©¨

e.éì eáäé àìŸ¨£¦
:`ax zzin oipra dyrndén÷ áéúé äåä àáøc äeçà íéøBòN áø©§¦£¨§¨¨£¨¨¦©¥

àáøc,zenl dhpe dlgykdééæç`axl mixery axà÷ äåäc §¨¨©§¥©£¨¨
íðîðî.[qqeb-]déì øîà,`axøî déì àîéìj`lnlzendàìc §©§¥¨©¥¥¨¥©§Ÿ
ïøòöì.i`cn xzei dnypd z`iviadéì øîàe ,mixery axåàì øî §©£¨¨©¥©¨

àeä déðéáLBL.jnvra xn`zy exikne ecici jpi` ike -déì øîà §¦¥¨©¥
,`axàìfî øñnéàc ïåék,qqeb ip`y ,ecia ily,éa çbLà àìokle ¥¨§¦§©©¨¨Ÿ©§©¦

.jnn ywan ip`déì øîàywan ip` j` ,el xne` ,mixery ax ¨©¥
jnnøî éì éæçúéìok`e .xrv jl did m` il xnel dzind xg`l ¦§£¥¦©

déì øîà .déì éæçúéàm`d ,mixery axàøòö øîì déì äåä ¦§£¥¥¨©¥£¨¥§©©£¨
.dnyp z`iviadéì øîàxrv il did ,`axàzìéñeëc àcáéø ék- ¨©¥¦¦§¨§¦§¨

.mc zfwda enk
:xg` `xen`a dnec dyrnïîçð áøc dén÷ áéúé äåä àáøzra ¨¨£¨¨¦©¥§©©§¨

e ,ezlgníðîðî à÷c dééæç.[qqeb-]àdéì øî,`axl ongp axàîéì ©§¥§¨§©§¥¨©¥¥¨
øî déìzend j`lnlïøòöì àìc.dnyp z`iviadéì øîà,`ax ¥©§Ÿ§©£¨¨©¥

àeä áeLç íãà åàì øî.jnvra epnn ywa ,aeyg mc` jpi` ike - ©¨¨¨¨
déì øîà,ongp axáéLç ïàîe ,zend j`ln lv`ïéôñ ïàîedfi` - ¨©¥©¨¦©¨¦

e ,epnn cgti zend j`lny ie`xy ie`x mc`òé÷ø ïàîin - ©¨¦©
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אגרות קודש

 ב"ה  יו"ד אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בו כותב אודות... שי' וחוות דעת הרופא, שטוב לפניו לנסוע מביתו, ושואל 

דעתי בזה.

והנה כפי שמתאר הענינים במכתבו, טוב הדבר אבל ביחד עם זה הסברא שיסע לארצוה"ב או 

למדינה אחרת, הנה נוסף על ההוצאות הכרוכות בדבר העיקר שאי אפשר לדעת מראש לאיזה סביבה 

יכנס בבואו למקום החדש ואיך תשפיע עליו הסביבה באם אפילו תהי' מהיותר טובות שבמדינה אלי' 

יבוא, אשר ההשגחה וההכרח לתת דו"ח למי שהוא במדינה חדשה אפילו אם מקבל זה על עצמו הנ"ל 

קבלה זו תהי' מרצונו הטוב ואינה דומה להנתינת דו"ח המוכרחת ע"פ טובה או מפני ההרגל דכמה 

שנים, וק"ל.

הענינים  רוב  שאז  גופא  ת"ו  באה"ק  אחר  למקום  הנסיעה  מספיקה  הרי  הנרצה  ולתכלית 

השלילים יתוקנו כמעט בשלימות או אפשר כולם בשלימות.

בעת רצון אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו.

בברכת כוח"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב. מאחר שהוא המבקש וכותב אודות הנ"ל, הנה ככל שיוסיף הוא בעניני תורה ומצות יתוסף 

בברכות השי"ת במילוי בקשותיו בכלל ובהנ"ל בפרט.

בודאי למותר להדגיש - שכתבו אלי, וזה שיזכירום, אותו ואת משפחתו, על ציון כ"ק מו"ח 

אדמו"ר, וזה שזקוקים לברכה מיוחדת ובפרט בימים בהם אומרים פעמים בכל יום את פניך ה' אבקש.

מכריח שלא לבד שיתרחק כל אחד מהם מהענינים ומהאנשים הנלחמים, ר"ל בגלוי ובסתר, 

בתורת החסידות ועניני' - בהבעש"ט ואדה"ז ותלמידיהם. וגם אין מספיקה כלל ההתחזקות לעמוד על 

עמדם בזה )היפך הציווי דמעלין דוקא בקודש(.

אלא מוכרחה ההוספה והעלי' בכל זה. וההשפעה בכל מקום שידם מגעת בכיון זה.



קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc ohw cren(iyily meil)

èLåeä éôa éøBtéök`veie ,dpitqd oxezay xega xeywd lagk - §¦¦§¦©¥¤
.iyewa epnnèLåå éôa éøehôk ,øîà ïðçBé éaøoezpd dar lagk - ©¦¨¨¨©§¦¥§¦¥¤

zngn `ivedl xzei dyw eze`y ,cgi oxyewe zepitq izy ixega
.eiaer

:znd on cxtpd xne` dn zx`an `xnbd,àúiç øa éåì éaø øîàå§¨©©¦¥¦©©¨¨
øèôpä[cxtpd-]ì Cì' Bì øîàé àì ,únä ïîCì' àlà ,'íBìL ©¦§¨¦©¥ŸŸ©¥§¨¤¨¥

,'íBìLa,miaeh miyrn ecia yiyk epiidc melya jled m` wxy §¨
ok`y aeh oniql 'melya jl' el xne` okle ,dlrnl mely `vni

j` .melya jledïî øèôpämc`d,'íBìLa Cì' Bì øîàé àì ,éçä ©¦§¨¦©©ŸŸ©¥§¨
ì Cì' àlà,'íBìLea `diy eil` jledy mewnd lr dlitz jixvy ¤¨¥§¨

:el` mixacl xewnde .melya cxtp xak o`kn j` ,melyøèôpä©¦§¨
ì Cì' Bì øîàé àì únä ïîøîàpL ,'íBìLa Cì' àlà 'íBìLmdxa`l ¦©¥ŸŸ©¥§¨¤¨¥§¨¤¤¡©

epia`(eh eh ziy`xa)éúáà ìà àBáz äzàå','íBìLa Eznly x`eane §©¨¨¤£Ÿ¤§¨
e .'melya' mixne`Cì' àlà 'íBìLa Cì' Bì øîàé àì éçä ïî øèôpä©¦§¨¦©©ŸŸ©¥§¨¤¨¥

ìíBìLáàì øîàL ãåc éøäL ,'íBìL(h eh 'a l`eny)Cìä ,'íBìLa Cì' §¨¤£¥¨¦¤¨©§©§¨¥§¨¨©
melya`äìúðåeli`e ,ur itpra ey`x zexryaàL Bøúéøî §¦§¨¦§¤¨©

äLîìoicn z` afryk(gi c zeny)ì Cì'Cìä ,'íBìLmixvnl dyn §Ÿ¤¥§¨¨©
,çéìöäå.myn l`xyi z` `ivedy §¦§¦©

:iel iax ly sqep xn`n d`ian `xnbdàöBiä ìk ,éåì éaø øîàå§¨©©¦¥¦¨©¥
dlitzd xg`lúñðkä úéaîjledeLøãnä úéáì,dxez cenll ¦¥©§¤¤§¥©¦§¨

åcenild xg`l `veid okúñðkä úéáì Løãnä úéaî,lltzdl §¦¥©¦§¨§¥©§¤¤
øîàpL ,äðéëL éðt ìa÷îe äëBæ(g ct mildz)ìéç ìà ìéçî eëìé' ¤§©¥§¥§¦¨¤¤¡©¥§¥©¦¤¨¦

,'ïBiöa íéäìà ìà äàøézqpkd zia iyp` `avn mikledd xnelk ¥¨¤¤¡Ÿ¦§¦
oke ,mnr cenll yxcnd zia iyp` `av l` ,mnr elltzdy

.dpikyd ipt ze`xl ekfi ,jtidl
:df weqtn zxg` dyxcéãéîìz ,áø øîà éMà øa àéiç áø øîà̈©©¦¨©©¦¨©©©§¦¥

,àaä íìBòì eléôà äçeðî íäì ïéà íéîëçmilnr eidy myky £¨¦¥¨¤§¨£¦¨¨©¨
iptl `ad mlera mb dxeza milnr eidi jk ,dfd mlera dxeza

.dpikyd,'ïBiöa íéäìà ìà äàøé ìéç ìà ìéçî eëìé' øîàpLxnelk ¤¤¡©¥§¥©¦¤¨¦¥¨¤¤¡Ÿ¦§¦
e`xiyk mlig l` ,dxeza wqrd `edy dfd mlera mlign ekli

.dxeza ewqri my mby ,'oeiv' `xwpd `ad mlera midl` l`

ïè÷ ãòåî úëñî äì à÷éìñå ïéçìâî åìàå êìò ïøãä
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מועד קטן. ואלו מגלחין - פרק שלישי דף כט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
                                                   רש"י                                                                                                                                                                                                    

אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"נ עבור בתם תחי' ולפלא שזה זמן רב ביותר שלא הי' ממנו כל ידיעות 

וגם עתה מסתפק בהפ"נ ותו לא מידי, ובטח ימלא בהזדמנות הבאה ויהי רצון שיבשר טוב.

במ"ש אודות בתו תחי' הנ"ל, כפי שאפשר לברר המצב במכתבו, כמה טפולים חדשים נתחדשו 

בשנים האחרונות בכגון דא, כמו כדורים )פילען( הממהרים את ההתפתחות וכו' וכמדומה שבמדינת 

שווייץ נמצאים רופאים גדולים מומחים במקצוע זה, וכדאי שיתוודע עד"ז בפרטיות, ויעשה בהתאם 

להידיעות שיקבל.

מוכרחני להעיר בהנוגע לסיום מכתבו, שכשיעזור השי"ת ותתרפא יתן בל"נ לישיבת תומכי 

תמימים וכו' שאין זה נוסח רצוי באופן דלהתנות תנאים עם השי"ת ולהקדים שתחלה יעזור ואחרי 

ומצות  תורה  בעניני  יכולתו  וככל  האפשרי  ככל  לעשות  הוא  ישראל  איש  כל  של  ענינו  והרי  וכו'  כן 

שצדקה בכלל זה ועוד ששקולה היא כנגד כל המצות עד שנקראת בשם מצוה סתם )עיין בתניא פרק 

ל"ז בארוכה( וביחד עם זה להתפלל לבקש ולדרוש מהשי"ת המצטרך לו בבני חיי ומזוני רויחי. וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולכוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc dbibg(iriax meil)

ïéáééç ìëä ¯ ïåùàø ÷øô
dxeza xn`p(bk al zeny)z` LxEkf lM d`xi dpXA minrR WlW'¨Ÿ§¨¦©¨¨¥¨¤¨§§¤

zelrl l`xyin yi` lk aiigy micnl df weqtn .''d oc`d ipR§¥¨¨Ÿ
,zereayd bga ,zevnd bga ± milbxd zylya dxfra ze`xidle
:zepaxw dyly enir `iadl aiegn lbxl dlerd .zekeqd bgae
mdipic ex`azi df wxta .dgny inlye dbibg inly ,dii`x zler

.el` zepaxw lye dii`x zevn ly

äðùî
jixv dnke ,dpnn xeht ine dii`xa aiig in zx`an epzpyn

:dbibg inlye dii`x zler ly miiey zeidläéiàøa ïéáéiç ìkä± ©Ÿ©¨¦¨§¦¨
,dii`x zler aixwdle milbx ylya dxfra ze`xidl,Løçî õeç¥¥¥

e,ïè÷å ,äèBL.zeevnd lkn mixehte zrc mda oi`yåokíeèîeè ¤§¨¨§§
`ed xkf m` ea xkip oi`e ,xera dqekne meh` ezeexr mewny in ±

,dawp e`ñBðéâBøcðàåixa` mbe zexkf ixa` mb el yiy in ± §©§§¦
,zeawpíéãáòå ,íéLðåmiprpkíéøøçeLî íðéàLe`ved `ly ± §¨¦§£¨¦¤¥¨§§¨¦

e ,iytgløbéçä,eilbxa jldl leki epi`y ±àîeqäå,xeeird ± ©¦¥§©¨
åéìâøa úBìòì ìBëé BðéàL éîe ,ï÷fäå ,äìBçäådxfrl milyexin §©¤§©¨¥¦¤¥¨©£§©§¨

mrhe .eteba `ixa `ed m` elit` ,bperne wpetn `edy zngn
.`xnba yxtzi el` lk ly xehtd

ïè÷ eäæéàelit` dii`x zevna ekpgln en`e eia` mixehty ¥¤¨¨
,opaxcnìBëé BðéàL ìkick elit` gk ea oi`y ±åéôúk ìò ákøì ¨¤¥¨¦§Ÿ©§¥¨

úéaä øäì íéìLeøéî úBìòìå åéáà ìL,dxfrl ±.éànL úéa éøáã ¤¨¦§©£¦¨©¦§©©©¦¦§¥¥©©
úBìòìå åéáà ìL Bãéa æçàì ìBëé BðéàL ìk ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦¨¤¥¨¤¡Ÿ§¨¤¨¦§©£

eilbxa,úéaä øäì íéìLeøéîelit` ,ezelrdl aiig eia` oi` ¦¨©¦§©©©¦
dnn df xac lld zia ecnle .opaxcnøîàpL(ci bk zeny)ìL'L ¤¤¡©¨

,'íéìâø,milbxa ielz df oicy rnyne ,'minrt yly' xn`p `le §¨¦©§©¦
epi`y in j` ,dii`xa aiegn dxfrl eilbxa zkll lekiy in wxy

kll lekioeike .dii`xn xeht ,zpryn jixv `l` ,cala eilbxa z
minkg eaiig `l ,dxezdn xeht eilbxa zkll leki epi`y lecby

.eilbxa zkll leki epi`y ohw jpgl
zepaxwd ly miiey zeidl jixv dnk zwelgn d`ian dpynd

:lbxl dilra mi`ianyäéiàøä ,íéøîBà éànL úéazler oaxw ± ¥©©§¦¨§¦¨
zegtl dey zeidl jixv ,lbxl dlery lecb `iany dii`xézL§¥

zernäâéâçäå ,óñkzegtl dey zeidl jixv dbibg inly oaxw ± ¤¤§©£¦¨
íéøîBà ìlä úéáe .óñk äòîoaxwy ,jtidläéiàøäzegtl eieey ¨¨¤¤¥¦¥§¦¨§¦¨

å ,óñk äòîoaxwäâéâçäzegtl eieeyézLzern.óñk ¨¨¤¤§©£¦¨§¥¤¤

àøîâ
dlind :`xnbd zxxan .'dii`xa miaiig lkd' dpyna epipy

éàî ééBúàì ,'ìkä'.dii`xa aiigy zeaxl d`a `id in z` ± ©Ÿ§¨¥©
:`xnbd daiynééBúàìzeaxl ±,ïéøBç ïa Béöçå ãáò BéöçL éîoebk §¨¥¦¤¤§¤¤§¤§¤¦

el yiy wlgd z` xxgy mdn cg`e ,zetzeya car epw mipyy
dii`xa aiig `edy ,oixeg oa eivge car eivg yi`d dyrpe ,cara

.oixeg oa eivgy zngn
:`xnbd dywnìezhiyøîàc àðéáø(.c oldl)yãáò BéöçL éî §¨¦¨§¨©¦¤¤§¤¤

,äéiàøä ïî øeèt ïéøBç ïa Béöçådpyna epipyy dnn ok wiice §¤§¤¦¨¦¨§¦¨
epi`y lky rnyny ,mixeht mixxgeyn mpi`y micary

zaiz ok m` ,xeht `ed ixd ixnbl xxgeynéàî ééBúàì 'ìkä'± ©Ÿ§¨¥©
.zeaxl d`a `id in z`

:`xnbd zvxznééBúàìdidy iníBéa øbéçdïBLàø,lbxd ly §¨¥¦¥©¦
èMtúðå`txzd ±íBéad,éðL.ipyd meia zelrl aiig `edy §¦§©¥©¥¦

oldl epipy :uexizd lr dywne zxfeg `xnbd(.h)`ly iny
minid cg`a aixwn ,oey`xd meia bgd zepaxw z` aixwd

`xnba ewlgpe .mixg`d(my)xaeq opgei iax ,df oic xe`iaa
mpi` mlek bgd inie ,oey`xd meia wx `ed daxwdd aeig xwiry
aiig did `ly in `linne ,oey`xd mei ly aeigl oinelyz `l`
xaeq `irye` iaxe .mixg`d minia aiig epi` aey oey`xd meia

inelyz md bgd iniymeia aiig did `ly in mbe ,dfl df o
,ok m`e .mixg`d minidn cg` lka aiigzn ,oey`xdïàîì àçéðä̈¦¨§©

øîàcbgd iniy xaeqd `irye` iax zhiyl oaen df uexiz ±ïlek §¨©¨
,äæì äæ ïéîeìLzipyd meia `txzde oey`xd meia xbig ezhiyly ©§¦¤¨¤

.aiigøîàc ïàîì àlàbgd iniy xaeqd opgei iaxl ±ïlek ¤¨§©§¨©¨
ïBLàøc ïéîeìLzmeia xbig didy in ezhiyle ,oey`xd meid ly ± ©§¦§¦

oiicr ok m` ,daxwda aiigzn epi` ipyd meia `txzde oey`xd
zaiz ,dywéàî ééBúàì 'ìkä'.zeaxl d`a `id in z` ± ©Ÿ§¨¥©

d`a 'lkd' zaiz ,opgei iaxl :`xnbd zvxznééBúàìin zeaxl ± §¨¥
`edy,åéðéòî úçàa àîeñ`neqk epic oi`e ,dii`xa aiig `edy ¨§©©¥¥¨

.xehty eipir izyae`id epzpyn ,df uexiz itlàpz éàä ék àìã§Ÿ¦©©¨
,`ziixaay df `pz zrck `ly ±øîBà éàáäc ïa ïðçBé ,àéðúc§©§¨¨¨¤©£©¥

.äéiàøä ïî øeèt åéðéòî úçàa àîeñ ,äãeäé éaø íeMîxac cnle ¦©¦§¨¨§©©¥¥¨¨¦¨§¦¨
dnn dføîàpL(bk cl zeny)LxEkf lM d`xi dpXA minrR WlW' ¤¤¡©¨Ÿ§¨¦©¨¨¥¨¤¨§§

cewipa `ed 'd`xi' zaiz ly aizkde ,''d oc`d ipR z`,'äàøé' ¤§¥¨¨Ÿ¦§¤
`id d`ixwd zxeqne ,'d oec`d ipt z` d`xi mc`dy epiidc¦§¤

,'äàøé',mc`d z` ze`xl `a 'dy ,'d iptl d`xi mc`dy epiidc ¥¨¤¥¨¤
cnll ,'d oec`d zii`xl mc`d zii`x z` aezkd dfa yiwde

yL Cøãkoec`dúBàøì àa,mc`d z`Ckjxcd dze`a ±àa'd §¤¤¤¨¦§¨¨
úBàøéì,mc`d ici lr ze`xidl ±äî`a oec`dy myk ±úBàøl ¥¨©¦§

mc`d z`,åéðéò ézLa,`id dnily 'd ly ezii`x ixdyóà ¦§¥¥¨©
`a `edy di`xdúBàøéìdidz ,mc`d ici lråéðéò ézLaly ¥¨¦§¥¥¨

xeht `edy ,zg`d epira d`ex epi`y in hrnzd `linne .mc`d
.dii`xn

ixacn lirl eywdy `iyewd lr sqep uexiz zvxzn `xnbd
:`piax,àîéà úéòaéàåok`yíìBòì`ed uexizdàøwéòî éøîàãk §¦¨¥¥¨§¨¦§¨§¦¥¦¨¨

eivge car eivg zeaxl d`a dpyndy ,dligzn epxn`y enk ±
.oixeg oaàðéáøc àä Cì àéL÷ à÷ãeixacn jk lr ziywdy dne ± §¨©§¨¨¨§¨¦¨

,dii`xn xeht `edy xaeqd `piaxïàk ,àéL÷ àìepipyy dn ± Ÿ©§¨¨
eivg epiidc `piax yxite ,mixeht mixxgeyn mpi`y micary

ixeg oa eivge cardf ixd ,dii`xn xehty oäðBLàø äðLîk± §¦§¨¦¨
eivg `edy iny dligza exaqy ,lld zia epyy dpey`xd drck
xeht `ed okle ,exxgyl aiig oec`d oi` oixeg oa eivge car

eli`e ,dii`xnïàk`id dpeekde ,'oiaiig lkd' epipyy `yixa ± ¨
df ixd ,aiigy oixeg oa eivge car eivg zeaxläðBøçà äðLîk± §¦§¨©£¨

zia ixacl ecede mda exfgy ,lld zia epyy dpexg`d drck
oec`d z` mitek oic zia oixeg oa eivge car eivgy iny ,i`ny
eli`k `ed ixd ixnbl xxgzydy mcew mb okle ,exxgyl

.dii`xa aiige ,xxgeyn
dpyna dzpyp lld ziae i`ny zia ly ef zwelgne(.`n oihib),

,ãçà íBé Baø úà ãáBò ,ïéøBç ïa Béöçå ãáò BéöçL éî ,ïðúc¦§©¦¤¤§¤¤§¤§¤¦¥¤©¤¨
,eaxl eiyrn mei eze`ay,ãçà íBé Bîöò úàåeiyrn mei eze`ae §¤©§¤¨

,envrl,éànL úéa íäì eøîà .ìlä úéa éøác¦§¥¥¦¥¨§¨¤¥©©
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oiaiig lkd` cenr a sc ± oey`x wxtohw cren
äðùîäééàøá ïéáééç ìëäbk zeny) "jxekf lk" zii`x zevna -mikixvy ,(

.lbxa dxfra ze`xzdlïè÷å äèåù ùøçî õåç,edpip drc ipa e`lc -

.zevnn oixehteàîåñäå øâéçä.`xnba i`xwn sili dlek -úåìòì ìåëé åðéàù éîå
åéìâøá.edl yxtn `xnbae .dxfrl milyexin -'åë ïè÷ åäæ éàs` ,jli`e o`kn la` -

lr minkg elihd - dxezd on aiig epi`y it lr

.zevna ekpgl en` lre eia`íéìâø ùìù.

lecbc oeike .aezkd aiig eilbxa zelrl ie`xd

.`ed jepig xa e`l ohw - dxezd on xehtúéá
óñë éúù äééàøä íéøîåà éàîù`ad lecb -

dzegt dpi`e ,dler `iadl jixv ze`xidl

,xpic yily ody sqk zern izy ,sqk izyn

my) "mwix ipt e`xi `le" :xn`pysilie ,(

`ly it lr s` ,dler `iadl jixvy `xnba

.xeriy epzp minkg - xeriy dxez ea dpzp

äâéâçäå`iadl micigid oiaiig dbibg inly -

(`,h) oiwxit idlya dl opitlic ,lbxa

'dl bg eze` mzebge"n."

àøîâ'åë øîàã àðéáøìåopixn` onwl -

.(`,c) oiwxitaøîàã ïàîì àçéðä
'åëzepaxwl yiy (`,h) oiwxita opixn` onwl .

,i`xen` da ebilti`e .dray lk oinelyz bgd

`ki`e dfl df oinelyz xn`c o`nl `ki`

i`n :opixn`e ,od oey`xc oinelyz xn`c o`nl

ipy meia hytzpe oey`x meia xbig - ediipia

oinelyz olek xn`c o`n .ediipia `ki`

`iai - `iad `le oey`xa aiegny in ,oey`xl

epi` - aiegn epi`y ine ,minid x`yn cg`a

jixv,dfl df oinelyz xn`c o`ne .oinelyz

x`y on cg` lk lr zlhen daegd :xaqw

in s` ,jkld .ecal oey`xd lr `le ,minid

m`e ,`iadl aiig - ipya d`xpe oey`xa xehty

.xgnl `iai - meia ea `iai `läàøé äàøé.

z` jxekf lk d`xi" ,d`xi opixwe ,aizk [d`xi]

,dpikyd z` d`ex mc`dy rnync "oec`d ipt

oec`dy rnyn "oec`d ipt z` jxekf lk d`xi"

.ezii`xl jzii`x aezkd yiwd .jze`xl `a

êúåàøì àáù êøãë.jnn ze`xil `a `ed jk -

êúåàøì äî.eipir izya .óàon ze`xil o`k -

- mc`d.mc` ly eipir izyaäðåùàø äðùî-

zia ixack zexedl lld zia exfgy mcew

micard on ueg ipzwc oizipznc `tiq .i`ny

eivgy ina `piax `nwe`c mixxgeyn opi`y

- xehtc oixeg oa eivge carexfgy mcew zipyp

yiy i`ny zial ecedy xg`l la` ,lld zia

dil dede ,exxgyl epec` z` sekl oic zia lr

`l zipypy dpyne .aiige ,xak xxgeyn el`k
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ìëä:opgl` epiax axd dywde ."jxekf lk d`xi" zevna :i"yx yxit - dii`xa oiaiig

,eze .ixiin oaxwac rnyn ,sqk izy dii`xd :mixne` i`ny zia ,jenqa ipz `dc

`nh `nlya .dii`xd on oixeht `nhe lxrd :`xnba `ipz±z`ae" :(ai mixac) aizkc

mixac dna :oizlikn yix inlyexia opixn` cere .d`ada epyi d`iaa epyiy lk "dny

mixen`±dxfra mipt zii`xa la` ,oaxw zii`xa

±.shde miypde miyp`d ,ldwda enk oiaiig lkd

zevn yly :xne` iqei iax ,`xnba `ipz :eze

dgnye dii`x :lbxl oziilra l`xyi eehvp

odizya oi`y dii`xa yi .dbibge±dii`xdy

lr !ixiin oaxwa dii`x mzqc rnyn .lilk dlek

oaxwa ixiin oizipznc mz epiaxl d`xp ok

dxfra mipt zii`xa hwpc i"yxe .dxfrae±hwp

s`c ,`z` edlekc `xehtle ,ixz rnync `cg

mipt zii`xa oky lke ,ixiht dxfra mipt zii`xa

dil rnyn oizipznc ,ayiil yi mbe .oaxwa

ohw edfi` :jenqa ipzwc ,ixii` inp mipt zii`xac

-ixii`c ohwac rnyn ,'ek jlil leki oi`y lk

,ixii` dxfra mipt zii`xa :`nl` ,xn`w dia

inlyexid zhiy ,edine .myl jlil leki epi`y

mixac iptn eply `zzrny zhiy itl okzi `l

opitli `l op`e aeigl ldwdn sili mzdc .daxd

:onwl opixn`c b"r`e .yxgc xehtl wx dipin

ldwdn di`x di`x slip `pin` jzrc `wlq-

mzdn mewn lkn ,'ek zeaiig miyp oldl dn

.aeigl ldwdn opitli `lc zn`d itlc opirny

dxfra mipt zii`xa miyp opiaiign ikid :cere

opinwenc `ed "e`xi `le" `dc ?ldwdc dii`xn

miyp opihrnne ,oaxwl mipt zii`xa onwl

(`,e) onwl opixn`c :dil `iyw cere ."jxekf"n

dizii` o`n-`le ,dizii` dgnya zaiignc en`

!dxehtc rnyn .dxfr zii`xa `aiignc xn`w

zaiige dii`xn dxehty xn`wc `xnba :cere

xninl ivn ded inlyexid zhiy itl ,dgnya

aiigyoizrny ilek i`ce `l` .dxfr zii`xa z

.ziyixtck ,dii`x ileka ixihtc gken

õåçon oicnl oi` - ohwe dhey yxgn

opixn`ck ,ueg ea xn`py mewna elit` zellkd

`pz `dc (`,fk oiaexir) "oiaxrn lka" yixa

i` ,edine .rwxw el oi`y ine iqxeae unwn xiiye

ipd meyn-`tebc leqtc ;ded `xeiy e`l

,`ed xg` xac zngn oleqtc ipd iwet`l ,aiygw

epf`a yxg `ki` `d :`niz ike .ezepne` meyn

ipd lk !oiaw ilrae ,zg` elbxa xbige zg`

epi`y itl dil `hiyt `nhe .oiiz` `llkn

d`iaa-ik `xnba opiaxn lxre .d`ada epi`

ipd lk la` ,`aiwr iaxc `ail`e ,`nh

oizipznc-`hern opirac ,opirny` `zeax

.`xwnåäæéà- aekxl leki epi`y lk ohw

aeh meia oiaixw oi` (`,hi dvia) xn`c o`nle .dacp eizepaxw `iadl jixve ,aiegnc `ed opaxcne ,jepigl ribd dil ded d`lde myn-:ixenl dyw j` .crend lega xgnl cr oiaixw oi`

oey`xa aixw ivn `lc oeik ,edpip oey`xc oinelyz xn`c o`nl-dpey`xa ifg `lc oeik jkld ,ifg `l `xab mzdc :xnel yie !ipya hytzpy xbig iab (`,h) onwl opixn`ck ,ez iaxw `l

-`kd la` .ipya ifg `l-,dray minrt dyy minrt dbibg iab (a,r) "mixac el`" wxta migqta epivn el dnece .eiykr ie`x meid epi`y meyn `l` ,dpey`xa epyi ipya yiy aeig lk

zaya zeidl oey`xd aeh mei lg-opi` zeacpe mixcpc xn`c o`nlc xninl `kile .ziyixtck ,iz`c `ed mei zngnc oeik ,ipya axw oey`xa axw `lc ab lr s` ,`nl` .dyya axw

ike !aeh mei egc `l (miptd mgle) mgld izy `dc ,`ed `ziixe`cnc rnyn (`,ai) dviac `nw wxta `dc ,aeh meia s` `iadl lkeiy dl epiwz opaxc `kde `ed opaxc aeh meia oiaixw

dilr jinq `lc ab lr s` :xnel yie !(`,bv) "zecn izy" wxta zegpna `zi`ck ,jneq epi` ohwc ?dlr jinq ikid dacp mdl iziin ik ,mewn lkn :`niz-.epa jepigl `inc mewn lkn

.dxfra mipt zii`xl wx ,oaxw zii`xa dii`xl i`w `l ohw edfi`c yxit i"yxe

ìëäez`l i`n iiez`luxzn n"n ,xeht car ivgc mixxgeyn opi`y oeyln (`,c) `xnba wiicck ,`kti` xn`w oizipznc (k)ab lr s` .dpexg` dpync `ail`e - 'eke car eivgy in ii

.mixxgeyn opi`y micarc `pyil` yg `l `weic`e .`zyd dil `xiaqc dn itl aeigl `yix

ïéîåìùúoinelyz aizkc `ed dbibg iabc ab lr s`e - oey`xc-.ipya ifg `l oey`xa ifg `lc oeike `ed ifg `l `xab `kde .oey`xc oinelyz olek :dipin dii`x opitli mewn lkn

`dc !dipya hytzpe dpey`x drya xbig xninl ivn ded `le-.`ed `hiyt

äàøéeipir izya epiidc ,jze`xl `ed jexa yecwd `ay jxck :i"yx yxit - ze`xl `ay jxck d`xi-iab d`ia jiiy `l `dc ,z"xl okzi `le .jipir izya eze`xl `a dz` s`

iptl ze`xzdl `a mc`y ,eipir izya ze`xl dn ,d`xi d`xi :mz epiax qixb ok lr !mcew `xwnd yexcl epl eid daxc` ,mcew zxeqn yixcc :cere !`ed mewn lkay ,dpiky

welg `cg lk mzd la` ,edpip iccd ik `kdc ,zxeqne `xwn ,ediiexz edpiyxcc (a,ek migqt) care cAErl inc `le .eipir izya mewnd ze`xl `a mc`d s` ,mewn ly eipir izya mewnd¨¨©
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc dbibg(iriax meil)

ïéáééç ìëä ¯ ïåùàø ÷øô
dxeza xn`p(bk al zeny)z` LxEkf lM d`xi dpXA minrR WlW'¨Ÿ§¨¦©¨¨¥¨¤¨§§¤

zelrl l`xyin yi` lk aiigy micnl df weqtn .''d oc`d ipR§¥¨¨Ÿ
,zereayd bga ,zevnd bga ± milbxd zylya dxfra ze`xidle
:zepaxw dyly enir `iadl aiegn lbxl dlerd .zekeqd bgae
mdipic ex`azi df wxta .dgny inlye dbibg inly ,dii`x zler

.el` zepaxw lye dii`x zevn ly

äðùî
jixv dnke ,dpnn xeht ine dii`xa aiig in zx`an epzpyn

:dbibg inlye dii`x zler ly miiey zeidläéiàøa ïéáéiç ìkä± ©Ÿ©¨¦¨§¦¨
,dii`x zler aixwdle milbx ylya dxfra ze`xidl,Løçî õeç¥¥¥

e,ïè÷å ,äèBL.zeevnd lkn mixehte zrc mda oi`yåokíeèîeè ¤§¨¨§§
`ed xkf m` ea xkip oi`e ,xera dqekne meh` ezeexr mewny in ±

,dawp e`ñBðéâBøcðàåixa` mbe zexkf ixa` mb el yiy in ± §©§§¦
,zeawpíéãáòå ,íéLðåmiprpkíéøøçeLî íðéàLe`ved `ly ± §¨¦§£¨¦¤¥¨§§¨¦

e ,iytgløbéçä,eilbxa jldl leki epi`y ±àîeqäå,xeeird ± ©¦¥§©¨
åéìâøa úBìòì ìBëé BðéàL éîe ,ï÷fäå ,äìBçäådxfrl milyexin §©¤§©¨¥¦¤¥¨©£§©§¨

mrhe .eteba `ixa `ed m` elit` ,bperne wpetn `edy zngn
.`xnba yxtzi el` lk ly xehtd

ïè÷ eäæéàelit` dii`x zevna ekpgln en`e eia` mixehty ¥¤¨¨
,opaxcnìBëé BðéàL ìkick elit` gk ea oi`y ±åéôúk ìò ákøì ¨¤¥¨¦§Ÿ©§¥¨

úéaä øäì íéìLeøéî úBìòìå åéáà ìL,dxfrl ±.éànL úéa éøáã ¤¨¦§©£¦¨©¦§©©©¦¦§¥¥©©
úBìòìå åéáà ìL Bãéa æçàì ìBëé BðéàL ìk ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦¨¤¥¨¤¡Ÿ§¨¤¨¦§©£

eilbxa,úéaä øäì íéìLeøéîelit` ,ezelrdl aiig eia` oi` ¦¨©¦§©©©¦
dnn df xac lld zia ecnle .opaxcnøîàpL(ci bk zeny)ìL'L ¤¤¡©¨

,'íéìâø,milbxa ielz df oicy rnyne ,'minrt yly' xn`p `le §¨¦©§©¦
epi`y in j` ,dii`xa aiegn dxfrl eilbxa zkll lekiy in wxy

kll lekioeike .dii`xn xeht ,zpryn jixv `l` ,cala eilbxa z
minkg eaiig `l ,dxezdn xeht eilbxa zkll leki epi`y lecby

.eilbxa zkll leki epi`y ohw jpgl
zepaxwd ly miiey zeidl jixv dnk zwelgn d`ian dpynd

:lbxl dilra mi`ianyäéiàøä ,íéøîBà éànL úéazler oaxw ± ¥©©§¦¨§¦¨
zegtl dey zeidl jixv ,lbxl dlery lecb `iany dii`xézL§¥

zernäâéâçäå ,óñkzegtl dey zeidl jixv dbibg inly oaxw ± ¤¤§©£¦¨
íéøîBà ìlä úéáe .óñk äòîoaxwy ,jtidläéiàøäzegtl eieey ¨¨¤¤¥¦¥§¦¨§¦¨

å ,óñk äòîoaxwäâéâçäzegtl eieeyézLzern.óñk ¨¨¤¤§©£¦¨§¥¤¤

àøîâ
dlind :`xnbd zxxan .'dii`xa miaiig lkd' dpyna epipy

éàî ééBúàì ,'ìkä'.dii`xa aiigy zeaxl d`a `id in z` ± ©Ÿ§¨¥©
:`xnbd daiynééBúàìzeaxl ±,ïéøBç ïa Béöçå ãáò BéöçL éîoebk §¨¥¦¤¤§¤¤§¤§¤¦

el yiy wlgd z` xxgy mdn cg`e ,zetzeya car epw mipyy
dii`xa aiig `edy ,oixeg oa eivge car eivg yi`d dyrpe ,cara

.oixeg oa eivgy zngn
:`xnbd dywnìezhiyøîàc àðéáø(.c oldl)yãáò BéöçL éî §¨¦¨§¨©¦¤¤§¤¤

,äéiàøä ïî øeèt ïéøBç ïa Béöçådpyna epipyy dnn ok wiice §¤§¤¦¨¦¨§¦¨
epi`y lky rnyny ,mixeht mixxgeyn mpi`y micary

zaiz ok m` ,xeht `ed ixd ixnbl xxgeynéàî ééBúàì 'ìkä'± ©Ÿ§¨¥©
.zeaxl d`a `id in z`

:`xnbd zvxznééBúàìdidy iníBéa øbéçdïBLàø,lbxd ly §¨¥¦¥©¦
èMtúðå`txzd ±íBéad,éðL.ipyd meia zelrl aiig `edy §¦§©¥©¥¦

oldl epipy :uexizd lr dywne zxfeg `xnbd(.h)`ly iny
minid cg`a aixwn ,oey`xd meia bgd zepaxw z` aixwd

`xnba ewlgpe .mixg`d(my)xaeq opgei iax ,df oic xe`iaa
mpi` mlek bgd inie ,oey`xd meia wx `ed daxwdd aeig xwiry
aiig did `ly in `linne ,oey`xd mei ly aeigl oinelyz `l`
xaeq `irye` iaxe .mixg`d minia aiig epi` aey oey`xd meia

inelyz md bgd iniymeia aiig did `ly in mbe ,dfl df o
,ok m`e .mixg`d minidn cg` lka aiigzn ,oey`xdïàîì àçéðä̈¦¨§©

øîàcbgd iniy xaeqd `irye` iax zhiyl oaen df uexiz ±ïlek §¨©¨
,äæì äæ ïéîeìLzipyd meia `txzde oey`xd meia xbig ezhiyly ©§¦¤¨¤

.aiigøîàc ïàîì àlàbgd iniy xaeqd opgei iaxl ±ïlek ¤¨§©§¨©¨
ïBLàøc ïéîeìLzmeia xbig didy in ezhiyle ,oey`xd meid ly ± ©§¦§¦

oiicr ok m` ,daxwda aiigzn epi` ipyd meia `txzde oey`xd
zaiz ,dywéàî ééBúàì 'ìkä'.zeaxl d`a `id in z` ± ©Ÿ§¨¥©

d`a 'lkd' zaiz ,opgei iaxl :`xnbd zvxznééBúàìin zeaxl ± §¨¥
`edy,åéðéòî úçàa àîeñ`neqk epic oi`e ,dii`xa aiig `edy ¨§©©¥¥¨

.xehty eipir izyae`id epzpyn ,df uexiz itlàpz éàä ék àìã§Ÿ¦©©¨
,`ziixaay df `pz zrck `ly ±øîBà éàáäc ïa ïðçBé ,àéðúc§©§¨¨¨¤©£©¥

.äéiàøä ïî øeèt åéðéòî úçàa àîeñ ,äãeäé éaø íeMîxac cnle ¦©¦§¨¨§©©¥¥¨¨¦¨§¦¨
dnn dføîàpL(bk cl zeny)LxEkf lM d`xi dpXA minrR WlW' ¤¤¡©¨Ÿ§¨¦©¨¨¥¨¤¨§§

cewipa `ed 'd`xi' zaiz ly aizkde ,''d oc`d ipR z`,'äàøé' ¤§¥¨¨Ÿ¦§¤
`id d`ixwd zxeqne ,'d oec`d ipt z` d`xi mc`dy epiidc¦§¤

,'äàøé',mc`d z` ze`xl `a 'dy ,'d iptl d`xi mc`dy epiidc ¥¨¤¥¨¤
cnll ,'d oec`d zii`xl mc`d zii`x z` aezkd dfa yiwde

yL Cøãkoec`dúBàøì àa,mc`d z`Ckjxcd dze`a ±àa'd §¤¤¤¨¦§¨¨
úBàøéì,mc`d ici lr ze`xidl ±äî`a oec`dy myk ±úBàøl ¥¨©¦§

mc`d z`,åéðéò ézLa,`id dnily 'd ly ezii`x ixdyóà ¦§¥¥¨©
`a `edy di`xdúBàøéìdidz ,mc`d ici lråéðéò ézLaly ¥¨¦§¥¥¨

xeht `edy ,zg`d epira d`ex epi`y in hrnzd `linne .mc`d
.dii`xn

ixacn lirl eywdy `iyewd lr sqep uexiz zvxzn `xnbd
:`piax,àîéà úéòaéàåok`yíìBòì`ed uexizdàøwéòî éøîàãk §¦¨¥¥¨§¨¦§¨§¦¥¦¨¨

eivge car eivg zeaxl d`a dpyndy ,dligzn epxn`y enk ±
.oixeg oaàðéáøc àä Cì àéL÷ à÷ãeixacn jk lr ziywdy dne ± §¨©§¨¨¨§¨¦¨

,dii`xn xeht `edy xaeqd `piaxïàk ,àéL÷ àìepipyy dn ± Ÿ©§¨¨
eivg epiidc `piax yxite ,mixeht mixxgeyn mpi`y micary

ixeg oa eivge cardf ixd ,dii`xn xehty oäðBLàø äðLîk± §¦§¨¦¨
eivg `edy iny dligza exaqy ,lld zia epyy dpey`xd drck
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oiaiig lkd` cenr a sc ± oey`x wxtohw cren
äðùîäééàøá ïéáééç ìëäbk zeny) "jxekf lk" zii`x zevna -mikixvy ,(

.lbxa dxfra ze`xzdlïè÷å äèåù ùøçî õåç,edpip drc ipa e`lc -

.zevnn oixehteàîåñäå øâéçä.`xnba i`xwn sili dlek -úåìòì ìåëé åðéàù éîå
åéìâøá.edl yxtn `xnbae .dxfrl milyexin -'åë ïè÷ åäæ éàs` ,jli`e o`kn la` -

lr minkg elihd - dxezd on aiig epi`y it lr

.zevna ekpgl en` lre eia`íéìâø ùìù.

lecbc oeike .aezkd aiig eilbxa zelrl ie`xd

.`ed jepig xa e`l ohw - dxezd on xehtúéá
óñë éúù äééàøä íéøîåà éàîù`ad lecb -

dzegt dpi`e ,dler `iadl jixv ze`xidl

,xpic yily ody sqk zern izy ,sqk izyn

my) "mwix ipt e`xi `le" :xn`pysilie ,(

`ly it lr s` ,dler `iadl jixvy `xnba

.xeriy epzp minkg - xeriy dxez ea dpzp

äâéâçäå`iadl micigid oiaiig dbibg inly -

(`,h) oiwxit idlya dl opitlic ,lbxa

'dl bg eze` mzebge"n."

àøîâ'åë øîàã àðéáøìåopixn` onwl -

.(`,c) oiwxitaøîàã ïàîì àçéðä
'åëzepaxwl yiy (`,h) oiwxita opixn` onwl .

,i`xen` da ebilti`e .dray lk oinelyz bgd

`ki`e dfl df oinelyz xn`c o`nl `ki`

i`n :opixn`e ,od oey`xc oinelyz xn`c o`nl

ipy meia hytzpe oey`x meia xbig - ediipia

oinelyz olek xn`c o`n .ediipia `ki`

`iai - `iad `le oey`xa aiegny in ,oey`xl

epi` - aiegn epi`y ine ,minid x`yn cg`a

jixv,dfl df oinelyz xn`c o`ne .oinelyz

x`y on cg` lk lr zlhen daegd :xaqw

in s` ,jkld .ecal oey`xd lr `le ,minid

m`e ,`iadl aiig - ipya d`xpe oey`xa xehty

.xgnl `iai - meia ea `iai `läàøé äàøé.

z` jxekf lk d`xi" ,d`xi opixwe ,aizk [d`xi]

,dpikyd z` d`ex mc`dy rnync "oec`d ipt

oec`dy rnyn "oec`d ipt z` jxekf lk d`xi"

.ezii`xl jzii`x aezkd yiwd .jze`xl `a

êúåàøì àáù êøãë.jnn ze`xil `a `ed jk -

êúåàøì äî.eipir izya .óàon ze`xil o`k -

- mc`d.mc` ly eipir izyaäðåùàø äðùî-

zia ixack zexedl lld zia exfgy mcew

micard on ueg ipzwc oizipznc `tiq .i`ny

eivgy ina `piax `nwe`c mixxgeyn opi`y

- xehtc oixeg oa eivge carexfgy mcew zipyp

yiy i`ny zial ecedy xg`l la` ,lld zia

dil dede ,exxgyl epec` z` sekl oic zia lr

`l zipypy dpyne .aiige ,xak xxgeyn el`k
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ìëä:opgl` epiax axd dywde ."jxekf lk d`xi" zevna :i"yx yxit - dii`xa oiaiig

,eze .ixiin oaxwac rnyn ,sqk izy dii`xd :mixne` i`ny zia ,jenqa ipz `dc

`nh `nlya .dii`xd on oixeht `nhe lxrd :`xnba `ipz±z`ae" :(ai mixac) aizkc

mixac dna :oizlikn yix inlyexia opixn` cere .d`ada epyi d`iaa epyiy lk "dny

mixen`±dxfra mipt zii`xa la` ,oaxw zii`xa

±.shde miypde miyp`d ,ldwda enk oiaiig lkd

zevn yly :xne` iqei iax ,`xnba `ipz :eze

dgnye dii`x :lbxl oziilra l`xyi eehvp

odizya oi`y dii`xa yi .dbibge±dii`xdy

lr !ixiin oaxwa dii`x mzqc rnyn .lilk dlek

oaxwa ixiin oizipznc mz epiaxl d`xp ok

dxfra mipt zii`xa hwpc i"yxe .dxfrae±hwp

s`c ,`z` edlekc `xehtle ,ixz rnync `cg

mipt zii`xa oky lke ,ixiht dxfra mipt zii`xa

dil rnyn oizipznc ,ayiil yi mbe .oaxwa

ohw edfi` :jenqa ipzwc ,ixii` inp mipt zii`xac

-ixii`c ohwac rnyn ,'ek jlil leki oi`y lk

,ixii` dxfra mipt zii`xa :`nl` ,xn`w dia

inlyexid zhiy ,edine .myl jlil leki epi`y

mixac iptn eply `zzrny zhiy itl okzi `l

opitli `l op`e aeigl ldwdn sili mzdc .daxd

:onwl opixn`c b"r`e .yxgc xehtl wx dipin

ldwdn di`x di`x slip `pin` jzrc `wlq-

mzdn mewn lkn ,'ek zeaiig miyp oldl dn

.aeigl ldwdn opitli `lc zn`d itlc opirny

dxfra mipt zii`xa miyp opiaiign ikid :cere

opinwenc `ed "e`xi `le" `dc ?ldwdc dii`xn

miyp opihrnne ,oaxwl mipt zii`xa onwl

(`,e) onwl opixn`c :dil `iyw cere ."jxekf"n

dizii` o`n-`le ,dizii` dgnya zaiignc en`

!dxehtc rnyn .dxfr zii`xa `aiignc xn`w

zaiige dii`xn dxehty xn`wc `xnba :cere

xninl ivn ded inlyexid zhiy itl ,dgnya

aiigyoizrny ilek i`ce `l` .dxfr zii`xa z

.ziyixtck ,dii`x ileka ixihtc gken

õåçon oicnl oi` - ohwe dhey yxgn

opixn`ck ,ueg ea xn`py mewna elit` zellkd

`pz `dc (`,fk oiaexir) "oiaxrn lka" yixa

i` ,edine .rwxw el oi`y ine iqxeae unwn xiiye

ipd meyn-`tebc leqtc ;ded `xeiy e`l

,`ed xg` xac zngn oleqtc ipd iwet`l ,aiygw

epf`a yxg `ki` `d :`niz ike .ezepne` meyn

ipd lk !oiaw ilrae ,zg` elbxa xbige zg`

epi`y itl dil `hiyt `nhe .oiiz` `llkn

d`iaa-ik `xnba opiaxn lxre .d`ada epi`

ipd lk la` ,`aiwr iaxc `ail`e ,`nh

oizipznc-`hern opirac ,opirny` `zeax

.`xwnåäæéà- aekxl leki epi`y lk ohw

aeh meia oiaixw oi` (`,hi dvia) xn`c o`nle .dacp eizepaxw `iadl jixve ,aiegnc `ed opaxcne ,jepigl ribd dil ded d`lde myn-:ixenl dyw j` .crend lega xgnl cr oiaixw oi`

oey`xa aixw ivn `lc oeik ,edpip oey`xc oinelyz xn`c o`nl-dpey`xa ifg `lc oeik jkld ,ifg `l `xab mzdc :xnel yie !ipya hytzpy xbig iab (`,h) onwl opixn`ck ,ez iaxw `l

-`kd la` .ipya ifg `l-,dray minrt dyy minrt dbibg iab (a,r) "mixac el`" wxta migqta epivn el dnece .eiykr ie`x meid epi`y meyn `l` ,dpey`xa epyi ipya yiy aeig lk

zaya zeidl oey`xd aeh mei lg-opi` zeacpe mixcpc xn`c o`nlc xninl `kile .ziyixtck ,iz`c `ed mei zngnc oeik ,ipya axw oey`xa axw `lc ab lr s` ,`nl` .dyya axw

ike !aeh mei egc `l (miptd mgle) mgld izy `dc ,`ed `ziixe`cnc rnyn (`,ai) dviac `nw wxta `dc ,aeh meia s` `iadl lkeiy dl epiwz opaxc `kde `ed opaxc aeh meia oiaixw

dilr jinq `lc ab lr s` :xnel yie !(`,bv) "zecn izy" wxta zegpna `zi`ck ,jneq epi` ohwc ?dlr jinq ikid dacp mdl iziin ik ,mewn lkn :`niz-.epa jepigl `inc mewn lkn

.dxfra mipt zii`xl wx ,oaxw zii`xa dii`xl i`w `l ohw edfi`c yxit i"yxe

ìëäez`l i`n iiez`luxzn n"n ,xeht car ivgc mixxgeyn opi`y oeyln (`,c) `xnba wiicck ,`kti` xn`w oizipznc (k)ab lr s` .dpexg` dpync `ail`e - 'eke car eivgy in ii

.mixxgeyn opi`y micarc `pyil` yg `l `weic`e .`zyd dil `xiaqc dn itl aeigl `yix

ïéîåìùúoinelyz aizkc `ed dbibg iabc ab lr s`e - oey`xc-.ipya ifg `l oey`xa ifg `lc oeike `ed ifg `l `xab `kde .oey`xc oinelyz olek :dipin dii`x opitli mewn lkn

`dc !dipya hytzpe dpey`x drya xbig xninl ivn ded `le-.`ed `hiyt

äàøéeipir izya epiidc ,jze`xl `ed jexa yecwd `ay jxck :i"yx yxit - ze`xl `ay jxck d`xi-iab d`ia jiiy `l `dc ,z"xl okzi `le .jipir izya eze`xl `a dz` s`

iptl ze`xzdl `a mc`y ,eipir izya ze`xl dn ,d`xi d`xi :mz epiax qixb ok lr !mcew `xwnd yexcl epl eid daxc` ,mcew zxeqn yixcc :cere !`ed mewn lkay ,dpiky
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oiaiig lkda cenr a sc ± oey`x wxtohw cren

íúð÷ú àì åîöò úàå åáø úà íúð÷úoi` card zpwz la` ,`id o`k eax zpwz lk -

- oennd htyna owzp m` .o`k.diaxe dixta owzp `lìåëé åðéà äçôù àùéìiptn -

bk mixac) 'ebe "ycw didi `l" :aizke ,eay zexgd cv.(ìåëé åðéà ïéøåç úácv iptn -

.eay zecaräàøá åäú àì,aeyii `la zeidl ux`d z` `ed jexa yecwd `xa `l -

dxvi zayl" `l`."ïðúãëzkqn yixa -

.(a dpyn) zenexzìëá íéîëç åá åøáãù ùøç
íå÷îexac `l ,exhetl dheyl eze` eeydy -

edl miw ikd .xacn epi`e rney epi`y ina `l`

- xacn epi`e rney epi`y inc ,opaxlipa e`lc

.edpip drcòîåù åðéàå øáãîdid ezligz -

.yxgzp jk xg`e ,xacl cnly cr gwtàðéðú
.oizipzna -ïðáø åðúã àäìepcnle ,`ziixaa -

.dilr oikneqe ,xwir z`fd `ziixadyäæå äæ
íéç÷ôëyxg `l` xht `lc ,oizipznk epiid -

.dheyl dnecdàîéà úéòá éàåml` -

lhip = dileln liwzyi` :oewixhep ,ernynk

.exeacøåèôoizipzn iccd` oiiyw .dii`xd on .

.`ziixaeàáø øîàdii`x lv` ipzc oizipzn -

dheyc `inec yxg.éðú÷ éëäå àøñçéî éøåñç
ike .xeht - dheyl dnec `lc it lr s`c -

`ed dgny iab - dheyc `inec oizipzn `ipz

ixeqge ,oizipzn `pz yxg ipin ixze .ipzc

dii`xa oiaiig lkd :ipzw ikde oizipzn `xqgin

e` xacn epi`e rney e` ;edc lk yxgn ueg

.rney epi`e xacnøåèô àåäù éô ìò óàå-

.ze`xil dii`x zlera
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íúð÷ú`l envr z`e .zecard edfy ,eiykr el yi `xwirn el didy dna - eax z`

mzpwz-,llk dil ztki` `l `d zecar meyn i`e .dy` `yil leki epi`y

z` mzpwz :qixb mleyn epiax axde .envrl eneia eiykre axl elek did `xwirnc oeik

.zecleed ciqtn axd mby ,llk mzpwz `l eax z`e envr

àùéì`l envr xeknle - leki epi` dgty

epi` xb `dc ,dgty `yil ick ivn

"ezgtyn l` aye" opirac ,ixar cara xknp

`aa) "jyp edfi`"a `zi`ck ,`kile (dk `xwie)

dixt miiw `lc xg`n :cere - (`,`r `rivn

zecdia diaxe-cvl ziprpk dil opiaqp `l

oiyecwc `nw wxta epivn dizeekce .eay zexig

mipae dy` el oi` :(`,k)-dgty el xqen eax oi`

epin za `yi :xn`z m`e .ziprpk-cv izil

cva zecar cve ,zexig cva yinzyile zexig

oiriaxn oi` drazy dcixtc `inec ,zecar

eze`" wxta ,dpin `l` xeng `le qeq `l dilr

citw `l mzdc :xnel yie !(`,hr oileg) "epa z`e

la` .`kil `de ,mipin ixzc mi`lka `l` `xw

`xw citw o`n` ,`kd-`lc ,zexig cv`

mrhne .`zi` `de ,zecara zexig cv yinzyil

draxd ixyc-.dcixtd lr aekxl mb ixy

inlyexiae 'd wxt) mi`lk zkqnc `ztqezae

xeq` :dcedi oa iqi` iax xn` :`ipz ('g wxt

mewna dne :xnege lwn dcixtd lr aekxl

oiwelg izy yeall xzeny-.ezaexrza xeq`

mipin ipy bedpl xeq`y mewn-xeq`y oic epi`

z` mzakxde" aizk `de :dil exn` !ezaexrza

:mdl xn` !(` ` mikln) "dcxtd lr ipa dnly

`de :dil exn` .drewzd on dxez micnl oi`

'd ipira xyid yrie" aizk."

àùéìs` `yi `l zxfnne - leki epi` dgty

ycwy itl zxfnna xzen carc ab lr

:(`,hq oiyecw) "xne`d" wxt opzck ,cnere

.dgty `yep xfnn ?cvik ,xdhil mixfnn oileki

"oiqgei dxyr" wxt opzck ,da ixy zexig cve

:xnel yi `dc .dfa df `al exy ixfnne ixexgy

:cere .mlera mixfnn zeaxdl ick owzl epl oi`c

oiyecw da iqtzc oeik-oiyecw zqtzd ded `dc ,dfa df `al oixzen ixexgye dpizpe zxfnnc ab lr s`c ,`yi `l inp dpizpe .yi` zy`a ynzyne zecar cv iz`-zecar cv iz`e

ldw ixwn `lc meyn ,zxfnna xzenc ab lr s` .`ed cnere ycw e`lc ,zecar cva xeq` dpizp :inp i` .yi` zy`a ynzyne-:xn`z m`e (bk mixac) "ycw didi `l"c e`la xdfen

`pcirac ,zrxva dlin oebk `l` dyrz `l igce dyr iz` `lc :inp i` .diitk ici lr mdipy miiwl xyt` `kdc :xnel yie !"ycw didi `l"c e`l igcile ["dxvi zayl"c] dyr izile

e`la dil xaer d`xrd zryn .`kd la` .dyr miiwn e`l xwrnc-.d`ia xnb cr `kil dyre

àì(`,fk) `xza wxta dlibna xn`ck ,eaxe extn ith mil` dyr i`d - d`xa edzmeyn :miyxtn yi la` ."d`xa edz `l" iziine ,dxez cenlle dy` `yil dxez xtq mc` xken :

xxgzype ezecara mipa el eid :xn`c ,diaxe dixt` ciwtin `l carc-?crena dy` `yiy edn car :(` wxt) ohw crenc inlyexia xn`c ,`id `zlin e`le .diaxe dixt miiw `l

lhai oizipzn oicd on opirnyp :oedl xn`-diaxe dixt lr dEEvn `edy lk :opgei iax meyn `a` xa oerny xn`e .diaxe dixt liaya `l` mlerd `xap `l `lde-.crena dy` `yi `l ¨¥¤

diaxe dixt miiw `l opixn`c `de .i`w ediiexz`c rnyn "diaxe dixt liaya `l` mlerd `xap `l `lde" `kd hwpc `pyil :cere-l`xyi elit`e ,eixg` qgein erxf opirac mrhn epiid

.orpkl s` ,aizk gp ipa edlek` eaxe ext :cere ."eixg`" iexw epi` dgtyd on oa el yiy

ïéôåëzekxa) opixn`c ab lr s`e .xenb xexgy zeyrl dil ecar dil `ahc `kd ,xexgy hb jixv epi`e zexigl `vei ecar xiwtnd :(`,gl oihib) xn`c ,l`enyl elit` - eax z`

dyra xaer ecar xxgynd :(a,fn-zay yixc `iddl inc `le .(a,al) "oiaxrn lka" wxta oiaexira xn`ck ,dax `xeqi` card caril `le `hef `xeqi` axd carilc ol `gip

cinz xg` odkl aixwdl (`,hp migqt) "hgyp cinz" yix opixyc ,rcz .ztd zet`l el did `ly ,ied xaca ryet mzdc ?jxiag dkfiy liaya `hge cenr mc`l el opixn` ike :(`,c)©¥

.dnlydc dyr `ki`c ab lr s` ,axrl gqt oaxw lk`iy ick ,exiag zxtk miaxrd oia ly

íéùðcg inc `le ,ipiipr ixz `kdc !dy` `pz `kde ,zephw iab (`,g) dcpc `nw wxta wiicck !cigi oeyl yxg ohw `pze ,miax oeyl miyp ipz i`n` :iieyw`l jiiy `l - micare

rci `l ohwe .onwl xn`ck zevnd lkn xeht dheye yxgc .jci`l`nw wxta opiwiic ikdc ,oky lk `l milth "jxekf" aizkc zexeht miypc ,xnege lwn wx `xwn xehtc opi

.oky lk `l miyp oiaiig milth ,(a,cl) oiyecwc

éîå,xehtc milyexil exirn zelrl leki epi` `ed m` inp oicd `ede .dxfrl wilq ivn `lc exirn `irain `lc ,hwp `zeaxe .dxfrl milyexin :i"yx yxit - eilbxa zelrl leki epi`y

.izii` o`n `kd cr :`xnba rnynckùøçlr mzdc ,ikd wiic `l 'ek "ohwe dhey yxgn ueg dlibnd z` `exwl oixyk lkd" :(a,hi) ipy wxt dlibna - ohwe dheyc `inec

lkeiy ,oeika ielz mrhd mzdc ,ikd wiic `l "ozhigy z` elwlwi `ny ohwe dhey yxgn ueg" :(`,a) oilega oke .mixg` witn ded `l dfinxae .dlibnd z` `xwcn ,opiniiw xacna jgxk

.hegyl eci z` on`løáãîä"dt [my] in" ,(c zeny) "yxg e` ml` meyi in e` mc`l dt my in" aizkc rney epi`e xacn epi` dil witn dax ziy`xaa - yxg edf rney epi`e

.ediiexzl i`w

òîåùikd xza dgnya iaiignc miyp ipzw `lc `de - dgnya aiige dii`xd on xeht xacn epi`e-onwlc `idde .zenewn dnka epivn dfa `veike .`qxeq ipzinl ,ikdl yg `l

rney epi`e xacn yxg aiygw `le ,odizya ok oi`y dn ,miypae miyp`a zbdepy odizya oi`y dgnya yi :xn`c (a,e)-odizya yi ipzinl ira `le ,aiigin inp dbibga mzdc

zg`a oi`y-dgnya aiiginc xn`w ik ,`kde .mizya oi`y zg`ay dn wx `llk jd ipzinl zigp `lc ,rney epi`e xacn yxg oebk-,hwp dgny `l` .izyxitck ,dbibga oicd `ed

odixac lkl oigwitk dfe df lirl opipz ike .ixiht ohwe dhey yxge zeaiig miypc-.xn`w dbibgae dgnya aiigzdl
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äçôL àOéì ;ízðwz àì Bîöò úàå ,Baø úà ízðwz¦©§¤¤©§¤©§Ÿ¦©§¤¦¨¦§¨
¯ïéøBç úa ,ìBëé Bðéà¯,ìBëé Bðéà?ìéèaéìàì àìäå ¥¨©¦¥¨¦¨¥©£ŸŸ

eäú àì" :øîàpL ,äiáøe äiøôì àlà íìBòä àøáð¦§¨¨¨¤¨¦§¦¨§¦¨¤¤¡©ŸŸ
ì dàøáïéôBk íìBòä ïewéú éðtî ,àlà !"døöé úáL §¨¨¨¤¤§¨¨¤¨¦§¥¦¨¨¦

ìò øèL Bì áúBëå ,ïéøBç ïa BúBà äNBòå Baø úà¤©§¤¤¦§¥§¨©
ìlä úéa eøæçå .åéîc éöç.éànL úéá éøáãk úBøBäì £¦¨¨§¨§¥¦¥§§¦§¥¥©©

'åë "ïè÷å äèBL Løçî õeç"àéîec Løç éðú÷ : ¥¥¥¤§¨¨¨¨¥¥¥§¨
ïè÷å äèBM äî ,ïè÷å äèBLã¯óà ,äòã éða åàìc §¤§¨¨©¤§¨¨§¨§¥¥¨©

Løç¯:ïðúãk ïì òîLî à÷å .àeä äòã øa åàìc ¥¥§¨©¥¨§¨©§©¨§¦§©
íB÷î ìëa íéîëç eøaécL Løç¯Bðéàå òîBL BðéàL ¥¥¤¦§£¨¦§¨¨¤¥¥©§¥

øaãî Bðéàå òîBL ,òîBL Bðéàå øaãî àä .øaãî¯ §©¥¨§©¥§¥¥©¥©§¥§©¥
òîBL Bðéàå øaãîä :ïðaø eðúc ,àäì àðéðz .áéiç¯ ©¨¨¥¨§¨§¨©¨©©§©¥§¥¥©

ïä éøä äæå äæ ,ílà eäæ øaãî Bðéàå òîBL ,Løç eäæ¤¥¥¥©§¥§©¥¤¦¥¤§¤£¥¥
eäæ òîBL Bðéàå øaãîc éànîe .íäéøác ìëì ïéçwôk§¦§¦§¨¦§¥¤¦©¦§©¥§¥¥©¤

ílà eäæ øaãî Bðéàå òîBL ,Løç¯éðàå" :áéúëc ¥¥¥©§¥§©¥¤¦¥¦§¦©£¦
úéòaéàå ."åét çzôé àì ílàëe òîLà àì Løçë§¥¥Ÿ¤§¨§¦¥Ÿ¦§©¦§¦¨¥

déìeléî ìéwzLéà :éLðéà éøîàãk ,àîéàøaãî" : ¥¨¦§¨§¦¡¨¥¦§©¥¦¥§©¥
øaãî :àéðúäå ."áéiç øaãî Bðéàå òîBL òîBL Bðéàå§¥¥©¥©§¥§©¥©¨§¨©§¨§©¥

øaãî Bðéàå òîBL ,òîBL Bðéàå¯,àøqçéî éøeqç :àáø àîéúéàå àðéáø øîà !øeèt §¥¥©¥©§¥§©¥¨¨©¨¦¨§¦¥¨¨¨©¥¦©§¨
äéiàøa ïéáéiç ìkä :éðú÷ éëäåBðéàå òîBL ,òîBL Bðéàå øaãîä Løçî õeç ,äçîOáe §¨¦¨¨¥©Ÿ©¨¦¨§¦¨©¦§¨¥¥¥©§©¥§¥¥©¥©§¥

øeètL ,øaãî.äéiàøä ïîäéiàøä ïî øeètL ét ìò óàå¯BðéàL úàå .äçîNa áéiç §©¥¤¨¦¨§¦¨§©©¦¤¨¦¨§¦¨©¨§¦§¨§¤¤¥
ïè÷å äèBLå ,øaãî àìå òîBL àì¯ïî óà øeèt,äçîOäìéàBäíéøeèôeúBöî ìkî Ÿ¥©§Ÿ§©¥§¤§¨¨¨©¦©¦§¨¦§¦¦¨¦§

äéiàøa ïéáéiç ìkä :éëä éîð àéðz .äøBza úBøeîàääçîOáe¯øaãîä Løçî õeç ¨£©¨©§¨©¦¨¦©Ÿ©¨¦¨§¦¨©¦§¨¥¥¥©§©¥
øaãî Bðéàå òîBL ,òîBL Bðéàå¯ïéøeètLäéiàøä ïî øeètL ét ìò óàå .äéiàøä ïî¯ §¥¥©¥©§¥§©¥¤§¦¦¨§¦¨§©©¦¤¨¦¨§¦¨
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חגיגה. הכל חייבין - פרק ראשון דף ב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dbibg(iriax meil)

Baø úà ízðwzciqtn epi` `edy ,oec`l dnily dpwz mziyr ± ¦©§¤¤©
,lawl ie`x `edy dnn melkúàåcard,ízðwz àì Bîöòs`y §¤©§Ÿ¦©§¤

el oi` mewn lkn ,cg` mei envrl caery jka dpwz el yi m`
ixdy ,diaxe dixt oiprl dpwz,ìBëé Bðéà äçôL àOéìcv meyn ¦¨¦§¨¥¨

`yil mbe ,dgtya xeq` l`xyiy ,eay zexigdBðéà ïéøBç úa©¦¥
,ìBëé.oixeg za `yil xeq` cary ,eay zecar cv meynìéèáéì ¨¦§¦

,diaxe dixt zevnn lhaziy xn`z m`e ±íìBòä àøáð àì àìäå©£ŸŸ¦§¨¨¨
øîàpL ,äéáøå äéøôì àlà(gi dn diryi)ì ,dàøá eäú àì'úáL ¤¨§¦§¨§¦§¨¤¤¡©ŸŸ§¨¨¨¤¤

,'døöéaeyi `la wix didiy mlerd z` `xa `l d"awdy xnelk §¨¨
zeclee ecliy ici lr aeyi ea didiy ick e`xa `l` ,mc` ipa

.mlerd z` eniiwieàlà,i`ny zia zrclíìBòä ïewéz éðtî ¤¨¦§¥¦¨¨
y ,minkg epwizBaø úà ïéôBkexxgyneïéøBç ïa BúBà äNBòå ¦¤©§¤¤¦

,mlyBì áúBëåoec`l cardøèLaegåéîc éöç ìò.eivg inc lr ± §¥§¨©£¦¨¨
,éànL úéa éøáãk úBøBäì ìlä úéa eøæçåeax z` oitek ok`y §¨§¥¦¥§§¦§¥¥©©

.dpexg` dpyna mdixac md el`e ,exxgyl
dii`xa miaiig lkd :dpyna epipy.'åë ïè÷å äèBL Løçî õeç¥¥¥¤§¨¨

:`xnbd zwiicnéðz÷rnyne ,cgia ohwe dhey yxg dpy `pzd ± ¨¨¥
yLøç`edïè÷å äèBLc àéîec`edy epiidc ,ohwe dheyl dnec ± ¥¥§¨§¤§¨¨

,mixeht mdy mrhd eze`n dii`xn xehtäîy myk ±ïè÷å äèBM ©¤§¨¨
meyn mixehtäòc éða åàìc,zrc mda oi`y ±Løç óàxeht §¨§¥¥¨©¥¥
meyn dii`xnàeä äòc øa åàìc.zrc ea oi`y ±ïì òîLî à÷å± §¨©¥¨§¨©§©¨

epi`y yxg `ed dii`xn xehtd yxgy ,dfa `pzd eprinyd
,xacn epi`e rneyïðúãk(a"n `"t zenexz),eøaécL Løçeilríéîëç §¦§©¥¥¤¦§£¨¦

íB÷î ìëayxg `ed ,zeevndn xeht `edyBðéàå òîBL BðéàL §¨¨¤¥¥©§¥
,øaãîoa epi` xacn epi`e rney epi`y iny minkgl laewn jky §©¥
.zrcàä`ed m`y ixd ±,òîBL Bðéàå øaãî`ed m` e`òîBL ¨§©¥§¥¥©¥©

áéiç ,øaãî Bðéàålkaoeik ,dii`xa mllkae dxezay zeevnd §¥§©¥©¨
.zrc ea yiy

,el` mixac itl :df itl `xnbd dtiqeneïðaø eðúc àäì àðéðz± ¨¦¨§¨§¨©¨¨
,`ziixaa xen`d oicd z` dpyna epipyeäæ òîBL Bðéàå øaãnä©§©¥§¥¥©¤

`xwpdeäæ øaãî Bðéàå òîBL ,Løç`xwpd,ílàeäæå äæoia ± ¥¥¥©§¥§©¥¤¦¥¤¨¤
,mli`d oiae yxgdíäéøác ìëì ïéç÷ôk ïä éøämiaiig md ixd ± £¥¥§¦§¦§¨¦§¥¤

epipyy enk df ixde .xacne rneyy ,gwit mc`k zeevnd lka
epi`e rney epi`y epiidc ,dheyl dnecd yxg wxy ,epzpyna

.dii`xn xeht ,xacn
:`xnbd zl`ey .`ziixad ixac z` zxxan `xnbdéànîeoipn ± ¦©

cy ineäæ òîBL Bðéàå øaãî`xwpd,Løçy ineøaãî Bðéàå òîBL §§©¥§¥¥©¤¥¥¥©§¥§©¥
eäæ`xwpd.ílà:`xnbd daiynáéúëc(ci gl mildz),Løçë éðàå' ¤¦¥¦§¦©£¦§¥¥

,'åét çzôé àì ílàëe òîLà àìepi`y inl `xew weqtdy ixd Ÿ¤§¨§¦¥Ÿ¦§©¦
:sqep xe`ia .'mli`' xacn epi`y inle ,'yxg' rneyúéòaéàå§¦¨¥

,àîéà`edy ,'mli`' `xwp xacn epi`e rneyy iny mrhd ¥¨
éLðéà éøîàãkrneyd mc` lr xnel miyp`d milibxy enk ± ¦§¨§¦¦§¥

y xacl leki epi`edéìeléî ìéwzLéà'mli`'e ,exeaic gk lhip ± ¦§§¦¦¥
'dilelin liwzyi`' ly oewixhep `ed.

rney epi`y yxg wxy rnyn dpynd ixacny ,lirl x`azd
d la` ,dii`xn xeht xacn epi`eòîBL Bðéàå øaãîd e`òîBL §©¥§¥¥©¥©

áéiç ,øaãî Bðéàå.dii`xa §¥§©¥©¨
:jk lr `ziixan dxizq dywn `xnbdàéðúäå,`ziixaa §¨©§¨

dyòîBL Bðéàå øaãîd e`øeèt ,øaãî Bðéàå òîBL`le ,dii`xn §©¥§¥¥©¥©§¥§©¥¨
.dii`xa miaiig mdy ,epzpynn epwiicy enk

:`xnbd zvxznàîéúéàå ,àðéáø øîàef dreny mixne`d yie ± ¨©¨¦¨§¦¥¨
mya,àáøepzpynàøqçéî éøeqç`id eli`k dze` cenll yi ± ¨¨©¥¦©§¨

,dxiqgéðú÷ éëäå,da zepyl yi jke ±äéiàøa ïéáéiç ìkä §¨¦¨¨¥©Ÿ©¨¦¨§¦¨
äçîOáe,bga genyl ±Løçî õeçyxg oebk ,`edy lkøaãnä §¦§¨¥¥¥©§©¥

òîBL Bðéàåd e`L ,øaãî Bðéàå òîBL`edóàå .äéiàøä ïî øeèt §¥¥©¥©§¥§©¥¤¨¦¨§¦¨§©
L ét ìòdfk yxg,äéiàøä ïî øeèt`ed mewn lkn.äçîOa áéiç ©¦¤¨¦¨§¦¨©¨©¦§¨

øaãî àìå òîBL àì BðéàL úàå,xenb yxg `edy in eli`e ± §¤¤¥Ÿ¥©§Ÿ§©¥
,xacn epi`e rney epi`yåd okå äèBLd ok,ïè÷`ed ixdóà øeèt §¤§¨¨¨©

äçîOä ïî,dgny inly oaxw zaxwdn epiidc ,dgny zevnn ± ¦©¦§¨
å ìéàBäohwde dheyde xenbd yxgdìkî íéøeètdúBöî ¦§§¦¦¨¦§

,äøBza úBøeîàägkeny dn ,ok m`e .zrc mdl oi`y meyn ¨£©¨
oiprl epiid ,xeht xacn epi`e rney epi`y yxg wxy dpyndn

.`ziixadn jk lr dyw `l `linne ,dii`x oiprl `le dgny
:`piax ixacl di`x `xnbd d`ianïéáéiç ìkä ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦©Ÿ©¨¦

òîBL Bðéàå øaãnä Løçî õeç ,äçîOáe äéiàøae`Bðéàå òîBL ¨§¦¨©¦§¨¥¥¥©§©¥§¥¥©¥©§¥
L ét ìò óàå .äéiàøä ïî ïéøeètL ,øaãîepi` e` rney epi` m` §©¥¤§¦¦¨§¦¨§©©¦¤

xacn,äéiàøä ïî øeèẗ¦¨§¦¨
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קלט
oiaiig lkda cenr a sc ± oey`x wxtohw cren

íúð÷ú àì åîöò úàå åáø úà íúð÷úoi` card zpwz la` ,`id o`k eax zpwz lk -

- oennd htyna owzp m` .o`k.diaxe dixta owzp `lìåëé åðéà äçôù àùéìiptn -

bk mixac) 'ebe "ycw didi `l" :aizke ,eay zexgd cv.(ìåëé åðéà ïéøåç úácv iptn -

.eay zecaräàøá åäú àì,aeyii `la zeidl ux`d z` `ed jexa yecwd `xa `l -

dxvi zayl" `l`."ïðúãëzkqn yixa -

.(a dpyn) zenexzìëá íéîëç åá åøáãù ùøç
íå÷îexac `l ,exhetl dheyl eze` eeydy -

edl miw ikd .xacn epi`e rney epi`y ina `l`

- xacn epi`e rney epi`y inc ,opaxlipa e`lc

.edpip drcòîåù åðéàå øáãîdid ezligz -

.yxgzp jk xg`e ,xacl cnly cr gwtàðéðú
.oizipzna -ïðáø åðúã àäìepcnle ,`ziixaa -

.dilr oikneqe ,xwir z`fd `ziixadyäæå äæ
íéç÷ôëyxg `l` xht `lc ,oizipznk epiid -

.dheyl dnecdàîéà úéòá éàåml` -

lhip = dileln liwzyi` :oewixhep ,ernynk

.exeacøåèôoizipzn iccd` oiiyw .dii`xd on .

.`ziixaeàáø øîàdii`x lv` ipzc oizipzn -

dheyc `inec yxg.éðú÷ éëäå àøñçéî éøåñç
ike .xeht - dheyl dnec `lc it lr s`c -

`ed dgny iab - dheyc `inec oizipzn `ipz

ixeqge ,oizipzn `pz yxg ipin ixze .ipzc

dii`xa oiaiig lkd :ipzw ikde oizipzn `xqgin

e` xacn epi`e rney e` ;edc lk yxgn ueg

.rney epi`e xacnøåèô àåäù éô ìò óàå-

.ze`xil dii`x zlera
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íúð÷ú`l envr z`e .zecard edfy ,eiykr el yi `xwirn el didy dna - eax z`

mzpwz-,llk dil ztki` `l `d zecar meyn i`e .dy` `yil leki epi`y

z` mzpwz :qixb mleyn epiax axde .envrl eneia eiykre axl elek did `xwirnc oeik

.zecleed ciqtn axd mby ,llk mzpwz `l eax z`e envr

àùéì`l envr xeknle - leki epi` dgty

epi` xb `dc ,dgty `yil ick ivn

"ezgtyn l` aye" opirac ,ixar cara xknp

`aa) "jyp edfi`"a `zi`ck ,`kile (dk `xwie)

dixt miiw `lc xg`n :cere - (`,`r `rivn

zecdia diaxe-cvl ziprpk dil opiaqp `l

oiyecwc `nw wxta epivn dizeekce .eay zexig

mipae dy` el oi` :(`,k)-dgty el xqen eax oi`

epin za `yi :xn`z m`e .ziprpk-cv izil

cva zecar cve ,zexig cva yinzyile zexig

oiriaxn oi` drazy dcixtc `inec ,zecar

eze`" wxta ,dpin `l` xeng `le qeq `l dilr

citw `l mzdc :xnel yie !(`,hr oileg) "epa z`e

la` .`kil `de ,mipin ixzc mi`lka `l` `xw

`xw citw o`n` ,`kd-`lc ,zexig cv`

mrhne .`zi` `de ,zecara zexig cv yinzyil

draxd ixyc-.dcixtd lr aekxl mb ixy

inlyexiae 'd wxt) mi`lk zkqnc `ztqezae

xeq` :dcedi oa iqi` iax xn` :`ipz ('g wxt

mewna dne :xnege lwn dcixtd lr aekxl

oiwelg izy yeall xzeny-.ezaexrza xeq`

mipin ipy bedpl xeq`y mewn-xeq`y oic epi`

z` mzakxde" aizk `de :dil exn` !ezaexrza

:mdl xn` !(` ` mikln) "dcxtd lr ipa dnly

`de :dil exn` .drewzd on dxez micnl oi`

'd ipira xyid yrie" aizk."

àùéìs` `yi `l zxfnne - leki epi` dgty

ycwy itl zxfnna xzen carc ab lr

:(`,hq oiyecw) "xne`d" wxt opzck ,cnere

.dgty `yep xfnn ?cvik ,xdhil mixfnn oileki

"oiqgei dxyr" wxt opzck ,da ixy zexig cve

:xnel yi `dc .dfa df `al exy ixfnne ixexgy

:cere .mlera mixfnn zeaxdl ick owzl epl oi`c

oiyecw da iqtzc oeik-oiyecw zqtzd ded `dc ,dfa df `al oixzen ixexgye dpizpe zxfnnc ab lr s`c ,`yi `l inp dpizpe .yi` zy`a ynzyne zecar cv iz`-zecar cv iz`e

ldw ixwn `lc meyn ,zxfnna xzenc ab lr s` .`ed cnere ycw e`lc ,zecar cva xeq` dpizp :inp i` .yi` zy`a ynzyne-:xn`z m`e (bk mixac) "ycw didi `l"c e`la xdfen

`pcirac ,zrxva dlin oebk `l` dyrz `l igce dyr iz` `lc :inp i` .diitk ici lr mdipy miiwl xyt` `kdc :xnel yie !"ycw didi `l"c e`l igcile ["dxvi zayl"c] dyr izile

e`la dil xaer d`xrd zryn .`kd la` .dyr miiwn e`l xwrnc-.d`ia xnb cr `kil dyre

àì(`,fk) `xza wxta dlibna xn`ck ,eaxe extn ith mil` dyr i`d - d`xa edzmeyn :miyxtn yi la` ."d`xa edz `l" iziine ,dxez cenlle dy` `yil dxez xtq mc` xken :

xxgzype ezecara mipa el eid :xn`c ,diaxe dixt` ciwtin `l carc-?crena dy` `yiy edn car :(` wxt) ohw crenc inlyexia xn`c ,`id `zlin e`le .diaxe dixt miiw `l

lhai oizipzn oicd on opirnyp :oedl xn`-diaxe dixt lr dEEvn `edy lk :opgei iax meyn `a` xa oerny xn`e .diaxe dixt liaya `l` mlerd `xap `l `lde-.crena dy` `yi `l ¨¥¤

diaxe dixt miiw `l opixn`c `de .i`w ediiexz`c rnyn "diaxe dixt liaya `l` mlerd `xap `l `lde" `kd hwpc `pyil :cere-l`xyi elit`e ,eixg` qgein erxf opirac mrhn epiid

.orpkl s` ,aizk gp ipa edlek` eaxe ext :cere ."eixg`" iexw epi` dgtyd on oa el yiy

ïéôåëzekxa) opixn`c ab lr s`e .xenb xexgy zeyrl dil ecar dil `ahc `kd ,xexgy hb jixv epi`e zexigl `vei ecar xiwtnd :(`,gl oihib) xn`c ,l`enyl elit` - eax z`

dyra xaer ecar xxgynd :(a,fn-zay yixc `iddl inc `le .(a,al) "oiaxrn lka" wxta oiaexira xn`ck ,dax `xeqi` card caril `le `hef `xeqi` axd carilc ol `gip

cinz xg` odkl aixwdl (`,hp migqt) "hgyp cinz" yix opixyc ,rcz .ztd zet`l el did `ly ,ied xaca ryet mzdc ?jxiag dkfiy liaya `hge cenr mc`l el opixn` ike :(`,c)©¥

.dnlydc dyr `ki`c ab lr s` ,axrl gqt oaxw lk`iy ick ,exiag zxtk miaxrd oia ly

íéùðcg inc `le ,ipiipr ixz `kdc !dy` `pz `kde ,zephw iab (`,g) dcpc `nw wxta wiicck !cigi oeyl yxg ohw `pze ,miax oeyl miyp ipz i`n` :iieyw`l jiiy `l - micare

rci `l ohwe .onwl xn`ck zevnd lkn xeht dheye yxgc .jci`l`nw wxta opiwiic ikdc ,oky lk `l milth "jxekf" aizkc zexeht miypc ,xnege lwn wx `xwn xehtc opi

.oky lk `l miyp oiaiig milth ,(a,cl) oiyecwc

éîå,xehtc milyexil exirn zelrl leki epi` `ed m` inp oicd `ede .dxfrl wilq ivn `lc exirn `irain `lc ,hwp `zeaxe .dxfrl milyexin :i"yx yxit - eilbxa zelrl leki epi`y

.izii` o`n `kd cr :`xnba rnynckùøçlr mzdc ,ikd wiic `l 'ek "ohwe dhey yxgn ueg dlibnd z` `exwl oixyk lkd" :(a,hi) ipy wxt dlibna - ohwe dheyc `inec

lkeiy ,oeika ielz mrhd mzdc ,ikd wiic `l "ozhigy z` elwlwi `ny ohwe dhey yxgn ueg" :(`,a) oilega oke .mixg` witn ded `l dfinxae .dlibnd z` `xwcn ,opiniiw xacna jgxk

.hegyl eci z` on`løáãîä"dt [my] in" ,(c zeny) "yxg e` ml` meyi in e` mc`l dt my in" aizkc rney epi`e xacn epi` dil witn dax ziy`xaa - yxg edf rney epi`e

.ediiexzl i`w

òîåùikd xza dgnya iaiignc miyp ipzw `lc `de - dgnya aiige dii`xd on xeht xacn epi`e-onwlc `idde .zenewn dnka epivn dfa `veike .`qxeq ipzinl ,ikdl yg `l

rney epi`e xacn yxg aiygw `le ,odizya ok oi`y dn ,miypae miyp`a zbdepy odizya oi`y dgnya yi :xn`c (a,e)-odizya yi ipzinl ira `le ,aiigin inp dbibga mzdc

zg`a oi`y-dgnya aiiginc xn`w ik ,`kde .mizya oi`y zg`ay dn wx `llk jd ipzinl zigp `lc ,rney epi`e xacn yxg oebk-,hwp dgny `l` .izyxitck ,dbibga oicd `ed

odixac lkl oigwitk dfe df lirl opipz ike .ixiht ohwe dhey yxge zeaiig miypc-.xn`w dbibgae dgnya aiigzdl
xnb
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äçôL àOéì ;ízðwz àì Bîöò úàå ,Baø úà ízðwz¦©§¤¤©§¤©§Ÿ¦©§¤¦¨¦§¨
¯ïéøBç úa ,ìBëé Bðéà¯,ìBëé Bðéà?ìéèaéìàì àìäå ¥¨©¦¥¨¦¨¥©£ŸŸ

eäú àì" :øîàpL ,äiáøe äiøôì àlà íìBòä àøáð¦§¨¨¨¤¨¦§¦¨§¦¨¤¤¡©ŸŸ
ì dàøáïéôBk íìBòä ïewéú éðtî ,àlà !"døöé úáL §¨¨¨¤¤§¨¨¤¨¦§¥¦¨¨¦

ìò øèL Bì áúBëå ,ïéøBç ïa BúBà äNBòå Baø úà¤©§¤¤¦§¥§¨©
ìlä úéa eøæçå .åéîc éöç.éànL úéá éøáãk úBøBäì £¦¨¨§¨§¥¦¥§§¦§¥¥©©

'åë "ïè÷å äèBL Løçî õeç"àéîec Løç éðú÷ : ¥¥¥¤§¨¨¨¨¥¥¥§¨
ïè÷å äèBM äî ,ïè÷å äèBLã¯óà ,äòã éða åàìc §¤§¨¨©¤§¨¨§¨§¥¥¨©

Løç¯:ïðúãk ïì òîLî à÷å .àeä äòã øa åàìc ¥¥§¨©¥¨§¨©§©¨§¦§©
íB÷î ìëa íéîëç eøaécL Løç¯Bðéàå òîBL BðéàL ¥¥¤¦§£¨¦§¨¨¤¥¥©§¥

øaãî Bðéàå òîBL ,òîBL Bðéàå øaãî àä .øaãî¯ §©¥¨§©¥§¥¥©¥©§¥§©¥
òîBL Bðéàå øaãîä :ïðaø eðúc ,àäì àðéðz .áéiç¯ ©¨¨¥¨§¨§¨©¨©©§©¥§¥¥©

ïä éøä äæå äæ ,ílà eäæ øaãî Bðéàå òîBL ,Løç eäæ¤¥¥¥©§¥§©¥¤¦¥¤§¤£¥¥
eäæ òîBL Bðéàå øaãîc éànîe .íäéøác ìëì ïéçwôk§¦§¦§¨¦§¥¤¦©¦§©¥§¥¥©¤

ílà eäæ øaãî Bðéàå òîBL ,Løç¯éðàå" :áéúëc ¥¥¥©§¥§©¥¤¦¥¦§¦©£¦
úéòaéàå ."åét çzôé àì ílàëe òîLà àì Løçë§¥¥Ÿ¤§¨§¦¥Ÿ¦§©¦§¦¨¥

déìeléî ìéwzLéà :éLðéà éøîàãk ,àîéàøaãî" : ¥¨¦§¨§¦¡¨¥¦§©¥¦¥§©¥
øaãî :àéðúäå ."áéiç øaãî Bðéàå òîBL òîBL Bðéàå§¥¥©¥©§¥§©¥©¨§¨©§¨§©¥

øaãî Bðéàå òîBL ,òîBL Bðéàå¯,àøqçéî éøeqç :àáø àîéúéàå àðéáø øîà !øeèt §¥¥©¥©§¥§©¥¨¨©¨¦¨§¦¥¨¨¨©¥¦©§¨
äéiàøa ïéáéiç ìkä :éðú÷ éëäåBðéàå òîBL ,òîBL Bðéàå øaãîä Løçî õeç ,äçîOáe §¨¦¨¨¥©Ÿ©¨¦¨§¦¨©¦§¨¥¥¥©§©¥§¥¥©¥©§¥

øeètL ,øaãî.äéiàøä ïîäéiàøä ïî øeètL ét ìò óàå¯BðéàL úàå .äçîNa áéiç §©¥¤¨¦¨§¦¨§©©¦¤¨¦¨§¦¨©¨§¦§¨§¤¤¥
ïè÷å äèBLå ,øaãî àìå òîBL àì¯ïî óà øeèt,äçîOäìéàBäíéøeèôeúBöî ìkî Ÿ¥©§Ÿ§©¥§¤§¨¨¨©¦©¦§¨¦§¦¦¨¦§

äéiàøa ïéáéiç ìkä :éëä éîð àéðz .äøBza úBøeîàääçîOáe¯øaãîä Løçî õeç ¨£©¨©§¨©¦¨¦©Ÿ©¨¦¨§¦¨©¦§¨¥¥¥©§©¥
øaãî Bðéàå òîBL ,òîBL Bðéàå¯ïéøeètLäéiàøä ïî øeètL ét ìò óàå .äéiàøä ïî¯ §¥¥©¥©§¥§©¥¤§¦¦¨§¦¨§©©¦¤¨¦¨§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dbibg(iriax meil)

Baø úà ízðwzciqtn epi` `edy ,oec`l dnily dpwz mziyr ± ¦©§¤¤©
,lawl ie`x `edy dnn melkúàåcard,ízðwz àì Bîöòs`y §¤©§Ÿ¦©§¤

el oi` mewn lkn ,cg` mei envrl caery jka dpwz el yi m`
ixdy ,diaxe dixt oiprl dpwz,ìBëé Bðéà äçôL àOéìcv meyn ¦¨¦§¨¥¨

`yil mbe ,dgtya xeq` l`xyiy ,eay zexigdBðéà ïéøBç úa©¦¥
,ìBëé.oixeg za `yil xeq` cary ,eay zecar cv meynìéèáéì ¨¦§¦

,diaxe dixt zevnn lhaziy xn`z m`e ±íìBòä àøáð àì àìäå©£ŸŸ¦§¨¨¨
øîàpL ,äéáøå äéøôì àlà(gi dn diryi)ì ,dàøá eäú àì'úáL ¤¨§¦§¨§¦§¨¤¤¡©ŸŸ§¨¨¨¤¤

,'døöéaeyi `la wix didiy mlerd z` `xa `l d"awdy xnelk §¨¨
zeclee ecliy ici lr aeyi ea didiy ick e`xa `l` ,mc` ipa

.mlerd z` eniiwieàlà,i`ny zia zrclíìBòä ïewéz éðtî ¤¨¦§¥¦¨¨
y ,minkg epwizBaø úà ïéôBkexxgyneïéøBç ïa BúBà äNBòå ¦¤©§¤¤¦

,mlyBì áúBëåoec`l cardøèLaegåéîc éöç ìò.eivg inc lr ± §¥§¨©£¦¨¨
,éànL úéa éøáãk úBøBäì ìlä úéa eøæçåeax z` oitek ok`y §¨§¥¦¥§§¦§¥¥©©

.dpexg` dpyna mdixac md el`e ,exxgyl
dii`xa miaiig lkd :dpyna epipy.'åë ïè÷å äèBL Løçî õeç¥¥¥¤§¨¨

:`xnbd zwiicnéðz÷rnyne ,cgia ohwe dhey yxg dpy `pzd ± ¨¨¥
yLøç`edïè÷å äèBLc àéîec`edy epiidc ,ohwe dheyl dnec ± ¥¥§¨§¤§¨¨

,mixeht mdy mrhd eze`n dii`xn xehtäîy myk ±ïè÷å äèBM ©¤§¨¨
meyn mixehtäòc éða åàìc,zrc mda oi`y ±Løç óàxeht §¨§¥¥¨©¥¥
meyn dii`xnàeä äòc øa åàìc.zrc ea oi`y ±ïì òîLî à÷å± §¨©¥¨§¨©§©¨

epi`y yxg `ed dii`xn xehtd yxgy ,dfa `pzd eprinyd
,xacn epi`e rneyïðúãk(a"n `"t zenexz),eøaécL Løçeilríéîëç §¦§©¥¥¤¦§£¨¦

íB÷î ìëayxg `ed ,zeevndn xeht `edyBðéàå òîBL BðéàL §¨¨¤¥¥©§¥
,øaãîoa epi` xacn epi`e rney epi`y iny minkgl laewn jky §©¥
.zrcàä`ed m`y ixd ±,òîBL Bðéàå øaãî`ed m` e`òîBL ¨§©¥§¥¥©¥©

áéiç ,øaãî Bðéàålkaoeik ,dii`xa mllkae dxezay zeevnd §¥§©¥©¨
.zrc ea yiy

,el` mixac itl :df itl `xnbd dtiqeneïðaø eðúc àäì àðéðz± ¨¦¨§¨§¨©¨¨
,`ziixaa xen`d oicd z` dpyna epipyeäæ òîBL Bðéàå øaãnä©§©¥§¥¥©¤

`xwpdeäæ øaãî Bðéàå òîBL ,Løç`xwpd,ílàeäæå äæoia ± ¥¥¥©§¥§©¥¤¦¥¤¨¤
,mli`d oiae yxgdíäéøác ìëì ïéç÷ôk ïä éøämiaiig md ixd ± £¥¥§¦§¦§¨¦§¥¤

epipyy enk df ixde .xacne rneyy ,gwit mc`k zeevnd lka
epi`e rney epi`y epiidc ,dheyl dnecd yxg wxy ,epzpyna

.dii`xn xeht ,xacn
:`xnbd zl`ey .`ziixad ixac z` zxxan `xnbdéànîeoipn ± ¦©

cy ineäæ òîBL Bðéàå øaãî`xwpd,Løçy ineøaãî Bðéàå òîBL §§©¥§¥¥©¤¥¥¥©§¥§©¥
eäæ`xwpd.ílà:`xnbd daiynáéúëc(ci gl mildz),Løçë éðàå' ¤¦¥¦§¦©£¦§¥¥

,'åét çzôé àì ílàëe òîLà àìepi`y inl `xew weqtdy ixd Ÿ¤§¨§¦¥Ÿ¦§©¦
:sqep xe`ia .'mli`' xacn epi`y inle ,'yxg' rneyúéòaéàå§¦¨¥

,àîéà`edy ,'mli`' `xwp xacn epi`e rneyy iny mrhd ¥¨
éLðéà éøîàãkrneyd mc` lr xnel miyp`d milibxy enk ± ¦§¨§¦¦§¥

y xacl leki epi`edéìeléî ìéwzLéà'mli`'e ,exeaic gk lhip ± ¦§§¦¦¥
'dilelin liwzyi`' ly oewixhep `ed.

rney epi`y yxg wxy rnyn dpynd ixacny ,lirl x`azd
d la` ,dii`xn xeht xacn epi`eòîBL Bðéàå øaãîd e`òîBL §©¥§¥¥©¥©

áéiç ,øaãî Bðéàå.dii`xa §¥§©¥©¨
:jk lr `ziixan dxizq dywn `xnbdàéðúäå,`ziixaa §¨©§¨

dyòîBL Bðéàå øaãîd e`øeèt ,øaãî Bðéàå òîBL`le ,dii`xn §©¥§¥¥©¥©§¥§©¥¨
.dii`xa miaiig mdy ,epzpynn epwiicy enk

:`xnbd zvxznàîéúéàå ,àðéáø øîàef dreny mixne`d yie ± ¨©¨¦¨§¦¥¨
mya,àáøepzpynàøqçéî éøeqç`id eli`k dze` cenll yi ± ¨¨©¥¦©§¨

,dxiqgéðú÷ éëäå,da zepyl yi jke ±äéiàøa ïéáéiç ìkä §¨¦¨¨¥©Ÿ©¨¦¨§¦¨
äçîOáe,bga genyl ±Løçî õeçyxg oebk ,`edy lkøaãnä §¦§¨¥¥¥©§©¥

òîBL Bðéàåd e`L ,øaãî Bðéàå òîBL`edóàå .äéiàøä ïî øeèt §¥¥©¥©§¥§©¥¤¨¦¨§¦¨§©
L ét ìòdfk yxg,äéiàøä ïî øeèt`ed mewn lkn.äçîOa áéiç ©¦¤¨¦¨§¦¨©¨©¦§¨

øaãî àìå òîBL àì BðéàL úàå,xenb yxg `edy in eli`e ± §¤¤¥Ÿ¥©§Ÿ§©¥
,xacn epi`e rney epi`yåd okå äèBLd ok,ïè÷`ed ixdóà øeèt §¤§¨¨¨©

äçîOä ïî,dgny inly oaxw zaxwdn epiidc ,dgny zevnn ± ¦©¦§¨
å ìéàBäohwde dheyde xenbd yxgdìkî íéøeètdúBöî ¦§§¦¦¨¦§

,äøBza úBøeîàägkeny dn ,ok m`e .zrc mdl oi`y meyn ¨£©¨
oiprl epiid ,xeht xacn epi`e rney epi`y yxg wxy dpyndn

.`ziixadn jk lr dyw `l `linne ,dii`x oiprl `le dgny
:`piax ixacl di`x `xnbd d`ianïéáéiç ìkä ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦©Ÿ©¨¦

òîBL Bðéàå øaãnä Løçî õeç ,äçîOáe äéiàøae`Bðéàå òîBL ¨§¦¨©¦§¨¥¥¥©§©¥§¥¥©¥©§¥
L ét ìò óàå .äéiàøä ïî ïéøeètL ,øaãîepi` e` rney epi` m` §©¥¤§¦¦¨§¦¨§©©¦¤

xacn,äéiàøä ïî øeèẗ¦¨§¦¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה גבריאל שי'

שלום וברכה!

וקודם  נרננה  לכו  אמירת  לאחר  בעש"ק  דא"ח  לימוד  בשיעור  הסדר  שינוי  אודות  מ"ש   ...

כגוונא.

הנה גם כפי שמתאר במכתבו ישנם בזה צדדים חיובים וצדדים שלילים, וצד אחד שלא הזכירו 

הוא ע"ד מרז"ל מפני הנכנסים שיאמרו שמתחילים בכגוונא, ולכן דעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד, 

וילכו אחר רצון הרוב הלומד זה.

ויה"ר שבכל אופן כאו"א יגדיל תורה ויאדירה תורת הנגלה ותורת החסידות תורה תמימה 

גופא ונשמתא דאורייתא.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc dbibg(iying meil)

`ed mewn lknúàå .äçîOa áéiçyxg eli`e ±òîBL àì BðéàL ©¨©¦§¨§¤¤¥Ÿ¥©
å ,øaãî àìåokïéøeèôe ìéàBä ,äçîOä ïî óà ïéøeèt ,ïè÷å äèBL §Ÿ§©¥§¤§¨¨§¦©¦©¦§¨¦§¦

ìkîd.äøBza úBøeîàä úBöî ¦¨¦§¨£©¨
,xacn epi`e rney e` rney epi`e xacny iny ,lirl x`azd

:`xnbd dywn .dgnya aiige dii`xn xehtàðL éàîrecn ± ©§¨
oicd dpeyéøéèôc äiàø ïéðòì,mixeht mdy ±ïéðòì àðL éàîe §¦§©§¦¨¦§¦¦©§¨§¦§©

éáéiçîc äçîN.miaiig mdy ± ¦§¨¦§©§¦
:`xnbd zvxznøîb äiàø ïéðòìdey dxifb micnel ±'äiàø' §¦§©§¦¨¨©§¦¨

áéúëc ,ìä÷äî 'äiàø'ldwd zevna(ai `l mixac)íòä úà ìä÷ä' §¦¨¥©§¥¦§¦©§¥¤¨¨
áéúëe ,'óhäå íéLpäå íéLðàäldwd iabl(`i `l my)ìë àáa' ¨£¨¦§©¨¦§©©§¦§Ÿ¨

'úBàøì ìàøNéoeyl dxn`p dii`x zevna mbe ,dii`x oeyla ¦§¨¥¥¨
xn`py ,dii`x(fi bk zeny),dey dxifba micnele ,'LxEkf lM d`xi'¥¨¤¨§§

xacn epi`e rney e` rney epi`e xacnd ldwday myky
.dii`xa mb jk ,mixeht

:zl`eye `xnbd zxfegíúäå,dnvr ldwd zevna my ±ïìðî §¨¨§¨¨
:`xnbd daiyn .mixeht mdyáéúëcldwda(ai `l mixac)ïòîì' ¦§¦§©©

,òîBL Bðéàå øaãîì èøt ,'eòîLé ïòîì' ,àéðúå ,'eãîìé ïòîìe eòîLé¦§§§©©¦§§§©§¨§©©¦§§§¨¦§©¥§¥¥©
,xeht `edyì èøt ,'eãîìé ïòîìe',øaãî Bðéàå òîBLin ixdy §©©¦§§§¨§¥©§¥§©¥

acn epi`y.cenll leki epi` x
:`xnbd dywnøîb àì éòzLî àì éëc àøîéîìjpevx m`d ± §¥§¨§¦Ÿ¦§©¦Ÿ¨©

,cenll leki epi` xacn epi` mli`dy oeiky xneléøz eäðä àäå§¨©§§¥
éaøc déúeáaLa eåäc éîléàeidy minli` ipy mze` ixde ± ¦§¥©£§¦§¥§©¦

eid mde ,iax ly ezepkyadézøa éða[ezA ipa±]ïa ïðçBé éaøc §¥§©¥¦§©¦¨¨¤
dì éøîàå ,àãbãebeidy mixne` yie ±dézçà éða[ezeg` ipa±] §§¨§¨§¦¨§¥©§¥

àLøãî éáì éaø ìééò äåäc úîéà ìëc ,ïðçBé éaøcdidy mrt lka ± §©¦¨¨§¨¥©©£¨¨¥©¦§¥¦§¨¨
,yxcnd zial qpkp iax[dén÷] (eäéin÷) éáúéå éìééò eåäeid ± ¨¨§¦§¨§¦©©§©¥

,eiptl miayeie miqpkpeäééúååôN ïéLçøîe eäééLéøa éãéiðîeeide ± §©§¦§¥©§§©£¦¦§¨©§
,zeygex mdizezty eide my`xa mirprpneäééìò éîçø éaø éòáe¨¥©¦©£¥£©§

eqzéàå,e`txzpe mdilr mingx iax ywiae ±éøéîb eåäc çëzLàå §¦©§¦§§©©£§¦¦
mircei eidy `vnpe ±àúëìä,zeipyn ±àøôñålry zeziixad ± ¦§§¨§¦§¨

,`xwie ynegéøôñå,mixace xacna miyneg lry zeziixad ± §¦§¦
,ñ"Mä dleëå.cenll leki mli`dy gkene §¨©©

:`xnbd zvxzndéa éø÷ ,àøèeæ øî øîàweqtd z` miyxec ± ¨©©§¨§¦¥
ea xn`p eli`ké ïòîì','eãîìmli`de ,mixg`l cnll oeyl `edy §©©§©¥

lekiy s` ,ldwd zevnn hrnzn okle ,mixg`l cnll leki epi`
.envra cenll

,øîà éMà áøminli` ipy mze`n `iyewd ila mbéàcåherindy ©©¦¨©©©
nCzòc à÷ìñ éàc ,àeä 'eãîìé ïòîì'jzrca dlrz m`y ± §©©§©¥§¦¨§¨©§¨

ez`ixw jxck weqtdn `ed herindye ,'eãîìé ïòîì'yxtp §©©¦§§
y xaeq `pzdyøîb àì éòzLî àìc ïåékepi` mli`dy oeik ± ¥¨§Ÿ¦§¨¥Ÿ¨©

ecnl 'ernyi ornl'n ixd ,dywi ok m` ,cenll leki epi` xacn
,xeht rney epi`y inyey `ed mrhd i`ceaàì òîL àìc ïåék¥¨§Ÿ¨©Ÿ

øîbok m`e ,cenll leki epi` rney epi`y oeiky ±ïòîl'î éàä ¨©©¦§©©
à÷ôð 'eòîLéornl'n mli` ly xehtd z` mb cenll ozip ± ¦§§©§¨

ehrnl jixv recne ,cenll leki epi` `ed mb ixdy ,'ernyi
.'ecnli ornl'néàcå àlàhrnzn epi`e ,cenll leki mli`dy ¤¨©©

n mli` ly herinde ,'ernyi ornl'n,àeä 'eãîìé ïòîì'oeik §©©§©¥
.mixg` cnll leki epi`y

:ldwdn cnlpy dii`x zevna sqep oic d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
a Løç ,íeçðzBðæàdøîàpL ,äiàøä ïî øeèt úçàldwdamixac) ©§¥¥§¨§©©¨¦¨§¦¨¤¤¡©

(`i `ll`xUi lM cbp z`Gd dxFYd z` `xwY','íäéðæàa`le ¦§¨¤©¨©Ÿ¤¤¨¦§¨¥§¨§¥¤
epi`y iny o`kne ,mipf` izy rnyn ,cigi oeyl 'mpf`a' xn`p
mby dey dxifba micnle ,ldwdn xeht eipfe` izya rney

.xeht `ed dii`xn
:`xnbd dywnåixdéàäzaiz ±déì éòaî 'íäéðæàa'ick zkxvp ± §©§¨§¥¤¦¨¥¥

didi 'ldwd'dy cnlleäleëc íäéðæàalk ly ±,ìàøNéjixvy §¨§¥¤§§¦§¨¥
.ef dyxc dpnn cenll ozip ji`e ,l`xyi lk z` lidwdl

oicd :`xnbd zvxznàeää,l`xyi lk z` lidwdl jixvy ©
îzeaizdà÷ôð 'ìàøNé ìk ãâp'zaizn `le ,cnlp `ed ± ¥¤¤¨¦§¨¥©§¨

.'mdipf`a'
:uexizd z` `xnbd dgecéàwx `ed cenild m` ±ìk ãâp'î ¦¦¤¤¨

àðéîà äåä ,'ìàøNédaeg ici mi`vei mdy xne` iziid ±ìò óà ¦§¨¥£¨£¦¨©©

éòîL àìc áb,wegxn mi`vnp mdy zngn mirney mpi` m` s` ± ©§Ÿ¨§¦
jkleàðîçø áúkdxezd dazk ±éòîLc àeäå ,'íäéðæàa'cnll ± ¨©©£¨¨§¨§¥¤§§¨§¦

.dyxcl zxzein 'mdipf`a' oi` ok m`e ,e`vi erny m` wxy
oicd :`xnbd zvxznàeää,renyl l`xyi lk mikixvyïòîl'î ©¦§©©

,à÷ôð 'eòîLéipf`a'n `le.'md ¦§§©§¨
:dii`x ipica sqep oicBìâøa øbéç ,íeçðz éaø øîàdïî øeèt úçà ¨©©¦©§¦¥§©§©©¨¦

øîàpL ,äiàøä(ci bk zeny)WlW'íéìâøxn`p `le ,'dpXA il bgY ¨§¦¨¤¤¡©¨Ÿ§¨¦¨Ÿ¦©¨¨
jixv m` la` ,aiig eilbxa zelrl lekiy in wxy fnxl ,'minrt'

.xeht zelrl ick zpryn
:`xnbd dywnàäåzaizïéa÷ éìòáì èøt déì éòaî 'íéìâø'± §¨§¨¦¦¨¥¥§¨§©£¥©¦

mipzepe dphw ur zkizg migwely ,miilbx irehw hrnl zkxvp
z` hrnl zxzein dpi`e ,lbxd z` dilr mipiryne dy`xa jen

.zg` elbxa xbigd
oicd :`xnbd zvxznàeää,mixeht oiaw ilray,à÷ôð 'íéîòt'î ©¦§¨¦©§¨

,'milbx'n `le,àéðúcdxeza xn`p(fi bk zeny)WlW'íéîòtdpXA §©§¨¨Ÿ§¨¦©¨¨
,'LxEkf lM d`xiàlà 'íéîòt' ïéàoeyln,íéìâødcyiy mc` epii ¥¨¤¨§§¥§¨¦¤¨©§©¦

mitqep zenewn `ziixad d`iane .oiaw ilra `le ,milbx el
,'milbx' oeyln 'minrt' epivnyøîBà àeä ïëå(e ek diryi)äpñîøz' ©§©¦§¥¥¦§§¤¨

,'íélc éîòt éðò éìâø ìâø.milc ilbx epiidcøîBàå(a f mixiyd xiy), ¨¤©§¥¨¦©£¥©¦§¥
éîòô eôi äî','áéãð úa íéìòpa Cina zkiiy 'minrt' oeyldy ©¨§¨©¦©§¨¦©¨¦

.zenily eilbxy xnelk ,milrpn el yiy
:lirl `aedy weqtdn lbxl dilr oiprl dyxc d`ian `xnbd

áéúëc éàî ,àáø Løcaezkd zpeek dn ±éîòô eôi äî'íéìòpa C ¨©¨¨©¦§¦©¨§¨©¦©§¨¦
.ìâøì ïéìBòL äòLa ìàøNé ìL ïäéìâø ïéàð änk ,'áéãð úa`xwpe ©¨¦©¨¨¦©§¥¤¤¦§¨¥§¨¨¤¦§¤¤

l`xyi zqpk ly dny,'áéãð úa'`idy iptníäøáà ìL Bza ©¨¦¦¤©§¨¨
,áéãð àø÷pL eðéáà,e`xea z` xikdl eail eacpy my lrøîàpL ¨¦¤¦§¨¨¦¤¤¡©

(i fn mildz),'íäøáà éäìà íò eôñàð íénò éáéãð'md 'minr iaicp' §¦¥©¦¤¡¨©¡Ÿ¥©§¨¨
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ïéøOòîmdilecibnéðò øNòîs`,úéòéáMamd oicd xwirny s` §©§¦©§©¨¦©§¦¦

xak ef dpwz ixdy ,xfril` iax eilr citwd .zexyrnn mixeht
okle ,deycig md `le ,dlecbd zqpk iyp` ici lr dpwzpBì øîà̈©

,xfril` iaxéãé èBLt ,éñBééðéò ìa÷å E,Eexeerziy elliw ,xnelk ¥§¨¤§©¥¥¤
.eipiråéðéò ìa÷å åéãé èLtezrc dayiizdyke .iqei iax xeerzd ± ¨©¨¨§¦¥¥¨

,øîàå øæòéìà éaø äëaweqta xn`p(ci dk mildz)åéàøéì 'ä ãBñ' ¨¨©¦¤¦¤¤§¨©¦¥¨
,'íòéãBäì Búéøáe,iqei iax ryt dne ,dkldl epeeik ixd xnelk §¦§¦¨

.ypridl el did `leBì øîà,iqei iaxlíäì øBîà Cìminkgl ± ¨©¥¡¨¤
,yxcnd ziaaíëðééðîì eLeçz ìàyyg mey mkl didi l` ± ©¨§¦§©§¤

mzpeeike mznkqd ixdy ,jk mzpwize oipnl mzcnry dna
y ,dkldl,Baøî Baøå ,Baøî òîML éàkæ ïa ïðçBé ïaøî éðìae÷î Ck̈§§©¦¥©¨¨¨¤©©¤¨©¥©§©¥©

,éðéqî äLîì àúëìäy ,dlecbd zqpk iyp` zpwz epiidcïBnò ¦§§¨§Ÿ¤¦¦©©
.úéòéáMa éðò øNòî ïéøOòî áàBîeiaxl exn`y mrhd edfe ¨§©§¦©§©¨¦©§¦¦

mdilr citwiy eyygy ,'mizey ep` jinine ep` jicinlz' ryedi
.zeyx elhi `l m`

:`xnbd zxxanäîdíòhyi :`xnbd daiyn .ef dpwzläaøä ©©©©§¥
íékøkyeLákmze`íéøöî éìBò,l`xyi ux`l eqpkpykàìåexfg §©¦¨§¥¦§©¦§Ÿ

eìáa éìBò íeLákycwnd zia z` zepal l`xyi ux`l exfgyk §¨¥¨¤
,mze` eyake exfg `ly daiqde .ipydäðBLàø äMeãwL éðtî¦§¥¤§¨¦¨

,mixvnn elryk ux`d z` ryedi yciwydLc÷wxìdzòL± ¦§¨§©§¨
,ux`a eayiy onfd eze`l,àáì ãéúòì dLc÷ àìå.elbiy xg`l §Ÿ¦§¨¤¨¦¨Ÿ

exfge ,dyecw ux`d dzid `l ,ux`l elre laan zelbn exfgyke
l`xyi ux` x`y okle ,mlerl zrwet dpi`y dyecw deyciwe
iler eyak `l mikxkd mze` z` la` .ziriay zyecwa dyecw

,meyciw `le laa,úéòéáMa íéiðò ïäéìò eëîñiL éãk íeçépäå§¦¦§¥¤¦§§£¥¤£¦¦©§¦¦
mze`ay ,epwiz okle .ipr xyrne d`te dgky hwl mdn elhie

.ipr xyrn ef dpya exyri zenewn
àðz,`ziixaaBzòc äáMééúpL øçàìxfril` iax lyéäé ,øîà ¨¨§©©¤¦§©§¨©§¨©§¦

eøæçå ,ïîB÷îì éñBé éðéò eøæçiL ïBöø.mnewnl eipir ¨¤©§§¥¥¥¦§¨§¨§
edin `xnbd zyxtn .dii`xdn xeht dheyy dpyna epipy

:dhey aygpdäèBL eäæéà ,ïðaø eðzxehty ,mewn lka xen`d ¨©¨¨¥¤¤
edf ,xknn exknn oi`e oipw epipw oi`e ,yperd one zeevnd on

àöBiäjledeúBøáwä úéáa ïläå ,äìéla éãéçé,dlilaúà òø÷îäå ©¥§¦¦©©§¨§©¨§¥©§¨§©§¨¥©¤
.Búeñk§

:df oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdøîzéàziaa xn`p ± ¦§©
,yxcnd,øîà àðeä áødhey xcba epi`eäiL ãòeaïleklk ± ©¨¨©©¤§¨

elld mipniqd zyly.úçà úáaeúçàa eléôà ,øîà ïðçBé éaø §©©©©¦¨¨¨©£¦§©©
ïäî.dhey `ed ixd ,el` mipniqn cg` oniq wx ea yi m` ± ¥¤

:`xnbd dywnéîã éëéä.ewlgp ote` dfi`a ±eäì ãéáòc éàm` ± ¥¦¨¥¦§¨¦§
elld miyrnd z` dyryk xaecn,úeèL Cøcok m`àãça eléôà ¤¤§£¦©£¨

énðxkip ixdy ,dhey aygi cg` dyrn dyryk elit` ± ©¦
zyly z` `ped ax jixvd recne ,`ed dheyy eiyrnn

e .mipniqdéàxaecn m` ±,úeèL Cøc eäì ãéáò àìcok m`eléôà ¦§Ÿ¨¦§¤¤§£¦
àì énð eälekoi` elld miyrnd zyly lk z` dyr m` elit` ± §©¦Ÿ

.zehy jxc ok dyr `ly oeik ,dhey eaiygdl
:`xnbd zvxzníìBòìxaecn,úeèL Cøc eäì ãéáò à÷clr s`e §¨§¨¨¦§¤¤§

,dhey `edy dgked oi` cg` dyrnny `ped ax xaeq ok it
,zehy zngn z`f dyr `ly yxtl xyt` dyrn lkayïläå§©¨

ãéáò à÷c àeä äàîeè çeø åéìò äøLzL éãk ,øeîéà ,úBøáwä úéáa§¥©§¨¥§¥¤¦§¤¨¨©§¨§¨¨¦
miievnd micy gex eilr dxyzy ick ok dyry xnel ozip ±

,sykn zeidl ederiiqiy ,mixawaøeîéà ,äìéla éãéçé àöBiäå§©¥§¦¦©©§¨¥
déãçà ñôéøãðb,'qtixcpb' `xwpd ileg eze` fg`y xn`p ± ©§§¦©©£¥

,envr xxwl xie`d mewnl `vi okle ,eteb mngznyúà òø÷îäå§©§¨¥©¤
.àeä úBáLçî ìòa øeîéà ,Búeñkla`eäleëì eäðéãáòc ïåékm` ± §¥©©©£¨¥¨§©§¦§§§

,eiyrna ok x`al oi` aey ,elld miyrnd zyely lk z` dyr
y meyneäì äåädyrp ± £¨§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc dbibg(ycew zay meil)

.xweia mzepwl jixv dzre ,lefd zrya eizepefneðééä ,àáø øîà̈©¨¨©§
éLðéà éøîàc,xnel mc`d ipa milibxy edf ±àì àììòì àæeæ §¨§¦¦§¥¨§©§¨Ÿ

àçéëLfef la` ,iprl ievn epi` ,lefa d`eaz ea zepwl fef ± §¦¨
àúéìúì`ed ixd ,elqa dlez `edy oefn wgcd zrya ea zepwl ± ¦§¦¨

,çéëLmcew `le wgcd zrya `edyk wx el mipzepd yiy meyn §¦©
.okl

xn`p :zellwd zyxta xn`py sqep weqt zyxec `xnbdmixac)

(fi `líäî éðô ézøzñäå íézáæòå àeää íBiá Bá étà äøçå'dide §¨¨©¦©©©£©§¦§¦§©§¦¨©¥¤§¨¨
.'lk`l,áø øîà éîBéáè øa àìcøa áø øîàcenll yi df weqtn ¤¡Ÿ¨©©©§§¨©©§¦¨©©

yìkin,íéðt øzñäa BðéàL,epnn eipt xizqn 'd oi`y xnelk ¨¤¥§¤§¥¨¦
y `ed oniq ,dprp eilr ze`ad zexv lr wrevykeíäî Bðéà± ¥¥¤

.'mdn ipt iYxYqde' xn`p l`xyi lr ixdy ,l`xyi rxfn epi`§¦§©§¦¨©¥¤
okeìkin,'ìëàì äéäå'a BðéàLmiakek icaerd oi`y epiidc ¨¤¥§§¨¨¤¡Ÿ

,epenn milleye eze` miyiprn
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קמג
oiaiig lkda cenr b sc ± oey`x wxtohw cren

àåä óàå.dixfr oa xfrl` iax -äéîìúì.dprnd zexey -ïéøéùëîå ïéìñåôjiiy -

.dpedk leqte zecr leqt oiprl xnelïøîà ãçà ìà ïìåë`ian zwelgnd ipan jl oi` -

.epidl` zxezn `l` ,xg` del` zxezn di`xïøîà ãçà ñðøôdii`x `ian jl oi` -

.epiax dyn lr welgl `ad `iap ixacnúñëøôàë êéðæà äùòoal oleky xg`n -

ixac rce ,cenle zrney jpf` dyr - minyl

raw - xyki df i` oigadl rczyke ,olek

lry `"iienxih* = zqkxt` .ezenk dkld

.migixdäæ øîñî äîlzeka eze` oivrepyk -

:xnel cenlz - ok df s` leki ,exqgn `ed

.zeaxle zextl dkxcy drihpk ,"mirehp"

àéãäá äéì åøîéìåxnel ewwfed dnl ,cin -

."ep` jicinlz"åøîâå åðîðediy epiwzde -

oegiqn eyaky dna ,ocxid xara oixcd l`xyi

.a`ene oenr ux` ,bereïéøùòîxyrn eiykr -

,ziriaya oirxef eid ody .ziriaya ipr

dleb iler deyciw `ly onwl opixn`ck

.ux`d zyecwkêéðéò ìá÷å êéãé èåùô.

`lde ,yxec eze`l dxhr ozpy eipira dywed

zqpk iyp` zenin.ef dpwz dzid dlecbdìà
íëðééðîì åùåçúyyg mey mkl idi l` -

mznkqd ixdy ,mzpwize mzipiny dna mebnbe

.dkldléðìáå÷î êëdpey`x dyecwy .

cizrl dyciw `l dzryl ryedi dyciwy

,mlerl dycwzp - dipy dyecw la` ,`al

dipye dpey`x dyecw :(a,at) zenaia `ipzck

ux` x`ya jkitl .odl oi` - ziyily ,odl yi

a`ene oenr la` ,ziriaya drixf oi` l`xyi

miipr odilr eknqiy ick oycwln egipd

jkl ,ipr xyrnae d`te dgky hwla ziriaya

zeyxae .ipr xyrn oixyrn ediy odl epwz

,evxiy xyrn dfi` odilr lihdl did minkgd

.dxezd on oiaiig opi`y itläèåù åäæéà.

one zevnd on xehty ,mewn lka xen`d

.xknn exknn oi`e ,oipw epipw oi`e ,yperdïìäå
úåøá÷ä úéáá.dlila .åäì ãéáò à÷ã íìåòì

úåèù êøãdil opiwfgn `l ikd elit`e -

qtixcpb xeni` dlila icigi `veidc .`cga

.db`c jezn fge`d ileg :izrny ip` - dicg`

.xie`d mewnl `veie eteb mngzpy :d`xp ile

äàîåè çåø åéìò äøùúù,micy gex -

.sykn zeidl ederiiqiy
åîë
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éîå,l`xyi :df lr df oicirn dyly :yxcna opixn` - ux`a cg` ieb l`xyi jnrk

mei `edy zayd lr micirn `ed jexa yecwde l`xyi .`ed jexa yecwde ,zaye

zaye l`xyi ,dgepn-zaye `ed jexa yecwd ,cg` `edy `ed jexa yecwd lr-lr

it lr s` ,zaya dgpna "cg` dz`" xnel opiknq df lre .zene`a micigi mdy l`xyi

zltz enk zayc `neic `piiprn xacn epi`y

.zixgye ziaxr

ïåîò- ziriaya ipr xyrn oixyrn a`ene

yixtdl mdl did mipyd xcq itl

bdep ipr xyrne ,dpey`x dpy `edy ,ipy xyrn

ya.mitevx mipy izy ipr xyrn epivn `le ,ziy

miipr mdilr eknqiy ick ,da epwz dpwz `l`

`l dlecb dnexz elit`c `ed oicae .ziriaya

evx `ly `l` .ipr xyrn lkd `di `l` owzip

epiidc :i"yx yxit .mipy x`yn jk lk wlgl

oenr :(a,q) oilega opixn`ck ,bere oegiq ux`

oegiq yeak ici lr ,xnelk .oegiqa exdh a`ene

:mz epiax dywde .yakil l`xyil xzed bere

:ap sc migqt) "ebdpy mewn" wxta opixn`c

,ocxid xare ,dcedi :xerial zevx` yly :(mye

ike .bere oegiq ux` epiid ocxid xare .lilbde

`al cizrl dyciw `l dpey`x dyecwc `niz

-`l xfril` iaxlc dipin heytiz ok m`

dlibnc `nw wxta ol `irain dnl` ,dyciw

i` ,dil `xiaq i`n :(`,fh) zereayae (`,i)

yic :mz epiax uxize ?dyciw `l i` dyciw

,bere oegiq eyak `lc a`ene oenra `kdc ,wlgl

:uxzn cere .ux`d zyecwa llk eycwzp `le

,ynn oegiq ux`l wx ocxid xar dyciw `lc

oenrn yaky dn la`-.dycwzp `l

êøã`lc :`niz ike - inp cga elit` zehy

opirae ,xac eze`l wx ,zehyl cren did

gbp enk ,ilin lkl dheyk ewifgdl ick `zlz

,inc `l `kdc .lkl cren dyrp lnbe xenge xey

zg`a dhey `edy oeik `kdc-ewifgdl yi i`ce

`nw wxta inlyexia .xac lkl dhey zwfga

olde ,dlila `veid dhey ipniq :xne` zenexzc

dn ca`n `ede ,ezeqk rxwnde ,zexawd ziaa

,ea olek ediy `ede :`ped ax xn` .el mipzepy

icigi dlila `veid ip` xne` ok `lc-xeni`

zexawd ziaa olde ,dicg` qtixcpb-,micyl

ezeqk rxwnde-dn ca`n .zeaygn lra xni`

el mipzepy-elit` :xn` opgei iax .qewiaew

cala ,opgei 'xk `xazqn :oia` 'x xn` .odn zg`

miheyay dhey elit`c ,el oipzepy dn ca`nn

qewiaew .el oipzepy dn ca`n epi`-zg` ea oi`

.el` lkn

ïåéë- 'ek gbpy ink dyrp edlekl edpicarc

opilzc ,wfgzi` `l `pnif dylya cgne

e` ,zeaygn lra `ni` :cenlzd xn`wc jda

.jpi`
e`
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çút àeä óàå ."õøàa ãçà éBb ìàøNé Enòk éîe"¦§©§¦§¨¥¤¨¨¨¤§©¨©
íéîëç éøác" :Løãåíéòeèð úBøîñîëe úBðBáøck §¨©¦§¥£¨¦©¨§§©§§§¦

éøác eìLîð änì ."ãçà äòBøî eðzð úBteñà éìòa©£¥£¦§¥¤¤¨¨¨¦§§¦§¥
äøtä úà ïéeëî äæ ïaøc äî :Eì øîBì ?ïaøãì äøBú¨§¨§¨©§©¨§¨¤§©¥¤©¨¨
ïéðåeëî äøBú éøáã óà ,íìBòì íéiç àéöBäì äéîìúì¦§¨¤¨§¦©¦¨¨©¦§¥¨§©§¦
ïaøc äî éà .íéiç éëøãì äúéî éëøcî ïäéãîBì úà¤§¥¤¦©§¥¦¨§©§¥©¦¦©¨§¨

ïéìèìhî äøBú éøác óà ìèìhî äæ¯:øîBì ãåîìz ¤¦©§¥©¦§¥¨¦©§§¦©§©
éøác óà øúé àìå øñç äæ øîñn äî éà ."úBøîñî"©§§¦©©§¥¤¨¥§Ÿ¨¥©¦§¥

ïéøéúé àìå ïéøéñç äøBú¯,"íéòeèð" :øîBì ãåîìz ¨£¥¦§Ÿ§¥¦©§©§¦
äáøå äøt Bæ äòéèp äî¯.ïéáøå ïéøt äøBú éøác óà ©§¦¨¨¨§¨¨©¦§¥¨¨¦§¨¦

"úBteñà éìòa"¯ïéáLBiL íéîëç éãéîìz elà ©£¥£¥©§¦¥£¨¦¤§¦
eìläå ïéànèî eìlä ,äøBza ïé÷ñBòå úBteñà úBteñà££§§¦©¨©¨§©§¦§©¨
ïéìñBt eìlä ,ïéøézî eìläå ïéøñBà eìlä ,ïéøäèî§©£¦©¨§¦§©¨©¦¦©¨§¦
ãîì éðà Càéä :íãà øîàé ànL .ïéøéLëî eìläå§©¨©§¦¦¤¨Ÿ©¨¨¥¨£¦¨¥
äòBøî eðzð" ílek :øîBì ãeîìz ?äzòî äøBz¨¥©¨©§©¨¦§¥¤

"ãçà¯ïBãà étî ,ïøîà ãçà ñðøt ,ïðúð ãçà ìà ¤¨¥¤¨§¨¨©§¨¤¨£¨¨¦¦£
úà íéäìà øaãéå" :áéúëc ,àeä Ceøa íéLònä ìk̈©©£¦¨¦§¦©§©¥¡Ÿ¦¤

éðæà äNò äzà óà ."älàä íéøácä ìk,úñkøôàk E ¨©§¨¦¨¥¤©©¨£¥¨§¤©£©§¤¤
ì ïéáî áì Eì äð÷eúàå íéànèî éøác úà òBîL §¥§¥¥¦¦§©¤¦§¥§©§¦§¤

,ïéøézî éøác úàå ïéøñBà éøác úà ,íéøäèî éøác¦§¥§©£¦¤¦§¥§¦§¤¦§¥©¦¦
la .ïéøéLëî éøác úàå ïéìñBt éøác úàøîà äfä ïBL ¤¦§¥§¦§¤¦§¥©§¦¦©¨©¤¨©

éeøL äéøæò ïa øæòìà éaøL íBúé øBã ïéà :íäì̈¤¥¨¤©¦¤§¨¨¤£©§¨¨
.äéäL äNòî íeMî ?àéãäa déì eøîéìå .BëBúa§§¥§¥§¤§¨¦©£¤¤¨¨
CìäL úé÷ñîøec ïa éñBé éaøa äNòî :àéðúc§©§¨©£¤§©¦¥¤§¨§¦¤¨©
Lecéç äî :Bì øîà ,ãBìa øæòìà éaø éðt ìéa÷äì§©§¦§¥©¦¤§¨¨§¨©©¦
ïBnò :eøîâå eðîð ,déì øîà ?íBiä Løãnä úéáa äéä̈¨§¥©¦§¨©¨©¥¦§§¨§©
!éñBé :Bì øîà .úéòéáMa éðò øNòî ïéøOòî áàBîe¨§©§¦©§©¨¦©§¦¦¨©¥

éãé èBLtéðéò ìa÷å Eäëa .åéðéò ìa÷å åéãé èLt .E §¨¤§©¥¥¤¨©¨¨§¦¥¥¨¨¨
:øîàå øæòìà éaøãBñ"ä."íòéãBäì Búéøáe åéàøéì ' ©¦¤§¨¨§¨©¦¥¨§¦§¦¨

ìà :íäì øBîà Cì :Bì øîàeLeçz,íëðééðîìCk ¨©¥¡¨¤©¨§¦§©§¤¨
áàBîe ïBnò ,éðéqî äLîì àúëìä :Baøî Baøå ,Baøî òîLL ,éàkæ ïa ïðçBé ïaøî éðìae÷î§§©¦¥©¨¨¨¤©©¤¨©¥©§©¥©¦§§¨§Ÿ¤¦¦©©¨

àìå íéøöî éìBò eLák íékøk äaøä ?íòh äî .úéòéáMa éðò øNòî ïéøOòîíeLákéìBò §©§¦©§©¨¦©§¦¦©©©©§¥§©¦¨§¥¦§©¦§Ÿ§¨¥
äMeãwL éðtî ,ìááì dLc÷ äðBLàøeëîñiL éãk íeçépäå ,àáì ãéúòì dLc÷ àìå dzòL ¨¤¦§¥¤§¨¦¨¦§¨§©§¨§Ÿ¦§¨¤¨¦¨Ÿ§¦¦§¥¤¦§§

.ïîB÷îì éñBé éðéò eøæçiL ïBöø éäé :øîà ,Bzòc äáLééúpL øçàì :àðz .úéòéáMa íéiðò ïäéìò£¥¤£¦¦©§¦¦¨¨§©©¤¦§©§¨©§¨©§¦¨¤©§§¥¥¥¦§¨
ïläå ,äìéla éãéçé àöBiä ?äèBL eäæéà :ïðaø eðz .eøæçå,úBøáwä úéáaòø÷îäåúà.Búeñk §¨§¨©¨©¥¤¤©¥§¦¦©©§¨§©¨§¥©§¨§©§¨¥©¤§

éëéä .ïäî úçàa eléôà :øîà ïðçBé éaø .úçà úáa ïlek eäiL ãò :øîà àðeä áø ,øîzéà¦§©©¨¨©©¤§¨§©©©©¦¨¨¨©£¦§©©¥¤¥¦
úeèL Cøc eäì ãéáòc éà ?éîc¯úeèL Cøc eäì ãéáò àìc éà .éîð àãça eléôà¯eléôà ¨¥¦§¨¥§¤¤§£¦©£¨©¦¦§¨¨¥§¤¤§£¦

úBøáwä úéáa ïläå ,úeèL Cøc eäì ãéáò à÷c íìBòì !àì éîð eälek¯,ãéáò à÷c àeä äàîeè çeø åéìò äøLzL éãk øeîéà §©¦¨§¨§¨¨¥§¤¤§§©¨§¥©§¨¥§¥¤¦§¤¨¨©§¨§¨¨¥
äìéla éãéçé àöBiäå¯øeîéàñtéøcðbBúeñk úà òø÷îäå ,déãçà¯ïåék ,àeä úBáLçî ìòa øeîéàeäðéãáòceäleëì¯eäì äåä §©¥§¦¦©©§¨¥¨§§¦¨©£¥§©§¨¥©¤§¥©©©£¨¥¨§¨§¦§§§£¨§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dbibg(iying meil)

.'õøàa ãçà éBb ìàøNé Enòk éîe'¦§©§¦§¨¥¤¨¨¨¤
:dixfr oa xfrl` iax yxcy ztqep dyxc el exn`e etiqedeóàå§©

Løãå çút àeäweqtd z`(`i ai zldw)úBðáøck íéîëç éøác' ¨©§¨©¦§¥£¨¦©¨§Ÿ
.'ãçà äòøî eðzð úBtñà éìòa íéòeèð úBøîñîëe,yxc jkeänì §©§§§¦©£¥£ª¦§¥Ÿ¤¤¨¨¨

ïáøãì äøBz éøác eìLîðmipeekny ur y`xa `vnpd wc xnqn ± ¦§§¦§¥¨§¨§¨
,dndad z` eaäéîìúì äøtä úà ïéeëî äæ ïáøc äî ,Eì øîBì± ©§©¨§¨¤§©¥¤©¨¨¦§¨¤¨

e d`eazd z` ginvdl ick ,dprnd zexeya ie`xk yexglàéöBäì ©£¨§¦
jkaäúéî éëøcî ïäéãîBì úà ïéðåeëî äøBz éøác óà ,íìBòì íéiç©¦¨¨©¦§¥¨§©§¦¤§¥¤¦©§¥¦¨

à .íéiç éëøãìäî éy myky xn`z `ny ±ìèìhî äæ ïáøcepi`e §©§¥©¦¦©¨§¨¤¦©§¥
,enewna reaw,ïéìèìhî äøBz éøác óà,miniiwzn mpi`y xnelk ©¦§¥¨¦©§§¦

,'úBøîñî' øîBì ãeîìzminiiwzny ,zexnqnl mb elynpy ©§©©§§
.mlerl enewna reawd xnqnd enk ,mlerløñç äæ øîñn äî éà¦©©§¥¤¨¥

,øúé àìåz` lzekdn xqgn `ed lzeka eze` mivrep xy`ky §Ÿ¨¥
,melk ea siqen epi`e ,dvirpd mewnàìå ïéøéñç äøBz éøác óà©¦§¥¨£¥¦§Ÿ

äáøå äøt Bæ äòéèp äî ,'íéòeèð' øîBì ãeîìz ,ïéøéúéd`ivene §¥¦©§©§¦©§¦¨¨¨§¨¨
,zexit.ïéáøå ïéøt äøBz éøác óà©¦§¥¨¨¦§¨¦

:weqtd z` yxce jiyndeíéîëç éãéîìz elà ,'úBtñà éìòa'©£¥£ª¥©§¦¥£¨¦
úBteñà úBteñà ïéáLBiLzexeag zexeag ±eìlä ,äøBza ïé÷ñBòå ¤§¦££§§¦©¨©¨

ïéìñBt eìlä ,ïéøézî eìläå ïéøñBà eìlä ,ïéøäèî eìläå ïéànèî§©§¦§©¨§©£¦©¨§¦§©¨©¦¦©¨§¦
,íãà øîàé ànL .ïéøéLëî eìläåel`e mixdhn el`y xg`n §©¨©§¦¦¤¨Ÿ©¨¨

,mixqe` el`e mixizn el` ,mi`nhn.äzòî äøBz ãîì éðà Càéä¥©£¦¨¥¨¥©¨
,'ãçà äòøî eðzð' ílek ,øîBì ãeîìzmlek,ïðúð ãçà ìàmlek ©§©¨¦§¥Ÿ¤¤¨¥¤¨§¨¨

ãçà ñðøtepiax dyn ±,ïøîàz` mi`ian miwlegd lk ixdy ©§¨¤¨£¨¨
ipiqa dynl dpzipy dxezdn mdixacl zei`xdìk ïBãà étî¦¦£¨

áéúëc ,àeä Ceøa íéNònä(` k zeny)íéøácä ìk úà íéäìà øaãéå' ©©£¦¨¦§¦©§©¥¡Ÿ¦¤¨©§¨¦
,'älàäzxezn e` xg` del` zxezn zei`x `iany cg` oi`e ¨¥¤

,minyl mail mipeekn mdipyy xg`ne .xg` `iapäNò äzà óà©©¨£¥
éðæàúñkøôàk E,hrn d`ivene daxd da qpkpyáì Eì äð÷e ¨§¤©£©§¤¤§¥§¥

ì ,ïéáîéøác úà òBîLdéøác úàå íéànèîdéøác úà ,íéøäèî ¥¦¦§©¤¦§¥§©§¦§¤¦§¥§©£¦¤¦§¥
déøác úàå ïéøñBàdéøác úà ,ïéøézîdéøác úàå ïéìñBtd,ïéøéLëî §¦§¤¦§¥©¦¦¤¦§¥§¦§¤¦§¥©§¦¦

.ezenk dkld raw ,miwcev in ixac oigadl rczyke
:`ziixad zniiqnlaíäì øîà äfä ïBL,eicinlzl ryedi iaxïéà ©¨©¤¨©¨¤¥

díBúé øBck.BëBúa éeøL äéøæò ïa øæòìà éaøL ¨¤©¦¤§¨¨¤£©§¨¨§
recn :`xnbd zl`ey .`ziixad ixac z` zx`an `xnbd

ael eaiyd ,yxcnd ziaa did yecig dn ml`yyk dligz
,'mizey ep` jinine ep` jicinlz'àéãäa déì eøîéìåel eaiyiy ± §¥§¥§¤§¨

.dixfr oa xfrl` iax zyxc dzid dn cin
jk el exn` md :`xnbd daiynäNòî ,àéðúc .äéäL äNòî íeMî¦©£¤¤¨¨§©§¨©£¤

ìéa÷äì CìäL úé÷ñîøec ïa éñBé éaøaz`.ãBìa øæòéìà éaø éðt §©¦¥¤§¨§¦¤¨©§©§¦§¥©¦¤¦¤¤§
Bì øîà,ziwqnxec oa iqei iaxl xfril` iaxúéáa äéä Lecéç äî ¨©©¦¨¨§¥

déì øîà .íBiä Løãnä,iqei iaxeøîâå eðîðl`xyiy ,epiwzde ©¦§¨©¨©¥¦§§¨§
`idy ,berne oegiqn eyaky wlga ,ocxid xara mixxebznd

ux`,áàBîe ïBnòeidi ,ziriaya mznc`a cearl mdl xzene ©¨
ïéøOòîmdilecibnéðò øNòîs`,úéòéáMamd oicd xwirny s` §©§¦©§©¨¦©§¦¦

xak ef dpwz ixdy ,xfril` iax eilr citwd .zexyrnn mixeht
okle ,deycig md `le ,dlecbd zqpk iyp` ici lr dpwzpBì øîà̈©

,xfril` iaxéãé èBLt ,éñBééðéò ìa÷å E,Eexeerziy elliw ,xnelk ¥§¨¤§©¥¥¤
.eipiråéðéò ìa÷å åéãé èLtezrc dayiizdyke .iqei iax xeerzd ± ¨©¨¨§¦¥¥¨

,øîàå øæòéìà éaø äëaweqta xn`p(ci dk mildz)åéàøéì 'ä ãBñ' ¨¨©¦¤¦¤¤§¨©¦¥¨
,'íòéãBäì Búéøáe,iqei iax ryt dne ,dkldl epeeik ixd xnelk §¦§¦¨

.ypridl el did `leBì øîà,iqei iaxlíäì øBîà Cìminkgl ± ¨©¥¡¨¤
,yxcnd ziaaíëðééðîì eLeçz ìàyyg mey mkl didi l` ± ©¨§¦§©§¤

mzpeeike mznkqd ixdy ,jk mzpwize oipnl mzcnry dna
y ,dkldl,Baøî Baøå ,Baøî òîML éàkæ ïa ïðçBé ïaøî éðìae÷î Ck̈§§©¦¥©¨¨¨¤©©¤¨©¥©§©¥©

,éðéqî äLîì àúëìäy ,dlecbd zqpk iyp` zpwz epiidcïBnò ¦§§¨§Ÿ¤¦¦©©
.úéòéáMa éðò øNòî ïéøOòî áàBîeiaxl exn`y mrhd edfe ¨§©§¦©§©¨¦©§¦¦

mdilr citwiy eyygy ,'mizey ep` jinine ep` jicinlz' ryedi
.zeyx elhi `l m`

:`xnbd zxxanäîdíòhyi :`xnbd daiyn .ef dpwzläaøä ©©©©§¥
íékøkyeLákmze`íéøöî éìBò,l`xyi ux`l eqpkpykàìåexfg §©¦¨§¥¦§©¦§Ÿ

eìáa éìBò íeLákycwnd zia z` zepal l`xyi ux`l exfgyk §¨¥¨¤
,mze` eyake exfg `ly daiqde .ipydäðBLàø äMeãwL éðtî¦§¥¤§¨¦¨

,mixvnn elryk ux`d z` ryedi yciwydLc÷wxìdzòL± ¦§¨§©§¨
,ux`a eayiy onfd eze`l,àáì ãéúòì dLc÷ àìå.elbiy xg`l §Ÿ¦§¨¤¨¦¨Ÿ

exfge ,dyecw ux`d dzid `l ,ux`l elre laan zelbn exfgyke
l`xyi ux` x`y okle ,mlerl zrwet dpi`y dyecw deyciwe
iler eyak `l mikxkd mze` z` la` .ziriay zyecwa dyecw

,meyciw `le laa,úéòéáMa íéiðò ïäéìò eëîñiL éãk íeçépäå§¦¦§¥¤¦§§£¥¤£¦¦©§¦¦
mze`ay ,epwiz okle .ipr xyrne d`te dgky hwl mdn elhie

.ipr xyrn ef dpya exyri zenewn
àðz,`ziixaaBzòc äáMééúpL øçàìxfril` iax lyéäé ,øîà ¨¨§©©¤¦§©§¨©§¨©§¦

eøæçå ,ïîB÷îì éñBé éðéò eøæçiL ïBöø.mnewnl eipir ¨¤©§§¥¥¥¦§¨§¨§
edin `xnbd zyxtn .dii`xdn xeht dheyy dpyna epipy

:dhey aygpdäèBL eäæéà ,ïðaø eðzxehty ,mewn lka xen`d ¨©¨¨¥¤¤
edf ,xknn exknn oi`e oipw epipw oi`e ,yperd one zeevnd on

àöBiäjledeúBøáwä úéáa ïläå ,äìéla éãéçé,dlilaúà òø÷îäå ©¥§¦¦©©§¨§©¨§¥©§¨§©§¨¥©¤
.Búeñk§

:df oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdøîzéàziaa xn`p ± ¦§©
,yxcnd,øîà àðeä áødhey xcba epi`eäiL ãòeaïleklk ± ©¨¨©©¤§¨

elld mipniqd zyly.úçà úáaeúçàa eléôà ,øîà ïðçBé éaø §©©©©¦¨¨¨©£¦§©©
ïäî.dhey `ed ixd ,el` mipniqn cg` oniq wx ea yi m` ± ¥¤

:`xnbd dywnéîã éëéä.ewlgp ote` dfi`a ±eäì ãéáòc éàm` ± ¥¦¨¥¦§¨¦§
elld miyrnd z` dyryk xaecn,úeèL Cøcok m`àãça eléôà ¤¤§£¦©£¨

énðxkip ixdy ,dhey aygi cg` dyrn dyryk elit` ± ©¦
zyly z` `ped ax jixvd recne ,`ed dheyy eiyrnn

e .mipniqdéàxaecn m` ±,úeèL Cøc eäì ãéáò àìcok m`eléôà ¦§Ÿ¨¦§¤¤§£¦
àì énð eälekoi` elld miyrnd zyly lk z` dyr m` elit` ± §©¦Ÿ

.zehy jxc ok dyr `ly oeik ,dhey eaiygdl
:`xnbd zvxzníìBòìxaecn,úeèL Cøc eäì ãéáò à÷clr s`e §¨§¨¨¦§¤¤§

,dhey `edy dgked oi` cg` dyrnny `ped ax xaeq ok it
,zehy zngn z`f dyr `ly yxtl xyt` dyrn lkayïläå§©¨

ãéáò à÷c àeä äàîeè çeø åéìò äøLzL éãk ,øeîéà ,úBøáwä úéáa§¥©§¨¥§¥¤¦§¤¨¨©§¨§¨¨¦
miievnd micy gex eilr dxyzy ick ok dyry xnel ozip ±

,sykn zeidl ederiiqiy ,mixawaøeîéà ,äìéla éãéçé àöBiäå§©¥§¦¦©©§¨¥
déãçà ñôéøãðb,'qtixcpb' `xwpd ileg eze` fg`y xn`p ± ©§§¦©©£¥

,envr xxwl xie`d mewnl `vi okle ,eteb mngznyúà òø÷îäå§©§¨¥©¤
.àeä úBáLçî ìòa øeîéà ,Búeñkla`eäleëì eäðéãáòc ïåékm` ± §¥©©©£¨¥¨§©§¦§§§

,eiyrna ok x`al oi` aey ,elld miyrnd zyely lk z` dyr
y meyneäì äåädyrp ± £¨§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc dbibg(ycew zay meil)

.xweia mzepwl jixv dzre ,lefd zrya eizepefneðééä ,àáø øîà̈©¨¨©§
éLðéà éøîàc,xnel mc`d ipa milibxy edf ±àì àììòì àæeæ §¨§¦¦§¥¨§©§¨Ÿ

àçéëLfef la` ,iprl ievn epi` ,lefa d`eaz ea zepwl fef ± §¦¨
àúéìúì`ed ixd ,elqa dlez `edy oefn wgcd zrya ea zepwl ± ¦§¦¨

,çéëLmcew `le wgcd zrya `edyk wx el mipzepd yiy meyn §¦©
.okl

xn`p :zellwd zyxta xn`py sqep weqt zyxec `xnbdmixac)

(fi `líäî éðô ézøzñäå íézáæòå àeää íBiá Bá étà äøçå'dide §¨¨©¦©©©£©§¦§¦§©§¦¨©¥¤§¨¨
.'lk`l,áø øîà éîBéáè øa àìcøa áø øîàcenll yi df weqtn ¤¡Ÿ¨©©©§§¨©©§¦¨©©

yìkin,íéðt øzñäa BðéàL,epnn eipt xizqn 'd oi`y xnelk ¨¤¥§¤§¥¨¦
y `ed oniq ,dprp eilr ze`ad zexv lr wrevykeíäî Bðéà± ¥¥¤

.'mdn ipt iYxYqde' xn`p l`xyi lr ixdy ,l`xyi rxfn epi`§¦§©§¦¨©¥¤
okeìkin,'ìëàì äéäå'a BðéàLmiakek icaerd oi`y epiidc ¨¤¥§§¨¨¤¡Ÿ

,epenn milleye eze` miyiprn
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xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc dbibg(iyiy meil)

éîkxey enk ±çâpLzg` mrtøBLgbp zg` mrte ,xg`,øBîç §¦¤¨©£
egbp zg` mrt,ìîâgbiy cr cren dyrp epi`y mixne` oi`y ¨¨

dyly minrt yly gbpe li`ed `l` ,oine oin lk minrt yly
,d`exy oin lk gbep `edy mixne` ep` ,mipinìëì ãòeî äNòðå§©£¨¨§¨

oi` ,zehy iyrn dyly dyry oeik ,o`k oke .zendad ipin
lk z`y mixne` `l` ,envr ipta mrh mdn cg` lkl mipzep

.dhey `edy meyn dyr dylyd
àéðúc àä àðeä áøì déì òéîL éà ,àtt áø øîàrney did m` ± ¨©©¨¨¦§¦©¥§©¨¨§©§¨

,`ziixaa epipyy dn z` `ped axäî ìk ãaànä äæ ,äèBL eäæ éà¥¤¤¤©§©¥¨©
déa øãä äåä ,Bì íéðúBpMlk z` jixvdy dnn ea xfeg did ± ¤§¦£¨¨©¥

icy gken `ziixaa ixdy ,dhey eaiygdl ick miyrnd zyly
.cg` dyrna

eäì àéòaéàyid ipa ewtzqd ±,`tt ax ixac xe`iaa daiäåä ék ¦©§¨§¦£¨
déa øãäwx m`d ,ea xfeg `ped ax didyk ±àeä Búeñk òø÷nî ¨©¥¦§¨¥©§

déa øãä äåäcick ecal df dyrna icy ,ea xfeg did dfa ± ©£¨¨©¥
meyn ,dhey eaiygdlàäì àéîãcdfl dnec ezeqk rxwndy ± §¨§¨§¨

ziaa olde dlila icigi `veid iabl la` ,el mipzepy dn ca`ny
,dhey aygiy ick mdn cg`a ic oi`e ,ea xfeg did `l zexawd

øãä äåä eälekî àîìc Bàzyly lk iabl ea xfeg did ile` e` ± ¦§¨¦§£¨¨©
.dhey eaiygdl ic ecal mdn cg` lkay ,mipniqd

:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz ± ¥
:dpyna epipy,'åë 'ñBðéâBøcðàå íeèîeèå'on mixeht md mby §§§©§§¦

.dii`xd
:oicd xewn z` da epipyy `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨

dxeza(fi bk zeny)ipR l` LxEkf lM d`xi dpXA minrR WlW'¨Ÿ§¨¦©¨¨¥¨¤¨§§¤§¥
xnel aezkd did lekiy ,'jxekf' zaiz z` miyxece ,''d oc`d̈¨Ÿ

lk d`xi','øeëæo`kn micnl epiideàéöBäìhrnl ±íéLpä úà ¨§¦¤©¨¦
xn`py oeike .dii`x zevnn,'Eøeëæ''k ze` aezkd siqedy §§

aezkd `a miypd calny ixd ,zxzeinàéöBäìz` mb hrnl ± §¦
då íeèîeèd z`,ñBðéâBøcðàdnne .dii`xd on mixeht md mby §§©§§¦

xn`py'Eøeëæ ìk'micnl,íépèwä úà úBaøì'lk' zaiz ixdy ¨§§§©¤©§©¦
.ieaix lr dxen

:`ziixad ixaca dpc `xnbdøî øîàd`aedy `ziixaa epipy ± ¨©©
,lirl.íéLpä úà àéöBäì 'øeëæ':`xnbd dywnàø÷ éì änì àä ¨§¦¤©¨¦¨¨¨¦§¨

,miyp hrnl weqt mikixv recn ±àîøb ïîfäL äNò úåöî ,éãkî¦§¦¦§©£¥¤©§©§¨¨
àeäixdy ,`eazy dl mxeb onfdy dyr zevn `id dii`x ixd ±

,milbx ylya wx `l` ,onf lka zbdep dpi`åy `ed llkdìk §¨
úBøeèt íéLð ,àîøb ïîfäL äNò úåöîjixv oi` ok m`e ,dpnn ¦§©£¥¤©§©§¨¨¨¦§

.'xekf'n z`f hrnl
:`xnbd zvxznéøèöàCmeyn ,'xekf'n z`f hrnl mikixv ± ¦§§¦

yàðéîà Czòc à÷ìñzeaiig miypy xnel jzrca dler did ± ¨§¨©§¨£¦¨
oky ,`nxb onfdy s` dii`xaóìéðdey dxifba cnlp ±'äéiàø' ¥©§¦¨

î 'äéiàø'zevnïläl äî ,ìä÷äldwd zevnað,úBáéiç íéLs` §¦¨¦©§¥©§©¨¨¦©¨
yexita xn`p ixdy ,`nxb onfdy dyr zevn `idy(ai `l mixac)

,'sHde miWPde miWp`d mrd z` ldwd'ïàk óàdii`x zevna ©§¥¤¨¨¨£¨¦§©¨¦§©©©¨
,úBáéiç íéLð.`nxb onfdy dyr zevn `idy s`ïì òîLî à÷± ¨¦©¨¨©§©¨

oi`e ,dii`x zevnn zexeht miypy ,'xekf' zaiza dxezd zcnln
.oaiigl ldwdn cenll

øî øîà,lirl d`aedy `ziixaa epipy ±íeèîeè àéöBäì ,'Eøeëæ' ¨©©§§§¦§
.ñBðéâBøcðàå§©§§¦

:`xnbd dywnéøèöà ñBðéâBøcðà àîìLaCjxvedy xacd oaen ± ¦§¨¨©§§¦¦§§¦
y meyn ,qepibexcp` hrnl aezkdàðéîà Czòc à÷ìñdler did ± ¨§¨©§¨£¦¨

y xnel jzrcaúeøëæ ãö déì úéàå ìéàBämb el yiy xg`n ± ¦§¦¥©©§
,zexkf ipniqáéiçéì,eay zexkf ipniq meyn dii`xa aiigzi ±à÷ ¦©¥¨

ïì òîLîdxezd zcnln ±cqepibexcp`ôa äiøa,àeä Bîöò éð ©§©¨§§¦¨¦§¥©§
.dii`xn xeht okle ,'xkf' aygp epi`eàlàiablíeèîeèoaen epi` ¤¨§
ixde ,dii`xn ehrnl ekxved recnàeä à÷éôñwtq mehneh ± §¥¨

,`ed dawp wtq xkféøèöà éîà÷éôñ éèeòîì àø÷ Cjxved ike ± ¦¦§§¦§¨§©¥§¥¨

jxvedy eaiigl mixeaq epiid oipn ike ,wtqd z` hrnl aezkd
.ehrnl aezkd

:`xnbd zvxznåéöéaLk ,éiaà øîàzexkip,õeçaîcibd la` ¨©©©¥§¤¥¨¦©
,ehrnl aezkd jxved f` ,xkf `edy xkipe ,dqekne oenh envr

.dii`xa aiig epi` mewn lkn xkf i`ce `edy s`y
øî øîà,lirl d`aedy `ziixaa epipy ±úà úBaøì ,'Eøeëæ ìk' ¨©©¨§§§©¤
.íépèwä©§©¦

:`xnbd dywnïðúäådii`xa miaiig lkd ,epzpynaLøçî õeç §¨§©¥¥¥
,ïè÷å äèBL.`ziixal dpynd oia dxizq yiy `vnp ¤§¨¨

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,éiaà øîàxaecn `ziixaa ±ïè÷a ¨©©©¥Ÿ©§¨¨§¨¨
òébäLie`x `edy libl,Cepéçìeiable ,zeevna ekpgl aiig eia`y ¤¦¦©§¦

eli`e ,dii`xa aiig `edy epipyïàkxaecn dpyna ±àlL ïè÷a ¨§¨¨¤Ÿ
,Cepéçì òébä.dii`xa aiig epi`y ¦¦©§¦

a dii`x zevn ixd :uexizd lr `xnbd dywn,Cepçì òébäL ïè÷̈¨¤¦¦©§¦
n wx,àéä ïðaøca eli`e,dii`xa aiig ohwy weqtn eyxc `ziixa §©¨¨¦

.jepig meyn aiigy ohwl `id `ziixad zpeeky xnel ozip cvike
:`xnbd zvxznénð éëä ,ïéàohwy ,xacd zn`a jk ,ok` ± ¦¨¦©¦

,opaxcn wx aiig jepigl ribdyàîìòa àzëîñà àø÷eweqtd ± §¨©§©§¨§¨§¨
.minkg epwizy jepig zevnl jnq `l` epi` `ziixad d`iady

:`xnbd zl`eyàlàå,ohw aiigl 'lk' zaizn micnel `ly xg`n §¤¨
àúà éàîì àø÷.dpnn micnel dne ,ef daiz dazkp jxev dfi`l ± §¨§©£¨

zkxvp 'lk' zaiz :`xnbd daiyn[àéðúã] (ïðúã) íéøçàãëì¦§©£¥¦§©§¨
õn÷nä ,íéøîBà íéøçàda carl ick mialk z`ev eicia sqe`d ± £¥¦§¦©§©¥

,zexerúLçð óøönäåmi`iveny mewna zyegpd z` sxevy ± §©§¨¥§Ÿ¤
,rwxwdn dze`éñøeaäåzelrl mileki mpi`y ,zexer carn ± §©§¦

,rx mgixy iptn l`xyi lk mrøîàpL íeMî ,äéiàøä ïî ïéøeèt§¦¦¨§¦¨¦¤¤¡©
,'Eøeëæ ìk'wxy cnllúBìòì ìBëiL éîcgiaEøeëæ ìk íòaiig ¨§§¦¤¨©£¦¨§§

,dii`xa,Eøeëæ ìk íò úBìòì ïééeàø ïðéàL elà eàöé.mixehty ¨§¥¤¥¨§¦©£¦¨§§
:dpyna epipy,'åëå 'íéøøçeLî ïðéàL íéãáòå íéLð'md mb mixeht ¨¦©£¨¦¤¥¨§§¨¦

.dii`xn
:`xnbd zl`eyàîìLay xacd oaen ±íéLð,dii`xn zexeht ¦§¨¨¨¦

ïøîàãkz` hrnl 'xekf' zaizn ecnly ,lirl epx`iay itk ± §©£¨¨
.miypdíéãáò àlà,miprpkïìðî.dii`xn mixeht mdy ¤¨£¨¦§¨¨

:`xnbd daiynàø÷ øîà ,àðeä áø øîàweqta xn`p ±bk zeny) ¨©©¨¨©§¨
(fi'LxEkf lM d`xi dpXA minrR WlW,''ä ïBãàä éðt ìàmicnele ¨Ÿ§¨¦©¨¨¥¨¤¨§§¤§¥¨¨

wxy o`kn,ãçà ïBãà àlà Bì ïéàL éî`ed ,eipec` `ed d"awdy ¦¤¥¤¨¨¤¨
,dii`xa aiigäæ àöé,iprpk car ±øçà ïBãà Bì LiL,eyekx `edy ¨¨¤¤¥¨©¥

.dii`xa aiig epi`y ,eixacl rnyidl aiige
:uexizd lr `xnbd zl`eyàø÷ éì änì ,àäweqt jixv recn ± ¨¨¨¦§¨

,dii`x aeign iprpk car hrnléãkîy `ed llkd ixd ±äåöî ìk ¦§¦¨¦§¨
da úáéiç äMàäLmbãáòiprpk,da áéiçeäMàä ïéàL äåöî ìë ¤¨¦¨©¤¤¨¤¤©¨¨¨¦§¨¤¥¨¦¨

áòä ïéà ,da úáéiç,da áéiç ãmeynøîâccnlp car ly epic ± ©¤¤¨¥¨¤¤©¨¨§¨©
dey dxifba,äMàî 'dì' 'dì',dii`xn dxeht dy`y oeik ,ok m`e ¨¨¥¦¨

.jkl cgein cenil jixv oi`e ,xeht car mb
:`xnbd zvxznäëøöð àì ,àðéáø øîàjxvp `l df herin ±àlà ¨©¨¦¨Ÿ¦§§¨¤¨

,ïéøBç ïa Béöçå ãáò BéöçL éîìmitzey ipy ly car didy oebk §¦¤¤§¤¤§¤§¤¦
zngn dii`xa eaiigl mewn didy ,ewlg z` xxgy mdn cg`e
el yiy meyn ,xeht `edy dxezd dcnil eilre ,oixeg oa eivgy

.xg` oec`
:`piax ixacl dpyndn di`x d`ian `xnbdénð à÷écwiecn ± ©§¨©¦

n mb jkéðz÷c,dpyna epipyy dnn ±ïðéàL íéãáòå íéLð' §¨¨¥¨¦©£¨¦¤¥¨
.'ïéøøçeLî,jk lr le`yl yieéàîmicar' dpeekd dn ±ïðéàL §§¨¦©¤¥¨

àîéìéà .'ïéøøçeLîmicarl `id dpeekdy xn`p m` ±ïðéàL §§¨¦¦¥¨¤¥¨
,ììk ïéøøçeLîok m`éðúéì`pzd hewpiy ±àîúñ 'íéãáò'- §§¨¦§¨¦§¥£¨¦§¨¨

.mixxgeyn mpi`y micarl dpeekdy i`ceae ,mzqaåàì ,àlà± ¤¨¨
micara zwqer dpi` dpynd m`d,éøîâì ïéøøçeLî ïðéàLla` ¤¥¨§§¨¦§©§¥

,mwlga mixxgeyneäðéð éàîemixxgeyny micard el` ine ± ©¦§
df ixd ,mwlgadpéî òîL ,ïéøBç ïa Béöçå ãáò BéöçL éîgken ± ¦¤¤§¤¤§¤§¤¦§©¦¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

המשך בעמוד פג

oiaiig lkd` cenr c sc ± oey`x wxtohw cren
ìîâå øåîç øåù çâðù åîë`diy cr opixn` `le .lkl cren dyrpc ,(`,fl) `nw `aac -

df oi` - oipin dylya eizegibp dyly crede li`edc ,oine oin lka dylya cren

meyn olek `l` ,zg` zaa ecil mixac dyly e`a `l ,o`k s` .xg` oin lr citwn

.zehyäéì àòéîù éàded - dheya eze` oiwifgn cg` xaca rnync ,`ipzc `d -

.dia xcdøåëæjl oi` ,"xekf" xn`p m` -

xn`py eiykr .miypd z` `l` `ivedl

qepibexcp`e mehneh s` `ivedl `a - "jxekf"

.miypd mrúåøåèô íéùðoiyecwc `nw wxta -

.dl opitli (a,cl)ìä÷äîzevn inp iedc -

.zeaiig miype ,`nxb onfdy dyràø÷ àúà
à÷éôñ éèåòîì`kidn ,`xw il dnl :dinza -

?diaeigl ol izizõåçáî åéöéáùë`l` -

jkld ,`ed xkf i`ce `dc ,oenh cibdy

.ihernl `xw jixhvi`õî÷îäyxtn -

z`ev ecia unwnd :(`,fr) zeaezk zkqna

oixewy ,zexer oda owzl ik :ip` xne`e .mialk

.mialk z`eva oze` oicarny ,o"eecxew*

úùçð óøöîäåeze` oixtegy mewna etxvny -

lke .(my) zeaezk zkqna yxtnck ,rwxwd on

.mdixiag mr zelrl oileki oi`e ,rx ogix el`

ïøîàãë.miypd z` `ivedl - "xekf" -äì äì
äùàî,(ck mixac) "dl azke" `kd aizk -

.(hi `xwie) "dl ozp `l dytg e`" mzd aizke

'åë äëøöð àìli`ed ,dpexg` dpynl ,edin -

oec` `l` el oi`c ,aiig - eax z` sekl epiciae

.cg`'åë øçà øáãoiaw ilral hxt -

:jkld .lirl opixn`ck ,`wtp "minrt"n

cal zxg` zpryn jixvy in ihernl "milbx"

.eilbxn
é÷ðôî
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åàdia xcd i`dl incc rxwnc oeikc opixn` in - edlekn `nlc-icda aiygc jpi`l mb

.dicegl i`dn `nlc e` ,dia xcd rxwn

êøåëæ,qepibexcp`a dcedi iax xn` dn :ira inlyexia - qepibexcp`e mehneh `ivedl

i`adc oa opgei iax ,`cd on `prnyp ?zay eilr oillgnc xiznc dil opirnyc

yp xa zile .`neqd s` :xne` dcedi iax mya

iwene .'ek `ziincw lr dcen dedc `l` s` xn`

cenlz dn ,"xkf" yixc zay iab mzdc `nrh

"lxr" xnel-lk" `kde ,lxr zvwn elit`

"jxekf-.qepibexcp`e mehnehl hxt

àìàab lr s`e - `ed `witq mehneh

`ed `witq inp qepibexcp`c-ikd elit`]

.cenlzd xn`ck "jxekf zvwn" mrhn [iaiign

`ni` i`de .zexeht miype li`ed ,mehneh `l`

ded dy`-`lc ikid ik ,dil opixht ded `linn

wxt dcpa :xn`z m`e .dxfrl oileg iziil

dawp cr] xkfn" opiwtn (a,gk) "zltnd"

`le ,zi`ce dawp ,i`ce [xkf] (d xacna) "[eglyz

axd xne` !icin jixt `le .qepibexcp`e mehneh

dil witne ,i`xw ixz `ki` mzdc :wgvi epiax

,`xw cg `l` `kil `kd la` ,`xwc `xeziin

.xn`wc mrhn ,qepibexcp`a `newe`l yi jkld

"oinen el` lr" wxta zexekaa dil jixt ikdle

lecb men jl oi` l`rnyi iaxc `xnba (a,`n)

qepibexcp` ,dfn-`xw jixhvi` ,`ed `witq

zezixk) "dhigy mc" wxta oke ?`witq ihernl

- (`,cr) `neic `xza wxt yixae .iek iab (`,`k

`idd okzi ikdae ,`xw `cgn wx `kil ipd lkac

:oerny iax xn`w (`,`t zenai) "lxrd" idliyc

lr" wxta el`e .dnexza lik`n xkf qepibexcp`

oa oerny iax xn` (`,an zexeka) "oinen el`

"xkfd" xne` `ed ixd :oerny iax mya dcedi-

mzd i`ce `l` .qepibexcp`e mehneh `ivedl

`rivn `aac `nw wxtae ."xkfd" `xizi `xw

`le .wtq `le ,`pngx xn` i`ce "ixiyrd" :(`,f)

`xw `lekc ,wtq ihernl `xw jixhv` :jixt

(a,ak) oilegc `nw wxt idliyae .ikdl `xizi

jixt ,leqty dfaye dfay aedivd zligz iab

ipae mixezn `witq ihernl `xw jixhv` :dil

`cgl xyke ied lecb e` ohw e` ,jytp dnn ?dpei

wx ihernl `le ,`id `ilb `iny inwe ,ediipin

jexa oa wgvi iax mya ,jci` iab xykzile ,cg`

`ed m`e ,i`pz lr iziil :zeywdl yie .ocr egep

dy`-mixcp xn`c o`nl elit`e .dacp iedil

aeh meia oiaixw oi` zeacpe-,xgnl eaxwil

coinelyz xn`c o`nl elit` sicr xity

:xnel yie !(`,a) lirl ziyixtck ,oey`xc

`l dkinqc ab lr s`e .dkinqn dil lhanc

(`,d) `neia `zi`ck ,`akrin-mewn lkn

,dkinqn elhal ick oaxw owzl epl oi` dligzkl

epyiy lkc meyn ,dil opihrnn onwl mbe .odizepaxw oiglyn `nhe lxrl inc `le ,odn cg`a zlai `vnpe odigqt eaxrzpy 'd iab (`,ht) migqta "dy`d" wxt cenlzd xn`w ikdc

d`ada epyi d`iaadkinq meyn `le-i`d la` .jenql leki epi`y dilr `riaxc `ed `ix`e ,`aeig xa `xab mzdc-heytizc :ol dyw `d la` .`ed `zzi` `ni`c ,ied `aeig xa e`l

eici iietw`a i`c ,opira egk lka dkinqc `kdn-.`xw dil hrnn oipr lkac :xninl `ki`e !(a,fh) ipy wxt onwl jixt ikdc .jenqle ,ipzile iziil

àìoihib) "gleyd"a `aiwr iax dl iwene "dl ozip `l dyteg e`" aizk dilrc :dywe .dy`n "dl" "dl"c dey dxifb dilr i`wc `niz `le - oixeg oa eivge car eivgl `l` dkxvp

dpyn itl car eivga rnyn `kd :dyw j` ."dl ozip `l dyteg e`" `xw gkenck aizk zecar cv` mewn lkn :xnel yie !oixeg za divge dgty divga (`,`i) zezixkae (a,`n

"eipc`l ozi milwy miyly" ,`l e` qpw el yi m` car eivgy in dil irain (a,an) "gleyd" yix oihiba el`e ,oizlikn yix lirl `zi`ck `kd `niiw dpey`x dpyn itlc aiig dpexg`

`kd dil iaiign `l o`k crc :zegcl yie ,cg` oec` `l` el oi`c ol `hiyt `kd eli`e ,dpexg` dpyn itl e`l i`n :mzd xn`wc ,i`w dpexg` dpyn itle ,`ed oec` i`de `pngx xn`

.xg` oipra wgvi epiax axd uxzn (`,`i) zezixka mzde .xexgyl cner ded `lc `zlin `ilb` zinc oeik mzd la` ,inc xxgiyc o`nk eax z` sekl cnerc meyn `l`
ik
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çâpL éîkøBîç øBL,ìîâåäNòðåøîà .ìkì ãòeî §¦¤¨©£§¨¨§©£¨¨©Ÿ¨©
éà :àéðúc àä àðeä áøì dél òéîL éà :àtt áø©©¨¦§¦©¥§©¨¨§©§¨¥

äèBL eäæ¯íéðúBpM äî ìk ãaàîä äæäåä ,Bì ¤¤¤©§©¥¨©¤§¦£¨
déa øãä äåä ék :eäì àéòaéà .déa øãä¯òø÷nî ¨©¥¦©£¨§¦£¨¨©¥¦§¨¥©

àîìc Bà ,àäì àéîãc ,déa øãä äåäc àeä Búeñk§©£¨¨©¥§¨§¨§¨¦§¨
."'åë ñBðéâBøcðàå íeèîeèå" .e÷éz ?øãä äåä eälekî¦§£¨¨©¥§§§©§§¦
,"Eøeëæ" ,íéLpä úà àéöBäì ,"øeëæ" :ïðaø eðz̈©¨©¨§¦¤©¨¦§§

"Eøeëæ ìk" ,ñBðéâBøcðàå íeèîeè àéöBäì¯úBaøì §¦§§©§§¦¨§§§©
"øeëæ" :øî øîà .íépèwä úà¯.íéLpä úà àéöBäì ¤©§©¦¨©¨¨§¦¤©¨¦

àä¯àîøb ïîfäL äNò úåöî éãkî ?àø÷ éì änì ¨¨¨¦§¨¦§¦¦§©£¥¤©§©§¨¨
!úBøeèt íéLð àîøb ïîfäL äNò úåöî ìëå ,àeä§¨¦§©£¥¤©§©§¨¨¨¦§
äéiàø äéiàø óìéð :àðéîà Cúòc à÷ìñ ;êéøèöà¦§§¦¨§¨©£¨¨¦¨¥©§¦¨§¦¨

úBáéiç íéLð ïläl äî ;ìä÷äî¯íéLð ïàk óà ¥©§¥©§©¨¨¦©¨©¨¨¦
"Eøeëæ" :øî øîà .ïì òîLî à÷ ,úBáéiç¯àéöBäì ©¨¨©§©¨¨©¨§§§¦
ñBðéâBøcðà àîìLa .ñBðéâBøcðàå íeèîeè¯éøèöà,C §§©§§¦¦§¨¨©§§¦¦§§¦

ãö déì úéàå ìéàBä :àðéîà Cúòc à÷ìñúeøëæ ¨§¨©£¨¨¦¨¦§¦¥©©§
¯ïì òîLî à÷ ,áéiçéìäiøác,àeä Bîöò éðôa ¦©¥¨©§©¨¦§¦¨¦§¥©§

éøèöà éî ,àeä à÷éôñ íeèîeè àlàéèeòîì àø÷ C ¤¨§§¥¨¦¦§§¦§¨§©¥
ìk" :øî øîà .õeçaî åéöéaLk :ééaà øîà ?à÷éôñ§¥¨¨©©©¥§¤¥¨¦©¨©¨¨

"Eøeëæ¯Løçî õeç :ïðúäå .íépèwä úà úBaøì §§§©¤©§©¦§¨§©¥¥¥
ïàk ;àéL÷ àì :ééaà øîà !ïè÷å äèBL¯ïàk ,Ceðéçì òébäL ïè÷a¯òébä àlL ïè÷a ¤§¨¨¨©©©¥¨©§¨¨§¨¨¤¦¦©§¦¨§¨¨¤Ÿ¦¦©

,éîð éëä ïéà !àéä ïðaøc Ceðéçì òébäL ïè÷ .Ceðéçìàø÷ àlàå .àîìòa àzëîñà àø÷e §¦¨¨¤¦¦©§¦§©¨©¦¦¨¦©¦§¨©§©§¨§¨§¨§¤¨§¨
.íéøçàãëì ?àúà éàîìéñøeaäå ,úLçð óøöîäå ,õn÷îä :íéøîBà íéøçà ,ïðúc¯ïéøeèt §©£¨¦§©£¥¦¦§©£¥¦§¦©§©¥§©§¨¥§¤§©§¦§¦

ïðéàL elà eàöé ,Eøeëæ ìk íò úBìòì ìBëiL éî "Eøeëæ ìk" :øîàpL íeMî ,äéiàøä ïî¦¨§¦¨¦¤¤¡©¨§§¦¤¨©£¦¨§§¨§¥¤¥¨
'åëå íéøøçeLî ïðéàL íéãáòå íéLð".Eøeëæ ìk íò úBìòì ïééeàø"íéLð àîìLa .¯,ïøîàãk §¦©£¦¨§§¨¦©£¨¦¤¥¨§§¨¦¦§¨¨¨¦§©£¨©

ïBãàä éðt ìà" :àø÷ øîà ,àðeä áø øîà ?ïìðî íéãáò àlàä'"¯àlà Bì ïéàL éî ¤¨£¨¦§¨©¨©©¨¨©§¨¤§¥¨¨¦¤¥¤¨
,éãkî ?àø÷ éì änì àä .øçà ïBãà Bì LiL äæ àöé ãçà ïBãàäMàäL äåöî ìk ¨¤¨¨¨¤¤¥¨©¥¨¨¨¦§¨¦§¦¨¦§¨¤¨¦¨

da úáéiç¯da úáéiç äMàä ïéàL äåöî ìk ,da áéiç ãáò¯,da áéiç ãáòä ïéà ©¤¤¨¤¤©¨¨¨¦§¨¤¥¨¦¨©¤¤¨¥¨¤¤©¨¨
.ïéøBç ïa Béöçå ãáò BéöçL éîì àlà äëøöð àì :àðéáø øîà !äMàî 'dì' 'dì' øîâc§¨©¨¨¥¦¨¨©¨¦¨Ÿ¦§§¨¤¨§¦¤¤§¤¤§¤§¤¦
ïðéàL àîéìéà ?ïéøøçeLî ïðéàL éàî ,ïéøøçeLî ïðéàL íéãáòå íéLð :éðú÷c ,éîð à÷éc©§¨©¦§¨¨¥¨¦©£¨¦¤¥¨§§¨¦©¤¥¨§§¨¦¦¥¨¤¥¨

ììk ïéøøçeLî¯eäðéð éàîe ,éøîâì ïéøøçeLî ïðéàL :åàì àlà !àîúñ íéãáò éðúéì¯ §§¨¦§¨¦§¥£¨¦§¨¨¤¨¨¤¥¨§§¨¦§©§¥©¦§
.dpéî òîL ,ïéøBç ïa Béöçå ãáò BéöçL éîâ"øbéçäå:ïðaø eðz ."ï÷fäå äìBçå àîeqäå ¦¤¤§¤¤§¤§¤¦§©¦¨§©¦¥§©¨§¤§©¨¥¨©¨©

"íéìâø"¯"íéìâø" :øçà øác .ïéa÷ éìòáì èøt¯èøt,øbéçì,äìBçìe,àîeñìe,ï÷æìe §¨¦§¨§©£¥©¦¨¨©¥§¨¦§¨§¦¥§¤§¨§¨¥
ìeééezàì :àáø øîà ?éàî ééezàì åéìâøa úBìòì ìBëé BðéàLå .åéìâøa úBìòì ìBëé BðéàL §¤¥¨©£§©§¨§¤¥¨©£§©§¨§©¥©¨©¨¨§©¥
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc dbibg(iyiy meil)

éîkxey enk ±çâpLzg` mrtøBLgbp zg` mrte ,xg`,øBîç §¦¤¨©£
egbp zg` mrt,ìîâgbiy cr cren dyrp epi`y mixne` oi`y ¨¨

dyly minrt yly gbpe li`ed `l` ,oine oin lk minrt yly
,d`exy oin lk gbep `edy mixne` ep` ,mipinìëì ãòeî äNòðå§©£¨¨§¨

oi` ,zehy iyrn dyly dyry oeik ,o`k oke .zendad ipin
lk z`y mixne` `l` ,envr ipta mrh mdn cg` lkl mipzep

.dhey `edy meyn dyr dylyd
àéðúc àä àðeä áøì déì òéîL éà ,àtt áø øîàrney did m` ± ¨©©¨¨¦§¦©¥§©¨¨§©§¨

,`ziixaa epipyy dn z` `ped axäî ìk ãaànä äæ ,äèBL eäæ éà¥¤¤¤©§©¥¨©
déa øãä äåä ,Bì íéðúBpMlk z` jixvdy dnn ea xfeg did ± ¤§¦£¨¨©¥

icy gken `ziixaa ixdy ,dhey eaiygdl ick miyrnd zyly
.cg` dyrna

eäì àéòaéàyid ipa ewtzqd ±,`tt ax ixac xe`iaa daiäåä ék ¦©§¨§¦£¨
déa øãäwx m`d ,ea xfeg `ped ax didyk ±àeä Búeñk òø÷nî ¨©¥¦§¨¥©§

déa øãä äåäcick ecal df dyrna icy ,ea xfeg did dfa ± ©£¨¨©¥
meyn ,dhey eaiygdlàäì àéîãcdfl dnec ezeqk rxwndy ± §¨§¨§¨

ziaa olde dlila icigi `veid iabl la` ,el mipzepy dn ca`ny
,dhey aygiy ick mdn cg`a ic oi`e ,ea xfeg did `l zexawd

øãä äåä eälekî àîìc Bàzyly lk iabl ea xfeg did ile` e` ± ¦§¨¦§£¨¨©
.dhey eaiygdl ic ecal mdn cg` lkay ,mipniqd

:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz ± ¥
:dpyna epipy,'åë 'ñBðéâBøcðàå íeèîeèå'on mixeht md mby §§§©§§¦

.dii`xd
:oicd xewn z` da epipyy `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨

dxeza(fi bk zeny)ipR l` LxEkf lM d`xi dpXA minrR WlW'¨Ÿ§¨¦©¨¨¥¨¤¨§§¤§¥
xnel aezkd did lekiy ,'jxekf' zaiz z` miyxece ,''d oc`d̈¨Ÿ

lk d`xi','øeëæo`kn micnl epiideàéöBäìhrnl ±íéLpä úà ¨§¦¤©¨¦
xn`py oeike .dii`x zevnn,'Eøeëæ''k ze` aezkd siqedy §§

aezkd `a miypd calny ixd ,zxzeinàéöBäìz` mb hrnl ± §¦
då íeèîeèd z`,ñBðéâBøcðàdnne .dii`xd on mixeht md mby §§©§§¦

xn`py'Eøeëæ ìk'micnl,íépèwä úà úBaøì'lk' zaiz ixdy ¨§§§©¤©§©¦
.ieaix lr dxen

:`ziixad ixaca dpc `xnbdøî øîàd`aedy `ziixaa epipy ± ¨©©
,lirl.íéLpä úà àéöBäì 'øeëæ':`xnbd dywnàø÷ éì änì àä ¨§¦¤©¨¦¨¨¨¦§¨

,miyp hrnl weqt mikixv recn ±àîøb ïîfäL äNò úåöî ,éãkî¦§¦¦§©£¥¤©§©§¨¨
àeäixdy ,`eazy dl mxeb onfdy dyr zevn `id dii`x ixd ±

,milbx ylya wx `l` ,onf lka zbdep dpi`åy `ed llkdìk §¨
úBøeèt íéLð ,àîøb ïîfäL äNò úåöîjixv oi` ok m`e ,dpnn ¦§©£¥¤©§©§¨¨¨¦§

.'xekf'n z`f hrnl
:`xnbd zvxznéøèöàCmeyn ,'xekf'n z`f hrnl mikixv ± ¦§§¦

yàðéîà Czòc à÷ìñzeaiig miypy xnel jzrca dler did ± ¨§¨©§¨£¦¨
oky ,`nxb onfdy s` dii`xaóìéðdey dxifba cnlp ±'äéiàø' ¥©§¦¨

î 'äéiàø'zevnïläl äî ,ìä÷äldwd zevnað,úBáéiç íéLs` §¦¨¦©§¥©§©¨¨¦©¨
yexita xn`p ixdy ,`nxb onfdy dyr zevn `idy(ai `l mixac)

,'sHde miWPde miWp`d mrd z` ldwd'ïàk óàdii`x zevna ©§¥¤¨¨¨£¨¦§©¨¦§©©©¨
,úBáéiç íéLð.`nxb onfdy dyr zevn `idy s`ïì òîLî à÷± ¨¦©¨¨©§©¨

oi`e ,dii`x zevnn zexeht miypy ,'xekf' zaiza dxezd zcnln
.oaiigl ldwdn cenll

øî øîà,lirl d`aedy `ziixaa epipy ±íeèîeè àéöBäì ,'Eøeëæ' ¨©©§§§¦§
.ñBðéâBøcðàå§©§§¦

:`xnbd dywnéøèöà ñBðéâBøcðà àîìLaCjxvedy xacd oaen ± ¦§¨¨©§§¦¦§§¦
y meyn ,qepibexcp` hrnl aezkdàðéîà Czòc à÷ìñdler did ± ¨§¨©§¨£¦¨

y xnel jzrcaúeøëæ ãö déì úéàå ìéàBämb el yiy xg`n ± ¦§¦¥©©§
,zexkf ipniqáéiçéì,eay zexkf ipniq meyn dii`xa aiigzi ±à÷ ¦©¥¨

ïì òîLîdxezd zcnln ±cqepibexcp`ôa äiøa,àeä Bîöò éð ©§©¨§§¦¨¦§¥©§
.dii`xn xeht okle ,'xkf' aygp epi`eàlàiablíeèîeèoaen epi` ¤¨§
ixde ,dii`xn ehrnl ekxved recnàeä à÷éôñwtq mehneh ± §¥¨

,`ed dawp wtq xkféøèöà éîà÷éôñ éèeòîì àø÷ Cjxved ike ± ¦¦§§¦§¨§©¥§¥¨

jxvedy eaiigl mixeaq epiid oipn ike ,wtqd z` hrnl aezkd
.ehrnl aezkd

:`xnbd zvxznåéöéaLk ,éiaà øîàzexkip,õeçaîcibd la` ¨©©©¥§¤¥¨¦©
,ehrnl aezkd jxved f` ,xkf `edy xkipe ,dqekne oenh envr

.dii`xa aiig epi` mewn lkn xkf i`ce `edy s`y
øî øîà,lirl d`aedy `ziixaa epipy ±úà úBaøì ,'Eøeëæ ìk' ¨©©¨§§§©¤
.íépèwä©§©¦

:`xnbd dywnïðúäådii`xa miaiig lkd ,epzpynaLøçî õeç §¨§©¥¥¥
,ïè÷å äèBL.`ziixal dpynd oia dxizq yiy `vnp ¤§¨¨

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,éiaà øîàxaecn `ziixaa ±ïè÷a ¨©©©¥Ÿ©§¨¨§¨¨
òébäLie`x `edy libl,Cepéçìeiable ,zeevna ekpgl aiig eia`y ¤¦¦©§¦

eli`e ,dii`xa aiig `edy epipyïàkxaecn dpyna ±àlL ïè÷a ¨§¨¨¤Ÿ
,Cepéçì òébä.dii`xa aiig epi`y ¦¦©§¦

a dii`x zevn ixd :uexizd lr `xnbd dywn,Cepçì òébäL ïè÷̈¨¤¦¦©§¦
n wx,àéä ïðaøca eli`e,dii`xa aiig ohwy weqtn eyxc `ziixa §©¨¨¦

.jepig meyn aiigy ohwl `id `ziixad zpeeky xnel ozip cvike
:`xnbd zvxznénð éëä ,ïéàohwy ,xacd zn`a jk ,ok` ± ¦¨¦©¦

,opaxcn wx aiig jepigl ribdyàîìòa àzëîñà àø÷eweqtd ± §¨©§©§¨§¨§¨
.minkg epwizy jepig zevnl jnq `l` epi` `ziixad d`iady

:`xnbd zl`eyàlàå,ohw aiigl 'lk' zaizn micnel `ly xg`n §¤¨
àúà éàîì àø÷.dpnn micnel dne ,ef daiz dazkp jxev dfi`l ± §¨§©£¨

zkxvp 'lk' zaiz :`xnbd daiyn[àéðúã] (ïðúã) íéøçàãëì¦§©£¥¦§©§¨
õn÷nä ,íéøîBà íéøçàda carl ick mialk z`ev eicia sqe`d ± £¥¦§¦©§©¥

,zexerúLçð óøönäåmi`iveny mewna zyegpd z` sxevy ± §©§¨¥§Ÿ¤
,rwxwdn dze`éñøeaäåzelrl mileki mpi`y ,zexer carn ± §©§¦

,rx mgixy iptn l`xyi lk mrøîàpL íeMî ,äéiàøä ïî ïéøeèt§¦¦¨§¦¨¦¤¤¡©
,'Eøeëæ ìk'wxy cnllúBìòì ìBëiL éîcgiaEøeëæ ìk íòaiig ¨§§¦¤¨©£¦¨§§

,dii`xa,Eøeëæ ìk íò úBìòì ïééeàø ïðéàL elà eàöé.mixehty ¨§¥¤¥¨§¦©£¦¨§§
:dpyna epipy,'åëå 'íéøøçeLî ïðéàL íéãáòå íéLð'md mb mixeht ¨¦©£¨¦¤¥¨§§¨¦

.dii`xn
:`xnbd zl`eyàîìLay xacd oaen ±íéLð,dii`xn zexeht ¦§¨¨¨¦

ïøîàãkz` hrnl 'xekf' zaizn ecnly ,lirl epx`iay itk ± §©£¨¨
.miypdíéãáò àlà,miprpkïìðî.dii`xn mixeht mdy ¤¨£¨¦§¨¨

:`xnbd daiynàø÷ øîà ,àðeä áø øîàweqta xn`p ±bk zeny) ¨©©¨¨©§¨
(fi'LxEkf lM d`xi dpXA minrR WlW,''ä ïBãàä éðt ìàmicnele ¨Ÿ§¨¦©¨¨¥¨¤¨§§¤§¥¨¨

wxy o`kn,ãçà ïBãà àlà Bì ïéàL éî`ed ,eipec` `ed d"awdy ¦¤¥¤¨¨¤¨
,dii`xa aiigäæ àöé,iprpk car ±øçà ïBãà Bì LiL,eyekx `edy ¨¨¤¤¥¨©¥

.dii`xa aiig epi`y ,eixacl rnyidl aiige
:uexizd lr `xnbd zl`eyàø÷ éì änì ,àäweqt jixv recn ± ¨¨¨¦§¨

,dii`x aeign iprpk car hrnléãkîy `ed llkd ixd ±äåöî ìk ¦§¦¨¦§¨
da úáéiç äMàäLmbãáòiprpk,da áéiçeäMàä ïéàL äåöî ìë ¤¨¦¨©¤¤¨¤¤©¨¨¨¦§¨¤¥¨¦¨

áòä ïéà ,da úáéiç,da áéiç ãmeynøîâccnlp car ly epic ± ©¤¤¨¥¨¤¤©¨¨§¨©
dey dxifba,äMàî 'dì' 'dì',dii`xn dxeht dy`y oeik ,ok m`e ¨¨¥¦¨

.jkl cgein cenil jixv oi`e ,xeht car mb
:`xnbd zvxznäëøöð àì ,àðéáø øîàjxvp `l df herin ±àlà ¨©¨¦¨Ÿ¦§§¨¤¨

,ïéøBç ïa Béöçå ãáò BéöçL éîìmitzey ipy ly car didy oebk §¦¤¤§¤¤§¤§¤¦
zngn dii`xa eaiigl mewn didy ,ewlg z` xxgy mdn cg`e
el yiy meyn ,xeht `edy dxezd dcnil eilre ,oixeg oa eivgy

.xg` oec`
:`piax ixacl dpyndn di`x d`ian `xnbdénð à÷écwiecn ± ©§¨©¦

n mb jkéðz÷c,dpyna epipyy dnn ±ïðéàL íéãáòå íéLð' §¨¨¥¨¦©£¨¦¤¥¨
.'ïéøøçeLî,jk lr le`yl yieéàîmicar' dpeekd dn ±ïðéàL §§¨¦©¤¥¨

àîéìéà .'ïéøøçeLîmicarl `id dpeekdy xn`p m` ±ïðéàL §§¨¦¦¥¨¤¥¨
,ììk ïéøøçeLîok m`éðúéì`pzd hewpiy ±àîúñ 'íéãáò'- §§¨¦§¨¦§¥£¨¦§¨¨

.mixxgeyn mpi`y micarl dpeekdy i`ceae ,mzqaåàì ,àlà± ¤¨¨
micara zwqer dpi` dpynd m`d,éøîâì ïéøøçeLî ïðéàLla` ¤¥¨§§¨¦§©§¥

,mwlga mixxgeyneäðéð éàîemixxgeyny micard el` ine ± ©¦§
df ixd ,mwlgadpéî òîL ,ïéøBç ïa Béöçå ãáò BéöçL éîgken ± ¦¤¤§¤¤§¤§¤¦§©¦¨
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המשך בעמוד פג

oiaiig lkd` cenr c sc ± oey`x wxtohw cren
ìîâå øåîç øåù çâðù åîë`diy cr opixn` `le .lkl cren dyrpc ,(`,fl) `nw `aac -

df oi` - oipin dylya eizegibp dyly crede li`edc ,oine oin lka dylya cren

meyn olek `l` ,zg` zaa ecil mixac dyly e`a `l ,o`k s` .xg` oin lr citwn

.zehyäéì àòéîù éàded - dheya eze` oiwifgn cg` xaca rnync ,`ipzc `d -

.dia xcdøåëæjl oi` ,"xekf" xn`p m` -

xn`py eiykr .miypd z` `l` `ivedl

qepibexcp`e mehneh s` `ivedl `a - "jxekf"

.miypd mrúåøåèô íéùðoiyecwc `nw wxta -

.dl opitli (a,cl)ìä÷äîzevn inp iedc -

.zeaiig miype ,`nxb onfdy dyràø÷ àúà
à÷éôñ éèåòîì`kidn ,`xw il dnl :dinza -

?diaeigl ol izizõåçáî åéöéáùë`l` -

jkld ,`ed xkf i`ce `dc ,oenh cibdy

.ihernl `xw jixhvi`õî÷îäyxtn -

z`ev ecia unwnd :(`,fr) zeaezk zkqna

oixewy ,zexer oda owzl ik :ip` xne`e .mialk

.mialk z`eva oze` oicarny ,o"eecxew*

úùçð óøöîäåeze` oixtegy mewna etxvny -

lke .(my) zeaezk zkqna yxtnck ,rwxwd on

.mdixiag mr zelrl oileki oi`e ,rx ogix el`

ïøîàãë.miypd z` `ivedl - "xekf" -äì äì
äùàî,(ck mixac) "dl azke" `kd aizk -

.(hi `xwie) "dl ozp `l dytg e`" mzd aizke

'åë äëøöð àìli`ed ,dpexg` dpynl ,edin -

oec` `l` el oi`c ,aiig - eax z` sekl epiciae

.cg`'åë øçà øáãoiaw ilral hxt -

:jkld .lirl opixn`ck ,`wtp "minrt"n

cal zxg` zpryn jixvy in ihernl "milbx"

.eilbxn
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åàdia xcd i`dl incc rxwnc oeikc opixn` in - edlekn `nlc-icda aiygc jpi`l mb

.dicegl i`dn `nlc e` ,dia xcd rxwn

êøåëæ,qepibexcp`a dcedi iax xn` dn :ira inlyexia - qepibexcp`e mehneh `ivedl

i`adc oa opgei iax ,`cd on `prnyp ?zay eilr oillgnc xiznc dil opirnyc

yp xa zile .`neqd s` :xne` dcedi iax mya

iwene .'ek `ziincw lr dcen dedc `l` s` xn`

cenlz dn ,"xkf" yixc zay iab mzdc `nrh

"lxr" xnel-lk" `kde ,lxr zvwn elit`

"jxekf-.qepibexcp`e mehnehl hxt

àìàab lr s`e - `ed `witq mehneh

`ed `witq inp qepibexcp`c-ikd elit`]

.cenlzd xn`ck "jxekf zvwn" mrhn [iaiign

`ni` i`de .zexeht miype li`ed ,mehneh `l`

ded dy`-`lc ikid ik ,dil opixht ded `linn

wxt dcpa :xn`z m`e .dxfrl oileg iziil

dawp cr] xkfn" opiwtn (a,gk) "zltnd"

`le ,zi`ce dawp ,i`ce [xkf] (d xacna) "[eglyz

axd xne` !icin jixt `le .qepibexcp`e mehneh

dil witne ,i`xw ixz `ki` mzdc :wgvi epiax

,`xw cg `l` `kil `kd la` ,`xwc `xeziin

.xn`wc mrhn ,qepibexcp`a `newe`l yi jkld

"oinen el` lr" wxta zexekaa dil jixt ikdle

lecb men jl oi` l`rnyi iaxc `xnba (a,`n)

qepibexcp` ,dfn-`xw jixhvi` ,`ed `witq

zezixk) "dhigy mc" wxta oke ?`witq ihernl

- (`,cr) `neic `xza wxt yixae .iek iab (`,`k

`idd okzi ikdae ,`xw `cgn wx `kil ipd lkac

:oerny iax xn`w (`,`t zenai) "lxrd" idliyc

lr" wxta el`e .dnexza lik`n xkf qepibexcp`

oa oerny iax xn` (`,an zexeka) "oinen el`

"xkfd" xne` `ed ixd :oerny iax mya dcedi-

mzd i`ce `l` .qepibexcp`e mehneh `ivedl

`rivn `aac `nw wxtae ."xkfd" `xizi `xw

`le .wtq `le ,`pngx xn` i`ce "ixiyrd" :(`,f)

`xw `lekc ,wtq ihernl `xw jixhv` :jixt

(a,ak) oilegc `nw wxt idliyae .ikdl `xizi

jixt ,leqty dfaye dfay aedivd zligz iab

ipae mixezn `witq ihernl `xw jixhv` :dil

`cgl xyke ied lecb e` ohw e` ,jytp dnn ?dpei

wx ihernl `le ,`id `ilb `iny inwe ,ediipin

jexa oa wgvi iax mya ,jci` iab xykzile ,cg`

`ed m`e ,i`pz lr iziil :zeywdl yie .ocr egep

dy`-mixcp xn`c o`nl elit`e .dacp iedil

aeh meia oiaixw oi` zeacpe-,xgnl eaxwil

coinelyz xn`c o`nl elit` sicr xity

:xnel yie !(`,a) lirl ziyixtck ,oey`xc

`l dkinqc ab lr s`e .dkinqn dil lhanc

(`,d) `neia `zi`ck ,`akrin-mewn lkn

,dkinqn elhal ick oaxw owzl epl oi` dligzkl

epyiy lkc meyn ,dil opihrnn onwl mbe .odizepaxw oiglyn `nhe lxrl inc `le ,odn cg`a zlai `vnpe odigqt eaxrzpy 'd iab (`,ht) migqta "dy`d" wxt cenlzd xn`w ikdc

d`ada epyi d`iaadkinq meyn `le-i`d la` .jenql leki epi`y dilr `riaxc `ed `ix`e ,`aeig xa `xab mzdc-heytizc :ol dyw `d la` .`ed `zzi` `ni`c ,ied `aeig xa e`l

eici iietw`a i`c ,opira egk lka dkinqc `kdn-.`xw dil hrnn oipr lkac :xninl `ki`e !(a,fh) ipy wxt onwl jixt ikdc .jenqle ,ipzile iziil

àìoihib) "gleyd"a `aiwr iax dl iwene "dl ozip `l dyteg e`" aizk dilrc :dywe .dy`n "dl" "dl"c dey dxifb dilr i`wc `niz `le - oixeg oa eivge car eivgl `l` dkxvp
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eøúqzóà íBéaä'éàä élek :øîà ,"¯eàðN" :éëa àø÷ éàäì éèî ék ,éñà éaø !?éìeàå ¦¨§§©£©¥©§©©¦©¦¦¨¥§©§¨¨¥¦§

òøáBè eáäàåeâéväåøòMáètLîéìeàïðçéäéàä élek ,"úBàáö éäìà '¯!?éìeàå ¨§¤¡§©¦©©©¦§¨©¤¡©¡Ÿ¥§¨¥©§©
Léå" :éëa àø÷ éàäì éèî ék óñBé áøätñðàìa ìéæàc àkéà éî :øîà "ètLî àìa ©¥¦¨¥§©§¨¨¥§¥¦§¤§Ÿ¦§¨£©¦¦¨©£¥§¨

ì déì øîà .úånä Càìî déab çéëL äåä ééaà øa éáéa áøc àä ék ,ïéà ?déðîæ:déçeìL ¦§¥¦¦¨§©¥¨©©©¥£¨§¦©©¥©§©©¨¤£©¥¦§¥
øòéN àìcâî íéøî éì éúééà ìéæ.àéiLð:déì øîà .é÷cøc àìcâî íéøî déì éúééà ìæà ¦©§¦¦¦§¨§©§¨¥¨§©¨£©©§¥¥¦§¨§©§¨©§§¥£©¥
àéiLð øòéN àìcâî íéøî àðàéøîàéëä éà :déì øîà !CììéàBä :déì øîà !døãäà £¨¦§¨§©§¨¥¨§©¨£¨¦¨£©¥¦¨¦©©§¨£©¥¦

dúéúééàå¯àøàúî àèé÷ð úåä ?dì zìëé éëéä àlà .àðééðîì éåäéì,dãéaúåäåàøâL à÷ §©§¦¨¤¡¥§¦§¨¨¤¨¥¦¨§©§¨£©§¦¨§¨¨§¨¨©£©¨¨§¨
àéøçîå
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חגיגה. הכל חייבין - פרק ראשון דף ד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc dbibg(iyiy meil)

é÷pôîmby ,lrpn ila mikled mpi`y ,mibepre miwpetn miyp` ± §©§¦
ziad xdl qpkdl xeq`y meyn ,mrhde .dii`xn mixeht md

n cnlp oky ,miilrpaáéúëc(ai ` diryi)éî ,éðt úBàøì eàáú ék' ¦§¦¦¨Ÿ¥¨¨¨¦
,'éøöç ñîø íëãiî úàæ Lwáqpkdl epiid 'ixvg qenx'y ,ecnle ¦¥Ÿ¦¤§¤§Ÿ£¥¨

.miilrpa ziad xdl
:dii`x zevnn mitqep mixeht da epipyy `ziixa d`ian `xnbd

àðz,`ziixaa epipy ±ìøòäezny meyn lenip `ly l`xyi ± ¨¨¤¨¥
,dlin zngn eig`,äéiàøä ïî ïéøeèt ,àîhäåmiaiig mpi` s`e §©¨¥§¦¦¨§¦¨

.gily ici lr dii`x zler gelyl
:`xnbd zl`eyàîìLay xacd oaen ±àîè,dii`xd on xeht ¦§¨¨¨¥

meynáéúëcdii`x iabl(e-d ai mixac)xW` mFwOd l` m` iM' ¦§¦¦¦¤©¨£¤
mkizlr dOW mz`ade ,dOW z`aE EWxcz FpkWl 'ebe 'd xgai¦§©§¦§¦§§¨¨¨¨©£¥¤¨¨ŸŸ¥¤

ly zekinqdn micnele ,'mkigafe,'änL íúàáäå' 'änL úàáe' §¦§¥¤¨¨¨¨©£¥¤¨¨
yäàéáa BðLiL ìk,ycwnl qpkdl lekiy ±äàáäa BðLéaiig ± ¨¤¤§§¦¨¤§©£¨¨

,dii`x zler `iadläàéáa BðéàL ìëåqpkdl leki epi`y ± §¨¤¥§¦¨
,ycwnlBðéàaiigäàáäa.gily ici lr elit` ,dii`x zler ly ¥©£¨¨

.ycwnl qpkdl leki epi` ixdy ,xeht `nh okleïìðî ,ìøò àlà¤¨¨¥§¨¨
.dii`xdn xeht `edy oipn ±

:`xnbd daiynépî àäzhiya ,`id in zhiya ef `ziixa ±éaø ¨©¦©¦
éaøîc ,àéä àáé÷òdaxn `edy ±àéðúc .àîèk ìøòì,`ziixaa £¦¨¦¦§©¥§¨¥§¨¥§©§¨
,øîBà àáé÷ò éaøxn`p(c ak `xwie)`Ede oxd` rxGn Wi` Wi`' ©¦£¦¨¥¦¦¦¤©©£Ÿ§

zelitkdn ,'lk`i `l miWcTA af F` rExv'Léà Léà'micnel ¨©¨©¢¨¦ŸŸ©¦¦
,ìøòä úà úBaøìm` dnexz lek`l xeq` `ed mby ,`nhk `edy §©¤¤¨¥

mby ixd ,`nhl lxrd z` `aiwr iax deydy oeike .odk `ed
.dii`xd on xeht lxrd

:df oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðzd ,`ziixaaøeèt àîè ¨©¨¨¨¥¨
äàéáa BðLiL ìk ,'änL íúàáäå änL úàáe' áéúëc ,äéiàøä ïî¦¨§¦¨¦§¦¨¨¨¨©£¥¤¨¨¨¤¤§§¦¨
éàáäc ïa ïðçBé éaø .äàáäa Bðéà äàéáa BðéàL ìëå ,äàáäa BðLé¤§©£¨¨§¨¤¥§¦¨¥©£¨¨©¦¨¨¤©£©

,äãeäé éaø íeMî øîBàd,äéiàøä ïî øeèt ,åéðéòî úçàa àîeñ ¥¦©¦§¨¨§©©¥¥¨¨¦¨§¦¨
øîàpL(fi bk zeny)ipR l` LxEkf lM d`xi dpXA minrR WlW' ¤¤¡©¨Ÿ§¨¦©¨¨¥¨¤¨§§¤§¥

cewipa `ed 'd`xi' zaiz ly aizkde ,''d oc`d,'äàøé'epiidc ¨¨Ÿ¦§¤
`ed ixwde ,'d oec`d ipt z` d`xi mc`dy,'äàøé'epiidc ¦§¤¥¨¤

dfa yiwde ,mc`d z` ze`xl `a 'dy ,'d iptl d`xi mc`dy¥¨¤
y cnll ,'d oec`d zii`xl mc`d zii`x z` aezkdL Cøãkoec`d §¤¤¤

úBàøì àa,mc`d z`Ckjxcd dze`a ±àa'dúBàøéìze`xidl ± ¨¦§¨¨¥¨
,mc`d ici lräîoec`dy myk ±úBàøì àamc`d z`ézLa ©¨¦§¦§¥

,åéðéò,`id dnily 'd ly ezii`x ixdyóà`a `edy dii`xd ¥¨©
úBàøéìdidz ,mc`d ici lråéðéò ézLa`linne .mc`d ly ¥¨¦§¥¥¨

.dii`xn xeht `edy ,zg`d epira d`ex epi`y in hrnzd
eid mze` micnel eidy mi`xen`y ,miweqt dnk d`ian `xnbd

:ika icil mi`aàø÷ éàäì éèî ék àðeä áøweqtl ribn didyk ± ©¨¦¨¥§©§¨
ipR l` LxEkf lM d`xi dpXA minrR WlW' xn`py ,xkfedy df¨Ÿ§¨¦©¨¨¥¨¤¨§§¤§¥

cewipa `ed df weqt ly aizkdy ,''d oc`d,'äàøé'`id ez`ixwe ¨¨Ÿ¦§¤
cewipaéëa ,'äàøé'.dkea did ±ãáò ,øîàcr ,eax lr aiag didy ¥¨¤¨¥¨©¤¤

BaøLdidBì ätöîick,BúBàøìeax el jtdpy mei ribd cvik ¤©§©¤¦§
y cr ,`peyl÷çøúéeaxepnî,eiptl ze`xidl `ly edeevie ¦§©¥¦¤

áéúëc(ai ` diryi),ñîø íëãiî úàæ Lwá éî ,éðt úBàøì eàáú ék' ¦§¦¦¨Ÿ¥¨¨¨¦¦¥Ÿ¦¤§¤§Ÿ
.'éøöç£¥¨

,éëa àø÷ éàäì éèî ék àðeä áøxn`py(f fk mixac)íéîìL zçáæå' ©¨¦¨¥§©§¨¨¥§¨©§¨§¨¦
,'íL zìëàå,xn`ãáòcr jk lk eax lr aiag didyBaøLdid §¨©§¨¨¤¤¤©

ätöî`eaiy,BðçìeL ìò ìBëàìy rx` cvik÷çøúéeaxepnî`le §©¤¤¡©§¨¦§©¥¦¤
,cer epgley lr lk`iy dvxiáéúëc(`i ` diryi)áø éì änì' ¦§¦¨¨¦Ÿ

.''ä øîàé íëéçáæ¦§¥¤Ÿ©

,éëa àø÷ éàäì éèî ék øæòìà éaøgikede eig`l sqei dlbzdyk ©¦¤§¨¨¦¨¥§©§¨¨¥
xn`p ,mze`(b dn ziy`xa)eìäáð ék Búà úBðòì åéçà eìëé àìå'§Ÿ¨§¤¨©£Ÿ¦¦§£

.'åéðtî,xn`äîedíãå øNa ìL äçëBzdlidanCkelki `ly cr ¦¨¨©¥¨¤¨¨¨¨¨
d ,dilr zeprlàeä Ceøa LBãwä ìL äçëBzmr oicl `eaiyk ¥¨¤©¨¨

,eiryt lr eipta cg`e cg` lk gikeie eizeixaänëå änk úçà ìò©©©©¨§©¨
.envr z` xehtle dilr zeprl lkei `ly

,éëa àø÷ éàäì éèî ék øæòìà éaøly eytp z` le`y dlrdyk ©¦¤§¨¨¦¨¥§©§¨¨¥
xn`p ae` zlra dy` ici lr ae`a l`eny(eh gk '` l`eny),øîàiå'©Ÿ¤

,'éúà úBìòäì éðzæbøä änì ,ìeàL ìà ìàeîL`ay l`eny xaqy §¥¤¨¨¨¦§©§©¦§©£Ÿ¦
,xn` .`xiizde oicd mei,ïécä ïî àøéúî äéä ÷écvä ìàeîM äîe©§¥©©¦¨¨¦§¨¥¦©¦
änëå änk úçà ìò eðà.oicd on `xiizdl epilry ¨©©©©¨§©¨

:xfrl` iax ly ezyxc z` `xnbd zx`anàéä éàî ìàeîL± §¥©¦
,oicd on `xi did l`enyy aezkdn gken cvikáéúëc(bi gk my) ¦§¦

íéìò éúéàø íéäìà ,ìeàL ìà äMàä øîàzå'xn`pe ,'ux`d on ©Ÿ¤¨¦¨¤¨¡Ÿ¦¨¦¦Ÿ¦¦¨¨¤
'íéìò',miax oeyl,òîLî éøzmipyd md ine .miler mipy dz`xy Ÿ¦§¥©§©

,dz`xyãçdid mdn cg` ±Cãéàå ,ìàeîL,dyn did ipyde ± ©§¥§¦¨
déãäa äLîì dééúàå ìàeîL ìæàcz` `iade l`eny jldy ± §¨©§¥§©§¥§Ÿ¤©£¥

y ,enr epiax dyndéì øîà,dynl l`enyàîìc`ny ±ñç ¨©¥¦§¨©
àðéòaúî àðéãì íBìLå,oica cenrl ip` razp ±éàãäa íe÷cenr ± §¨§¦¨¦§§¦¨©£©

,ilr obdl oica inirdéúîéi÷ àìc àúééøBàa záúëc àúléî àkéìc§¥¨¦§¨§¨©§§§©§¨§Ÿ©¥§¥
eizniiw `ly dxeza zazky xac oi`y ±.

,éëa àø÷ éàäì éèî ék énà éaødki`a xn`p(hk b)eäét øôòa ïzé' ©¦©¦¦¨¥§©§¨¨¥¦¥¤¨¨¦
éàä élek ,øîà .'äå÷z Lé éìeà,lawiy elld mixeqid lk ixg` ± ©¥¦§¨¨©¥©

éìeàå.xaca geha epi`e ,dewz yi m` wtqa `ed oiicr ± §©
,éëa àø÷ éàäì éèî ék énà éaøl`xyi ipal diptv z`eapa xn`p ©¦©¦¦¨¥§©§¨¨¥

(b a diptv),,øîà .''ä óà íBéa eøúqz éìeà ,äåðò eLwa ,÷ãö eLwa'©§¤¤©§£¨¨©¦¨§§©¨©
éìeàå éàä élekmd oiicr ,deprae wcva ebdpziy z`f lk ixg` ± ¥©§©

.xaca migeha mpi`e ,'d s` oexg meia exzqi m` wtqa
,éëa àø÷ éàäì éèî ék éqà éaøl`xyi ipal qenr z`eapa xn`p ©¦©¦¦¨¥§©§¨¨¥

(eh d qenr)'ä ïðçé éìeà ,ètLî øòMá eâéväå áBè eáäàå òø eàðN'¦§¨§¤¡§©¦©©©¦§¨©¤¡©
úBàáö [éäìà],xn` .'sqFi zix`Wéìeàå éàä élekeyriy ixg` ± ¡Ÿ¥§¨§¥¦¥¥©§©

.xaca migeha mpi`e ,dpipg elawi m` wtqa md oiicr ,z`f lk
,éëa àø÷ éàäì éèî ék óñBé áøilyna xn`p(bk bi)àìa ätñð Léå' ©¥¦¨¥§©§¨¨¥§¥¦§¤§Ÿ

,'ètLîoi`e ,epnf ribdy mcew mlerd on zny in yiy xnelk ¦§¨
.htyn `la `id ezzine ,oeer ecia

:`xnbd dywn(øîà)edéðîæ àìa ìéæàc àkéà éîin yi ike ± ¨©¦¦¨§¨¦§Ÿ¦§¥
daiyn .zeigl el aevwd onfd xary mcew mlerd on jledy

:`xnbdïéà,ok ±àä ék[myk±]déab çéëL äåä éiaà øa éáéa áøc ¦¦¨§©¦¦©©©¥£¨§¦©©¥
elv` ievn did ±,úånä Càìîeì déì øîàdéçeìLj`ln el xn` ± ©§©©¨¤¨©¥¦§¥

,egelyl zendéì ézééà ìéæz` il `ade bexd jl ±àìcâî íéøî ¦©§¥¦¦§¨§©§¨
àéiLð øòéNe gilyd drh .miypd xriy z` zrlewy ±ézééà ìæà ¥©§©¨¨©©§¥

déìz` dnewna el `iade jld ±é÷cøc àìcâî íéøîzlcbny ± ¥¦§¨§©§¨©§§¥
.zewepizdéì øîà,egelyl zend j`lnàðàz` ,ip` ±íéøî ¨©¥£¨¦§¨

Cì éøîà àéiLð øòéN àìcâîz` z`ad dnle ,`iadl jl izxn` ± §©§¨¥©§©¨£©¦¨
.iwcxc `lcbn mixndéì øîà,gilyd eze` l`y ±døcäà éëä éà ¨©¥¦¨¦£©§¨

.dznyp z` iwcxc `lcbn mixnl xifg` m`d ±déì øîàj`ln ¨©¥
,dznyp z` dl xifgz l` ,zend`l`dúézééàå ìéàBäxg`n ± ¦§©§¥¨

,dze` z`adyàðééðîì éåäéìoipna zipnp zeidl x`yiz ± ¤¡¥§¦§¨¨
.miznd

,egely z` zend j`ln l`yàlàly dpnf ribd `ly xg`n ¤¨
,zenl iwcxc `lcbn mixndì zìëé éëéäzgwl ziid leki cvik ± ¥¦¨©§§¨

,gilyd el aiyd .dze`dãéa àøàúî àèé÷ð úåädzid `id ± £©§¦¨§¨¨¦¨
z` ea mixrpne micpcpny ur `edy ,xepz ly cE` dcia zfge`

,y`dàøâL à÷ úåäådwiqn dzide ± ©£©¨¨§¨
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קמז
oiaiig lkda cenr c sc ± oey`x wxtohw cren

é÷ðôîoi`y -ywa in" :aizkc ,elrpna ziad xdl qpkp mc` oi`c ,lrpn `la oikled

."ixvg qenx mkcin z`fäéàøä ïî íéøåèôici lr odizei`x zeler gelyl oiaiig oi` .

)" aizkc ,ycwnl qpkil leki epi`y ,d`iaa (aiig) epi` `nh .gily`nh 'd (okyn z`

.(hi xacna) "dzxkpeìøò:opiqxb ikd .dlin zngn eig` ezny l`xyi -äéì éáøîã
ùéà ùéà" .àîèë ìøòrexv `ede oxd` rxfn .

."af e`ìøòä úà úåáøì`ly ,`nhk `edy -

.`ed odk m` dnexz lk`iãáòaiag `edy -

wgxzi ,ed`xi izn s`eye dtvn eaxy cr eaxl

eilrn!?åéìòî ÷çøúéjtdpy mei ribd ji` -

ik" :xn`py ed`xi `ly deve ewgxe `peyl el

.'ebe "e`azäçëåú.eipta eryt gikeny -

àéä éàî.`xiiznc ol `pn -éìåàå éàä éìåë
m` wtqa epcere ,lawi elld oixeqid lk -

.dewz el didzèôùî àìá äôñð ùéådlk yi -

.zetql htyn did `le ,ecia oer oi`eàëéà éîå
'åë ìéæàã.dl ira `w cenlzd -äéì øîà-

.egelyl j`lnàééùð àìãâî íéøî éì éúééà-

.miypd xriy zrlwnd mixn z` bexdéëéä
äì úìëé.dpnf ribd `ly xg`n -àèé÷ð úåä

äãéá àøàúîly ce`d dcia zfge` dzid -

.o"ebxt* oixewy ,xepz
à÷å
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éëjledc rnync "ixvg qenx" aizkcn dil `wtpc i"yx yxit - ipt ze`xl e`eaz

!"jlrp ly" aizkcn dil witn (a,aq zekxa) "d`exd" wxtac :`ed dnize .eilrpna

.'eke "ze`xl e`az ik" aizkck dii`x iiez`l dil `gip `kd la` .xwir mzdc :xnel yie

áéúëãoiglyn `nhe lxr :(`,aq migqt) opixn`c `de - dny mz`ade dny z`ae

edpzilc ab lr s`c ,odizepaxw

d`iaa-oireaw oi`y zeacpe mixcpa ixiin mzd

`l` irzyn `l `xw i`de ,milbx z`ada onf

iaxl ,dyw j` .d`ia opirac ,dii`x zlera

:(`,fh) ohw crenc `xza wxt xn`c oerny

ie`x `edy onfa (cn l`wfgi) "aixwi e`a meiae"

d`ial-d`ial ie`x epi`y onfa ,aixwi-`l

.eizepaxw glyi `l rxevnc mzdn hiyte .aixwi

rnync ?`nhe lxrc lirlc `edd dil zil ike

mzdc wlgl xazqn `le !biltc o`n `kilc

mi`nh x`ya `idde cegl rxevna-`xw i`dc

ike .i`w mi`nh lM`C rnyn ,aizk `nzqa§©¨

mini zray" dpin lirl aizkc meyn :`niz

`wec i`wc ,exetiq inia rnync (my) "el extqi

rxevn`-l` e`a meiae" dizlinl diwqt` `d

ef :dipin opiyxcc "ziniptd xvgd l` ycewd

iiez`l dil ded mzd :cere .dti`d zixiyr

!xity glync dpin hytinl `nhe lxr `eddl

ezrxvn rxevn zepaxwa mzdc ipira d`xpe

eizepaxw iiez`l ira ik d`etxl ipinyae ,ixiin

aiiegnc oaxw i`d jkld ,rxhvpe xfg-ivn `l

mixcpa la` .`ed d`ia xa e`lc oeik ,iziin

zeacpe-x`y enk rxevn s` xity `ian

`iddn yxtl xaca izkx`d mzde .mi`nh

opira `le ,odizepaxw oiglyn `nhe lxrc

mid zpicnn ez`hg gleydc `idda enk ,dkinq

ira `de :dl jixtc (a,gk oihib) "hbd lk"c

,serd z`hga e` ,miyp oaxwa dl iwene !dkinq

enk `nhe ,dlin zngn eig` ezny lxra mzdc

,d`etxa wx dielz ezxdh oi`c af e` rxevn

aiiegn dil dede ,mlerl `txzi `ly xyt`e

oaxw-la` .dkinq `la `iaiy epl aeh jkld

oihiba mzd-cer .`iaiy cr oizndl epl yi

.(my) oihibc iyily wxta mzd izkx`d

äáøîã,opgl` epax axd xn` - `nh ik lxr

hneh dil ihernl lirlc `xw jixhvi`c `dcme

lxr wtqn ihernl `le ,qepibexcp`e-mzd

edine .jixv `l `aiwr iaxlc ,`ed opaxc `ail`

?gqt iab lxrl herin jixhvi` i`n` ,dyw j`

lxr opihrnn mzdc :xnel yie !`nhn dil wetiz

edf ,edine .`nhk e`lc dlin zngn eig` ezny

ezny ,lxr mzd yxtnc i"yx yexitl `wec

yexitl la` ,ikd cinrdl yi ,dlin zngn eig`

ezn la` ,xrvd zngn b`ecy yxtnc mz epax

lxr dncnc oeik `nlra dil opirci mzdnc :xnel yie !`nhn dil wetiz ?gqtc lxrl `xw jixhvi` i`n` :`nh ik lxr daxnc `aiwr iaxl zeywdl yi ,qep` ied dlin zngn eig`

gqta `nhl-`dc ,d`neha enk milxr oaex ded i`c ,zelxra `a gqtc xne` iziid `nhk lxrc `l` `xw `kil i`c xninl `kil la` .`nhk lxr zeaxl "yi` yi`"n inp opiyxc

`nh ik lxr zeaxl opirci `pn-.cala zn z`neh wx igc `lc (`,fq migqt) "mixac el`" yixa opixn` op`e ,zeaife zrxv z`neh wx aizk `l mzde ,"af e` rexv didi ik yi` yi`"n

,dii`xd on oixeht `nhe lxrc `kdn dil jixte .`aiwr iaxk `nwepe ,`nh ik lxr daxnc `pz hinzyil `lc :xn`wc (a,ar zenai) "lxrd" yixc `ax` `bilt `kdc `ibeq `zyde

daxn ikdl ,qi`nc meyn mzd ip`y :eyexit ikdc xnel yi ,edine !qi`nc meyn `l` ,`nh ik dil daxnc meyn e`l ,xnelk .ecen opax elit`c rnyne .qi`nc meyn mzd ip`y :ipyne

.iccd iab edpipz `l ikdl ,`nhk dribpa `nhn lxr `diy `l la` ,`aiwr iaxc `ail` `nh ik lxr

ìùipleki :(`,dq oiaexir) "xcd" wxta `zi`ck ,zvw envr xehtl ivn mixac dnknc .ixnbl xhtidl `ziilrn daeyz aiydl lkei `ly - dnke dnk zg` lr `ed jexa yecwd

.dltz ly oicn mlerd lk xehtlàëéìãjk :xne` did `l` !execa did `l `de ,rci `pnc lkd miiwy el ciriy xninl ira `l - dizniiw `lc `ziixe`a aizkc `zlin

.dz` mb zcnl oky ipcirde `ea ,dyrn iziyre izyxc jkeøîàcenlzd el uxzn `l df lry ,jk l`ey did `l sqei ax ixdy .xn` qxb `l - dipnif `la lif`c yipi` `ki` in

.dil jixt `w cenlzd `l` ,melkäåäzaya `zi`ck ,ipelt ly en` dzidc ,did ipy ziaa `iiyp `lcbn mixnc `caer i`dc .xak el rxi`y dn xtqnc - zend j`ln diab giky
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ék" áéúëc ,é÷ðôîeàáúLwá éî éðt úBàøìúàæ §©§¥¦§¦¦¨Ÿ¦§¨¨¦¦¥Ÿ
íëãiîñBîøïî ïéøeèt àîhäå ìøòä :àðz ."éøöç ¦¤§¤§£¥¨¨¨¤¨¥§©¨¥§¦¦

àîè àîìLa .äéiàøä¯"änL úàáe" :áéúëc ¨§¦¨¦§¨¨¨¥¦§¦¨¨¨¨
"íúàáäåäàéáa BðLiL ìk ,"änL¯BðLé,äàáäa ©£¥¤¨¨¨¤¤§§¦¨¤§©£¨¨

äàéáa BðéàL ìëå¯?ïìðî ìøò àlà .äàáäa Bðéà §¨¤¥§¦¨¥©£¨¨¤¨¨¥§¨©
épî àä¯éaø.àîèk ìøòì éaøîc ,àéä àáé÷ò ¨©¦©¦£¦¨¦¦§©¥§¨¥§¨¥

"Léà Léà" :øîBà àáé÷ò éaø ,àéðúc¯úà úBaøì §©§¨©¦£¦¨¥¦¦§©¤
:áéúëc ,äéiàøä ïî øeèt àîè :ïðaø eðz .ìøòä¤¨¥¨©¨©¨¥¨¦¨§¦¨¦§¦
äàéáa BðLiL ìk "änM íúàáäå" "änM úàáe"¨¨¨¨©£¥¤¨¨¨¤¤§§¦¨

¯äàéáa BðéàL ìëå ,äàáäa BðLé¯.äàáäa Bðéà ¤§©£¨¨§¨¤¥§¦¨¥©£¨¨
àîeñ :äãeäé éaø íeMî øîBà éàáäc ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤§©©¥¦©¦§¨¨
"äàøé" :øîàpL ,äéiàøä ïî øeèt åéðéòî úçàa§©©¥¥¨¨¦¨§¦¨¤¤¡©¦§¤

"äàøé"¯äî ,úBàøéì àa Ck úBàøì àaL Cøãk ¥¨¤§¤¤¤¨¦§¨¨¥¨©
ézLa úBàøì àaåéðéò¯.åéðéò ézLa úBàøéì óà ¨¦§¦§¥¥¨©¥¨¦§¥¥¨

BúBàøì Bì ätöî BaøL ãáò :øîà ,éëa "äàøé" "äàøé" àø÷ éàäì éèî ék ,àðeä áø©¨¦¨¥§©§¨¦§¤¥¨¤¨¥¨©¤¤¤©§©¤¦§
àðeä áø ."éøöç ñBîø íëãiî úàæ Lwá éî éðt úBàøì eàBáú ék" :áéúëc ?epnî ÷çøúé¦§©¥¦¤¦§¦¦¨¦§¨¨¦¦¥Ÿ¦¤§¤§£¥¨©¨
BðçìL ìò ìBëàì ätöî BaøL ãáò ,"íM zìëàå íéîìL zçáæå" :éëa àø÷ éàäì éèî ék¦¨¥§©§¨¨¥§¨©§¨§¨¦§¨©§¨¨¤¤¤©§©¤¤¡©ª§¨

áBø él änì" :áéúëc ?epnî ÷çøúéíëéçáæøîàéä':éëa àø÷ éàäì éèî ék øæòìà éaø ." ¦§©¥¦¤¦§¦¨¨¦¦§¥¤Ÿ©©¦¤§¨¨¦¨¥§©§¨¨¥
ék Búà úBðòì åéçà eìëé àìå"eìäáðíãå øNa ìL äçëBz äîe ."åéðtî¯äçëBz ,Ck §Ÿ¨§¤¨©£Ÿ¦¦§£¦¨¨©¥¨¤¨¨¨¨¨¥¨

àeä Ceøa LBãwä ìL¯øîàiå" :éëa àø÷ éàäì éèî ék øæòìà éaø !änëå änk úçà ìò ¤©¨¨©©©©¨§©¨©¦¤§¨¨¦¨¥§©§¨¨¥©Ÿ¤
,ïécä ïî àøééúî äéä ÷écvä ìàeîM äîe ."éúBà úBìòäì éðzæbøä änì ìeàL ìà ìàeîL§¥¤¨¨¨¦§©§©¦§©£¦©§¥©©¦¨¨¦§¨¥¦©¦

eðà¯íéäìà ìeàL ìà äMàä øîàzå" :áéúëc ?àéä éàî ìàeîL !änëå änk úçà ìò ¨©©©©¨§©¨§¥©¦¦§¦©Ÿ¤¨¦¨¤¨¡Ÿ¦
"íéìBò" ,"íéìBò éúéàø¯ãç ,òîLî éøz¯Cãéàå ,ìàeîL¯äLîì dééúàå ìàeîL ìæàc ¨¦¦¦¦§¥©§©©§¥§¦¨©£©§¥§©§¥§Ÿ¤

àðéãì íBìLå ñç àîìc :déì øîà .déãäa,àðéòaúîzáúëc àúléî àkéìc éàãäa íe÷ ©£¥£©¥¦§¨©§¨§¦¨¦§¨¥¨©£©§¥¨¦§¨¦§©§§
ïzé" :éëa àø÷ éàäì éèî ék éîà éaø .äézîéi÷ àìc àúééøBàaøôòaeäétéìeàLé,"äå÷z §©§¨§¨¦©§¦¨©¦©¦¦¨¥§©§¨¨¥¦¥¨¨¨¦©¥¦§¨

éàä élek :øîà¯éìeà äåðò eLwa ÷ãö eLwa" :éëa àø÷ éàäì éèî ék éîà éaø !?éìeàå £©¥©§©©¦©¦¦¨¥§©§¨¨¥©§¤¤©§£¨¨©
eøúqzóà íBéaä'éàä élek :øîà ,"¯eàðN" :éëa àø÷ éàäì éèî ék ,éñà éaø !?éìeàå ¦¨§§©£©¥©§©©¦©¦¦¨¥§©§¨¨¥¦§

òøáBè eáäàåeâéväåøòMáètLîéìeàïðçéäéàä élek ,"úBàáö éäìà '¯!?éìeàå ¨§¤¡§©¦©©©¦§¨©¤¡©¡Ÿ¥§¨¥©§©
Léå" :éëa àø÷ éàäì éèî ék óñBé áøätñðàìa ìéæàc àkéà éî :øîà "ètLî àìa ©¥¦¨¥§©§¨¨¥§¥¦§¤§Ÿ¦§¨£©¦¦¨©£¥§¨

ì déì øîà .úånä Càìî déab çéëL äåä ééaà øa éáéa áøc àä ék ,ïéà ?déðîæ:déçeìL ¦§¥¦¦¨§©¥¨©©©¥£¨§¦©©¥©§©©¨¤£©¥¦§¥
øòéN àìcâî íéøî éì éúééà ìéæ.àéiLð:déì øîà .é÷cøc àìcâî íéøî déì éúééà ìæà ¦©§¦¦¦§¨§©§¨¥¨§©¨£©©§¥¥¦§¨§©§¨©§§¥£©¥
àéiLð øòéN àìcâî íéøî àðàéøîàéëä éà :déì øîà !CììéàBä :déì øîà !døãäà £¨¦§¨§©§¨¥¨§©¨£¨¦¨£©¥¦¨¦©©§¨£©¥¦

dúéúééàå¯àøàúî àèé÷ð úåä ?dì zìëé éëéä àlà .àðééðîì éåäéì,dãéaúåäåàøâL à÷ §©§¦¨¤¡¥§¦§¨¨¤¨¥¦¨§©§¨£©§¦¨§¨¨§¨¨©£©¨¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc dbibg(iyiy meil)

é÷pôîmby ,lrpn ila mikled mpi`y ,mibepre miwpetn miyp` ± §©§¦
ziad xdl qpkdl xeq`y meyn ,mrhde .dii`xn mixeht md

n cnlp oky ,miilrpaáéúëc(ai ` diryi)éî ,éðt úBàøì eàáú ék' ¦§¦¦¨Ÿ¥¨¨¨¦
,'éøöç ñîø íëãiî úàæ Lwáqpkdl epiid 'ixvg qenx'y ,ecnle ¦¥Ÿ¦¤§¤§Ÿ£¥¨

.miilrpa ziad xdl
:dii`x zevnn mitqep mixeht da epipyy `ziixa d`ian `xnbd

àðz,`ziixaa epipy ±ìøòäezny meyn lenip `ly l`xyi ± ¨¨¤¨¥
,dlin zngn eig`,äéiàøä ïî ïéøeèt ,àîhäåmiaiig mpi` s`e §©¨¥§¦¦¨§¦¨

.gily ici lr dii`x zler gelyl
:`xnbd zl`eyàîìLay xacd oaen ±àîè,dii`xd on xeht ¦§¨¨¨¥

meynáéúëcdii`x iabl(e-d ai mixac)xW` mFwOd l` m` iM' ¦§¦¦¦¤©¨£¤
mkizlr dOW mz`ade ,dOW z`aE EWxcz FpkWl 'ebe 'd xgai¦§©§¦§¦§§¨¨¨¨©£¥¤¨¨ŸŸ¥¤

ly zekinqdn micnele ,'mkigafe,'änL íúàáäå' 'änL úàáe' §¦§¥¤¨¨¨¨©£¥¤¨¨
yäàéáa BðLiL ìk,ycwnl qpkdl lekiy ±äàáäa BðLéaiig ± ¨¤¤§§¦¨¤§©£¨¨

,dii`x zler `iadläàéáa BðéàL ìëåqpkdl leki epi`y ± §¨¤¥§¦¨
,ycwnlBðéàaiigäàáäa.gily ici lr elit` ,dii`x zler ly ¥©£¨¨

.ycwnl qpkdl leki epi` ixdy ,xeht `nh okleïìðî ,ìøò àlà¤¨¨¥§¨¨
.dii`xdn xeht `edy oipn ±

:`xnbd daiynépî àäzhiya ,`id in zhiya ef `ziixa ±éaø ¨©¦©¦
éaøîc ,àéä àáé÷òdaxn `edy ±àéðúc .àîèk ìøòì,`ziixaa £¦¨¦¦§©¥§¨¥§¨¥§©§¨
,øîBà àáé÷ò éaøxn`p(c ak `xwie)`Ede oxd` rxGn Wi` Wi`' ©¦£¦¨¥¦¦¦¤©©£Ÿ§

zelitkdn ,'lk`i `l miWcTA af F` rExv'Léà Léà'micnel ¨©¨©¢¨¦ŸŸ©¦¦
,ìøòä úà úBaøìm` dnexz lek`l xeq` `ed mby ,`nhk `edy §©¤¤¨¥

mby ixd ,`nhl lxrd z` `aiwr iax deydy oeike .odk `ed
.dii`xd on xeht lxrd

:df oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðzd ,`ziixaaøeèt àîè ¨©¨¨¨¥¨
äàéáa BðLiL ìk ,'änL íúàáäå änL úàáe' áéúëc ,äéiàøä ïî¦¨§¦¨¦§¦¨¨¨¨©£¥¤¨¨¨¤¤§§¦¨
éàáäc ïa ïðçBé éaø .äàáäa Bðéà äàéáa BðéàL ìëå ,äàáäa BðLé¤§©£¨¨§¨¤¥§¦¨¥©£¨¨©¦¨¨¤©£©

,äãeäé éaø íeMî øîBàd,äéiàøä ïî øeèt ,åéðéòî úçàa àîeñ ¥¦©¦§¨¨§©©¥¥¨¨¦¨§¦¨
øîàpL(fi bk zeny)ipR l` LxEkf lM d`xi dpXA minrR WlW' ¤¤¡©¨Ÿ§¨¦©¨¨¥¨¤¨§§¤§¥

cewipa `ed 'd`xi' zaiz ly aizkde ,''d oc`d,'äàøé'epiidc ¨¨Ÿ¦§¤
`ed ixwde ,'d oec`d ipt z` d`xi mc`dy,'äàøé'epiidc ¦§¤¥¨¤

dfa yiwde ,mc`d z` ze`xl `a 'dy ,'d iptl d`xi mc`dy¥¨¤
y cnll ,'d oec`d zii`xl mc`d zii`x z` aezkdL Cøãkoec`d §¤¤¤

úBàøì àa,mc`d z`Ckjxcd dze`a ±àa'dúBàøéìze`xidl ± ¨¦§¨¨¥¨
,mc`d ici lräîoec`dy myk ±úBàøì àamc`d z`ézLa ©¨¦§¦§¥

,åéðéò,`id dnily 'd ly ezii`x ixdyóà`a `edy dii`xd ¥¨©
úBàøéìdidz ,mc`d ici lråéðéò ézLa`linne .mc`d ly ¥¨¦§¥¥¨

.dii`xn xeht `edy ,zg`d epira d`ex epi`y in hrnzd
eid mze` micnel eidy mi`xen`y ,miweqt dnk d`ian `xnbd

:ika icil mi`aàø÷ éàäì éèî ék àðeä áøweqtl ribn didyk ± ©¨¦¨¥§©§¨
ipR l` LxEkf lM d`xi dpXA minrR WlW' xn`py ,xkfedy df¨Ÿ§¨¦©¨¨¥¨¤¨§§¤§¥

cewipa `ed df weqt ly aizkdy ,''d oc`d,'äàøé'`id ez`ixwe ¨¨Ÿ¦§¤
cewipaéëa ,'äàøé'.dkea did ±ãáò ,øîàcr ,eax lr aiag didy ¥¨¤¨¥¨©¤¤

BaøLdidBì ätöîick,BúBàøìeax el jtdpy mei ribd cvik ¤©§©¤¦§
y cr ,`peyl÷çøúéeaxepnî,eiptl ze`xidl `ly edeevie ¦§©¥¦¤

áéúëc(ai ` diryi),ñîø íëãiî úàæ Lwá éî ,éðt úBàøì eàáú ék' ¦§¦¦¨Ÿ¥¨¨¨¦¦¥Ÿ¦¤§¤§Ÿ
.'éøöç£¥¨

,éëa àø÷ éàäì éèî ék àðeä áøxn`py(f fk mixac)íéîìL zçáæå' ©¨¦¨¥§©§¨¨¥§¨©§¨§¨¦
,'íL zìëàå,xn`ãáòcr jk lk eax lr aiag didyBaøLdid §¨©§¨¨¤¤¤©

ätöî`eaiy,BðçìeL ìò ìBëàìy rx` cvik÷çøúéeaxepnî`le §©¤¤¡©§¨¦§©¥¦¤
,cer epgley lr lk`iy dvxiáéúëc(`i ` diryi)áø éì änì' ¦§¦¨¨¦Ÿ

.''ä øîàé íëéçáæ¦§¥¤Ÿ©

,éëa àø÷ éàäì éèî ék øæòìà éaøgikede eig`l sqei dlbzdyk ©¦¤§¨¨¦¨¥§©§¨¨¥
xn`p ,mze`(b dn ziy`xa)eìäáð ék Búà úBðòì åéçà eìëé àìå'§Ÿ¨§¤¨©£Ÿ¦¦§£

.'åéðtî,xn`äîedíãå øNa ìL äçëBzdlidanCkelki `ly cr ¦¨¨©¥¨¤¨¨¨¨¨
d ,dilr zeprlàeä Ceøa LBãwä ìL äçëBzmr oicl `eaiyk ¥¨¤©¨¨

,eiryt lr eipta cg`e cg` lk gikeie eizeixaänëå änk úçà ìò©©©©¨§©¨
.envr z` xehtle dilr zeprl lkei `ly

,éëa àø÷ éàäì éèî ék øæòìà éaøly eytp z` le`y dlrdyk ©¦¤§¨¨¦¨¥§©§¨¨¥
xn`p ae` zlra dy` ici lr ae`a l`eny(eh gk '` l`eny),øîàiå'©Ÿ¤

,'éúà úBìòäì éðzæbøä änì ,ìeàL ìà ìàeîL`ay l`eny xaqy §¥¤¨¨¨¦§©§©¦§©£Ÿ¦
,xn` .`xiizde oicd mei,ïécä ïî àøéúî äéä ÷écvä ìàeîM äîe©§¥©©¦¨¨¦§¨¥¦©¦
änëå änk úçà ìò eðà.oicd on `xiizdl epilry ¨©©©©¨§©¨

:xfrl` iax ly ezyxc z` `xnbd zx`anàéä éàî ìàeîL± §¥©¦
,oicd on `xi did l`enyy aezkdn gken cvikáéúëc(bi gk my) ¦§¦

íéìò éúéàø íéäìà ,ìeàL ìà äMàä øîàzå'xn`pe ,'ux`d on ©Ÿ¤¨¦¨¤¨¡Ÿ¦¨¦¦Ÿ¦¦¨¨¤
'íéìò',miax oeyl,òîLî éøzmipyd md ine .miler mipy dz`xy Ÿ¦§¥©§©

,dz`xyãçdid mdn cg` ±Cãéàå ,ìàeîL,dyn did ipyde ± ©§¥§¦¨
déãäa äLîì dééúàå ìàeîL ìæàcz` `iade l`eny jldy ± §¨©§¥§©§¥§Ÿ¤©£¥

y ,enr epiax dyndéì øîà,dynl l`enyàîìc`ny ±ñç ¨©¥¦§¨©
àðéòaúî àðéãì íBìLå,oica cenrl ip` razp ±éàãäa íe÷cenr ± §¨§¦¨¦§§¦¨©£©

,ilr obdl oica inirdéúîéi÷ àìc àúééøBàa záúëc àúléî àkéìc§¥¨¦§¨§¨©§§§©§¨§Ÿ©¥§¥
eizniiw `ly dxeza zazky xac oi`y ±.

,éëa àø÷ éàäì éèî ék énà éaødki`a xn`p(hk b)eäét øôòa ïzé' ©¦©¦¦¨¥§©§¨¨¥¦¥¤¨¨¦
éàä élek ,øîà .'äå÷z Lé éìeà,lawiy elld mixeqid lk ixg` ± ©¥¦§¨¨©¥©

éìeàå.xaca geha epi`e ,dewz yi m` wtqa `ed oiicr ± §©
,éëa àø÷ éàäì éèî ék énà éaøl`xyi ipal diptv z`eapa xn`p ©¦©¦¦¨¥§©§¨¨¥

(b a diptv),,øîà .''ä óà íBéa eøúqz éìeà ,äåðò eLwa ,÷ãö eLwa'©§¤¤©§£¨¨©¦¨§§©¨©
éìeàå éàä élekmd oiicr ,deprae wcva ebdpziy z`f lk ixg` ± ¥©§©

.xaca migeha mpi`e ,'d s` oexg meia exzqi m` wtqa
,éëa àø÷ éàäì éèî ék éqà éaøl`xyi ipal qenr z`eapa xn`p ©¦©¦¦¨¥§©§¨¨¥

(eh d qenr)'ä ïðçé éìeà ,ètLî øòMá eâéväå áBè eáäàå òø eàðN'¦§¨§¤¡§©¦©©©¦§¨©¤¡©
úBàáö [éäìà],xn` .'sqFi zix`Wéìeàå éàä élekeyriy ixg` ± ¡Ÿ¥§¨§¥¦¥¥©§©

.xaca migeha mpi`e ,dpipg elawi m` wtqa md oiicr ,z`f lk
,éëa àø÷ éàäì éèî ék óñBé áøilyna xn`p(bk bi)àìa ätñð Léå' ©¥¦¨¥§©§¨¨¥§¥¦§¤§Ÿ

,'ètLîoi`e ,epnf ribdy mcew mlerd on zny in yiy xnelk ¦§¨
.htyn `la `id ezzine ,oeer ecia

:`xnbd dywn(øîà)edéðîæ àìa ìéæàc àkéà éîin yi ike ± ¨©¦¦¨§¨¦§Ÿ¦§¥
daiyn .zeigl el aevwd onfd xary mcew mlerd on jledy

:`xnbdïéà,ok ±àä ék[myk±]déab çéëL äåä éiaà øa éáéa áøc ¦¦¨§©¦¦©©©¥£¨§¦©©¥
elv` ievn did ±,úånä Càìîeì déì øîàdéçeìLj`ln el xn` ± ©§©©¨¤¨©¥¦§¥

,egelyl zendéì ézééà ìéæz` il `ade bexd jl ±àìcâî íéøî ¦©§¥¦¦§¨§©§¨
àéiLð øòéNe gilyd drh .miypd xriy z` zrlewy ±ézééà ìæà ¥©§©¨¨©©§¥

déìz` dnewna el `iade jld ±é÷cøc àìcâî íéøîzlcbny ± ¥¦§¨§©§¨©§§¥
.zewepizdéì øîà,egelyl zend j`lnàðàz` ,ip` ±íéøî ¨©¥£¨¦§¨

Cì éøîà àéiLð øòéN àìcâîz` z`ad dnle ,`iadl jl izxn` ± §©§¨¥©§©¨£©¦¨
.iwcxc `lcbn mixndéì øîà,gilyd eze` l`y ±døcäà éëä éà ¨©¥¦¨¦£©§¨

.dznyp z` iwcxc `lcbn mixnl xifg` m`d ±déì øîàj`ln ¨©¥
,dznyp z` dl xifgz l` ,zend`l`dúézééàå ìéàBäxg`n ± ¦§©§¥¨

,dze` z`adyàðééðîì éåäéìoipna zipnp zeidl x`yiz ± ¤¡¥§¦§¨¨
.miznd

,egely z` zend j`ln l`yàlàly dpnf ribd `ly xg`n ¤¨
,zenl iwcxc `lcbn mixndì zìëé éëéäzgwl ziid leki cvik ± ¥¦¨©§§¨

,gilyd el aiyd .dze`dãéa àøàúî àèé÷ð úåädzid `id ± £©§¦¨§¨¨¦¨
z` ea mixrpne micpcpny ur `edy ,xepz ly cE` dcia zfge`

,y`dàøâL à÷ úåäådwiqn dzide ± ©£©¨¨§¨
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xcde"קמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc dbibg(ycew zay meil)

àøepz àéøçîe,xepzd z` dwpne ±dòøëc dabà àzçpàå àzì÷L §¨§¨©¨§©§¨§©§©¨©©¨§©§¨
,dlbx ab lr zerha ezaiyede cE`d z` dgwl ±àçã÷dzeekp ± ©§¨

,dlbxejk jeznòøzéàrxed ±dúézééàå ,dìfîiziid leki okle ± ¦§©©¨¨§©§¥¨
.d`iadl

éiaà øa éáéa áø déì øîà,zend j`lnlãáòéîì àúeLø eëì úéà ¨©¥©¥©©©©¥¦§§¨§¤¡©
éëä.epnf ribd `ly in z` bexdl ,jk zeyrl zeyx mkl yi ike ± ¨¦

déì øîà,zend j`lnáéúk àìåxn`p `l ike ±(bk bi ilyn)Léå' ¨©¥§Ÿ§¦§¥
,'ètLî àìa ätñðmcew mizny miyp` yiy rnyn df weqtne ¦§¤§Ÿ¦§¨

.mpnfdéì øîà,iaia axáéúkäåxg` weqta xn`p ixde ±` zldw) ¨©¥§©§¦
(c,'àa øBãå Cìä øBc',epnf z` milydl jixv xec lky rnyne Ÿ¥§¨

.`ad xecd `eai mxhaøîà,zend j`ln elàðà eäì àðéòøc± ¨©§¨¥¨§£¨
zehye inir zelblbzne ,inir oze` `yepe drex ip` el` zenyp

dfd mleraàøãì eäì eìîc ãò,mdizepy zenlypy cr ±øãäå ©§¨§§¨¨©£©
äîeãì déì àðîéìLîmiznd xneyl oze` xqen ip` jk xg` wxe ± ©§¦§¨¥§¨

.'dnec' enyydéì øîà,iaia axzãáò éàî déðL ,óBñ óBñzepy ± ¨©¥§¥©¨§©§
.oda dyer dz` dn ,mc` eze`l exzepy zeaevwd miigdøîàel ¨©

,zend j`lndéléîa øéáòîc ïðaøî àáøeö àkéà éàyi m` ± ¦¦¨§¨¥©¨¨§©£¦§¦¥
,eizecin lr xiarny xirv mkg cinlzdéì eäì àðôéñBîip` ± ¦§¨§¥

,mipyd oze` z` el siqendéôelç àéåäåel` mipya ig `ede ± §©§¨¦¥
.znd mewna

n `xnbd:ika icil e`iady mitqep miweqt d`iaéèî ék ïðçBé éaø©¦¨¨¦¨¥
,éëa àø÷ éàäì`le ,epenna ewifde aei` lr ohyd bxhiwy xg`l §©§¨¨¥

aei` lr ohyl d"awd xn` ,aei` `hg(b a aei`)EdnM oi` iM'¦¥¨Ÿ
'ebe midl` `xi xWie mY Wi` ux`A.'ípç Bòláì Bá éðúéñzåxn` ¨¨¤¦¨§¨¨§¥¡Ÿ¦©§¦¥¦§©§¦¨

,opgei iaxBì ïéúéñî BaøL ãáò,card cbp axd z` oiziqny - ¤¤¤©§¦¦
åeax,úqéðm`dBì Lé äðwz.carl §¦¨©¨¨¥

,éëa àø÷ éàäì éèî ék ïðçBé éaøxn`p(eh eh aei`)àì åéLBã÷a ïä' ©¦¨¨¦¨¥§©§¨¨¥¥¦§¨Ÿ
,'ïéîàé,xn`ïéîàé àì åéLBã÷a éàoi` miwicva elit` m` ± ©£¦¦¦§¨Ÿ©£¦

,oin`n d"awdïàîaina ±.ïéîàé §©©£¦
z` x`iae ayii eit lry ,opgei iaxl rx`y dyrn d`ian `xnbd

:aezkdàçøBàa ìéæà à÷ äåä ãç àîBéopgei iax did cg` mei ± ¨©£¨¨¨¦§§¨
,jxca jledéðàz èéwðî äåäc àøáb àeääì dééæçcg` mc` d`x ± ©§¥§©©§¨©£¨§©¥§¥¥

,mip`z hwln didyðä ÷éáLðä ìé÷Lå ,eèîc Ceèî àìc Cdide ± ¨¦¨¨§¨§¨¦¨¨§Ÿ¨
,eliyad xaky mip`zd z` afer`ly mip`zd z` wx gwele

.eliyaddéì øîà,opgei iaxéôè ïlòî éðä åàìzeliyad el` ike ± ¨©¥¨¨¥§©¨§¥
.eliyad `ly el` z` wx gwel dz` dnle ,xzei zelern opi`

déì øîà,mc` eze`eäì ïðéòa àçøBàì éðäjxevl el` mip`z ± ¨©¥¨¥§§¨§¦¨§
,mhwel ip` jxcdïøèð àì éðäå ïøèð éðäeliyad `ly mip`zd ± ¨¥©§¨§¨¥Ÿ©§¨

mip`zd eli`e ,aiwxdl zexdnn opi`e ,ax onf jxca zexnyp
.jxca zexnyp opi` okxv lk eliyadyøîà,opgei iaxeðééä ¨©©§

áéúëcxn`py edf ±,'ïéîàé àì åéLBã÷a ïä'mc` eze`y myky ¦§¦¥¦§¨Ÿ©£¦
d`ex `edyk d"awd jk ,dpawxiz zeaehd mip`zdy yyg
mcew mlerd on mwlql xdnn `ed miaehe miwicv mixega

.e`hgi `ny yyege ,mda oin`n epi`y meyn ,e`hgiy
:`xnbd ddnzéðéà,`ed jk ike ±äåäc àãéîìz àeää àäå ¥¦§¨©©§¦¨©£¨

éøcðñkìà éaøc déúeáaéLaezpekya xb didy cg` cinlz ixde ± §¦§¥§©¦£¤§©§§¦
,ixcpqkl` iax lyøèeæcà áéëLå,xega ecera zne ±øîàåeilr §¨¦©§¨§¨©

,ixcpqkl` iaxïðaøî éàä éòa éàzkll df cinlz dvex did m` ± ¦¨¥©¥©¨¨
,miaeh jxcaééç äåä.zn did `le ig did -àúéà íàåm`e ± £¨¨¥§¦¦¨

,e`hgi `ly ick mzexirva mizny yiy ,opgei iax ixac mipekp
àîìcdf cinlz `ny ±îmdilr xn`py el`àì åéLBã÷a ïä' ¦§¨¥¥¦§¨Ÿ

äåä 'ïéîàé`ly ick ezexirva mlerdn d"awd ewliqe did - ©£¦£¨
zkll dvx `ly ixcpqkl` iax eilr xn` recne ,`ehgl witqi

.miaeh jxca
:`xnbd zvxznàeääcinlz eze` ±åéúBaøa èòáîz` dfan - ©§©¥§©¨

eizeax,äåämiznd miyecwd on epi`y ixcpqkl` iax ea xikde £¨
.mixirv mcera

,éëa àø÷ éàäì éèî ék ïðçBé éaøxn`p(d b ik`ln)dtewzd oipra ©¦¨¨¦¨¥§©§¨¨¥
dle`bd mcewyøäîî ãò éúééäå ,ètLnì íëéìà ézáø÷å'§¨©§¦£¥¤©¦§¨§¨¦¦¥§©¥

øéëN øëN é÷Lòáe ø÷Mì íéòaLpáe íéôàðîáe íéôMëîadpnl` ©§©§¦©§¨£¦©¦§¨¦©¤¤§Ÿ§¥§©¨¦©§¨¨
,xn` .'zF`av 'd xn` ,ipE`xi `le xb iHnE mFzieBaøL ãáò §¨©¥¥§Ÿ§¥¦¨©§¨¤¤¤©

Bðeãì Báø÷î,eze` oecl ±åeaxBãéòäì øäîîecbp cirdl ± §¨§§§§©¥§¨¦
m`d ,envraBì Lé äðwz.carl ©¨¨¥

:weqtd eze` jynd lr zetqep zeyxc d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
áeúkä eðéìò ì÷ML eðì éBà ,éàkæ ïa ïðçBézexiark úBl÷zexiar ¨¨¤©©¨¤¨©¨¥©¨©§

,úBøeîçmit`pn mr cgi xiky xky iwyer aezkd xikfd ixdy £
mitykne.

øb ìL Bðéc ähnä ìk ,Lé÷ì Léø øîàixd ,oick `ly xbd zrxl ¨©¥¨¦¨©©¤¦¤¥
dfäìòî ìL Bðéc ähî eléàk,'d ly ±,'øb éhîe' øîàpL'd oeciy §¦©¤¦¤©£¨¤¤¡©©¥¥

,xb ly epic mihnd z`áéúk 'éhîe'mb ef daiz `exwl ozip ± ©¦§¦
dhn' xne`k ,envr zece` xacn 'dy rnyny ,'iHnE' cewipa©¦

.d"awd ly epic dhd eli`k xb ly epic dhndy ,'ize`
øác äNBòä ìk ,àtt øa àðéðç éaø øîàdxiar,Ba èøçúîe ¨©©¦£¦¨©¨¨¨¨¤§©¦§¨¥

øîàpL ,ãiî Bì ïéìçBîweqtd eze`a,'éðeàøé àìå'd"awdy xnelk £¦¦¨¤¤¡©§Ÿ§¥¦
,epnn mi`xi mpi`y meyn htynl maxwiéðeàøé àäm`y ixd ± ¨§¥¦
,mdizepeer lr mihxgzne 'dn mi`xi eid.ãiî íäì ïéìçBî£¦¨¤¦¨

,éëa àø÷ éàäì éèî ék ïðçBé éaøxn`p(ci ai zldw)ìk úà ék' ©¦¨¨¦¨¥§©§¨¨¥¦¤¨
íìòð ìk ìò ,ètLîa àéáé íéäìàä ,äNòî,'rx m`e aFh m` ©£¤¨¡Ÿ¦¨¦§¦§¨©¨¤¡¨¦§¦¨

,bbeya mc`d dyry zexiard z` elit` htyna `ian d"awdy
,xn` .epnn zenlrp ode,úBðBãæk úBââL Bì ì÷BL BaøL ãáòm`d ¤¤¤©¥§¨¦§

Bì Lé äðwz.carl ©¨¨¥
:`xnbd zxxan'íìòð ìk ìò' éàî,'lk' zaiza daxzp dn ± ©©¨¤¡¨

:`xnbd zx`an .hren xac elit` rnynyø øîàâøBää äæ ,á ¨©©¤©¥
å ,Bøáç éðôa äpékexiagda ñàîð`iai df z` elit`y ,dfa uw ± ¦¨¦§¥£¥§¦§¨¨
.htyna midl`d÷øä äæ ,øîà ìàeîLewxeid ±,Bøéáç éðôa §¥¨©¤¨©¦§¥£¥

åexiagñàîð.dfa uw ± §¦§¨
:weqtd seq z` zyxec `xnbd,'òø íàå áBè íà' éàîrnyny ©¦§¦¨

.dyry aehd lr mb htyna mc`d z` `iai 'dyéaø éác éøîà̈§¦§¥©¦
,àéñäøôa éðòì ä÷ãö ïúBpä äæ ,éàpémb yi dyery aehd jezay ©©¤©¥§¨¨§¨¦§©§¤§¨

.ezpizp ote`a iprd z` yiiany ,rxàä ék,dyrnd eze` enk ± ¦¨
àæeæ áéäé à÷c àøáb àeääì dééæç éàpé éaøcozpy cg` mc` d`x ± §©¦©©©§¥§©©§¨§¨¨¦¨

rahndéì øîà ,àéñäøôa éðòì,i`pi iax,déì záäé àìc áèeî §¨¦§©§¤§¨¨©¥¨§Ÿ¨©§§¥
dézôñëe déì záäéc àzLäîxzei ,el ozep ziid `ly did ahen ± ¥©§¨§¨©§§¥§©§¥

.eze` zyiiae miaxa el zzpy ,dzrn
:rx mb ea yiy aeh dyrnl zetqep ze`nbec d`ian `xnbdéác§¥

éãéì dì éúééî à÷c ,øúqa äMàì ä÷ãö ïúBpä äæ ,éøîà àìéL éaø©¦¦¨¨§¦¤©¥§¨¨§¦¨©¥¤§¨©§¥¨¦¥
àãLç.dxiara decygiy ,cyg icil dze` `iany ±,øîà àáø £¨¨¨¨¨©

Czeçî BðéàL øNa BzLàì øbLnä äæalgdn xwepn epi` ± ¤©§©¥§¦§¨¨¤¥§¨
,mixeq`d micibdne,úBúaL éáøòazlik`a dliykn `vnpy §©§¥©¨

opi` ,zay ikxv oikdl zexdnn miypdy jezny ,micibe alg
.xwepn xyad m` oigadl al zepzep

:`xnbd dywnàäåixde ±àáødid envrøbLîxya ezy`l §¨¨¨§©¥
:`xnbd daiyn .zezay iaxra xwepn epi`yéðàLezy` dpey ± ©¦

dzidy ,`ax lyäàé÷ác dåeâa déì íé÷c ,àcñç áø úa`ax ± ©©¦§¨§¦¥§©¨¦§¦¨
epi` xyady oigaze ,el` mipica d`iwa `idy da rcei did

.xwepn
,éëa àø÷ éàäì éèî ék ïðçBé éaøzellwd zyxta xn`p`l mixac) ©¦¨¨¦¨¥§©§¨¨¥

(`kïàöîú ék äéäå','úBøöå úBaø úBòø Búà,xn`BaøL ãáò §¨¨¦¦§¤¨Ÿ¨©§¨¤¤¤©
,úBøöå úBòø Bì àéöîîm`dBì Lé äðwz.carl ©§¦¨§¨©¨¨¥

:`xnbd zxxanéàîweqtd yexit dn ±úBòø'zeax.'úBøöå ©¨§¨
:`xnbd daiynúBøö úBNòpL úBòø ,áø øîàzekenq ±ïBâk ,Bæì Bæ ¨©©¨¤©£¨§§
àaø÷òå àøeaéæoi`y ,cg` mc` mdipy evwry axwre drxiv ± ¦¨§©§©¨

zpkeqn zeviwrdn zg` lk ly d`etxdy iptn ,ezknl d`etx
didz ef drx ly d`etx ,zerxa mb didi jke .dipyd dviwrl

xve zpkeqn.dipyd drxl d
mb ea yiy aeh dyrn ly ztqep `nbec d`iane zxfeg `xnbd

:rxéðòì úBòî Bì àéöînä äæ ,øîà ìàeîLewxB÷çBc úòLa`le §¥¨©¤©©§¦¨§¨¦¦§©£
zepwl leki did mcew zern el `ivnn did m`y ,okl mcew
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המשך בעמוד קמג

oiaiig lkd` cenr d sc ± oey`x wxtohw cren
àøåðú àéøçî à÷å.xepzd z` zcakn -äòøëã äáâà äéúáéúåà,dlbx ab lr ezaiyed .

.dlfn rxede zekpeàðà åäì àðéòøã`l` ,dnec enyy miznd xneyl oxqen ipi` -

.xec iexw `ede ,eizepy e`lnziy cr mlera oihye inr oilblbznäéìéîá øéáòîã-

.eizecn lr xiarnåèîã.elyazp -ïøèðéî éðäoi` okxev lk elyia `ly oze` -

.awxil zexdnn'åë áéúëã åðééä`xi zeaehd -

s` ,eawxi ot,dzinl oifg`p miwicvd mixegad

.e`hgi otøèåæãà.xega ecera -éàä éòá éà
ïðáøî.iig ied miaeh jxca jled zeidl -èòáî

äåä åéúåáøáea xikn did ixcpqkl` iax -

didi `l aehe" :aizke ,miyecwd on did `ly

`xi eppi` xy` ,lvk mini jix`i `le ,ryxl

zkqna `ipze ,(g zldw) "midl`d iptln

`edyk ,edn rcei ipi` ef `xen :(a,bl) oiyecw

`xwie) "jidl`n z`xie owf ipt zxcde" xne`

.minkg ceak ef `xen :xne` ied (hiúåì÷
úåøåîçëmit`pnk xiky xky iwyer -

.mitykneøâ éèîå.aizk `xw i`da -àìå
éðåàøé.aizk `xw `dae -äùòî ìë úà éë

íìòð ìë ìò èôùîá àéáé íéäìàälr s`e -

e`ian `ed ,bbey dyry ,epnn zenlrpd

.htynaìë ìò.rnyna hren xac elit` -

ñàîðå.xaca exiag zrc dvw -áåè íà éàî-

.htyna e`ian daehd lr s` :rnyncåðéàù
êúåçîoicibd one algd on xwepn epi`y -

.mixeq`dúåúáù éáøòáoixdnny jezny -

xwepn m` al oipzep opi` zay ikxev zeyrl

.`ed.úåøödzqrke" oeyl ,efl ef zekenq

.cgi miyp izy ,(` ` l`eny) "dzxvàøåáéæ
àáø÷òåzkqna opixn`c meyn ,ikd hiwp -

ining :(a,gk) "oicinrn oi`" wxta dxf dcear

.`zpkq `telige ,`xeaifl ixixwe `axwrl

zeyrp - `axwre `xeaif dizkpc `kid ,jkld

- ixixwa `l `zpwz dil zilc ,efl ef zexv

.`xeaifl dywc - ininga `le .axwrl dywc

å÷çåã úòùá éðòì úåòî àéöîîä äælirl` -

ezwcv `ivndl libxd ,"rx m`e aeh m`" i`w

,wgcd zry mcew `le ewgec zrya iprl

.lefd zrya ozepwle eizepefn ywal lekiy

àììòìzllre mbxznc ,d`eazd zepwl -

.(dk `xwie) `rx`àúéìúì,ceai`le cqtdl -

oefn wgcd zrya zepwl :d`xp ile .izrny jk

:(a,`iw migqt) xn xn`ck ,elqa dlez `edy

dyw `ziaa i`lz ,ipefn `lz - `zliq `lz

.`zeiprl
åðéà
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àðôéñåî"ulegd" idliya dil zi`c `aiwr iaxl :zeywdl yi - ditelg dede el

rnyn `d ,el oitiqen dkf dil zile ,ediwfgl el etiqed elyn :(`,p zenai)

.oeir jixv !el oitiqenc `kd

èòáîzny cg`a (`,bi) ,zayc `nw wxtc `idda xninl `ki` oke - ded eizeaxa

.yxcnd ziaa eilitz zklen ezy` dzide

ilra ,"jini jxe`e jiig `id ik" aizk :dxn`

`le !eini ivga zn ikid daxd dpye daxd `xwy

ded ipdn mixne` eid `le ,xac dl eaiyd

daeyz did `l :inp i` ."oin`i `l eiyecwa"c

.zgvp

àäxiky xky wyer iab - oilgen ipe`xi

[``bilte .dyrz `l dil dedc ,aizkª

:xn`c ,(`,et) `neic `xza wxta l`rnyi iaxc

`ziixa `ki`e .xtkn mixetkd meie dlez daeyz

daeyz dyrz `le dyr lr :xn`c zxg`

aW yi :daeyz ipipr oia wlgl yi cere .zxtkn¨

`l la` el oilgenc ay yie ,cin el oilgene

.oilez yper eze`e ,yper yi oiicre dxenb dlign

zevn lr xaerd :(a,ai) zereaya opixn`c `de

el oilgeny cr myn ff `l hxgzpe dyr-epiid

oixeqi ici lr eal lka ay m`e ,dxenb dlign-

.eizeper el extkzi

úåùòðù- `axwre `xeaif oebk efl ef zexv

ef dkiypl d`etx :mz epax yxit

ipy wxt yix opixn` oke .ef dkiypl dyw

ixixw `axwrl ining :(a,gk) dxf dcearc

.`xeaifläæewgec zrya iprl zern `ivnnd

,rx m`e aeh m` ,lirlc` i`wc i"yx yxit -

.xweia dpew `vnpe xweid zry cr el oiznny

`zilzl-edpewy enk ,dry itl zt zepwl

.dipefnl `lz izliql `lz opixn`ck ,elqa

i`d ilek hwp dnl ,`cg :mz epaxl `iywe

zerx eze` o`vnz ik dide" `xw jci`a diwqt`e

zrya iprl delnd opixn`c :cere !"zexve zeax

ewgec-diryi) "dpri 'de `xwz f`" xn`p eilr

,edin !(`,bq zenai) "eznai lr `ad" wxta (gp

deln oia ozp oa dcedi iax axd wlgn mzd

giky `lc `zlin cenlzd hwpc :cere .`ivnnl

(a,`iw) "migqt iaxr"a xn`c ,mgld zelzl

`ziaa i`lz-:mz epax yxtne !`zeiprl iyw

zerxe zeax zexv-iprl zern `ivnnd edf

xn`e df `ae lyend eqtzy oebk ,ewgec zrya

df did `l m`e .eizerwxw lr zern el deliy el

`a-wegc `edy itl ,epeicta lwin did lyend

zepwl dvex did m` ,giky `l `zllrl ifef .ipre

ezial elik`dl d`eaz-,zern el oi`iven oi`

,(a,fn `xza `aa) oiafe `lz enk .`zilzl

ick ezelzl ,elyn xeknl eze` oiwgecyk
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àzì÷L .àøepú àéøçîeàzçpàådabà,dòøëã §©§¨©¨§¦§¨§©§©¨©©¨§©§¨
àçã÷òøúéàå,dìfîéáéa áø déì øîà .dúéúééàå ¨§¨§¦§©©¨¨§©§¦¨£©¥©¥¨

øîà ?éëä ãáòéîì àúeLø eëì úéà :ééaà øa©©©¥¦§§¨§¤¡©¨¦£©
øîà ?"ètLî àìa ätñð Léå" áéúk àìå :dél¥§¨§¦§¥¦§¤§Ÿ¦§¨£©

:øîà !"àa øBãå CìBä øBã" áéúëäå :déìàðéòøc ¥§¨§¦¥§¨£©§¨¥¨
øãäå ,àøãì eäì eìîc ãò àðà eäìàðîéìLîdéì §£¨©¦§§§¨¨©£©©§¦§¨¥

:øîà ?zãáò éàî déðL ,óBñ óBñ :déì øîà .äîeãì§¨£©¥¨¥©¨©§§£©
ïðaøî àáøeö àkéà éàøéáòîcdéléîaeäì àðôéñBî ¦¦¨§¨¥©¨©§©£¦§¦¥¦§¨§

àø÷ éàäì éèî ék ïðçBé éaø .déôelç àéåäå ,déì¥§¨§¨¦¥©¦¨¨¦¨¥§©§¨
éðúéñzå" :éëaBáBaøL ãáò "ípç BòláìBì ïéúéñî ¨¥©§¦¥¦§©§¦¨¤¤¤©§¦¦

,úqéðåàø÷ éàäì éèî ék ïðçBé éaø ?Bì Lé äðwz §¦©©¨¨¥©¦¨¨¦¨¥§©§¨
ïä" :éëaåéLã÷aàì,"ïéîàéïéîàé àì åéLBã÷a éà¯ ¨¥¥¦§¨Ÿ©£¦¦¦§¨Ÿ©£¦

ïàîadééæç ,àçøBàa ìéæà à÷ äåä ãç àîBé ?ïéîàé §©©£¦¨©£¨¨¨¥§§¨©§¥
ðä ÷éáL ,éðàz èé÷ðî äåäc àøáb àeääì,eèîc C §©©§¨©£¨©§¥§¥¥¨¥¨¨§¨

ìé÷Låðä?éôè ïìòî éðä åàì :déì øîà .eèî àìc C §¨¥¨¨§¨¨£©¥¨¨¥©£¨§¥
éðä :déì øîàéðä ,eäì ïðéòa àçøBàì¯,ïøèðéðäå¯ £©¥¨¥§§¨¨¥©§¨¥©§¨§¨¥

."ïéîàé àì åéLBã÷a ïä" áéúëc eðééä :øîà .ïøèð àì̈©§¨£©©§¦§¦¥¦§¨Ÿ©£¦
éaøc déúeááéLa äåäc àãéîìz àeää àäå ?éðéà¦¦§¨©©§¦¨©£¨§¥¨¥§©¦
ïðaøî éàä éòa éà :øîàå ,øèeæcà áéëLå éøcðñkìà£¤§©§§¦§¨¥©§¨©£©¦¨¥©¥©¨©

àúéà íàå .éiç äåä¯àì åéLBã÷a ïä"î àîìc £¨©¥§¦¦¨¦§¨¥¤¦§¨Ÿ
ék ïðçBé éaø .äåä åéúBaøa èòáî àeää ?äåä "ïéîàé©£¦£¨©§©¥§©¨£¨©¦¨¨¦

ézáø÷å" :éëa àø÷ éàäì éèîéúééäå ètLnì íëéìà ¨¥§©§¨¨¥§¨©§¦£¥¤©¦§¨§¨¦¦
ãòøäîîíéôàðîáe íéôMëîaíéòaLpáeø÷Mì ¥§©¥©§©§¦©§¨£¦©¦§¨¦©¨¤

é÷LBòáe,Bðeãì Báø÷î BaøL ãáò ,"øéëN øëN §§¥§©¨¦¤¤¤©§¨§§
øäîîeïa ïðçBé éaø øîà ?Bì Li äðwz ,Bãéòäì §©¥§¨¦©¨¨¥¨©©¦¨¨¤

ì÷ML eðì éBà :éàkæúBl÷ áeúkä eðéìò.úBøeîçk ©©¨¤¨©¨¥©¨©©£
øb ìL Bðéc ähnä ìk :Lé÷ì Léø øîà¯eléàk ¨©¥¨¦¨©©¤¦¤¥§¦

éhîe" :øîàpL ,äìòî ìL Bðéc ähî"øb¯éhîe ©¤¦¤©£¨¤¤¡©©¥¥©¦
.áéúkéaø øîàøác äNBòä ìk :àtt øa àðéðç §¦¨©©¦£¦¨©©¨¨¨¤¨¨

èøçúîeBa¯àìå" :øîàpL ,ãiî Bì ïéìçBî,"éðeàøé ¦§¨¥£¦¦¨¤¤¡©§Ÿ§¥¦
éðeàøé àä¯éèî ék ïðçBé éaø .ãiî íäì ïéìçBî ¨§¥¦£¦¨¤¦¨©¦¨¨¦¨¥

:éëa àø÷ éàäìàéáé íéäìàä äNòî ìk úà ék" §©§¨¨¥¦¤¨©£¤¨¡Ÿ¦¨¦
ètLîáìk ìò" éàî ?Bì Li äðwz úBðBãæk úBââL Bì ì÷BL BaøL ãáò ,"íìòð ìk ìò §¦§¨©¨¤§¨¤¤¤©¥§¨¦§©¨¨¥©©¨

Bøáç éðôa äpék âøBää äæ :áø øîà ?"íìòðñàîðåBøéáç éðôa ÷øä äæ :øîà ìàeîLe .da ¤§¨¨©©¤©¥¦¨¦§¥£¥§¦§¨¨§¥¨©¤¨¨¦§¥£¥
àä ék .àéñäøôa éðòì ä÷ãö ïúBpä äæ :éàpé éaø éáã éøîà ?"òø íàå áBè íà" éàî .ñàîðå§¦§¨©¦§¦¨¨§¦§¥©¦©©¤©¥§¨¨§¨¦§©§¤§¨¦¨
úáäé àìc áèeî :déì øîà ,àéñäøôa éðòì àæeæ áéäé à÷c àøáb àeääì dééæç éàpé éaøc§©¦©©©§¥§©©§¨§¨¨¥¨§¨¦§©§¤§¨£©¥¨§¨§©©

déì záäéã àzLäî déì.dézôñëeà÷c ,øúña äMàì ä÷ãö ïúBpä äæ :éøîà àìéL éaø éác ¥¥¨§¨¦©©§¥§©§¥§¥©¦¥¨¨§¦¤©¥§¨¨§¦¨§¥¤§¨
äæ :øîà àáø .àãLç éãéì dì éúééîøbLîäíé÷c àcñç áø úa éðàL !øbLî àáø àäå .úBúaL éáøòa Czeçî BðéàL øNa BzLàì ©§¥¨¦¥£¨¨¨¨¨©¤©§©¥§¦§¨¨¤¥§¨§©§¥©¨§¨¨¨§©¥¨¥©©¦§¨§¦

dåeâa déìék äéäå" :éëa àø÷ éàäì éèî ék ïðçBé éaø .äàé÷ácúBøöå úBòø Bì àéöîî BaøL ãáò "úBøöå úBaø úBòø BúBà ïàöîú ¥§©¨¦§¦¨©¦¨¨¦¨¥§©§¨¨¥§¨¨¦¦§¤¨¨©§¨¤¤¤©©§¦¨§¨
úBNòpL úBòø :áø øîà ?"úBøöå úBòø" éàî ?Bì Lé äðwz.àaø÷òå àøeaéæ ïBâk ,Bæì Bæ úBøöäæ :øîà ìàeîLeàéöînäúBòî Bì ©¨¨¥©¨§¨¨©©¨¤©£¨¨§¦¨§©§©¨§¥¨©¤©©§¦¨

àæeæ" éLðéà éøîàc eðééä :àáø øîà .B÷çBc úòLa éðòìàììòì,àçéëL àìàúéìúì¯àeää íBiá Bá étà äøçå"."çéëLíézáæòå §¨¦¦§©££©¨¨©§§¨§¦¡¨¥¨§¨§¨¨§¦¨¦§¥¨§¦©§¨¨©¦©©©£©§¦
ézøzñäåéðôBðéàL ìk :áø øîà éîeéáè øa àìcøa áø øîà ,"íäîøzñäaíéðt¯BðéàL ìk ,íäî Bðéà"ìBëàì ìBëàì äéäå"a §¦§©§¦¨©¥¤¨©©©§§¨©©§¥¨©©¨¤¥§¤§¥¨¦¥¥¤¨¤¥§§¨¨¤¡¤¡
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קמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc dbibg(ycew zay meil)

àøepz àéøçîe,xepzd z` dwpne ±dòøëc dabà àzçpàå àzì÷L §¨§¨©¨§©§¨§©§©¨©©¨§©§¨
,dlbx ab lr zerha ezaiyede cE`d z` dgwl ±àçã÷dzeekp ± ©§¨

,dlbxejk jeznòøzéàrxed ±dúézééàå ,dìfîiziid leki okle ± ¦§©©¨¨§©§¥¨
.d`iadl

éiaà øa éáéa áø déì øîà,zend j`lnlãáòéîì àúeLø eëì úéà ¨©¥©¥©©©©¥¦§§¨§¤¡©
éëä.epnf ribd `ly in z` bexdl ,jk zeyrl zeyx mkl yi ike ± ¨¦

déì øîà,zend j`lnáéúk àìåxn`p `l ike ±(bk bi ilyn)Léå' ¨©¥§Ÿ§¦§¥
,'ètLî àìa ätñðmcew mizny miyp` yiy rnyn df weqtne ¦§¤§Ÿ¦§¨

.mpnfdéì øîà,iaia axáéúkäåxg` weqta xn`p ixde ±` zldw) ¨©¥§©§¦
(c,'àa øBãå Cìä øBc',epnf z` milydl jixv xec lky rnyne Ÿ¥§¨

.`ad xecd `eai mxhaøîà,zend j`ln elàðà eäì àðéòøc± ¨©§¨¥¨§£¨
zehye inir zelblbzne ,inir oze` `yepe drex ip` el` zenyp

dfd mleraàøãì eäì eìîc ãò,mdizepy zenlypy cr ±øãäå ©§¨§§¨¨©£©
äîeãì déì àðîéìLîmiznd xneyl oze` xqen ip` jk xg` wxe ± ©§¦§¨¥§¨

.'dnec' enyydéì øîà,iaia axzãáò éàî déðL ,óBñ óBñzepy ± ¨©¥§¥©¨§©§
.oda dyer dz` dn ,mc` eze`l exzepy zeaevwd miigdøîàel ¨©

,zend j`lndéléîa øéáòîc ïðaøî àáøeö àkéà éàyi m` ± ¦¦¨§¨¥©¨¨§©£¦§¦¥
,eizecin lr xiarny xirv mkg cinlzdéì eäì àðôéñBîip` ± ¦§¨§¥

,mipyd oze` z` el siqendéôelç àéåäåel` mipya ig `ede ± §©§¨¦¥
.znd mewna

n `xnbd:ika icil e`iady mitqep miweqt d`iaéèî ék ïðçBé éaø©¦¨¨¦¨¥
,éëa àø÷ éàäì`le ,epenna ewifde aei` lr ohyd bxhiwy xg`l §©§¨¨¥

aei` lr ohyl d"awd xn` ,aei` `hg(b a aei`)EdnM oi` iM'¦¥¨Ÿ
'ebe midl` `xi xWie mY Wi` ux`A.'ípç Bòláì Bá éðúéñzåxn` ¨¨¤¦¨§¨¨§¥¡Ÿ¦©§¦¥¦§©§¦¨

,opgei iaxBì ïéúéñî BaøL ãáò,card cbp axd z` oiziqny - ¤¤¤©§¦¦
åeax,úqéðm`dBì Lé äðwz.carl §¦¨©¨¨¥

,éëa àø÷ éàäì éèî ék ïðçBé éaøxn`p(eh eh aei`)àì åéLBã÷a ïä' ©¦¨¨¦¨¥§©§¨¨¥¥¦§¨Ÿ
,'ïéîàé,xn`ïéîàé àì åéLBã÷a éàoi` miwicva elit` m` ± ©£¦¦¦§¨Ÿ©£¦

,oin`n d"awdïàîaina ±.ïéîàé §©©£¦
z` x`iae ayii eit lry ,opgei iaxl rx`y dyrn d`ian `xnbd

:aezkdàçøBàa ìéæà à÷ äåä ãç àîBéopgei iax did cg` mei ± ¨©£¨¨¨¦§§¨
,jxca jledéðàz èéwðî äåäc àøáb àeääì dééæçcg` mc` d`x ± ©§¥§©©§¨©£¨§©¥§¥¥

,mip`z hwln didyðä ÷éáLðä ìé÷Lå ,eèîc Ceèî àìc Cdide ± ¨¦¨¨§¨§¨¦¨¨§Ÿ¨
,eliyad xaky mip`zd z` afer`ly mip`zd z` wx gwele

.eliyaddéì øîà,opgei iaxéôè ïlòî éðä åàìzeliyad el` ike ± ¨©¥¨¨¥§©¨§¥
.eliyad `ly el` z` wx gwel dz` dnle ,xzei zelern opi`

déì øîà,mc` eze`eäì ïðéòa àçøBàì éðäjxevl el` mip`z ± ¨©¥¨¥§§¨§¦¨§
,mhwel ip` jxcdïøèð àì éðäå ïøèð éðäeliyad `ly mip`zd ± ¨¥©§¨§¨¥Ÿ©§¨

mip`zd eli`e ,aiwxdl zexdnn opi`e ,ax onf jxca zexnyp
.jxca zexnyp opi` okxv lk eliyadyøîà,opgei iaxeðééä ¨©©§

áéúëcxn`py edf ±,'ïéîàé àì åéLBã÷a ïä'mc` eze`y myky ¦§¦¥¦§¨Ÿ©£¦
d`ex `edyk d"awd jk ,dpawxiz zeaehd mip`zdy yyg
mcew mlerd on mwlql xdnn `ed miaehe miwicv mixega

.e`hgi `ny yyege ,mda oin`n epi`y meyn ,e`hgiy
:`xnbd ddnzéðéà,`ed jk ike ±äåäc àãéîìz àeää àäå ¥¦§¨©©§¦¨©£¨

éøcðñkìà éaøc déúeáaéLaezpekya xb didy cg` cinlz ixde ± §¦§¥§©¦£¤§©§§¦
,ixcpqkl` iax lyøèeæcà áéëLå,xega ecera zne ±øîàåeilr §¨¦©§¨§¨©

,ixcpqkl` iaxïðaøî éàä éòa éàzkll df cinlz dvex did m` ± ¦¨¥©¥©¨¨
,miaeh jxcaééç äåä.zn did `le ig did -àúéà íàåm`e ± £¨¨¥§¦¦¨

,e`hgi `ly ick mzexirva mizny yiy ,opgei iax ixac mipekp
àîìcdf cinlz `ny ±îmdilr xn`py el`àì åéLBã÷a ïä' ¦§¨¥¥¦§¨Ÿ

äåä 'ïéîàé`ly ick ezexirva mlerdn d"awd ewliqe did - ©£¦£¨
zkll dvx `ly ixcpqkl` iax eilr xn` recne ,`ehgl witqi

.miaeh jxca
:`xnbd zvxznàeääcinlz eze` ±åéúBaøa èòáîz` dfan - ©§©¥§©¨

eizeax,äåämiznd miyecwd on epi`y ixcpqkl` iax ea xikde £¨
.mixirv mcera

,éëa àø÷ éàäì éèî ék ïðçBé éaøxn`p(d b ik`ln)dtewzd oipra ©¦¨¨¦¨¥§©§¨¨¥
dle`bd mcewyøäîî ãò éúééäå ,ètLnì íëéìà ézáø÷å'§¨©§¦£¥¤©¦§¨§¨¦¦¥§©¥

øéëN øëN é÷Lòáe ø÷Mì íéòaLpáe íéôàðîáe íéôMëîadpnl` ©§©§¦©§¨£¦©¦§¨¦©¤¤§Ÿ§¥§©¨¦©§¨¨
,xn` .'zF`av 'd xn` ,ipE`xi `le xb iHnE mFzieBaøL ãáò §¨©¥¥§Ÿ§¥¦¨©§¨¤¤¤©

Bðeãì Báø÷î,eze` oecl ±åeaxBãéòäì øäîîecbp cirdl ± §¨§§§§©¥§¨¦
m`d ,envraBì Lé äðwz.carl ©¨¨¥

:weqtd eze` jynd lr zetqep zeyxc d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
áeúkä eðéìò ì÷ML eðì éBà ,éàkæ ïa ïðçBézexiark úBl÷zexiar ¨¨¤©©¨¤¨©¨¥©¨©§

,úBøeîçmit`pn mr cgi xiky xky iwyer aezkd xikfd ixdy £
mitykne.

øb ìL Bðéc ähnä ìk ,Lé÷ì Léø øîàixd ,oick `ly xbd zrxl ¨©¥¨¦¨©©¤¦¤¥
dfäìòî ìL Bðéc ähî eléàk,'d ly ±,'øb éhîe' øîàpL'd oeciy §¦©¤¦¤©£¨¤¤¡©©¥¥

,xb ly epic mihnd z`áéúk 'éhîe'mb ef daiz `exwl ozip ± ©¦§¦
dhn' xne`k ,envr zece` xacn 'dy rnyny ,'iHnE' cewipa©¦

.d"awd ly epic dhd eli`k xb ly epic dhndy ,'ize`
øác äNBòä ìk ,àtt øa àðéðç éaø øîàdxiar,Ba èøçúîe ¨©©¦£¦¨©¨¨¨¨¤§©¦§¨¥

øîàpL ,ãiî Bì ïéìçBîweqtd eze`a,'éðeàøé àìå'd"awdy xnelk £¦¦¨¤¤¡©§Ÿ§¥¦
,epnn mi`xi mpi`y meyn htynl maxwiéðeàøé àäm`y ixd ± ¨§¥¦
,mdizepeer lr mihxgzne 'dn mi`xi eid.ãiî íäì ïéìçBî£¦¨¤¦¨

,éëa àø÷ éàäì éèî ék ïðçBé éaøxn`p(ci ai zldw)ìk úà ék' ©¦¨¨¦¨¥§©§¨¨¥¦¤¨
íìòð ìk ìò ,ètLîa àéáé íéäìàä ,äNòî,'rx m`e aFh m` ©£¤¨¡Ÿ¦¨¦§¦§¨©¨¤¡¨¦§¦¨

,bbeya mc`d dyry zexiard z` elit` htyna `ian d"awdy
,xn` .epnn zenlrp ode,úBðBãæk úBââL Bì ì÷BL BaøL ãáòm`d ¤¤¤©¥§¨¦§

Bì Lé äðwz.carl ©¨¨¥
:`xnbd zxxan'íìòð ìk ìò' éàî,'lk' zaiza daxzp dn ± ©©¨¤¡¨

:`xnbd zx`an .hren xac elit` rnynyø øîàâøBää äæ ,á ¨©©¤©¥
å ,Bøáç éðôa äpékexiagda ñàîð`iai df z` elit`y ,dfa uw ± ¦¨¦§¥£¥§¦§¨¨
.htyna midl`d÷øä äæ ,øîà ìàeîLewxeid ±,Bøéáç éðôa §¥¨©¤¨©¦§¥£¥

åexiagñàîð.dfa uw ± §¦§¨
:weqtd seq z` zyxec `xnbd,'òø íàå áBè íà' éàîrnyny ©¦§¦¨

.dyry aehd lr mb htyna mc`d z` `iai 'dyéaø éác éøîà̈§¦§¥©¦
,àéñäøôa éðòì ä÷ãö ïúBpä äæ ,éàpémb yi dyery aehd jezay ©©¤©¥§¨¨§¨¦§©§¤§¨

.ezpizp ote`a iprd z` yiiany ,rxàä ék,dyrnd eze` enk ± ¦¨
àæeæ áéäé à÷c àøáb àeääì dééæç éàpé éaøcozpy cg` mc` d`x ± §©¦©©©§¥§©©§¨§¨¨¦¨

rahndéì øîà ,àéñäøôa éðòì,i`pi iax,déì záäé àìc áèeî §¨¦§©§¤§¨¨©¥¨§Ÿ¨©§§¥
dézôñëe déì záäéc àzLäîxzei ,el ozep ziid `ly did ahen ± ¥©§¨§¨©§§¥§©§¥

.eze` zyiiae miaxa el zzpy ,dzrn
:rx mb ea yiy aeh dyrnl zetqep ze`nbec d`ian `xnbdéác§¥

éãéì dì éúééî à÷c ,øúqa äMàì ä÷ãö ïúBpä äæ ,éøîà àìéL éaø©¦¦¨¨§¦¤©¥§¨¨§¦¨©¥¤§¨©§¥¨¦¥
àãLç.dxiara decygiy ,cyg icil dze` `iany ±,øîà àáø £¨¨¨¨¨©

Czeçî BðéàL øNa BzLàì øbLnä äæalgdn xwepn epi` ± ¤©§©¥§¦§¨¨¤¥§¨
,mixeq`d micibdne,úBúaL éáøòazlik`a dliykn `vnpy §©§¥©¨
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äéäå"a àìå ,déúéà íéðt:eäì øîà !déúéà "ìBëàì ¨¦¦¥§Ÿ§§¨¨¤¡¦¥£©§

?àkìî øBáL éa àòðöa àðøcLî änk eúéòãé éî¦¨§¦©¨§©©§¨§¦§¨¥¨©§¨
øeãL éëäcà .eäééðéò ïðaø déa eáäé éëä eléôà£¦¨¦§©¥©¨©¥©§©§¨¦§

àkìî øBáL éác.eäeaøâeøîà ,àéðúc eðééä ,øîà §¥¨©§¨§©£©©§§©§¨¨©
íéîëç eðúpL íB÷î ìk :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¨¨¤¨§£¨¦

íäéðéò¯øzñä éëðàå" .éðBò Bà äúéî Bàøézñà ¥¥¤¦¨¦§¨Ÿ¦©§¥©§¦
:àeä Ceøa LBãwä øîà ,àáø øîà ,"àeää íBia éðẗ©©©¨©¨¨¨©©¨¨

ézøzñäL ét ìò óàíäî éðt¯.Ba øaãà íBìça ©©¦¤¦§©§¦¨©¥¤©££©¥
ìöáe" :øîàpL ,eðéìò äéeèð Bãé :øîà óñBé áøéãé ©¥¨©¨§¨¨¥¤¤¡©§¥¨¦

éúéqkànò :àðéî àeää déì éåçà ,øñé÷ éa éà÷ äåä äéððç ïa òLBäé éaø."Eeäðéøãäàcäéeèð Bãé :déì éåçà .dépéî détàì déøî ¦¦¦©¦§ª©¤£©§¨£¨¨¥¥¥¨©£¥¥©¦¨©¨§©©§¦§¨¥§©¥¦¥©£¥¥¨§¨
eäðéøãäàc ànò ?Cì éåçà éàî :òLBäé éaøì øñé÷ déì øîà .eðéìò.eðéìò äéeèð Bãé :déì àðéåçî àðàå ,dépéî détàì déøî ¨¥£©¥¥¨§©¦§ª©©©£¥¨©¨§©©§¦§¨¥§©¥¦¥©£¨©£¥¨¥¨§¨¨¥

éàî :àðéî àeääì déì eøîàúééåçàéàî òãé àìc àøáb :eøîà .àðòãé àì ?Cì éåçà éàîe .dépéî déøî eäðéøãäàc ànò ?déì £¨¥§©¦¨©©£©©¥©¨§©©§¦§¨¥¦¥©©£¥¨¨¨©£¨£¨©§¨§¨¨©©
,déì eåçîâBçîaéåçéïìò éåäéz éàî :ïðaø déì eøîà äéððç ïa òLBäé éaøc déLôð àçéð à÷ ék .eäeìè÷e eäe÷tà !?àkìî én÷ ¦£¥§¨©£¥©¥©§¨©§§©¦¨©§¨©§¥§©¦§ª©¤£©§¨£¨¥©¨©©¤¡¥£©

äöò äãáà" :íäì øîà ?éàðnîíéðaîäçøñð."íúîëçíéðaî äöò äãáàL ïåék¯úéòa éàå .íìBòä úBneà ìL ïúîëç äçøñð ¦¦¨¥£©¨¤¨§¨¥¨¦¨¦¦§§¨¨§¨¨¥¨¤¨§¨¥¨¦¨¦¦§§¨¨§¨¨¤¨¨§¦¨¥
øîàiå" :àëäî àîéàäòñðäëìðåäëìàå:éø÷ à÷ äåäc à÷eðéì déòîL ,àìéL øa äaø éác àbøãa ÷éìñ äåä àìéà éaø."Ecâðì ¥¨¥¨¨©Ÿ¤¦§¨§¥¥¨§¥§¨§¤§¤©¦¦¨£¨¨¥§©§¨§¥©¨©¥¨§¨¥§©¨©£¨¨¨¥

?"BçéO äî" éàî !?Bì Lé äðwz ,BçéO äî Bì ãébî BaøL ãáò :øîà ."BçéO äî íãàì ãébîe çeø àøBáe íéøä øöBé äpä ék"¦¦¥¥¨¦¥©©¦§¨¨©¥¨©¤¤¤©©¦©¥©¨¨¥©©¥
BzLàì Léà ïéaL äøéúé äçéN eléôà :áø øîàíéãébîéúez éðb äåä àðäk áø àäå ?éðéà .äúéî úòLa íãàì Bìdééøet,áøc ¨©©£¦¦¨§¥¨¤¥¦§¦§©¦¦§¨¨¦§©¦¨¦¦§¨©¨£¨£¨¨¥¥§¥§©

déòîLeçñc÷çöåäNòå!àòøà çøBà åàì ,÷et ,àðäk :déì øîà ,àìéLáz déì íéòè àìc ïàîk áøc déîet éîc :øîà ,åéëøö §¨¥§¨§¨©§¨¨§¨¨£©¨¥¥§©§©§¨§¥¥©§¦¨£©¥¨£¨¨©©§¨
ïàk ;àéL÷ àì¯éøöcC,déevøìàä¯éøö àìc.déevøì Câàì íàå"äeòîLúéðtî éLôð äkáz íéøzñîaìàeîL áø øîà "äåâ ¨©§¨¨§¨¦§©¨¨§¨¨¦§©¨§¦Ÿ¦§¨¨§¦§¨¦¦§¤©§¦¦§¥¥¨¨©©§¥

Bì Li íB÷î :áøc déîMî àéðéà øaàeä Ceøa LBãwäìíéøzñîeéðtî :÷çöé øa ìàeîL áø øîà ?"äåâ éðtî" éàî .BîLïúååàâ ©¦§¨¦§¥§©¨¥§©¨¨¦§¨¦§©¦§¥¥¨¨©©§¥©¦§¨¦§¥©£¨¨
äìhépL ìàøNé ìLäðzðå íäîéðtî :øîà éðîçð øa ìàeîL éaø .íéBâìdúååàâLBãwä dén÷ äiëa àkéà éîe .íéîL úeëìî ìL ¤¦§¨¥¤¦§¨¥¤§¦§¨§¦©¦§¥©©§¨¦¨©¦§¥©£¨¨¤©§¨©¦¦¦¨§¦¨©¥©¨

ïéà :àtt áø øîàäå ?àeä CeøaúeáéöòæBò åéðôì øãäå ãBä" :øîàpL ,àeä Ceøa LBãwä éðôìäåãçåàä :àéL÷ àì !"BîB÷îa ¨§¨¨©©©¨¥£¦¦§¥©¨¨¤¤¡©§¨¨§¨¨§¤§¨¦§¨©§¨¨
¯àä ,éàeb ézáa¯éðãà àø÷iå" :áéúk àäå ?àì éàøa ézááe .éàøa ézáaäàeää íBia úBàáö 'éëáìãtñîìeäçø÷ìeøBâçìå §¨¥©¨¥¨§¨¥¨¨¥§¨¥¨¨¥¨§¨§¦©¦§¨£Ÿ¨§¨©©¦§¦§¦§¥§¨§¨§©£

!"÷N¯éðàLïaøçïä" :øîàpL ,eëa íBìL éëàìî eléôàc ,Lc÷nä úéaílàøàe÷òöøî íBìL éëàìî äöeçòîãå" ."ïeékáé ©¨¥ª§¨¥©¦§¨©£¦©§£¥¨¨¤¤¡©¥¤§¤¨¨£¨©§£¥¨©¦§¨§¨Ÿ©
òîãzøãò äaLð ék äòîc éðéò ãøúåä'ìL :øæòìà éaø øîà "úçà ?änì eìlä úBòîc L¯úçàå ,ïBLàø Lc÷î ìò¯ìò ¦§©§¥©¥¦¦§¨¦¦§¨¥¤¨©©¦¤§¨¨¨§¨©¨¨¨©©©¦§¨¦§©©©

úçàå ,éðL Lc÷î¯eìbL ìàøNé ìòeìbL ìàøNé ìò øîàc ïàîì àîìLa .äøBz ìehéa ìò úçà :éøîàc àkéàå .ïîB÷nî¯ ¦§¨¥¦§©©©¦§¨¥¤¨¦§¨§¦¨§¨§¦©©©¦¨¦§¨¨§©§¨©©¦§¨¥¤¨
eðééäøãò äaLð ék" :áéúëcä'øãò äaLð ék" éàî ,äøBz ìehéa ìò øîàc ïàîì àlà ."ä'eìbL ïåék !"ïîB÷nî ìàøNé¯ïéà ©§¦§¦¦¦§¨¥¤¤¨§©§¨©©¦¨©¦¦§¨¥¤¥¨¤¨¦§¨¥¦§¨¥

ìL :ïðaø eðz .äfî ìBãâ äøBz ìehéa Eì,÷ñBò Bðéàå äøBza ÷Bñòì øLôàL ìò :íBé ìëa ïäéìò äëBa àeä Ceøa LBãwä äL §¦¨¨¦¤¨©¨©§¨©¨¨¤£¥¤§¨©¤¤§¨©£©¨§¥¥
ñðøt ìòå ,÷ñBòå äøBza ÷Bñòì øLôà éàL ìòåäàâúnäøôñ èé÷ð äåä éaø .øeavä ìòúBðé÷éàäì àèî ék .déeâa éø÷ à÷å §©¤¦¤§¨©£©¨§¥§©©§¨©¦§¨¤©©¦©¦£¨¨¥¥¤¦§¨¨¥§©¥¦§¨§©

éìLä" :à÷eñt"õøà íéîMî C¯íø àøâéàî :øîà ,déãé ïî ìôð.àz÷éîò àøéáìãék ,àçøBàa éìæàå éì÷L eåä àéiç éaøå éaø §¨¦§¦¦¨©¦¤¤§©¦¨¥£©¥¦§¨¨§¥¨£¦§¨©¦§©¦¦¨¨¨§¦§¨§¦§§¨¦
,àëä ïðaøî àáøeö àkéà :éøîà àúî àeääì eèîìéæðìéa÷éðå,àëä ïðaøî àáøeö àkéà :éøîà .détàøBàîeøîà .àeä íéðéò ¨§©¨¨¨§¦¦¨§¨¥©¨©¨¨¥¥§¦§¦©¥¨§¦¦¨§¨¥©¨©¨¨§¥©¦£©

ìæìæz àì ,zà áéz :éaøì àéiç éaø déì,CúeàéNðaàðà ìéæéàìéa÷àåøîà .dépéî éøètéî eåä ék .déãäa ìæàå déô÷z .détà ¥©¦¦¨§©¦¦©§¨§©§¥¦§¦¨¥¦£¨§©§¦©¥§¨¥©£©©£¥¦¨¦©§¦¦¥£©
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øôk Léà á÷òé éaøc .éì òéîL á÷òé éaøc dé÷øtî ?Cì àòéîL ïànî :déì eøîà .àúëøéaàééhéçdéaøc détà ìéa÷î äåä ¦§¨¨£¨¥¦©§¦¨¨¦¦§¥§©¦©£Ÿ§¦©¦§©¦©£Ÿ¦§©¦¦¨£¨©§¦©¥§©¥
eäa áéúëc éàî øèeæ éî :déì øîà .øî ìéëé àìc ,øî øòèöð àì :déì øîà L÷ ék ,àîBé ìkïðaøaäàøé àì çöðì ãBò éçéå" ¨¨¦¨£©¥¨¦§©¥¨§¨¨¥¨£©¥¦¨©¦§¦§§©¨©¦¦¨¤©Ÿ¦§¤

íéîëç äàBøä äîe ."eúeîé íéîëç äàøé ék úçMäïúúéîaïäéiça ,äéçé¯á÷òé éaøc deáà éãéà áø !änëå änk úçà ìò ©¨©¦¦§¤£¨¦¨¨¨¤£¨¦§¦¨¨¦§¤§©¥¤©©©©¨§©¨©¦¦£§©¦©£Ÿ
ìç ."àîBé ãçc áø éa øa" ïðaø déì eø÷ eåäå .áø éáa àîBé ãçå àçøBàa éçøé àúìz ìéæà äåäc ìéâø äåä éãéà øa.déúòc L ©¦¦£¨¨¦©£¨¨¥§¨¨©§¥§§¨§©¨§¥©§¨¨¥©¨©©¥©§©¨£©©£¥
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חגיגה. הכל חייבין - פרק ראשון דף ה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dbibg(ycew zay meil)

y `ed oniqíäî Bðéà.l`xyi rxfn ± ¥¥¤
,àáøì ïðaø déì eøîàixdedéúéà íéðt øzñäa àì ,øîjpi` ± ¨§¥©¨¨§¨¨©Ÿ§¤§¥¨¦¦¥

,dprpe lltzn dz` ixdy ,'mipt xzqd'adéúéà 'ìëàì äéäå'a àìå§Ÿ¦§¨¨¤¡Ÿ¦¥
.jpenn miffea miebd oi`y ,'lek`l dide'a jpi`e ±eäì øîàxn` ± ¨©§

,`ax mdlàkìî øBáL éa àòðöa àðøcLî änk eúéòãé éîike ± ¦¨§¦©¨§©©§¨§¦§¨¥§©§¨
.qxt jln xeay zial drpva ip` gley sqk dnk mircei mz`

eäééðéò ïðaø déa eáäé éëä eléôàz` minkg ea epzp ok it lr s` ± £¦¨¦¨£¥©¨¨¥©§
,mdipiréác øecL éëäcàzian miyp` eglyp jk jezae ±øBáL ©§¨¦©§¥§

eäeáøâå ,àkìî.eyekx z` elly ±øîà,jk lr `axàéðúc eðééä ©§¨§©§¨©©§§©§¨
,`ziixaaíéîëç eðúpL íB÷î ìk ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà̈©©¨¦§¤©§¦¥¨¨¤¨§£¨¦

,íäéðéòea rxi`.éðBò Bà äúéî Bà ¥¥¤¦¨¦
xn`p :weqtd eze` xe`iaa dkiynn `xnbdøézñà øzñä éëðàå'§¨Ÿ¦©§¥©§¦

,àáø øîà .'àeää íBia éðtjkàeä Ceøa LBãwä øîà,l`xyilóà ¨©©©¨©¨¨¨©©¨¨©
íäî éðt ézøzñäL ét ìòmeia `l` df oi` ,m`iapl dlbp ipi`e ©¦¤¦§©§¦¨©¥¤

la` ,'`Edd mFIA' aezky enk ,uiwda `edyk,'Ba øaãà íBìça' ©©©££©¥
lltziy ick melg el mi`xny ,el dlbzn ok ip` melga xnelk

.xacd lr
øîà óñBé áøxizqd `ed jexa yecwdy it lr s` ,df weqt lr ©¥¨©

oiicr mewn lkn ,l`xyin eipteðéìò äéeèð Bãé,epilr obdløîàpL ¨§¨¨¥¤¤¡©
(fh `p diryi)éúéqk éãé ìöáe','Eelkei `ly aie`d on jilr izpbd §¥¨¦¦¦¦

.zelba jzelkl minrd
`ed mb xn`y ,dippg oa ryedi iaxa dyrn d`ian `xnbd

:sqei ax ixackøñé÷ éa éà÷ äåä äéððç ïa òLBäé éaøcner did ± ©¦§ª©¤£©§¨£¨¨¥¥¥¨
ziaa.xqiwdàñBøB÷étà àeää déì éåçàcg` xtek el d`xd ± ©§¥¥©©¦¨

mz` ,el xnele fenxl ick ,epnn eipt xifgdy ,oniqànò©¨
dépéî détàì déøî eäðéøãäàceipt xizqde xifgd mpec`y mr ± §©©§¦§¨¥§©¥¦¥

.mdndéì éåçàoiicr ,dfinxa dippg oa ryedi iax el d`xd ±Bãé ©§¥¥¨
d"awd lyeðéìò äéeèð.dxv zra epriyedle epilr gibydløîà §¨¨¥¨©

déìdòLBäé éaøì øñé÷,dippg oaCì éåçà éàîeze` jl fnx dn ± ¥¥¨§©¦§ª©©©§¥¨
ep`y il fenxl oiekzd `ed ,xqiwl ryedi iax aiyd .qexewit`

déì àðéåçî àðàå ,dépéî détàì déøî eäðéøãäàc ànòizfnx ip`e ± ©¨§©©§¦§¨¥§©¥¦¥©£¨©£¦¨¥
oiicry ,elàðéî àeääì déì eøîà .eðéìò äéeèð Bãéeze`l exn` ± ¨§¨¨¥¨§¥§©¦¨
,qexewit`déì úééåçà éàî.dippg oa ryedi iaxl zfnx dn ± ©©§¥¥

mdy el izfnx ,mdl aiyd.dépéî déøî eäðéøãäàc ànòel`y ©¨§©©§¦§¨¥¦¥
eze`Cì éåçà éàîe,mdl aiyd .daeyza jl fnx dn ±àðòãé àì ©©§¥¨Ÿ¨©§¨

.ezpeek dzid dn rcei ipi` ±déì eåçî éàî òãé àìc àøáb ,eøîà̈§©§¨§Ÿ¨©©©§¥
âBçîa,fnxa el mi`xn dn rcei epi`y mc` ±àkìî én÷ éåçé± §¨©§¥©¥©§¨

.jlnd iptl envr ze`xdl `ed ie`x ikeeäeìè÷e eäe÷tà± ©§§¨
.edebxde qexewit` eze` z` e`ived

äéððç ïa òLBäé éaøc déLôð àçéð à÷ ékly ezry dribdyk ± ¦¨¦¨©§¥§©¦§ª©¤£©§¨
dippg oa ryedi iax,mlerd on xhtidlïðaø déì eøîàel exn` ± ¨§¥©¨¨

,minkgdïéñBøB÷étàî ïìò éåäéz éàîmze`n epilr `di dn ± ©¤¡¥£¨¥©¦¦
epipia oi`y ,mnr gkeezdl mcbpk dzrn cenri in ,miqexewit`

.jenk maiydl gk ea yiy mc`,íäì øîàmec` lr xn`pdinxi) ¨©¨¤
(f hn',onizA dnkg cFr oi`d ,zF`av 'd xn` dM mFc`läãáà ¤¡Ÿ¨©§¨©¥¨§¨§¥¨¨§¨

.'íúîëç äçøñð íéðaî äöò,df weqt yexcl yi jkeäãáàL ïåék ¥¨¦¨¦¦§§¨¨§¨¨¥¨¤¨§¨
íéðaî äöò,l`xyi ipan ±,íìBòä úBneà ìL ïúîëç äçøñð ¥¨¦¨¦¦§§¨¨§¨¨¤¨¨

znkg lr dxzi zene`d znkg `dz `ly l`xyi mighaene
.miqexewit`dn yeygl mkl oi` okle ,l`xyiàîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨

àëäîawril eyr xn`y dnn ,o`kn z`f yexcz dvxz m` ± ¥¨¨
(ai bl ziy`xa),'Ecâðì äëìàå äëìðå äòñð øîàiå',jl deya epiidc ©Ÿ¤¦§¨§¥¥¨§¥§¨§¤§¤

.l`xyi ipa znkg lr dlrz `l mlerd zene` znkgy
àìéL øa äaø éác àbøãa ÷éìñ äåä àìéà éaødler did ± ©¦¦¨£¨¨¦§©§¨§¥©¨©¦¨

.`liy xa dax ly ezia zebxcnaéø÷ à÷ äåäc à÷eðéì déòîL± ©§¥¦¨©£¨¨¨¥
weqtd z` `xewy ohw cli `li` iax rny(bi c qenr)øöBé äpä ék'¦¦¥¥
øîà .'BçéO äî íãàì ãébîe çeø àøáe íéøä,`li` iaxBaøL ãáò ¨¦Ÿ¥©©¦§¨¨©¥¨©¤¤¤©

,BçéO äî Bì ãébîikeBì Lé äðwz.card eze`l ©¦©¥©¨¨¥
:`xnbd zx`anéàîedn ±,'BçéO äî'xaecn dgiy efi` lr ©©¥

.weqta,BzLàì Léà ïéaL äøéúé äçéN eléôà ,áø øîàxnelk ¨©©£¦¦¨§¥¨¤¥¦§¦§

,yinyz iptl mdipia migiyny wegy ixacíãàì Bì íéãébî©¦¦§¨¨
,äúéî úòLa.oica dilr razpe ¦§©¦¨

:`xnbd dywnéðéà,ax xn` jk ike ±àäåixde ±äåä àðäk áø ¥¦§¨©©£¨£¨
áøc dééøet éúez éðb,ax ly ezhin zgz akey did ±çñc déòîLå ¨¥¥§¥§©§©§¥§¨

åéëøö äNòå ÷çöådliha dgiy ezy` mr xaicy ,ax z` rnye ± §¨©§¨¨§¨¨
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péî àúeèîa :ïðçBé éaø déì øîà "'åâå äéäà eäòøì ÷BçN" déLôpà éø÷àì CàLøãî éáì ïðçBé éaø ÷ôð .ïðaø eäì Léðòz ¨¥©©§¥§§¥¥¤§¤£©¥©¦¨¨§¨¨¦¨¨©£¦§©¨©§©©¦¨¨§¥¦§¨¨
íBé íBé éúBàå" :LøãåïeLøãéúòãåéëøc,"ïeötçé÷ñBòä ìk :Eì øîBì àlà ?BúBà ïéLøBc ïéà äìéláe BúBà ïéLøBc íBia éëå §¨©§¦¦§§©©§¨©¤§¨§¦©§¦©©§¨¥§¦¤¨©§¨¨¥

äðMa ãçà íBé eléôà äøBza¯øLà íéîiä øtñîa" :áéúëc ,úeðòøet úcîa ïëå .dlek äðMä ìk ÷ñò eléàk áeúkä åéìò äìòî ©¨£¦¤¨©¨¨©£¤¨¨©¨§¦¨©¨©¨¨¨§¥§¦©§¨¦§¦§¦§©©¨¦£¤
ízøzäðMa ãçà íBé eléôà äøéáò øáBòä ìk :Eì øîBì àlà !eàèç íBé íéòaøà àìäå ?eàèç äðL íéòaøà éëå "õøàä úà¯ ©§¤¤¨¨¤§¦©§¨¦¨¨¨§©£Ÿ©§¨¦¨§¤¨©§¨¨¥£¥¨£¦¤¨©¨¨

.dlek äðMä ìk øáò eléàk áeúkä åéìò äìòîåé÷úî ."åéáà ìL Bôúk ìò áBkøì ìBëé BðéàL ìk ,ïè÷ eäæ éà":àøéæ éaø dì ó ©£¤¨¨©¨§¦¨©¨©¨¨¨¥¤¨¨¨¤¥¨¦§©§¥¤¨¦©§¦¨©¦¥¨
ãò
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dbibg(ycew zay meil)

y `ed oniqíäî Bðéà.l`xyi rxfn ± ¥¥¤
,àáøì ïðaø déì eøîàixdedéúéà íéðt øzñäa àì ,øîjpi` ± ¨§¥©¨¨§¨¨©Ÿ§¤§¥¨¦¦¥

,dprpe lltzn dz` ixdy ,'mipt xzqd'adéúéà 'ìëàì äéäå'a àìå§Ÿ¦§¨¨¤¡Ÿ¦¥
.jpenn miffea miebd oi`y ,'lek`l dide'a jpi`e ±eäì øîàxn` ± ¨©§

,`ax mdlàkìî øBáL éa àòðöa àðøcLî änk eúéòãé éîike ± ¦¨§¦©¨§©©§¨§¦§¨¥§©§¨
.qxt jln xeay zial drpva ip` gley sqk dnk mircei mz`

eäééðéò ïðaø déa eáäé éëä eléôàz` minkg ea epzp ok it lr s` ± £¦¨¦¨£¥©¨¨¥©§
,mdipiréác øecL éëäcàzian miyp` eglyp jk jezae ±øBáL ©§¨¦©§¥§

eäeáøâå ,àkìî.eyekx z` elly ±øîà,jk lr `axàéðúc eðééä ©§¨§©§¨©©§§©§¨
,`ziixaaíéîëç eðúpL íB÷î ìk ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà̈©©¨¦§¤©§¦¥¨¨¤¨§£¨¦

,íäéðéòea rxi`.éðBò Bà äúéî Bà ¥¥¤¦¨¦
xn`p :weqtd eze` xe`iaa dkiynn `xnbdøézñà øzñä éëðàå'§¨Ÿ¦©§¥©§¦

,àáø øîà .'àeää íBia éðtjkàeä Ceøa LBãwä øîà,l`xyilóà ¨©©©¨©¨¨¨©©¨¨©
íäî éðt ézøzñäL ét ìòmeia `l` df oi` ,m`iapl dlbp ipi`e ©¦¤¦§©§¦¨©¥¤

la` ,'`Edd mFIA' aezky enk ,uiwda `edyk,'Ba øaãà íBìça' ©©©££©¥
lltziy ick melg el mi`xny ,el dlbzn ok ip` melga xnelk

.xacd lr
øîà óñBé áøxizqd `ed jexa yecwdy it lr s` ,df weqt lr ©¥¨©

oiicr mewn lkn ,l`xyin eipteðéìò äéeèð Bãé,epilr obdløîàpL ¨§¨¨¥¤¤¡©
(fh `p diryi)éúéqk éãé ìöáe','Eelkei `ly aie`d on jilr izpbd §¥¨¦¦¦¦

.zelba jzelkl minrd
`ed mb xn`y ,dippg oa ryedi iaxa dyrn d`ian `xnbd

:sqei ax ixackøñé÷ éa éà÷ äåä äéððç ïa òLBäé éaøcner did ± ©¦§ª©¤£©§¨£¨¨¥¥¥¨
ziaa.xqiwdàñBøB÷étà àeää déì éåçàcg` xtek el d`xd ± ©§¥¥©©¦¨

mz` ,el xnele fenxl ick ,epnn eipt xifgdy ,oniqànò©¨
dépéî détàì déøî eäðéøãäàceipt xizqde xifgd mpec`y mr ± §©©§¦§¨¥§©¥¦¥

.mdndéì éåçàoiicr ,dfinxa dippg oa ryedi iax el d`xd ±Bãé ©§¥¥¨
d"awd lyeðéìò äéeèð.dxv zra epriyedle epilr gibydløîà §¨¨¥¨©

déìdòLBäé éaøì øñé÷,dippg oaCì éåçà éàîeze` jl fnx dn ± ¥¥¨§©¦§ª©©©§¥¨
ep`y il fenxl oiekzd `ed ,xqiwl ryedi iax aiyd .qexewit`

déì àðéåçî àðàå ,dépéî détàì déøî eäðéøãäàc ànòizfnx ip`e ± ©¨§©©§¦§¨¥§©¥¦¥©£¨©£¦¨¥
oiicry ,elàðéî àeääì déì eøîà .eðéìò äéeèð Bãéeze`l exn` ± ¨§¨¨¥¨§¥§©¦¨
,qexewit`déì úééåçà éàî.dippg oa ryedi iaxl zfnx dn ± ©©§¥¥

mdy el izfnx ,mdl aiyd.dépéî déøî eäðéøãäàc ànòel`y ©¨§©©§¦§¨¥¦¥
eze`Cì éåçà éàîe,mdl aiyd .daeyza jl fnx dn ±àðòãé àì ©©§¥¨Ÿ¨©§¨

.ezpeek dzid dn rcei ipi` ±déì eåçî éàî òãé àìc àøáb ,eøîà̈§©§¨§Ÿ¨©©©§¥
âBçîa,fnxa el mi`xn dn rcei epi`y mc` ±àkìî én÷ éåçé± §¨©§¥©¥©§¨

.jlnd iptl envr ze`xdl `ed ie`x ikeeäeìè÷e eäe÷tà± ©§§¨
.edebxde qexewit` eze` z` e`ived

äéððç ïa òLBäé éaøc déLôð àçéð à÷ ékly ezry dribdyk ± ¦¨¦¨©§¥§©¦§ª©¤£©§¨
dippg oa ryedi iax,mlerd on xhtidlïðaø déì eøîàel exn` ± ¨§¥©¨¨

,minkgdïéñBøB÷étàî ïìò éåäéz éàîmze`n epilr `di dn ± ©¤¡¥£¨¥©¦¦
epipia oi`y ,mnr gkeezdl mcbpk dzrn cenri in ,miqexewit`

.jenk maiydl gk ea yiy mc`,íäì øîàmec` lr xn`pdinxi) ¨©¨¤
(f hn',onizA dnkg cFr oi`d ,zF`av 'd xn` dM mFc`läãáà ¤¡Ÿ¨©§¨©¥¨§¨§¥¨¨§¨

.'íúîëç äçøñð íéðaî äöò,df weqt yexcl yi jkeäãáàL ïåék ¥¨¦¨¦¦§§¨¨§¨¨¥¨¤¨§¨
íéðaî äöò,l`xyi ipan ±,íìBòä úBneà ìL ïúîëç äçøñð ¥¨¦¨¦¦§§¨¨§¨¨¤¨¨

znkg lr dxzi zene`d znkg `dz `ly l`xyi mighaene
.miqexewit`dn yeygl mkl oi` okle ,l`xyiàîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨

àëäîawril eyr xn`y dnn ,o`kn z`f yexcz dvxz m` ± ¥¨¨
(ai bl ziy`xa),'Ecâðì äëìàå äëìðå äòñð øîàiå',jl deya epiidc ©Ÿ¤¦§¨§¥¥¨§¥§¨§¤§¤

.l`xyi ipa znkg lr dlrz `l mlerd zene` znkgy
àìéL øa äaø éác àbøãa ÷éìñ äåä àìéà éaødler did ± ©¦¦¨£¨¨¦§©§¨§¥©¨©¦¨

.`liy xa dax ly ezia zebxcnaéø÷ à÷ äåäc à÷eðéì déòîL± ©§¥¦¨©£¨¨¨¥
weqtd z` `xewy ohw cli `li` iax rny(bi c qenr)øöBé äpä ék'¦¦¥¥
øîà .'BçéO äî íãàì ãébîe çeø àøáe íéøä,`li` iaxBaøL ãáò ¨¦Ÿ¥©©¦§¨¨©¥¨©¤¤¤©

,BçéO äî Bì ãébîikeBì Lé äðwz.card eze`l ©¦©¥©¨¨¥
:`xnbd zx`anéàîedn ±,'BçéO äî'xaecn dgiy efi` lr ©©¥

.weqta,BzLàì Léà ïéaL äøéúé äçéN eléôà ,áø øîàxnelk ¨©©£¦¦¨§¥¨¤¥¦§¦§

,yinyz iptl mdipia migiyny wegy ixacíãàì Bì íéãébî©¦¦§¨¨
,äúéî úòLa.oica dilr razpe ¦§©¦¨

:`xnbd dywnéðéà,ax xn` jk ike ±àäåixde ±äåä àðäk áø ¥¦§¨©©£¨£¨
áøc dééøet éúez éðb,ax ly ezhin zgz akey did ±çñc déòîLå ¨¥¥§¥§©§©§¥§¨

åéëøö äNòå ÷çöådliha dgiy ezy` mr xaicy ,ax z` rnye ± §¨©§¨¨§¨¨
.ezhin yniy jk xg`e ,yinyz iptly ievix ixaceøîà`pdk ax ¨©

,ezhin zgz ecera axldéì íéòè àìc ïàîk áøc dénet éîc̈¥¥§©§©§Ÿ¨¦¥
àìéLáz,xnelk ,liyaz mrh `ly arx mc`l ax ly eit dnec ± ©§¦¨

zelw bdepy ,mlern ezhin yniy `ly ink yinyzl de`zn
.ezee`zl ef y`xdéì øîà,`pdk axl ax÷et ,àðäk,o`kn `v ± ¨©¥©£¨
àòøà çøBà åàìenvr axy ,ixd .o`k didzy ux` jxc ef oi` ± ©©©§¨

.yinyz mcew wegy ixac ezy` mr xacl bdp
:`xnbd zvxznéøöc ïàk ,àéL÷ àìdéevøì Caxa dyrnd ± Ÿ©§¨¨§¨¦§©¨

,yinyz mcew dzevxl jixv didy ote`a did ,ezy` mr wgyy
.dxizi dgiy ef oi`e ,mixaca dqiitl jixve dqerk dzidy oebk

eli`eàämc`l el micibn dxizi dgiy elit`y ax yxcy dn ± ¨
ote`a xaecn ,dzin zryaéøö àìc,déevøì Cdgiy ef ixd ok m`e §Ÿ¨¦§©¨

.dxizi
oaxegd ipipra miweqt lr mi`xen` zeyxc d`ian `xnbd

xn`p :zelbde(fi bi dinxi),éLôð äkáz íéøzñîa ,äeòîLú àì íàå'§¦Ÿ¦§¨¨§¦§¨¦¦§¤©§¦
Bì Lé íB÷î ,áøc déîMî àéðéà øa ìàeîL áø øîà .'äåâ éðtî¦§¥¥¨¨©©§¥©¦§¨¦§¥§©¨¥

,BîL 'íéøzñîe' àeä Ceøa LBãwäì.dkea `ed eae §©¨¨¦§¨¦§
:zx`ane `xnbd dtiqenéàîxn`py edn ±áø øîà .'äåâ éðtî' ©¦§¥¥¨¨©©

,÷çöé øa ìàeîLdkea d"awdy ,de`b oeyln 'deb'ïúååàb éðtî± §¥©¦§¨¦§¥©£¨¨
mzlecbíäî äìhépL ,ìàøNé ìL,elby dryaéãáBòì äðzðå ¤¦§¨¥¤¦§¨¥¤§¦§¨§§¥

,øîà éðîçð øa ìàeîL éaø .íéáëBkdkea `eddúååàb éðtî± ¨¦©¦§¥©©§¨¦¨©¦§¥©£¨¨
dzlecbíéîL úeëìî ìL.miakek icaerl dpzipe dlhipy ¤©§¨©¦

:`xnbd dywndén÷ äiëa àkéà éîeiptl dika yi m`de ±LBãwä ¦¦¨§¦¨©¥©¨
,àeä Ceøa LBãwä éðôì úeáéöò ïéà ,àtt áø øîàäå ,àeä Ceøä§¨¨©©¨¨¥£¦¦§¥©¨¨

,cala dgny `l`øîàpL(fk fh '` minid ixac)æò åéðôì øãäå ãBä' ¤¤¡©§¨¨§¨¨Ÿ
.'Bî÷îa äåãçå:`xnbd zvxznéàeb ézáa àä ,àéL÷ àìdn ± §¤§¨¦§ŸŸ©§¨¨§¨¥©¨¥

,xzqa xnelk ,miiniptd mizaa wx `ed ,dkea d"awdy xn`py
,'iWtp dMaY mixYqnA' xn`py enkéàøa ézáa àäxn`py dn ± §¦§¨¦¦§¤©§¦¨§¨¥¨¨¥

fr' wx yi ielbay ,miipevigd mizaa `ed ,eiptl zeaivr oi`yŸ
.llk avr oi`e 'FnwnA decge§¤§¨¦§Ÿ
:df uexiz lr `xnbd dywnàì éàøa ézááeoi` ielba m`de ± §¨¥¨¨¥Ÿ

,dkea d"awdáéúk àäå(ai ak diryi)zia ea axgpy mei lr §¨§¦
,ycwndäçø÷ìe ãtñîìe éëáì àeää íBia úBàáö 'ä éðãà àø÷iå'©¦§¨£Ÿ¨§¨©©¦§¦§¦§¥§¨§¨

,'÷N øâçìåikaa elew mixdy rnyn '`xwie' oeyldneyiy ixd , §©£Ÿ¨
.ielba dika eiptl

:`xnbd zvxznéðàL`ed dpey ±eléôàc ,Lc÷nä úéa ïaøç ©¦ª§©¥©¦§¨©£¦
øîàpL ,eëa íBìL éëàìî(f bl my)éëàìî ,äöç e÷òö ílàøà ïä' ©§£¥¨¨¤¤¡©¥¤§¤¨¨£ª¨©§£¥

.'ïeékáé øî íBìL̈©¦§¨
xn`p :weqtd jynd z` zyxec `xnbd(fi bi dinxi),òîãz òîãå'§¨Ÿ©¦§©

ìL ,øæòìà éaø øîà .''ä øãò äaLð ék äòîc éðéò ãøúåúBòîc L §¥©¥¦¦§¨¦¦§¨¥¤¨©©¦¤§¨¨¨§¨
änì eìläxn`py ,'drnc' oeyl minrt yly aezkd hwp recn ± ©¨¨¨

:xfrl` iax x`an .'drnC' 'rncY' 'rnC'ìò úçàoaxegLc÷î ¨Ÿ©¦§©¦§¨©©©¦§¨
ìò úçàå ,ïBLàøoaxegïîB÷nî eìbL ìàøNé ìò úçàå ,éðL Lc÷î ¦§©©©¦§¨¥¦§©©©¦§¨¥¤¨¦§¨

.oaxegd zraéøîàc àkéàå,mixne` yie ±úçàdrncd ± §¦¨§¨§¦©©
`id ,ziyilyd.äøBz ìehéa ìò©¦¨
:`xnbd dywnøîàc ïàîì àîìLaxne`y inl xacd oaen ± ¦§¨¨§©§¨©

`id ziyilyd drncdyáéúëc eðééä ,eìbL ìàøNé ìòedf ± ©¦§¨¥¤¨©§¦§¦
weqtd meiqa xn`py,''ä øãò äaLð ék'od el` zerncy ,xnelk ¦¦§¨¥¤

o`v xcrl mileynd l`xyi ipa zelb lre ,ziad oaxeg lr
.daypyøîàc ïàîì àlà`id ziyilyd drncdyìehéa ìò ¤¨§©§¨©©¦

éàî ,äøBzxn`py edn ±,''ä øãò äaLð ék'lehia o`k fnexn okid ¨©¦¦§¨¥¤
.dxez

:`xnbd zvxznäøBz ìehéa Eì ïéà ,ïîB÷nî ìàøNé eìbL ïåék¥¨¤¨¦§¨¥¦§¨¥§¦¨
,äfî ìBãb.drnc d"awd cixed df dxez lehia lre ¨¦¤
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המשך בעמוד כא



c"agקנב i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

àéøöå äøBza úBø÷ì íéìBò äòáLL úaLa íé÷eñt à"ëî úBçôé àì àéáða øéèôîä'â àéáða øéèôéL C ©©§¦§¨¦Ÿ¦§¦§¦§©¨¤¦§¨¦¦§©¨§¨¦¤©§¦§¨¦
ìàøNé ìò ãîL eøæb úçà íòtL éðtî íéìBòäî ãçà ìk ãâðk íé÷eñt1eàø÷å äøBza eàø÷é àìL §¦§¤¤¨¤¨¥¨¦¦§¥¤©©©©¨§§¨©¦§¨¥¤Ÿ¦§§©¨§¨§

äLøtä ïéðòî íéàéáða[`3íé÷eñt 'âî ïéúçBt eéä àìå äøBza úBø÷ì íéëéøö eéäL äòáMä ãâðk äòáL ¦§¦¦¥¦§¨©¨¨¨¦§¨§¤¤©¦§¨¤¨§¦¦¦§©¨§Ÿ¨£¦¦§¦
äøBza úBø÷ì eøæçå äøæbä äìèaLk Ck øçàå íé÷eñt à"ë ílk ïéa éøäå äøBza ïéúçBt ïéàL Bîk ãçà ìëì§¨¤¨§¤¥£¦©¨©£¥¥ª¨§¦§©©¨§¤¨§¨©§¥¨§¨§¦§©¨

úaLa íé÷eñt à"ë äLøtä ïéðòî àéáða àøB÷ ãçà àäiL eðé÷úä[bÎa6ãâðk íé÷eñt å"èa éc áBè íBéa ìáà ¦§¦¤§¥¤¨¥§¨¦¥¦§¨©¨¨¨§¦§©¨£¨§©§§¦§¤¤
äáeL úLøt ïBâk å"èî úBçôa Bà à"ëî úBçôa ïéðòä íìLð íàå äøBza íéìBòä 'ä7ïBâk Bà äðè÷ àéäL ¨¦©¨§¦¦§©¨¦§¨§¨¦§¨¦§¨¨©¨¤¦§©¨§

'Bâå íëéçáæ ìò eôñ íëéúBìBò úLøt8Î9éøö ïéà:(åéøçàlnL àìå åéðôlnL àì) øçà ïéðòî íéìLäì C ¨¨©¥¤§©¦§¥¤§¥¨¦§©§¦¥¦§¨©¥Ÿ¤¦§¨¨§Ÿ¤¦§©£¨
א  סעיף וברכותיה ההפטרה דין רפד סימן

1

2

3

4

5

6

7

`zax `zkld
äùøôä ïéðòî [à יותר קל היה ההפטרה שקריאת -

השלטונות  אצל .2לפעול
úáùá [á בפחות ההפטרה את בשבת וסיים טעה אם -

ג' לפחות קרא אם לאחריה, בירך וכבר פסוקים, מכ"א
חובה, ידי יצאו כבר הפרשה, מענין בהם שיש פסוקים

ברכות. בלי שהחסיר הפסוקים את וישלים

בין  ישלים הברכות, כל את שבירך קודם בכך נזכר ואם
את  יסיים מכן ולאחר ההפטרה, שאר את הברכות

.4הברכות 
úáùá [â בשבת וכן ר"ה עד תמוז שמי"ז בשבתות -

דפורענותא  ג' של הפטרות לקרוא נוהגים תשובה
ישראל  ושובה דנחמתא .5ושבע

zetqede mipeiv
הגדולה 1) כנסת אנשי יו"ט): (לעניין ס"ה תפח בסימן

יום. של בענינו יו"ט בכל בנביא להפטיר תקנו
הוא  ההפטרה קריאת שעצם ביאר לשוע"ר וציונים במ"מ
הגזירה. מפני הוא פסוקים כ"א וקריאת כנה"ג, מתקנת
שהוא  יו"ט בין חילקו משוע"ר הלכות לקיצור ובמילואים
והשאירו  הגזירה מפני שהוא שבת לבין כנה"ג, מתקנת

בצ"ע.
ושם:2) יד; אות תורה שמחת ליל שיחת חי"ג מנחם תורת

נתקן זה שענין ‰‚ÈÊ¯‰אף ÔÓÊ·,לאח"ז גם הענין נמשך -
ההפטרה) ענין עם (הקשורה דמפטיר שהעלי' - מזו ויתירה

‰ÂÈÏÚ˙חשובה ¯‡˘Ó ¯˙ÂÈ „ÂÚ.
לפי  ואילו שלישי, היא ביותר החשובה העלי' נגלה , ע"פ -

היא ביותר החשובה העלי' האריז"ל, ואעפ"כ ˘˘Èכתבי .
לעלות  שלאחריו, נשיאינו רבותינו וכן הזקן, אדמו"ר נהגו

דוקא אלא) לששי, ולא לשלישי (לא כיון ÈËÙÓÏ¯לתורה ,
דוקא דבר, של -·ÈËÙÓ¯שלאמיתו מעלה. יתרון יש

רק נתקן ההפטרה ענין שכל שאע"פ - בזה ·ÔÓÊוהענין
‰¯ÈÊ‚‰ במקום בלבד תחליף אלא עיקרי, ענין ואינו ,

בתורה, -הקריאה שבדבר המעלה הוא גופא זה ענין הרי,
והסתרים, העלמות שישנם הגזירות, בזמן שדוקא כידוע

ביותר. המס"נ כח מתעורר אזי כו', חזקים הם והנסיונות
שהסיבה  דכיון הלבושים, בענין הנ"ל במשל שמצינו וכפי
נמצא, אחריו, שיחפשו כדי דוקא היא מסתתר שהמלך
בשעה  ואדרבה, העלם, זה אין דבר של שלאמיתו

את החיפוש ע"י "לוקחים" ‰ÍÏÓשמחפשים, ÌˆÚ וזהו .
ד  ד"הסתר "ÈÎ‡Âהפירוש בהענין שדוקא - אסתיר" הסתר

ד"אנכי) הענין מתגלה והסתרים) (ההעלמות אסתיר"
"העצמות".

הספרדיים 3) כמנהג הם חב"ד מנהג ע"פ - ההפטרות רוב
חב"ד. שבסידורי ההפטרות בלוח כנדפס

שמ"מ 4) וסיים ס"א), מהדו"ת, (בוטשאטש אברהם אשל
בזה. צ"ע

ס"ח.5) תכח סי' שו"ע
מובן  הדיוק בתכלית הם שבתורה הענינים שכל כיון
לפרשיות  ההפטרות שהסמיכו הפוסקים מלשון (ומדויק
הזמן  לפי בעיקר נקבעו אלו שהפטרות שאע"פ דוקא)
(לקו"ש  לפרשיות כלשהי שייכות גם להם יש מ"מ והמאורע

ואילך). 61 ע' ח"ט
(6Â‡È˘ ÂÈ˙Â·¯ Ïˆ‡ ‰¯ËÙ‰‰ ˙‡È¯˜:

וקראה  הקהל אל למפטיר יוצא היה מהר"ש אדמו"ר כ"ק
שם), ש"ק הליכות (לקט ההפטרה את לו מיוחדת בנעימה
(ספרֿהשיחות  ההפטרה אמירת בעת מעצור בלי בוכה.. היה

.(188 ע' תורתֿשלום
אמירת  בעת תכופות בהזדמנויות בוכה היה אדמו"ר כ"ק
באמירת  במיוחד בכה השנים, תקופת במשך ההפטרה.
באב  תשעה תולדות, פ' יונה, מפטיר השנה, ראש  הפטרת:

.(40 עמ' ש"ק הליכות (לקט וכו' נצבים ופ' (בוקר)
מי  הפסוק וכן ישראל שובה של ההפטרה מנגן היה אדה"ז
בהפטרה  התיבות מיוחד. בניגון יוה"כ בהפטרת כמוך אֿל
חב"ד  נשיאי היו בנשיא, המדברות החודש פרשת של
(טעמי  קעד ניגון אודות הניגונים (ס' מיוחד בניגון מנגנים

ההפטרה)).
ט 7) בה ויש תשובה בשבת שמפטירין ב; יד, הושע

יחֿכ. ז, ממיכה פסוקים ג בתוספת פסוקים
צו.8) פ' הפטרת כא. ז, ירמיה
מנהג 9) לפי בפנים) הנזכר (מלבד ההפטרות פירוט להלן

c"ag i`iyp epizeax zxezn

zetqede mipeiv
פסוקים: מט"ו פחות אף ובחלקם מכ"א פחות שהן חב"ד
יתרו, בא, ויחי, ויגש, מקץ, וישב, ויצא, נח, בראשית,
(כשחל  הגדול שבת ויקהל, תשא, תצוה, תרומה, משפטים,

בהר, אמור, קדושים, אחרי, מצורע, שמיני, בשבת), ע"פ
ברכה, אלול), בי"ד חל (שאינו תצא ראה, בלק, בחוקותי,

חנוכה. של שניה שבת חוהמ"פ, שבת

•
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Á גדולי ואינו שהוא כמות לאכילה הראוי דבר כל אבל
צלי  או מבושל בשר כגון כלל טחינה במינו שאין קרקע
שלא  (אפילו דק דק לחתוך מותר בהם וכיוצא גבינה או

באוכלין. טחינה שאין מפני מיד) לאכול

ללעסה  אפשר שהרי מותר מאד קשה גבינה היא ואפילו
שאינו  מי (אפילו לחתכה ומותר עליה אוכל ושם בקושי
שהם  שאף מגירה או בקרדום בין בסכין בין ללעוס) יכול
כמו  גופם לצורך לטלטלם מותר לאיסור שמלאכתם כלים

ש"ח. בסי' שנתבאר

(שקורין  פיפיות בעל חרוץ במורג דק דק לגוררה אסור אבל
שהכלי  דכיון מיד לאכול כדי אפילו בל"א) אייזי"ן רי"ב
במדוך  תבלין שחיקת כמו חול דרך זה הרי לכך מיוחד

לכך: המיוחד אחר בכלי הדין והוא ובמכתשת

Ë יפה שדעתו למי אלא ראוי ואינו הואיל חי בשר אבל
זה  לענין עליו אוכל שם אין כדרכו שלא אותו לכוס
העופות  לפני דק דק לחתכו אסור ולכן טחינה בו ושייך
כך  בשביל עליו אוכל שם אין לכלבים ראוי שהוא ואע"פ
מחמת  לעופות או לאדם אלא לכלבים עומד ואינו הואיל

זו: חתיכה בלא ראוי אינו ולהם חשיבותו

È שהוא דבר כל אבל קרקע גידולי שאינו בדבר זה וכל
טוחן  משום בו יש גמור אוכל הוא אפילו קרקע מגידולי

ו  ולפיכך הואיל וקטנית בתבואה דהיינו טחינה במינו יש
וחרובים  גרוגרות וכן לאכלו כדי דק דק הירק לחתוך אסור

טוחן. משום חייב דק דק חתך ואם זקנים לפני

בזה  ואין התרנגולים לפני דק דק הלחם לפרר מותר אבל
נעשה  שממנה התבואה נטחנה וכבר הואיל טוחן משום

טחינה. אחר טחינה ואין הלחם

שעה  לאחר אלא לאלתר אוכל ואינו ומניח בחותך זה וכל
בשביל  או לאלתר לאכול כדי דק דק לחתוך מותר אבל
לאלתר  שיאכלו תרנגולים בשביל או לאלתר שיאכלו אחרים
גדולות  בחתיכות מאכלו לאכול האדם על אסרו שלא מפני
בחתיכות  גם לאכול הוא כך אכילתו דרך כן אם קטנות או
כמ"ש  מלאכה משום בו אין אכילה דרך שהוא וכל קטנות
לאכלו  כדי הפסולת מתוך אוכל בורר לענין שי"ט בסי'
הוא  כך אכילה ודרך הואיל מלאכה משום בו שאין לאלתר

לכתחלה. אפילו ומותר

ליזהר  לדבריהם לחוש ונכון זה היתר על מפקפקים ויש
קצת  גדולות לחתיכות שלאטי"ן) (שקורין הירק את לחתוך

הכל. לדברי טוחן משום בו אין שאז

בצלים  וכן מאד דק דק הצנון לחתוך נהגו במדינתנו אבל
שלא  ליזהר צריכים פנים כל ועל שיסמכו מי על להם ויש
סמוך  שיהא שצריך הכנסת מבית יציאה אחר עד יתחילו

בורר: לענין שי"ט בסי' שנתבאר כמו ממש לסעודה

‡È אפילו במדוך לדוך אבל בסכין דק דק לחתוך זה וכל
באוכל  ואפילו מיד לאכול כדי אפילו אסור עץ של
ושחליים  שום וכן זקנים לפני וחרובים גרוגרות כמו גמור
אפילו  אותם לדוך אסור הנידוכין מאוכלים בהם וכיוצא
הפרור  בעץ כגון גדול בשינוי לרסקן מותר אבל מיד לאכול

בפלפלין: שנתבאר כמו בו וכיוצא סכין של ביד או

·È שינוי צריך אלא עץ של אפילו במדוך מלח כותתין אין
אבל  פרור בעץ או סכין של בידו לרסקו כגון גדול
אלא  לאכילה ראוי שאינו (שכיון דק דק בסכין לחתכו אסור
פי  על אף וגבינה כבשר ולא כתבלין דינו תערובת ע"י
אמורים  דברים במה כמותם) קרקע מגדולי אינו ג"כ שהוא
ונתבשל  מתחלה דק שהיה מלח אבל בתחלתו הגס במלח
בפת  שמותר כמו דק דק בסכין לחתכו מותר פתיתין ונעשה

שנתבאר: כמו טוחן אחר טוחן שאין משום

‚È לאלתר לתינוק) להאכילו (ולא לאכלו חפץ שאינו דבר
טחינה: משום בשיניו ללעסו אסור

„È לרסקן אסור יום מבעוד מהכוורת שנתרסקו דבש חלות
מפסולת  אוכל מפריד שהוא מפני הדבש מהן להוציא
ויש  לו ראויה שאינה מהשעוה לאכילה הראוי הדבש דהיינו
פי  על ואף מפסולת אוכל בורר משום וגם מפרק משום בזה

ש"כ. בסימן שנתבאר כמו לאלתר לאכול כדי שמרסק

ירסק  שמא גזרה לערב עד אסור מעצמו הדבש יצא ואפילו
מבעוד  החלות נתרסקו כן אם אלא היום לאכלו כדי בידים
וענבים  זיתים כדין בשבת ממנו היוצא הדבש מותר שאז יום

רנ"ב. ובסי' שם כמ"ש יום מבעוד שנתרסקו

על  אף סביב חלות גבי על הדבוק הדבש לאכול מותר אבל
יום: מבעוד נתרסקו שלא פי

או  מאכל תקוני ודין טוחן ודין בשבת תולש דיני שכא, סימן ב' חלק

חֿיד  סעיפים ולש מעבד
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: אלקים תוכןתוכןתוכןתוכן מקירבת הגדולה השמחה

התורה  עסק ידי על הנפעלת כמוה שאין

לימוד  ידי על כיצד הקודם בפרק שביאר [לאחרי

ב  סוף אין אור גילוי מצד האדם, מתרומם ה "התורה
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`zax `zkld
äùøôä ïéðòî [à יותר קל היה ההפטרה שקריאת -

השלטונות  אצל .2לפעול
úáùá [á בפחות ההפטרה את בשבת וסיים טעה אם -

ג' לפחות קרא אם לאחריה, בירך וכבר פסוקים, מכ"א
חובה, ידי יצאו כבר הפרשה, מענין בהם שיש פסוקים

ברכות. בלי שהחסיר הפסוקים את וישלים

בין  ישלים הברכות, כל את שבירך קודם בכך נזכר ואם
את  יסיים מכן ולאחר ההפטרה, שאר את הברכות

.4הברכות 
úáùá [â בשבת וכן ר"ה עד תמוז שמי"ז בשבתות -

דפורענותא  ג' של הפטרות לקרוא נוהגים תשובה
ישראל  ושובה דנחמתא .5ושבע

zetqede mipeiv
הגדולה 1) כנסת אנשי יו"ט): (לעניין ס"ה תפח בסימן

יום. של בענינו יו"ט בכל בנביא להפטיר תקנו
הוא  ההפטרה קריאת שעצם ביאר לשוע"ר וציונים במ"מ
הגזירה. מפני הוא פסוקים כ"א וקריאת כנה"ג, מתקנת
שהוא  יו"ט בין חילקו משוע"ר הלכות לקיצור ובמילואים
והשאירו  הגזירה מפני שהוא שבת לבין כנה"ג, מתקנת

בצ"ע.
ושם:2) יד; אות תורה שמחת ליל שיחת חי"ג מנחם תורת

נתקן זה שענין ‰‚ÈÊ¯‰אף ÔÓÊ·,לאח"ז גם הענין נמשך -
ההפטרה) ענין עם (הקשורה דמפטיר שהעלי' - מזו ויתירה

‰ÂÈÏÚ˙חשובה ¯‡˘Ó ¯˙ÂÈ „ÂÚ.
לפי  ואילו שלישי, היא ביותר החשובה העלי' נגלה , ע"פ -

היא ביותר החשובה העלי' האריז"ל, ואעפ"כ ˘˘Èכתבי .
לעלות  שלאחריו, נשיאינו רבותינו וכן הזקן, אדמו"ר נהגו

דוקא אלא) לששי, ולא לשלישי (לא כיון ÈËÙÓÏ¯לתורה ,
דוקא דבר, של -·ÈËÙÓ¯שלאמיתו מעלה. יתרון יש

רק נתקן ההפטרה ענין שכל שאע"פ - בזה ·ÔÓÊוהענין
‰¯ÈÊ‚‰ במקום בלבד תחליף אלא עיקרי, ענין ואינו ,

בתורה, -הקריאה שבדבר המעלה הוא גופא זה ענין הרי,
והסתרים, העלמות שישנם הגזירות, בזמן שדוקא כידוע

ביותר. המס"נ כח מתעורר אזי כו', חזקים הם והנסיונות
שהסיבה  דכיון הלבושים, בענין הנ"ל במשל שמצינו וכפי
נמצא, אחריו, שיחפשו כדי דוקא היא מסתתר שהמלך
בשעה  ואדרבה, העלם, זה אין דבר של שלאמיתו

את החיפוש ע"י "לוקחים" ‰ÍÏÓשמחפשים, ÌˆÚ וזהו .
ד  ד"הסתר "ÈÎ‡Âהפירוש בהענין שדוקא - אסתיר" הסתר

ד"אנכי) הענין מתגלה והסתרים) (ההעלמות אסתיר"
"העצמות".

הספרדיים 3) כמנהג הם חב"ד מנהג ע"פ - ההפטרות רוב
חב"ד. שבסידורי ההפטרות בלוח כנדפס

שמ"מ 4) וסיים ס"א), מהדו"ת, (בוטשאטש אברהם אשל
בזה. צ"ע

ס"ח.5) תכח סי' שו"ע
מובן  הדיוק בתכלית הם שבתורה הענינים שכל כיון
לפרשיות  ההפטרות שהסמיכו הפוסקים מלשון (ומדויק
הזמן  לפי בעיקר נקבעו אלו שהפטרות שאע"פ דוקא)
(לקו"ש  לפרשיות כלשהי שייכות גם להם יש מ"מ והמאורע

ואילך). 61 ע' ח"ט
(6Â‡È˘ ÂÈ˙Â·¯ Ïˆ‡ ‰¯ËÙ‰‰ ˙‡È¯˜:

וקראה  הקהל אל למפטיר יוצא היה מהר"ש אדמו"ר כ"ק
שם), ש"ק הליכות (לקט ההפטרה את לו מיוחדת בנעימה
(ספרֿהשיחות  ההפטרה אמירת בעת מעצור בלי בוכה.. היה

.(188 ע' תורתֿשלום
אמירת  בעת תכופות בהזדמנויות בוכה היה אדמו"ר כ"ק
באמירת  במיוחד בכה השנים, תקופת במשך ההפטרה.
באב  תשעה תולדות, פ' יונה, מפטיר השנה, ראש  הפטרת:

.(40 עמ' ש"ק הליכות (לקט וכו' נצבים ופ' (בוקר)
מי  הפסוק וכן ישראל שובה של ההפטרה מנגן היה אדה"ז
בהפטרה  התיבות מיוחד. בניגון יוה"כ בהפטרת כמוך אֿל
חב"ד  נשיאי היו בנשיא, המדברות החודש פרשת של
(טעמי  קעד ניגון אודות הניגונים (ס' מיוחד בניגון מנגנים

ההפטרה)).
ט 7) בה ויש תשובה בשבת שמפטירין ב; יד, הושע

יחֿכ. ז, ממיכה פסוקים ג בתוספת פסוקים
צו.8) פ' הפטרת כא. ז, ירמיה
מנהג 9) לפי בפנים) הנזכר (מלבד ההפטרות פירוט להלן

c"ag i`iyp epizeax zxezn

zetqede mipeiv
פסוקים: מט"ו פחות אף ובחלקם מכ"א פחות שהן חב"ד
יתרו, בא, ויחי, ויגש, מקץ, וישב, ויצא, נח, בראשית,
(כשחל  הגדול שבת ויקהל, תשא, תצוה, תרומה, משפטים,

בהר, אמור, קדושים, אחרי, מצורע, שמיני, בשבת), ע"פ
ברכה, אלול), בי"ד חל (שאינו תצא ראה, בלק, בחוקותי,

חנוכה. של שניה שבת חוהמ"פ, שבת

•
zay zekld - jexr ogley

Á גדולי ואינו שהוא כמות לאכילה הראוי דבר כל אבל
צלי  או מבושל בשר כגון כלל טחינה במינו שאין קרקע
שלא  (אפילו דק דק לחתוך מותר בהם וכיוצא גבינה או

באוכלין. טחינה שאין מפני מיד) לאכול

ללעסה  אפשר שהרי מותר מאד קשה גבינה היא ואפילו
שאינו  מי (אפילו לחתכה ומותר עליה אוכל ושם בקושי
שהם  שאף מגירה או בקרדום בין בסכין בין ללעוס) יכול
כמו  גופם לצורך לטלטלם מותר לאיסור שמלאכתם כלים

ש"ח. בסי' שנתבאר

(שקורין  פיפיות בעל חרוץ במורג דק דק לגוררה אסור אבל
שהכלי  דכיון מיד לאכול כדי אפילו בל"א) אייזי"ן רי"ב
במדוך  תבלין שחיקת כמו חול דרך זה הרי לכך מיוחד

לכך: המיוחד אחר בכלי הדין והוא ובמכתשת

Ë יפה שדעתו למי אלא ראוי ואינו הואיל חי בשר אבל
זה  לענין עליו אוכל שם אין כדרכו שלא אותו לכוס
העופות  לפני דק דק לחתכו אסור ולכן טחינה בו ושייך
כך  בשביל עליו אוכל שם אין לכלבים ראוי שהוא ואע"פ
מחמת  לעופות או לאדם אלא לכלבים עומד ואינו הואיל

זו: חתיכה בלא ראוי אינו ולהם חשיבותו

È שהוא דבר כל אבל קרקע גידולי שאינו בדבר זה וכל
טוחן  משום בו יש גמור אוכל הוא אפילו קרקע מגידולי

ו  ולפיכך הואיל וקטנית בתבואה דהיינו טחינה במינו יש
וחרובים  גרוגרות וכן לאכלו כדי דק דק הירק לחתוך אסור

טוחן. משום חייב דק דק חתך ואם זקנים לפני

בזה  ואין התרנגולים לפני דק דק הלחם לפרר מותר אבל
נעשה  שממנה התבואה נטחנה וכבר הואיל טוחן משום

טחינה. אחר טחינה ואין הלחם

שעה  לאחר אלא לאלתר אוכל ואינו ומניח בחותך זה וכל
בשביל  או לאלתר לאכול כדי דק דק לחתוך מותר אבל
לאלתר  שיאכלו תרנגולים בשביל או לאלתר שיאכלו אחרים
גדולות  בחתיכות מאכלו לאכול האדם על אסרו שלא מפני
בחתיכות  גם לאכול הוא כך אכילתו דרך כן אם קטנות או
כמ"ש  מלאכה משום בו אין אכילה דרך שהוא וכל קטנות
לאכלו  כדי הפסולת מתוך אוכל בורר לענין שי"ט בסי'
הוא  כך אכילה ודרך הואיל מלאכה משום בו שאין לאלתר

לכתחלה. אפילו ומותר

ליזהר  לדבריהם לחוש ונכון זה היתר על מפקפקים ויש
קצת  גדולות לחתיכות שלאטי"ן) (שקורין הירק את לחתוך

הכל. לדברי טוחן משום בו אין שאז

בצלים  וכן מאד דק דק הצנון לחתוך נהגו במדינתנו אבל
שלא  ליזהר צריכים פנים כל ועל שיסמכו מי על להם ויש
סמוך  שיהא שצריך הכנסת מבית יציאה אחר עד יתחילו

בורר: לענין שי"ט בסי' שנתבאר כמו ממש לסעודה

‡È אפילו במדוך לדוך אבל בסכין דק דק לחתוך זה וכל
באוכל  ואפילו מיד לאכול כדי אפילו אסור עץ של
ושחליים  שום וכן זקנים לפני וחרובים גרוגרות כמו גמור
אפילו  אותם לדוך אסור הנידוכין מאוכלים בהם וכיוצא
הפרור  בעץ כגון גדול בשינוי לרסקן מותר אבל מיד לאכול

בפלפלין: שנתבאר כמו בו וכיוצא סכין של ביד או

·È שינוי צריך אלא עץ של אפילו במדוך מלח כותתין אין
אבל  פרור בעץ או סכין של בידו לרסקו כגון גדול
אלא  לאכילה ראוי שאינו (שכיון דק דק בסכין לחתכו אסור
פי  על אף וגבינה כבשר ולא כתבלין דינו תערובת ע"י
אמורים  דברים במה כמותם) קרקע מגדולי אינו ג"כ שהוא
ונתבשל  מתחלה דק שהיה מלח אבל בתחלתו הגס במלח
בפת  שמותר כמו דק דק בסכין לחתכו מותר פתיתין ונעשה

שנתבאר: כמו טוחן אחר טוחן שאין משום

‚È לאלתר לתינוק) להאכילו (ולא לאכלו חפץ שאינו דבר
טחינה: משום בשיניו ללעסו אסור

„È לרסקן אסור יום מבעוד מהכוורת שנתרסקו דבש חלות
מפסולת  אוכל מפריד שהוא מפני הדבש מהן להוציא
ויש  לו ראויה שאינה מהשעוה לאכילה הראוי הדבש דהיינו
פי  על ואף מפסולת אוכל בורר משום וגם מפרק משום בזה

ש"כ. בסימן שנתבאר כמו לאלתר לאכול כדי שמרסק

ירסק  שמא גזרה לערב עד אסור מעצמו הדבש יצא ואפילו
מבעוד  החלות נתרסקו כן אם אלא היום לאכלו כדי בידים
וענבים  זיתים כדין בשבת ממנו היוצא הדבש מותר שאז יום

רנ"ב. ובסי' שם כמ"ש יום מבעוד שנתרסקו

על  אף סביב חלות גבי על הדבוק הדבש לאכול מותר אבל
יום: מבעוד נתרסקו שלא פי

או  מאכל תקוני ודין טוחן ודין בשבת תולש דיני שכא, סימן ב' חלק

חֿיד  סעיפים ולש מעבד
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: אלקים תוכןתוכןתוכןתוכן מקירבת הגדולה השמחה

התורה  עסק ידי על הנפעלת כמוה שאין

לימוד  ידי על כיצד הקודם בפרק שביאר [לאחרי

ב  סוף אין אור גילוי מצד האדם, מתרומם ה "התורה

1

2

3

4
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העונג  גודל את זה בפרק לבאר ימשיך - שבתורה

התורה:] בעסק האדם בלב להתעורר שצריך והחשק

é"òù êéà åùôðá íãàä ïðåáúéå ìéëùé øùàëå
åùôð íîåøúú äøåúä ìù úåëìä ìåñìñ
ìéâé àìéîî ,ùîî ä"á óåñ ïéà øåàì úåìòì
,ä"á óåñ ïéà øåà àåä ,'ä úååãçá çîùéå
,ìë áåøî øúåé ,íéâåðòúä øå÷î íééçä øå÷î
ïåéìòå ïåúçú ïãò ïâ àáä íìåò ééçî åìéôà

.'åë åéæ àìà äæ ïéàù
בשמחה  ה"א את עבדת לא אשר "תחת כתיב
זה, בכתוב הפנימי הפירוש אשר כל", מרוב גו'
שאר  מכל יותר בה' ולהתענג לשמוח צריך שהאדם
רק  לא יותר: ובעומק שבעולם. התענוגים
רוחניים, מתענוגים אפילו אלא גשמיים מתענוגים
רק  (לא עדן וגן הבא שבעולם הרוחני התענוג כמו

העליון). עדן גן אפילו אלא התחתון עדן גן

עדן  בגן המאיר האלקי שהאור לפי - והטעם
(כמאמר: השכינה זיו רק הוא הבא) בעולם (וכן
התורה  ע"י ואילו השכינה), מזיו ונהנין יושבין
שהוא  ובעצמו, בכבודו הקב"ה עם האדם מתקשר
וכן  חיים) מקור עמך כי (כמ"ש החיים כל מקור

התענוגים. כל מקור

áèåî øçà ìò åøîà äæä åéæ úðéçáá íâå
åôëá åùôð íéùéù å"÷å ù"ëîå ,'åë äéðééãéìã
,äøåúä ÷ñòá åöôç ìëå åòùé ìë úåéäì
øå÷îå íééçä øå÷î àåäù ,ùîî 'ä ìò âðòúäì

.íéâåðòúä
ק"ו: והדברים

אלא  שאינו עדן, שבגן הרוחני העונג לגבי אם
אלישע  הוא אחר, (על חז"ל אמרו השכינה, מזיו
לסבול  שכדאי רעה) לתרבות שיצא אבוי' בן
הרוחני  לתענוג לזכות כדי בגיהנם גדולים יסורים
עדן  שבגן התענוג עבור (ואפילו הבא שבעולם
כל  לתת צריך שהאדם וק"ו, כ"ש - התחתון)
ה' על מתענגים ידו שעל התורה בעסק מעיינו

התענ  וכל החיים מקור שהוא כולם.ממש, וגים

,úåìâúäá äìâðå äàøð äæä âåðòúä ïéàù óàå
íåùî åðééä [àìà ,íãàäá ïåøñç äæ ïéà äðä]
íéìåëé úåîìåòä ïéàù àåää âåðòúä çë ìåãâù
ä"á óåñ ïéà øåàî âåðòú àåäù øçàî] åìáåñì

éãéì àá åðéà ïëìå ,[úåîìåòä ìëî íîåøîù ùîî
.íéàøáðä úâùäá éåìéâ

øúåé äìåãâ äçîùä å"÷å ù"ë äáøãàå
åéìò äøåù éàãåáù åùôð úåððåáúäá ,íéäìàì
èì÷ðå ñôúð åðéàù äî ä"á ïåéìòä âðåòä éåìéâ

.'éá àñéôú äáùçî úéìå äâùä íåùá
אליו  להתגלות יכול התענוג שאין זה כן, ואם
בגודל  בהתבוננו גדולה, יותר שמחה להביא צריך
שישרה  האפשריות את לו שנותן הקב"ה של חסדו
ומרומם  מנושא שהוא כזה עליון אלקי אור עליו
בשכל  תפיסא מגדר ולמעלה הנבראים מגדר

האנושי.

âìúë 'éùåáì úðéçá àéäù äøåúä ÷ñòá ïëå
.øååéç

גילוי  מחמת רק לא היא התורה בעסק השמחה
'ושער  ענין (שזהו שבתורה ב"ה סוף אין אור
עסק  עצם מצד אפילו אלא - נקא") כעמר ראשי'
"לבושי' (בחינת הקב"ה של לבושו שהיא התורה,

חיוור"). כתלג

úðéçá ïä íãàä ìù øåáéãäå äáùçîäù òãåð äðä
ùåáì øåáãå éîéðôä ùåáì äáùçî ,íéùåáì

.éòöîàä
נקראים  ומעשה דיבור שמחשבה ידוע הנה כי
שאינם  ולבוש בגד כמו שהם לפי הנפש", "לבושי
לפשוט  שאפשר (עד האדם של מהותו עם קשורים
חלק  ומעשה ודיבור המחשבה אין כך - אותם)
האדם  לשכל "לבוש" רק אלא עצמה הנפש ממהות
רגש  או שכלי רעיון "מלביש" שהאדם מדותיו, או
או  הדיבור, באותיות או המחשבה, באותיות הלב

מדותיו. או לשכלו בהתאם מעשה שעושה -

נקראת  המחשבה - הנ"ל הנפש לבושי בשלשת
עצמה  לנפש יותר קרובה שהיא לפי פנימי", "לבוש
ואין  עצמו האדם בתוך נשארת היא ולפיכך
המעשה  - זה לעומת כלל; לחוץ נגלות מחשבותיו
- הוא המעשה גדר כי חיצוני", "לבוש נקרא
נקרא  הדיבור ואילו להאדם; שחוץ בדבר פעולה
המחשבה  בין ממוצע הוא כי אמצעי" "לבוש
הוא  הדיבור ענין כל גיסא מחד כי והמעשה,
עם  קשור הדיבור כח מאידך אבל הזולת, בשביל
אינו  שהדיבור שרואים וכפי האדם, פנימיות
הדיבור  אותיות בתוך אלא בלבד גשמיות אותיות
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

"נפשי  בכתוב וכנרמז האדם, וחיות נפש מלובשת
בדברו". יצאה

äáùçîá úùáìúî íãà ìù åùôðùë ë"àå
åùåáìá úùáìúî àéä äðä äøåúä ìù øåáéãå

.ùîî øååéç âìúë 'éùåáì ,ä"á÷ä ìù
התורה  לימוד וכן במחשבה, היא התורה השגת
שהם  דוקא, בפה למוציאיהם בדיבור, צ"ל
ידי  שעל ונמצא, האדם. של הפנימיים הלבושים
הפנימיים  הלבושים את המעסיקים התורה, עסק
(מחשבתו  האדם "לבושי" מתאחדים האדם, של
שהיא  ממש, הקב"ה של לבושו עם ודיבורו)

(כנ"ל). התורה

חכמת  מתאחדת התורה, השגת ידי על [שהרי
הקב"ה) של ולבושו יתברך חכמתו (שהיא התורה

וכמבואר  היחוד, בתכלית האדם של שכלו עם
תורה  הלומד האדם (בין זה שיחוד בתניא, בארוכה
יחוד  "הוא ושכלו) במוחו שנתפסת התורה וחכמת
לאחדים  להיות . . כמוהו יחוד שאין נפלא

ופינה"]. צד מכל ממש ומיוחדים

êøã ìò åîë ,äæî øúåé ùîî 'ä úáø÷ ïéàå
.ãçà úéìèá íéñëúîù íéðù ìùî

מחשבתו  - האדם "לבושי" כאילו זה והרי
התורה) (חכמת הקב"ה של "לבושו" עם - ודיבורו
שייך  אין וא"כ אחד. טלית להיות יחד מתאחדים
על  הנפעל זה מקירוב גדולה יותר ה' קרבת להיות
והקב"ה  האדם כאילו דהוי התורה, לימוד ידי

אחד". בטלית "מתכסים
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שלפי ‡Í(פא) יותר בוריו על ד"ז להבין יש א"כ
זה  דסובב הארה בחי' הרי מזה הנראה
מהו  א"כ וכו' העוה"ז לחומריות אפי' ממש מחיה
את  מחיה הוא שגם כ"ע ממלא לבחי' בינו ההפרש
בשם  נק' ולמה כו' כלם את מחיה ואתה וכמ"ש הכל
בלבד  מרחוק מקיף בבחי' רק שהוא דוקא סובב הארת
כל  כתיב הנה אמנם כנ"ל. ממש מחיה שהוא מאחר
תהומות  וכל בימים ובארץ בשמים עשה ה' חפץ אשר
עשה  אשר בכל הוא שוה ה' שחפץ מזה דמשמע כו'
כולם  ותחתונים עליונים עולמות בין בזה חלוק ואין
יש  והנה לכאורה פלא וזה כו' עשה א' ורצון חפץ
שבעצמות  הקדומ' מחשבה ובחי' ענין תחלה להקדים

ב  שנק' אמלוך אנא והוא אא"ס כידוע דא"ס מל' חי'
ברצונו  עלה כאשר דהיינו דכ"ר רעוא בשם ג"כ הנק'
מחשבה  ועליית כידוע רצון נק' המחשב' כי כו' הפשוט
אמלוך  שאנא אע"פ דכ"ר רעוא נק' אמלוך דאנא זו
דאנא  הזאת המלוכה בענין מורכב פרטי רצון רק הוא
שעלה  הוא אמלוך דאנא זה רצון בשביל אך כו' אמלוך
העולמות  להשתלשלות רצון לו להיות הפשוט ברצונו
כו' לרצון רצון פי' דכ"ר רעוא הנק' והוא בכללות
בבריאה  דאצי' מל' מבחי' מובן הנה הדברים ובאור
מלכותא  עד"מ שזהו וידוע כ"ע מלכות מלכותך שז"ש
המדינה  אנשי כל על מתפשטת שמלכותו דארעא

עד  עליהם מוטלת ואימתו התנשאותו בחי' דהיינו
אומר  יגזור אשר בכל לרצונו אליו כולם שבטלים
בחי' דרקיע מלכותא בבחי' למעלה וכמו"כ כו' עליהם
שמתנשא  האלקי אור התנשאות בחי' הוא דאצי' מל'
בתכלית  אליו בטלים והכל העולמות כל על ומרומם
אין  דהלא כלל מובן זה אין לכאורה אבל כו' הבטול
ב"ו  מלך דהתנשאות שהמשל הנמשל עם דומה המשל
מזה  להיות וחיות אור בחי' זה ע"י נמשך לא הרי
המלך  עצמות אין כי המדינה אנשי מציאות התהוות
בלבד  ממשלתו בחי' רק כלל בהם ומתלבש מתפשט
בפ"ע  במהות נמצא ומציאותם עליהם שמתפשט הוא
מל' בבחי' למעל' בנמשל אבל עליהם שמושל טרם גם
מזה  דאצי' דמל' ההתנשאות שמבחי' ידוע הרי דאצי'
ואתה  כמ"ש הנבראים לכל וחיות אור בחי' נמשך דוקא
הנמשל  אין שבאמת צ"ל אלא וכידוע כולם את מחיה
בחי' שהוא בלבד המלוכה בחי' של בענין רק
שהרי  ממש המשל עם דומה אינו אבל ההתנשאות
מלך  ה' וכמ"ש כולם את מחיה הוא זאת מלוכה בבחי'
בחי' נעשה דאצי' מל' דמבחי' וכידוע כו' לבש גאות
מל' מבחינ' וכן הבריאה עולם כל של החיות מקור
היצירה  עולם כל של החיות מקור בחינ' נמשך דבריאה
הגם  והחיות האור זה וא"כ בעשיה דיצירה ממל' וכן
רק  ממש ומחיה מאיר מ"מ התנשאות בבחינת שהוא
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קנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

העונג  גודל את זה בפרק לבאר ימשיך - שבתורה

התורה:] בעסק האדם בלב להתעורר שצריך והחשק

é"òù êéà åùôðá íãàä ïðåáúéå ìéëùé øùàëå
åùôð íîåøúú äøåúä ìù úåëìä ìåñìñ
ìéâé àìéîî ,ùîî ä"á óåñ ïéà øåàì úåìòì
,ä"á óåñ ïéà øåà àåä ,'ä úååãçá çîùéå
,ìë áåøî øúåé ,íéâåðòúä øå÷î íééçä øå÷î
ïåéìòå ïåúçú ïãò ïâ àáä íìåò ééçî åìéôà

.'åë åéæ àìà äæ ïéàù
בשמחה  ה"א את עבדת לא אשר "תחת כתיב
זה, בכתוב הפנימי הפירוש אשר כל", מרוב גו'
שאר  מכל יותר בה' ולהתענג לשמוח צריך שהאדם
רק  לא יותר: ובעומק שבעולם. התענוגים
רוחניים, מתענוגים אפילו אלא גשמיים מתענוגים
רק  (לא עדן וגן הבא שבעולם הרוחני התענוג כמו

העליון). עדן גן אפילו אלא התחתון עדן גן

עדן  בגן המאיר האלקי שהאור לפי - והטעם
(כמאמר: השכינה זיו רק הוא הבא) בעולם (וכן
התורה  ע"י ואילו השכינה), מזיו ונהנין יושבין
שהוא  ובעצמו, בכבודו הקב"ה עם האדם מתקשר
וכן  חיים) מקור עמך כי (כמ"ש החיים כל מקור

התענוגים. כל מקור

áèåî øçà ìò åøîà äæä åéæ úðéçáá íâå
åôëá åùôð íéùéù å"÷å ù"ëîå ,'åë äéðééãéìã
,äøåúä ÷ñòá åöôç ìëå åòùé ìë úåéäì
øå÷îå íééçä øå÷î àåäù ,ùîî 'ä ìò âðòúäì

.íéâåðòúä
ק"ו: והדברים

אלא  שאינו עדן, שבגן הרוחני העונג לגבי אם
אלישע  הוא אחר, (על חז"ל אמרו השכינה, מזיו
לסבול  שכדאי רעה) לתרבות שיצא אבוי' בן
הרוחני  לתענוג לזכות כדי בגיהנם גדולים יסורים
עדן  שבגן התענוג עבור (ואפילו הבא שבעולם
כל  לתת צריך שהאדם וק"ו, כ"ש - התחתון)
ה' על מתענגים ידו שעל התורה בעסק מעיינו

התענ  וכל החיים מקור שהוא כולם.ממש, וגים

,úåìâúäá äìâðå äàøð äæä âåðòúä ïéàù óàå
íåùî åðééä [àìà ,íãàäá ïåøñç äæ ïéà äðä]
íéìåëé úåîìåòä ïéàù àåää âåðòúä çë ìåãâù
ä"á óåñ ïéà øåàî âåðòú àåäù øçàî] åìáåñì

éãéì àá åðéà ïëìå ,[úåîìåòä ìëî íîåøîù ùîî
.íéàøáðä úâùäá éåìéâ

øúåé äìåãâ äçîùä å"÷å ù"ë äáøãàå
åéìò äøåù éàãåáù åùôð úåððåáúäá ,íéäìàì
èì÷ðå ñôúð åðéàù äî ä"á ïåéìòä âðåòä éåìéâ

.'éá àñéôú äáùçî úéìå äâùä íåùá
אליו  להתגלות יכול התענוג שאין זה כן, ואם
בגודל  בהתבוננו גדולה, יותר שמחה להביא צריך
שישרה  האפשריות את לו שנותן הקב"ה של חסדו
ומרומם  מנושא שהוא כזה עליון אלקי אור עליו
בשכל  תפיסא מגדר ולמעלה הנבראים מגדר

האנושי.

âìúë 'éùåáì úðéçá àéäù äøåúä ÷ñòá ïëå
.øååéç

גילוי  מחמת רק לא היא התורה בעסק השמחה
'ושער  ענין (שזהו שבתורה ב"ה סוף אין אור
עסק  עצם מצד אפילו אלא - נקא") כעמר ראשי'
"לבושי' (בחינת הקב"ה של לבושו שהיא התורה,

חיוור"). כתלג

úðéçá ïä íãàä ìù øåáéãäå äáùçîäù òãåð äðä
ùåáì øåáãå éîéðôä ùåáì äáùçî ,íéùåáì

.éòöîàä
נקראים  ומעשה דיבור שמחשבה ידוע הנה כי
שאינם  ולבוש בגד כמו שהם לפי הנפש", "לבושי
לפשוט  שאפשר (עד האדם של מהותו עם קשורים
חלק  ומעשה ודיבור המחשבה אין כך - אותם)
האדם  לשכל "לבוש" רק אלא עצמה הנפש ממהות
רגש  או שכלי רעיון "מלביש" שהאדם מדותיו, או
או  הדיבור, באותיות או המחשבה, באותיות הלב

מדותיו. או לשכלו בהתאם מעשה שעושה -

נקראת  המחשבה - הנ"ל הנפש לבושי בשלשת
עצמה  לנפש יותר קרובה שהיא לפי פנימי", "לבוש
ואין  עצמו האדם בתוך נשארת היא ולפיכך
המעשה  - זה לעומת כלל; לחוץ נגלות מחשבותיו
- הוא המעשה גדר כי חיצוני", "לבוש נקרא
נקרא  הדיבור ואילו להאדם; שחוץ בדבר פעולה
המחשבה  בין ממוצע הוא כי אמצעי" "לבוש
הוא  הדיבור ענין כל גיסא מחד כי והמעשה,
עם  קשור הדיבור כח מאידך אבל הזולת, בשביל
אינו  שהדיבור שרואים וכפי האדם, פנימיות
הדיבור  אותיות בתוך אלא בלבד גשמיות אותיות
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"נפשי  בכתוב וכנרמז האדם, וחיות נפש מלובשת
בדברו". יצאה

äáùçîá úùáìúî íãà ìù åùôðùë ë"àå
åùåáìá úùáìúî àéä äðä äøåúä ìù øåáéãå

.ùîî øååéç âìúë 'éùåáì ,ä"á÷ä ìù
התורה  לימוד וכן במחשבה, היא התורה השגת
שהם  דוקא, בפה למוציאיהם בדיבור, צ"ל
ידי  שעל ונמצא, האדם. של הפנימיים הלבושים
הפנימיים  הלבושים את המעסיקים התורה, עסק
(מחשבתו  האדם "לבושי" מתאחדים האדם, של
שהיא  ממש, הקב"ה של לבושו עם ודיבורו)

(כנ"ל). התורה

חכמת  מתאחדת התורה, השגת ידי על [שהרי
הקב"ה) של ולבושו יתברך חכמתו (שהיא התורה

וכמבואר  היחוד, בתכלית האדם של שכלו עם
תורה  הלומד האדם (בין זה שיחוד בתניא, בארוכה
יחוד  "הוא ושכלו) במוחו שנתפסת התורה וחכמת
לאחדים  להיות . . כמוהו יחוד שאין נפלא

ופינה"]. צד מכל ממש ומיוחדים

êøã ìò åîë ,äæî øúåé ùîî 'ä úáø÷ ïéàå
.ãçà úéìèá íéñëúîù íéðù ìùî

מחשבתו  - האדם "לבושי" כאילו זה והרי
התורה) (חכמת הקב"ה של "לבושו" עם - ודיבורו
שייך  אין וא"כ אחד. טלית להיות יחד מתאחדים
על  הנפעל זה מקירוב גדולה יותר ה' קרבת להיות
והקב"ה  האדם כאילו דהוי התורה, לימוד ידי

אחד". בטלית "מתכסים
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שלפי ‡Í(פא) יותר בוריו על ד"ז להבין יש א"כ
זה  דסובב הארה בחי' הרי מזה הנראה
מהו  א"כ וכו' העוה"ז לחומריות אפי' ממש מחיה
את  מחיה הוא שגם כ"ע ממלא לבחי' בינו ההפרש
בשם  נק' ולמה כו' כלם את מחיה ואתה וכמ"ש הכל
בלבד  מרחוק מקיף בבחי' רק שהוא דוקא סובב הארת
כל  כתיב הנה אמנם כנ"ל. ממש מחיה שהוא מאחר
תהומות  וכל בימים ובארץ בשמים עשה ה' חפץ אשר
עשה  אשר בכל הוא שוה ה' שחפץ מזה דמשמע כו'
כולם  ותחתונים עליונים עולמות בין בזה חלוק ואין
יש  והנה לכאורה פלא וזה כו' עשה א' ורצון חפץ
שבעצמות  הקדומ' מחשבה ובחי' ענין תחלה להקדים

ב  שנק' אמלוך אנא והוא אא"ס כידוע דא"ס מל' חי'
ברצונו  עלה כאשר דהיינו דכ"ר רעוא בשם ג"כ הנק'
מחשבה  ועליית כידוע רצון נק' המחשב' כי כו' הפשוט
אמלוך  שאנא אע"פ דכ"ר רעוא נק' אמלוך דאנא זו
דאנא  הזאת המלוכה בענין מורכב פרטי רצון רק הוא
שעלה  הוא אמלוך דאנא זה רצון בשביל אך כו' אמלוך
העולמות  להשתלשלות רצון לו להיות הפשוט ברצונו
כו' לרצון רצון פי' דכ"ר רעוא הנק' והוא בכללות
בבריאה  דאצי' מל' מבחי' מובן הנה הדברים ובאור
מלכותא  עד"מ שזהו וידוע כ"ע מלכות מלכותך שז"ש
המדינה  אנשי כל על מתפשטת שמלכותו דארעא

עד  עליהם מוטלת ואימתו התנשאותו בחי' דהיינו
אומר  יגזור אשר בכל לרצונו אליו כולם שבטלים
בחי' דרקיע מלכותא בבחי' למעלה וכמו"כ כו' עליהם
שמתנשא  האלקי אור התנשאות בחי' הוא דאצי' מל'
בתכלית  אליו בטלים והכל העולמות כל על ומרומם
אין  דהלא כלל מובן זה אין לכאורה אבל כו' הבטול
ב"ו  מלך דהתנשאות שהמשל הנמשל עם דומה המשל
מזה  להיות וחיות אור בחי' זה ע"י נמשך לא הרי
המלך  עצמות אין כי המדינה אנשי מציאות התהוות
בלבד  ממשלתו בחי' רק כלל בהם ומתלבש מתפשט
בפ"ע  במהות נמצא ומציאותם עליהם שמתפשט הוא
מל' בבחי' למעל' בנמשל אבל עליהם שמושל טרם גם
מזה  דאצי' דמל' ההתנשאות שמבחי' ידוע הרי דאצי'
ואתה  כמ"ש הנבראים לכל וחיות אור בחי' נמשך דוקא
הנמשל  אין שבאמת צ"ל אלא וכידוע כולם את מחיה
בחי' שהוא בלבד המלוכה בחי' של בענין רק
שהרי  ממש המשל עם דומה אינו אבל ההתנשאות
מלך  ה' וכמ"ש כולם את מחיה הוא זאת מלוכה בבחי'
בחי' נעשה דאצי' מל' דמבחי' וכידוע כו' לבש גאות
מל' מבחינ' וכן הבריאה עולם כל של החיות מקור
היצירה  עולם כל של החיות מקור בחינ' נמשך דבריאה
הגם  והחיות האור זה וא"כ בעשיה דיצירה ממל' וכן
רק  ממש ומחיה מאיר מ"מ התנשאות בבחינת שהוא
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c"agקנו i`iyp epizeax zxezn

וסובב  מקיף בבחי' העולם לכל ומחיה מאיר שהוא
כמו  פרט בדרך וזהו כו' ההתנשאות בחי' שהוא מאחר
וז"ש  לבריאה מקיף בחי' הוא בבריאה דאצי' ממל'
וכן  כו' לבריאה כתר נעש' דאצי' מל' דמבחי' בע"ח
זה  כתר ובחי' כו' ליצירה כתר נעשה דבריאה ממל'
התהוות  ממנו להיות שנמשך הפרטי הרצון בחי' הוא
עולם  לברוא העליון רצון בחי' כמו העולם אותו כל

ברעותיה סליק כד בזהר כמ"ש עלמא הבריאה למברי
ליש  מאין אותם ומהוה המחיה הוא הרצון זה הנה כו'
מה  שזהו דאצי' מל' מבחי' ונמשך בא הזה והרצון
נמשך  ע"כ כו' נפרד עם על מלך להיות ברצונו שעלה
מצד  שנמשך והחיות האור ה"ז וא"כ כו' לברוא רצון
הבריא' לעולם מקיף בבחי' בא הוא דאצי' מל' בחי'
לברוא  הרצון מן הנמשך החיות מקור עיקר הוא אבל
המל' בחי' הוא כבודי כו' בראתיו ולכבודי וז"ש כו'
דבריאה  ממל' וכן כו' לבריאה רצון נעשה בראתיו
כו' כ"ע מלכות מלכותך וז"ש כו' ליצירה כתר נעשה

שנעשה  שבעליון מל' בחי' שכל מזה עכ"פ מובן והנה
מקיף  בבחי' אותו ומחי' מאיר התחתון לעולם כתר
פרטי  לכל א' בהשוואה הבאה ההארה ענין שהוא
בשוה  וסוף לראש התחתון עולם שבאותו הנמצאים
להיות  נמשך אשר הזה הרצון גם כי הדבר וטעם ממש
הרצון  כללות בבחי' בא הוא זה לעולם החיות מקור
אשר  כל כמו שבו הנמצאים לכל העולם לזה השייך
לכל  פרטיים לרצונות מתחלק ואח"כ כו' עשה ה' חפץ
זה  לעולם סובב בחי' הנק' וזהו כו' בפרט ונברא נמצא
וסובב  מקיף בבחי' שכותר כתר בחי' דהיינו בפרט
כו' ביחד לסופו מראשו זה עולם לכללות א' בהשוואה
ההשתלשלות  כל בכללות כ"ע סובב בחי' שיש שכמו
מל' בחי' שזהו כידוע הכללי מקיף ונק' כו' וחוט דקו
בפרט  סובב בחי' יש כן כו' לא"ק כתר שנעשה דא"ס
שבעולם  מל' שמבחי' דהיינו דאבי"ע ועולם עולם בכל
הימנו  שלמטה לעולם וסובב כתר בחי' נעשה העליון

וד"ל: כנ"ל
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

˘ÈÂ כחשיכה בחי' הוא דסוכ"ע שנת' מאחר להבין
אפשר  איך א"כ לו תתן מה צדקת ואם כאורה
לכאורה  הרי המצות מעשי ע"י סוכ"ע בחי' להמשיך
והענין  כו'. צדקת אם מבחי' היפוך הוא המצות ענין
מצותיך  כל כי אמרתיך לשוני תען מ"ש ע"פ יובן
למעלה  צדקה בשם נק' המצות כל כי והיינו צדק
דתומ"צ, בכלים להתלבש ית' עצמותו צמצום והיינו
והוא  כלל בי' תפיסא מחשבה לית ית' מהו"ע מצד כי
עצמותו  בחי' תפיס ולא עילאה דחכ' מחשבה אפי'
צינור  שנמשך צינור אותיות ורצון צמצום זהו רק ית'
דתומ"צ  בכלים להתלבש ברצון ונמשך עצמותו מבחי'

נק' ולכן ית' ורצונו חכמתו שהוא שהם צדקה בשם
להטיב, הטוב טבע מצד ית' הבורא של צדקתו
למעלה  שהוא רצון בחי' כלל שייך לא ית' שבמהו"ע
צמצום  שהוא רק הרצון, בעל ונק' רצון מבחי' מעלה

דתומ"צ  אור ע"י מדותיו ע"פ להתגלות ית' אלקותו
בכל  עד"ז וכן כך הפסק יהי' כך ראובן יטעון שאם
והנה  פרעה. בשלח ויהי בדרוש בת"א וכמ"ש המצות
סוכ"ע  מבחי' מלמעלה האור נמשך דתומ"צ כלים ע"י
השפעה  לקבל יכולים שכולם זה כי בפנימיות, ומאיר
מחיצוניות  היינו ג"כ אוה"ע אפי' כו' צדקת אם מבחי'
כלים  ע"י כ"א אינו בפנימיות המשכה אבל זו דבחי'
ואח"כ  בלבד, והארה צנור בחי' שנמשך רק דתומ"צ
ג"כ  להאיר הסוכ"ע עצמיות ג"כ נמשך תשובה ע"י
ואמת  בחסד ע"פ משארז"ל יובן ובזה ממכ"ע, בבחי'
ע"י  כי והוא וגמ"ח, תורה ע"י דהיינו עון יכופר
ע"י  ואח"כ כנ"ל מסוכ"ע הצנור נמשך תומ"צ
סוכ"ע  ופנימית עצמות ממשיכים ג"כ לזה התשובה
כל  עי"ז ונשלם כאורה וכחשכה כו' צדקת אם ששם

ועוונות. הפגמים
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ê"Î·Â דהנה כקרי"ס, לזווגם קשה מארז"ל ענין יובן
והיינו  ליבשה, ים הפך כמ"ש הי' קי"ס ענין
וע"ד  השתלשלות בסדרי מהארץ גבוה שהים הנ"ל ע"ד
שמצד  כמו אמנם השתלשלות, בסדרי קדמו ששמי'
אל  המי' נקוו כנ"ל קדמה ארץ שבמח' הארץ מעלת
למ"ת  הכנה הי' קרי"ס כן היבשה, ונראי' אחד  מקום
עלי' ואדם ארץ עשיתי אנכי כמ"ש המכוון עיקר שזה
תרי"ג  בחי' שהוא [מצות] תרי"ג גימ' בראתי בראתי
כן  ולהיות חפץ, ארץ בשם ג"כ שנק' לישראל שניתנו
למקום  נקוו אשר מלבד לקרעי' שנקרע בים עוד נעשה
ובנ"י  יבשה, ונעשה ונתבטל לגמרי שנקרע כ"א אחד
ארץ  שבמח' הנ"ל מטעם הים בתוך ביבשה הלכו

כנ"ל  התחילה נעיצת כוונת יש ובה כי קדמה ולהיות ,
ולרומם  השתלשלות בסדר הגבוה להשפיל הדבר קשה
קשה  קרי"ס הי' לזאת השתלשלות בסדר הנמוך את
הזיווגי' בענין יובן ועד"ז כו'. והנפלאות הניסי' מכל
מן  גבוהי' הזכרי' השתלשלות סדרי ע"פ כי להיות
זכר  כמ"ש חסד מבחי' הם הזכרי' ששורש הנקבות,
קדימה  להם ויש דז"א, מ"ה ש' מבחי' והם חסדו,
וכענין  דמל', ב"ן ש' מבחי' שהם הנקבות על במעלה
כוונת  מצד אמנם השתלשלות, בסדרי לארץ קדמו שמי'
סודכ"ד  מל' בבחי' המעלה יתרון יש התחילה נעיצת
מצד  ולכן וכנ"ל, התחילה נעיצת כוונת יש דוקא שבה
מל' מבחי' ששרשם בנקבות המעלה יתרון יש זה
החידוש  כח יש דוקא בה ולכן ארץ, שנק' דאצי'
נגד  גמורה התחדשות הוא שהגוף לו בדומה להוליד

יש  שבה המל' מבחי' שרשה כי להיות הטפה, השפעת
היש  גם המהוה האין בחי' הוא התחילה נעיצת כוונת
השתלשלות  בסדר כי להיות ואמנם וכנ"ל. דחכמה
להגבי' כדי ולכן הנקבות, מן במעלה גבוהי' הזכרי'
הנ"ל  מטעם הזכרי' מנשמת הנקבות נשמת ולרומם
הגבוה  שיושפל לא אם לה א"א למעלה שרשן מצד
איש  של ודרכו דרגא, חות חתן וז"ע הנמוך, וירומם
עד  עדי הבנין הנה הזיווג אחר ואז אשה, אחר לחזור
ענין  ולכן לו, בדומה המולדת שהיא דוקא ממנה נמשך
אבל  בסופן תחילתן שנעוץ דהגם מאד שקשה הזיווג
כי  מאד קשה גילוי לידי לבוא וכדי בלבד בהעלם הוא
כמו  המקבל ולהעלות המשפיע את להשפיל צריך
כו'. בקריעה ונבקע הים שהורד ע"י היבשה שנתגלה
ממש  דומה הזיווגי' דענין כקרי"ס לזווגם קשה וזהו
ובזה  הנ"ל. מטעם מאד קשה ובשניהם כנ"ל לקרי"ס
וכמ"ש  רצון, ומלשון רץ מל' ארץ שנק' מה הטעם יובן
שרצתה  ארץ שמה נק' למה פ"ה בראשית במד"ר
לבך  רץ המאמר ע"ד רץ ענין פי' קונה, רצון לעשות
למקור  לעלות כו' שלהבת אש ברשפי התשוקה בבחי'
הקדומה  למח' שתעלה עד מעלה למעלה חוצבה
הקדומי' לכל קדמון הנק' המאציל עצמיות שבבחי'
כח  בה יהי' ואז דוקא, בתחילתן סופן נעוץ  להיות
ולכך  וכנ"ל, בשמי' שאין מה מאין יש ומחדש המוליד
רצוא  בבחי' כו' נפשי כלתה מל' כלה ג"כ כנס"י נק'
כמ"ש  וההתבוננות החכ' מבחי' מעלה למעלה דוקא

במ"א.

.(d`l dxeac eza ly mi`pzd lr .a"l ,xekf 't `xwie t"y) .c"qa
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a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.åì
ויישוב שבהם, הסדר – בכלים והמדידה  באור המדידה

חדשיכם". "ובראשי על הזוהר קושיית 
úîàá íðîàבספירות והמטה המעלה בין  ïéàההבדל

íéìëä ãöî ÷ø äæ האור יותר מרובים שהכלים  שככל 
àåäמתמעט, ïôåà äæéàá øåàäá äãéãî ùéù íà éë

,'åë äøéôñ ìëá øéàäì êùîðשספירה זה כלומר, -
הספירה. של באור גם הוא מהשניה, שונה היא אחת 

של האור ממילא  באור, שונות דרגות שישנן שכיון 
עוד הבינה, אור מאשר אחר באופן ונמדד נמשך החכמה

בכלים. התלבשותם לפני 
úãéãî éôë àåä åéäé ïôåà äæéàá íéìëäá äãéãîä íâå

,'åë øåàä בו האור מגושם שהכלי  בגלל לא כלומר -
שלו  הכלי  הרי מועט, שהאור בגלל להיפך, אלא מועט,

התגשמות. של באופן  התהווה
äîëçä úðéçá äéäé ïôåà äæéàá äãéãîä éôìù åðééäå
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קנז c"ag i`iyp epizeax zxezn

וסובב  מקיף בבחי' העולם לכל ומחיה מאיר שהוא
כמו  פרט בדרך וזהו כו' ההתנשאות בחי' שהוא מאחר
וז"ש  לבריאה מקיף בחי' הוא בבריאה דאצי' ממל'
וכן  כו' לבריאה כתר נעש' דאצי' מל' דמבחי' בע"ח
זה  כתר ובחי' כו' ליצירה כתר נעשה דבריאה ממל'
התהוות  ממנו להיות שנמשך הפרטי הרצון בחי' הוא
עולם  לברוא העליון רצון בחי' כמו העולם אותו כל

ברעותיה סליק כד בזהר כמ"ש עלמא הבריאה למברי
ליש  מאין אותם ומהוה המחיה הוא הרצון זה הנה כו'
מה  שזהו דאצי' מל' מבחי' ונמשך בא הזה והרצון
נמשך  ע"כ כו' נפרד עם על מלך להיות ברצונו שעלה
מצד  שנמשך והחיות האור ה"ז וא"כ כו' לברוא רצון
הבריא' לעולם מקיף בבחי' בא הוא דאצי' מל' בחי'
לברוא  הרצון מן הנמשך החיות מקור עיקר הוא אבל
המל' בחי' הוא כבודי כו' בראתיו ולכבודי וז"ש כו'
דבריאה  ממל' וכן כו' לבריאה רצון נעשה בראתיו
כו' כ"ע מלכות מלכותך וז"ש כו' ליצירה כתר נעשה

שנעשה  שבעליון מל' בחי' שכל מזה עכ"פ מובן והנה
מקיף  בבחי' אותו ומחי' מאיר התחתון לעולם כתר
פרטי  לכל א' בהשוואה הבאה ההארה ענין שהוא
בשוה  וסוף לראש התחתון עולם שבאותו הנמצאים
להיות  נמשך אשר הזה הרצון גם כי הדבר וטעם ממש
הרצון  כללות בבחי' בא הוא זה לעולם החיות מקור
אשר  כל כמו שבו הנמצאים לכל העולם לזה השייך
לכל  פרטיים לרצונות מתחלק ואח"כ כו' עשה ה' חפץ
זה  לעולם סובב בחי' הנק' וזהו כו' בפרט ונברא נמצא
וסובב  מקיף בבחי' שכותר כתר בחי' דהיינו בפרט
כו' ביחד לסופו מראשו זה עולם לכללות א' בהשוואה
ההשתלשלות  כל בכללות כ"ע סובב בחי' שיש שכמו
מל' בחי' שזהו כידוע הכללי מקיף ונק' כו' וחוט דקו
בפרט  סובב בחי' יש כן כו' לא"ק כתר שנעשה דא"ס
שבעולם  מל' שמבחי' דהיינו דאבי"ע ועולם עולם בכל
הימנו  שלמטה לעולם וסובב כתר בחי' נעשה העליון

וד"ל: כנ"ל
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˘ÈÂ כחשיכה בחי' הוא דסוכ"ע שנת' מאחר להבין
אפשר  איך א"כ לו תתן מה צדקת ואם כאורה
לכאורה  הרי המצות מעשי ע"י סוכ"ע בחי' להמשיך
והענין  כו'. צדקת אם מבחי' היפוך הוא המצות ענין
מצותיך  כל כי אמרתיך לשוני תען מ"ש ע"פ יובן
למעלה  צדקה בשם נק' המצות כל כי והיינו צדק
דתומ"צ, בכלים להתלבש ית' עצמותו צמצום והיינו
והוא  כלל בי' תפיסא מחשבה לית ית' מהו"ע מצד כי
עצמותו  בחי' תפיס ולא עילאה דחכ' מחשבה אפי'
צינור  שנמשך צינור אותיות ורצון צמצום זהו רק ית'
דתומ"צ  בכלים להתלבש ברצון ונמשך עצמותו מבחי'

נק' ולכן ית' ורצונו חכמתו שהוא שהם צדקה בשם
להטיב, הטוב טבע מצד ית' הבורא של צדקתו
למעלה  שהוא רצון בחי' כלל שייך לא ית' שבמהו"ע
צמצום  שהוא רק הרצון, בעל ונק' רצון מבחי' מעלה

דתומ"צ  אור ע"י מדותיו ע"פ להתגלות ית' אלקותו
בכל  עד"ז וכן כך הפסק יהי' כך ראובן יטעון שאם
והנה  פרעה. בשלח ויהי בדרוש בת"א וכמ"ש המצות
סוכ"ע  מבחי' מלמעלה האור נמשך דתומ"צ כלים ע"י
השפעה  לקבל יכולים שכולם זה כי בפנימיות, ומאיר
מחיצוניות  היינו ג"כ אוה"ע אפי' כו' צדקת אם מבחי'
כלים  ע"י כ"א אינו בפנימיות המשכה אבל זו דבחי'
ואח"כ  בלבד, והארה צנור בחי' שנמשך רק דתומ"צ
ג"כ  להאיר הסוכ"ע עצמיות ג"כ נמשך תשובה ע"י
ואמת  בחסד ע"פ משארז"ל יובן ובזה ממכ"ע, בבחי'
ע"י  כי והוא וגמ"ח, תורה ע"י דהיינו עון יכופר
ע"י  ואח"כ כנ"ל מסוכ"ע הצנור נמשך תומ"צ
סוכ"ע  ופנימית עצמות ממשיכים ג"כ לזה התשובה
כל  עי"ז ונשלם כאורה וכחשכה כו' צדקת אם ששם

ועוונות. הפגמים
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Ê"Î·Â דהנה כקרי"ס, לזווגם קשה מארז"ל ענין יובן
והיינו  ליבשה, ים הפך כמ"ש הי' קי"ס ענין
וע"ד  השתלשלות בסדרי מהארץ גבוה שהים הנ"ל ע"ד
שמצד  כמו אמנם השתלשלות, בסדרי קדמו ששמי'
אל  המי' נקוו כנ"ל קדמה ארץ שבמח' הארץ מעלת
למ"ת  הכנה הי' קרי"ס כן היבשה, ונראי' אחד  מקום
עלי' ואדם ארץ עשיתי אנכי כמ"ש המכוון עיקר שזה
תרי"ג  בחי' שהוא [מצות] תרי"ג גימ' בראתי בראתי
כן  ולהיות חפץ, ארץ בשם ג"כ שנק' לישראל שניתנו
למקום  נקוו אשר מלבד לקרעי' שנקרע בים עוד נעשה
ובנ"י  יבשה, ונעשה ונתבטל לגמרי שנקרע כ"א אחד
ארץ  שבמח' הנ"ל מטעם הים בתוך ביבשה הלכו

כנ"ל  התחילה נעיצת כוונת יש ובה כי קדמה ולהיות ,
ולרומם  השתלשלות בסדר הגבוה להשפיל הדבר קשה
קשה  קרי"ס הי' לזאת השתלשלות בסדר הנמוך את
הזיווגי' בענין יובן ועד"ז כו'. והנפלאות הניסי' מכל
מן  גבוהי' הזכרי' השתלשלות סדרי ע"פ כי להיות
זכר  כמ"ש חסד מבחי' הם הזכרי' ששורש הנקבות,
קדימה  להם ויש דז"א, מ"ה ש' מבחי' והם חסדו,
וכענין  דמל', ב"ן ש' מבחי' שהם הנקבות על במעלה
כוונת  מצד אמנם השתלשלות, בסדרי לארץ קדמו שמי'
סודכ"ד  מל' בבחי' המעלה יתרון יש התחילה נעיצת
מצד  ולכן וכנ"ל, התחילה נעיצת כוונת יש דוקא שבה
מל' מבחי' ששרשם בנקבות המעלה יתרון יש זה
החידוש  כח יש דוקא בה ולכן ארץ, שנק' דאצי'
נגד  גמורה התחדשות הוא שהגוף לו בדומה להוליד

יש  שבה המל' מבחי' שרשה כי להיות הטפה, השפעת
היש  גם המהוה האין בחי' הוא התחילה נעיצת כוונת
השתלשלות  בסדר כי להיות ואמנם וכנ"ל. דחכמה
להגבי' כדי ולכן הנקבות, מן במעלה גבוהי' הזכרי'
הנ"ל  מטעם הזכרי' מנשמת הנקבות נשמת ולרומם
הגבוה  שיושפל לא אם לה א"א למעלה שרשן מצד
איש  של ודרכו דרגא, חות חתן וז"ע הנמוך, וירומם
עד  עדי הבנין הנה הזיווג אחר ואז אשה, אחר לחזור
ענין  ולכן לו, בדומה המולדת שהיא דוקא ממנה נמשך
אבל  בסופן תחילתן שנעוץ דהגם מאד שקשה הזיווג
כי  מאד קשה גילוי לידי לבוא וכדי בלבד בהעלם הוא
כמו  המקבל ולהעלות המשפיע את להשפיל צריך
כו'. בקריעה ונבקע הים שהורד ע"י היבשה שנתגלה
ממש  דומה הזיווגי' דענין כקרי"ס לזווגם קשה וזהו
ובזה  הנ"ל. מטעם מאד קשה ובשניהם כנ"ל לקרי"ס
וכמ"ש  רצון, ומלשון רץ מל' ארץ שנק' מה הטעם יובן
שרצתה  ארץ שמה נק' למה פ"ה בראשית במד"ר
לבך  רץ המאמר ע"ד רץ ענין פי' קונה, רצון לעשות
למקור  לעלות כו' שלהבת אש ברשפי התשוקה בבחי'
הקדומה  למח' שתעלה עד מעלה למעלה חוצבה
הקדומי' לכל קדמון הנק' המאציל עצמיות שבבחי'
כח  בה יהי' ואז דוקא, בתחילתן סופן נעוץ  להיות
ולכך  וכנ"ל, בשמי' שאין מה מאין יש ומחדש המוליד
רצוא  בבחי' כו' נפשי כלתה מל' כלה ג"כ כנס"י נק'
כמ"ש  וההתבוננות החכ' מבחי' מעלה למעלה דוקא

במ"א.

.(d`l dxeac eza ly mi`pzd lr .a"l ,xekf 't `xwie t"y) .c"qa
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.åì
ויישוב שבהם, הסדר – בכלים והמדידה  באור המדידה

חדשיכם". "ובראשי על הזוהר קושיית 
úîàá íðîàבספירות והמטה המעלה בין  ïéàההבדל

íéìëä ãöî ÷ø äæ האור יותר מרובים שהכלים  שככל 
àåäמתמעט, ïôåà äæéàá øåàäá äãéãî ùéù íà éë

,'åë äøéôñ ìëá øéàäì êùîðשספירה זה כלומר, -
הספירה. של באור גם הוא מהשניה, שונה היא אחת 

של האור ממילא  באור, שונות דרגות שישנן שכיון 
עוד הבינה, אור מאשר אחר באופן ונמדד נמשך החכמה

בכלים. התלבשותם לפני 
úãéãî éôë àåä åéäé ïôåà äæéàá íéìëäá äãéãîä íâå

,'åë øåàä בו האור מגושם שהכלי  בגלל לא כלומר -
שלו  הכלי  הרי מועט, שהאור בגלל להיפך, אלא מועט,

התגשמות. של באופן  התהווה
äîëçä úðéçá äéäé ïôåà äæéàá äãéãîä éôìù åðééäå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



c"agקנח i`iyp epizeax zxezn

øåàä ìá÷úù éãëá êë ïôåàá äîëçä éìë äããîð
àðååâ éàäëå äîëçä úðéçáã éåìéâäå(זה (ובאופן 

.'åë úåøéôñä éøàùá מאור שונה החכמה שאור בגלל -
החכמה כלי נמדד החכמה של האור לפי  הנה הבינה,
הבינה. כלי  נמדד הבינה אור לפי  וכן אליה , שיתאים
הבינה מכלי  שונה  יהיה החכמה  שכלי  הקביעה כלומר
של האור בין מההבדל כתוצאה נעשה זה הבדל -

הבינה. לאור החכמה
האברים של שונה התפתחות שיש וגוף, נשמה  וכמשל
של השונה להתחלקות  הסיבה הנה  מהשני , אחד
שכח כיון  הנפש. בכוחות ההתחלקות היא האברים
כן  גם נוצר הגשמי המוח הרי וזך, עדין  כח הוא השכל
כח שהוא לדוגמא ההילוך כח ולעומתו  ועדין, זך באופן
באופן  התהווה (הרגל) שלו הכלי גם הרי  נמוך, יותר
לה שיש נשמה לנשמות, בנוגע  גם וכך מגושם. יותר
ונשמה יותר, מזוכך בגוף תתלבש יותר גבוה שרש 
יותר  נמוך בגוף תתלבש  יותר נמוכה ממדריגה  ששרשה

לה .116המתאים
òäå'ç ÷øô ìéòì øàáúðù åîë àåä ïéðמובא ששם

חיים בעץ שכתוב 117äùòðהמושג øåàä úåáòúäîã
éìëäהיא הכלי מציאות  שכל הפירוש שאין ולמדנו

ãçåéîמהאור, ùøù íéìëì ùéù úåéä íòãנפרדùøùî
úåøåàäהצמצום שלפני  הגבול כח הרשימו, כח  והוא

éãé ìò àåä íéìëã ìòåôá úååäúää íå÷î-ìëî
,'åë øåàä úåòöîà

להסביר  נ "ע הרבי האריך ח ' בפרק הענין: ביאור
הכלים, ובין  האורות בין כולה, הבריאה כל שהתהוות 
ששורשו  הקב "ה , של והגילוי האור ידי על נעשתה 
הקו  התלבשות ידי  על נעשה שזה אלא הקו. מאור
הכלים נתהוו דוקא זה ידי  שעל הרשימו בנקודת
על היא בפועל הכלים של שההתהוות שלמרות מהאור.
על נפעלת להתגלות שלהם היכולת הרי הקו , אור ידי
בנקודת ולחדור להתלבש  צריך הקו ולכן הצמצום, ידי
הכלים. את להוות  כדי  הצמצום ידי  על שנוצרה הרשימו
נעשה האור "מהתעבות הלשון  של הפירוש זה ולפי
אך הקו) (של האור ידי על אמנם נוצרו שהכלים הכלי ",
של הפעולה ידי על דוקא אלא  כשלעצמו , מהאור לא זה
"התעבות " ללא הוא  עצמו  מצד האור האור. התעבות
על הוא התעבות של באופן  האור שנעשה  וזה (הגבלה),
הרשימו  בנקודת התלבש שהקו חיצונית, פעולה ידי

תכונת את באור יצר והרשימו הצמצום ), ידי  על (שנוצר
כלים. מזה נעשה אז ורק ההתעבות 

äéäúù åðééä øåàä ïôåà éôë éìëä äååäúð ïë ìòå
.'åë øåàä úà ìá÷ì úðëåî,להבין אפשר זה כלל לפי -

וכו ', יותר מגושם או  יותר זך הוא אם הכלי , ש"צורת"
כלומר  – הכלי  "חומר" אבל האור. פי  על נקבע זה הרי 

מהרשימו. נוצר - מציאותו  עצם 
úåîìåòá øéàé ïôåà äæéàá øåàäá àåä äãéãîä ø÷éòå

'åë.בכלים המדידה נוצרה באור ומהמדידה
המדידה אמנם כי  נ"ע, הרבי  מדייק המוסגר במאמר
התכנון  של בסדר אבל האור, מדידת  לפי  היא בכלי 
הכלים התהוות  כביכול, הבורא של הקדומה והמחשבה

ל קדמה  הכלים מדידת גם האור וממילא האצלת 
של במחשבה עלה לראש שלכל היינו, ולמדידתו .
על המחשבה  אופן ולפי יתהווה, הכלי כיצד הבורא
האור  ומדידת המשכת ולפי  בפועל, האור נמשך הכלי 
של התכלית כי  לזה, והסיבה בפועל. הכלי  נמדד בפועל
ומציאות בתחתונים" ב "דירה דוקא היא  הבורא

הכלים. ידי  על דוקא  היא ה "תחתונים"
נ "ע: הרבי  ïåùàøäובלשון ùøùáã øîåì ùéå) כלומר
הקדומה øåàäבמחשבה úãéãîì íåã÷ íéìëä úãéãî

למדידת קדמה הכלי  מדידת על שהמחשבה והסיבה
היא åë'האור íéìëä úååäúäá àåä äðååëä úéìëúã

"דירה היא העולמות של בהתהוות המטרה שהרי
מציאות שהיא  הגבול, מציאות כלומר בתחתונים"

äîהכלים àåäå118שמובאøîåçä ïéðáùהגוף של
.'åë äøåöäì åùøùá íåã÷וכפי לנשמה. כלומר

שבנין  אומרים  אנו  ונשמה, גוף  – האדם שביצירת
האדם יצירת באופן  בתורה המסופר (כפי  קדם החומר
הכלים בהתהוות  העליונה בכוונה הוא כך הראשון)

והאורות.
,øåàä úà íéëéùîî äìòîì íéìëäù äî íòèä åäæå
ïëåúá ïúéðä øáãä íéìá÷î ÷øù äèîì íéìëä åîë àìå
הרי ריק, גשמי  כלי  וכמו להימשך, לו  גורמים לא אבל
בתוכו  הניתן לדבר שגורם הגשמי בכלי  דבר שום  אין

הכלי אל äìòîìלהימשך ìáàהעליונות בספירות
,øåàä úà íéëéùîî íéìëä

לזה יש  זאת  בכל הנה כך, לא זה שלמטה ולמרות
- שלנו בעולם כאן  גם óåâäדוגמא éøáéà åîëå

,úåéçä úà íéëéùîîùוהאברים הגשמי  הגוף כאשר
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שלעיתים 116). הזוהר, מדברי מקומות בכמה שמבואר ומה
(ראה  ושפל נבזה אדם של בנו להיות יורדת גבוהה מאוד נשמה
הלשון  שם שנאמר גופא זה הנה יח), ובפרק ב', פרק סוף תניא
נשמה  כל אלא הסדר, זה אין כלל שבדרך משמע "לפעמים"

לדרגתה. המתאים בגוף מתלבשת

ו 117). שער פ"א. אבי"ע) סדר (שער מז שער חיים עץ ראה
ואילך. פ"ג העקודים) (שער

ובמקומות 118). שמז. עמוד תרמ"ה המאמרים ספר ראה
הגיליון. בשולי שם המצויינים

c"ag i`iyp epizeax zxezn

וכשמתרחבים קטנים, הם הנפש  כוחות – בקטנות
יותר  מתגלים הנפש  כוחות – הגוף כלי ומתגדלים
הנפש כוחות יותר מזוככים שהאברים וככל ומתגדלים,
שהכלים לזה והסיבה יותר. בגילוי  בהם  נמצאים

האור  את øåàäממשיכים ìà íåã÷ íéìëä ùøùù éðôî
.'åë כיון) לאור קדמה  הכלי  על שהמחשבה כיון  כלומר

נמשך האור התכלית) הוא האור שהכלי  שהרי  אליו.
לכלי . אמצעי  כמין  הוא 

åäæ íðîàכוחות את ממשיכים הגשמיים שהאברים 
את ממשיכים  הכלים  האצילות בעולם  וכן הנפש,

הוא ישøçàìהאורות כאשר ואז קיים , כבר שהכלי
êåëéæשלéìëäהריúëùîî äìù êåëéæä ïôåà éôìù

å ,'åë øåàä úàזאת úååäúääלעומת úìçúáבשלב –
לא (אך הכלי  של בפועל ההתהוות של הראשון

לעיל) כנזכר ובתכנון øåàäבמחשבה úåáòúäî éøä
.'åë éìëä äùòð האור של בפועל ההתהוות כלומר

הכלי . להתהוות קדמה
äãéãîäá àåä ïëåוהאורות הכלים  íùøùáãשל

הקדומה úåøåàäבמחשבה úãéãîì íåã÷ íéìëä úãéãî
úåìâúäá ÷øåבפועל.'åë íåã÷ øåàä úãéãî

åîã÷ íéîù úååäúäáå äîã÷ õøà äáùçîáã ïéðò àåäå
.('åëידועה מחלוקת ישנה  לבית119ֿ– ֿ שמאי בית בין

ובמאמרי הארץ. או קודם נבראו השמים האם הלל
קודם,120החסידות השמים נבראו  שבפועל היא ההכרעה

קדמה הארץ ובמחשבה שבכוונה בדומה121אלא וזה  .
אלא קודם, בפועל התהוו שהאורות כאן  למבואר
ולכן  בכלים  דוקא היא התכלית – ובמחשבה שבתכנון

קדמו. הם  במחשבה
זה בפרק הביאור שלמרות המוסגר , מאמר כאן  עד
האורות, מדידת אופן לפי  היא בפועל הכלים שמדידת 
בכלים והמדידה קדמו הכלים ובמחשבה בתכנון  הנה

קדמה.

a"xrz qgpt zyxt zay
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א:119). עמוד יב חגיגה מסכת minyגמרא mixne` y"a x"z
ziy`xa (a ziy`xa) xn`py ux`d z`xap jk xg`e dlgz e`xap
z`xap ux` mixne` d"ae ux`d z`e minyd z` midl` `xa
minye ux` midl` 'd zeyr meia xn`py miny jk xg`e dlgz
dpea jk xg`e diilr dpea mc` mkixacl y"al d"a mdl exn`
ux` lr ezcb`e eizelrn minya dpead (h qenr) xn`py zia
jk xg`e sxtxy dyer mc` mkixacl d"al y"a mdl exn` dcqi
ux`de i`qk minyd 'd xn` dk (eq ediryi) xn`py `qk dyer
ici s` (gn ediryi) xn`py e`xap zg`k dfe df `"kge ilbx mecd

.miny dgth ipinie ux` dcqi
ג):120). (מג, ויגש אור תורה zwelgnראה reci dpdc

y"nk ux`l encw miny xn` cg (.ai dbibg) 'nba mi`pzd
y"nk dncw ux` `"ge ux`d z`e minyd z` 'ek `xa ziy`xa
dncw ux` daygnay g"`c el`e el`e minye ux` 'ek zeyr meia

'gna dyrn seq ik oiprde .dlgz minyd `xa `xayke minyl
`id 'gna dyxy k"r dyrn seq `idy itl ux`d ik 'it dlgz
md dyrnd zlgz mdy minyd la` daygnd zlgz 'igaa
daygna dlgz dler dyrn seqdy llkd edf ik daygna 'ipexg`
edfy 'ek gnevdn dlrnl igd oke mnecdn dlrnl gnevd jkle
xtre mnecd 'igay zenlera n"gvcc zelylzydd xcq itk
`ede dbxcna epnn dlrnl ige gneve dyrn seq 'iga `ed ux`d
dnecwd daygna oyxy cvn mewn lkne .ux`l encw miny oipr
gkd yi da `wec okl .daygna mlekl dncw `wec ux` ixd

dyxy cvn dgnv `ivedl zlekideigde gnevd okle dlrpd
:'ek dpnn milawn mlek xacnde

שיחה 121). ו' חלק שיחות לקוטי ראה באריכות בזה הביאור
בא. לפרשת א'

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"yz'd - mixn`nd xtq

ּכזה ‡ÌÓיב) ּבאפן הּסדר הּוא זה לּמה להבין, צרי »¿»ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
להיֹות  ׁשּצרי ּומֹוסיפין, ּדגֹורעין ְְְְִִִִִֶַָָּדוקא,
ּכ ואחר הּבהמית, הּנפׁש מּתאות ּגֹורעין ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָּתחּלה
ּתחּלת  יהיה לא ולּמה האלקית, הּנפׁש ּכח על ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּומֹוסיפין
זהּו ּומֹוסיפין ּגֹורעין ׁשהרי האלקית, ּבּנפׁש ְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹהעבֹודה
את  עׂשה האלקים הלא הּתֹורה ּפי ועל הּתֹורה, ְֱֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹמּמּדֹות
ּבּנפׁש העבֹודה התחלת להיֹות צרי והיה יׁשר, ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָהאדם
ּתׁשּובה, ּבעלי ּגּבי רק אינֹו הּנסירה ענין ּדהרי ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹהאלקית,
אדם  ּבכל אם ּכי הּבהמית, ּדנפׁש הּטבעי ּכח ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשהגּבירּו
הּתֹורה  ּפי ועל הּנסירה, מּדת להיֹות צרי ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָּבעבֹודתֹו

ּתחּלת  להיֹות צרי היה יׁשר, האדם את עׂשה ְְֱִִִִֶֶַָָָָָָָָָָָֹׁשהאלקים
על  האלקי, ּבאֹור נפׁשֹו להאיר האלקית, ּבּנפׁש ְְֱֱֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹהעבֹודה
אלקי  ּובהתעֹוררּות אלקּות, והּׂשגת התּבֹוננּות ְְְְְְְֱֱִִִֵַַָֹֹידי
טבעּיים  הּמּדֹות עלֿידיֿזה להכניע ויראה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָּבאהבה
נפׁשֹות  ּבהב' ּדהּנה הּוא, הענין א כּו'. הּבהמית ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּדנפׁש
ואחד  אחד ּבכל ׁשּיׁש הּבהמית ונפׁש האלקית ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּדנפׁש
ּדעּקר  הגם עׂשיתי", אני "ּונׁשמֹות ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָמּיׂשראל,
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו האלקית, הּנפׁש הּוא ּדיׂשראל ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹהחּיּות
זהּו האלקית ּדהּנׁשמה חּיים", נׁשמת ּבאּפיו ְְְְֱִִִִֶַַַַַַָָָָֹ"וּיּפח

כּו אֹותֹו המחּיה ּבכּמה החּיּות ּבמּוחׁש נראה (וכן ,' ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָ
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øåàä ìá÷úù éãëá êë ïôåàá äîëçä éìë äããîð
àðååâ éàäëå äîëçä úðéçáã éåìéâäå(זה (ובאופן 

.'åë úåøéôñä éøàùá מאור שונה החכמה שאור בגלל -
החכמה כלי נמדד החכמה של האור לפי  הנה הבינה,
הבינה. כלי  נמדד הבינה אור לפי  וכן אליה , שיתאים
הבינה מכלי  שונה  יהיה החכמה  שכלי  הקביעה כלומר
של האור בין מההבדל כתוצאה נעשה זה הבדל -

הבינה. לאור החכמה
האברים של שונה התפתחות שיש וגוף, נשמה  וכמשל
של השונה להתחלקות  הסיבה הנה  מהשני , אחד
שכח כיון  הנפש. בכוחות ההתחלקות היא האברים
כן  גם נוצר הגשמי המוח הרי וזך, עדין  כח הוא השכל
כח שהוא לדוגמא ההילוך כח ולעומתו  ועדין, זך באופן
באופן  התהווה (הרגל) שלו הכלי גם הרי  נמוך, יותר
לה שיש נשמה לנשמות, בנוגע  גם וכך מגושם. יותר
ונשמה יותר, מזוכך בגוף תתלבש יותר גבוה שרש 
יותר  נמוך בגוף תתלבש  יותר נמוכה ממדריגה  ששרשה

לה .116המתאים
òäå'ç ÷øô ìéòì øàáúðù åîë àåä ïéðמובא ששם

חיים בעץ שכתוב 117äùòðהמושג øåàä úåáòúäîã
éìëäהיא הכלי מציאות  שכל הפירוש שאין ולמדנו

ãçåéîמהאור, ùøù íéìëì ùéù úåéä íòãנפרדùøùî
úåøåàäהצמצום שלפני  הגבול כח הרשימו, כח  והוא

éãé ìò àåä íéìëã ìòåôá úååäúää íå÷î-ìëî
,'åë øåàä úåòöîà

להסביר  נ "ע הרבי האריך ח ' בפרק הענין: ביאור
הכלים, ובין  האורות בין כולה, הבריאה כל שהתהוות 
ששורשו  הקב "ה , של והגילוי האור ידי על נעשתה 
הקו  התלבשות ידי  על נעשה שזה אלא הקו. מאור
הכלים נתהוו דוקא זה ידי  שעל הרשימו בנקודת
על היא בפועל הכלים של שההתהוות שלמרות מהאור.
על נפעלת להתגלות שלהם היכולת הרי הקו , אור ידי
בנקודת ולחדור להתלבש  צריך הקו ולכן הצמצום, ידי
הכלים. את להוות  כדי  הצמצום ידי  על שנוצרה הרשימו
נעשה האור "מהתעבות הלשון  של הפירוש זה ולפי
אך הקו) (של האור ידי על אמנם נוצרו שהכלים הכלי ",
של הפעולה ידי על דוקא אלא  כשלעצמו , מהאור לא זה
"התעבות " ללא הוא  עצמו  מצד האור האור. התעבות
על הוא התעבות של באופן  האור שנעשה  וזה (הגבלה),
הרשימו  בנקודת התלבש שהקו חיצונית, פעולה ידי

תכונת את באור יצר והרשימו הצמצום ), ידי  על (שנוצר
כלים. מזה נעשה אז ורק ההתעבות 

äéäúù åðééä øåàä ïôåà éôë éìëä äååäúð ïë ìòå
.'åë øåàä úà ìá÷ì úðëåî,להבין אפשר זה כלל לפי -

וכו ', יותר מגושם או  יותר זך הוא אם הכלי , ש"צורת"
כלומר  – הכלי  "חומר" אבל האור. פי  על נקבע זה הרי 

מהרשימו. נוצר - מציאותו  עצם 
úåîìåòá øéàé ïôåà äæéàá øåàäá àåä äãéãîä ø÷éòå

'åë.בכלים המדידה נוצרה באור ומהמדידה
המדידה אמנם כי  נ"ע, הרבי  מדייק המוסגר במאמר
התכנון  של בסדר אבל האור, מדידת  לפי  היא בכלי 
הכלים התהוות  כביכול, הבורא של הקדומה והמחשבה

ל קדמה  הכלים מדידת גם האור וממילא האצלת 
של במחשבה עלה לראש שלכל היינו, ולמדידתו .
על המחשבה  אופן ולפי יתהווה, הכלי כיצד הבורא
האור  ומדידת המשכת ולפי  בפועל, האור נמשך הכלי 
של התכלית כי  לזה, והסיבה בפועל. הכלי  נמדד בפועל
ומציאות בתחתונים" ב "דירה דוקא היא  הבורא

הכלים. ידי  על דוקא  היא ה "תחתונים"
נ "ע: הרבי  ïåùàøäובלשון ùøùáã øîåì ùéå) כלומר
הקדומה øåàäבמחשבה úãéãîì íåã÷ íéìëä úãéãî

למדידת קדמה הכלי  מדידת על שהמחשבה והסיבה
היא åë'האור íéìëä úååäúäá àåä äðååëä úéìëúã

"דירה היא העולמות של בהתהוות המטרה שהרי
מציאות שהיא  הגבול, מציאות כלומר בתחתונים"

äîהכלים àåäå118שמובאøîåçä ïéðáùהגוף של
.'åë äøåöäì åùøùá íåã÷וכפי לנשמה. כלומר

שבנין  אומרים  אנו  ונשמה, גוף  – האדם שביצירת
האדם יצירת באופן  בתורה המסופר (כפי  קדם החומר
הכלים בהתהוות  העליונה בכוונה הוא כך הראשון)

והאורות.
,øåàä úà íéëéùîî äìòîì íéìëäù äî íòèä åäæå
ïëåúá ïúéðä øáãä íéìá÷î ÷øù äèîì íéìëä åîë àìå
הרי ריק, גשמי  כלי  וכמו להימשך, לו  גורמים לא אבל
בתוכו  הניתן לדבר שגורם הגשמי בכלי  דבר שום  אין

הכלי אל äìòîìלהימשך ìáàהעליונות בספירות
,øåàä úà íéëéùîî íéìëä

לזה יש  זאת  בכל הנה כך, לא זה שלמטה ולמרות
- שלנו בעולם כאן  גם óåâäדוגמא éøáéà åîëå

,úåéçä úà íéëéùîîùוהאברים הגשמי  הגוף כאשר
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שלעיתים 116). הזוהר, מדברי מקומות בכמה שמבואר ומה
(ראה  ושפל נבזה אדם של בנו להיות יורדת גבוהה מאוד נשמה
הלשון  שם שנאמר גופא זה הנה יח), ובפרק ב', פרק סוף תניא
נשמה  כל אלא הסדר, זה אין כלל שבדרך משמע "לפעמים"

לדרגתה. המתאים בגוף מתלבשת

ו 117). שער פ"א. אבי"ע) סדר (שער מז שער חיים עץ ראה
ואילך. פ"ג העקודים) (שער

ובמקומות 118). שמז. עמוד תרמ"ה המאמרים ספר ראה
הגיליון. בשולי שם המצויינים

c"ag i`iyp epizeax zxezn

וכשמתרחבים קטנים, הם הנפש  כוחות – בקטנות
יותר  מתגלים הנפש  כוחות – הגוף כלי ומתגדלים
הנפש כוחות יותר מזוככים שהאברים וככל ומתגדלים,
שהכלים לזה והסיבה יותר. בגילוי  בהם  נמצאים

האור  את øåàäממשיכים ìà íåã÷ íéìëä ùøùù éðôî
.'åë כיון) לאור קדמה  הכלי  על שהמחשבה כיון  כלומר

נמשך האור התכלית) הוא האור שהכלי  שהרי  אליו.
לכלי . אמצעי  כמין  הוא 

åäæ íðîàכוחות את ממשיכים הגשמיים שהאברים 
את ממשיכים  הכלים  האצילות בעולם  וכן הנפש,

הוא ישøçàìהאורות כאשר ואז קיים , כבר שהכלי
êåëéæשלéìëäהריúëùîî äìù êåëéæä ïôåà éôìù

å ,'åë øåàä úàזאת úååäúääלעומת úìçúáבשלב –
לא (אך הכלי  של בפועל ההתהוות של הראשון

לעיל) כנזכר ובתכנון øåàäבמחשבה úåáòúäî éøä
.'åë éìëä äùòð האור של בפועל ההתהוות כלומר

הכלי . להתהוות קדמה
äãéãîäá àåä ïëåוהאורות הכלים  íùøùáãשל

הקדומה úåøåàäבמחשבה úãéãîì íåã÷ íéìëä úãéãî
úåìâúäá ÷øåבפועל.'åë íåã÷ øåàä úãéãî

åîã÷ íéîù úååäúäáå äîã÷ õøà äáùçîáã ïéðò àåäå
.('åëידועה מחלוקת ישנה  לבית119ֿ– ֿ שמאי בית בין

ובמאמרי הארץ. או קודם נבראו השמים האם הלל
קודם,120החסידות השמים נבראו  שבפועל היא ההכרעה

קדמה הארץ ובמחשבה שבכוונה בדומה121אלא וזה  .
אלא קודם, בפועל התהוו שהאורות כאן  למבואר
ולכן  בכלים  דוקא היא התכלית – ובמחשבה שבתכנון

קדמו. הם  במחשבה
זה בפרק הביאור שלמרות המוסגר , מאמר כאן  עד
האורות, מדידת אופן לפי  היא בפועל הכלים שמדידת 
בכלים והמדידה קדמו הכלים ובמחשבה בתכנון  הנה

קדמה.

a"xrz qgpt zyxt zay
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א:119). עמוד יב חגיגה מסכת minyגמרא mixne` y"a x"z
ziy`xa (a ziy`xa) xn`py ux`d z`xap jk xg`e dlgz e`xap
z`xap ux` mixne` d"ae ux`d z`e minyd z` midl` `xa
minye ux` midl` 'd zeyr meia xn`py miny jk xg`e dlgz
dpea jk xg`e diilr dpea mc` mkixacl y"al d"a mdl exn`
ux` lr ezcb`e eizelrn minya dpead (h qenr) xn`py zia
jk xg`e sxtxy dyer mc` mkixacl d"al y"a mdl exn` dcqi
ux`de i`qk minyd 'd xn` dk (eq ediryi) xn`py `qk dyer
ici s` (gn ediryi) xn`py e`xap zg`k dfe df `"kge ilbx mecd

.miny dgth ipinie ux` dcqi
ג):120). (מג, ויגש אור תורה zwelgnראה reci dpdc

y"nk ux`l encw miny xn` cg (.ai dbibg) 'nba mi`pzd
y"nk dncw ux` `"ge ux`d z`e minyd z` 'ek `xa ziy`xa
dncw ux` daygnay g"`c el`e el`e minye ux` 'ek zeyr meia

'gna dyrn seq ik oiprde .dlgz minyd `xa `xayke minyl
`id 'gna dyxy k"r dyrn seq `idy itl ux`d ik 'it dlgz
md dyrnd zlgz mdy minyd la` daygnd zlgz 'igaa
daygna dlgz dler dyrn seqdy llkd edf ik daygna 'ipexg`
edfy 'ek gnevdn dlrnl igd oke mnecdn dlrnl gnevd jkle
xtre mnecd 'igay zenlera n"gvcc zelylzydd xcq itk
`ede dbxcna epnn dlrnl ige gneve dyrn seq 'iga `ed ux`d
dnecwd daygna oyxy cvn mewn lkne .ux`l encw miny oipr
gkd yi da `wec okl .daygna mlekl dncw `wec ux` ixd

dyxy cvn dgnv `ivedl zlekideigde gnevd okle dlrpd
:'ek dpnn milawn mlek xacnde

שיחה 121). ו' חלק שיחות לקוטי ראה באריכות בזה הביאור
בא. לפרשת א'

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"yz'd - mixn`nd xtq

ּכזה ‡ÌÓיב) ּבאפן הּסדר הּוא זה לּמה להבין, צרי »¿»ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
להיֹות  ׁשּצרי ּומֹוסיפין, ּדגֹורעין ְְְְִִִִִֶַָָּדוקא,
ּכ ואחר הּבהמית, הּנפׁש מּתאות ּגֹורעין ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָּתחּלה
ּתחּלת  יהיה לא ולּמה האלקית, הּנפׁש ּכח על ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּומֹוסיפין
זהּו ּומֹוסיפין ּגֹורעין ׁשהרי האלקית, ּבּנפׁש ְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹהעבֹודה
את  עׂשה האלקים הלא הּתֹורה ּפי ועל הּתֹורה, ְֱֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹמּמּדֹות
ּבּנפׁש העבֹודה התחלת להיֹות צרי והיה יׁשר, ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָהאדם
ּתׁשּובה, ּבעלי ּגּבי רק אינֹו הּנסירה ענין ּדהרי ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹהאלקית,
אדם  ּבכל אם ּכי הּבהמית, ּדנפׁש הּטבעי ּכח ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשהגּבירּו
הּתֹורה  ּפי ועל הּנסירה, מּדת להיֹות צרי ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָּבעבֹודתֹו

ּתחּלת  להיֹות צרי היה יׁשר, האדם את עׂשה ְְֱִִִִֶֶַָָָָָָָָָָָֹׁשהאלקים
על  האלקי, ּבאֹור נפׁשֹו להאיר האלקית, ּבּנפׁש ְְֱֱֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹהעבֹודה
אלקי  ּובהתעֹוררּות אלקּות, והּׂשגת התּבֹוננּות ְְְְְְְֱֱִִִֵַַָֹֹידי
טבעּיים  הּמּדֹות עלֿידיֿזה להכניע ויראה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָּבאהבה
נפׁשֹות  ּבהב' ּדהּנה הּוא, הענין א כּו'. הּבהמית ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּדנפׁש
ואחד  אחד ּבכל ׁשּיׁש הּבהמית ונפׁש האלקית ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּדנפׁש
ּדעּקר  הגם עׂשיתי", אני "ּונׁשמֹות ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָמּיׂשראל,
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו האלקית, הּנפׁש הּוא ּדיׂשראל ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹהחּיּות
זהּו האלקית ּדהּנׁשמה חּיים", נׁשמת ּבאּפיו ְְְְֱִִִִֶַַַַַַָָָָֹ"וּיּפח

כּו אֹותֹו המחּיה ּבכּמה החּיּות ּבמּוחׁש נראה (וכן ,' ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָ
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קֹודמת  הּבהמית הּנפׁש הרי מקֹום ּומּכל כּו'), ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָענינים
לצאת  ׁשּננער ּדמּׁשעה רֹובץ", חּטאת ּד"לּפתח ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלבֹוא,

ּד (סנהדרין ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ּבא, הרע הּיצר ף מּיד ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
זּכּות  מׁשה הר' ּׁשּכתב מה ועּין ב). עּמּוד ּבאריב צא ְְֵֶֶֶַַַַַָָֹ

י"ג  לאחר ּבא טֹוב והּיצר קעט. ּדף וּיׁשב ּפרׁשת ְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָריׁש
טֹוב  והּיצר ּוכסיל, זקן מל נקרא הרע הּיצר ולכן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשנה,
הּׁשני. ילד ּבקהלת ונקרא וחכם, מסּכן מל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹנקרא

ּבינֹונים  ׁשל כּו',יג ּובספר ּביׂשראל" הּׁשנית "ונפׁש ּכתב, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
הּׁשנית  ונפׁש הּקלּפה, מּצד היא האחת חלק 7ּדנפׁש היא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

י"ג  ּדקדם והגם כּו', מּמעל הּנׁשמה יד אלקּה ּכן ּגם ְְֱֲִֵֶַַַַַַַָָֹֹ
הּנׁשמה  אין מּכלֿמקֹום אֹותֹו, המחּיה היא ְְֱִִִֵַַַָָָָָָֹהאלקית

והתּגּלּות  התּפּׁשטּות ּבבחינת ׁשּקדם 8האלקית ּדר ועל , ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
אׁשר  כּו' "חדלּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבאּפֹו, הּנׁשמה ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָהּתפּלה
ּומתּגּלה  מתּפּׁשטת ּדוקא הּתפּלה ידי ועל ּבאּפֹו", ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָנׁשמה
הּוא  ׁשנה, י"ג עד האדם, ימי ּבכללּות כן ּכמֹו כּו', ְְְִֵֵַַָָָָָָּבּגּוף
י"ג  לאחר ׁשּלּה והתּפּׁשטּות ּבאּפֹו, נׁשמה ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָעלּֿדרֿמׁשל
הּוא  קדם, ּבא הּבהמית ּׁשהּנפׁש מה והּטעם כּו', ְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשנה

הּידּוע  ּגם 9מהּכלל הּוא ּדכן לּפרי, קדמה ּדקלּפה , ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ
קלּפֹות  ד' ּבֹו ׁשּיׁש האגֹוז ּבפרי ּכמֹו הרי 10ּבּגׁשמּיּות, , ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָ

מאיר  "רּבי ּוכמֹו הּפרי, ּכ ואחר הּקלּפה צֹומח ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָּתחּלה
ּפרי  הּוא ּדרּמֹון זרק", קלּפתֹו אכל ּתֹוכֹו מצא, ְְְִִִִַַָָָָָרּמֹון
"ּכפלח  ׁשּכתּוב ּוכמֹו לרּמֹון, נמׁשלּו ּדהּמצות ְְְְְְְִִִֶֶַַָָֹחׁשּוב,
מצוֹות  מלאים ׁשּב ריקנין ׁשאפּלּו ,"רּקת ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהרּמֹון
ּכ ואחר לבֹוא, מקדמת והיא קלּפה לֹו יׁש כּו', ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּכרּמֹון
צֹומח  ּתחּלה ּבתבּואה וכ כּו', הּתֹו ׁשהּוא האכל ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּבא
נראה  הּצמיחה ּובתחּלת החּטה, ּכ ואחר והּמֹוץ, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָהּתבן
וכדאיתא  לעּקר, עצמם את חֹוׁשבים וכן העּקר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהן
ּוכמֹו כּו'. אּלּו עם אּלּו ׁשּמּדיינין וּיׁשלח רּבה  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָּבמדרׁש
והצעֹות  הּמׁשלים אֹומרים ּתחּלה הּׂשכל, ּבהׁשּפעת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָכן

הּמֹו ּכמֹו הם והרי עּקר, זה ׁשאין ואחר ּדברים והּתבן, ץ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
הּוא  המכּון ּדעּקר והינּו כּו', הּׂשכל עּקר אֹומרים ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֻּכ

הּוא  והענין כּו'. ּדתהּו11לבּסֹוף ּבׁשרׁשן, הּוא ׁשּכן לפי , ְְְְְְְִִֵֶַָָָָֹ
הּתּקּון  ּבחינת הּוא הּכּונה ׁשעּקר ּדהגם לּתּקּון, ְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָָקדם
יצרּה", לׁשבת בראּה, תהּו "לא ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְֶֶֶַָָָָָָָֹֹּדוקא,

ליּה אהני "ּדין ליּה"12ּוכמאמר אהני לא כּו'.טו ודין ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַֹ
ּבּמחׁשבה, וקדּום יעקב", את "ואהב ׁשּכתּוב ְְֲֲֶֶַַַַָָָָָֹֹּוכמֹו
קדּום  הּתהּו ּומּכלֿמקֹום כּו', ּבאמת הּבכֹור הּוא ְְֱֲִֶֶַַַָָָֹֹּדיעקב
והתהּוּות  ּבהׁשּתלׁשלּות כן ּוכמֹו כּו'. הּתּקּון ְְְְְְְִִִֵֶַַַאל
כּו'. הּפרי להתהּוּות קדּום הּקלּפֹות ּדהתהּוּות ְְְְְְִִִִַַַַָָָהעֹולמֹות,
קדמה  הּקלּפֹות התהּוּות ּבאמת לּמה הּדבר סּבת ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהּנה
אפׁשר  היה לא קדם הּפרי התהּוּות היה ׁשאם ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹלּפרי,
היה  ׁשּלא ּומּכלֿׁשּכן הּקלּפה, התהּוּות ּכלל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלהיֹות
להיֹות  צרי ולזאת הּפרי, את ׁשּילּביׁש להיֹות ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹאפׁשר
ׁשּמבאר  ּכמֹו הּוא לזה והּדגמא קדם. הּקלּפה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻהתהּוּות

חּיים  היה 13ּבעץ לּמה ּדהקׁשה, וכלים, אֹורֹות ּבענין ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
ויתגּלה  לגמרי האֹור ׁשּיתעּלם הּצמצּום, להיֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָצרי
אין  האֹור מּבחינת האֹור נמׁש ּכ ואחר הּכלי, ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָמציאּות
אֹור  ּבתחּלה נׁשאר לא מה ּומּפני הּצמצּום, ׁשּלפני ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָֹסֹוף
אפׁשר  היה לא ּתחּלה האֹור היה ּדאם ותרץ, כּו'. ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹהּקו
אינם  הּכלים, ׁשּנתהּוּו לאחר אבל הּכלי, התהּוּות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָלהיֹות
ּובדגמא  כּו'. הּקו אֹור ּבהם ּכׁשּמאיר ּגם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻמתּבּטלים
התּגּלּות  ּבתחּלה היה ׁשאם הּזה, ּבענין לֹומר יׁש ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּכזאת
ּובפרט  הּקלּפה, התּגּלּות להיֹות אפׁשר היה לא ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹהּפרי,
התהּוּות  ּתחּלה להיֹות צרי ולזאת הּפרי, את ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹׁשּילּביׁש
ּׁשהּנפׁש מה ּכן ּגם וזהּו כּו'. הּפרי ּכ ואחר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָהּקלּפה

כּו'.הּב האלקית הּנפׁש ּכ ואחר לבֹוא קדּום המית ְֱֲִִֶֶַַַַַָָָָֹ
.¯ev˜ּבּנפׁש העבֹודה התחלת להיֹות ּדצרי יקׁשה, ƒְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָ

לבֹוא  קדם הּבהמית ּדנפׁש יקּדים, ְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָֹהאלקית.
והּסּבה, לּתּקּון. ּתהּו לּפרי, קדמה קלּפה האלקית, ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹלּנפׁש
הּקלּפה, ׁשּתתהּוה אפׁשר אי הּפרי התהּוּות ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָּדלאחר
האֹורֹות  מהתהּוּות ּדגמא הּפרי, ׁשּתלּביׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּומּכלֿׁשּכן

ְִֵוכלים.
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עב 7) עמוד לתניא והערות הקיצורים בספר זה בכל ראה
ואילך.
מהדורא 8) חיים אורח חלק הזקן לרבנו ערוך משולחן להעיר

ד. סימן סוף בתרא
הליקוטים 9) ספר וישלח. פרשת סוף להאריז"ל תורה לקוטי

כ  גם ועיין ב.שם. קח, ב חלק זוהר ן
סוף 10) יט, א חלק לזוהר מלך מקדש א. רסג, א חלק זוהר

בספר  (נדפסו צדק להצמח הכינויים בערכי ונתבאר הובא ב. עמוד

אגוז. ערך לו) אשר החקירה
מח 11) עמוד לתניא והערות קיצורים בספר זה בכל ראה
ואילך.

רבה 12) קהלת ט. פרשה שם ז. ג, פרשה רבה בראשית ראה
זוטא  מדרש תתקמח. רמז קהלת שמעוני ילקוט יא. ג, פרשה

ב. רסב, א חלק זוהר שם. קהלת
ג.13) ענף סוף א שער

לזהר.יב. התניא.יג.פירוש אינו טו.נה.ש יד.ספר התוהו ומעולם מרוצה הוא התיקון (מעולם לו. נוח לא וזה לו, נוח זה
מרוצה).
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הזה, בהחורף קרה טהור לא אחד מקרה עוד
מכוסה  ונשאר נעים לא מקרה עוד אחריו גרר ואשר
"המנהל  הוא והלא היום, עד פתרונו נודע ולא ונעלם
בל"ג  שליט"א רבינו דר בו אשר מהחצר פועל"
לא  גדול, ושיכור פשוט, נכרי הי' שנים ויותר שלשה
שכר  הגובה הי' והוא ממש, לשמאלו ימינו בין ידע
ההוא, הגדול בהחצר הדרים מכל חודש בכל דירה
הסדר  בכלל שליט"א, רבינו מדירת כן וכמו
"קאמחאז" ישנה הגדולות בהעיירות אשר במדינתנו,
"היורשת  היא אשר חאזאסיטווא"  "קאמינאלנא
החצרות  כל את ירשה החזקה בידה אשר האחידה"
בשם  חבורה יסדה והיא הזאת בהעיר והבתים
אקצי' "זשזילישטדויע "זשאק"ט"
נכסי  כל ה"זשאקט" של בידו טאווארישטסטווא"
ולתקן  ולהרוס לבנות כחפצו בהם לעשות ניידי דלא
וכן  חפץ, שלבו מי את להבתים להכניס ולקלקל,
ועפ"י  שלהם, בה"אוסט" עיניו ראות כפי להוציאם
בכלל  השכנים נחלקו שם הנאמרים והדינים החוקים
באיכותם  "קאטיגאריעס" מחלקות לארבעה
על  עליון והוא במעלתו, ומכובד גדול היותר ובכבודם,
ואסור  "ראבאטשי" הפשוט ה"עובד" הוא הנותרים
חצר  בכל נבחרים ומהם בכול, וידו ביד, בו לנגוע
החצר  עסקי כל את לנהל במספרם תשעה וחצר
וההוצאה, ההכנסה וההירוס התיקון ובפרט, בכלל
והעיקר  הכספים עניני בכל וכן דעתם עפ"י בשכנים
הדרים  ה"עובדים" חברים על ומחסה למגן להיות
ולסגף  ולדחוק ללחוץ עצמה שעה ובאותה בהחצר,
טראדאוואי  "ניע בשמם הנקרא עובד", ה"אינו את
ולרחק  העובד את לקרב  דינם עפ"י כי עלעמענט".
כלל, נחלקת ובלתי היא, אחת מצוה עובד האינו את
של  לחייו ולירד לפגוע לרדוף יותר בכוחו אשר ומי
זו  וכללא ראש ונעשה משובח זה הרי עובד האינו
חלילה, בהם והפוגע פטורים, שפגעו הם בידם, נקוט
ומעלתו, בערכו ופחות קטן והיותר וחייב. חייב
איזהו  לו יש אשר זה הוא הנ"ל, חלוקות מהארבע
טומאה  בין להבדיל או שבקדושה דבר לכל שייכות
"כומר" להבדיל או "רב " מקדושתם. לטהרה,
גדולה  למצוה האחרונים אלה אשר ומשמשיהם,
לבזותם  ריחם את להבאיש תהלה, בהם לשום תחשב
התעללות  מיני בכל בהם ולהתעולל ברבים לביישם
ובחשאי  בצנעה עליהם והמרחם עליהם לרחם ואסור
להם  לטוב מעשה איזהו בו ועשה הרך בטבעו
את  מגלים אזי והמרחם, ההוא הטוב הדבר ונתוודע
ליצא  אותו ומדיחים שנתית באסיפה ברבים קלונו

ונידון  הוא בקהל" יבא "לא ומעתה בהכרח מהחברא
ה"זשאקט" תורת זאת ממנו, ומבדילים בהרחקה
הלא  הפרטים יתר וכל לענינינו הנוגע בכללית
בהחצר  שלהם. ומשפטים בחוקים המה כתובים
ששים  עד בערך הי' בו דר שליט"א רבינו אשר ההיא
הי' לא דירות וחמישים התשעה מכל והכנסה דירות
רבינו  דר בה אשר האחת, דירה מהכנסת יותר
כבודם  ערך לפי כן גם ניטלת דירה שכר כי שליט"א
עובד  אינו ואם הנ"ל, מחלקתם וכפי השכנים של
כלפי  דירתו בעד ככה פעמים מאה לשלם עליו פשוט

"מאמינים"ה"עובד" בין אם וכמה כמה אחת ועל
מדברים  יניקה איזהו לו ויש יחשב אלקים ויראי
הדירה  על אזי שליט"א רבינו דירת כמו שבקדושה
הטוב  שכן וכל מהחצר המסים כל מעמיסים הזאת
כולו, החצר מכל הכבד העול כל כתפיו על לישא הזה
הקשים  והסיגופים העינויים את מאליו הדבר ומובן
מהדירה  שליט"א רבינו של ב"ב סבלו אשר
המצע  נקצר ובאמת שלו, ה"זשאקט" של והמנהלים
גלויים  מהניסים אלף מיני אחד לספר מלהשתרע
בצלו  לענינגראד דיירי אנחנו ראינו בעיניו אשר ממש,
אשר  שנים ומחצה השלשה בכל שליט"א, רבינו של
שלשה  להתפלל בביתו הי' קבוע" "מנין שם. התגורר
עשרה  עד בהמנין התפללו הש"ק ביום ביום. פעמים
ש"ק  בכל לשמוע נתאספו דא"ח לאמירת כ"י, מנינים,
הקבועים  לימים ומכש"כ הנ"ל, ממספר יותר עוד
י"ט  סוכות, הכפורים, יום השנה, ראש על לנסוע,
לפעמים  האלה לזמנים השבועות, וחג פורים כסלו,
דכל  והרחוקות הקרובות העיירות מכל אורחים באו
אשר  דמתא אנ"ש לבד מנינים, חמשים עד המדינה
להיות  צריך דא כגון וברם הנ"ל למספר מגיע ג"כ
בתלבושתינו  אנ"ש אנחנו מובדלים אשר תמיד לזכרון
וגם  בתפילתנו בעבודתנו ונפלינו ובמראותינו,
החדרים  כל לשמחה, המועדים ובימים בשמחתנו
הריקודים  למאות, באנשים המלאים הגדולים
נשמעות  הגבוהות, הניגונים קולות עם החזקים
רבינו  דירת תחת החצר, בכל ומכש"כ בהרחוב
להגפ "א, השייכת גדולה חנות היתה שליט"א
אופראווליעניא  פאליטיטשעסקא גאסאדארסטווענא
רעזוואטשאנאיא  "טשע "טשעקא" מלפנים הוא
מעבר  לדירתו ממש הסמוכה בהדירה קאמיסא"
דגפ"א  הגדולים מהפקידים אחד גר הי' לכותל
אטדעל" אפעראטיוונע סעקרעטנא "נאטשאלניק
ולעומת  כנגד הוא הזה הפקיד של מדירתו פתחו
אף  כמעט עבר ולא שליט"א רבינו היכל של פתחו
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קֹודמת  הּבהמית הּנפׁש הרי מקֹום ּומּכל כּו'), ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָענינים
לצאת  ׁשּננער ּדמּׁשעה רֹובץ", חּטאת ּד"לּפתח ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלבֹוא,

ּד (סנהדרין ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ּבא, הרע הּיצר ף מּיד ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
זּכּות  מׁשה הר' ּׁשּכתב מה ועּין ב). עּמּוד ּבאריב צא ְְֵֶֶֶַַַַַָָֹ

י"ג  לאחר ּבא טֹוב והּיצר קעט. ּדף וּיׁשב ּפרׁשת ְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָריׁש
טֹוב  והּיצר ּוכסיל, זקן מל נקרא הרע הּיצר ולכן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשנה,
הּׁשני. ילד ּבקהלת ונקרא וחכם, מסּכן מל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹנקרא

ּבינֹונים  ׁשל כּו',יג ּובספר ּביׂשראל" הּׁשנית "ונפׁש ּכתב, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
הּׁשנית  ונפׁש הּקלּפה, מּצד היא האחת חלק 7ּדנפׁש היא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

י"ג  ּדקדם והגם כּו', מּמעל הּנׁשמה יד אלקּה ּכן ּגם ְְֱֲִֵֶַַַַַַַָָֹֹ
הּנׁשמה  אין מּכלֿמקֹום אֹותֹו, המחּיה היא ְְֱִִִֵַַַָָָָָָֹהאלקית

והתּגּלּות  התּפּׁשטּות ּבבחינת ׁשּקדם 8האלקית ּדר ועל , ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
אׁשר  כּו' "חדלּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבאּפֹו, הּנׁשמה ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָהּתפּלה
ּומתּגּלה  מתּפּׁשטת ּדוקא הּתפּלה ידי ועל ּבאּפֹו", ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָנׁשמה
הּוא  ׁשנה, י"ג עד האדם, ימי ּבכללּות כן ּכמֹו כּו', ְְְִֵֵַַָָָָָָּבּגּוף
י"ג  לאחר ׁשּלּה והתּפּׁשטּות ּבאּפֹו, נׁשמה ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָעלּֿדרֿמׁשל
הּוא  קדם, ּבא הּבהמית ּׁשהּנפׁש מה והּטעם כּו', ְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשנה

הּידּוע  ּגם 9מהּכלל הּוא ּדכן לּפרי, קדמה ּדקלּפה , ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ
קלּפֹות  ד' ּבֹו ׁשּיׁש האגֹוז ּבפרי ּכמֹו הרי 10ּבּגׁשמּיּות, , ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָ

מאיר  "רּבי ּוכמֹו הּפרי, ּכ ואחר הּקלּפה צֹומח ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָּתחּלה
ּפרי  הּוא ּדרּמֹון זרק", קלּפתֹו אכל ּתֹוכֹו מצא, ְְְִִִִַַָָָָָרּמֹון
"ּכפלח  ׁשּכתּוב ּוכמֹו לרּמֹון, נמׁשלּו ּדהּמצות ְְְְְְְִִִֶֶַַָָֹחׁשּוב,
מצוֹות  מלאים ׁשּב ריקנין ׁשאפּלּו ,"רּקת ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהרּמֹון
ּכ ואחר לבֹוא, מקדמת והיא קלּפה לֹו יׁש כּו', ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּכרּמֹון
צֹומח  ּתחּלה ּבתבּואה וכ כּו', הּתֹו ׁשהּוא האכל ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּבא
נראה  הּצמיחה ּובתחּלת החּטה, ּכ ואחר והּמֹוץ, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָהּתבן
וכדאיתא  לעּקר, עצמם את חֹוׁשבים וכן העּקר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהן
ּוכמֹו כּו'. אּלּו עם אּלּו ׁשּמּדיינין וּיׁשלח רּבה  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָּבמדרׁש
והצעֹות  הּמׁשלים אֹומרים ּתחּלה הּׂשכל, ּבהׁשּפעת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָכן

הּמֹו ּכמֹו הם והרי עּקר, זה ׁשאין ואחר ּדברים והּתבן, ץ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
הּוא  המכּון ּדעּקר והינּו כּו', הּׂשכל עּקר אֹומרים ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֻּכ

הּוא  והענין כּו'. ּדתהּו11לבּסֹוף ּבׁשרׁשן, הּוא ׁשּכן לפי , ְְְְְְְִִֵֶַָָָָֹ
הּתּקּון  ּבחינת הּוא הּכּונה ׁשעּקר ּדהגם לּתּקּון, ְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָָקדם
יצרּה", לׁשבת בראּה, תהּו "לא ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְֶֶֶַָָָָָָָֹֹּדוקא,

ליּה אהני "ּדין ליּה"12ּוכמאמר אהני לא כּו'.טו ודין ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַֹ
ּבּמחׁשבה, וקדּום יעקב", את "ואהב ׁשּכתּוב ְְֲֲֶֶַַַַָָָָָֹֹּוכמֹו
קדּום  הּתהּו ּומּכלֿמקֹום כּו', ּבאמת הּבכֹור הּוא ְְֱֲִֶֶַַַָָָֹֹּדיעקב
והתהּוּות  ּבהׁשּתלׁשלּות כן ּוכמֹו כּו'. הּתּקּון ְְְְְְְִִִֵֶַַַאל
כּו'. הּפרי להתהּוּות קדּום הּקלּפֹות ּדהתהּוּות ְְְְְְִִִִַַַַָָָהעֹולמֹות,
קדמה  הּקלּפֹות התהּוּות ּבאמת לּמה הּדבר סּבת ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהּנה
אפׁשר  היה לא קדם הּפרי התהּוּות היה ׁשאם ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹלּפרי,
היה  ׁשּלא ּומּכלֿׁשּכן הּקלּפה, התהּוּות ּכלל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלהיֹות
להיֹות  צרי ולזאת הּפרי, את ׁשּילּביׁש להיֹות ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹאפׁשר
ׁשּמבאר  ּכמֹו הּוא לזה והּדגמא קדם. הּקלּפה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻהתהּוּות

חּיים  היה 13ּבעץ לּמה ּדהקׁשה, וכלים, אֹורֹות ּבענין ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
ויתגּלה  לגמרי האֹור ׁשּיתעּלם הּצמצּום, להיֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָצרי
אין  האֹור מּבחינת האֹור נמׁש ּכ ואחר הּכלי, ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָמציאּות
אֹור  ּבתחּלה נׁשאר לא מה ּומּפני הּצמצּום, ׁשּלפני ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָֹסֹוף
אפׁשר  היה לא ּתחּלה האֹור היה ּדאם ותרץ, כּו'. ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹהּקו
אינם  הּכלים, ׁשּנתהּוּו לאחר אבל הּכלי, התהּוּות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָלהיֹות
ּובדגמא  כּו'. הּקו אֹור ּבהם ּכׁשּמאיר ּגם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻמתּבּטלים
התּגּלּות  ּבתחּלה היה ׁשאם הּזה, ּבענין לֹומר יׁש ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּכזאת
ּובפרט  הּקלּפה, התּגּלּות להיֹות אפׁשר היה לא ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹהּפרי,
התהּוּות  ּתחּלה להיֹות צרי ולזאת הּפרי, את ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹׁשּילּביׁש
ּׁשהּנפׁש מה ּכן ּגם וזהּו כּו'. הּפרי ּכ ואחר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָהּקלּפה

כּו'.הּב האלקית הּנפׁש ּכ ואחר לבֹוא קדּום המית ְֱֲִִֶֶַַַַַָָָָֹ
.¯ev˜ּבּנפׁש העבֹודה התחלת להיֹות ּדצרי יקׁשה, ƒְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָ

לבֹוא  קדם הּבהמית ּדנפׁש יקּדים, ְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָֹהאלקית.
והּסּבה, לּתּקּון. ּתהּו לּפרי, קדמה קלּפה האלקית, ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹלּנפׁש
הּקלּפה, ׁשּתתהּוה אפׁשר אי הּפרי התהּוּות ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָּדלאחר
האֹורֹות  מהתהּוּות ּדגמא הּפרי, ׁשּתלּביׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּומּכלֿׁשּכן

ְִֵוכלים.
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עב 7) עמוד לתניא והערות הקיצורים בספר זה בכל ראה
ואילך.
מהדורא 8) חיים אורח חלק הזקן לרבנו ערוך משולחן להעיר

ד. סימן סוף בתרא
הליקוטים 9) ספר וישלח. פרשת סוף להאריז"ל תורה לקוטי

כ  גם ועיין ב.שם. קח, ב חלק זוהר ן
סוף 10) יט, א חלק לזוהר מלך מקדש א. רסג, א חלק זוהר

בספר  (נדפסו צדק להצמח הכינויים בערכי ונתבאר הובא ב. עמוד

אגוז. ערך לו) אשר החקירה
מח 11) עמוד לתניא והערות קיצורים בספר זה בכל ראה
ואילך.

רבה 12) קהלת ט. פרשה שם ז. ג, פרשה רבה בראשית ראה
זוטא  מדרש תתקמח. רמז קהלת שמעוני ילקוט יא. ג, פרשה

ב. רסב, א חלק זוהר שם. קהלת
ג.13) ענף סוף א שער

לזהר.יב. התניא.יג.פירוש אינו טו.נה.ש יד.ספר התוהו ומעולם מרוצה הוא התיקון (מעולם לו. נוח לא וזה לו, נוח זה
מרוצה).
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הזה, בהחורף קרה טהור לא אחד מקרה עוד
מכוסה  ונשאר נעים לא מקרה עוד אחריו גרר ואשר
"המנהל  הוא והלא היום, עד פתרונו נודע ולא ונעלם
בל"ג  שליט"א רבינו דר בו אשר מהחצר פועל"
לא  גדול, ושיכור פשוט, נכרי הי' שנים ויותר שלשה
שכר  הגובה הי' והוא ממש, לשמאלו ימינו בין ידע
ההוא, הגדול בהחצר הדרים מכל חודש בכל דירה
הסדר  בכלל שליט"א, רבינו מדירת כן וכמו
"קאמחאז" ישנה הגדולות בהעיירות אשר במדינתנו,
"היורשת  היא אשר חאזאסיטווא"  "קאמינאלנא
החצרות  כל את ירשה החזקה בידה אשר האחידה"
בשם  חבורה יסדה והיא הזאת בהעיר והבתים
אקצי' "זשזילישטדויע "זשאק"ט"
נכסי  כל ה"זשאקט" של בידו טאווארישטסטווא"
ולתקן  ולהרוס לבנות כחפצו בהם לעשות ניידי דלא
וכן  חפץ, שלבו מי את להבתים להכניס ולקלקל,
ועפ"י  שלהם, בה"אוסט" עיניו ראות כפי להוציאם
בכלל  השכנים נחלקו שם הנאמרים והדינים החוקים
באיכותם  "קאטיגאריעס" מחלקות לארבעה
על  עליון והוא במעלתו, ומכובד גדול היותר ובכבודם,
ואסור  "ראבאטשי" הפשוט ה"עובד" הוא הנותרים
חצר  בכל נבחרים ומהם בכול, וידו ביד, בו לנגוע
החצר  עסקי כל את לנהל במספרם תשעה וחצר
וההוצאה, ההכנסה וההירוס התיקון ובפרט, בכלל
והעיקר  הכספים עניני בכל וכן דעתם עפ"י בשכנים
הדרים  ה"עובדים" חברים על ומחסה למגן להיות
ולסגף  ולדחוק ללחוץ עצמה שעה ובאותה בהחצר,
טראדאוואי  "ניע בשמם הנקרא עובד", ה"אינו את
ולרחק  העובד את לקרב  דינם עפ"י כי עלעמענט".
כלל, נחלקת ובלתי היא, אחת מצוה עובד האינו את
של  לחייו ולירד לפגוע לרדוף יותר בכוחו אשר ומי
זו  וכללא ראש ונעשה משובח זה הרי עובד האינו
חלילה, בהם והפוגע פטורים, שפגעו הם בידם, נקוט
ומעלתו, בערכו ופחות קטן והיותר וחייב. חייב
איזהו  לו יש אשר זה הוא הנ"ל, חלוקות מהארבע
טומאה  בין להבדיל או שבקדושה דבר לכל שייכות
"כומר" להבדיל או "רב " מקדושתם. לטהרה,
גדולה  למצוה האחרונים אלה אשר ומשמשיהם,
לבזותם  ריחם את להבאיש תהלה, בהם לשום תחשב
התעללות  מיני בכל בהם ולהתעולל ברבים לביישם
ובחשאי  בצנעה עליהם והמרחם עליהם לרחם ואסור
להם  לטוב מעשה איזהו בו ועשה הרך בטבעו
את  מגלים אזי והמרחם, ההוא הטוב הדבר ונתוודע
ליצא  אותו ומדיחים שנתית באסיפה ברבים קלונו

ונידון  הוא בקהל" יבא "לא ומעתה בהכרח מהחברא
ה"זשאקט" תורת זאת ממנו, ומבדילים בהרחקה
הלא  הפרטים יתר וכל לענינינו הנוגע בכללית
בהחצר  שלהם. ומשפטים בחוקים המה כתובים
ששים  עד בערך הי' בו דר שליט"א רבינו אשר ההיא
הי' לא דירות וחמישים התשעה מכל והכנסה דירות
רבינו  דר בה אשר האחת, דירה מהכנסת יותר
כבודם  ערך לפי כן גם ניטלת דירה שכר כי שליט"א
עובד  אינו ואם הנ"ל, מחלקתם וכפי השכנים של
כלפי  דירתו בעד ככה פעמים מאה לשלם עליו פשוט

"מאמינים"ה"עובד" בין אם וכמה כמה אחת ועל
מדברים  יניקה איזהו לו ויש יחשב אלקים ויראי
הדירה  על אזי שליט"א רבינו דירת כמו שבקדושה
הטוב  שכן וכל מהחצר המסים כל מעמיסים הזאת
כולו, החצר מכל הכבד העול כל כתפיו על לישא הזה
הקשים  והסיגופים העינויים את מאליו הדבר ומובן
מהדירה  שליט"א רבינו של ב"ב סבלו אשר
המצע  נקצר ובאמת שלו, ה"זשאקט" של והמנהלים
גלויים  מהניסים אלף מיני אחד לספר מלהשתרע
בצלו  לענינגראד דיירי אנחנו ראינו בעיניו אשר ממש,
אשר  שנים ומחצה השלשה בכל שליט"א, רבינו של
שלשה  להתפלל בביתו הי' קבוע" "מנין שם. התגורר
עשרה  עד בהמנין התפללו הש"ק ביום ביום. פעמים
ש"ק  בכל לשמוע נתאספו דא"ח לאמירת כ"י, מנינים,
הקבועים  לימים ומכש"כ הנ"ל, ממספר יותר עוד
י"ט  סוכות, הכפורים, יום השנה, ראש על לנסוע,
לפעמים  האלה לזמנים השבועות, וחג פורים כסלו,
דכל  והרחוקות הקרובות העיירות מכל אורחים באו
אשר  דמתא אנ"ש לבד מנינים, חמשים עד המדינה
להיות  צריך דא כגון וברם הנ"ל למספר מגיע ג"כ
בתלבושתינו  אנ"ש אנחנו מובדלים אשר תמיד לזכרון
וגם  בתפילתנו בעבודתנו ונפלינו ובמראותינו,
החדרים  כל לשמחה, המועדים ובימים בשמחתנו
הריקודים  למאות, באנשים המלאים הגדולים
נשמעות  הגבוהות, הניגונים קולות עם החזקים
רבינו  דירת תחת החצר, בכל ומכש"כ בהרחוב
להגפ "א, השייכת גדולה חנות היתה שליט"א
אופראווליעניא  פאליטיטשעסקא גאסאדארסטווענא
רעזוואטשאנאיא  "טשע "טשעקא" מלפנים הוא
מעבר  לדירתו ממש הסמוכה בהדירה קאמיסא"
דגפ"א  הגדולים מהפקידים אחד גר הי' לכותל
אטדעל" אפעראטיוונע סעקרעטנא "נאטשאלניק
ולעומת  כנגד הוא הזה הפקיד של מדירתו פתחו
אף  כמעט עבר ולא שליט"א רבינו היכל של פתחו
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של  הידיעה ומהעדר טעות עפ"י אשר אחד יום
אהל  מיושבי הבטלנים הקטנות מהעיירות הבאים
עם... הגדולות העיירות ומנהגי  בהלכות בקי ואינו
לצלצל  עליו אשר ותחת בהפתחים, הצלצולים ובסדר
ומצלצל  מקשקש הוא שליט"א רבינו דירת בפתח
של  לפתחו היא קרובה אשר הנ"ל האדון של בפתח
דומה  אינה כפר בן של וצלצולו אמות מד' פחות רבינו
של  בעמוקה אצבעו את תחב כפר הבן כרך, לבן
עד  כלל הפסק ובלי מגעת, שאצבעו מקום עד הטבעת,
ופעם  פעם ובכל לפניו פתוח הפתח ימצא אשר
טעות  כי להתועה מראים כבוד וברוב משם יוצאים
לדירת  וממעל היא, הלא לו, הנצרך הפתח וכי בידו,
לא  ג"כ שכנים שם דרו אשר עליות שתי עוד הי' רבינו
שליט"א  רבינו דר בה אשר בעצמה הדירה משלנו,
היותר  רחובות שתי של זווית ובקרן בפינה עומדת
והשניה  22 מאכאוואיא, היא אחת בל"ג מפורסמות
הזאת, העיר את שיודע מי 21 פאנטילאמאנסקאיא
בימות  כי הללו, הרחובות של וערכן כבודן הוא יודע
בפינה  ישראל רגל בה עבר לא רוסיא לבני מלך מלוך
ישרים  לדירות הפינה היתה מיוחדת ההיא,
השכן  הזאת בהדירה באראנ־ן קזיאזן מיניסטארן
בה  דר הי' שליט"א רבינו בה שעבר עד האחרון
מפלך  "גובערנאטאר" השר הוא "מקאס" הבאראן
והבאראן  שליט"א, לרבינו נמסרה וממנו בעסראביע,
על  המסירה שטר את בידו כתב ובעצמו בכבודו הזה
"סיוון  הימים באותן כי שלו בית כלי הרבה עם הדירה
משפטם  עפ"י ל"ג את לעזוב הי' מוכרח תרפ"ד"
הזה  היום עד ועוד המקלט מערי לאחת ולהגרש
עומדים  מקאס" "הבאראן של בית כלי הרבה
ב"ה  היתה הדירה שליט"א רבינו בבית בשלימות
חלונות  שבעה בעליה, לי' פתיחן וכוין ויפה נאה רחבה
חלונות  עשרה פאנטילאמאנסקאיא, לרחוב פתוחות
הפונה  זוית בהקרן אחד וחלון מאכאוואא לרחוב

אמר  ושם התפללו בו אשר החדר הרחובות, לשתי
השני' בליובאוויץ הזאל כמו ידים רחב הי' דא"ח
בכל  כי הי' לא ולהתאסף להתפלל אפיציעל" "רשיון
מה"איספאלקאם  נדרשו בקשו אשר פעם
ונדחו  נתנו לא רשיון קאמיטעט" איספאליטעלנא
בלי  חשבו העיר דיירי וכן המתפללים כל ידיים בשתי
הי' המתפללים מספר כי רשיון, יש בטח אשר ספק
הבתי  בכל כמו גדול ובפרסום ירבו כן ב"ה רבים
המיליציא  העלמה, שום בלי גדולות היותר כנסיות
אשר  חשבה היא וגם קבוע" "מנין בביתו אשר ידעה
החצר" ל"מנהלי וגם מהאיספאלקאם רשיון יש בטח
אשר  הדבר להם הי' וודאי דאמא" "אופראווליעניא
הדירה  שכירת בהשטר כי בידינו, נמצא "רשיון"
הם  מרשים כי נאמר בו אשר אחד סעיף הי' מפורט
רשות  יתן האיספאלקאם אם בתנאי תפלה" "בית על
הגדול  הפרסום את ובראותם אפציעל, ברשיון זה, על
בכל  דעתם על עלתה לא גלי' בריש נעשה אשר וכל
כי  זה ע"ד ולדבר לשאול גם ומחצה שנים  השלשה
העיקר  אשר לטעות? להרהר הדעת על יעלה למי
אנחנו  גם ובאמת עומד בנס והכל הספר מן חסר
ועתה  בנסיונו מכירים היינו לא הנס, בעלי היודעים
בעיני  היא נפלאת ועבר חלף כבר אשר את בדברי

את הד  השנה" ה"ראש את לפני בתארי הזה הנפלא בר
בפאותי' בזקנם, במלבושיהם, המשונים האורחים רוב
מעשרה  יותר התמימים חמד, הבחורי הארוכים,
על  שליט"א רבינו של מהישיבות יבואו אז מנינים
לפני  כמו בהלבושים לי האהוב תארם את ימים, חודש
ושואלים  בהרחובות תועים בליובאוויץ שנה שלושים
עומד  האפראוודאם שניאורסאהן, רבינו של מגורו אי'
שהרחובות  מקום הפינה באמצע המיליציאנער עם
המשונות  הבריות על ומביטים צד לכל מתפשטות
בו  אשר הפתח ואחד אחד לכל ומראים בעוניהם,

הכבוד. באימת והכל לרבינו, יכנס
f"txz ,onei
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תרפ"ג  ניסן י"ג ב' ב"ה

דאן  ראסטוב

אי"א  וו"ח הנעלה הרב ידידי כבוד

הכהן  שי' מוהרש"א

וברכה, שלום

לטובת  כבו' יפעל רבות אשר מקומות מכמה נודעתי

נכונה, עזרה והדרושים ר"ל רעב הסובלים שי' אחב"י

לידידי  כתבתי וכן מאוד, רבות נפשות החיו זה ובמפעלם

באג"י, העוסק לויען כהן שי' פנחס ר' דאק' המכונה הרב

לההנהגה  בהנוגע להאגודה הנני גמור מנגד כי אם

נעלה  דבר הוא בזה מתעסקים אשר החומרית הרוחניות,

זה. בעבור וברכה לתודה וראויים במאד,
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ידיעות  וכמה כמה נתקבלו העבר בחורף והנה

הציבוריים, בהענינים ההירוס בדבר שונים ממקומות

מכתב  ואערכה ואיום, נורא המצב אשר מקואות ובעניני

שאחב"י  כשם כי ותוכנו לאחב"י, - פ"ג טבת כ"ב - גלוי

באוכל  לאחיהם לעזור גדולה תעמולה ועשו התעוררו

יעקב, אהלי הריסות להקים עתה יתעוררו והדומה,

לקבץ  התחלתי ובפה מקומות. לכמה לחו"ל ואשלחהו

ואתר  אתר בכל מהנעשה לדעת כלומר הדרוש, החומר

בכל  פגשתי זאת ובמלאכתי יעלה, וכמה התיקון ואפשרות

רחוקים  שהיו אנשים להפליא, עד גדולה התעוררות מקום

ולא  מיכולתם וביותר בגופם ועבדו התעוררו בתכלית מזה

דבר. שום על הביטו

על  לי הי' לא מקור ושום הלזו, התעוררות ובראותי

עזר  ליתן ומכש"כ מכתבים, בשילוח גם הדרושה הוצאות

והדוחק, הלחץ את וראיתי והדומה, מקוה הקמת על

ההיא  ובעת מקומות, מכמה המתקבלים תמרורים ודברי

לי  שנשלחו ובר מזון חבילות כעשרים קבלתי כי הזדמן

עזרה  לי לשלוח חפצו אשר פרטים, אנשים מאת ביחוד

לזה  ונוסף אלה, מאת הפדיו[ן] כסף ולקחתי הנהוגה,

אנשים  מג' מיוחד ועד פה ונעשה נכון, סכום לוויתי

מקומות  וכמה בכמה אשר ות"ל בזה. לעסוק והתחלתי

ליום  ומיום זה, בענין ועזרה טבילה בתי הועמדו

הלב, מעוררים בקשה ודברי שונות ידיעות מתקבלים

ובכמה  כרת, מאיסור יצילום כי נפשם על מבקשים אחינו

הצעקות  טבילה. בית אין אשר ושנתים שנה זה מקומות

ביכולתי  אין אשר הדבר ומובן הלב את שוברים והזעקות

מאין  לי אין כה עד לי שעלה ההוצאה כי להם, לענות

כי  להבטיח כלומר עיסקא, לשלם מוכרח והנני לשלם,

דרישות  באים ויום יום ובכל הנהו, מבהיל והמצב אשלם,

מתעוררים  קלה, גם עזרה איזה נותנים וכאשר עזרה,

הדרוש. כפי ונותנים העיר אנשי

שנים  כשלשה זה בישראל ואם עיר לבן בשדה לדוגמא

ונדרש  בזה התעוררו מכבר לא ועתה מקוה, שם אין אשר

אחר  תיכף הי' (זה מיליארד וחמשה עשרים בערך להם

שני  להם ואתן אדע), לא עתה הוא סכום איזה הפסח,

ת"ל  והמקוה הנדרש לעשות התחילו כי זה ופעל מיליארד,

וכפי  כו'. ההולכים מאד הרבה ת"ל וישנם נפתחה כבר

אלפים  חמשה לכה"פ עתה לי דרוש הנה היומי החשבון

יואיל  אשר ולבקשו לכבו' להודיע בזה הנני אשר שקלים,

האפשרי. בהקדם זו עזרה להשיג נא

שי' ישראל ר' מכיריו מאת ידרוש הענין ובפרטיות

לורי' שי' שמואל יצחק ור' הכהן, שי' אברהם ור' מייזיל,

וסביבתם, למקומם בהנוגע במעט היודעים מהאמי',

גדול  וחלק במאד, הנה רבות ועוני רעב הסובלים משפחות

הושבתו  האחרונה שבעת מורים תחלה שהיו מאלו

דרושה  ועזרה ר"ל וחולי רעב חרפת וסובלים ממלאכתם,

הוראה  מורי דרושים מקומות [ו]כמה וכמה להם,

בפעם  כ"א חדש בכל (לא א' בפעם להם לעזור וצריכים

במאד  ולחוצים דחוקים הם תאשאבער ומשפחת הא'),

ואם  ממלאכם, בטלים וטלואים קרועים ברעב גועים מאד

להרויח  יכול כאו"א הי' מעט במעט להם עוזרים היו

כזה, נורא במצב היו ולא ומקדם כמאז ומזונו פרנסתו

ביכולת  אלה בכל אשר חלילה. יגועו יום אל מיום אשר

בהקדם  דרושה והעזרה ית', בעזרתו לעזור עם נדיבי

חוזרת  שאינה ותעמולה לעבודה כרותה וברית האפשרי,

ח"ו. ריקם

אבל  בזה, יעזרו אג"י כי הנ"ל מרפ"כ מענה וקבלתי

השילוח  אופן גם מאומה. התקבל שלא לי כמדומה לע"ע

אשר  כבודו את אבקש ע"כ ואשר הוא. איך אדע לא

מיכל  שמואל (לר' בטע"ג להודיע יואיל זה מכתב בקבלת

העברה) בשנה אתרוגים שלח אליו אשר טראיינין, שי'

הוא  בהכרח לקבל. לפנות ואנה ליתן, עתה יכולים כמה

כאלו  ימצא שי' רשמ"ט כי ואפשר שקלים, אלפים עשרה

בשם  יקבלו כי בתנאי זה, חשבון על ליתן יחפצו אשר

ענין  בטיב כלל יודע אינני אני כי עסקיהם, לרגלי תחלה

עסקים  בעלי אנשים ישנם כי ידעתי רק ואופניו, זה

לפה  ומשם לשם מפה הממשלה ברשות הסוחרים גדולים

יואיל  זה מכתב על וקבלה הממשלה, ברשיון אצלם והכל

זה: אדרעס על למאסקוא לכתוב כבודו נא

אילינקא] ,77/41 איפאטיוו. רח' פרסיץ, ז. [א.

כרום  ומכבדו מוקירו והדו"ש, כאו"נ ושלו' ברכה והי'

לר  ומייחל מצפה קרן ערכו והרמת אחב"י בטוב אות

כפולה. בברכה בגו"ר התורה
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של  הידיעה ומהעדר טעות עפ"י אשר אחד יום
אהל  מיושבי הבטלנים הקטנות מהעיירות הבאים
עם... הגדולות העיירות ומנהגי  בהלכות בקי ואינו
לצלצל  עליו אשר ותחת בהפתחים, הצלצולים ובסדר
ומצלצל  מקשקש הוא שליט"א רבינו דירת בפתח
של  לפתחו היא קרובה אשר הנ"ל האדון של בפתח
דומה  אינה כפר בן של וצלצולו אמות מד' פחות רבינו
של  בעמוקה אצבעו את תחב כפר הבן כרך, לבן
עד  כלל הפסק ובלי מגעת, שאצבעו מקום עד הטבעת,
ופעם  פעם ובכל לפניו פתוח הפתח ימצא אשר
טעות  כי להתועה מראים כבוד וברוב משם יוצאים
לדירת  וממעל היא, הלא לו, הנצרך הפתח וכי בידו,
לא  ג"כ שכנים שם דרו אשר עליות שתי עוד הי' רבינו
שליט"א  רבינו דר בה אשר בעצמה הדירה משלנו,
היותר  רחובות שתי של זווית ובקרן בפינה עומדת
והשניה  22 מאכאוואיא, היא אחת בל"ג מפורסמות
הזאת, העיר את שיודע מי 21 פאנטילאמאנסקאיא
בימות  כי הללו, הרחובות של וערכן כבודן הוא יודע
בפינה  ישראל רגל בה עבר לא רוסיא לבני מלך מלוך
ישרים  לדירות הפינה היתה מיוחדת ההיא,
השכן  הזאת בהדירה באראנ־ן קזיאזן מיניסטארן
בה  דר הי' שליט"א רבינו בה שעבר עד האחרון
מפלך  "גובערנאטאר" השר הוא "מקאס" הבאראן
והבאראן  שליט"א, לרבינו נמסרה וממנו בעסראביע,
על  המסירה שטר את בידו כתב ובעצמו בכבודו הזה
"סיוון  הימים באותן כי שלו בית כלי הרבה עם הדירה
משפטם  עפ"י ל"ג את לעזוב הי' מוכרח תרפ"ד"
הזה  היום עד ועוד המקלט מערי לאחת ולהגרש
עומדים  מקאס" "הבאראן של בית כלי הרבה
ב"ה  היתה הדירה שליט"א רבינו בבית בשלימות
חלונות  שבעה בעליה, לי' פתיחן וכוין ויפה נאה רחבה
חלונות  עשרה פאנטילאמאנסקאיא, לרחוב פתוחות
הפונה  זוית בהקרן אחד וחלון מאכאוואא לרחוב

אמר  ושם התפללו בו אשר החדר הרחובות, לשתי
השני' בליובאוויץ הזאל כמו ידים רחב הי' דא"ח
בכל  כי הי' לא ולהתאסף להתפלל אפיציעל" "רשיון
מה"איספאלקאם  נדרשו בקשו אשר פעם
ונדחו  נתנו לא רשיון קאמיטעט" איספאליטעלנא
בלי  חשבו העיר דיירי וכן המתפללים כל ידיים בשתי
הי' המתפללים מספר כי רשיון, יש בטח אשר ספק
הבתי  בכל כמו גדול ובפרסום ירבו כן ב"ה רבים
המיליציא  העלמה, שום בלי גדולות היותר כנסיות
אשר  חשבה היא וגם קבוע" "מנין בביתו אשר ידעה
החצר" ל"מנהלי וגם מהאיספאלקאם רשיון יש בטח
אשר  הדבר להם הי' וודאי דאמא" "אופראווליעניא
הדירה  שכירת בהשטר כי בידינו, נמצא "רשיון"
הם  מרשים כי נאמר בו אשר אחד סעיף הי' מפורט
רשות  יתן האיספאלקאם אם בתנאי תפלה" "בית על
הגדול  הפרסום את ובראותם אפציעל, ברשיון זה, על
בכל  דעתם על עלתה לא גלי' בריש נעשה אשר וכל
כי  זה ע"ד ולדבר לשאול גם ומחצה שנים  השלשה
העיקר  אשר לטעות? להרהר הדעת על יעלה למי
אנחנו  גם ובאמת עומד בנס והכל הספר מן חסר
ועתה  בנסיונו מכירים היינו לא הנס, בעלי היודעים
בעיני  היא נפלאת ועבר חלף כבר אשר את בדברי

את הד  השנה" ה"ראש את לפני בתארי הזה הנפלא בר
בפאותי' בזקנם, במלבושיהם, המשונים האורחים רוב
מעשרה  יותר התמימים חמד, הבחורי הארוכים,
על  שליט"א רבינו של מהישיבות יבואו אז מנינים
לפני  כמו בהלבושים לי האהוב תארם את ימים, חודש
ושואלים  בהרחובות תועים בליובאוויץ שנה שלושים
עומד  האפראוודאם שניאורסאהן, רבינו של מגורו אי'
שהרחובות  מקום הפינה באמצע המיליציאנער עם
המשונות  הבריות על ומביטים צד לכל מתפשטות
בו  אשר הפתח ואחד אחד לכל ומראים בעוניהם,

הכבוד. באימת והכל לרבינו, יכנס
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תרפ"ג  ניסן י"ג ב' ב"ה

דאן  ראסטוב

אי"א  וו"ח הנעלה הרב ידידי כבוד

הכהן  שי' מוהרש"א

וברכה, שלום

לטובת  כבו' יפעל רבות אשר מקומות מכמה נודעתי

נכונה, עזרה והדרושים ר"ל רעב הסובלים שי' אחב"י

לידידי  כתבתי וכן מאוד, רבות נפשות החיו זה ובמפעלם

באג"י, העוסק לויען כהן שי' פנחס ר' דאק' המכונה הרב

לההנהגה  בהנוגע להאגודה הנני גמור מנגד כי אם

נעלה  דבר הוא בזה מתעסקים אשר החומרית הרוחניות,

זה. בעבור וברכה לתודה וראויים במאד,
1

2

3

4

5

6

7

8
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ידיעות  וכמה כמה נתקבלו העבר בחורף והנה

הציבוריים, בהענינים ההירוס בדבר שונים ממקומות

מכתב  ואערכה ואיום, נורא המצב אשר מקואות ובעניני

שאחב"י  כשם כי ותוכנו לאחב"י, - פ"ג טבת כ"ב - גלוי

באוכל  לאחיהם לעזור גדולה תעמולה ועשו התעוררו

יעקב, אהלי הריסות להקים עתה יתעוררו והדומה,

לקבץ  התחלתי ובפה מקומות. לכמה לחו"ל ואשלחהו

ואתר  אתר בכל מהנעשה לדעת כלומר הדרוש, החומר

בכל  פגשתי זאת ובמלאכתי יעלה, וכמה התיקון ואפשרות

רחוקים  שהיו אנשים להפליא, עד גדולה התעוררות מקום

ולא  מיכולתם וביותר בגופם ועבדו התעוררו בתכלית מזה

דבר. שום על הביטו

על  לי הי' לא מקור ושום הלזו, התעוררות ובראותי

עזר  ליתן ומכש"כ מכתבים, בשילוח גם הדרושה הוצאות

והדוחק, הלחץ את וראיתי והדומה, מקוה הקמת על

ההיא  ובעת מקומות, מכמה המתקבלים תמרורים ודברי

לי  שנשלחו ובר מזון חבילות כעשרים קבלתי כי הזדמן

עזרה  לי לשלוח חפצו אשר פרטים, אנשים מאת ביחוד

לזה  ונוסף אלה, מאת הפדיו[ן] כסף ולקחתי הנהוגה,

אנשים  מג' מיוחד ועד פה ונעשה נכון, סכום לוויתי

מקומות  וכמה בכמה אשר ות"ל בזה. לעסוק והתחלתי

ליום  ומיום זה, בענין ועזרה טבילה בתי הועמדו

הלב, מעוררים בקשה ודברי שונות ידיעות מתקבלים

ובכמה  כרת, מאיסור יצילום כי נפשם על מבקשים אחינו

הצעקות  טבילה. בית אין אשר ושנתים שנה זה מקומות

ביכולתי  אין אשר הדבר ומובן הלב את שוברים והזעקות

מאין  לי אין כה עד לי שעלה ההוצאה כי להם, לענות

כי  להבטיח כלומר עיסקא, לשלם מוכרח והנני לשלם,

דרישות  באים ויום יום ובכל הנהו, מבהיל והמצב אשלם,

מתעוררים  קלה, גם עזרה איזה נותנים וכאשר עזרה,

הדרוש. כפי ונותנים העיר אנשי

שנים  כשלשה זה בישראל ואם עיר לבן בשדה לדוגמא

ונדרש  בזה התעוררו מכבר לא ועתה מקוה, שם אין אשר

אחר  תיכף הי' (זה מיליארד וחמשה עשרים בערך להם

שני  להם ואתן אדע), לא עתה הוא סכום איזה הפסח,

ת"ל  והמקוה הנדרש לעשות התחילו כי זה ופעל מיליארד,

וכפי  כו'. ההולכים מאד הרבה ת"ל וישנם נפתחה כבר

אלפים  חמשה לכה"פ עתה לי דרוש הנה היומי החשבון

יואיל  אשר ולבקשו לכבו' להודיע בזה הנני אשר שקלים,

האפשרי. בהקדם זו עזרה להשיג נא

שי' ישראל ר' מכיריו מאת ידרוש הענין ובפרטיות

לורי' שי' שמואל יצחק ור' הכהן, שי' אברהם ור' מייזיל,

וסביבתם, למקומם בהנוגע במעט היודעים מהאמי',

גדול  וחלק במאד, הנה רבות ועוני רעב הסובלים משפחות

הושבתו  האחרונה שבעת מורים תחלה שהיו מאלו

דרושה  ועזרה ר"ל וחולי רעב חרפת וסובלים ממלאכתם,

הוראה  מורי דרושים מקומות [ו]כמה וכמה להם,

בפעם  כ"א חדש בכל (לא א' בפעם להם לעזור וצריכים

במאד  ולחוצים דחוקים הם תאשאבער ומשפחת הא'),

ואם  ממלאכם, בטלים וטלואים קרועים ברעב גועים מאד

להרויח  יכול כאו"א הי' מעט במעט להם עוזרים היו

כזה, נורא במצב היו ולא ומקדם כמאז ומזונו פרנסתו

ביכולת  אלה בכל אשר חלילה. יגועו יום אל מיום אשר

בהקדם  דרושה והעזרה ית', בעזרתו לעזור עם נדיבי

חוזרת  שאינה ותעמולה לעבודה כרותה וברית האפשרי,

ח"ו. ריקם

אבל  בזה, יעזרו אג"י כי הנ"ל מרפ"כ מענה וקבלתי

השילוח  אופן גם מאומה. התקבל שלא לי כמדומה לע"ע

אשר  כבודו את אבקש ע"כ ואשר הוא. איך אדע לא

מיכל  שמואל (לר' בטע"ג להודיע יואיל זה מכתב בקבלת

העברה) בשנה אתרוגים שלח אליו אשר טראיינין, שי'

הוא  בהכרח לקבל. לפנות ואנה ליתן, עתה יכולים כמה

כאלו  ימצא שי' רשמ"ט כי ואפשר שקלים, אלפים עשרה

בשם  יקבלו כי בתנאי זה, חשבון על ליתן יחפצו אשר

ענין  בטיב כלל יודע אינני אני כי עסקיהם, לרגלי תחלה

עסקים  בעלי אנשים ישנם כי ידעתי רק ואופניו, זה

לפה  ומשם לשם מפה הממשלה ברשות הסוחרים גדולים

יואיל  זה מכתב על וקבלה הממשלה, ברשיון אצלם והכל

זה: אדרעס על למאסקוא לכתוב כבודו נא

אילינקא] ,77/41 איפאטיוו. רח' פרסיץ, ז. [א.

כרום  ומכבדו מוקירו והדו"ש, כאו"נ ושלו' ברכה והי'

לר  ומייחל מצפה קרן ערכו והרמת אחב"י בטוב אות

כפולה. בברכה בגו"ר התורה
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קסד  

   
              

                
                

               

  
בקרב  אל בעדת נצב "אלקים שבפסוק יוצא משנתנו לפי

ישפוט" ובשלשה 1אלקים בעשרה השכינה השראת נרמזת
על  הכתוב דילג מדוע בזה: לדקדק ויש בתורה. שעוסקים
שיושבים  בחמשה השכינה השראת – שביניהם הדרגה

בתורה? ועוסקים

השראת  דרגת אודות מדובר זה בפסוק דהנה לומר, ויש
רק  בו הובאו ולכן העולם, למציאות השייכת השכינה
לכללות  במיוחד הקשורים ושלשה, עשרה המספרים

(כדלקמן). העולם מציאות

העולם"עשרה  נברא מאמרות "בעשרה שייך 2– זה וענין .
כמארז"ל  ומספר 3לתורה, עלמא". וברא באורייתא "אסתכל

"עשרה  כשישנם התורה בלימוד ישראל בעבודת מתבטא זה
בעדת  נצב "אלקים נאמר זה שעל בתורה", ועוסקין שיושבים

אל".

עומד"שלשה  העולם דברים שלשה "על והשייכות 4– .
רז"ל  מאמר פי על הפסוק 5לתורה ושקטה"6על יראה "ארץ

ובעבודת  העולם. עמידת לידי והביאה גרמה התורה שנתינת
נאמר  זה שעל בתורה, שעוסקין שלשה הוא ישראל בני

ישפוט". אלקים "בקרב

שנים, (חמשה, שבמשנתנו המספרים שאר (ואילו
העולם. מציאות לכללות כך כל שייכים אינם ואחד)

לעשרה)חמשה  (ביחס בלבד דבר חצי הוא -שנים .7-
בלבד  קוין שני יש שבו התהו, לעולם בעיקר שייך זה מספר
האמצעי  קו שלישי, קו גם יש שבו התיקון, לעולם (בניגוד

וגבורה) חסד של הקוין שני נעלה אחד 8המחבר זה מספר -
רז"ל  כמאמר העולם, הקב"ה 9ממציאות הי' שבו אחד, "יום

הוא") אלא בעולמו הי' שלא בעולמו, .10יחידי

‰Bza ÔÈ˜ÒBÚÂ ÔÈLBiL ‰NÚ¬»»∆¿ƒ¿¿ƒ«»
התורה: דלימוד השלימות תכלית כאן יש

דרבים עשרה  תורה דתלמוד העילוי לימוד שיושבין .11- -
המשנה  ובלשון התיישבות. של הדברים 12באופן מ"ח לגבי

של  באופן לימוד - ועוסקין "בישוב". בהם: נקנית שהתורה

והטורח" העמל הוא התורה ש"עסק וכביאור 13עסק, .
היינו 14הידוע  עסק, בעל כמו להיות צריך התורה שלימוד

כי  בלבד, מוגבל בזמן היא שעבודתו ושכיר כפועל רק לא
גמר  לאחרי וגם ביותר, לו נוגע שהעסק העסק, בעל כמו אם
בעת  ואפילו העסק, בעניני ומחשבתו דעתו טרודה המלאכה,
התורה  לימוד בנמשל: ודוגמתו העסק. מעניני חולם השינה
ועד  ונפשו, לבו בכל לזה ונתון שמסור עסק, של באופן הוא

תורה  דברי חולם השינה בעת שגם כך, .15כדי

היש בתורה  היא - התורה בלימוד וההתעסקות יבה
שלא  והיינו, בתורה. הם העשרה מציאות וכל שהוא באופן
(שאז  הם מציאותם מצד קדומה והנחה דעה אצלם שייכת
שכל  אם כי נטי'), לאיזו שתגרום לחשוש מקום יש
של  אמיתתה על ולעמוד להתייגע בתורה, היא מציאותם

תורה.

בני  כל אצל זאת שפועלים היא, השלימות ותכלית
ישראל  דבני הסוגים עשרת כל לגבי הן לגבי 16ישראל, הן ,

מפסק  כמובן עשרה, במספר הנכלל בכמות, הריבוי תכלית
ומזמנים 17ההלכה  מברכים רבוא עשרה ואחד עשרה שאחד

שוה. בנוסח

הפירוש  ירוד, רוחני במצב המצוי יהודי לגבי והנה,
שבאים  לפני (עוד סתם התורה דלימוד באופן הוא דמשנתנו
ללימוד  שבאים לפני עוד - מזה ויתירה הלימוד). לשלימות

האחדות  ענין אם, כי בכלל, .18התורה

שוות עשרה  דיעותיהם שאין למרות "עדה",19- נעשים ,
אחת  .20מציאות

אינה שיושבין  זו שאחדות היינו וקביעות, התיישבות -
אם  כי בזה, וכיוצא סגולה ביום העתים, מן בעת רק

מצב. ובכל זמן בכל וקביעות, האחדות ועוסקין התיישבות -
ידי  שעל לחשוש מבלי כפשוטו, שלו העסק בעניני חודרת
לפגוע  הדבר עלול העסק, מעניני לחבירו שיספר זה

גם בתורה בפרנסתו. האחדות אצלם נעשית סוף סוף -
.21בתורה 

א.1.1.1.1. פב, ה.2.2.2.2.תהלים פרק זח"ג3.3.3.3.ריש וראה ב. קסא, זח"ב
למתן מאמרות עשרה . . בראשית למעשה מאמרות עשרה ב: יא,

א.4.4.4.4.תורה. פרק א.5.5.5.5.ריש פח, ט.6.6.6.6.שבת עו, ראה7.7.7.7.תהלים
וברא שמאלו נטה שמים, וברא ימינו נטה פי"ח: דר"א פרקי

בלבד. העולם חצי היא אצבעות) (ה' אחת שיד הרי ראה8.8.8.8.ארץ.
יב). (עמ' ותיקון תהו ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר

ח.9.9.9.9. פ"ג, רשימת10.10.10.10.ב"ר פי על – תשמ"ג שלח ש"פ משיחת

בלבד. סכ"ג.11.11.11.11.השומעים אגה"ק מ"ו.12.12.12.12.ראה ב"ח13.13.13.13.פ"ו
ונוסחא). (ד"ה סמ"ז רנח.14.14.14.14.או"ח עמ' ח"א קונטרסים ספה"מ

א.15.15.15.15. עמ' ה'ש"ת ספה"מ מחוטב16.16.16.16.ראה גו' שבטיכם ראשיכם
נצבים). (ר"פ מימיך שואב עד ברכות17.17.17.17.עציך הלכות רמב"ם

ה"ד. אחד18.18.18.18.פ"ה בלב אחד כאיש ישראל היו מ"ת שלפני כמו
ב). יט, יתרו א.19.19.19.19.(רש"י נח, ברכות כא,20.20.20.20.ראה ברכות ראה

21.21.21.21.271.ב. עמ' חכ"ח לקו"ש
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Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á«¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

ּביצחק  ׁשּמצינּו ּוכפי ׂשמחה, יֹום הּוא צּדיק לידת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָיֹום

ּבניסן), אחד לידתֹו, ליֹום נדחתה הּמׁשּכן (הקמת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָאבינּו

מצינּו לא א המן). ּגזרת את ּבּטל לידתֹו (יֹום רּבנּו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּובמׁשה

ּבמעׂשה  ּובפרסּום ּבגלּוי ׂשמחה, ויֹום טֹוב יֹום יהיה זה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָׁשּיֹום

הרׁש"ּב הרּבי קבע אלּול ח"י לגּבי ואּלּו יׂשראל. לכל ְְְְְֱִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹּבפעל,

זאת  ּגּלה אדמֹו"ר מו"ח ּוכ"ק טֹוב; ויֹום ׂשמחה יֹום ְְְִִֶֶַָָֹׁשּזהּו

יׂשראל. ְְִֵָָלכל

ã ycew zegiyn zecewp ã- jli`e 551 'nr h"g zegiy ihewl t"r)

('zay z`xwl' jezn

l`xUi lkl zrbFp cg` icEdi lW FzaFh¨¤§¦¤¨©©§¨¦§¨¥

גֹו' הארץ אל תבא ּכי "והיה נאמר ּפרׁשתנּו ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבתחילת

נתחיבּו ׁשּלא "מּגיד רׁש"י ּומפרׁש ּבּה". ויׁשבּת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹוירׁשּתּה

אם  ׁשאף והינּו, וחילקּוה". הארץ את ׁשּכבׁשּו עד ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבביּכּורים

לא  מּכלֿמקֹום יׂשראל, ּבארץ חלקם ׁשּקּבלּו יחידים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹהיּו

לכל  וחּלקּוה הארץ, ּכל ׁשּנכּבׁשה עד ּבביּכּורים ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָנתחיבּו

ְִֵָיׂשראל.

להֹודֹות  היא ּביּכּורים הבאת הרי מּובן, אינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָולכאֹורה

מּפירֹותיה. ההנאה ועל יׂשראל, לארץ הּכניסה על ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלהּקּב"ה

יׂשראל, ארץ ּכל וחלּוקת ּכּבּוׁש קֹודם ׁשּגם מּכיון ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואםּֿכן,

מּטּוב  הם נהנּו ּוכבר ּבארץ, חלקם יחידים לכּמה היּו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכבר

ׁשּנתן  הּטֹובה על להּקּב"ה להֹודֹות נתחיבּו לא מּדּוע ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהארץ,

ֶָלהם?

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

יהּודי  ׁשּנׁשאר זמן וכל לזה. זה הם קׁשּורים יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכל

ּבטֹובתם  חסר ּבארץ, חלק לֹו ׁשאין ׁשּיהיה, מי יהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָאחד,

י  ׁשאר ּכל ׁשל ולׂשמֹוח והנאתם ליהנֹות יכֹולים ואינם ׂשראל, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּבארץ. חלקֹו יהּודי אֹותֹו קיּבל ׁשּלא עֹוד ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹּבׁשלמּות,

על היא ּביּכּורים ׁשּבהבאת ׁשההֹודאה eÓÏL˙ּומּכיון ֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ¿≈
ׂשמחה" "ּבזמן רק ׁשהיא ּביּכּורים" "מקרא ּובפרט ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָהּטֹוב,

יא) כו, את (רׁש"י ׁשּכבׁשּו "עד ּביּכּורים להביא איֿאפׁשר לכן , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

"וירׁשּתּה אין אחד יהּודי ׁשאצל ּדמּכיון וחילקּוה", ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָהארץ

יׂשראל. ׁשאר ּכל ׁשל וטֹובתם ּבׂשמחתם חסר ּבּה", ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָויׁשבּת

(ìàøùé)éðùáéøNrî-ìk-úà øNrì älëú ék¦´§©¤ºÂ©§¥Â¤¨©§©¯
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בקרב  אל בעדת נצב "אלקים שבפסוק יוצא משנתנו לפי

ישפוט" ובשלשה 1אלקים בעשרה השכינה השראת נרמזת
על  הכתוב דילג מדוע בזה: לדקדק ויש בתורה. שעוסקים
שיושבים  בחמשה השכינה השראת – שביניהם הדרגה

בתורה? ועוסקים

השראת  דרגת אודות מדובר זה בפסוק דהנה לומר, ויש
רק  בו הובאו ולכן העולם, למציאות השייכת השכינה
לכללות  במיוחד הקשורים ושלשה, עשרה המספרים

(כדלקמן). העולם מציאות

העולם"עשרה  נברא מאמרות "בעשרה שייך 2– זה וענין .
כמארז"ל  ומספר 3לתורה, עלמא". וברא באורייתא "אסתכל

"עשרה  כשישנם התורה בלימוד ישראל בעבודת מתבטא זה
בעדת  נצב "אלקים נאמר זה שעל בתורה", ועוסקין שיושבים

אל".

עומד"שלשה  העולם דברים שלשה "על והשייכות 4– .
רז"ל  מאמר פי על הפסוק 5לתורה ושקטה"6על יראה "ארץ

ובעבודת  העולם. עמידת לידי והביאה גרמה התורה שנתינת
נאמר  זה שעל בתורה, שעוסקין שלשה הוא ישראל בני

ישפוט". אלקים "בקרב

שנים, (חמשה, שבמשנתנו המספרים שאר (ואילו
העולם. מציאות לכללות כך כל שייכים אינם ואחד)

לעשרה)חמשה  (ביחס בלבד דבר חצי הוא -שנים .7-
בלבד  קוין שני יש שבו התהו, לעולם בעיקר שייך זה מספר
האמצעי  קו שלישי, קו גם יש שבו התיקון, לעולם (בניגוד

וגבורה) חסד של הקוין שני נעלה אחד 8המחבר זה מספר -
רז"ל  כמאמר העולם, הקב"ה 9ממציאות הי' שבו אחד, "יום

הוא") אלא בעולמו הי' שלא בעולמו, .10יחידי

‰Bza ÔÈ˜ÒBÚÂ ÔÈLBiL ‰NÚ¬»»∆¿ƒ¿¿ƒ«»
התורה: דלימוד השלימות תכלית כאן יש

דרבים עשרה  תורה דתלמוד העילוי לימוד שיושבין .11- -
המשנה  ובלשון התיישבות. של הדברים 12באופן מ"ח לגבי

של  באופן לימוד - ועוסקין "בישוב". בהם: נקנית שהתורה

והטורח" העמל הוא התורה ש"עסק וכביאור 13עסק, .
היינו 14הידוע  עסק, בעל כמו להיות צריך התורה שלימוד

כי  בלבד, מוגבל בזמן היא שעבודתו ושכיר כפועל רק לא
גמר  לאחרי וגם ביותר, לו נוגע שהעסק העסק, בעל כמו אם
בעת  ואפילו העסק, בעניני ומחשבתו דעתו טרודה המלאכה,
התורה  לימוד בנמשל: ודוגמתו העסק. מעניני חולם השינה
ועד  ונפשו, לבו בכל לזה ונתון שמסור עסק, של באופן הוא

תורה  דברי חולם השינה בעת שגם כך, .15כדי

היש בתורה  היא - התורה בלימוד וההתעסקות יבה
שלא  והיינו, בתורה. הם העשרה מציאות וכל שהוא באופן
(שאז  הם מציאותם מצד קדומה והנחה דעה אצלם שייכת
שכל  אם כי נטי'), לאיזו שתגרום לחשוש מקום יש
של  אמיתתה על ולעמוד להתייגע בתורה, היא מציאותם

תורה.

בני  כל אצל זאת שפועלים היא, השלימות ותכלית
ישראל  דבני הסוגים עשרת כל לגבי הן לגבי 16ישראל, הן ,

מפסק  כמובן עשרה, במספר הנכלל בכמות, הריבוי תכלית
ומזמנים 17ההלכה  מברכים רבוא עשרה ואחד עשרה שאחד

שוה. בנוסח

הפירוש  ירוד, רוחני במצב המצוי יהודי לגבי והנה,
שבאים  לפני (עוד סתם התורה דלימוד באופן הוא דמשנתנו
ללימוד  שבאים לפני עוד - מזה ויתירה הלימוד). לשלימות

האחדות  ענין אם, כי בכלל, .18התורה

שוות עשרה  דיעותיהם שאין למרות "עדה",19- נעשים ,
אחת  .20מציאות

אינה שיושבין  זו שאחדות היינו וקביעות, התיישבות -
אם  כי בזה, וכיוצא סגולה ביום העתים, מן בעת רק

מצב. ובכל זמן בכל וקביעות, האחדות ועוסקין התיישבות -
ידי  שעל לחשוש מבלי כפשוטו, שלו העסק בעניני חודרת
לפגוע  הדבר עלול העסק, מעניני לחבירו שיספר זה

גם בתורה בפרנסתו. האחדות אצלם נעשית סוף סוף -
.21בתורה 

א.1.1.1.1. פב, ה.2.2.2.2.תהלים פרק זח"ג3.3.3.3.ריש וראה ב. קסא, זח"ב
למתן מאמרות עשרה . . בראשית למעשה מאמרות עשרה ב: יא,

א.4.4.4.4.תורה. פרק א.5.5.5.5.ריש פח, ט.6.6.6.6.שבת עו, ראה7.7.7.7.תהלים
וברא שמאלו נטה שמים, וברא ימינו נטה פי"ח: דר"א פרקי

בלבד. העולם חצי היא אצבעות) (ה' אחת שיד הרי ראה8.8.8.8.ארץ.
יב). (עמ' ותיקון תהו ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר

ח.9.9.9.9. פ"ג, רשימת10.10.10.10.ב"ר פי על – תשמ"ג שלח ש"פ משיחת

בלבד. סכ"ג.11.11.11.11.השומעים אגה"ק מ"ו.12.12.12.12.ראה ב"ח13.13.13.13.פ"ו
ונוסחא). (ד"ה סמ"ז רנח.14.14.14.14.או"ח עמ' ח"א קונטרסים ספה"מ

א.15.15.15.15. עמ' ה'ש"ת ספה"מ מחוטב16.16.16.16.ראה גו' שבטיכם ראשיכם
נצבים). (ר"פ מימיך שואב עד ברכות17.17.17.17.עציך הלכות רמב"ם

ה"ד. אחד18.18.18.18.פ"ה בלב אחד כאיש ישראל היו מ"ת שלפני כמו
ב). יט, יתרו א.19.19.19.19.(רש"י נח, ברכות כא,20.20.20.20.ראה ברכות ראה

21.21.21.21.271.ב. עמ' חכ"ח לקו"ש
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ּביצחק  ׁשּמצינּו ּוכפי ׂשמחה, יֹום הּוא צּדיק לידת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָיֹום

ּבניסן), אחד לידתֹו, ליֹום נדחתה הּמׁשּכן (הקמת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָאבינּו

מצינּו לא א המן). ּגזרת את ּבּטל לידתֹו (יֹום רּבנּו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּובמׁשה

ּבמעׂשה  ּובפרסּום ּבגלּוי ׂשמחה, ויֹום טֹוב יֹום יהיה זה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָׁשּיֹום

הרׁש"ּב הרּבי קבע אלּול ח"י לגּבי ואּלּו יׂשראל. לכל ְְְְְֱִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹּבפעל,

זאת  ּגּלה אדמֹו"ר מו"ח ּוכ"ק טֹוב; ויֹום ׂשמחה יֹום ְְְִִֶֶַָָֹׁשּזהּו

יׂשראל. ְְִֵָָלכל

ã ycew zegiyn zecewp ã- jli`e 551 'nr h"g zegiy ihewl t"r)

('zay z`xwl' jezn

l`xUi lkl zrbFp cg` icEdi lW FzaFh¨¤§¦¤¨©©§¨¦§¨¥

גֹו' הארץ אל תבא ּכי "והיה נאמר ּפרׁשתנּו ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבתחילת

נתחיבּו ׁשּלא "מּגיד רׁש"י ּומפרׁש ּבּה". ויׁשבּת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹוירׁשּתּה

אם  ׁשאף והינּו, וחילקּוה". הארץ את ׁשּכבׁשּו עד ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבביּכּורים

לא  מּכלֿמקֹום יׂשראל, ּבארץ חלקם ׁשּקּבלּו יחידים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹהיּו

לכל  וחּלקּוה הארץ, ּכל ׁשּנכּבׁשה עד ּבביּכּורים ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָנתחיבּו

ְִֵָיׂשראל.

להֹודֹות  היא ּביּכּורים הבאת הרי מּובן, אינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָולכאֹורה

מּפירֹותיה. ההנאה ועל יׂשראל, לארץ הּכניסה על ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלהּקּב"ה

יׂשראל, ארץ ּכל וחלּוקת ּכּבּוׁש קֹודם ׁשּגם מּכיון ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואםּֿכן,

מּטּוב  הם נהנּו ּוכבר ּבארץ, חלקם יחידים לכּמה היּו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכבר

ׁשּנתן  הּטֹובה על להּקּב"ה להֹודֹות נתחיבּו לא מּדּוע ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהארץ,

ֶָלהם?

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

יהּודי  ׁשּנׁשאר זמן וכל לזה. זה הם קׁשּורים יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכל

ּבטֹובתם  חסר ּבארץ, חלק לֹו ׁשאין ׁשּיהיה, מי יהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָאחד,

י  ׁשאר ּכל ׁשל ולׂשמֹוח והנאתם ליהנֹות יכֹולים ואינם ׂשראל, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּבארץ. חלקֹו יהּודי אֹותֹו קיּבל ׁשּלא עֹוד ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹּבׁשלמּות,

על היא ּביּכּורים ׁשּבהבאת ׁשההֹודאה eÓÏL˙ּומּכיון ֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ¿≈
ׂשמחה" "ּבזמן רק ׁשהיא ּביּכּורים" "מקרא ּובפרט ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָהּטֹוב,

יא) כו, את (רׁש"י ׁשּכבׁשּו "עד ּביּכּורים להביא איֿאפׁשר לכן , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

"וירׁשּתּה אין אחד יהּודי ׁשאצל ּדמּכיון וחילקּוה", ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָהארץ

יׂשראל. ׁשאר ּכל ׁשל וטֹובתם ּבׂשמחתם חסר ּבּה", ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָויׁשבּת
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:éðúéeöåèíéîMä-ïî ELã÷ ïBònî äôé÷Lä ¦¦¨«¦©§¦Á¨Á¦§¸¨§§¹¦©¨©À¦
øLà äîãàä úàå ìàøNé-úà Enr-úà Cøáe¨¥³¤©§Æ¤¦§¨¥½§¥Æ¨«£¨½̈£¤¬
úáæ õøà eðéúáàì zraLð øLàk eðì äzúð̈©−¨¨®©«£¤³¦§©̧§¨Æ©«£Ÿ¥½¤²¤¨©¬

:Láãe áìçñúçðîá ë"r
Iåçáå úáù ¨−̈§¨«



iyingקסו ,iriax ,iyily - fk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr hk mgpn zxez)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á«¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
 ֿ הּבעל ׁשל לידתֹו ּתארי את ּגּלה אדמֹו"ר מֹו"ח ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּכ"ק

והּנה, ידּוע. הּדבר היה לא אז ועד תש"ג, ּבׁשנת ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹׁשםֿטֹוב

הראׁשֹון  אדם היה ׁש"ראּוי רז"ל אמרּו ּתֹורה מּתן ְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָלגּבי

ּבעּתֹו", יפה עׂשה הּכל "את אבל ידֹו", על ּתֹורה ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּתּנתן

:ּכ עצמּה ּבּתֹורה ואף ּדֹורֹות. כ"ו לאחרי רק נּתנה ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָוהּתֹורה

לפני  ידּועים היּו ׁשּלא חדׁשים ּדברים מתּגּלים לדֹור ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָֹמּדֹור

ֶזה.

éùéìùæèiäéäìà ýåýé äfä íBúBNrì Eeöî E ©´©¤À§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§©§¯©«£²
zøîLå íéètLnä-úàå älàä íéwçä-úà¤©«ª¦¬¨¥−¤§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³

:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa íúBà úéNråæé-úà §¨¦̧¨Æ½̈§¨§¨«§−§¨©§¤«¤
úëììå íéäìàì Eì úBéäì íBiä zøîàä ýåýé§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹§¨¤¤́

ìå åéëøãaìå åéètLîe åéúåöîe åéwç øîLrîL ¦§¨À̈§¦§¸Ÿª¨¯¦§Ÿ¨²¦§¨−̈§¦§¬Ÿ©
:Bì÷açéírì Bì úBéäì íBiä Eøéîàä ýåýéå §Ÿ«©«Ÿ̈º¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ§©´

ìå Cì-øac øLàk älâñ:åéúåöî-ìk øîL §ª½̈©«£¤−¦¤¨®§¦§−Ÿ¨¦§Ÿ¨«
èéäNr øLà íéBbä-ìk ìr ïBéìr Ezúìe§¦§´¤§À©³¨©¦Æ£¤´¨½̈

ìe äläúìLã÷-ír Eúéäìå úøàôúìe íL ¦§¦−̈§¥´§¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§¯©¨²
éäìà ýåýéì:øac øLàk Eô ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©«£¤¬¦¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(27 'nr g zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
המׁשכת  ז"א, ׁשל העּקרית הּספירה ּתפארת, – ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיׂשראל

למּטה. מּלמעלה והעלאתֹוÌLאֹור הּמּטה זּכּו מלכּות, – ְְְִַַָָ≈ְְֲִַַַַָָָ

למעלה. האֹור BË·מּלמּטה את אלקים "וּירא ּכּכתּוב אֹור, – ְְְְֱִִֶַַַַַָָָָֹ

הּוא ז"א ּכאׁשר טֹוב". העלאת ÏÚaּכי נפעלת הּמלכּות, ֲִֶַ««ְְֲִֶֶַַַַָ

ׁשּגם  היינּו עצמּה), הּמלכּות מּצד (לא ז"א מּצד ְְְְִִֶַַַַַַַַַָֹהּמלכּות

הּקּוין  ׁשני יחּוד והּוא והּגּלּוי. האֹור מעלת י ׁשנּה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָּבּמלכּות

ּכדין  "ליהוי לבֹוא, לעתיד ׁשּיתחּדׁש והעלאה המׁשכה ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל

ְֵּוכדין".

,éùéìù
éòéáøæëàírä-úà ìàøNé éð÷æå äLî åöéå©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨−̈

äeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà øîL øîàì¥®Ÿ¨ŸÆ¤¨©¦§½̈£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
:íBiä íëúàá-úà eøárz øLà íBia äéäå ¤§¤−©«§¨À̈©»£¤´©«©§´¤

éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiäCì ïúð E ©©§¥¼¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®
:ãéOa íúà zãNå úBìãb íéðáà Eì úî÷äå©«£¥Ÿ¨³§Æ£¨¦´§Ÿ½§©§¨¬Ÿ−̈©¦«

âúàfä äøBzä éøác-ìk-úà ïäéìr záúëå§¨«©§¨´£¥¤À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ
ýåýé-øLà õøàä-ìà àáz øLà ïrîì Eøára§¨§¤®§©¿©£¤Á¨¸Ÿ¤¨¹̈¤£¤§Ÿ̈¬

éäìàøLàk Láãe áìç úáæ õøà Eì ïúð | E ¡Ÿ¤´Ÿ¥´§À¤´¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¤¬

éúáà-éäìà ýåýé øac:Cì Eãíëøára äéäå ¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«£Ÿ¤−¨«§¨¨»§¨§§¤´
cøiä-úàøLà älàä íéðáàä-úà eîé÷z ï ¤©©§¥¼¨¦¹¤¨«£¨¦´¨¥À¤£¤̧

íúBà zãNå ìáér øäa íBiä íëúà äeöî éëðà̈«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−§©´¥¨®§©§¨¬−̈
:ãéOaäéäìà ýåýéì çaæî íM úéðáeçaæî E ©¦«¨¦³¨¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦§©´

éðú-àì íéðáà:ìæøa íäéìr óåúBîìL íéðáà £¨¦½«Ÿ¨¦¬£¥¤−©§¤«£¨¦³§¥Æ
éäìà ýåýé çaæî-úà äðázåéìr úéìräå E ¦§¤½¤¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©«£¦³¨¨¨Æ

éäìà ýåýéì úìBò:Eæzìëàå íéîìL zçáæå ½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«§¨«©§¨¬§¨¦−§¨©´§¨
éäìà ýåýé éðôì zçîNå íM:Eç-ìr záúëå ®̈§¨´©§½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨©§¨´©

øàa úàfä äøBzä éøác-ìk-úà íéðáàä̈«£¨¦À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ©¥¬
:áèéäñè-ìk-ìà íiåìä íéðäkäå äLî øaãéå ¥¥«©§©¥³¤Æ§©«Ÿ£¦´©«§¦¦½¤¨

äfä íBiä ìàøNé òîLe | úkñä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ©§¥³§©Æ¦§¨¥½©³©¤Æ
éäìà ýåýéì írì úééäð:Eéýåýé ìB÷a zrîLå ¦«§¥´¨§½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«§¨´©§½̈§−§Ÿ̈´

éäìàéëðà øLà åéwç-úàå åúåöî-úà úéNrå E ¡Ÿ¤®§¨¦³¨¤¦§Ÿ¨Æ§¤ª½̈£¤²¨«Ÿ¦¬
:íBiä Eeöîñ §©§−©«

ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr cl zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

מּכ ּכּנראה האמּונה, ּכח את וגּלה עֹורר ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּבעלֿׁשםֿטֹוב

רּבא' ׁשמיּה יהא 'אמן לֹומר רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשחּנ

הּׁשם' ּברּו' יאמר ּפׁשּוט ׁשאיׁש הׁשּתּדל וכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹוכּדֹומה,

ּבלבד, ּבאמּונה ּדי ׁשּלא קבע הּזקן אדמֹו"ר ואּלּו ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכּדֹומה.

חּיב אחד ּכל יכלּתֹו.ÔÈ·‰Ïאּלא ּכפי ה' ּגדלּות ֶֶַָָָָ¿»ƒְְְְִַָ

éùéîçàé:øîàì àeää íBia írä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤¨½̈©¬©−¥«Ÿ
áéíéføb øä-ìr írä-úà Cøáì eãîré älàÂ¥¤©«©§º§¨¥³¤¨¨Æ©©´§¦¦½

äãeäéå éåìå ïBòîL ïcøiä-úà íëøára§¨§§¤−¤©©§¥®¦§Æ§¥¦´¦«½̈
:ïîéðáe óñBéå øëùOéåâé-ìr eãîré älàå §¦¨−̈§¥¬¦§¨¦«§¥²¤©«©§¬©

ïc ïìeáæe øLàå ãb ïáeàø ìáér øäa äììwä©§¨−̈§©´¥¨®§¥Æ¨´§¨¥½§ª−¨¬
:éìzôðåãéLéà-ìk-ìà eøîàå íiåìä eðrå §©§¨¦«§¨´©«§¦¦À§¨«§²¤¨¦¬

:íø ìB÷ ìàøNéñåèäNré øLà Léàä øeøà ¦§¨¥−¬¨«¨´¨¦¿£¤´©«£¤Á
árBz äëqîe ìñôLøç éãé äNrî ýåýé ú ¤̧¤©¥¹̈«£©´§Ÿ̈À©«£¥²§¥¬¨−̈

:ïîà eøîàå írä-ìë eðrå øúqa íNåñ §¨´©®̈¤§¨¯¨¨¨²§¨«§−¨¥«
æèírä-ìk øîàå Bnàå åéáà äì÷î øeøà̈¾©§¤¬¨¦−§¦®§¨©¬¨¨−̈

:ïîàñæéøîàå eärø ìeáb âéqî øeøà ¨¥«¨¾©¦−§´¥¥®§¨©¬
:ïîà írä-ìkñçéCøca øer äbLî øeøà ¨¨−̈¨¥«¨¾©§¤¬¦¥−©¨®¤

:ïîà írä-ìk øîàåñèéètLî ähî øeøà §¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À©¤²¦§©¬

iyiy - gk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïîà írä-ìk øîàå äðîìàå íBúé-øbëøeøà ¥«¨−§©§¨¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À
ðk älâ ék åéáà úLà-ír áëLøîàå åéáà ó Ÿ¥Æ¦¥´¤¨¦½¦¬¦−̈§©´¨¦®§¨©¬

:ïîà írä-ìkñàëäîäa-ìk-ír áëL øeøà ¨¨−̈¨¥«¨¾Ÿ¥−¦¨§¥®̈
:ïîà írä-ìk øîàåñáë-ír áëL øeøà §¨©¬¨¨−̈¨¥«¨ÀŸ¥Æ¦

Búçàírä-ìk øîàå Bnà-úá Bà åéáà-úa £Ÿ½©¨¦−´©¦®§¨©¬¨¨−̈
:ïîàñâë-ìk øîàå Bzðúç-ír áëL øeøà ¨¥«¨¾Ÿ¥−¦«Ÿ©§®§¨©¬¨

:ïîà íräñãëøîàå øúqa eärø äkî øeøà ¨−̈¨¥«¨¾©¥¬¥¥−©®̈¤§¨©¬
:ïîà írä-ìkñäëúBkäì ãçL ç÷ì øeøà ¨¨−̈¨¥«¨ÆŸ¥´©½Ÿ©§©¬

:ïîà írä-ìk øîàå é÷ð íc Lôðñåëøeøà ¤−¤©´¨¦®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À
úBNrì úàfä-äøBzä éøác-úà íé÷é-àì øLà£¤¯«Ÿ¨¦²¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ©«£´

:ïîà írä-ìk øîàå íúBàôçëàäéäå ¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«§¨À̈
éäìà ýåýé ìB÷a òîLz rBîL-íàì EøîL ¦¨³©¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ

íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà úBNrì©«£Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
ðúðeéäìà ýåýé E:õøàä ééBb-ìk ìr ïBéìr E §¨̧§¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−¨¥¬¨¨«¤

áéìr eàáeék EâéOäå älàä úBëøaä-ìk E ¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦ª®¦´
éäìà ýåýé ìB÷a òîLú:Eâøéra äzà Ceøa ¦§©½§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¬©−̈¨¦®

:äãOa äzà Ceøáeãðèá-éøt Ceøaéøôe E ¨¬©−̈©¨¤«¨¯§¦«¦§§²§¦¬
éôìà øâL Ezîäá éøôe EúîãàEúBøzLrå ©§¨«§−§¦´§¤§¤®§©¬£¨¤−§©§§¬

ðàö:Eä:EzøàLîe Eàðè Ceøaåäzà Ceøa Ÿ¤«¨¬©§£−¦§©§¤«¨¬©−̈
:Eúàöa äzà Ceøáe Eàáa§Ÿ¤®¨¬©−̈§¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(174 'nr l zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
ׁשל ּבאפן חסידּות ּגּלה ּובקּצּור,B„e˜˙הּבעלֿׁשםֿטֹוב ְֲִִֵֶֶַַַָֹ¿ְִ

ּבהרחבה, חסידּות ּבאר הּזקן אדמֹו"ר הּמׁשנה. לׁשֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעלּֿדר

(חסידּות והּׂשגה ּבׁשני aÁ"„ּבהבנה ּתלּויים האֹופּנים ּוׁשני .( ְֲֲִַַָָָָ««ְְְִִִֵֵַָ

ּדוקא. האחרֹונים ּבּדֹורֹות הּתֹורה ּפנימּיּות לגּלּוי ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָהּטעמים

˙eÏb‰ CLÁ ˙e¯ab˙‰.נקּדֹות ׁשל ּבאפן ּבגּלּוי ּדי זה מּצד – ƒ¿«¿…∆«»ְְְִִֶֶֶַַֹֻ

ÁÈLn‰ ˙‡È·Ï ‰Î‰,והּׂשגה ּבהבנה צר יׁש זה מּצד – ¬»»¿ƒ««»ƒ«ְֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

ה'. ּבידיעת ּגמּורה הּׂשגה ּתהיה לבא לעתיד ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכן

éùéùæéáéà-úà ýåýé ïzééìr íéîwä Eíéôbð E ¦¥̧§Ÿ̈³¤«Ÿ§¤̧Æ©¨¦´¨¤½¦¨¦−
éðôìéìà eàöé ãçà Cøãa Eíéëøã äráLáe E §¨¤®§¤³¤¤¨Æ¥«§´¥¤½§¦§¨¬§¨¦−

éðôì eñeðé:Eçäëøaä-úà Ezà ýåýé åöé ¨¬§¨¤«§©̧§Ÿ̈³¦§Æ¤©§¨½̈
éîñàaõøàa Eëøáe Eãé çìLî ìëáe E ©«£¨¤¾§−Ÿ¦§©´¨¤®¥©́§½¨¾̈¤

éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð EèBì ýåýé Eîé÷é £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«§¦«§Æ§Ÿ̈¬Æ

-úà øîLú ék Cì-òaLð øLàk LBã÷ írì§©´¨½©«£¤−¦§©¨®¦´¦§ÀŸ¤
éäìà ýåýé úåöî:åéëøãa zëìäå Eéeàøå ¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈¦§¨¨«§¨Æ

éìr àø÷ð ýåýé íL ék õøàä énr-ìkeàøéå E ¨©¥´¨½̈¤¦²¥¬§Ÿ̈−¦§¨´¨¤®§¨«§−
:jnîàéðèá éøôa äáBèì ýåýé EøúBäåE ¦¤«¨§¦«§³§Ÿ̈Æ§½̈¦§¦¯¦§§²

äîãàä ìr Eúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe¦§¦¬§¤§§−¦§¦´©§¨¤®©µ¨«£¨½̈
éúáàì ýåýé òaLð øLàì E:Cì úúáéçzôé £¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«¦§©´

úúì íéîMä-úà áBhä BøöBà-úà Eì | ýåýé§Ÿ̈´Â§Â¤«¨¸©¹¤©¨©À¦¨¥³
Eãé äNrî-ìk úà Cøáìe Bzra Eöøà-øèî§©©§§Æ§¦½§¨¥¾¥−¨©«£¥´¨¤®

:äåìú àì äzàå íéaø íéBb úéåìäåâéðúðeE §¦§¦̧¨Æ¦´©¦½§©−̈¬Ÿ¦§¤«§¨«§Æ
àìå äìrîì ÷ø úééäå áðæì àìå Làøì ýåýé§Ÿ̈³§ŸÆ§´Ÿ§¨½̈§¨¦̧¨Æ©´§©½§¨§¬Ÿ
ýåýé | úåöî-ìà òîLú-ék ähîì äéäú¦«§¤−§®̈¨¦«¦§©º¤¦§´Ÿ§Ÿ̈´

éäìàì íBiä Eeöî éëðà øLà E:úBNrìå øîL ¡Ÿ¤À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§¬Ÿ§©«£«
ãéäeöî éëðà øLà íéøácä-ìkî øeñú àìå§´Ÿ¨À¦¨©§¨¦Æ£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬

íéäìà éøçà úëìì ìåàîNe ïéîé íBiä íëúà¤§¤²©−¨¦´§®Ÿ¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬
:íãárì íéøçàôåèòîLú àì-íà äéäå £¥¦−§¨§¨«§¨À̈¦³Ÿ¦§©Æ

éäìà ýåýé ìB÷aì E-ìk-úà úBNrì øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ©«£Æ¤¨
eàáe íBiä Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéúåöî¦§Ÿ¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®¨¯

éìr:EeâéOäå älàä úBììwä-ìk Eæèøeøà ¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦«¨¬
:äãOa äzà øeøàå øéra äzà©−̈¨¦®§¨¬©−̈©¨¤«

æé:EzøàLîe Eàðè øeøàçéðèá-éøt øeøàE ¨¬©§£−¦§©§¤«¨¬§¦«¦§§−
éôìà øâL Eúîãà éøôeðàö úøzLrå E:E §¦´©§¨¤®§©¬£¨¤−§©§§¬ŸŸ¤«

èé:Eúàöa äzà øeøàå Eàáa äzà øeøà̈¬©−̈§Ÿ¤®§¨¬©−̈§¥¤«
ëäîeänä-úà äøànä-úà Ea | ýåýé çlLé§©©´§Ÿ̈´Â§Â¤©§¥¨³¤©§¨Æ

äNrz øLà Eãé çìLî-ìëa úørânä-úàå§¤©¦§¤½¤§¨¦§©¬¨«§−£¤´©«£¤®
éììrî rø éðtî øäî Eãáà-ãrå EãîMä ãrE ©´¦¨«¤§³§©£¨§Æ©¥½¦§¥²¬Ÿ©©«£¨¤−

:éðzáær øLààëãr øácä-úà Ea ýåýé ÷aãé £¤¬£©§¨«¦©§¥¯§Ÿ̈²§−¤©®̈¤©µ
änL-àá äzà-øLà äîãàä ìrî Eúà Búlk©Ÿ´«Ÿ§½¥©Æ¨«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨

:dzLøìáëäëkéúçcwáe úôçMa ýåýé §¦§¨«©§¨´Â§Ÿ̈Â©©¤̧¤©©©¹©
ïB÷øiáe ïBôcMáe áøçáe øçøçáe ú÷lcáe©©¤À¤©«©§ªÆ©¤½¤©¦¨−©¥«̈®

:Eãáà ãr EeôãøeâëéîL eéäå-ìr øLà E §¨−©¬¨§¤«§¨¬¨¤²£¤¬©
ézçz-øLà õøàäå úLçð ELàø:ìæøa E «Ÿ§−§®¤§¨¨¬¤£¤©§¤−©§¤«

ãë-ïî øôrå ÷áà Eöøà øèî-úà ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¤§©¬©§§−¨¨´§¨®̈¦



קסז iying ,iriax ,iyily - fk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr hk mgpn zxez)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á«¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
 ֿ הּבעל ׁשל לידתֹו ּתארי את ּגּלה אדמֹו"ר מֹו"ח ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּכ"ק

והּנה, ידּוע. הּדבר היה לא אז ועד תש"ג, ּבׁשנת ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹׁשםֿטֹוב

הראׁשֹון  אדם היה ׁש"ראּוי רז"ל אמרּו ּתֹורה מּתן ְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָלגּבי

ּבעּתֹו", יפה עׂשה הּכל "את אבל ידֹו", על ּתֹורה ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּתּנתן

:ּכ עצמּה ּבּתֹורה ואף ּדֹורֹות. כ"ו לאחרי רק נּתנה ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָוהּתֹורה

לפני  ידּועים היּו ׁשּלא חדׁשים ּדברים מתּגּלים לדֹור ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָֹמּדֹור

ֶזה.

éùéìùæèiäéäìà ýåýé äfä íBúBNrì Eeöî E ©´©¤À§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§©§¯©«£²
zøîLå íéètLnä-úàå älàä íéwçä-úà¤©«ª¦¬¨¥−¤§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³

:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa íúBà úéNråæé-úà §¨¦̧¨Æ½̈§¨§¨«§−§¨©§¤«¤
úëììå íéäìàì Eì úBéäì íBiä zøîàä ýåýé§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹§¨¤¤́

ìå åéëøãaìå åéètLîe åéúåöîe åéwç øîLrîL ¦§¨À̈§¦§¸Ÿª¨¯¦§Ÿ¨²¦§¨−̈§¦§¬Ÿ©
:Bì÷açéírì Bì úBéäì íBiä Eøéîàä ýåýéå §Ÿ«©«Ÿ̈º¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ§©´

ìå Cì-øac øLàk älâñ:åéúåöî-ìk øîL §ª½̈©«£¤−¦¤¨®§¦§−Ÿ¨¦§Ÿ¨«
èéäNr øLà íéBbä-ìk ìr ïBéìr Ezúìe§¦§´¤§À©³¨©¦Æ£¤´¨½̈

ìe äläúìLã÷-ír Eúéäìå úøàôúìe íL ¦§¦−̈§¥´§¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§¯©¨²
éäìà ýåýéì:øac øLàk Eô ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©«£¤¬¦¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(27 'nr g zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
המׁשכת  ז"א, ׁשל העּקרית הּספירה ּתפארת, – ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיׂשראל

למּטה. מּלמעלה והעלאתֹוÌLאֹור הּמּטה זּכּו מלכּות, – ְְְִַַָָ≈ְְֲִַַַַָָָ

למעלה. האֹור BË·מּלמּטה את אלקים "וּירא ּכּכתּוב אֹור, – ְְְְֱִִֶַַַַַָָָָֹ

הּוא ז"א ּכאׁשר טֹוב". העלאת ÏÚaּכי נפעלת הּמלכּות, ֲִֶַ««ְְֲִֶֶַַַַָ

ׁשּגם  היינּו עצמּה), הּמלכּות מּצד (לא ז"א מּצד ְְְְִִֶַַַַַַַַַָֹהּמלכּות

הּקּוין  ׁשני יחּוד והּוא והּגּלּוי. האֹור מעלת י ׁשנּה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָּבּמלכּות

ּכדין  "ליהוי לבֹוא, לעתיד ׁשּיתחּדׁש והעלאה המׁשכה ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל

ְֵּוכדין".

,éùéìù
éòéáøæëàírä-úà ìàøNé éð÷æå äLî åöéå©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨−̈

äeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà øîL øîàì¥®Ÿ¨ŸÆ¤¨©¦§½̈£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
:íBiä íëúàá-úà eøárz øLà íBia äéäå ¤§¤−©«§¨À̈©»£¤´©«©§´¤

éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiäCì ïúð E ©©§¥¼¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®
:ãéOa íúà zãNå úBìãb íéðáà Eì úî÷äå©«£¥Ÿ¨³§Æ£¨¦´§Ÿ½§©§¨¬Ÿ−̈©¦«

âúàfä äøBzä éøác-ìk-úà ïäéìr záúëå§¨«©§¨´£¥¤À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ
ýåýé-øLà õøàä-ìà àáz øLà ïrîì Eøára§¨§¤®§©¿©£¤Á¨¸Ÿ¤¨¹̈¤£¤§Ÿ̈¬

éäìàøLàk Láãe áìç úáæ õøà Eì ïúð | E ¡Ÿ¤´Ÿ¥´§À¤´¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¤¬

éúáà-éäìà ýåýé øac:Cì Eãíëøára äéäå ¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«£Ÿ¤−¨«§¨¨»§¨§§¤´
cøiä-úàøLà älàä íéðáàä-úà eîé÷z ï ¤©©§¥¼¨¦¹¤¨«£¨¦´¨¥À¤£¤̧

íúBà zãNå ìáér øäa íBiä íëúà äeöî éëðà̈«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−§©´¥¨®§©§¨¬−̈
:ãéOaäéäìà ýåýéì çaæî íM úéðáeçaæî E ©¦«¨¦³¨¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦§©´

éðú-àì íéðáà:ìæøa íäéìr óåúBîìL íéðáà £¨¦½«Ÿ¨¦¬£¥¤−©§¤«£¨¦³§¥Æ
éäìà ýåýé çaæî-úà äðázåéìr úéìräå E ¦§¤½¤¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©«£¦³¨¨¨Æ

éäìà ýåýéì úìBò:Eæzìëàå íéîìL zçáæå ½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«§¨«©§¨¬§¨¦−§¨©´§¨
éäìà ýåýé éðôì zçîNå íM:Eç-ìr záúëå ®̈§¨´©§½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨©§¨´©

øàa úàfä äøBzä éøác-ìk-úà íéðáàä̈«£¨¦À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ©¥¬
:áèéäñè-ìk-ìà íiåìä íéðäkäå äLî øaãéå ¥¥«©§©¥³¤Æ§©«Ÿ£¦´©«§¦¦½¤¨

äfä íBiä ìàøNé òîLe | úkñä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ©§¥³§©Æ¦§¨¥½©³©¤Æ
éäìà ýåýéì írì úééäð:Eéýåýé ìB÷a zrîLå ¦«§¥´¨§½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«§¨´©§½̈§−§Ÿ̈´

éäìàéëðà øLà åéwç-úàå åúåöî-úà úéNrå E ¡Ÿ¤®§¨¦³¨¤¦§Ÿ¨Æ§¤ª½̈£¤²¨«Ÿ¦¬
:íBiä Eeöîñ §©§−©«

ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr cl zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

מּכ ּכּנראה האמּונה, ּכח את וגּלה עֹורר ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּבעלֿׁשםֿטֹוב

רּבא' ׁשמיּה יהא 'אמן לֹומר רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשחּנ

הּׁשם' ּברּו' יאמר ּפׁשּוט ׁשאיׁש הׁשּתּדל וכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹוכּדֹומה,

ּבלבד, ּבאמּונה ּדי ׁשּלא קבע הּזקן אדמֹו"ר ואּלּו ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכּדֹומה.

חּיב אחד ּכל יכלּתֹו.ÔÈ·‰Ïאּלא ּכפי ה' ּגדלּות ֶֶַָָָָ¿»ƒְְְְִַָ

éùéîçàé:øîàì àeää íBia írä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤¨½̈©¬©−¥«Ÿ
áéíéføb øä-ìr írä-úà Cøáì eãîré älàÂ¥¤©«©§º§¨¥³¤¨¨Æ©©´§¦¦½

äãeäéå éåìå ïBòîL ïcøiä-úà íëøára§¨§§¤−¤©©§¥®¦§Æ§¥¦´¦«½̈
:ïîéðáe óñBéå øëùOéåâé-ìr eãîré älàå §¦¨−̈§¥¬¦§¨¦«§¥²¤©«©§¬©

ïc ïìeáæe øLàå ãb ïáeàø ìáér øäa äììwä©§¨−̈§©´¥¨®§¥Æ¨´§¨¥½§ª−¨¬
:éìzôðåãéLéà-ìk-ìà eøîàå íiåìä eðrå §©§¨¦«§¨´©«§¦¦À§¨«§²¤¨¦¬

:íø ìB÷ ìàøNéñåèäNré øLà Léàä øeøà ¦§¨¥−¬¨«¨´¨¦¿£¤´©«£¤Á
árBz äëqîe ìñôLøç éãé äNrî ýåýé ú ¤̧¤©¥¹̈«£©´§Ÿ̈À©«£¥²§¥¬¨−̈

:ïîà eøîàå írä-ìë eðrå øúqa íNåñ §¨´©®̈¤§¨¯¨¨¨²§¨«§−¨¥«
æèírä-ìk øîàå Bnàå åéáà äì÷î øeøà̈¾©§¤¬¨¦−§¦®§¨©¬¨¨−̈

:ïîàñæéøîàå eärø ìeáb âéqî øeøà ¨¥«¨¾©¦−§´¥¥®§¨©¬
:ïîà írä-ìkñçéCøca øer äbLî øeøà ¨¨−̈¨¥«¨¾©§¤¬¦¥−©¨®¤

:ïîà írä-ìk øîàåñèéètLî ähî øeøà §¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À©¤²¦§©¬

iyiy - gk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïîà írä-ìk øîàå äðîìàå íBúé-øbëøeøà ¥«¨−§©§¨¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À
ðk älâ ék åéáà úLà-ír áëLøîàå åéáà ó Ÿ¥Æ¦¥´¤¨¦½¦¬¦−̈§©´¨¦®§¨©¬

:ïîà írä-ìkñàëäîäa-ìk-ír áëL øeøà ¨¨−̈¨¥«¨¾Ÿ¥−¦¨§¥®̈
:ïîà írä-ìk øîàåñáë-ír áëL øeøà §¨©¬¨¨−̈¨¥«¨ÀŸ¥Æ¦

Búçàírä-ìk øîàå Bnà-úá Bà åéáà-úa £Ÿ½©¨¦−´©¦®§¨©¬¨¨−̈
:ïîàñâë-ìk øîàå Bzðúç-ír áëL øeøà ¨¥«¨¾Ÿ¥−¦«Ÿ©§®§¨©¬¨

:ïîà íräñãëøîàå øúqa eärø äkî øeøà ¨−̈¨¥«¨¾©¥¬¥¥−©®̈¤§¨©¬
:ïîà írä-ìkñäëúBkäì ãçL ç÷ì øeøà ¨¨−̈¨¥«¨ÆŸ¥´©½Ÿ©§©¬

:ïîà írä-ìk øîàå é÷ð íc Lôðñåëøeøà ¤−¤©´¨¦®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À
úBNrì úàfä-äøBzä éøác-úà íé÷é-àì øLà£¤¯«Ÿ¨¦²¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ©«£´

:ïîà írä-ìk øîàå íúBàôçëàäéäå ¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«§¨À̈
éäìà ýåýé ìB÷a òîLz rBîL-íàì EøîL ¦¨³©¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ

íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà úBNrì©«£Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
ðúðeéäìà ýåýé E:õøàä ééBb-ìk ìr ïBéìr E §¨̧§¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−¨¥¬¨¨«¤

áéìr eàáeék EâéOäå älàä úBëøaä-ìk E ¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦ª®¦´
éäìà ýåýé ìB÷a òîLú:Eâøéra äzà Ceøa ¦§©½§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¬©−̈¨¦®

:äãOa äzà Ceøáeãðèá-éøt Ceøaéøôe E ¨¬©−̈©¨¤«¨¯§¦«¦§§²§¦¬
éôìà øâL Ezîäá éøôe EúîãàEúBøzLrå ©§¨«§−§¦´§¤§¤®§©¬£¨¤−§©§§¬

ðàö:Eä:EzøàLîe Eàðè Ceøaåäzà Ceøa Ÿ¤«¨¬©§£−¦§©§¤«¨¬©−̈
:Eúàöa äzà Ceøáe Eàáa§Ÿ¤®¨¬©−̈§¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(174 'nr l zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
ׁשל ּבאפן חסידּות ּגּלה ּובקּצּור,B„e˜˙הּבעלֿׁשםֿטֹוב ְֲִִֵֶֶַַַָֹ¿ְִ

ּבהרחבה, חסידּות ּבאר הּזקן אדמֹו"ר הּמׁשנה. לׁשֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעלּֿדר

(חסידּות והּׂשגה ּבׁשני aÁ"„ּבהבנה ּתלּויים האֹופּנים ּוׁשני .( ְֲֲִַַָָָָ««ְְְִִִֵֵַָ

ּדוקא. האחרֹונים ּבּדֹורֹות הּתֹורה ּפנימּיּות לגּלּוי ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָהּטעמים

˙eÏb‰ CLÁ ˙e¯ab˙‰.נקּדֹות ׁשל ּבאפן ּבגּלּוי ּדי זה מּצד – ƒ¿«¿…∆«»ְְְִִֶֶֶַַֹֻ

ÁÈLn‰ ˙‡È·Ï ‰Î‰,והּׂשגה ּבהבנה צר יׁש זה מּצד – ¬»»¿ƒ««»ƒ«ְֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

ה'. ּבידיעת ּגמּורה הּׂשגה ּתהיה לבא לעתיד ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכן

éùéùæéáéà-úà ýåýé ïzééìr íéîwä Eíéôbð E ¦¥̧§Ÿ̈³¤«Ÿ§¤̧Æ©¨¦´¨¤½¦¨¦−
éðôìéìà eàöé ãçà Cøãa Eíéëøã äráLáe E §¨¤®§¤³¤¤¨Æ¥«§´¥¤½§¦§¨¬§¨¦−

éðôì eñeðé:Eçäëøaä-úà Ezà ýåýé åöé ¨¬§¨¤«§©̧§Ÿ̈³¦§Æ¤©§¨½̈
éîñàaõøàa Eëøáe Eãé çìLî ìëáe E ©«£¨¤¾§−Ÿ¦§©´¨¤®¥©́§½¨¾̈¤

éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð EèBì ýåýé Eîé÷é £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«§¦«§Æ§Ÿ̈¬Æ

-úà øîLú ék Cì-òaLð øLàk LBã÷ írì§©´¨½©«£¤−¦§©¨®¦´¦§ÀŸ¤
éäìà ýåýé úåöî:åéëøãa zëìäå Eéeàøå ¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈¦§¨¨«§¨Æ

éìr àø÷ð ýåýé íL ék õøàä énr-ìkeàøéå E ¨©¥´¨½̈¤¦²¥¬§Ÿ̈−¦§¨´¨¤®§¨«§−
:jnîàéðèá éøôa äáBèì ýåýé EøúBäåE ¦¤«¨§¦«§³§Ÿ̈Æ§½̈¦§¦¯¦§§²

äîãàä ìr Eúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe¦§¦¬§¤§§−¦§¦´©§¨¤®©µ¨«£¨½̈
éúáàì ýåýé òaLð øLàì E:Cì úúáéçzôé £¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«¦§©´

úúì íéîMä-úà áBhä BøöBà-úà Eì | ýåýé§Ÿ̈´Â§Â¤«¨¸©¹¤©¨©À¦¨¥³
Eãé äNrî-ìk úà Cøáìe Bzra Eöøà-øèî§©©§§Æ§¦½§¨¥¾¥−¨©«£¥´¨¤®

:äåìú àì äzàå íéaø íéBb úéåìäåâéðúðeE §¦§¦̧¨Æ¦´©¦½§©−̈¬Ÿ¦§¤«§¨«§Æ
àìå äìrîì ÷ø úééäå áðæì àìå Làøì ýåýé§Ÿ̈³§ŸÆ§´Ÿ§¨½̈§¨¦̧¨Æ©´§©½§¨§¬Ÿ
ýåýé | úåöî-ìà òîLú-ék ähîì äéäú¦«§¤−§®̈¨¦«¦§©º¤¦§´Ÿ§Ÿ̈´

éäìàì íBiä Eeöî éëðà øLà E:úBNrìå øîL ¡Ÿ¤À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§¬Ÿ§©«£«
ãéäeöî éëðà øLà íéøácä-ìkî øeñú àìå§´Ÿ¨À¦¨©§¨¦Æ£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬

íéäìà éøçà úëìì ìåàîNe ïéîé íBiä íëúà¤§¤²©−¨¦´§®Ÿ¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬
:íãárì íéøçàôåèòîLú àì-íà äéäå £¥¦−§¨§¨«§¨À̈¦³Ÿ¦§©Æ

éäìà ýåýé ìB÷aì E-ìk-úà úBNrì øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ©«£Æ¤¨
eàáe íBiä Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéúåöî¦§Ÿ¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®¨¯

éìr:EeâéOäå älàä úBììwä-ìk Eæèøeøà ¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦«¨¬
:äãOa äzà øeøàå øéra äzà©−̈¨¦®§¨¬©−̈©¨¤«

æé:EzøàLîe Eàðè øeøàçéðèá-éøt øeøàE ¨¬©§£−¦§©§¤«¨¬§¦«¦§§−
éôìà øâL Eúîãà éøôeðàö úøzLrå E:E §¦´©§¨¤®§©¬£¨¤−§©§§¬ŸŸ¤«

èé:Eúàöa äzà øeøàå Eàáa äzà øeøà̈¬©−̈§Ÿ¤®§¨¬©−̈§¥¤«
ëäîeänä-úà äøànä-úà Ea | ýåýé çlLé§©©´§Ÿ̈´Â§Â¤©§¥¨³¤©§¨Æ

äNrz øLà Eãé çìLî-ìëa úørânä-úàå§¤©¦§¤½¤§¨¦§©¬¨«§−£¤´©«£¤®
éììrî rø éðtî øäî Eãáà-ãrå EãîMä ãrE ©´¦¨«¤§³§©£¨§Æ©¥½¦§¥²¬Ÿ©©«£¨¤−

:éðzáær øLààëãr øácä-úà Ea ýåýé ÷aãé £¤¬£©§¨«¦©§¥¯§Ÿ̈²§−¤©®̈¤©µ
änL-àá äzà-øLà äîãàä ìrî Eúà Búlk©Ÿ´«Ÿ§½¥©Æ¨«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨

:dzLøìáëäëkéúçcwáe úôçMa ýåýé §¦§¨«©§¨´Â§Ÿ̈Â©©¤̧¤©©©¹©
ïB÷øiáe ïBôcMáe áøçáe øçøçáe ú÷lcáe©©¤À¤©«©§ªÆ©¤½¤©¦¨−©¥«̈®

:Eãáà ãr EeôãøeâëéîL eéäå-ìr øLà E §¨−©¬¨§¤«§¨¬¨¤²£¤¬©
ézçz-øLà õøàäå úLçð ELàø:ìæøa E «Ÿ§−§®¤§¨¨¬¤£¤©§¤−©§¤«

ãë-ïî øôrå ÷áà Eöøà øèî-úà ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¤§©¬©§§−¨¨´§¨®̈¦



iyiyקסח - gk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éìr ãøé íéîMä:CãîMä ãr Eäëðzé| ýåýé E ©¨©̧¦Æ¥¥´¨¤½©−¦¨«§¨«¦¤§¸§Ÿ̈´
bðéáéà éðôì óåéìà àöz ãçà Cøãa E ¦¨»¦§¥´«Ÿ§¤¼¼§¤³¤¤¨Æ¥¥´¥½̈

ìëì äåræì úééäå åéðôì ñeðz íéëøã äráLáe§¦§¨¬§¨¦−¨´§¨¨®§¨¦´¨§©«£½̈§−Ÿ
:õøàä úBëìîîåëìëàîì Eúìáð äúéäå ©§§¬¨¨«¤§¨«§¨³¦§¨«§Æ§©«£½̈

:ãéøçî ïéàå õøàä úîäáìe íéîMä óBò-ìëì§¨¬©¨©−¦§¤«¡©´¨®̈¤§¥−©«£¦«
æëíéøöî ïéçLa ýåýé äëkéáéúëíéìôòáå ©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦³¦§©¸¦Æ

éø÷ìëeú-àì øLà ñøçáe áøbáe íéøçèáe©§Ÿ¦½©¨−̈¤¨®¤£¤¬«Ÿ©−
:àôøäìçëïBøeráe ïBòbLa ýåýé äëké §¥«¨¥«©§¨´§Ÿ̈½§¦¨−§¦¨®

:ááì ïBäîúáeèëíéøäva LMîî úééäå §¦§−¥¨«§¨¦¹¨§©¥´©¨«¢©À¦
çéìöú àìå äìôàa øerä LMîé øLàk©«£¤̧§©¥³¨«¦¥Æ¨«£¥½̈§¬Ÿ©§¦−©

éëøc-úàíéîiä-ìk ìeæâå ÷eLr Cà úééäå E ¤§¨¤®§¨¦¹¨©´¨¯§¨²¨©¨¦−
:réLBî ïéàåìøçà Léàå Nøàú äMà §¥¬¦«©¦¨´§¨¥À§¦³©¥Æ

áéúëäðìâùééø÷ðáz úéa äpákLéBa áLú-àìå ä ¦§¨¤½¨©¬¦¦§¤−§«Ÿ¥¥´®
:epìlçú àìå òhz íøkàìéðérì çeáè EøBLE ¤¬¤¦©−§¬Ÿ§©§¤««§º¨´©§¥¤À

éðôlî ìeæb Eøîç epnî ìëàú àìåáeLé àìå E §´ŸŸ©»¦¤¼¼£«Ÿ§Æ¨´¦§¨¤½§¬Ÿ¨−
ðàö Cìéáéàì úBðúð E:réLBî Eì ïéàå E ®̈«Ÿ§Æ§ª´§«Ÿ§¤½§¥¬§−¦«©

áìéðaéúðáe Eéðérå øçà írì íéðúð EúBàø E ¨¤̧§Ÿ¤¹§ª¦̧§©³©¥Æ§¥¤´Ÿ½
:Eãé ìàì ïéàå íBiä-ìk íäéìà úBìëåâìéøt §¨¬£¥¤−¨©®§¥¬§¥−¨¤«§¦³

zrãé-àì øLà ír ìëàé Eréâé-ìëå Eúîãà©§¨«§Æ§¨§¦´£½Ÿ©¬©−£¤´«Ÿ¨¨®§¨
:íéîiä-ìk õeöøå ÷eLr ÷ø úééäåãìúééäå §¨¦À¨©²¨¬§¨−¨©¨¦«§¨¦−¨

éðér äàønî òbLî:äàøz øLà Eäìäëké §ª®̈¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«©§¨̧
øLà íé÷Mä-ìrå íékøaä-ìr òø ïéçLa ýåýé§Ÿ̈¹¦§¦´À̈©©¦§©̧¦Æ§©©Ÿ©½¦£¤¬
:Eã÷ã÷ ãrå Eìâø ókî àôøäì ìëeú-àì«Ÿ©−§¥«¨¥®¦©¬©§§−§©¬¨§¢¤«

åìéìr íé÷z øLà Ekìî-úàå Eúà ýåýé CìBéE ¥̧§Ÿ̈¹«Ÿ§À§¤©§§Æ£¤´¨¦´¨¤½
éúáàå äzà zrãé-àì øLà éBb-ìàzãárå E ¤¾£¤¬«Ÿ¨©−§¨©¨´©«£Ÿ¤®§¨©¬§¨

:ïáàå õr íéøçà íéäìà íMæìì úééäåänL ¨²¡Ÿ¦¬£¥¦−¥¬¨¨«¤§¨¦´¨§©½̈
ìå ìLîìýåýé Eâäðé-øLà íénrä ìëa äðéðL §¨−̈§¦§¦®̈§ŸÆ¨«©¦½£¤§©«¤§¬§Ÿ̈−

:änLçìék óñàz èrîe äãOä àéöBz áø òøæ ¨«¨¤¬©©−¦´©¨¤®§©´¤«¡½Ÿ¦¬
:äaøàä epìñçéèìïééå zãárå òhz íéîøk ©§§¤−¨«©§¤«§¨¦¬¦©−§¨¨®§¨§©³¦

:úrìzä epìëàú ék øâàú àìå äzLú-àì«Ÿ¦§¤Æ§´Ÿ¤«¡½Ÿ¦¬«Ÿ§¤−©Ÿ¨«©
îék Ceñú àì ïîLå Eìeáb-ìëa Eì eéäé íéúéæ¥¦²¦«§¬§−§¨§¤®§¤̧¤Æ´Ÿ¨½¦¬

Eúéæ ìMé:àîCì eéäé-àìå ãéìBz úBðáe íéða ¦©−¥¤«¨¦¬¨−¦®§Ÿ¦«§´½̈
:éáMa eëìé ékáîLøéé Eúîãà éøôe Eör-ìk ¦¬¥«§−©¤«¦¨¥«§−§¦´©§¨¤®§¨¥−

:ìöìväâîéìr äìré Eaø÷a øLà øbäE ©§¨©«©¥Æ£¤´§¦§§½©«£¤¬¨¤−
:ähn ähî ãøú äzàå äìrn äìrîãîàeä ©´§¨¨®§¨§©¨¬¥¥−©¬¨¨«¨´

äzàå Làøì äéäé àeä epåìú àì äzàå Eåìé©§§½§©−̈´Ÿ©§¤®µ¦«§¤´§½Ÿ§©−̈
:áðæì äéäzäîéìr eàáeälàä úBììwä-ìk E ¦«§¤¬§¨¨«¨̧¨¤¹¨©§¨´¨¥À¤

zrîL àì-ék CãîMä ãr EeâéOäå Eeôãøe§¨¸Æ§¦¦½©−¦¨«§¨®¦´Ÿ¨©À§¨
éäìà ýåýé ìB÷aì EøLà åéúwçå åéúåöî øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈£¤¬

:Ceöåî-ãr Erøæáe úôBîìe úBàì Eá eéäå ¦¨«§¨´§½§−§¥®§©§£−©
:íìBòæîýåýé-úà zãár-àì øLà úçz ¨«©À©£¤³«Ÿ¨©̧§¨Æ¤§Ÿ̈´
éäìà:ìk áøî ááì áeèáe äçîNa E ¡Ÿ¤½§¦§−̈§´¥¨®¥−Ÿ«Ÿ

çîéáéà-úà zãáråCa ýåýé epçlLé øLà E §¨«©§¨´¤«Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³§Ÿ̈Æ½̈
ìò ïúðå ìk øñçáe íøéráe àîöáe árøa§¨¨¯§¨¨²§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ§¨©º³Ÿ

:Cúà BãéîLä ãr Eøàeö-ìr ìæøaèîàOé ©§¤Æ©©¨¤½©¬¦§¦−Ÿ¨«¦¨´
éìr ýåýéäàãé øLàk õøàä äö÷î ÷çøî éBb E §Ÿ̈Á¨¤̧³¥«¨ŸÆ¦§¥´¨½̈¤©«£¤¬¦§¤−

ì òîLú-àì øLà éBb øLpä:BðLðíéðt ær éBb ©¨®¤¾£¤¬«Ÿ¦§©−§Ÿ«−©´¨¦®
:ïçé àì ørðå ï÷æì íéðô àOé-àì øLààðìëàå £¤̧«Ÿ¦¨³¨¦Æ§¨¥½§©−©¬Ÿ¨«ŸÂ§¨©Â

øLà CãîMä ãr Eúîãà-éøôe Ezîäá éøt§¦¸§¤§§¬§¦«©§¨«§»©´¦¨«§¨¼£¤̧
éôìà øâL øäöéå LBøéz ïâc Eì øéàLé-àìE «Ÿ©§¦¹§À¨¨Æ¦´§¦§½̈§©¬£¨¤−

ðàö úøzLrå:Cúà Bãéáàä ãr Eáðì øöäåE §©§§´ŸŸ¤®©¬©«£¦−Ÿ¨«§¥©̧§¹
éørL-ìëaéúîç úãø ãr EúBøöaäå úäábä E §¨§¨¤À©´¤³¤«ŸŸ¤̧Æ©§Ÿ´Ÿ§©§ª½

Eì øöäå Eöøà-ìëa ïäa çèa äzà øLà£¤¬©¨²Ÿ¥¬©¨¥−§¨©§¤®§¥©³§Æ
éørL-ìëaéäìà ýåýé ïúð øLà Eöøà-ìëa EE §¨§¨¤½§¨̧©§§½£¤¬¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Cìâððèá-éøô zìëàåéða øNa Eéúðáe EE ¨«§¨«©§¨´§¦«¦§§À§©³¨¤̧Æ§Ÿ¤½
éäìà ýåýé Eì-ïúð øLà÷Böîáe øBöîa E £¤¬¨«©§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨Æ§¨½

:Eáéà Eì ÷éöé-øLàãðâðräå Ea Cøä Léàä £¤¨¦¬§−«Ÿ§¤«¨¦Æ¨©´§½§¤«¨−Ÿ
åéða øúéáe B÷éç úLàáe åéçàá Bðér òøz ãàî§®Ÿ¥©¸¥³§¨¦Æ§¥´¤¥½§¤¬¤¨−̈

:øéúBé øLàäðåéða øNaî íäî ãçàì | úzî £¤¬¦«¦¥´§©©´¥¤À¦§©³¨¨Æ
÷Böîáe øBöîa ìk Bì-øéàLä éìaî ìëàé øLà£¤´Ÿ¥½¦§¦¬¦§¦«−®Ÿ§¨Æ§¨½

éørL-ìëa Eáéà Eì ÷éöé øLà:EåðEá äkøä £¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−§¨§¨¤«¨«©¨̧§¹
-ìr âvä dìâø-óë äúqð-àì øLà äbðräå§¨«£ªÀ̈£¤̧«Ÿ¦§¨³©©§¨Æ©¥´©
d÷éç Léàa dðér òøz Cøîe âprúäî õøàä̈½̈¤¥«¦§©¥−¥®Ÿ¥©³¥¨Æ§¦´¥½̈

:dzááe dðááeæðäéìâø ïéaî | úöBiä dúéìLáe ¦§−̈§¦¨«§¦§¨º̈©¥´¦¥´©§¤À¨
øúqa ìk-øñça íìëàú-ék ãìz øLà äéðááe§¨¤̧¨Æ£¤´¥¥½¦«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ©¨®¤

éørLa Eáéà Eì ÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa:E §¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−¦§¨¤«

iriay - hk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çðäøBzä éøác-ìk-úà úBNrì øîLú àì-íà¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£À¤¨¦§¥Æ©¨´
íMä-úà äàøéì äfä øôqa íéáúkä úàfä©½Ÿ©§ª¦−©¥´¤©¤®Â§¦§Â̈¤©¥º

éäìà ýåýé úà äfä àøBpäå ãaëpä:Eèðàìôäå ©¦§©³§©¨Æ©¤½¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¦§¨³
úìãb úBkî Erøæ úBkî úàå Eúkî-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤©´Ÿ§½§¥−©´©§¤®©³§ŸŸÆ

íéðîàðå íérø íéìçå úBðîàðå:ñúà Ea áéLäå §¤¡́¨½¨«¢¨¦¬¨¦−§¤«¡¨¦«§¥¦´§À¥µ
:Ca e÷áãå íäéðtî zøâé øLà íéøöî äåãî-ìk̈©§¥´¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨¦§¥¤®§¨«§−¨«

àñøôña áeúë àì øLà äkî-ìëå éìç-ìk íb©³¨¢¦Æ§¨©½̈£¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤
éìr ýåýé íìré úàfä äøBzä:CãîMä ãr E ©¨´©®Ÿ©§¥³§Ÿ̈Æ¨¤½©−¦¨«§¨«

áñíúééä øLà úçz èrî éúîa ízøàLðå§¦§©§¤Æ¦§¥´§½̈©µ©£¤´¡¦¤½
ýåýé ìB÷a zrîL àì-ék áøì íéîMä éáëBëk§«§¥¬©¨©−¦¨®Ÿ¦´Ÿ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬

éäìà:Eâñíëéìr ýåýé NN-øLàk äéäå ¡Ÿ¤«Â§¨Â̈©«£¤¨̧§Ÿ̈¹£¥¤À
ýåýé NéNé ïk íëúà úBaøäìe íëúà áéèéäì§¥¦´¤§¤»§©§´¤§¤¼¥´¨¦³§Ÿ̈Æ
íëúà ãéîLäìe íëúà ãéáàäì íëéìr£¥¤½§©«£¦¬¤§¤−§©§¦´¤§¤®
änL-àá äzà-øLà äîãàä ìrî ízçqðå§¦©§¤Æ¥©´¨«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨

:dzLøìãñäö÷î íénrä-ìëa ýåýé Eöéôäå §¦§¨«¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ§¨¨´©¦½¦§¥¬
íéäìà íM zãárå õøàä äö÷-ãrå õøàä̈−̈¤§©§¥´¨®̈¤§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´

éúáàå äzà zrãé-àì øLà íéøçà:ïáàå õr E £¥¦À£¤¯«Ÿ¨©²§¨©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤
äñ-óëì çBðî äéäé-àìå rébøú àì íää íéBbáe©¦³¨¥Æ´Ÿ©§¦½©§Ÿ¦«§¤¬¨−©§©

íéðér ïBéìëå æbø áì íL Eì ýåýé ïúðå Eìâø©§¤®§¨©Á§Ÿ̈¸§¬¨Æ¥´©½̈§¦§¬¥©−¦
:Lôð ïBáàãååñéiç eéäåãâpî Eì íéàìz E §©«£¬¨«¤§¨´©¤½§ª¦¬§−¦¤®¤

éiça ïéîàú àìå íîBéå äìéì zãçôe:Eæñø÷aa ¨«©§¨Æ©´§¨§½̈§¬Ÿ©«£¦−§©¤«©³Ÿ¤
ø÷a ïzé-éî øîàz áøráe áør ïzé-éî øîàzŸ©Æ¦«¦¥´¤½¤¨¤¬¤Ÿ©−¦«¦¥´®Ÿ¤

éðér äàønîe ãçôz øLà Eááì ãçtîøLà E ¦©³©§¨«§Æ£¤´¦§½̈¦©§¥¬¥¤−£¤¬
:äàøzçñCøca úBiðàa íéøöî | ýåýé EáéLäå ¦§¤«¤«¡¦«§Æ§Ÿ̈¬¦§©»¦»¨«¢¦¼©¤¸¤Æ

éñú-àì Eì ézøîà øLàdúàøì ãBò ó £¤´¨©´§¦§½«ŸŸ¦¬−¦§Ÿ®̈
éáéàì íL ízøkîúäåìå íéãárì EúBçôL §¦§©©§¤̧¨¯§«Ÿ§¤²©«£¨¦¬§¦§¨−

:äð÷ ïéàåñèñäeö-øLà úéøaä éøáã älà §¥¬Ÿ¤«¥Á¤Á¦§¥¸©§¦¹£¤¦¨¯
õøàa ìàøNé éða-úà úøëì äLî-úà ýåýé§Ÿ̈´¤¤À¦§²Ÿ¤§¥¬¦§¨¥−§¤´¤

:áøça ízà úøk-øLà úéøaä ãálî áàBîô ¨®¦§©´©§¦½£¤¨©¬¦−̈§Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(37 'nr e zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

הּזקן, אדמֹו"ר ׁשל הראׁשֹון אֹור,B‡ÈL¯ׁשמֹו לׁשני רֹומז , ְְִֵֶַַָָ¿≈ְִֵֵ

ׁשנים, ׁשלׁש ּבן ּבהיֹותֹו הּבעלֿׁשםֿטֹוב עליו ׁשאמר ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּוכפי

ותֹורת  הּנגלה ּתֹורת אֹורֹות, ּבׁשני העֹולם את להאיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשעתיד

ׁשּלֹו, הּכּנּוי ּגם זהּו Ce¯Úהּנסּתר. ÔÁÏM‰Â ‡Èz‰ ÏÚa ׁשני – ְִִֶֶַַַָ««««¿»¿«À¿»»ְֵ

ּכי  (ׁשניאֹור), אחת ּבתבה מאחדים והּנסּתר והּנגלה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהאֹורֹות.

אחד. לדבר אצלֹו התחּברּו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָׁשניהם

éòéáùèëàøîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²¤¨¦§¨¥−©´Ÿ¤
ýåýé äNr øLà-ìk úà íúéàø ízà íäìà£¥¤®©¤´§¦¤À¥´¨£¤Á¨¨̧§Ÿ̈³
åéãár-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa íëéðérì§¥«¥¤Æ§¤´¤¦§©½¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈

:Böøà-ìëìeáéðér eàø øLà úìãbä úBqnäE §¨©§«©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®
:íää íéìãbä íéúônäå úúàäâïúð-àìå ¨«Ÿ¯Ÿ§©«Ÿ§¦²©§Ÿ¦−¨¥«§«Ÿ¨©Á

íéðæàå úBàøì íéðérå úrãì áì íëì ýåýé§Ÿ̈¸¨¤¬¥Æ¨©½©§¥©¬¦¦§−§¨§©¦́
ì:äfä íBiä ãr rîLãíéraøà íëúà CìBàå ¦§®Ÿ©©−©¬©¤«¨«¥¬¤§¤²©§¨¦¬

íëéìrî íëéúîìN eìá-àì øaãna äðL̈−̈©¦§¨®«Ÿ¨³©§«Ÿ¥¤Æ¥«£¥¤½
á-àì Eìrðå:Eìâø ìrî äúìäàì íçì §©«©§¬Ÿ¨«§−̈¥©¬©§¤«¤µ¤´Ÿ

ék eòãz ïrîì íúéúL àì øëLå ïééå ízìëà£©§¤½§©¬¦§¥−̈´Ÿ§¦¤®§©̧©Æ¥«§½¦²
:íëéäìà ýåýé éðàåäfä íB÷nä-ìà eàázå £¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©¨−Ÿ¤©¨´©¤®

ïLaä-Cìî âBòå ïBaLç-Cìî ïçéñ àöiå©¥¥´¦´Ÿ¤«¤Â¤§Â§¸¤«¤©¨¨¯
:íkpå äîçìnì eðúàø÷ìæíöøà-úà çwpå ¦§¨¥²©¦§¨−̈©©¥«©¦©Æ¤©§½̈

èáL éöçìå éãbìå éðáeàøì äìçðì dðzpå©¦§¨´§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®§©«£¦−¥¬¤
:éMðîäçúàfä úéøaä éøác-úà ízøîLe ©«§©¦«§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ

øLà-ìk úà eìékNz ïrîì íúà íúéNrå©«£¦¤−Ÿ¨®§©´©©§¦½¥−¨£¤¬
:ïeNrzttt ©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(` zxaeg zeniyx)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
ּבׁשם  סּבא לֹו ׁשהיה מּתינֹוק הּוא 'ׁשניאֹור' הּׁשם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָמקֹור

ׁשניהם. ׁשם על ׁשניאֹור ונקרא 'מאיר', ּבׁשם וסּבא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ'אֹורי'

לרמז: ויׁש אֹור. ׁשני הּוא ׁשניאֹור ׁשּלי,‡È¯Bוהּנה, אֹור – ְְְְְִִֵֵֵֵֹƒִֶ

להּׁשאר הּתֹורה עלּולה זה ּבלּמּוד נגלה. ‰'היינּו ˙¯Bz ׁשּכן , ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ«ֵֶ

ׁשֹונים. ּדברים ׁשני הם והּתֹורה לאחרים,È‡Ó¯הּלֹומד – ְְְִִֵֵֵַַָָ≈ƒֲִֵַ

ּכ ּבּלֹומד, מאירה ׁשהּתֹורה ּפֹועל זה לּמּוד נסּתר. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהיינּו

להיֹות הֹופכת אּתּה.B˙¯Bzׁשהיא מתאחד הּוא ּכי , ְִִֶֶֶ»ְִִִֵַָ

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©



קסט iyiy - gk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éìr ãøé íéîMä:CãîMä ãr Eäëðzé| ýåýé E ©¨©̧¦Æ¥¥´¨¤½©−¦¨«§¨«¦¤§¸§Ÿ̈´
bðéáéà éðôì óåéìà àöz ãçà Cøãa E ¦¨»¦§¥´«Ÿ§¤¼¼§¤³¤¤¨Æ¥¥´¥½̈

ìëì äåræì úééäå åéðôì ñeðz íéëøã äráLáe§¦§¨¬§¨¦−¨´§¨¨®§¨¦´¨§©«£½̈§−Ÿ
:õøàä úBëìîîåëìëàîì Eúìáð äúéäå ©§§¬¨¨«¤§¨«§¨³¦§¨«§Æ§©«£½̈

:ãéøçî ïéàå õøàä úîäáìe íéîMä óBò-ìëì§¨¬©¨©−¦§¤«¡©´¨®̈¤§¥−©«£¦«
æëíéøöî ïéçLa ýåýé äëkéáéúëíéìôòáå ©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦³¦§©¸¦Æ

éø÷ìëeú-àì øLà ñøçáe áøbáe íéøçèáe©§Ÿ¦½©¨−̈¤¨®¤£¤¬«Ÿ©−
:àôøäìçëïBøeráe ïBòbLa ýåýé äëké §¥«¨¥«©§¨´§Ÿ̈½§¦¨−§¦¨®

:ááì ïBäîúáeèëíéøäva LMîî úééäå §¦§−¥¨«§¨¦¹¨§©¥´©¨«¢©À¦
çéìöú àìå äìôàa øerä LMîé øLàk©«£¤̧§©¥³¨«¦¥Æ¨«£¥½̈§¬Ÿ©§¦−©

éëøc-úàíéîiä-ìk ìeæâå ÷eLr Cà úééäå E ¤§¨¤®§¨¦¹¨©´¨¯§¨²¨©¨¦−
:réLBî ïéàåìøçà Léàå Nøàú äMà §¥¬¦«©¦¨´§¨¥À§¦³©¥Æ

áéúëäðìâùééø÷ðáz úéa äpákLéBa áLú-àìå ä ¦§¨¤½¨©¬¦¦§¤−§«Ÿ¥¥´®
:epìlçú àìå òhz íøkàìéðérì çeáè EøBLE ¤¬¤¦©−§¬Ÿ§©§¤««§º¨´©§¥¤À

éðôlî ìeæb Eøîç epnî ìëàú àìåáeLé àìå E §´ŸŸ©»¦¤¼¼£«Ÿ§Æ¨´¦§¨¤½§¬Ÿ¨−
ðàö Cìéáéàì úBðúð E:réLBî Eì ïéàå E ®̈«Ÿ§Æ§ª´§«Ÿ§¤½§¥¬§−¦«©

áìéðaéúðáe Eéðérå øçà írì íéðúð EúBàø E ¨¤̧§Ÿ¤¹§ª¦̧§©³©¥Æ§¥¤´Ÿ½
:Eãé ìàì ïéàå íBiä-ìk íäéìà úBìëåâìéøt §¨¬£¥¤−¨©®§¥¬§¥−¨¤«§¦³

zrãé-àì øLà ír ìëàé Eréâé-ìëå Eúîãà©§¨«§Æ§¨§¦´£½Ÿ©¬©−£¤´«Ÿ¨¨®§¨
:íéîiä-ìk õeöøå ÷eLr ÷ø úééäåãìúééäå §¨¦À¨©²¨¬§¨−¨©¨¦«§¨¦−¨

éðér äàønî òbLî:äàøz øLà Eäìäëké §ª®̈¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«©§¨̧
øLà íé÷Mä-ìrå íékøaä-ìr òø ïéçLa ýåýé§Ÿ̈¹¦§¦´À̈©©¦§©̧¦Æ§©©Ÿ©½¦£¤¬
:Eã÷ã÷ ãrå Eìâø ókî àôøäì ìëeú-àì«Ÿ©−§¥«¨¥®¦©¬©§§−§©¬¨§¢¤«

åìéìr íé÷z øLà Ekìî-úàå Eúà ýåýé CìBéE ¥̧§Ÿ̈¹«Ÿ§À§¤©§§Æ£¤´¨¦´¨¤½
éúáàå äzà zrãé-àì øLà éBb-ìàzãárå E ¤¾£¤¬«Ÿ¨©−§¨©¨´©«£Ÿ¤®§¨©¬§¨

:ïáàå õr íéøçà íéäìà íMæìì úééäåänL ¨²¡Ÿ¦¬£¥¦−¥¬¨¨«¤§¨¦´¨§©½̈
ìå ìLîìýåýé Eâäðé-øLà íénrä ìëa äðéðL §¨−̈§¦§¦®̈§ŸÆ¨«©¦½£¤§©«¤§¬§Ÿ̈−

:änLçìék óñàz èrîe äãOä àéöBz áø òøæ ¨«¨¤¬©©−¦´©¨¤®§©´¤«¡½Ÿ¦¬
:äaøàä epìñçéèìïééå zãárå òhz íéîøk ©§§¤−¨«©§¤«§¨¦¬¦©−§¨¨®§¨§©³¦

:úrìzä epìëàú ék øâàú àìå äzLú-àì«Ÿ¦§¤Æ§´Ÿ¤«¡½Ÿ¦¬«Ÿ§¤−©Ÿ¨«©
îék Ceñú àì ïîLå Eìeáb-ìëa Eì eéäé íéúéæ¥¦²¦«§¬§−§¨§¤®§¤̧¤Æ´Ÿ¨½¦¬

Eúéæ ìMé:àîCì eéäé-àìå ãéìBz úBðáe íéða ¦©−¥¤«¨¦¬¨−¦®§Ÿ¦«§´½̈
:éáMa eëìé ékáîLøéé Eúîãà éøôe Eör-ìk ¦¬¥«§−©¤«¦¨¥«§−§¦´©§¨¤®§¨¥−

:ìöìväâîéìr äìré Eaø÷a øLà øbäE ©§¨©«©¥Æ£¤´§¦§§½©«£¤¬¨¤−
:ähn ähî ãøú äzàå äìrn äìrîãîàeä ©´§¨¨®§¨§©¨¬¥¥−©¬¨¨«¨´

äzàå Làøì äéäé àeä epåìú àì äzàå Eåìé©§§½§©−̈´Ÿ©§¤®µ¦«§¤´§½Ÿ§©−̈
:áðæì äéäzäîéìr eàáeälàä úBììwä-ìk E ¦«§¤¬§¨¨«¨̧¨¤¹¨©§¨´¨¥À¤

zrîL àì-ék CãîMä ãr EeâéOäå Eeôãøe§¨¸Æ§¦¦½©−¦¨«§¨®¦´Ÿ¨©À§¨
éäìà ýåýé ìB÷aì EøLà åéúwçå åéúåöî øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈£¤¬

:Ceöåî-ãr Erøæáe úôBîìe úBàì Eá eéäå ¦¨«§¨´§½§−§¥®§©§£−©
:íìBòæîýåýé-úà zãár-àì øLà úçz ¨«©À©£¤³«Ÿ¨©̧§¨Æ¤§Ÿ̈´
éäìà:ìk áøî ááì áeèáe äçîNa E ¡Ÿ¤½§¦§−̈§´¥¨®¥−Ÿ«Ÿ

çîéáéà-úà zãáråCa ýåýé epçlLé øLà E §¨«©§¨´¤«Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³§Ÿ̈Æ½̈
ìò ïúðå ìk øñçáe íøéráe àîöáe árøa§¨¨¯§¨¨²§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ§¨©º³Ÿ

:Cúà BãéîLä ãr Eøàeö-ìr ìæøaèîàOé ©§¤Æ©©¨¤½©¬¦§¦−Ÿ¨«¦¨´
éìr ýåýéäàãé øLàk õøàä äö÷î ÷çøî éBb E §Ÿ̈Á¨¤̧³¥«¨ŸÆ¦§¥´¨½̈¤©«£¤¬¦§¤−

ì òîLú-àì øLà éBb øLpä:BðLðíéðt ær éBb ©¨®¤¾£¤¬«Ÿ¦§©−§Ÿ«−©´¨¦®
:ïçé àì ørðå ï÷æì íéðô àOé-àì øLààðìëàå £¤̧«Ÿ¦¨³¨¦Æ§¨¥½§©−©¬Ÿ¨«ŸÂ§¨©Â

øLà CãîMä ãr Eúîãà-éøôe Ezîäá éøt§¦¸§¤§§¬§¦«©§¨«§»©´¦¨«§¨¼£¤̧
éôìà øâL øäöéå LBøéz ïâc Eì øéàLé-àìE «Ÿ©§¦¹§À¨¨Æ¦´§¦§½̈§©¬£¨¤−

ðàö úøzLrå:Cúà Bãéáàä ãr Eáðì øöäåE §©§§´ŸŸ¤®©¬©«£¦−Ÿ¨«§¥©̧§¹
éørL-ìëaéúîç úãø ãr EúBøöaäå úäábä E §¨§¨¤À©´¤³¤«ŸŸ¤̧Æ©§Ÿ´Ÿ§©§ª½

Eì øöäå Eöøà-ìëa ïäa çèa äzà øLà£¤¬©¨²Ÿ¥¬©¨¥−§¨©§¤®§¥©³§Æ
éørL-ìëaéäìà ýåýé ïúð øLà Eöøà-ìëa EE §¨§¨¤½§¨̧©§§½£¤¬¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Cìâððèá-éøô zìëàåéða øNa Eéúðáe EE ¨«§¨«©§¨´§¦«¦§§À§©³¨¤̧Æ§Ÿ¤½
éäìà ýåýé Eì-ïúð øLà÷Böîáe øBöîa E £¤¬¨«©§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨Æ§¨½

:Eáéà Eì ÷éöé-øLàãðâðräå Ea Cøä Léàä £¤¨¦¬§−«Ÿ§¤«¨¦Æ¨©´§½§¤«¨−Ÿ
åéða øúéáe B÷éç úLàáe åéçàá Bðér òøz ãàî§®Ÿ¥©¸¥³§¨¦Æ§¥´¤¥½§¤¬¤¨−̈

:øéúBé øLàäðåéða øNaî íäî ãçàì | úzî £¤¬¦«¦¥´§©©´¥¤À¦§©³¨¨Æ
÷Böîáe øBöîa ìk Bì-øéàLä éìaî ìëàé øLà£¤´Ÿ¥½¦§¦¬¦§¦«−®Ÿ§¨Æ§¨½

éørL-ìëa Eáéà Eì ÷éöé øLà:EåðEá äkøä £¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−§¨§¨¤«¨«©¨̧§¹
-ìr âvä dìâø-óë äúqð-àì øLà äbðräå§¨«£ªÀ̈£¤̧«Ÿ¦§¨³©©§¨Æ©¥´©
d÷éç Léàa dðér òøz Cøîe âprúäî õøàä̈½̈¤¥«¦§©¥−¥®Ÿ¥©³¥¨Æ§¦´¥½̈

:dzááe dðááeæðäéìâø ïéaî | úöBiä dúéìLáe ¦§−̈§¦¨«§¦§¨º̈©¥´¦¥´©§¤À¨
øúqa ìk-øñça íìëàú-ék ãìz øLà äéðááe§¨¤̧¨Æ£¤´¥¥½¦«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ©¨®¤

éørLa Eáéà Eì ÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa:E §¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−¦§¨¤«

iriay - hk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çðäøBzä éøác-ìk-úà úBNrì øîLú àì-íà¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£À¤¨¦§¥Æ©¨´
íMä-úà äàøéì äfä øôqa íéáúkä úàfä©½Ÿ©§ª¦−©¥´¤©¤®Â§¦§Â̈¤©¥º

éäìà ýåýé úà äfä àøBpäå ãaëpä:Eèðàìôäå ©¦§©³§©¨Æ©¤½¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¦§¨³
úìãb úBkî Erøæ úBkî úàå Eúkî-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤©´Ÿ§½§¥−©´©§¤®©³§ŸŸÆ

íéðîàðå íérø íéìçå úBðîàðå:ñúà Ea áéLäå §¤¡́¨½¨«¢¨¦¬¨¦−§¤«¡¨¦«§¥¦´§À¥µ
:Ca e÷áãå íäéðtî zøâé øLà íéøöî äåãî-ìk̈©§¥´¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨¦§¥¤®§¨«§−¨«

àñøôña áeúë àì øLà äkî-ìëå éìç-ìk íb©³¨¢¦Æ§¨©½̈£¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤
éìr ýåýé íìré úàfä äøBzä:CãîMä ãr E ©¨´©®Ÿ©§¥³§Ÿ̈Æ¨¤½©−¦¨«§¨«

áñíúééä øLà úçz èrî éúîa ízøàLðå§¦§©§¤Æ¦§¥´§½̈©µ©£¤´¡¦¤½
ýåýé ìB÷a zrîL àì-ék áøì íéîMä éáëBëk§«§¥¬©¨©−¦¨®Ÿ¦´Ÿ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬

éäìà:Eâñíëéìr ýåýé NN-øLàk äéäå ¡Ÿ¤«Â§¨Â̈©«£¤¨̧§Ÿ̈¹£¥¤À
ýåýé NéNé ïk íëúà úBaøäìe íëúà áéèéäì§¥¦´¤§¤»§©§´¤§¤¼¥´¨¦³§Ÿ̈Æ
íëúà ãéîLäìe íëúà ãéáàäì íëéìr£¥¤½§©«£¦¬¤§¤−§©§¦´¤§¤®
änL-àá äzà-øLà äîãàä ìrî ízçqðå§¦©§¤Æ¥©´¨«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨

:dzLøìãñäö÷î íénrä-ìëa ýåýé Eöéôäå §¦§¨«¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ§¨¨´©¦½¦§¥¬
íéäìà íM zãárå õøàä äö÷-ãrå õøàä̈−̈¤§©§¥´¨®̈¤§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´

éúáàå äzà zrãé-àì øLà íéøçà:ïáàå õr E £¥¦À£¤¯«Ÿ¨©²§¨©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤
äñ-óëì çBðî äéäé-àìå rébøú àì íää íéBbáe©¦³¨¥Æ´Ÿ©§¦½©§Ÿ¦«§¤¬¨−©§©

íéðér ïBéìëå æbø áì íL Eì ýåýé ïúðå Eìâø©§¤®§¨©Á§Ÿ̈¸§¬¨Æ¥´©½̈§¦§¬¥©−¦
:Lôð ïBáàãååñéiç eéäåãâpî Eì íéàìz E §©«£¬¨«¤§¨´©¤½§ª¦¬§−¦¤®¤

éiça ïéîàú àìå íîBéå äìéì zãçôe:Eæñø÷aa ¨«©§¨Æ©´§¨§½̈§¬Ÿ©«£¦−§©¤«©³Ÿ¤
ø÷a ïzé-éî øîàz áøráe áør ïzé-éî øîàzŸ©Æ¦«¦¥´¤½¤¨¤¬¤Ÿ©−¦«¦¥´®Ÿ¤

éðér äàønîe ãçôz øLà Eááì ãçtîøLà E ¦©³©§¨«§Æ£¤´¦§½̈¦©§¥¬¥¤−£¤¬
:äàøzçñCøca úBiðàa íéøöî | ýåýé EáéLäå ¦§¤«¤«¡¦«§Æ§Ÿ̈¬¦§©»¦»¨«¢¦¼©¤¸¤Æ

éñú-àì Eì ézøîà øLàdúàøì ãBò ó £¤´¨©´§¦§½«ŸŸ¦¬−¦§Ÿ®̈
éáéàì íL ízøkîúäåìå íéãárì EúBçôL §¦§©©§¤̧¨¯§«Ÿ§¤²©«£¨¦¬§¦§¨−

:äð÷ ïéàåñèñäeö-øLà úéøaä éøáã älà §¥¬Ÿ¤«¥Á¤Á¦§¥¸©§¦¹£¤¦¨¯
õøàa ìàøNé éða-úà úøëì äLî-úà ýåýé§Ÿ̈´¤¤À¦§²Ÿ¤§¥¬¦§¨¥−§¤´¤

:áøça ízà úøk-øLà úéøaä ãálî áàBîô ¨®¦§©´©§¦½£¤¨©¬¦−̈§Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(37 'nr e zegiy ihewl)
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הּזקן, אדמֹו"ר ׁשל הראׁשֹון אֹור,B‡ÈL¯ׁשמֹו לׁשני רֹומז , ְְִֵֶַַָָ¿≈ְִֵֵ

ׁשנים, ׁשלׁש ּבן ּבהיֹותֹו הּבעלֿׁשםֿטֹוב עליו ׁשאמר ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּוכפי

ותֹורת  הּנגלה ּתֹורת אֹורֹות, ּבׁשני העֹולם את להאיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשעתיד

ׁשּלֹו, הּכּנּוי ּגם זהּו Ce¯Úהּנסּתר. ÔÁÏM‰Â ‡Èz‰ ÏÚa ׁשני – ְִִֶֶַַַָ««««¿»¿«À¿»»ְֵ

ּכי  (ׁשניאֹור), אחת ּבתבה מאחדים והּנסּתר והּנגלה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהאֹורֹות.

אחד. לדבר אצלֹו התחּברּו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָׁשניהם

éòéáùèëàøîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²¤¨¦§¨¥−©´Ÿ¤
ýåýé äNr øLà-ìk úà íúéàø ízà íäìà£¥¤®©¤´§¦¤À¥´¨£¤Á¨¨̧§Ÿ̈³
åéãár-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa íëéðérì§¥«¥¤Æ§¤´¤¦§©½¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈

:Böøà-ìëìeáéðér eàø øLà úìãbä úBqnäE §¨©§«©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®
:íää íéìãbä íéúônäå úúàäâïúð-àìå ¨«Ÿ¯Ÿ§©«Ÿ§¦²©§Ÿ¦−¨¥«§«Ÿ¨©Á

íéðæàå úBàøì íéðérå úrãì áì íëì ýåýé§Ÿ̈¸¨¤¬¥Æ¨©½©§¥©¬¦¦§−§¨§©¦́
ì:äfä íBiä ãr rîLãíéraøà íëúà CìBàå ¦§®Ÿ©©−©¬©¤«¨«¥¬¤§¤²©§¨¦¬

íëéìrî íëéúîìN eìá-àì øaãna äðL̈−̈©¦§¨®«Ÿ¨³©§«Ÿ¥¤Æ¥«£¥¤½
á-àì Eìrðå:Eìâø ìrî äúìäàì íçì §©«©§¬Ÿ¨«§−̈¥©¬©§¤«¤µ¤´Ÿ

ék eòãz ïrîì íúéúL àì øëLå ïééå ízìëà£©§¤½§©¬¦§¥−̈´Ÿ§¦¤®§©̧©Æ¥«§½¦²
:íëéäìà ýåýé éðàåäfä íB÷nä-ìà eàázå £¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©¨−Ÿ¤©¨´©¤®

ïLaä-Cìî âBòå ïBaLç-Cìî ïçéñ àöiå©¥¥´¦´Ÿ¤«¤Â¤§Â§¸¤«¤©¨¨¯
:íkpå äîçìnì eðúàø÷ìæíöøà-úà çwpå ¦§¨¥²©¦§¨−̈©©¥«©¦©Æ¤©§½̈

èáL éöçìå éãbìå éðáeàøì äìçðì dðzpå©¦§¨´§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®§©«£¦−¥¬¤
:éMðîäçúàfä úéøaä éøác-úà ízøîLe ©«§©¦«§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ

øLà-ìk úà eìékNz ïrîì íúà íúéNrå©«£¦¤−Ÿ¨®§©´©©§¦½¥−¨£¤¬
:ïeNrzttt ©«£«
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ּבׁשם  סּבא לֹו ׁשהיה מּתינֹוק הּוא 'ׁשניאֹור' הּׁשם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָמקֹור

ׁשניהם. ׁשם על ׁשניאֹור ונקרא 'מאיר', ּבׁשם וסּבא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ'אֹורי'

לרמז: ויׁש אֹור. ׁשני הּוא ׁשניאֹור ׁשּלי,‡È¯Bוהּנה, אֹור – ְְְְְִִֵֵֵֵֹƒִֶ

להּׁשאר הּתֹורה עלּולה זה ּבלּמּוד נגלה. ‰'היינּו ˙¯Bz ׁשּכן , ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ«ֵֶ

ׁשֹונים. ּדברים ׁשני הם והּתֹורה לאחרים,È‡Ó¯הּלֹומד – ְְְִִֵֵֵַַָָ≈ƒֲִֵַ

ּכ ּבּלֹומד, מאירה ׁשהּתֹורה ּפֹועל זה לּמּוד נסּתר. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהיינּו

להיֹות הֹופכת אּתּה.B˙¯Bzׁשהיא מתאחד הּוא ּכי , ְִִֶֶֶ»ְִִִֵַָ
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ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
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àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥
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øéèôîåïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ
eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBòå ïBaLç-Cìî¤«¤Â¤§Â§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²

:íkpå äîçìnìædðzpå íöøà-úà çwpå ©¦§¨−̈©©¥«©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´
:éMðîä èáL éöçìå éãbìå éðáeàøì äìçðì§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®§©«£¦−¥¬¤©«§©¦«

çíúéNrå úàfä úéøaä éøác-úà ízøîLe§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−
:ïeNrz øLà-ìk úà eìékNz ïrîì íúàttt Ÿ¨®§©´©©§¦½¥−¨£¤¬©«£«
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('zay z`xwl' jezn

Eaxgi aFxg miFBd©¦¨¤¡¨

לא  אׁשר והּממלכה "הּגֹוי ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבהפטרת

יחרבּו". חרֹוב והּגֹוים יאבדּו ְְֱִֵֶַַַָָֹיעבדּו

ּביֹותר  ּתמּוּה לעתידֿלבא ׁשּיתקּים זה ייעּוד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹולכאֹורה,

ּדבׁש ראׁשֹונה, ּבהן ּבהׁשקפה ׁשּנצטּוּו מצוֹות לז' ּבנֹוגע למא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

מיתה מתחּיבים אֹותן, מקּימים אין אם הרי נח, (כמבואר ּבני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹ

ט) פרק סוף מלכים, הלכות ּבני ברמב"ם ׁשּנצטּוּו מצינּו היכן א ,ְְִִֵֵֶַַָָ

"הּגֹוי  מּדּוע ואםּֿכן יׂשראל, ּבני את ולעבֹוד לׁשרת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹנח

יאבדּו"? יעבדּו לא אׁשר ְְְֲֵֶַַַַָָֹֹוהּממלכה

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ז"ל חכמינּו מאמר ויק"ר ידּוע וראה בראשית. ר"פ (פרש"י ֲֲֵַַַַָָ

ד) ׁשּכל פל"ו, ראׁשית", ׁשּנקראּו יׂשראל ּבׁשביל - ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָ"ּבראׁשית

יׂשראל. עם ּבׁשביל רק נבראּו העֹולם אּומֹות עם ּכּולֹו ְְְְִִִִִֵַַָָָָָהעֹולם

וסיּבת  ׁשּמּטרת ּבגלּוי רֹואים אין הּגלּות ּבזמן עכׁשיו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוהּנה

 ֿ לעתיד א יׂשראל. ּבׁשביל היא העֹולם אּומֹות ׁשל  ְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָקּיּומם

ּבגלּוי  יראּו הּבריאה, ּומטרת סיּבת ּתתּגּׁשם ׁשאז ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹלבא,

יׂשראל. ּבׁשביל רק היא העֹולם אּומֹות ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָׁשּמציאּותם

ּגֹוי  לעתידֿלבא, ּכי יאבדּו", יעבדּו לא אׁשר "הּגֹוי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹולכן

יׂשראל, ּבׁשביל רק היא מציאּותֹו ׁשּכל ּבגלּוי מראה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו

ּובמילא  הּקּב"ה, ׁשל ּבעֹולמֹו קּיּום זכּות לֹו ּתהיה ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹלא

ׁשאין  מּׁשּום אּלא עֹונׁש, ׁשל ענין זה (ּדאין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹ"יאבדּו"

קּיּום). זכּות ְְִִִָלמציאּותם

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"nyz'd ,lel` i"g ,`eaz t"y)

תבֹוא  ּכי ׁשּוהיה הּפסּוק, על הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּתֹורת ְְִֵֶַַַַַַָָָָָידּועה

מרּוצה  לׁשֹון ּפירּוׁשים, ב' ּבּה יׁש ארץ הּנה הארץ, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָאל

העלאה  ּבחינת ׁשּזהּו קֹונּה, רצֹון לעׂשֹות ׁשרצתה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָּומלׁשֹון

התיׁשבּות, ׁשל ּבאֹופן אחרּֿכ נמׁש וזה למעלה. ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָמּלמּטה

ׁשּממׁשי ּוכמֹו ּבכלים, אֹורֹות ׁשּנמׁש ועד ּבּה, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָויׁשבּת

הּידּוע  עלּֿפי ּובפרט הּכלים, הם ׁשּבפׁשטּות ּבּטנא, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָוׂשמּת

ּבחינת  ׁשהּוא אֹותּיֹות, נקּודֹות טעמים ראׁשיּֿתבֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁש'ּטנא'

למּטה. מּלמעלה ְְְְִַַַָָָָהמׁשכה

יקּוים  ּכאׁשר ּגדֹולה, הכי הּברכה את יביא ׁשּזה ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָויהיֿרצֹון

יבֹוא  צדקנּו, מׁשיח ּבביאת ּכפׁשּוטֹו, הארץ אל תבֹוא ּכי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָענין

ּובפרט  ּדידן, ּובעגלא לארצנּו קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָויגאלנּו

מצות  על אׁשר ּביּכּורים, ׁשּכנגד הּתפּלה מצות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָעלֿידי

לארץ, ּתּכנס ׁשּבׁשבילּה זֹו מצוה עׂשה אמרּו: ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּביּכּורים

וכלׁשֹון  מּיד, - תבֹוא ּכי והיה הּספרי, ּכפירּוׁש ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּובאֹופן

כּו' ּתׁשּובה לעׂשֹות יׂשראל ׁשּסֹוף ּתֹורה הבטיחה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהרמּב"ם

ׁשלמּות  יהיה ואז הלכה, עלּֿפי מּמׁש, מּיד נגאלין, הן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּומּיד

ּביּכּורים  הבאת ותהיה הארץ, ּוׁשלמּות העם ּוׁשלמּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּתֹורה

ּבמהרה  ,ידי ּכֹוננּו אד' מקּדׁש הּׁשליׁשי, הּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבבית

מּמׁש. ְֵַָָּבימינּו

ã ycew zegiyn zecewp ã
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אחד  חסיד יֹוםֿטֹוב. הּוא אלּול ׁשח"י קבע הרׁש"ּב ֱִִֶֶַַַַַָָָָָהרּבי

לבני  ונפלאֹותיו חסּדֹו לה' "יֹודּו ּבּפסּוק לכ רמז ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמצא

ּבגימטרּיא  – ּתבֹות סֹופי אלּול. ח"י - ּתבֹות ראׁשי ְְֱִִֵֵֵֵַָָָָאדם":

טֹו"ב הּמענה (73)יֹו"ם את קּבל לרּבנּו, הרמז את ּכׁשּכתב .ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּפסחים ּגמרא ועּין הּיפה. הּבאּור על רּבה "ּתֹודה (קיח,הּבא: ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

הּקּב"ה א) ׁשּברא ּדֹורֹות כ"ו ּכנגד מי, ּכנגד הֹודּו כ"ו הני :ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּבחסּדֹו". אֹותם וזן ּתֹורה להם נתן ולא ְְְְְֶַַָָָָָָֹּבעֹולמֹו
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לא  אׁשר והּממלכה "הּגֹוי ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבהפטרת

יחרבּו". חרֹוב והּגֹוים יאבדּו ְְֱִֵֶַַַָָֹיעבדּו

ּביֹותר  ּתמּוּה לעתידֿלבא ׁשּיתקּים זה ייעּוד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹולכאֹורה,

ּדבׁש ראׁשֹונה, ּבהן ּבהׁשקפה ׁשּנצטּוּו מצוֹות לז' ּבנֹוגע למא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

מיתה מתחּיבים אֹותן, מקּימים אין אם הרי נח, (כמבואר ּבני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹ

ט) פרק סוף מלכים, הלכות ּבני ברמב"ם ׁשּנצטּוּו מצינּו היכן א ,ְְִִֵֵֶַַָָ

"הּגֹוי  מּדּוע ואםּֿכן יׂשראל, ּבני את ולעבֹוד לׁשרת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹנח

יאבדּו"? יעבדּו לא אׁשר ְְְֲֵֶַַַַָָֹֹוהּממלכה

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ז"ל חכמינּו מאמר ויק"ר ידּוע וראה בראשית. ר"פ (פרש"י ֲֲֵַַַַָָ

ד) ׁשּכל פל"ו, ראׁשית", ׁשּנקראּו יׂשראל ּבׁשביל - ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָ"ּבראׁשית

יׂשראל. עם ּבׁשביל רק נבראּו העֹולם אּומֹות עם ּכּולֹו ְְְְִִִִִֵַַָָָָָהעֹולם

וסיּבת  ׁשּמּטרת ּבגלּוי רֹואים אין הּגלּות ּבזמן עכׁשיו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוהּנה

 ֿ לעתיד א יׂשראל. ּבׁשביל היא העֹולם אּומֹות ׁשל  ְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָקּיּומם

ּבגלּוי  יראּו הּבריאה, ּומטרת סיּבת ּתתּגּׁשם ׁשאז ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹלבא,

יׂשראל. ּבׁשביל רק היא העֹולם אּומֹות ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָׁשּמציאּותם

ּגֹוי  לעתידֿלבא, ּכי יאבדּו", יעבדּו לא אׁשר "הּגֹוי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹולכן

יׂשראל, ּבׁשביל רק היא מציאּותֹו ׁשּכל ּבגלּוי מראה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו

ּובמילא  הּקּב"ה, ׁשל ּבעֹולמֹו קּיּום זכּות לֹו ּתהיה ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹלא

ׁשאין  מּׁשּום אּלא עֹונׁש, ׁשל ענין זה (ּדאין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹ"יאבדּו"

קּיּום). זכּות ְְִִִָלמציאּותם

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"nyz'd ,lel` i"g ,`eaz t"y)

תבֹוא  ּכי ׁשּוהיה הּפסּוק, על הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּתֹורת ְְִֵֶַַַַַַָָָָָידּועה

מרּוצה  לׁשֹון ּפירּוׁשים, ב' ּבּה יׁש ארץ הּנה הארץ, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָאל

העלאה  ּבחינת ׁשּזהּו קֹונּה, רצֹון לעׂשֹות ׁשרצתה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָּומלׁשֹון

התיׁשבּות, ׁשל ּבאֹופן אחרּֿכ נמׁש וזה למעלה. ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָמּלמּטה

ׁשּממׁשי ּוכמֹו ּבכלים, אֹורֹות ׁשּנמׁש ועד ּבּה, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָויׁשבּת

הּידּוע  עלּֿפי ּובפרט הּכלים, הם ׁשּבפׁשטּות ּבּטנא, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָוׂשמּת

ּבחינת  ׁשהּוא אֹותּיֹות, נקּודֹות טעמים ראׁשיּֿתבֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁש'ּטנא'

למּטה. מּלמעלה ְְְְִַַַָָָָהמׁשכה

יקּוים  ּכאׁשר ּגדֹולה, הכי הּברכה את יביא ׁשּזה ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָויהיֿרצֹון

יבֹוא  צדקנּו, מׁשיח ּבביאת ּכפׁשּוטֹו, הארץ אל תבֹוא ּכי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָענין

ּובפרט  ּדידן, ּובעגלא לארצנּו קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָויגאלנּו

מצות  על אׁשר ּביּכּורים, ׁשּכנגד הּתפּלה מצות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָעלֿידי

לארץ, ּתּכנס ׁשּבׁשבילּה זֹו מצוה עׂשה אמרּו: ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּביּכּורים

וכלׁשֹון  מּיד, - תבֹוא ּכי והיה הּספרי, ּכפירּוׁש ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּובאֹופן

כּו' ּתׁשּובה לעׂשֹות יׂשראל ׁשּסֹוף ּתֹורה הבטיחה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהרמּב"ם

ׁשלמּות  יהיה ואז הלכה, עלּֿפי מּמׁש, מּיד נגאלין, הן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּומּיד

ּביּכּורים  הבאת ותהיה הארץ, ּוׁשלמּות העם ּוׁשלמּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּתֹורה

ּבמהרה  ,ידי ּכֹוננּו אד' מקּדׁש הּׁשליׁשי, הּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבבית

מּמׁש. ְֵַָָּבימינּו

ã ycew zegiyn zecewp ã

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
אחד  חסיד יֹוםֿטֹוב. הּוא אלּול ׁשח"י קבע הרׁש"ּב ֱִִֶֶַַַַַָָָָָהרּבי

לבני  ונפלאֹותיו חסּדֹו לה' "יֹודּו ּבּפסּוק לכ רמז ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמצא

ּבגימטרּיא  – ּתבֹות סֹופי אלּול. ח"י - ּתבֹות ראׁשי ְְֱִִֵֵֵֵַָָָָאדם":

טֹו"ב הּמענה (73)יֹו"ם את קּבל לרּבנּו, הרמז את ּכׁשּכתב .ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּפסחים ּגמרא ועּין הּיפה. הּבאּור על רּבה "ּתֹודה (קיח,הּבא: ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

הּקּב"ה א) ׁשּברא ּדֹורֹות כ"ו ּכנגד מי, ּכנגד הֹודּו כ"ו הני :ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּבחסּדֹו". אֹותם וזן ּתֹורה להם נתן ולא ְְְְְֶַַָָָָָָֹּבעֹולמֹו
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.ãñçå ä÷ãöéúBîBç äòeLé úàø÷å (çé,C,øîBìk §¨¨§¤¤§¨¨§¨©¦§©

ì úBîBçä ìò úBìòì ãBò éëøèöz àìéðtî øéòä úà øîL Ÿ¦§¨§¦©£©©¦§Ÿ¤¨¦¦§¥

."äòeLé" íäì éàø÷z Cëéôìe ,áéBàéøòLe,äläz Cúàå ¥§¦¨¦§§¦¨¤§¨§¨©¦§¦¨§¤

.'ä úBläz íäa eøtñé ék ,"äläz" éàø÷z úBîBçä éøòL©£¥©¦§§¦§¦¨¦§©§¨¤§¦

,'åâå íîBé øBàì LîMä ãBò Cl äéäé àì (èéŸ¦§¤¨©¤¤§¨
ìkL ,øîà Cëéôì ,äøBàì äáBhäå äòeLéä úà ìéLîäL ïåék¥¨¤¦§¦¤©§¨§©¨§¨§¦¨¨©¤¨

àlL ãò ,äìBãbä äáBhäå 'ä øBà eðéäc ,ìBãb CøBà äéäé Ck̈¦§¤¥¨§©§§©¨©§¨©¤Ÿ

.ìLî Cøc àeäå .íeìëì çøiä øBàå LîMä øBà íéáLçð eéäé¦§¤¡¨¦©¤¤§©¨¥©¦§§¤¤¨¨

,çøiä dâðìeìò LîMä øBà úà õøàä úìa÷î äìéla §Ÿ©©¨¥©©©§¨§©¤¤¨¨¤¤©¤¤©

.çøiä dâð éãé,Czøàôúì.'ä ãBáëa éøàtúzàì (ë §¥Ÿ©©¨¥©§¦§©§¥¦§¨£¦¦§Ÿ
,'åâå CLîL ãBò àBáéàì ,Cì äéäiL 'ä øBà àeä ¨¦§¥¤¦§¤¨Ÿ

.ãBò ò÷Lé,óñàé àì Cçøéå.CzìLîîe Cúeëìî ìèaz àì ,øîBìk,Cìáà éîé eîìLå.úeìâa ãBò éëìz àì ék ,úeìbäå ìáàä éîé eøîbéå enzé(àë ¦§©¦¥¥Ÿ¥¨¥§©Ÿ¦¨¥©§¥¤§©§¥§¨§§¥¤§¥¦©§¦¨§§¥¨¥¤§©¨¦Ÿ¥§¦§¨

,íé÷écö ílk Cnòå.íé÷écö ílk eéäé Ca øàLpä íòä,'åâå éòhî øöððòä,ézøça øLà íòä ,øîBìk .Ba øàtúäl äî Léå ,éãé äNòî àeä ézòèpL ó §©¥ª¨©¦¦¨¨©¦§¨¨¦§ª¨©¦¦¥¤©¨©¤¨¨¤¨©§¦©£¥¨©§¥©§¦§¨¥§©¨¨£¤¨©§¦

:øàtúäì éãéáëéBâì øérväå óìàì äéäé ïèwä ¨©−§¦§¨¥«©¨ŸÆ¦«§¤´¨¤½¤§©¨¦−§´
:äpLéçà dzra ýåýé éðà íeör̈®£¦¬§Ÿ̈−§¦¨¬£¦¤«¨

.íéîéîúe íé÷écö eéäé ék ,Ba øàtúàäéäé ïèwä (áë ¤§¨¥¦¦§©¦¦§¦¦©¨Ÿ¦§¤
,óìàì.úenkä éeaøa äëk íéîòt óìàì äaøúé ïèwä ¨¤¤©¨Ÿ¦§©¤§¤¤§¨¦¨¨§¦©©

,íeöò éBâì.úeëéàä éeaøa ìBãb íòì,'ä éðàúìëéäL §¨§©¨§¦¨¥£¦¤©§Ÿ¤

.éãéa,äpLéçà dzòa.éúçèáä úà àlîàå ,úeæéøæa øácä äNòà ,úãòéîä úòä àBáa §¨¦§¦¨£¦¤¨§¨¥©§Ÿ¤¤¤¡¤©¨¨¦§¦©£©¥¤©§¨¨¦

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל רביעי, ט"ו אלול



לוח זמנים לשבוע פרשת תבא בערים שונות בעולם קעד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:206:248:538:549:279:2810:3210:3218:5718:5019:2319:1518:3119:26באר שבע )ק(

6:186:228:518:529:269:2710:3110:3118:5718:4919:2419:1618:2119:26חיפה )ק(

6:186:228:518:529:269:2610:3110:3019:0118:5319:2219:1418:1419:24ירושלים )ק(

6:206:238:538:549:279:2810:3210:3218:5818:5019:2419:1618:3119:26תל אביב )ק(

6:206:288:488:529:349:3710:4110:4319:2419:1219:5819:4518:5619:59אוסטריה, וינה )ק(

6:346:248:478:429:249:1810:2410:1918:0418:0918:3218:3717:5018:48אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:246:328:538:579:389:4010:4510:4619:2519:1319:5819:4618:5719:58אוקראינה, אודסה )ק(

5:546:038:228:269:089:1110:1610:1718:5818:4619:3219:1918:3019:33אוקראינה, דונייצק )ק(

6:056:138:338:379:199:2210:2710:2819:1018:5719:4419:3118:4119:44אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:296:388:559:009:449:4710:5110:5319:3719:2420:1319:5919:0820:13אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:216:308:478:529:369:4010:4410:4619:3019:1720:0619:5219:0120:06אוקראינה, קייב )ק(

6:526:599:219:2410:0410:0711:1111:1219:5019:3920:2220:1019:2320:23איטליה, מילאנו )ק(

6:096:078:408:389:089:0610:1110:0918:1518:1318:3718:3517:5518:44אקוואדור, קיטו )ח(

7:046:569:219:169:569:5110:5610:5218:4018:4419:0619:1118:2519:21ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:007:5010:1110:0510:5010:4411:4911:4419:2719:3319:5720:0219:1420:14ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:406:469:129:149:509:5210:5610:5719:2819:1819:5719:4719:0219:58ארה״ב, בולטימור )ק(

6:296:348:599:029:399:4110:4510:4619:1819:0819:4819:3718:5219:49ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:296:359:009:029:399:4110:4610:4619:1919:0919:4819:3818:5219:50ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:047:109:349:3710:1510:1711:2111:2219:5619:4520:2620:1519:2920:27ארה״ב, דטרויט )ק(

7:027:059:359:3610:0810:0911:1311:1319:3619:2920:0219:5519:1220:05ארה״ב, האוסטון )ק(

6:306:349:029:049:389:3910:4310:4319:0919:0119:3619:2818:4519:38ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:047:069:379:3710:0910:0911:1411:1319:3419:2719:5819:5219:1020:01ארה״ב, מיאמי )ק(

6:246:308:558:579:359:3710:4110:4119:1519:0419:4419:3418:4819:46ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:226:298:538:569:339:3510:4010:4019:1419:0319:4419:3318:4719:45ארה״ב, שיקגו )ק(

6:346:299:018:579:309:2710:3210:2918:2718:2818:5018:5118:1019:00בוליביה, לה-פס )ח(

7:057:149:309:3510:2010:2411:2811:3020:1520:0220:5120:3719:4620:52בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:057:149:319:3610:2110:2411:2811:3020:1520:0220:5120:3719:4620:51בלגיה, בריסל )ק(

6:126:068:358:319:069:0210:0710:0417:5818:0018:2218:2417:4218:33ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:595:538:238:198:548:509:559:5217:4617:4818:1018:1217:3018:21ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:226:328:488:539:389:4210:4610:4819:3419:2020:1019:5619:0720:10בריטניה, לונדון )ק(

6:286:398:528:579:459:4910:5410:5619:4519:3020:2320:0819:1720:23בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:276:378:518:579:449:4710:5210:5419:4119:2720:1820:0419:1120:18גרמניה, ברלין )ק(

6:496:589:159:2010:0410:0711:1211:1319:5719:4420:3220:1919:2820:33גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:146:078:368:319:089:0310:0810:0517:5718:0018:2218:2417:4118:34דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:256:268:588:589:299:2810:3310:3118:4818:4319:1219:0618:2619:16הודו, מומבאי )ח(

6:216:228:548:549:259:2410:2910:2818:4418:3919:0819:0218:2219:11הודו, פונה )ח(

6:106:188:388:429:249:2710:3110:3219:1319:0019:4619:3318:4419:47הונגריה, בודפשט )ק(

6:336:399:049:069:439:4510:5010:5019:2319:1319:5319:4318:5719:54טורקיה, איסטנבול )ק(

7:007:059:329:3410:0910:1111:1511:1519:4619:3720:1420:0519:2020:16יוון, אתונה )ק(

6:316:399:009:049:459:4810:5210:5319:3319:2120:0619:5419:0520:07מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת תבא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:226:238:558:559:269:2510:3010:2918:4518:4019:0919:0318:2319:13מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:496:378:558:489:369:3010:3510:3018:0718:1518:3918:4617:5518:59ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:455:488:188:198:518:529:569:5618:1818:1118:4318:3617:5418:46נפאל, קטמנדו )ח(

6:596:579:309:289:599:5711:0110:5919:0719:0419:2919:2618:4719:35סינגפור, סינגפור )ח(

5:576:078:228:279:139:1710:2110:2319:1018:5619:4719:3318:4119:47פולין, ורשא )ק(

6:086:048:368:339:059:0210:0710:0418:0518:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

7:097:169:389:4110:2210:2411:2811:3020:0819:5620:4020:2819:4020:41צרפת, ליאון )ק(

7:167:249:439:4710:3010:3311:3711:3920:2120:0820:5520:4219:5220:56צרפת, פריז )ק(

5:495:488:218:198:508:489:539:5118:0017:5718:2218:1917:3918:28קולומביה, בוגוטה )ח(

6:486:559:189:219:5910:0211:0611:0719:4219:3120:1320:0219:1520:14קנדה, טורונטו )ק(

6:236:308:528:559:359:3810:4210:4319:2119:0919:5319:4118:5319:54קנדה, מונטריאול )ק(

6:226:278:558:569:319:3210:3610:3619:0418:5619:3119:2318:3919:33קפריסין, לרנקה )ק(

7:137:259:369:4210:3210:3611:4011:4320:3420:1921:1420:5820:0321:13רוסיה, ליובאוויטש )ק(

6:456:579:069:1310:0410:0911:1311:1620:0919:5320:4920:3319:3820:49רוסיה, מוסקבה )ק(

6:486:569:169:2010:0110:0411:0811:1019:5019:3820:2320:1119:2220:24רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

6:527:009:209:2410:0610:0911:1311:1419:5519:4220:2820:1519:2620:28שוויץ, ציריך )ק(

6:076:078:408:399:109:0910:1310:1218:2618:2118:4818:4418:0418:53תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



קעה לוח זמנים לשבוע פרשת תבא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:206:248:538:549:279:2810:3210:3218:5718:5019:2319:1518:3119:26באר שבע )ק(

6:186:228:518:529:269:2710:3110:3118:5718:4919:2419:1618:2119:26חיפה )ק(

6:186:228:518:529:269:2610:3110:3019:0118:5319:2219:1418:1419:24ירושלים )ק(

6:206:238:538:549:279:2810:3210:3218:5818:5019:2419:1618:3119:26תל אביב )ק(

6:206:288:488:529:349:3710:4110:4319:2419:1219:5819:4518:5619:59אוסטריה, וינה )ק(

6:346:248:478:429:249:1810:2410:1918:0418:0918:3218:3717:5018:48אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:246:328:538:579:389:4010:4510:4619:2519:1319:5819:4618:5719:58אוקראינה, אודסה )ק(

5:546:038:228:269:089:1110:1610:1718:5818:4619:3219:1918:3019:33אוקראינה, דונייצק )ק(

6:056:138:338:379:199:2210:2710:2819:1018:5719:4419:3118:4119:44אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:296:388:559:009:449:4710:5110:5319:3719:2420:1319:5919:0820:13אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:216:308:478:529:369:4010:4410:4619:3019:1720:0619:5219:0120:06אוקראינה, קייב )ק(

6:526:599:219:2410:0410:0711:1111:1219:5019:3920:2220:1019:2320:23איטליה, מילאנו )ק(

6:096:078:408:389:089:0610:1110:0918:1518:1318:3718:3517:5518:44אקוואדור, קיטו )ח(

7:046:569:219:169:569:5110:5610:5218:4018:4419:0619:1118:2519:21ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:007:5010:1110:0510:5010:4411:4911:4419:2719:3319:5720:0219:1420:14ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:406:469:129:149:509:5210:5610:5719:2819:1819:5719:4719:0219:58ארה״ב, בולטימור )ק(

6:296:348:599:029:399:4110:4510:4619:1819:0819:4819:3718:5219:49ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:296:359:009:029:399:4110:4610:4619:1919:0919:4819:3818:5219:50ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:047:109:349:3710:1510:1711:2111:2219:5619:4520:2620:1519:2920:27ארה״ב, דטרויט )ק(

7:027:059:359:3610:0810:0911:1311:1319:3619:2920:0219:5519:1220:05ארה״ב, האוסטון )ק(

6:306:349:029:049:389:3910:4310:4319:0919:0119:3619:2818:4519:38ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:047:069:379:3710:0910:0911:1411:1319:3419:2719:5819:5219:1020:01ארה״ב, מיאמי )ק(

6:246:308:558:579:359:3710:4110:4119:1519:0419:4419:3418:4819:46ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:226:298:538:569:339:3510:4010:4019:1419:0319:4419:3318:4719:45ארה״ב, שיקגו )ק(

6:346:299:018:579:309:2710:3210:2918:2718:2818:5018:5118:1019:00בוליביה, לה-פס )ח(

7:057:149:309:3510:2010:2411:2811:3020:1520:0220:5120:3719:4620:52בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:057:149:319:3610:2110:2411:2811:3020:1520:0220:5120:3719:4620:51בלגיה, בריסל )ק(

6:126:068:358:319:069:0210:0710:0417:5818:0018:2218:2417:4218:33ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:595:538:238:198:548:509:559:5217:4617:4818:1018:1217:3018:21ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:226:328:488:539:389:4210:4610:4819:3419:2020:1019:5619:0720:10בריטניה, לונדון )ק(

6:286:398:528:579:459:4910:5410:5619:4519:3020:2320:0819:1720:23בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:276:378:518:579:449:4710:5210:5419:4119:2720:1820:0419:1120:18גרמניה, ברלין )ק(

6:496:589:159:2010:0410:0711:1211:1319:5719:4420:3220:1919:2820:33גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:146:078:368:319:089:0310:0810:0517:5718:0018:2218:2417:4118:34דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:256:268:588:589:299:2810:3310:3118:4818:4319:1219:0618:2619:16הודו, מומבאי )ח(

6:216:228:548:549:259:2410:2910:2818:4418:3919:0819:0218:2219:11הודו, פונה )ח(

6:106:188:388:429:249:2710:3110:3219:1319:0019:4619:3318:4419:47הונגריה, בודפשט )ק(

6:336:399:049:069:439:4510:5010:5019:2319:1319:5319:4318:5719:54טורקיה, איסטנבול )ק(

7:007:059:329:3410:0910:1111:1511:1519:4619:3720:1420:0519:2020:16יוון, אתונה )ק(

6:316:399:009:049:459:4810:5210:5319:3319:2120:0619:5419:0520:07מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת תבא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:226:238:558:559:269:2510:3010:2918:4518:4019:0919:0318:2319:13מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:496:378:558:489:369:3010:3510:3018:0718:1518:3918:4617:5518:59ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:455:488:188:198:518:529:569:5618:1818:1118:4318:3617:5418:46נפאל, קטמנדו )ח(

6:596:579:309:289:599:5711:0110:5919:0719:0419:2919:2618:4719:35סינגפור, סינגפור )ח(

5:576:078:228:279:139:1710:2110:2319:1018:5619:4719:3318:4119:47פולין, ורשא )ק(

6:086:048:368:339:059:0210:0710:0418:0518:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

7:097:169:389:4110:2210:2411:2811:3020:0819:5620:4020:2819:4020:41צרפת, ליאון )ק(

7:167:249:439:4710:3010:3311:3711:3920:2120:0820:5520:4219:5220:56צרפת, פריז )ק(

5:495:488:218:198:508:489:539:5118:0017:5718:2218:1917:3918:28קולומביה, בוגוטה )ח(

6:486:559:189:219:5910:0211:0611:0719:4219:3120:1320:0219:1520:14קנדה, טורונטו )ק(

6:236:308:528:559:359:3810:4210:4319:2119:0919:5319:4118:5319:54קנדה, מונטריאול )ק(

6:226:278:558:569:319:3210:3610:3619:0418:5619:3119:2318:3919:33קפריסין, לרנקה )ק(

7:137:259:369:4210:3210:3611:4011:4320:3420:1921:1420:5820:0321:13רוסיה, ליובאוויטש )ק(

6:456:579:069:1310:0410:0911:1311:1620:0919:5320:4920:3319:3820:49רוסיה, מוסקבה )ק(

6:486:569:169:2010:0110:0411:0811:1019:5019:3820:2320:1119:2220:24רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

6:527:009:209:2410:0610:0911:1311:1419:5519:4220:2820:1519:2620:28שוויץ, ציריך )ק(

6:076:078:408:399:109:0910:1310:1218:2618:2118:4818:4418:0418:53תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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