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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§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א אייר, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה מזמן שלא נתקבל ממנו מכתב אף שבעקיפין שואל הנני ומקבל ידיעות אודותו מחבריו, 

ובטח גם בעצמו יכתוב מהנעשה אתו לטוב.

בהענין  השלימות  חוסר  מפני  בא  הכתיבה  העדר  לפעמים  כי  הנ"ל  הנני  שכותב  מה  ובפרט 

דשמחה וטוב לבב שצ"ל כל משך חיי האדם, וכמדובר זה כמה פעמים שהציווי בכל דרכיך דעהו הוא 

על כל כ"ד שעות היום ובמילא חלים על כל הכ"ד שעות היום דברי הרמב"ם סוף הל' לולב, שהענינים 

צריכים להעשות מתוך שמחה, וק"ל.

וביחוד עתה שנמצאים אנו בין ימי הפסח זמן חירותנו ושבועות קבלת התורה בשמחה, חל 

ציווי האמור עוד ביותר, ואף שלפעמים מצדיקים עצמם על חסרון שלימות השמחה בכו"כ טעמים 

ומהם גם כאלו שיש להם אחיזה לא רק בשכל סתם אלא גם בשכל דקדושה, הנה סו"ס ע"י העדר 

השמחה לא יעשה דבר ולא יתוקן דבר, משא"כ בהנהגה ההפכית, וכידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, 

הנצחון  מקרב  עצמו  וזה  נצחון,  של  )מארש(  בשיר  הוא  יציאתו  תחלת  למלחמה,  היוצא  חיל  אשר 

ומגדילו, והרי כל אחד מאתנו, לא בודד הוא )ניט עלענד( ועזרתו של הקב"ה אתו, והבא לטהר מסייעין 

אותו, לשון רבים הרבה מסייעים.

תקותי שבתוך כל הענינים עוסק גם בעניני שידוכין כמובן באופן המתאים, ז.א. ע"י ידידים 

הכי  לפעמים  כזו  בחירה  ובאופן  דטפל,  להטפל  לב  משים  אינו  אבל  העיקר  על  ומקפיד  ממוצעים, 

קרובות גם הטפל מסתדר, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בקרוב בכל הנ"ל.

בברכה להסתדרות טובה מתוך שמחה וטוב לבב.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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ב  ........................................  סדר הנחת תפילין    )א

ג  .................................  קיד, מזמורי תהלים קיג  )ב

     אם בחוקותי תלכוה "מאמר ד  )ג

ה   ..................  מ"דתש'ה אייר ז"י, בחוקותישבת פרשת 
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חמ  .................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

טמ  ..........  בחוקותיפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

נ  ..........  בחוקותילשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ח

פא  ...........  בחוקותילשבוע פרשת שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

פב  ................................  בחוקותילשבוע פרשת  

צא  .........  בחוקותילשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יא
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:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב
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  חוליןמסכת  –משניות   )יח
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  עם ביאורים  ראש השנהכת מס  )כ

עבק  ................................................  ט ףעד ד גמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כא

ר  .....................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

אר  ...................................................  ר הזקן"אדמו

  תורהלקוטי   )כג

רב  ...................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד
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   ב"תורת שמואל תרל  )כו

רה  ...............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

ור  ...............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"שת'ספר המאמרים ה  )כח

זר  ...............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כט

חר  ..............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

טר  ....................   מ"ע נבג"זי הרבנית רבקה יימדברי   )ל

  קודש  אגרות  )לא

ריא  ......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

וטר  .........................................  דפרקי אבות פרק   )לב

רטז  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לג

רכב  ..................  בחוקותילשבוע פרשת לוח זמנים   )לד

רכג  ........  שבת קודשערב לת הדלקת נרות צוסדר מ  )לה
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'אלה בראשית בפרשת נאמר וארץ שמים בריאת השמים ˙Â„ÏÂ˙אודות

ללא  חסר, בכתיב בתנ"ך כתובה 'תולדות' המילה כלל בדרך בהבראם'. והארץ

התורה  והארץ השמים בריאת אודות כאמור, 'תולדת'. כלומר ו', ֹהאות

רומזת  שהתורה חז"ל כך על אומרים מלא. בכתיב 'תולדות' במילה משתמשת

נברא  הוא מלא, באופן נברא הוא כלומר נברא' מילואו על ש'עולם לכך

דבר. בו חסר היה לא בשלימותו,

'אלה מלא: בכתיב 'תולדות' המילה מופיעה שבו נוסף פסוק ˙Â„ÏÂ˙ישנו

המלך  דוד יצא מזרעו אשר אבינו יעקב של בנו יהודה של בנו הוא פרץ פרץ'.

בכתיב  'תולדות' במילה משתמשת התורה המשיח. מלך יבוא מצאצאיו אשר

לשלימות  כולה הבריאה את יביא המשיח שמלך לכך לרמוז מנת על מלא

בתחילתו. העולם נברא שבה השלימות לעומת אף יתירה שלימות עליונה,

לעולם  הניתנת שלימות זו הראשונה שלימות. של דרגות שתי ישנם כלומר

על  מלמטה, הבאה חדשה שלימות שזו השנייה לעומת מהבורא, מלמעלה,

מלך  ידי על תהיה זו שלימות של התממשותה אשר האדם של עבודתו ידי

המשיח.

אלה: שלמויות שתי של משמעותן הסברת

שהוא  הבורא לעומת ומידה, גבול בעל הינו מהותו, בעצם נברא, וכל יצור כל

גבול. בעל בלתי

במסגרת  שלימות 'נברא', של שלימות היא העולם נברא שבה השלימות

הטבע. שלימות שלימותו, במלוא קיים במציאות פרט כל העולם. של הגבול

ב'בלי  הקשורה יותר עליונה שלימות בעולם מתגלה האדם עבודת ידי על

הבורא. של גבול'

'נתאוה  חז"ל אומרים עליה אשר הבורא של תאוותו במילוי קשורה זו ְִַָשלימות

לדּור  היא תאוותו כלומר בתחתונים' דירה לו להיות הוא ברוך ָהקדוש

התחתונים. הנבראים של מציאותם בתוך דווקא ולהתגלות

משתקפות  הינן כולו בעולם להתגלות אמורות אשר שלימות של הדרגות שתי

האדם  של דביקותו שלימות ידי על בבורא. האדם של בדביקותו אופנים בשני

כולו. בעולם זו שלימות מתגלה בבורא

בראשו  נמצא אחד אשר אנשים שני בין הנוצר חיבור בדוגמת היא זו דביקות

חיבור בתחתיתו. עומד והשני הר אחד של אופן אופנים, בשני להיות יכול זה

התחתון  של עלייתו זה השני והאופן למטה ההר בראש העומד של ירידתו זה

למעלה.

העומד  האדם הראשון שבאופן בכך הוא האמורים האופנים שני שבין ההבדל

כפי  איננה אליו העליון האדם של והתגלותו התחתון, במקומו נשאר למטה

לעומת  התחתון. של למוגבלותו בהתאם היא אלא רוממותו בכל הוא שהעליון

וממגבלותיו  מגדרו יוצא הוא ממקומו, יוצא התחתון האדם השני באופן זאת

למעלה. רוממותו בכל שהוא כפי העליון עם מתחבר ובכך

אחד  אופן האדם. אל הבורא של בהתגלותו אופנים שני ישנם לכך בדומה

על  ומאיר הרם וממקומו העליונה מדרגתו היורד ה' אור של ההתגלות הוא

רוממותו  בכל שהוא כפי מתגלה ֿ ברוךֿהוא הקדוש אין זה באופן האדם,

למידת  בהתאם האדם, של המוגבלים לכוחותיו בהתאם אלא מוגבלת הבלתי

ה' אור של ההתגלות הוא השני האופן להכיל. ורגשותיו שכלו של יכולתם

בכבודו  שהוא כפי הוא ברוך סוף אין אור של ההתגלות מוגבל, בלתי באופן

בו  באופן תלוי ובעולם באדם האלוקית ההתגלות תהיה בו האופן ובעצמו.

כדי  עד רק ה' לעבודת מתמסר האדם כאשר האדם. של ה' עבודת נעשית

לאופן  מוכשר כלי נעשה הוא הרי אותו מחייבים ורגשותיו ששכלו כמה

השני  האופן המצומצמת. ההתגלות כלומר האלוקית, שבהתגלות הראשון

יוצא  הוא בה האדם עבודת של בכוחה דווקא באה האלוקית שבהתגלות

ידי  על אשר הקדושֿברוךֿהוא בפני מציאותו ואת ישותו את ומבטל מגדרו

של  מוגבלת הבלתי להתגלותו 'כלי' ונעשה מלמטה 'עולה' הוא כך

ויתרון. מעלה ישנה האלוקית ההתגלות מאופני אחד בכל הקדושֿברוךֿהוא.

האדם, של ורגשותיו בשכלו מתקבלת האלוקית ההתגלות בו הראשון באופן

ה'מתיישבת' בצורה אותה ולקלוט להפנימה יכול שהאדם בכך הוא היתרון

קשור  ונעשה מתחבר שהאדם בכך היא המעלה השני באופן בנפשו.

דבר  כאחד, המעלות שתי בהתחברות היא השלימות הבורא. של ל'בליֿגבול'

העתידה. בגאולה בשלימות שיתממש

אודות  הנביא בדברי רמוזה ה' אור של ההתגלות אופני שני של התחברותם

אודות  מדבר הפסוק ."ׁשמׁשתי ּכדכד "וׂשמּתי לבוא לעתיד הבנויה ְְְְִִַַַֹֹירושלים

השמש  שדרכם כיוון 'ׁשמׁשתי' בשם הנקראים בירושלים שיהיו ְִַֹהחלונות

שתי  נאמרו אלה חלונות של טיבם אודות אשר בגמרא כך על נאמר מאירה.

שחלונות  אומר מיכאל מלאך השרת. מלאכי בקרב מעלה של בישיבה דעות

שמדובר  אומר גבריאל ומלאך 'שוהם' בשם הנקראת מהאבן עשויים יהיו אלה

ּוכדין' ּכדין 'להווי הקדושֿברוךֿהוא אמר 'יׁשפה', בשם הנקראת ְְְֵֵֶָבאבן

שתי (=שי  שיתקיימו הקדושֿברוךֿהוא של הכרעתו כלומר וכזה) כזה היה

הוויכוח  אשר הזקן אדמו"ר של תורה בלקוטי כך על מוסבר יחדיו. הדעות

העתידה. בגאולה ה', שמש בשם הנקרא ה', אור של ההארה אופן אודות הוא

בצורת  הוא ביניהם ההבדל ומאירות. זּכֹות הן ויׁשפה שוהם האבנים ְֶַָשני

מעצמה, המאירה כזו היא השוהם אבן של ובהירותה זכותה שלהן. ההארה

האור  את מחזירה היא אלא מעצמה מאירה איננה אשר יׁשפה אבן ְֶָלעומת

המביטות  בעינים ּברּכּות ונח מתקבל השוהם אבן של הבהיר האור בה. ְַהפוגע

העין. את הׁשֹובה בברק מתנוצץ אשר היׁשפה אבן של החוזר האור לעומת ְֶֶָבה

בעולם  ה' אור של בהתגלותו האמורים האופנים לשני כמשל משמש זה הבדל

בשכלו  מיושבת בצורה ומתקבלת מלמעלה ומאירה היורדת ההארה ובאדם.

ההארה  זאת לעומת השוהם. אבן תכונת בדוגמת היא הרי האדם של ורגשותיו

עבודתו  מתוך מתנוצצת היא אלא העולם בתוך מלכתחילה מאירה שאיננה

הכרוכה  זו היא לכן אשר גבול בלי בבחינת היא דווקא הרי האדם, של

הישפה  אבן של הנוצץ הברק בדוגמת האדם, של המוחלטת בהתבטלותו

ּוכדין'. 'ּכדין יהיה העתידה בגאולה האדם. של התלהבותו את ְְֵֵהמעורר

פרשת  בפרשתנו, רמוזה הקדושֿברוךֿהוא עם האדם של זו התחברות

בתוככם', 'והתהלכתי ישראל לבני מבטיח הקדושֿברוךֿהוא בחוקותי.

התגלותו  היא בינינו הקדושֿברוךֿהוא של התהלכותו של משמעותה

על  רומזת 'והלכתי' המילה לעומת 'והתהלכתי' המילה איתנו. והתחברותו

למעלה. מלמטה והליכה למטה מלמעלה הליכה כפולה, הליכה

 ֿ הקדושֿברוך לעתידֿלבוא קוממיות', אתכם 'ואולך נאמר לכך בהמשך
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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'אלה בראשית בפרשת נאמר וארץ שמים בריאת השמים ˙Â„ÏÂ˙אודות

ללא  חסר, בכתיב בתנ"ך כתובה 'תולדות' המילה כלל בדרך בהבראם'. והארץ

התורה  והארץ השמים בריאת אודות כאמור, 'תולדת'. כלומר ו', ֹהאות

רומזת  שהתורה חז"ל כך על אומרים מלא. בכתיב 'תולדות' במילה משתמשת

נברא  הוא מלא, באופן נברא הוא כלומר נברא' מילואו על ש'עולם לכך

דבר. בו חסר היה לא בשלימותו,

'אלה מלא: בכתיב 'תולדות' המילה מופיעה שבו נוסף פסוק ˙Â„ÏÂ˙ישנו

המלך  דוד יצא מזרעו אשר אבינו יעקב של בנו יהודה של בנו הוא פרץ פרץ'.

בכתיב  'תולדות' במילה משתמשת התורה המשיח. מלך יבוא מצאצאיו אשר

לשלימות  כולה הבריאה את יביא המשיח שמלך לכך לרמוז מנת על מלא

בתחילתו. העולם נברא שבה השלימות לעומת אף יתירה שלימות עליונה,

לעולם  הניתנת שלימות זו הראשונה שלימות. של דרגות שתי ישנם כלומר

על  מלמטה, הבאה חדשה שלימות שזו השנייה לעומת מהבורא, מלמעלה,

מלך  ידי על תהיה זו שלימות של התממשותה אשר האדם של עבודתו ידי

המשיח.

אלה: שלמויות שתי של משמעותן הסברת

שהוא  הבורא לעומת ומידה, גבול בעל הינו מהותו, בעצם נברא, וכל יצור כל

גבול. בעל בלתי

במסגרת  שלימות 'נברא', של שלימות היא העולם נברא שבה השלימות

הטבע. שלימות שלימותו, במלוא קיים במציאות פרט כל העולם. של הגבול

ב'בלי  הקשורה יותר עליונה שלימות בעולם מתגלה האדם עבודת ידי על

הבורא. של גבול'

'נתאוה  חז"ל אומרים עליה אשר הבורא של תאוותו במילוי קשורה זו ְִַָשלימות

לדּור  היא תאוותו כלומר בתחתונים' דירה לו להיות הוא ברוך ָהקדוש

התחתונים. הנבראים של מציאותם בתוך דווקא ולהתגלות

משתקפות  הינן כולו בעולם להתגלות אמורות אשר שלימות של הדרגות שתי

האדם  של דביקותו שלימות ידי על בבורא. האדם של בדביקותו אופנים בשני

כולו. בעולם זו שלימות מתגלה בבורא

בראשו  נמצא אחד אשר אנשים שני בין הנוצר חיבור בדוגמת היא זו דביקות

חיבור בתחתיתו. עומד והשני הר אחד של אופן אופנים, בשני להיות יכול זה

התחתון  של עלייתו זה השני והאופן למטה ההר בראש העומד של ירידתו זה

למעלה.

העומד  האדם הראשון שבאופן בכך הוא האמורים האופנים שני שבין ההבדל

כפי  איננה אליו העליון האדם של והתגלותו התחתון, במקומו נשאר למטה

לעומת  התחתון. של למוגבלותו בהתאם היא אלא רוממותו בכל הוא שהעליון

וממגבלותיו  מגדרו יוצא הוא ממקומו, יוצא התחתון האדם השני באופן זאת

למעלה. רוממותו בכל שהוא כפי העליון עם מתחבר ובכך

אחד  אופן האדם. אל הבורא של בהתגלותו אופנים שני ישנם לכך בדומה

על  ומאיר הרם וממקומו העליונה מדרגתו היורד ה' אור של ההתגלות הוא

רוממותו  בכל שהוא כפי מתגלה ֿ ברוךֿהוא הקדוש אין זה באופן האדם,

למידת  בהתאם האדם, של המוגבלים לכוחותיו בהתאם אלא מוגבלת הבלתי

ה' אור של ההתגלות הוא השני האופן להכיל. ורגשותיו שכלו של יכולתם

בכבודו  שהוא כפי הוא ברוך סוף אין אור של ההתגלות מוגבל, בלתי באופן

בו  באופן תלוי ובעולם באדם האלוקית ההתגלות תהיה בו האופן ובעצמו.

כדי  עד רק ה' לעבודת מתמסר האדם כאשר האדם. של ה' עבודת נעשית

לאופן  מוכשר כלי נעשה הוא הרי אותו מחייבים ורגשותיו ששכלו כמה

השני  האופן המצומצמת. ההתגלות כלומר האלוקית, שבהתגלות הראשון

יוצא  הוא בה האדם עבודת של בכוחה דווקא באה האלוקית שבהתגלות

ידי  על אשר הקדושֿברוךֿהוא בפני מציאותו ואת ישותו את ומבטל מגדרו

של  מוגבלת הבלתי להתגלותו 'כלי' ונעשה מלמטה 'עולה' הוא כך

ויתרון. מעלה ישנה האלוקית ההתגלות מאופני אחד בכל הקדושֿברוךֿהוא.

האדם, של ורגשותיו בשכלו מתקבלת האלוקית ההתגלות בו הראשון באופן

ה'מתיישבת' בצורה אותה ולקלוט להפנימה יכול שהאדם בכך הוא היתרון

קשור  ונעשה מתחבר שהאדם בכך היא המעלה השני באופן בנפשו.

דבר  כאחד, המעלות שתי בהתחברות היא השלימות הבורא. של ל'בליֿגבול'

העתידה. בגאולה בשלימות שיתממש

אודות  הנביא בדברי רמוזה ה' אור של ההתגלות אופני שני של התחברותם

אודות  מדבר הפסוק ."ׁשמׁשתי ּכדכד "וׂשמּתי לבוא לעתיד הבנויה ְְְְִִַַַֹֹירושלים

השמש  שדרכם כיוון 'ׁשמׁשתי' בשם הנקראים בירושלים שיהיו ְִַֹהחלונות

שתי  נאמרו אלה חלונות של טיבם אודות אשר בגמרא כך על נאמר מאירה.

שחלונות  אומר מיכאל מלאך השרת. מלאכי בקרב מעלה של בישיבה דעות

שמדובר  אומר גבריאל ומלאך 'שוהם' בשם הנקראת מהאבן עשויים יהיו אלה

ּוכדין' ּכדין 'להווי הקדושֿברוךֿהוא אמר 'יׁשפה', בשם הנקראת ְְְֵֵֶָבאבן

שתי (=שי  שיתקיימו הקדושֿברוךֿהוא של הכרעתו כלומר וכזה) כזה היה

הוויכוח  אשר הזקן אדמו"ר של תורה בלקוטי כך על מוסבר יחדיו. הדעות

העתידה. בגאולה ה', שמש בשם הנקרא ה', אור של ההארה אופן אודות הוא

בצורת  הוא ביניהם ההבדל ומאירות. זּכֹות הן ויׁשפה שוהם האבנים ְֶַָשני

מעצמה, המאירה כזו היא השוהם אבן של ובהירותה זכותה שלהן. ההארה

האור  את מחזירה היא אלא מעצמה מאירה איננה אשר יׁשפה אבן ְֶָלעומת

המביטות  בעינים ּברּכּות ונח מתקבל השוהם אבן של הבהיר האור בה. ְַהפוגע

העין. את הׁשֹובה בברק מתנוצץ אשר היׁשפה אבן של החוזר האור לעומת ְֶֶָבה

בעולם  ה' אור של בהתגלותו האמורים האופנים לשני כמשל משמש זה הבדל

בשכלו  מיושבת בצורה ומתקבלת מלמעלה ומאירה היורדת ההארה ובאדם.

ההארה  זאת לעומת השוהם. אבן תכונת בדוגמת היא הרי האדם של ורגשותיו

עבודתו  מתוך מתנוצצת היא אלא העולם בתוך מלכתחילה מאירה שאיננה

הכרוכה  זו היא לכן אשר גבול בלי בבחינת היא דווקא הרי האדם, של

הישפה  אבן של הנוצץ הברק בדוגמת האדם, של המוחלטת בהתבטלותו

ּוכדין'. 'ּכדין יהיה העתידה בגאולה האדם. של התלהבותו את ְְֵֵהמעורר

פרשת  בפרשתנו, רמוזה הקדושֿברוךֿהוא עם האדם של זו התחברות

בתוככם', 'והתהלכתי ישראל לבני מבטיח הקדושֿברוךֿהוא בחוקותי.

התגלותו  היא בינינו הקדושֿברוךֿהוא של התהלכותו של משמעותה

על  רומזת 'והלכתי' המילה לעומת 'והתהלכתי' המילה איתנו. והתחברותו

למעלה. מלמטה והליכה למטה מלמעלה הליכה כפולה, הליכה

 ֿ הקדושֿברוך לעתידֿלבוא קוממיות', אתכם 'ואולך נאמר לכך בהמשך
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Ì‡ּתׁשמרּו מצוֹותי ואת ּתלכּו ּבחּקֹותי ƒְְְְְִִֵֵֶַַֻ

אֹותם  אדמֹו"ר 1ועׂשיתם כ"ק ּבזה ּומבאר , ְְֲִֵֶֶַַָָָ

ּפרׁשתנּו ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּדער 2הּזקן (אין ְִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּבחּקֹותי  ּדענין וואך) ּדער פ ּון ּפרׁשה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻחסידיׁשער

והינּו ׁשּבּתֹורה, החקיקה ּבחינת על קאי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָּתלכּו

ּבבחינת  (ׁשהיא ּבמחׁשבה הּמצוֹות ְְְֲִִִִִֶַַַָָקּיּום

קאי  ּתׁשמרּו מצוֹותי ואת ּׁשּכתּוב ּומה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָחקיקה),

ועׂשיתם  ּכ ואחר ּבדּבּור, הּמצוֹות קּיּום ְְְֲִִִִֶַַַַַָעל

ּכאן  וחׁשיב ּבמעׂשה, הּמצוֹות קּיּום היינּו ְְְְֲִִִֶַַַָָָאֹותם

ּדמחׁשבה  הּלבּוׁשים ג' ּבכל הּמצוֹות קּיּום ְְְְֲִִִֶַַַָָָאת

ּובפרט  ּבכלל, זֹו עבֹודה והּנה ּומעׂשה. ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָּדּבּור

ּדאם  ּברׁש"י) (הּובא ּכהנים' ה'ּתֹורת ְְְֲִִִֵַַַָֹּכפרּוׁש

ּבבחינת  ּבּתֹורה, עמלים ׁשּתהיּו ּתלכּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֻּבחּקֹותי

אֹותם, ועׂשיתם ּתׁשמרּו מצוֹותי ואת ְְְְֲִִִֶֶַַָָָעמל,

עלֿידיֿזה  הּנה מעׂשה, לידי מביא ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַׁשהּלּמּוד

הּפרׁשה, ּבהמׁש האמּורֹות הּברכֹות לכל ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָּבאים

וגֹו' ּבעּתם ּגׁשמיכם הּברכֹות 3ונתּתי וכל ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

ּדוהתהּלכּתי  ּבאפן לּגאּלה עד ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֻׁשּלאחריֿזה

קֹוממּיּות  אתכם ואֹול גֹו' ּדענין 4ּבתֹוככם . ְְְְְְִִֵֶֶֶַָ

ּכׁשּתי  אֹו אדם ּכקֹומת ׁשּיהיּו הּוא ְְְְִִִֵֶַָָקֹוממּיּות

סנהדרין  ּבמּסכת (ּכדאיתא וענין 5קֹומֹות ,( ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָ

למּטה  מלמעלה הליכֹות, ב' הּוא ְְְְְְֲִִִִַַַַָָוהתהּלכּתי

למעלה  ב'6ּומּלמּטה יהיּו ׁשּלעתידֿלבא היינּו , ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹ
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ג.1) כו, ואילך.2)פרשתנו א ד.3)מה, כו, יב.4)שם כו, א.5)שם אוה"ת 6)ק, תרג. ע' פרשיות אדה"ז מאמרי ראה

ועוד. ואילך. תרמ ע' ב' כרך ויקרא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כך  על מובאים בגמרא זקופה. בקומה כלומר 'קוממיות', אותנו יוליך הוא

רומזת  'קוממיות' שהמילה אומר מאיר רבי מאיר. ורבי יהודה רבי של דבריהם

שמדובר  אומר יהודה רבי ואילו כפולה, אדם קומת קומות, שתי של לגובה

האדם, של הרוחנית קומתו כלפי מוסבים הדברים אחת. קומה של גובה אודות

כוחות  כל של השלם הבניין כלפי

אופני  שני פירושן קומות' 'שתי נפשו.

כל  את שימלאו ה' אור של ההארה

הנפש. כוחות

eÎÏz È˙BwÁa Ì‡˙‡Â ƒ¿À«≈≈¿∆
Ì˙ÈNÚÂ e¯ÓLz È˙BÂˆÓƒ¿«ƒ¿¿«¬ƒ∆

Ì˙B‡1˜"Î ‰Êa ¯‡·Óe , »¿»≈»∆
ÈËewÏ'a Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡«¿«»≈¿ƒ≈

'‰¯Bz בe˙L¯t2¯Úc ÔÈ‡) »»»»≈ƒ∆
¯Úc ÔeÙ ‰L¯t ¯ÚLÈ„ÈÒÁ¬ƒƒ∆»»»∆

Í‡ÂÂ של החסידית בפרשה = »
המופיעים  החסידות מאמרי השבוע,

הם  השבוע פרשיות על תורה' ב'לקוטי

החסידית'בבחינת  השבוע ).'פרשת
שבפסוק  מבואר תורה' ב'לקוטי

שלושת  מוזכרים הפרשה של הראשון

קיום  והמצוות, התורה בקיום הרבדים

ובמעשה. בדיבור במחשבה המצוות

לרובד  רומזת 'בחקותי' המילה

רומזת  'תשמרו' המילה המחשבה,

'ועשיתם' והמילה הדיבור, לרובד

הסברת  המעשה. לדרגת מתייחסת

האדם  של המחשבה עולם הדברים:

מאותיות, מורכבים שלו הדיבור ועולם

האדם  באמצעותם אשר האותיות

הוא  בהם אשר והאותיות חושב

ישנו  אך מדבר, הוא כאשר משתמש

הדיבור  אותיות ביניהם, מהותי הבדל

ונפרדות  האדם לנפש מחוץ אל יוצאות

אשר  המחשבה אותיות לעומת ממנו,

עצמו, לבין בינו בהן משתמש האדם

נפרדות  ואינן הנפש עם מאוחדות הינן

ההבדל  בדוגמת הוא זה הבדל ממנה.

ה  אותיות תורה Â·Â˙Î˙שבין בספר

ה  האותיות גבי Â˜Â˜Á˙לעומת על נמצאות הכתובות האותיות הברית, בלוחות

עם  מאוחדות הינן בלוחות החקוקות האותיות לעומתן בתוכו, ולא הקלף

התורה  לקיום רומזת 'חקיקה' של במובן 'בחקותי' המילה עצמן. הלוחות

והתעצמותה  התאחדותה מודגשת זה פנימי ברובד אשר האדם של במחשבתו

התורה. עם הנפש ˜‡Èשל 'eÎÏz È˙BwÁa' ÔÈÚc(מוסב=)ÏÚ ¿ƒ¿«¿À«≈≈»≈«
‰·LÁÓa ˙BÂˆn‰ Ìei˜ eÈ‰Â ,‰¯BzaL ‰˜È˜Á‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¬ƒ»∆«»¿«¿ƒ«ƒ¿¿«¬»»
È˙BÂˆÓ ˙‡Â' ·e˙kM ‰Óe ,(‰˜È˜Á ˙ÈÁ·a ‡È‰L)∆ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»«∆»¿∆ƒ¿«

˜‡Èּתׁשמרּו ea„a¯(=מוסב)' ˙BÂˆn‰ Ìei˜ ÏÚ שבין הקשר ְְִ»≈«ƒ«ƒ¿¿ƒ
בדיבור  המצוות קיום לבין 'שמירה'

מׁשנה' זו 'ׁשמור חז"ל בדברי ְִָָרמוז

המצוות  קיום על השמירה כלומר

ההלכות  בשינון תלויה בשלימות

האד  של בפיו Ckם שבמשנה ¯Á‡Â ,¿««»
˜Ìeiועׂשיתם ' eÈÈ‰ 'Ì˙B‡ ֲִֶַ»«¿ƒ

Ô‡k ·ÈLÁÂ ,‰NÚÓa ˙BÂˆn‰«ƒ¿¿«¬∆¿»ƒ»
כאן  מזכיר כלומר כאן, (=ומחשיב

זה) ‰BÂˆn˙בפסוק Ìei˜ ˙‡∆ƒ«ƒ¿
ÌÈLe·l‰ '‚ ÏÎa של הרוחניים ¿»«¿ƒ

הרבדים  שלושת שהם הנפש

.‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓc¿«¬»»ƒ«¬∆
Ë¯Ù·e ,ÏÏÎa BÊ ‰„B·Ú ‰p‰Â¿ƒ≈¬»ƒ¿»ƒ¿»
מיוחדת  ביגיעה כרוכה זו עבודה כאשר

כן  גם זה דבר אשר האדם של מצידו

זה בפסוק ‰'Bz¯˙רמוז Le¯Ùk¿≈««
(È"L¯a ‡·e‰) 'ÌÈ‰k…¬ƒ»¿«ƒ

c המילים È˙BwÁaפירוש Ì‡' ¿ƒ¿À«
'eÎÏz הואeÈ‰zL עמלים ≈≈∆ƒ¿ֲִֵ

,‰¯Bza התורה לימוד כלומר «»
ÏÓÚ ˙ÈÁ·a דווקא ,ויגיעה ƒ¿ƒ«»»

נאמר לכך È˙BÂˆÓובהמשך ˙‡Â'¿∆ƒ¿«
,'Ì˙B‡ Ì˙ÈNÚÂ e¯ÓLz ואומר ƒ¿¿«¬ƒ∆»

כהנים' ה'תורת כך של enl‰L„על  ∆«ƒ
בא  זה דבר הראוי, באופן נעשה התורה

שהלימוד בכך ביטוי È·Ó≈ƒ‡לידי
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,‰NÚÓ È„ÈÏƒ≈«¬∆ƒ≈«¿≈∆
˙B¯eÓ‡‰ ˙BÎ¯a‰ ÏÎÏ ÌÈ‡a»ƒ¿»«¿»»¬
Èz˙Â' ,‰L¯t‰ CLÓ‰a¿∆¿≈«»»»¿»«ƒ

'B‚Â ÌzÚa ÌÎÈÓLb3ÏÎÂ ƒ¿≈∆¿ƒ»¿¿»
„Ú ‰ÊŒÈ¯Á‡lL ˙BÎ¯a‰ כדי «¿»∆¿«¬≈∆«

שזוכים ÔÙ‡aכך ‰l‡bÏ האמור «¿À»¿…∆
ÌÎÎB˙aבפרשה  ÈzÎl‰˙‰Â'cƒ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆

'˙eiÓÓB˜ ÌÎ˙‡ CÏB‡Â 'B‚4. »≈∆¿∆¿ƒ
˙BÓB˜ ÈzLk B‡ Ì„‡ ˙ÓB˜k eÈ‰iL ‡e‰ ˙eiÓÓB˜ ÔÈÚc¿ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿¿«»»ƒ¿≈

‡˙È‡„k)(כמובא=)ÔÈ¯„‰Ò ˙ÎqÓa5ÈzÎl‰˙‰Â ÔÈÚÂ ,( ƒ¿ƒ»¿«∆∆«¿∆¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿««¿ƒ
Ï ‰ÏÚÓÏÓ ,˙BÎÈÏ‰ '· ‡e‰‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓe ‰hÓ6eÈÈ‰ , ¬ƒƒ¿«¿»¿«»ƒ¿«»¿«¿»«¿

˙BÏÚn‰ '· eÈ‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL7¯‡·nÎÂ ,8ÔÈÚa Ìb ∆¿»ƒ»…ƒ¿««¬¿«¿…»«»ƒ¿»
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exnyz izeevn z`e eklz izewega m`

וכ 7הּמעלֹות  ּכדכד 8ּמבאר , וׂשמּתי ּבענין ּגם ְְְְְְֲִִַַַַַַָָָֹֹ

ּוכדין 9ׁשמׁשתי ּכדין ב'10, יהיּו ּדלעתידֿלבא , ְְְְְִִִִִֵֵַָָֹֹ

ּומלמעלה  למעלה מּלמּטה ּדעבֹודה ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָהּמעלֹות

ְַָלמּטה.

ÔÈ·‰Ïe עם הּנ"ל ּבעבֹודה הּמיחדת הּׁשּיכּות ¿»ƒְֲִֶֶַַַַַָָָֻ

ידּוע  הּנה נאמר 11הּגאּלה, ּדבּתֹורה ְְֱִֵֶַַַַָָָֻ

אחת  ּפעם ּפעמים, ב' מלא תֹולדֹות ְְִֵֵֶַַַַָָאּלה

והארץ  הּׁשמים תֹולדֹות אּלה העֹולם, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבבריאת

ּבא 12ּבהּבראם  ׁשּמּמּנּו ּפרץ לידת לגּבי ב' ּופעם , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּפרץ  תֹולדֹות אּלה ב'13מׁשיח, ׁשהם ּדאף , ְְִֵֵֶֶֶֶַַָ

עצמם, ּבפני זמּנים ּובב' עצמם ּבפני ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָענינים

הּוא  העֹולם ׁשּבבריאת מלא ּתֹולדֹות ְְְְִִִֵֶַַָָָּדענין

עלֿידי  העֹולם נברא ּדכן למּטה, ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָמלמעלה

נברא  מּלּואֹו על ענין 14הּקּב"ה, מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

עלֿידי  נפעל לבא ּדלעתיד מלא ְְְְִִִֵֵַַָָָֹּתֹולדֹות

זאת  ּבכל למעלה, מּלמּטה ועבֹודתינּו, ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָֹמעׂשינּו

מעׂשינּו עלֿידי ׁשּנעׂשה מלא, ּתֹולדֹות ענין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּנה

מלא  תֹולדֹות ּבאּלה ּגם עּלּוי ּפֹועל ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָועבֹודתנּו,

ּכפי  מּלּואֹו על העֹולם ּבבריאת היינּו ְְְִִִִִַַַָָָהראׁשֹון,

הּקּב"ה. עלֿידי ְֵֶַַָָׁשהּוא

¯e‡·eּׁשאמרּו מה ידּוע ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְִִֵֶַַָָָָ

ז"ל  לֹו15רּבֹותינּו להיֹות הּקּב"ה נתאּוה ְְִִֵַַַַָָָ

ּכּונת  ּתכלית וזהּו ּבתחּתֹונים. ּדירה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָיתּבר

ּבתחּתֹונים  ּדירה יתּבר לֹו לעׂשֹות .16הּבריאה, ְְְְֲִִִִֵַַַָָָ

ּבבריאת  זֹו ּכּונה יׁשנּה ּכבר למעלה ּדמּצד ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָוהינּו,

עלֿידי  יׂשראל ׁשּבני אּלא לכּתחּלה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהעֹולם

צריכים הּתאוה עבֹודתם מן זֹו, ּתאוה להמ ׁשי ְְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָ

הּפעל  אל הּכח ּומן הּכח ועלֿידיֿזה 17אל . ְְִֵֶֶֶַַַַַַַֹֹֹ
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וש"נ.7) ואילך. תרכה ע' לע"ל ערך צ"צ דא"ח הליקוטים ספר ובכ"מ.8)ראה ואילך. ג כו, ראה יב.9)לקו"ת נד, ישעי'

א.10) עה, ב"ב ג.11)ראה פ"ל, שמו"ר ו. פי"ב, ב"ר ד.12)ראה ב, יח.13)בראשית ד, פי"ג,14)רות ז. פי"ד, ב"ר ראה

ו.15)ג. פי"ג, במדב"ר טז. נשא תנחומא ובכ"מ.16)ראה ואילך. פל"ו תניא ואילך.17)ראה 283 ע' ח"כ לקו"ש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'CÈ˙LÓL „Î„k ÈzÓNÂ'9, לבוא שלעתיד בגמרא כך על נאמר אשר ¿«¿ƒ«¿…ƒ¿…«ƒ

ÔÈ„Îeיהיה ÔÈ„k(זה וכדברי זה ·'10(=כדברי eÈ‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc , ¿≈¿≈ƒ¿»ƒ»…ƒ¿
˙BÏÚn‰המעלה בעלייהB·Úc„‰הן eהכרוכה ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ הן ««¬«¬»ƒ¿«»¿«¿»

בירידה  הכרוכה בעבודה הקיימת hÓÏ‰.המעלה ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»
˙„ÁÈn‰ ˙eÎiM‰ ÔÈ·‰Ïe¿»ƒ««»«¿À∆∆

‰Ï"pהקיימת ‰„B·Úa הכרוכה »¬»««
בדיבור  במחשבה המצוות בקיום

בעמל  הכרוך באופן ודווקא ובמעשה

‰l‡b‰ויגיעה ÌÚ העתידה‰p‰ , ƒ«¿À»ƒ≈
Úe„È11‰l‡' ¯Ó‡ ‰¯Bz·c »«¿«»∆¡«≈∆

'˙B„ÏB˙בכתיב'· ‡ÏÓ ¿»≈
˙‡È¯·a ˙Á‡ ÌÚt ,ÌÈÓÚt¿»ƒ««««ƒ¿ƒ«
˙B„ÏB˙ ‰l‡' ,ÌÏBÚ‰»»≈∆¿

'Ì‡¯a‰a ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰12, «»«ƒ¿»»∆¿ƒ»¿»
ı¯t ˙„ÈÏ Èa‚Ï '· ÌÚÙe««¿«≈≈«∆∆
‰l‡' ,ÁÈLÓ ‡a epnnL∆ƒ∆»»ƒ«≈∆

'ı¯t ˙B„ÏB˙13Ì‰L Û‡c , ¿∆∆¿«∆≈
'··e ÌÓˆÚ ÈÙa ÌÈÈÚ '·ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿»¿
ÔÈÚc ,ÌÓˆÚ ÈÙa ÌÈpÓÊ¿«ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«

'˙B„ÏBz' בכתיב ÏÓ‡המופיע ¿»≈
‡e‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·aL על רומז ∆ƒ¿ƒ«»»

בהתגלות  הקיים השלימות סוג

הבאה hÓÏ‰האלוקית ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»
העולם  של במציאותו הקשורה התגלות

ביציאתו  צורך שיהיה מבלי שהוא, כפי

ŒÏÚמגדרו  ÌÏBÚ‰ ‡¯· ÔÎc ,¿≈ƒ¿»»»«
,‰"aw‰ È„È חז"ל אומרים כך על ¿≈«»»

·¯‡שהעולם B‡elÓ ÏÚ14 «ƒƒ¿»
העולם  מתחילתו בשלימותו, כלומר

מוכשר  כלי שהוא כזה באופן נברא

בתוכו  האלוקית ההתגלות את ,להכיל
ב  קשורה זו התגלות ˘Â˙ÂÓÈÏאמנם

ÌÏÂÚ‰ Ï˘ כרוכה היא ובמילא

ÔÈÚבמוגבלותו, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«
'˙B„ÏBz' בכתיב ÏÓ‡המופיע ¿»≈

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc זו התגלות הרי ƒ¿»ƒ»…
ב  ˘Ïקשורה ˙Ï·‚ÂÓ È˙Ï·‰ Â˙ÂÓÈÏ˘

‡¯Â·‰ מעלה למעלה שהינה

ולכן  כשלעצמו העולם של משלימותו

זה דבר אלא הבריאה בתחילת בו קיימת eÈNÚÓאיננה È„ÈŒÏÚ ÏÚÙƒ¿««¿≈«¬≈
,e˙„B·ÚÂ ויציאה מציאותינו התבטלות היא עבודתינו של משמעותה אשר «¬»≈

ÔÈÚמגדרינו ‰p‰ ˙‡Ê ÏÎa ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓשל 'B„ÏBz˙זה ƒ¿«»¿«¿»¿»…ƒ≈ƒ¿«¿

,eÈ˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL ,'‡ÏÓ Y את שולל איננו »≈∆«¬»«¿≈«¬≈«¬»≈
הוא אדרבא אלא העולם של הראשונה בשלימותו הקיים ≈ÏÚBtהיתרון

eÈÈ‰ ,ÔBL‡¯‰ '‡ÏÓ Y ˙B„ÏB˙ ‰l‡'a Ìb ÈelÚ ההתגלות ƒ«¿≈∆¿»≈»ƒ«¿
עם  תתחבר למעלה מלמטה בעלייה הכרוכה מוגבלת הבלתי האלוקית

הקיימת האלוקית »È¯·aƒ¿ƒ‡˙ההתגלות
‡e‰L ÈÙk B‡elÓ ÏÚ ÌÏBÚ‰»»«ƒ¿ƒ∆

‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ מלמעלה בירידתו «¿≈«»»
ההתגלות .למטה  אחרות: במילים

בצורה  היא אף תתקבל מוגבלת הבלתי

של  המוגבלת מציאותו בתוך 'מיושבת'

כן  גם שהוא כזה באופן והאדם העולם

איתה. ולהתאחד להפנימה יוכל

Úe„È ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈»«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó15 «∆»¿«≈«

BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙ƒ¿«»«»»ƒ¿
ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È תאוותו ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ

מציאותם  בתוך דווקא דירה לו שתהיה

התחתונים  הנבראים e‰ÊÂשל .¿∆
,‰‡È¯a‰ ˙ek ˙ÈÏÎz ובמילא «¿ƒ«»««¿ƒ»

האדם  עבודת תכלית כן גם זו

‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BNÚÏ«¬ƒ¿»≈ƒ»
ÌÈBzÁ˙a16„vÓc ,eÈ‰Â . ¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ«

‰ÏÚÓÏ הוא ברוך הקדוש של מצידו ¿«¿»
dLÈ ¯·k התממשותה בשלימות ¿»∆¿»

È¯·a‡˙עודBÊותאווהek‰של «»»ƒ¿ƒ«
‰lÁzÎÏ ÌÏBÚ‰ מחשבתו שהרי »»¿«¿ƒ»

המהווה  זו היא הקדושֿברוךֿהוא של

רגע  בכל אותו ומקיימת העולם את

אודות  הבורא של מחשבתו כן ואם

העולם  את כבר ממלאה בעולם ,דירתו
È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NÈ ÈaL ‡l‡∆»∆¿≈ƒ¿»≈«¿≈
CÈLÓ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ì˙„B·Ú¬»»¿ƒƒ¿«¿ƒ

BÊולהוריד ‰Â‡z המציאות לתוך «¬»
‰ÈÂÏ‚‰ העולם כשם ,של שהרי

בכל  נמצא היותו עם בעצמו שהקב"ה

כלל  שייך איננו כך עם ביחד אך מקום

כמו  הנברא, של המוגבלת למציאותו

עם  הוא ברוך הקדוש של מחשבתו כן

אך  כולה המציאות את ממלאה היותה

ממקומה  להורידה צריך תחילה לכן בתוכה. מורגשת איננה כך עם ביחד

להורידה הבורא, של בעצמותו כמוסה היא בו ‡Ïהעליון ‰Â‡z‰ ÔÓƒ««¬»∆
Ák‰העולם של הרוחני השורש מכן eאל ‡Ïלאחר Ák‰ ÔÓ «…«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



ז

f"i ,izewga zyxt zay .c"qa
.n"cyz'd ,xii`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

Ì‡ּתׁשמרּו מצוֹותי ואת ּתלכּו ּבחּקֹותי ƒְְְְְִִֵֵֶַַֻ

אֹותם  אדמֹו"ר 1ועׂשיתם כ"ק ּבזה ּומבאר , ְְֲִֵֶֶַַָָָ

ּפרׁשתנּו ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּדער 2הּזקן (אין ְִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּבחּקֹותי  ּדענין וואך) ּדער פ ּון ּפרׁשה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻחסידיׁשער

והינּו ׁשּבּתֹורה, החקיקה ּבחינת על קאי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָּתלכּו

ּבבחינת  (ׁשהיא ּבמחׁשבה הּמצוֹות ְְְֲִִִִִֶַַַָָקּיּום

קאי  ּתׁשמרּו מצוֹותי ואת ּׁשּכתּוב ּומה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָחקיקה),

ועׂשיתם  ּכ ואחר ּבדּבּור, הּמצוֹות קּיּום ְְְֲִִִִֶַַַַַָעל

ּכאן  וחׁשיב ּבמעׂשה, הּמצוֹות קּיּום היינּו ְְְְֲִִִֶַַַָָָאֹותם

ּדמחׁשבה  הּלבּוׁשים ג' ּבכל הּמצוֹות קּיּום ְְְְֲִִִֶַַַָָָאת

ּובפרט  ּבכלל, זֹו עבֹודה והּנה ּומעׂשה. ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָּדּבּור

ּדאם  ּברׁש"י) (הּובא ּכהנים' ה'ּתֹורת ְְְֲִִִֵַַַָֹּכפרּוׁש

ּבבחינת  ּבּתֹורה, עמלים ׁשּתהיּו ּתלכּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֻּבחּקֹותי

אֹותם, ועׂשיתם ּתׁשמרּו מצוֹותי ואת ְְְְֲִִִֶֶַַָָָעמל,

עלֿידיֿזה  הּנה מעׂשה, לידי מביא ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַׁשהּלּמּוד

הּפרׁשה, ּבהמׁש האמּורֹות הּברכֹות לכל ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָּבאים

וגֹו' ּבעּתם ּגׁשמיכם הּברכֹות 3ונתּתי וכל ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

ּדוהתהּלכּתי  ּבאפן לּגאּלה עד ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֻׁשּלאחריֿזה

קֹוממּיּות  אתכם ואֹול גֹו' ּדענין 4ּבתֹוככם . ְְְְְְִִֵֶֶֶַָ

ּכׁשּתי  אֹו אדם ּכקֹומת ׁשּיהיּו הּוא ְְְְִִִֵֶַָָקֹוממּיּות

סנהדרין  ּבמּסכת (ּכדאיתא וענין 5קֹומֹות ,( ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָ

למּטה  מלמעלה הליכֹות, ב' הּוא ְְְְְְֲִִִִַַַַָָוהתהּלכּתי

למעלה  ב'6ּומּלמּטה יהיּו ׁשּלעתידֿלבא היינּו , ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹ
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ג.1) כו, ואילך.2)פרשתנו א ד.3)מה, כו, יב.4)שם כו, א.5)שם אוה"ת 6)ק, תרג. ע' פרשיות אדה"ז מאמרי ראה

ועוד. ואילך. תרמ ע' ב' כרך ויקרא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כך  על מובאים בגמרא זקופה. בקומה כלומר 'קוממיות', אותנו יוליך הוא

רומזת  'קוממיות' שהמילה אומר מאיר רבי מאיר. ורבי יהודה רבי של דבריהם

שמדובר  אומר יהודה רבי ואילו כפולה, אדם קומת קומות, שתי של לגובה

האדם, של הרוחנית קומתו כלפי מוסבים הדברים אחת. קומה של גובה אודות

כוחות  כל של השלם הבניין כלפי

אופני  שני פירושן קומות' 'שתי נפשו.

כל  את שימלאו ה' אור של ההארה

הנפש. כוחות

eÎÏz È˙BwÁa Ì‡˙‡Â ƒ¿À«≈≈¿∆
Ì˙ÈNÚÂ e¯ÓLz È˙BÂˆÓƒ¿«ƒ¿¿«¬ƒ∆

Ì˙B‡1˜"Î ‰Êa ¯‡·Óe , »¿»≈»∆
ÈËewÏ'a Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡«¿«»≈¿ƒ≈

'‰¯Bz בe˙L¯t2¯Úc ÔÈ‡) »»»»≈ƒ∆
¯Úc ÔeÙ ‰L¯t ¯ÚLÈ„ÈÒÁ¬ƒƒ∆»»»∆

Í‡ÂÂ של החסידית בפרשה = »
המופיעים  החסידות מאמרי השבוע,

הם  השבוע פרשיות על תורה' ב'לקוטי

החסידית'בבחינת  השבוע ).'פרשת
שבפסוק  מבואר תורה' ב'לקוטי

שלושת  מוזכרים הפרשה של הראשון

קיום  והמצוות, התורה בקיום הרבדים

ובמעשה. בדיבור במחשבה המצוות

לרובד  רומזת 'בחקותי' המילה

רומזת  'תשמרו' המילה המחשבה,

'ועשיתם' והמילה הדיבור, לרובד

הסברת  המעשה. לדרגת מתייחסת

האדם  של המחשבה עולם הדברים:

מאותיות, מורכבים שלו הדיבור ועולם

האדם  באמצעותם אשר האותיות

הוא  בהם אשר והאותיות חושב

ישנו  אך מדבר, הוא כאשר משתמש

הדיבור  אותיות ביניהם, מהותי הבדל

ונפרדות  האדם לנפש מחוץ אל יוצאות

אשר  המחשבה אותיות לעומת ממנו,

עצמו, לבין בינו בהן משתמש האדם

נפרדות  ואינן הנפש עם מאוחדות הינן

ההבדל  בדוגמת הוא זה הבדל ממנה.

ה  אותיות תורה Â·Â˙Î˙שבין בספר

ה  האותיות גבי Â˜Â˜Á˙לעומת על נמצאות הכתובות האותיות הברית, בלוחות

עם  מאוחדות הינן בלוחות החקוקות האותיות לעומתן בתוכו, ולא הקלף

התורה  לקיום רומזת 'חקיקה' של במובן 'בחקותי' המילה עצמן. הלוחות

והתעצמותה  התאחדותה מודגשת זה פנימי ברובד אשר האדם של במחשבתו

התורה. עם הנפש ˜‡Èשל 'eÎÏz È˙BwÁa' ÔÈÚc(מוסב=)ÏÚ ¿ƒ¿«¿À«≈≈»≈«
‰·LÁÓa ˙BÂˆn‰ Ìei˜ eÈ‰Â ,‰¯BzaL ‰˜È˜Á‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¬ƒ»∆«»¿«¿ƒ«ƒ¿¿«¬»»
È˙BÂˆÓ ˙‡Â' ·e˙kM ‰Óe ,(‰˜È˜Á ˙ÈÁ·a ‡È‰L)∆ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»«∆»¿∆ƒ¿«

˜‡Èּתׁשמרּו ea„a¯(=מוסב)' ˙BÂˆn‰ Ìei˜ ÏÚ שבין הקשר ְְִ»≈«ƒ«ƒ¿¿ƒ
בדיבור  המצוות קיום לבין 'שמירה'

מׁשנה' זו 'ׁשמור חז"ל בדברי ְִָָרמוז

המצוות  קיום על השמירה כלומר

ההלכות  בשינון תלויה בשלימות

האד  של בפיו Ckם שבמשנה ¯Á‡Â ,¿««»
˜Ìeiועׂשיתם ' eÈÈ‰ 'Ì˙B‡ ֲִֶַ»«¿ƒ

Ô‡k ·ÈLÁÂ ,‰NÚÓa ˙BÂˆn‰«ƒ¿¿«¬∆¿»ƒ»
כאן  מזכיר כלומר כאן, (=ומחשיב

זה) ‰BÂˆn˙בפסוק Ìei˜ ˙‡∆ƒ«ƒ¿
ÌÈLe·l‰ '‚ ÏÎa של הרוחניים ¿»«¿ƒ

הרבדים  שלושת שהם הנפש

.‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓc¿«¬»»ƒ«¬∆
Ë¯Ù·e ,ÏÏÎa BÊ ‰„B·Ú ‰p‰Â¿ƒ≈¬»ƒ¿»ƒ¿»
מיוחדת  ביגיעה כרוכה זו עבודה כאשר

כן  גם זה דבר אשר האדם של מצידו

זה בפסוק ‰'Bz¯˙רמוז Le¯Ùk¿≈««
(È"L¯a ‡·e‰) 'ÌÈ‰k…¬ƒ»¿«ƒ

c המילים È˙BwÁaפירוש Ì‡' ¿ƒ¿À«
'eÎÏz הואeÈ‰zL עמלים ≈≈∆ƒ¿ֲִֵ

,‰¯Bza התורה לימוד כלומר «»
ÏÓÚ ˙ÈÁ·a דווקא ,ויגיעה ƒ¿ƒ«»»

נאמר לכך È˙BÂˆÓובהמשך ˙‡Â'¿∆ƒ¿«
,'Ì˙B‡ Ì˙ÈNÚÂ e¯ÓLz ואומר ƒ¿¿«¬ƒ∆»

כהנים' ה'תורת כך של enl‰L„על  ∆«ƒ
בא  זה דבר הראוי, באופן נעשה התורה

שהלימוד בכך ביטוי È·Ó≈ƒ‡לידי
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,‰NÚÓ È„ÈÏƒ≈«¬∆ƒ≈«¿≈∆
˙B¯eÓ‡‰ ˙BÎ¯a‰ ÏÎÏ ÌÈ‡a»ƒ¿»«¿»»¬
Èz˙Â' ,‰L¯t‰ CLÓ‰a¿∆¿≈«»»»¿»«ƒ

'B‚Â ÌzÚa ÌÎÈÓLb3ÏÎÂ ƒ¿≈∆¿ƒ»¿¿»
„Ú ‰ÊŒÈ¯Á‡lL ˙BÎ¯a‰ כדי «¿»∆¿«¬≈∆«

שזוכים ÔÙ‡aכך ‰l‡bÏ האמור «¿À»¿…∆
ÌÎÎB˙aבפרשה  ÈzÎl‰˙‰Â'cƒ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆

'˙eiÓÓB˜ ÌÎ˙‡ CÏB‡Â 'B‚4. »≈∆¿∆¿ƒ
˙BÓB˜ ÈzLk B‡ Ì„‡ ˙ÓB˜k eÈ‰iL ‡e‰ ˙eiÓÓB˜ ÔÈÚc¿ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿¿«»»ƒ¿≈

‡˙È‡„k)(כמובא=)ÔÈ¯„‰Ò ˙ÎqÓa5ÈzÎl‰˙‰Â ÔÈÚÂ ,( ƒ¿ƒ»¿«∆∆«¿∆¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿««¿ƒ
Ï ‰ÏÚÓÏÓ ,˙BÎÈÏ‰ '· ‡e‰‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓe ‰hÓ6eÈÈ‰ , ¬ƒƒ¿«¿»¿«»ƒ¿«»¿«¿»«¿

˙BÏÚn‰ '· eÈ‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL7¯‡·nÎÂ ,8ÔÈÚa Ìb ∆¿»ƒ»…ƒ¿««¬¿«¿…»«»ƒ¿»
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exnyz izeevn z`e eklz izewega m`

וכ 7הּמעלֹות  ּכדכד 8ּמבאר , וׂשמּתי ּבענין ּגם ְְְְְְֲִִַַַַַַָָָֹֹ

ּוכדין 9ׁשמׁשתי ּכדין ב'10, יהיּו ּדלעתידֿלבא , ְְְְְִִִִִֵֵַָָֹֹ

ּומלמעלה  למעלה מּלמּטה ּדעבֹודה ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָהּמעלֹות

ְַָלמּטה.

ÔÈ·‰Ïe עם הּנ"ל ּבעבֹודה הּמיחדת הּׁשּיכּות ¿»ƒְֲִֶֶַַַַַָָָֻ

ידּוע  הּנה נאמר 11הּגאּלה, ּדבּתֹורה ְְֱִֵֶַַַַָָָֻ

אחת  ּפעם ּפעמים, ב' מלא תֹולדֹות ְְִֵֵֶַַַַָָאּלה

והארץ  הּׁשמים תֹולדֹות אּלה העֹולם, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבבריאת

ּבא 12ּבהּבראם  ׁשּמּמּנּו ּפרץ לידת לגּבי ב' ּופעם , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּפרץ  תֹולדֹות אּלה ב'13מׁשיח, ׁשהם ּדאף , ְְִֵֵֶֶֶֶַַָ

עצמם, ּבפני זמּנים ּובב' עצמם ּבפני ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָענינים

הּוא  העֹולם ׁשּבבריאת מלא ּתֹולדֹות ְְְְִִִֵֶַַָָָּדענין

עלֿידי  העֹולם נברא ּדכן למּטה, ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָמלמעלה

נברא  מּלּואֹו על ענין 14הּקּב"ה, מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

עלֿידי  נפעל לבא ּדלעתיד מלא ְְְְִִִֵֵַַָָָֹּתֹולדֹות

זאת  ּבכל למעלה, מּלמּטה ועבֹודתינּו, ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָֹמעׂשינּו

מעׂשינּו עלֿידי ׁשּנעׂשה מלא, ּתֹולדֹות ענין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּנה

מלא  תֹולדֹות ּבאּלה ּגם עּלּוי ּפֹועל ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָועבֹודתנּו,

ּכפי  מּלּואֹו על העֹולם ּבבריאת היינּו ְְְִִִִִַַַָָָהראׁשֹון,

הּקּב"ה. עלֿידי ְֵֶַַָָׁשהּוא

¯e‡·eּׁשאמרּו מה ידּוע ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְִִֵֶַַָָָָ

ז"ל  לֹו15רּבֹותינּו להיֹות הּקּב"ה נתאּוה ְְִִֵַַַַָָָ

ּכּונת  ּתכלית וזהּו ּבתחּתֹונים. ּדירה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָיתּבר

ּבתחּתֹונים  ּדירה יתּבר לֹו לעׂשֹות .16הּבריאה, ְְְְֲִִִִֵַַַָָָ

ּבבריאת  זֹו ּכּונה יׁשנּה ּכבר למעלה ּדמּצד ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָוהינּו,

עלֿידי  יׂשראל ׁשּבני אּלא לכּתחּלה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהעֹולם

צריכים הּתאוה עבֹודתם מן זֹו, ּתאוה להמ ׁשי ְְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָ

הּפעל  אל הּכח ּומן הּכח ועלֿידיֿזה 17אל . ְְִֵֶֶֶַַַַַַַֹֹֹ
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וש"נ.7) ואילך. תרכה ע' לע"ל ערך צ"צ דא"ח הליקוטים ספר ובכ"מ.8)ראה ואילך. ג כו, ראה יב.9)לקו"ת נד, ישעי'

א.10) עה, ב"ב ג.11)ראה פ"ל, שמו"ר ו. פי"ב, ב"ר ד.12)ראה ב, יח.13)בראשית ד, פי"ג,14)רות ז. פי"ד, ב"ר ראה

ו.15)ג. פי"ג, במדב"ר טז. נשא תנחומא ובכ"מ.16)ראה ואילך. פל"ו תניא ואילך.17)ראה 283 ע' ח"כ לקו"ש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'CÈ˙LÓL „Î„k ÈzÓNÂ'9, לבוא שלעתיד בגמרא כך על נאמר אשר ¿«¿ƒ«¿…ƒ¿…«ƒ

ÔÈ„Îeיהיה ÔÈ„k(זה וכדברי זה ·'10(=כדברי eÈ‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc , ¿≈¿≈ƒ¿»ƒ»…ƒ¿
˙BÏÚn‰המעלה בעלייהB·Úc„‰הן eהכרוכה ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ הן ««¬«¬»ƒ¿«»¿«¿»

בירידה  הכרוכה בעבודה הקיימת hÓÏ‰.המעלה ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»
˙„ÁÈn‰ ˙eÎiM‰ ÔÈ·‰Ïe¿»ƒ««»«¿À∆∆

‰Ï"pהקיימת ‰„B·Úa הכרוכה »¬»««
בדיבור  במחשבה המצוות בקיום

בעמל  הכרוך באופן ודווקא ובמעשה

‰l‡b‰ויגיעה ÌÚ העתידה‰p‰ , ƒ«¿À»ƒ≈
Úe„È11‰l‡' ¯Ó‡ ‰¯Bz·c »«¿«»∆¡«≈∆

'˙B„ÏB˙בכתיב'· ‡ÏÓ ¿»≈
˙‡È¯·a ˙Á‡ ÌÚt ,ÌÈÓÚt¿»ƒ««««ƒ¿ƒ«
˙B„ÏB˙ ‰l‡' ,ÌÏBÚ‰»»≈∆¿

'Ì‡¯a‰a ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰12, «»«ƒ¿»»∆¿ƒ»¿»
ı¯t ˙„ÈÏ Èa‚Ï '· ÌÚÙe««¿«≈≈«∆∆
‰l‡' ,ÁÈLÓ ‡a epnnL∆ƒ∆»»ƒ«≈∆

'ı¯t ˙B„ÏB˙13Ì‰L Û‡c , ¿∆∆¿«∆≈
'··e ÌÓˆÚ ÈÙa ÌÈÈÚ '·ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿»¿
ÔÈÚc ,ÌÓˆÚ ÈÙa ÌÈpÓÊ¿«ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«

'˙B„ÏBz' בכתיב ÏÓ‡המופיע ¿»≈
‡e‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·aL על רומז ∆ƒ¿ƒ«»»

בהתגלות  הקיים השלימות סוג

הבאה hÓÏ‰האלוקית ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»
העולם  של במציאותו הקשורה התגלות

ביציאתו  צורך שיהיה מבלי שהוא, כפי

ŒÏÚמגדרו  ÌÏBÚ‰ ‡¯· ÔÎc ,¿≈ƒ¿»»»«
,‰"aw‰ È„È חז"ל אומרים כך על ¿≈«»»

·¯‡שהעולם B‡elÓ ÏÚ14 «ƒƒ¿»
העולם  מתחילתו בשלימותו, כלומר

מוכשר  כלי שהוא כזה באופן נברא

בתוכו  האלוקית ההתגלות את ,להכיל
ב  קשורה זו התגלות ˘Â˙ÂÓÈÏאמנם

ÌÏÂÚ‰ Ï˘ כרוכה היא ובמילא

ÔÈÚבמוגבלותו, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«
'˙B„ÏBz' בכתיב ÏÓ‡המופיע ¿»≈

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc זו התגלות הרי ƒ¿»ƒ»…
ב  ˘Ïקשורה ˙Ï·‚ÂÓ È˙Ï·‰ Â˙ÂÓÈÏ˘

‡¯Â·‰ מעלה למעלה שהינה

ולכן  כשלעצמו העולם של משלימותו

זה דבר אלא הבריאה בתחילת בו קיימת eÈNÚÓאיננה È„ÈŒÏÚ ÏÚÙƒ¿««¿≈«¬≈
,e˙„B·ÚÂ ויציאה מציאותינו התבטלות היא עבודתינו של משמעותה אשר «¬»≈

ÔÈÚמגדרינו ‰p‰ ˙‡Ê ÏÎa ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓשל 'B„ÏBz˙זה ƒ¿«»¿«¿»¿»…ƒ≈ƒ¿«¿

,eÈ˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL ,'‡ÏÓ Y את שולל איננו »≈∆«¬»«¿≈«¬≈«¬»≈
הוא אדרבא אלא העולם של הראשונה בשלימותו הקיים ≈ÏÚBtהיתרון

eÈÈ‰ ,ÔBL‡¯‰ '‡ÏÓ Y ˙B„ÏB˙ ‰l‡'a Ìb ÈelÚ ההתגלות ƒ«¿≈∆¿»≈»ƒ«¿
עם  תתחבר למעלה מלמטה בעלייה הכרוכה מוגבלת הבלתי האלוקית

הקיימת האלוקית »È¯·aƒ¿ƒ‡˙ההתגלות
‡e‰L ÈÙk B‡elÓ ÏÚ ÌÏBÚ‰»»«ƒ¿ƒ∆

‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ מלמעלה בירידתו «¿≈«»»
ההתגלות .למטה  אחרות: במילים

בצורה  היא אף תתקבל מוגבלת הבלתי

של  המוגבלת מציאותו בתוך 'מיושבת'

כן  גם שהוא כזה באופן והאדם העולם

איתה. ולהתאחד להפנימה יוכל

Úe„È ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈»«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó15 «∆»¿«≈«

BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙ƒ¿«»«»»ƒ¿
ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È תאוותו ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ

מציאותם  בתוך דווקא דירה לו שתהיה

התחתונים  הנבראים e‰ÊÂשל .¿∆
,‰‡È¯a‰ ˙ek ˙ÈÏÎz ובמילא «¿ƒ«»««¿ƒ»

האדם  עבודת תכלית כן גם זו

‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BNÚÏ«¬ƒ¿»≈ƒ»
ÌÈBzÁ˙a16„vÓc ,eÈ‰Â . ¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ«

‰ÏÚÓÏ הוא ברוך הקדוש של מצידו ¿«¿»
dLÈ ¯·k התממשותה בשלימות ¿»∆¿»

È¯·a‡˙עודBÊותאווהek‰של «»»ƒ¿ƒ«
‰lÁzÎÏ ÌÏBÚ‰ מחשבתו שהרי »»¿«¿ƒ»

המהווה  זו היא הקדושֿברוךֿהוא של

רגע  בכל אותו ומקיימת העולם את

אודות  הבורא של מחשבתו כן ואם

העולם  את כבר ממלאה בעולם ,דירתו
È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NÈ ÈaL ‡l‡∆»∆¿≈ƒ¿»≈«¿≈
CÈLÓ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ì˙„B·Ú¬»»¿ƒƒ¿«¿ƒ

BÊולהוריד ‰Â‡z המציאות לתוך «¬»
‰ÈÂÏ‚‰ העולם כשם ,של שהרי

בכל  נמצא היותו עם בעצמו שהקב"ה

כלל  שייך איננו כך עם ביחד אך מקום

כמו  הנברא, של המוגבלת למציאותו

עם  הוא ברוך הקדוש של מחשבתו כן

אך  כולה המציאות את ממלאה היותה

ממקומה  להורידה צריך תחילה לכן בתוכה. מורגשת איננה כך עם ביחד

להורידה הבורא, של בעצמותו כמוסה היא בו ‡Ïהעליון ‰Â‡z‰ ÔÓƒ««¬»∆
Ák‰העולם של הרוחני השורש מכן eאל ‡Ïלאחר Ák‰ ÔÓ «…«ƒ«…«∆
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n"cyz'dח xii` f"i ,izewega t"y

ּבראׁשית  ּבמעׂשה להּקּב"ה ׁשּתף האדם ,18נעׂשה ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ

ּדענין  ּבפעל, הּדירה את לעׂשֹות עבֹודתֹו ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹעלֿידי 

העבֹודה  ׁשלמּות ּבגמר לעתידֿלבא יהיה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹזה

ּבּתניא  זֹו19(ּכּמבאר ׁשּכּונה ּדמה לֹומר, ויׁש .( ְְְְֵֶַַַַַַָָָָֹ

לבני  הּכח ׁשּזהּו ּבּבריאה, מּלכּתחּלה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹהיא

ּכן  ּגם נרמז ּבפעל, לעׂשֹותּה ׁשּיּוכלּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹיׂשראל

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו הּפסּוק 20ּבמה ורּוח 21על ְְְֵֶַַַַַַָָ

ׁשל  רּוחֹו זֹו הּמים, ּפני על מרחפת ְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹאלקים

ּבפרטּיּות  הּבריאה לפני ׁשעֹוד והינּו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמׁשיח,

ּבמים  מים העֹולם היתה 22(ׁשהיה ּכ ואחר ְְְִִֶַַַַָָָָָָָ

ענין  ּבֹו היה ּכבר הּנבראים) ּפרטי ּכל ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָּבריאת

והּתכלית  הּכּונה היינּו מׁשיח, ׁשל ְְְִִֶַַַַַַָָָרּוחֹו

ּדפסּוק  הענין, ּוכפׁשטּות לבא. לעתיד ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתתּגּלה

ׁשלמּות  לפני נאמר גֹו') אלקים (ורּוח ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַֹזה

הּׁשמים  תֹולדֹות אּלה ׁשּנאמר לפני ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּבריאה,

והגם  ּכּנ"ל. מלא תֹולדֹות גֹו', ּבהּבראם ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָוהארץ

ּברא  ּבראׁשית הּפסּוק אחרי נאמר זה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשענין

הרי  מּכלֿמקֹום הארץ, ואת הּׁשמים את ְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאלקים

ז"ל  רּבֹותינּו יׂשראל 23אמרּו ׁשל ׁשּמחׁשבּתם ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

לעֹולם  קדמה והּתֹורה לּתֹורה, אפּלּו ְְְֲִַַָָָָָָָָקדמה

ׁשנה  קדמּו24אלּפים ׁשּיׂשראל מּובן ּדמּזה , ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּגם  ּכֹולל וזה ׁשנה), מאלּפים (יֹותר ְְִֵֵֵֶַַַָָָָלעֹולם

ה'יחידה  הּוא מׁשיח ׁשהרי מׁשיח, ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּבחינת

יׂשראל  ׁשל מׁשיח 25הּכללית' ּפעּלת ואפן . ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ

מּלמעלה, מּקיף ׁשהּוא ּדהגם הּוא, ְְֲִִֶַַַַָָָּבעֹולם

 ֿ מּכל מהּמים), (למעלה הּמים ּפני על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמרחפת

ּובפרט  אֹותם, ּומּקיף הּמים אל ׁשּי הּוא ְִִִֶַַַַָָָָמקֹום

רּבֹותינּו ּכמאמר מהּמים, מקֹורֹו העֹולם ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָׁשּכל

נֹותן 22ז"ל  זה ּולפיכ ּבמים, מים העֹולם ׁשהיה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

עלֿידי  יׂשראל יּוכלּו ּכ ׁשאחר הּכח ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹאת

ּבתחּתֹונים. ּדירה יתּבר לֹו לעׂשֹות ְְְֲֲִִִֵַַָָָָעבֹודתם
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ב.18)וש"נ. קיט, א. י, שבת ד.20)שם.19)ראה פ"ב, ב.21)ב"ר א, ב.22)בראשית פ"ה, ב"ר ד.23)ראה פ"א, ב"ר

ועוד.24) ד. וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר שער 25)ראה וראה הרמ"ז. בשם ס"ד (הב') תרצ"ט אכה"ד אלקים וידבר ד"ה

ובכ"מ. בתחלתו. הגלגולים וספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÚt‰17‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ הבורא . של תאוותו את בשלימות מממש שהאדם «…«¿«¿≈∆

˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ‰"aw‰Ï ÛzL Ì„‡‰ ‰NÚ18È„ÈŒÏÚ , «¬∆»»»À»««»»¿«¬≈¿≈ƒ«¿≈
‰¯Èc‰ ˙‡ ˙BNÚÏ B˙„B·Ú‰Ê ÔÈÚc ,ÏÚÙa התגלותו כלומר ¬»«¬∆«ƒ»¿…«¿ƒ¿»∆
בעולם בדירתו הבורא של eÓÏL˙השלימה ¯Ó‚a ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒ»…ƒ¿«¿≈
a ¯‡·nk) ‰„B·Ú‰ ספר »¬»«¿…»«

Èz19‰Óc‡ה  ,¯ÓBÏ LÈÂ .( «¿»¿≈«¿«
כעת BÊשלמדנו ‰ekL אשר ∆«»»

של  מצידו העולם, נברא בשבילה

הוא ברוך lÁzÎlÓ‰הקדוש ‡È‰ƒƒ¿«¿ƒ»
(נמצאת ,‰‡È¯aa משמעותה אשר «¿ƒ»

זו הימצאות È·Ïשל Ák‰ e‰fL∆∆«…«ƒ¿≈
d˙BNÚÏ eÏÎeiL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿«¬»

ÏÚÙa הנברא כיצד כך לולא שהרי ¿…«
דירה  להיות עצמו בכוח יכול המוגבל

הבורא  של זה ),לבליֿגבול דבר

e¯Ó‡M ‰Óa Ôk Ìb ÊÓ¯ƒ¿»«≈¿«∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯20˜eÒt‰ ÏÚ21 «≈«««»

בהיות  עוד הבריאה, בתחילת שנאמר

מכוסה  ובוהו תוהו של במצב העולם

במים, ‡ÌÈ˜Ïכולו Áe¯Â'¿«¡…ƒ
,'ÌÈn‰ Èt ÏÚ ˙ÙÁ¯Ó אומרים ¿«∆∆«¿≈«»ƒ

חז"ל כך ÁÈLÓ,על ÏL BÁe¯ BÊ∆»ƒ«
ÈÙÏ „BÚL eÈ‰Â שלבי ¿«¿∆ƒ¿≈
) ˙eiË¯Ùa ‰‡È¯a‰ בזמן עוד «¿ƒ»ƒ¿»ƒ

ÌÈÓa ÌÈÓ ÌÏBÚ‰ ‰È‰L22 ∆»»»»«ƒ¿«ƒ
Â רקÏk ˙‡È¯a ‰˙È‰ Ck ¯Á‡ ¿««»»¿»¿ƒ«»

Ba ‰È‰ ¯·k (ÌÈ‡¯·p‰ ÈË¯t¿»≈«ƒ¿»ƒ¿»»»
eÈÈ‰ ,ÁÈLÓ ÏL BÁe¯ ÔÈÚƒ¿«∆»ƒ««¿
‰lb˙zL ˙ÈÏÎz‰Â ‰ek‰««»»¿««¿ƒ∆ƒ¿«∆
˙eËLÙÎe .‡·Ï „È˙ÚÏ∆»ƒ»…¿«¿
Áe¯Â) ‰Ê ˜eÒÙc ,ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»∆¿«
ÈÙÏ ¯Ó‡ ('B‚ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆¡«ƒ¿≈
ÈÙÏ ,‰‡È¯a‰ ˙eÓÏL¿≈«¿ƒ»ƒ¿≈

¯Ó‡pLÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙ ‰l‡ ∆∆¡«≈∆¿«»«ƒ
˙B„ÏB˙ ,'B‚ Ì‡¯a‰a ı¯‡‰Â¿»»∆¿ƒ»¿»¿
‰Ê ÔÈÚL Ì‚‰Â .Ï"pk ‡ÏÓ, »≈«««¬«∆ƒ¿»∆

בעולם, משיח של רוחו של הימצאותו

˙ÈL‡¯a' ˜eÒt‰ È¯Á‡ ¯Ó‡∆¡««¬≈«»¿≈ƒ
˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a»»¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈

'ı¯‡‰ לחשוב ניתן היה מכך אשר »»∆
מתחילה  לעולם משיח של ששייכותו

תיכף  לא אך הבריאה לאחרי רגע

ממש, הראשון הרגע של בתחילת הווייתו בעצם קשור זה אין כן אם אשר

כשלעצמו  Ï"Êהעולם eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,23 ƒ»»¬≈»¿«≈«
‰¯BzÏ elÙ‡ ‰Ó„˜ Ï‡¯NÈ ÏL Ìz·LÁnL של המחשבה ∆«¬«¿»∆ƒ¿»≈»¿»¬ƒ«»

אודות  למחשבתו קדמה ישראל בני של מציאותם אודות הוא ברוך הקדוש

L‰התורה  ÌÈtÏ‡ ÌÏBÚÏ ‰Ó„˜ ‰¯Bz‰Â ,24Ô·eÓ ‰fÓc , ¿«»»¿»»»«¿«ƒ»»¿ƒ∆»
¯˙BÈ) ÌÏBÚÏ eÓ„˜ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈»¿»»≈

Â ,(‰L ÌÈtÏ‡Ó מדובר כאשר ≈«¿«ƒ»»¿
הרי  ישראל בני של מציאותם אודות

,ÁÈLÓ ˙ÈÁa Ìb ÏÏBk ‰Ê∆≈«¿ƒ«»ƒ«
ÁÈLÓ È¯‰L כפרט רק נחשב איננו ∆¬≈»ƒ«

אלא  ישראל נשמות כל מתוך אחד

ÏL '˙ÈÏÏk‰ ‰„ÈÁÈ'‰ ‡e‰«¿ƒ»«¿»ƒ∆
Ï‡¯NÈ25 יהודי כל של בנשמתו ƒ¿»≈

הנעלית  הדרגה שונות, דרגות קיימות

קשורה  'יחידה' בשם הנקראת מביניהם

של  נשמתו הנשמה. של בעצמותה

היחידה  דרגת את בתוכה מכילה משיח

משמשת  והיא ישראל בני כל של

שבכך  מובן מהאמור להן. כמקור

קדמה  ישראל בני של שמציאותם

קדם  משיח של עניינו גם הרי לעולם

נברא  זה רקע ומתוך העולם לבריאת

כמה  עד מודגש בכך אשר העולם,

הבריאה  מאחורי העומדת המחשבה

האלוקית  ההתגלות אודות היא כולה

העתידה  בגאולה ÔÙ‡Âשתהיה .¿…∆
˙lÚtשל ÁÈLÓהימצאותו ¿À«»ƒ«

‡e‰L Ì‚‰c ,‡e‰ ÌÏBÚa»»«¬«∆
,‰ÏÚÓlÓ ÛÈwÓ בלשון כמדוייק «ƒƒ¿«¿»

‰ÌÈn'הפסוק Èt ÏÚ ˙ÙÁ¯Ó'¿«∆∆«¿≈«»ƒ
ÌÈn‰Ó),כלומר ( ‰ÏÚÓÏ כך ¿«¿»≈««ƒ

לקבל  יכול יהודי כוח איזה שלכאורה

חשכת  בתוך הנעשית בעבודתו מכך

CiLהעולם, ‡e‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«»
,Ì˙B‡ ÛÈwÓe ÌÈn‰ Ï‡∆««ƒ«ƒ»
B¯B˜Ó ÌÏBÚ‰ ÏkL Ë¯Ù·eƒ¿»∆»»»¿
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,ÌÈn‰Ó≈««ƒ¿«¬««≈

Ï"Ê22ÌÈÓ ÌÏBÚ‰ ‰È‰L «∆»»»»«ƒ
˙‡ Ô˙B ‰Ê CÎÈÙÏe ,ÌÈÓa¿«ƒ¿ƒ»∆≈∆
Ï‡¯NÈ eÏÎeÈ Ck ¯Á‡L Ák‰«…«∆««»¿ƒ¿»≈
BÏ ˙BNÚÏ Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»«¬

.ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È בתורת ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
הרוחנית  שמשמעותם מוסבר החסידות

ומקור  החיים כוח שהרי ממים, נוצר כולו העולם התענוג. כוח הינה 'מים' של
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exnyz izeevn z`e eklz izewega m`

‰p‰Â,ּבעֹולם ּדיׂשראל העבֹודה לאפן ּבנֹוגע ¿ƒ≈ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹ

הּנה  ׁשלמּותֹו, לתכלית אֹותֹו ְְְְִִִִֵֵֶַׁשּמביאים

למּטה  ּבעֹולם להיֹות צריכה ׁשהיא לזה ְְְְִִִֶֶַָָָָָנֹוסף

אמרּו ּומעׂשה), ּדּבּור ּדמחׁשבה הּלבּוׁשים ְְְְֲֲִִֶַַַָָָ(ּבג'

ז"ל  אלקים 26רּבֹותינּו ּברא אׁשר הּפסּוק על ֱֲִֵֶַַַַָָָֹ

ּבתבת  נרמז ׁשהּתּקּון היינּו לתּקן, - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָלעׂשֹות

ידּוע  ועלּֿדרֿזה ּבלׁשֹון 27לעׂשֹות. הּדּיּוק ְְֲִִֶֶֶַַַַָ

ּתלּויים 28הּתניא  ּדלעתידֿלבא הּגּלּויים ׁשּכל ְְְִִִִִֶַַַָָָָֹ

ּדהּלׁשֹון  הּגלּות, זמן ּבמׁש ועבֹודתנּו ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָּבמעׂשינּו

ּדענין  ּבדּיּוק. הּוא הּוא 29מעׂשינּו הּמעׂשה ְְְֲֲִִֵֶַַַַ

מּלׁשֹון  ּכפּיה הּצדקה.30מּלׁשֹון על מעׂשין ְְְְְִִִִַַַָָָ

מּלׁשֹון  הּוא ועבֹודתנּו הּלׁשֹון ְְֲִֵֶֶֶַַַָָועלּֿדרֿזה

ּדּבּורֿהּמתחיל  הּקדׁש' ּב'אּגרת וכּמבאר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹּכפּיה,

ׁשלֹום  הּצדקה מעׂשה מעלת 31והיה ּדעיּקר , ְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָ

ענין  ׁשּזהּו ּוכפּיה, עׂשּיה ּבבחינת היא ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָהעבֹודה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּדעּקר 32העמל. יּולד, לעמל אדם ְְְִֶֶַָָָָָָָָ

ּדוקא. ּדעמל ּבאפן להיֹות צרי האדם ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָֹעבֹודת

עלֿידי  הּגאּולה אפן עם ּגם זה לקּׁשר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹויׁש

אדם  ּבּתאר נקרא הּוא ׁשּגם צדקנּו, ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹמׁשיח

(ּב'ׁש מקֹומֹות ּבכּמה האמּונה'(וכּמבאר 33ער ְְְְְֱַַַַָָָָֹ

ּׁשּכתּוב 34ועֹוד  ּבמה הּנה 35) צדקנּו) מׁשיח (על ְְְְִִִֵֵֶַַַָ

הּוא  ּדמאד מאד, וגבּה ונּׂשא ירּום עבּדי ְְְְְְִִִִַַַָָָֹֹיׂשּכיל

חל  עליו ּגם ּובמילא אחר), ּבצרּוף אדם ְְִֵֵֵַַָָָָָָאֹותּיֹות

מה  ׁשּזה ּו לֹומר  ויׁש יּולד. לעמל ּדאדם ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָהענין

סנהדרין  ּבמּסכת ּבּגמרא ׁשּמׁשיח 36ׁשּמבאר ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

חלאים, סֹובלי ענּיי ּבין ויתיב רֹומי ּבׁשערי ְְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֵֵַָָיֹוׁשב

חד  ׁשרי איהּו זימנא, ּבחד ואסירי ׁשרּו ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֻוכּלן

מעּכב  ּדלא מּבעינא ּדילמא אמר חד, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹואסיר
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הבורא  של בתענוג העליון, בעונג הוא זה עונג של מקורו העונג. הוא החיים

זה, תענוג מאחורי העומדת הכמוסה הכוונה כולו. העולם נברא בכוחו אשר

היות  עם לכן אשר משיח. של מציאותו הינה מעליו ה'מקיפה' ה'מרחפת'

בעבודתו  שיהודי בכך ביטוי לידי הבא דבר ונסתרת, כמוסה זו שכוונה

שמציאותו  עולם מול עומד היוםֿיומית

אך  חשוכה, להיות יכולה הגלויה

הכוח  את לגלות היהודי של בכוחו

של  רוחו עצמו, העולם של הכמוס

משיח.

‰„B·Ú‰ ÔÙ‡Ï Ú‚Ba ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈«¿…∆»¬»
ÌÈ‡È·nL ,ÌÏBÚa Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈»»∆¿ƒƒ
‰p‰ ,B˙eÓÏL ˙ÈÏÎ˙Ï B˙B‡¿«¿ƒ¿≈ƒ≈

L ‰ÊÏ ÛÒB זו ‰È‡עבודה »¿∆∆ƒ
‰hÓÏ ÌÏBÚa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»»¿«»

צריכה ( האדם של עבודתו כלומר

החיצוניים  בכוחותיו גם להיעשות

בעולם, הגלויה במציאותו הקשורים

את  יעורר שהוא בכך די לא שלכן

עליו  אלא ליבו בפנימיות בה' דביקותו

המצוות בקיום ¿a‚'לעסוק
¯eac ‰·LÁÓc ÌÈLe·l‰«¿ƒ¿«¬»»ƒ

,(‰NÚÓe של עבודתו לכך בנוסף «¬∆
ביגיעה, כרוכה להיות צריכה האדם

ש  במה רמוז זה ¯eÈ˙Baדבר e¯Ó‡»¿«≈
Ï"Ê26˜eÒt‰ ÏÚ בסיומה שנאמר «««»

השביעי  ביום הבריאה מלאכת של

Y '˙BNÚÏ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ¯L‡'¬∆»»¡…ƒ«¬
שמשמעות  חז"ל כך על אומרים

היא 'לעשות' כלומר 'Ôw˙Ï'המילה ¿«≈
היא  כולה הבריאה של התיקון

'עשיה' – Ôewz‰L'לעשות' eÈÈ‰ ,«¿∆«ƒ
˙·˙a ÊÓ¯(במילה=)'˙BNÚÏ' ƒ¿»¿≈««¬

המילה  פירוש חז"ל של בלשונם

שכלולו  לגמר הדבר הבאת הוא 'תיקון'

שהבאת  מובן ומכך ושלימותו,

הרי  ושלימותה שכלולה לגמר הבריאה

ב'לעשות' כרוך ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰זה .¿«∆∆∆
וה'לעשות' ה'עשיה' חשיבות מודגשת

ש  Úe„È27ÔBLÏaבמה ˜eic‰ »««ƒƒ¿
‡Èz‰28ÌÈÈelb‰ ÏkLהאלוקייםÌÈÈeÏz ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ««¿»∆»«ƒƒƒ¿»ƒ»…¿ƒ

ÔBLl‰cּבמעׂשינּו ,˙eÏb‰ ÔÓÊ CLÓa e˙„B·ÚÂמעׂשינּו ְֲֵַ«¬»≈¿∆∆¿««»¿«»ֲֵַ
ÔÈÚc .˜ei„a ‡e‰29 הּמעׂשה'‰iÙk' ÔBLlÓ ‡e‰ כלומר ¿ƒ¿ƒ¿«ֲֶַַƒ¿¿ƒ»

ביגיעה. כלומר ורצונו, טבעו נגד אך האדם ידי על הנעשית בפעולה מדובר

מובן 'עשיה' במילה זה ‰v„˜‰'30חז"ל ÔBLlÓפירוש ÏÚ ÔÈNÚÓ' ƒ¿¿«ƒ««¿»»
דין בית מחוייב ÔÈÙÂÎכלומר שהוא הצדקה את לתת כורחו בעל האדם את

'eÈ˙„B·ÚÂ'בה  ÔBLl‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ בספר . משפט באותו המופיע ¿«∆∆∆«»«¬»≈
כן‰e‡התניא ¿ÔBLlÓƒגם

a ¯‡·nÎÂ ,'‰iÙk' הרביעי חלק ¿ƒ»¿«¿…»¿
התניא  ספר ‰L„w'של ˙¯b‡', ƒ∆∆«…∆

'È‰Â‰באגרת  ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒ¿»»
'ÌBÏL ‰˜„v‰ ‰NÚÓ31, «¬≈«¿»»»

‡È‰ '‰„B·Ú'‰ ˙ÏÚÓ ¯wÚc¿ƒ««¬«»¬»ƒ
כרוכה 'iNÚ‰'כאשר ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¬ƒ»

.ÏÓÚ‰ ÔÈÚ e‰fL ,'‰iÙÎ'e¿ƒ»∆∆ƒ¿«∆»»
·e˙kL BÓÎe32ÏÓÚÏ Ì„‡' ¿∆»»»¿»»

Ì„‡‰ ˙„B·Ú ¯wÈÚc ,'„ÏeÈ»¿ƒ«¬«»»»
ÏÓÚc ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿…∆¿»»
ÌÚ Ìb ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ .‡˜Âc«¿»¿≈¿«≈∆«ƒ
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰Ïe‡b‰ ÔÙ‡…∆«¿»«¿≈¿ƒ«
¯‡za ‡¯˜ ‡e‰ ÌbL ,e˜„ƒ̂¿≈∆«ƒ¿»«…«
‰nÎa ¯‡·nÎÂ) 'Ì„‡'»»¿«¿…»¿«»

'‰eÓ‡‰ ¯ÚL'a) ˙BÓB˜Ó33 ¿¿««»¡»
„BÚÂ34·e˙kM ‰Óa (35ÏÚ) ¿¿«∆»«

ÏÈkNÈ ‰p‰' (e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈ƒ≈«¿ƒ
,'„‡Ó d·‚Â ‡OÂ Ìe¯È Èc·Ú«¿ƒ»¿ƒ»¿»«¿…

cהמילה ‰e‡אותיות '„‡Ó' ƒ¿…
˙Bi˙B‡המילהÛe¯ˆa 'Ì„‡' ƒ»»¿≈

¯Á‡ האותיות סדר בשינוי ),כלומר «≈
ÔÈÚ‰ ÏÁ ÂÈÏÚ Ìb ‡ÏÈÓ·e¿≈»«»»»»ƒ¿»
LÈÂ .'„ÏeÈ ÏÓÚÏ Ì„‡'c¿»»¿»»»¿≈
¯‡·nL ‰Ó e‰fL ¯ÓBÏ«∆∆«∆¿…»

ÔÈ¯„‰Ò ˙ÎqÓa ‡¯Óba36 «¿»»¿«∆∆«¿∆¿ƒ
ÈÓB¯ È¯ÚLa ·LBÈ ÁÈLnL∆»ƒ«≈¿«¬≈ƒ
ÌÈ‡ÏÁ ÈÏ·BÒ ÈiÚ ÔÈa ·È˙ÈÂ¿»≈≈¬ƒ≈¿≈√»ƒ
חוליים  סובלי עניים בין (=ויושב

מנוגעים) e¯Lשונים, ÔlÎÂ ,¿À»»
‡ÓÈÊ „Áa È¯ÈÒ‡Â וכל=) «¬ƒ≈¿«ƒ¿»

וקושרים, מתירים [מלבדו] העניים

התחבושות  כל [את מחליפים כלומר

אחת) בבת גופם] אברי כל ,שעל
„Á ¯ÈÒ‡Â „Á È¯L e‰È‡ƒ»≈«¿»ƒ«
[מיד  אחת וחובש וקושר אחת [תחבושת] מתיר משיח, כלומר (=הוא,

ביחד]) שניים מתיר אינו ש ,במקומה, מכך נובעת זו »«‡Ó¯התנהגותו
'eÎÂ ·kÚÓ ‡Ïc ‡ÈÚaÓ ‡ÓÏÈcאדרׁש אני שמא אומר: (=הוא ƒ¿»ƒ¿≈»¿…¿«≈¿ֵֶָ
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ט n"cyz'd xii` f"i ,izewega t"y

ּבראׁשית  ּבמעׂשה להּקּב"ה ׁשּתף האדם ,18נעׂשה ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ

ּדענין  ּבפעל, הּדירה את לעׂשֹות עבֹודתֹו ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹעלֿידי 

העבֹודה  ׁשלמּות ּבגמר לעתידֿלבא יהיה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹזה

ּבּתניא  זֹו19(ּכּמבאר ׁשּכּונה ּדמה לֹומר, ויׁש .( ְְְְֵֶַַַַַַָָָָֹ

לבני  הּכח ׁשּזהּו ּבּבריאה, מּלכּתחּלה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹהיא

ּכן  ּגם נרמז ּבפעל, לעׂשֹותּה ׁשּיּוכלּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹיׂשראל

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו הּפסּוק 20ּבמה ורּוח 21על ְְְֵֶַַַַַַָָ

ׁשל  רּוחֹו זֹו הּמים, ּפני על מרחפת ְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹאלקים

ּבפרטּיּות  הּבריאה לפני ׁשעֹוד והינּו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמׁשיח,

ּבמים  מים העֹולם היתה 22(ׁשהיה ּכ ואחר ְְְִִֶַַַַָָָָָָָ

ענין  ּבֹו היה ּכבר הּנבראים) ּפרטי ּכל ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָּבריאת

והּתכלית  הּכּונה היינּו מׁשיח, ׁשל ְְְִִֶַַַַַַָָָרּוחֹו

ּדפסּוק  הענין, ּוכפׁשטּות לבא. לעתיד ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתתּגּלה

ׁשלמּות  לפני נאמר גֹו') אלקים (ורּוח ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַֹזה

הּׁשמים  תֹולדֹות אּלה ׁשּנאמר לפני ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּבריאה,

והגם  ּכּנ"ל. מלא תֹולדֹות גֹו', ּבהּבראם ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָוהארץ

ּברא  ּבראׁשית הּפסּוק אחרי נאמר זה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשענין

הרי  מּכלֿמקֹום הארץ, ואת הּׁשמים את ְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאלקים

ז"ל  רּבֹותינּו יׂשראל 23אמרּו ׁשל ׁשּמחׁשבּתם ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

לעֹולם  קדמה והּתֹורה לּתֹורה, אפּלּו ְְְֲִַַָָָָָָָָקדמה

ׁשנה  קדמּו24אלּפים ׁשּיׂשראל מּובן ּדמּזה , ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּגם  ּכֹולל וזה ׁשנה), מאלּפים (יֹותר ְְִֵֵֵֶַַַָָָָלעֹולם

ה'יחידה  הּוא מׁשיח ׁשהרי מׁשיח, ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּבחינת

יׂשראל  ׁשל מׁשיח 25הּכללית' ּפעּלת ואפן . ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ

מּלמעלה, מּקיף ׁשהּוא ּדהגם הּוא, ְְֲִִֶַַַַָָָּבעֹולם

 ֿ מּכל מהּמים), (למעלה הּמים ּפני על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמרחפת

ּובפרט  אֹותם, ּומּקיף הּמים אל ׁשּי הּוא ְִִִֶַַַַָָָָמקֹום

רּבֹותינּו ּכמאמר מהּמים, מקֹורֹו העֹולם ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָׁשּכל

נֹותן 22ז"ל  זה ּולפיכ ּבמים, מים העֹולם ׁשהיה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

עלֿידי  יׂשראל יּוכלּו ּכ ׁשאחר הּכח ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹאת

ּבתחּתֹונים. ּדירה יתּבר לֹו לעׂשֹות ְְְֲֲִִִֵַַָָָָעבֹודתם
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ב.18)וש"נ. קיט, א. י, שבת ד.20)שם.19)ראה פ"ב, ב.21)ב"ר א, ב.22)בראשית פ"ה, ב"ר ד.23)ראה פ"א, ב"ר

ועוד.24) ד. וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר שער 25)ראה וראה הרמ"ז. בשם ס"ד (הב') תרצ"ט אכה"ד אלקים וידבר ד"ה

ובכ"מ. בתחלתו. הגלגולים וספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÚt‰17‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ הבורא . של תאוותו את בשלימות מממש שהאדם «…«¿«¿≈∆

˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ‰"aw‰Ï ÛzL Ì„‡‰ ‰NÚ18È„ÈŒÏÚ , «¬∆»»»À»««»»¿«¬≈¿≈ƒ«¿≈
‰¯Èc‰ ˙‡ ˙BNÚÏ B˙„B·Ú‰Ê ÔÈÚc ,ÏÚÙa התגלותו כלומר ¬»«¬∆«ƒ»¿…«¿ƒ¿»∆
בעולם בדירתו הבורא של eÓÏL˙השלימה ¯Ó‚a ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒ»…ƒ¿«¿≈
a ¯‡·nk) ‰„B·Ú‰ ספר »¬»«¿…»«

Èz19‰Óc‡ה  ,¯ÓBÏ LÈÂ .( «¿»¿≈«¿«
כעת BÊשלמדנו ‰ekL אשר ∆«»»

של  מצידו העולם, נברא בשבילה

הוא ברוך lÁzÎlÓ‰הקדוש ‡È‰ƒƒ¿«¿ƒ»
(נמצאת ,‰‡È¯aa משמעותה אשר «¿ƒ»

זו הימצאות È·Ïשל Ák‰ e‰fL∆∆«…«ƒ¿≈
d˙BNÚÏ eÏÎeiL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿«¬»

ÏÚÙa הנברא כיצד כך לולא שהרי ¿…«
דירה  להיות עצמו בכוח יכול המוגבל

הבורא  של זה ),לבליֿגבול דבר

e¯Ó‡M ‰Óa Ôk Ìb ÊÓ¯ƒ¿»«≈¿«∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯20˜eÒt‰ ÏÚ21 «≈«««»

בהיות  עוד הבריאה, בתחילת שנאמר

מכוסה  ובוהו תוהו של במצב העולם

במים, ‡ÌÈ˜Ïכולו Áe¯Â'¿«¡…ƒ
,'ÌÈn‰ Èt ÏÚ ˙ÙÁ¯Ó אומרים ¿«∆∆«¿≈«»ƒ

חז"ל כך ÁÈLÓ,על ÏL BÁe¯ BÊ∆»ƒ«
ÈÙÏ „BÚL eÈ‰Â שלבי ¿«¿∆ƒ¿≈
) ˙eiË¯Ùa ‰‡È¯a‰ בזמן עוד «¿ƒ»ƒ¿»ƒ

ÌÈÓa ÌÈÓ ÌÏBÚ‰ ‰È‰L22 ∆»»»»«ƒ¿«ƒ
Â רקÏk ˙‡È¯a ‰˙È‰ Ck ¯Á‡ ¿««»»¿»¿ƒ«»

Ba ‰È‰ ¯·k (ÌÈ‡¯·p‰ ÈË¯t¿»≈«ƒ¿»ƒ¿»»»
eÈÈ‰ ,ÁÈLÓ ÏL BÁe¯ ÔÈÚƒ¿«∆»ƒ««¿
‰lb˙zL ˙ÈÏÎz‰Â ‰ek‰««»»¿««¿ƒ∆ƒ¿«∆
˙eËLÙÎe .‡·Ï „È˙ÚÏ∆»ƒ»…¿«¿
Áe¯Â) ‰Ê ˜eÒÙc ,ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»∆¿«
ÈÙÏ ¯Ó‡ ('B‚ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆¡«ƒ¿≈
ÈÙÏ ,‰‡È¯a‰ ˙eÓÏL¿≈«¿ƒ»ƒ¿≈

¯Ó‡pLÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙ ‰l‡ ∆∆¡«≈∆¿«»«ƒ
˙B„ÏB˙ ,'B‚ Ì‡¯a‰a ı¯‡‰Â¿»»∆¿ƒ»¿»¿
‰Ê ÔÈÚL Ì‚‰Â .Ï"pk ‡ÏÓ, »≈«««¬«∆ƒ¿»∆

בעולם, משיח של רוחו של הימצאותו

˙ÈL‡¯a' ˜eÒt‰ È¯Á‡ ¯Ó‡∆¡««¬≈«»¿≈ƒ
˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a»»¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈

'ı¯‡‰ לחשוב ניתן היה מכך אשר »»∆
מתחילה  לעולם משיח של ששייכותו

תיכף  לא אך הבריאה לאחרי רגע

ממש, הראשון הרגע של בתחילת הווייתו בעצם קשור זה אין כן אם אשר

כשלעצמו  Ï"Êהעולם eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,23 ƒ»»¬≈»¿«≈«
‰¯BzÏ elÙ‡ ‰Ó„˜ Ï‡¯NÈ ÏL Ìz·LÁnL של המחשבה ∆«¬«¿»∆ƒ¿»≈»¿»¬ƒ«»

אודות  למחשבתו קדמה ישראל בני של מציאותם אודות הוא ברוך הקדוש

L‰התורה  ÌÈtÏ‡ ÌÏBÚÏ ‰Ó„˜ ‰¯Bz‰Â ,24Ô·eÓ ‰fÓc , ¿«»»¿»»»«¿«ƒ»»¿ƒ∆»
¯˙BÈ) ÌÏBÚÏ eÓ„˜ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈»¿»»≈

Â ,(‰L ÌÈtÏ‡Ó מדובר כאשר ≈«¿«ƒ»»¿
הרי  ישראל בני של מציאותם אודות

,ÁÈLÓ ˙ÈÁa Ìb ÏÏBk ‰Ê∆≈«¿ƒ«»ƒ«
ÁÈLÓ È¯‰L כפרט רק נחשב איננו ∆¬≈»ƒ«

אלא  ישראל נשמות כל מתוך אחד

ÏL '˙ÈÏÏk‰ ‰„ÈÁÈ'‰ ‡e‰«¿ƒ»«¿»ƒ∆
Ï‡¯NÈ25 יהודי כל של בנשמתו ƒ¿»≈

הנעלית  הדרגה שונות, דרגות קיימות

קשורה  'יחידה' בשם הנקראת מביניהם

של  נשמתו הנשמה. של בעצמותה

היחידה  דרגת את בתוכה מכילה משיח

משמשת  והיא ישראל בני כל של

שבכך  מובן מהאמור להן. כמקור

קדמה  ישראל בני של שמציאותם

קדם  משיח של עניינו גם הרי לעולם

נברא  זה רקע ומתוך העולם לבריאת

כמה  עד מודגש בכך אשר העולם,

הבריאה  מאחורי העומדת המחשבה

האלוקית  ההתגלות אודות היא כולה

העתידה  בגאולה ÔÙ‡Âשתהיה .¿…∆
˙lÚtשל ÁÈLÓהימצאותו ¿À«»ƒ«

‡e‰L Ì‚‰c ,‡e‰ ÌÏBÚa»»«¬«∆
,‰ÏÚÓlÓ ÛÈwÓ בלשון כמדוייק «ƒƒ¿«¿»

‰ÌÈn'הפסוק Èt ÏÚ ˙ÙÁ¯Ó'¿«∆∆«¿≈«»ƒ
ÌÈn‰Ó),כלומר ( ‰ÏÚÓÏ כך ¿«¿»≈««ƒ

לקבל  יכול יהודי כוח איזה שלכאורה

חשכת  בתוך הנעשית בעבודתו מכך

CiLהעולם, ‡e‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«»
,Ì˙B‡ ÛÈwÓe ÌÈn‰ Ï‡∆««ƒ«ƒ»
B¯B˜Ó ÌÏBÚ‰ ÏkL Ë¯Ù·eƒ¿»∆»»»¿
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,ÌÈn‰Ó≈««ƒ¿«¬««≈

Ï"Ê22ÌÈÓ ÌÏBÚ‰ ‰È‰L «∆»»»»«ƒ
˙‡ Ô˙B ‰Ê CÎÈÙÏe ,ÌÈÓa¿«ƒ¿ƒ»∆≈∆
Ï‡¯NÈ eÏÎeÈ Ck ¯Á‡L Ák‰«…«∆««»¿ƒ¿»≈
BÏ ˙BNÚÏ Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»«¬

.ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È בתורת ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
הרוחנית  שמשמעותם מוסבר החסידות

ומקור  החיים כוח שהרי ממים, נוצר כולו העולם התענוג. כוח הינה 'מים' של
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exnyz izeevn z`e eklz izewega m`

‰p‰Â,ּבעֹולם ּדיׂשראל העבֹודה לאפן ּבנֹוגע ¿ƒ≈ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹ

הּנה  ׁשלמּותֹו, לתכלית אֹותֹו ְְְְִִִִֵֵֶַׁשּמביאים

למּטה  ּבעֹולם להיֹות צריכה ׁשהיא לזה ְְְְִִִֶֶַָָָָָנֹוסף

אמרּו ּומעׂשה), ּדּבּור ּדמחׁשבה הּלבּוׁשים ְְְְֲֲִִֶַַַָָָ(ּבג'

ז"ל  אלקים 26רּבֹותינּו ּברא אׁשר הּפסּוק על ֱֲִֵֶַַַַָָָֹ

ּבתבת  נרמז ׁשהּתּקּון היינּו לתּקן, - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָלעׂשֹות

ידּוע  ועלּֿדרֿזה ּבלׁשֹון 27לעׂשֹות. הּדּיּוק ְְֲִִֶֶֶַַַַָ

ּתלּויים 28הּתניא  ּדלעתידֿלבא הּגּלּויים ׁשּכל ְְְִִִִִֶַַַָָָָֹ

ּדהּלׁשֹון  הּגלּות, זמן ּבמׁש ועבֹודתנּו ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָּבמעׂשינּו

ּדענין  ּבדּיּוק. הּוא הּוא 29מעׂשינּו הּמעׂשה ְְְֲֲִִֵֶַַַַ

מּלׁשֹון  ּכפּיה הּצדקה.30מּלׁשֹון על מעׂשין ְְְְְִִִִַַַָָָ

מּלׁשֹון  הּוא ועבֹודתנּו הּלׁשֹון ְְֲִֵֶֶֶַַַָָועלּֿדרֿזה

ּדּבּורֿהּמתחיל  הּקדׁש' ּב'אּגרת וכּמבאר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹּכפּיה,

ׁשלֹום  הּצדקה מעׂשה מעלת 31והיה ּדעיּקר , ְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָ

ענין  ׁשּזהּו ּוכפּיה, עׂשּיה ּבבחינת היא ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָהעבֹודה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּדעּקר 32העמל. יּולד, לעמל אדם ְְְִֶֶַָָָָָָָָ

ּדוקא. ּדעמל ּבאפן להיֹות צרי האדם ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָֹעבֹודת

עלֿידי  הּגאּולה אפן עם ּגם זה לקּׁשר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹויׁש

אדם  ּבּתאר נקרא הּוא ׁשּגם צדקנּו, ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹמׁשיח

(ּב'ׁש מקֹומֹות ּבכּמה האמּונה'(וכּמבאר 33ער ְְְְְֱַַַַָָָָֹ

ּׁשּכתּוב 34ועֹוד  ּבמה הּנה 35) צדקנּו) מׁשיח (על ְְְְִִִֵֵֶַַַָ

הּוא  ּדמאד מאד, וגבּה ונּׂשא ירּום עבּדי ְְְְְְִִִִַַַָָָֹֹיׂשּכיל

חל  עליו ּגם ּובמילא אחר), ּבצרּוף אדם ְְִֵֵֵַַָָָָָָאֹותּיֹות

מה  ׁשּזה ּו לֹומר  ויׁש יּולד. לעמל ּדאדם ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָהענין

סנהדרין  ּבמּסכת ּבּגמרא ׁשּמׁשיח 36ׁשּמבאר ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

חלאים, סֹובלי ענּיי ּבין ויתיב רֹומי ּבׁשערי ְְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֵֵַָָיֹוׁשב

חד  ׁשרי איהּו זימנא, ּבחד ואסירי ׁשרּו ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֻוכּלן

מעּכב  ּדלא מּבעינא ּדילמא אמר חד, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹואסיר
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שם.26) ובפרש"י ו פי"א, ב"ר ובכ"מ.27)ראה רפל"ז. לתניא לוי"צ לקוטי תרצ"ט 29)שם.28)ראה דוד ועבדי ד"ה ראה

ועוד. רפט. ע' ח"ב תרל"ו סה"מ .(191 סרמ"ח.30)(ע' יו"ד לטור ב"י ואילך).31)ראה סע"א (קיז, ז.32)סי"א ה, איוב

ב. צט, סנהדרין ועוד.34)פנ"ו.33)וראה בסופו. שה"ש לקו"ת ד. מו, ויחי יג.35)תו"א נב, וראה 36)ישעי' א. צח,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הבורא  של בתענוג העליון, בעונג הוא זה עונג של מקורו העונג. הוא החיים

זה, תענוג מאחורי העומדת הכמוסה הכוונה כולו. העולם נברא בכוחו אשר

היות  עם לכן אשר משיח. של מציאותו הינה מעליו ה'מקיפה' ה'מרחפת'

בעבודתו  שיהודי בכך ביטוי לידי הבא דבר ונסתרת, כמוסה זו שכוונה

שמציאותו  עולם מול עומד היוםֿיומית

אך  חשוכה, להיות יכולה הגלויה

הכוח  את לגלות היהודי של בכוחו

של  רוחו עצמו, העולם של הכמוס

משיח.

‰„B·Ú‰ ÔÙ‡Ï Ú‚Ba ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈«¿…∆»¬»
ÌÈ‡È·nL ,ÌÏBÚa Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈»»∆¿ƒƒ
‰p‰ ,B˙eÓÏL ˙ÈÏÎ˙Ï B˙B‡¿«¿ƒ¿≈ƒ≈

L ‰ÊÏ ÛÒB זו ‰È‡עבודה »¿∆∆ƒ
‰hÓÏ ÌÏBÚa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»»¿«»

צריכה ( האדם של עבודתו כלומר

החיצוניים  בכוחותיו גם להיעשות

בעולם, הגלויה במציאותו הקשורים

את  יעורר שהוא בכך די לא שלכן

עליו  אלא ליבו בפנימיות בה' דביקותו

המצוות בקיום ¿a‚'לעסוק
¯eac ‰·LÁÓc ÌÈLe·l‰«¿ƒ¿«¬»»ƒ

,(‰NÚÓe של עבודתו לכך בנוסף «¬∆
ביגיעה, כרוכה להיות צריכה האדם

ש  במה רמוז זה ¯eÈ˙Baדבר e¯Ó‡»¿«≈
Ï"Ê26˜eÒt‰ ÏÚ בסיומה שנאמר «««»

השביעי  ביום הבריאה מלאכת של

Y '˙BNÚÏ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ¯L‡'¬∆»»¡…ƒ«¬
שמשמעות  חז"ל כך על אומרים

היא 'לעשות' כלומר 'Ôw˙Ï'המילה ¿«≈
היא  כולה הבריאה של התיקון

'עשיה' – Ôewz‰L'לעשות' eÈÈ‰ ,«¿∆«ƒ
˙·˙a ÊÓ¯(במילה=)'˙BNÚÏ' ƒ¿»¿≈««¬

המילה  פירוש חז"ל של בלשונם

שכלולו  לגמר הדבר הבאת הוא 'תיקון'

שהבאת  מובן ומכך ושלימותו,

הרי  ושלימותה שכלולה לגמר הבריאה

ב'לעשות' כרוך ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰זה .¿«∆∆∆
וה'לעשות' ה'עשיה' חשיבות מודגשת

ש  Úe„È27ÔBLÏaבמה ˜eic‰ »««ƒƒ¿
‡Èz‰28ÌÈÈelb‰ ÏkLהאלוקייםÌÈÈeÏz ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ««¿»∆»«ƒƒƒ¿»ƒ»…¿ƒ

ÔBLl‰cּבמעׂשינּו ,˙eÏb‰ ÔÓÊ CLÓa e˙„B·ÚÂמעׂשינּו ְֲֵַ«¬»≈¿∆∆¿««»¿«»ֲֵַ
ÔÈÚc .˜ei„a ‡e‰29 הּמעׂשה'‰iÙk' ÔBLlÓ ‡e‰ כלומר ¿ƒ¿ƒ¿«ֲֶַַƒ¿¿ƒ»

ביגיעה. כלומר ורצונו, טבעו נגד אך האדם ידי על הנעשית בפעולה מדובר

מובן 'עשיה' במילה זה ‰v„˜‰'30חז"ל ÔBLlÓפירוש ÏÚ ÔÈNÚÓ' ƒ¿¿«ƒ««¿»»
דין בית מחוייב ÔÈÙÂÎכלומר שהוא הצדקה את לתת כורחו בעל האדם את

'eÈ˙„B·ÚÂ'בה  ÔBLl‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ בספר . משפט באותו המופיע ¿«∆∆∆«»«¬»≈
כן‰e‡התניא ¿ÔBLlÓƒגם

a ¯‡·nÎÂ ,'‰iÙk' הרביעי חלק ¿ƒ»¿«¿…»¿
התניא  ספר ‰L„w'של ˙¯b‡', ƒ∆∆«…∆

'È‰Â‰באגרת  ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒ¿»»
'ÌBÏL ‰˜„v‰ ‰NÚÓ31, «¬≈«¿»»»

‡È‰ '‰„B·Ú'‰ ˙ÏÚÓ ¯wÚc¿ƒ««¬«»¬»ƒ
כרוכה 'iNÚ‰'כאשר ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¬ƒ»

.ÏÓÚ‰ ÔÈÚ e‰fL ,'‰iÙÎ'e¿ƒ»∆∆ƒ¿«∆»»
·e˙kL BÓÎe32ÏÓÚÏ Ì„‡' ¿∆»»»¿»»

Ì„‡‰ ˙„B·Ú ¯wÈÚc ,'„ÏeÈ»¿ƒ«¬«»»»
ÏÓÚc ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿…∆¿»»
ÌÚ Ìb ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ .‡˜Âc«¿»¿≈¿«≈∆«ƒ
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰Ïe‡b‰ ÔÙ‡…∆«¿»«¿≈¿ƒ«
¯‡za ‡¯˜ ‡e‰ ÌbL ,e˜„ƒ̂¿≈∆«ƒ¿»«…«
‰nÎa ¯‡·nÎÂ) 'Ì„‡'»»¿«¿…»¿«»

'‰eÓ‡‰ ¯ÚL'a) ˙BÓB˜Ó33 ¿¿««»¡»
„BÚÂ34·e˙kM ‰Óa (35ÏÚ) ¿¿«∆»«

ÏÈkNÈ ‰p‰' (e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈ƒ≈«¿ƒ
,'„‡Ó d·‚Â ‡OÂ Ìe¯È Èc·Ú«¿ƒ»¿ƒ»¿»«¿…

cהמילה ‰e‡אותיות '„‡Ó' ƒ¿…
˙Bi˙B‡המילהÛe¯ˆa 'Ì„‡' ƒ»»¿≈

¯Á‡ האותיות סדר בשינוי ),כלומר «≈
ÔÈÚ‰ ÏÁ ÂÈÏÚ Ìb ‡ÏÈÓ·e¿≈»«»»»»ƒ¿»
LÈÂ .'„ÏeÈ ÏÓÚÏ Ì„‡'c¿»»¿»»»¿≈
¯‡·nL ‰Ó e‰fL ¯ÓBÏ«∆∆«∆¿…»

ÔÈ¯„‰Ò ˙ÎqÓa ‡¯Óba36 «¿»»¿«∆∆«¿∆¿ƒ
ÈÓB¯ È¯ÚLa ·LBÈ ÁÈLnL∆»ƒ«≈¿«¬≈ƒ
ÌÈ‡ÏÁ ÈÏ·BÒ ÈiÚ ÔÈa ·È˙ÈÂ¿»≈≈¬ƒ≈¿≈√»ƒ
חוליים  סובלי עניים בין (=ויושב

מנוגעים) e¯Lשונים, ÔlÎÂ ,¿À»»
‡ÓÈÊ „Áa È¯ÈÒ‡Â וכל=) «¬ƒ≈¿«ƒ¿»

וקושרים, מתירים [מלבדו] העניים

התחבושות  כל [את מחליפים כלומר

אחת) בבת גופם] אברי כל ,שעל
„Á ¯ÈÒ‡Â „Á È¯L e‰È‡ƒ»≈«¿»ƒ«
[מיד  אחת וחובש וקושר אחת [תחבושת] מתיר משיח, כלומר (=הוא,

ביחד]) שניים מתיר אינו ש ,במקומה, מכך נובעת זו »«‡Ó¯התנהגותו
'eÎÂ ·kÚÓ ‡Ïc ‡ÈÚaÓ ‡ÓÏÈcאדרׁש אני שמא אומר: (=הוא ƒ¿»ƒ¿≈»¿…¿«≈¿ֵֶָ
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מּיד, יׂשראל את לגאל ׁשּיּוכל היינּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹוכּו',

חדא. ּוברגעא חדא ְְְְִַָָָָָָּבׁשעּתא

e‰ÊÂ'ּבג העבֹודה ּדהינּו גֹו', ּתלכּו ּבחּקֹותי אם ¿∆ְְְְֲִֵֵַַָָֻ

ּדאף  ּומעׂשה, ּדּבּור ּדמחׁשבה ְְְֲֲִִֶַַַַָָהּלבּוׁשים

הּוא  עלֿידם מּכלֿמקֹום הּנפׁש, לבּוׁשי ְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהם

ּבּתניא  (ּכדאיתא ּומצוֹותיה הּתֹורה ְְְִִִִֶַַַָָָָקּיּום

ה'ּתֹורת 37ּבתחּלתֹו ּכפרּוׁש קאי ועלּֿדרֿזה ,( ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

נּתנה  ּבפרּוׁשּה (ּדתֹורה העמל 38ּכהנים' ענין על ( ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

אֹותּיֹות  ּבחינת ׁשּזהּו הּיגיעה, ּבחינת ְְְִִִִֶֶַַַַָָּבּתֹורה,

הּברכֹות  לכל ּבאים עלֿידיֿזה ׁשּבּנפׁש, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהחקיקה

ּבּזהר  וכדאיתא הּפרׁשה. ּבהמׁש 39המנּויֹות ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּוברא  ּבאֹורייתא אסּתּכל ְְְְְְִֵֶַַָָָָּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא

ּומקּים  ּבאֹורייתא ּבּה מסּתּכל נׁש ּבר ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָעלמא,

 ֿ ׁשּלאחרי הּיעּודים לכל ׁשּבאים ועד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָעלמא.

ׁשלֹום 40זה  ונתּתי ּבארצכם, לבטח ויׁשבּתם , ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ

עלּֿפי  ּובפרט קֹוממּיּות. אתכם ואֹול עד ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבארץ,

ׁשאנּו אדמֹו"ר, וחמי מֹורי כ"ק ודברי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָהבטחת

ּדמׁשיחא. ּדעקבתא ּדעקבתא ּבזמן ּכבר ְְְְְְְְְְִִִִִִַָָָָעֹומדים

ּבתֹוככם  והתהּלכּתי ּׁשּכתּוב מה מּיד ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָויקּוים

מּמׁש, ּבימינּו ּבמהרה לאלקים, לכם ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹוהייתי

צדקנּו. מׁשיח ְְְִִִֵַַּבביאת
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.79 ע' חכ"ב ולפיה"מ.38)פ"ד.37)לקו"ש היד לספר הרמב"ם הקדמת ב.39)ראה קסא, ואילך.40)ח"ב ה כו, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שוב  התחבושות כל את שאחבוש עד אתעכב שלא ישראל], את ,[לגאול

eÈÈ‰מנת על היא זו iÓ„,התנהגותו Ï‡¯NÈ ˙‡ Ï‡‚Ï ÏÎeiL «¿∆«ƒ¿…∆ƒ¿»≈ƒ»
‡„Á ‡Ú‚¯·e ‡„Á ‡zÚLa(אחד וברגע אחת כלומר .(=בשעה ¿«¿»»»¿ƒ¿»»»

הג  את להביא מנת על ועמל ביגיעה בעבודתו הצורך הן מודגש לעולם אולה

והן  ואחד אחד כל של הפרטית

עצמו. צדקנו משיח של בעבודתו

והיגיעה  העמל של הפנימית המשמעות

של  המוחלטת התבטלותו היא

'ונפשי  בבחינת הנברא, של מציאותו

¯ÙÚÎ מבטאת זו התבטלות תהיה', לכל

מישותו. מגדרו, שלו היציאה את

מעלה  כלפי מלמטה התבטלותו

כמו  העליונה ההתגלות את מעוררת

מעלה. למעלה שהיא

e‰ÊÂשנאמר È˙BwÁaמה Ì‡' ¿∆ƒ¿À«
'‚a ‰„B·Ú‰ eÈ‰c ,'B‚ eÎÏz≈≈¿«¿»¬»¿
¯eac ‰·LÁÓc ÌÈLe·l‰«¿ƒ¿«¬»»ƒ

Ì‰L Û‡c ,‰NÚÓe נקראים «¬∆¿«∆≈
‰LÙpבשם ÈLe·Ï אינם כלומר ¿≈«∆∆

רק  הם אלא ממש הנפש של עצמותה

הבגדים  בדוגמת שלה, 'לבושים'

חלק  אינם הרי לובש האדם שאותם

חיצוני, דבר הם אלא מעצמותו

שדרכם  הוא הבגדים של התפקיד

שסביבו, המציאות אל מתגלה האדם

הכוחות  שלושת גם כך לו, שמחוצה

דיבור  מחשבה הנפש, של האמורים

ממש  הנפש של עצמותה אינם ומעשה,

נפש  של בחיצוניותה קשורים הם אלא

ופועלת  מתגלה היא ידם על האדם,

'לבושי  בשם נקראים הם לכן בעולם,

È˙BÂˆÓe‰הנפש' ‰¯Bz‰ Ìei˜ ‡e‰ Ì„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ƒ»»«»»ƒ«»ƒ¿∆»
‡˙È‡„k)(כמובא=)B˙lÁ˙a ‡Èza37‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ הפסוק ), ƒ¿ƒ»««¿»ƒ¿ƒ»¿«∆∆∆

תלכו' בחקותי ((=מוסב)˜‡È'אם 'ÌÈ‰k ˙¯Bz'‰ Le¯Ùk אשר »≈¿≈««…¬ƒ
התורה  פי על 'ויקרא' חומש של הפירוש הם זה שבספר חז"ל דברי

פסוק  כל של הפשוט בפרוש די לא ה' רצון מהו לדעת מנת ועל שבעלֿפה,

שבעלֿפה  בתורה שמבואר הפירוש גם להיות צריך אלא שבכתב שבתורה

הרמב"ם z‰'וכלשון dLe¯Ùa ‰¯B˙'c38 שבכתב התורה כלומר ¿»¿≈»ƒ¿»
שבעלֿפה  שבתורה פירושה עם ביחד סיני בהר רבינו למשה ÏÚניתנה («

ÚÈ‚i‰ ˙ÈÁa ,‰¯Bza ÏÓÚ‰ ÔÈÚL בתורה ‰, זה e‰fעמל ƒ¿«∆»»«»¿ƒ««¿ƒ»∆∆
LÙpaL ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙ÈÁa משמעותן המאמר, בתחילת כאמור ¿ƒ«ƒ«¬ƒ»∆«∆∆

בנפש  החקיקה אותיות של הרוחנית

עם  המוחלטת ההתאחדות היא האדם

שהם  כך כדי עד הבורא ועם התורה

קיימת  זו התאחדות ממש, אחד דבר

הנפש, של בעצמותה וכמוסה הזמן כל

ידי  על דווקא נעשית התגלותה

של  החיצונית מציאותו התבטלות

הכרוך דבר ,בתורה ·ÂÏÓÚהאדם,
ÏÎÏ ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆»ƒ¿»
CLÓ‰a ˙BÈeÓ‰ ˙BÎ¯a‰«¿»«¿¿∆¿≈

‡˙È‡„ÎÂ .‰L¯t‰(וכמובא=) «»»»¿ƒ¿ƒ»
¯‰fa39‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c «…«¿¿»¿ƒ

‡¯·e ‡˙ÈÈ¯B‡a ÏkzÒ‡∆¿«≈¿«¿»»»
‡ÓÏÚ הסתכל הוא ברוך (=הקדוש »¿»

העולם) את וברא Lבתורה ¯a ,««
Ìi˜Óe ‡˙ÈÈ¯B‡a da ÏkzÒÓƒ¿«≈»¿«¿»¿«≈

‡ÓÏÚ בתורה בה מסתכל אדם (=בן »¿»
העולם) את מציאותו ומקיים כלומר

נגזרת  בו המתרחש כל ושל העולם של

הברכות  שכל מזה שלכן מהתורה,

נגזר  מכך הרי בפרשתנו בתורה כתובות

העולם  במציאות גם כן ÚÂ„שיהיה .¿«
ÌÈ„eÚi‰ ÏÎÏ ÌÈ‡aL∆»ƒ¿»«ƒƒ

‰ÊŒÈ¯Á‡lL40Ìz·LÈÂ' , ∆¿«¬≈∆ƒ«¿∆
Èz˙Â' ,'ÌÎˆ¯‡a ÁË·Ï»∆«¿«¿¿∆¿»«ƒ

„Ú ,'ı¯‡a ÌBÏL גם שמתקיים »»»∆«
.'˙eiÓÓB˜ ÌÎ˙‡ CÏB‡Â'»≈∆¿∆¿ƒ

e זה הרי האמורים הדברים של מיד ‰·ÁË˙התממשותם ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·ƒ¿»«ƒ«¿»«
ÔÓÊa ¯·k ÌÈ„ÓBÚ e‡L ,¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ È¯BÓ ˜"Î È¯·„Â¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«¿∆»¿ƒ¿»ƒ¿«

‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc ‡˙·˜Úc שאין הגלות זמן של אחרון הכי בקצה ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
ממנו  Âיותר ÌÎÎB˙aבמילא . ÈzÎl‰˙‰Â' ·e˙kM ‰Ó „iÓ ÌÈe˜È ƒ«ƒ»«∆»¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆

ÁÈLÓ ˙‡È·a ,LnÓ eÈÓÈa ‰¯‰Óa ,'ÌÈ˜Ï‡Ï ÌÎÏ È˙ÈÈ‰Â¿»ƒƒ»∆≈…ƒƒ¿≈»¿»≈«»¿ƒ«¿ƒ«
.e˜„ƒ̂¿≈
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מוגה  בלתי

אדמו"ר ‡. שכתב כמו בעומר, ל"ג ערב במנחת - שהתחלתו בעומר, ל"ג עם קשורה זו התוועדות
אומרים  אין תחנון בו אומרים שאין יום שבכל ספרד) (מנהג "מ"ס תחנון: לאמירת בנוגע בסידורו הזקן
ל"ג  וערב בעומר, ל"ג - כולל תחנון, בהם אומרים שאין הימים כל את ומונה והולך וכו'", יענך למנצח

במנחה, בעומר
השקלאֿוטריא  [וידועה עם 1- הקשור ענין - נפש לכל השוה בסידורו מביא הזקן שאדמו"ר בזה

אשכנזים  שגם ונכון כדאי מכלֿמקום, ספרד", "מנהג שזהו שלמרות היינו, אשכנז), (ולא ספרד" "מנהג
עומדין  היו שבנס שבלוחות וסמ"ך מ"ם על מורה מ"ס שבדבר: מהרמז גם ולהעיר כו'. בזה ועוד 2ינהגו ,

- רמזים] כמה

היום), חצות (לאחרי שלפניו ביום המנחה תפילת מזמן כבר מתחיל בעומר דל"ג שהענין מובן ומזה
תחנון. בו אומרים אין שלכן

ל"ג  ויום בעומר, ל"ג ליל מנחה, בזמן בעומר ל"ג ערב - בדבר דרגות חילוקי שישנם ואףֿעלֿפי
בהלכה  שמצינו וכפי ביומו 3בעומר, אם כי בעומר, ל"ג בליל אפילו שאינם ענינים שישנם

מתחילים  בעומר ל"ג ערב במנחת כבר מכלֿמקום, – בעומר ) ל"ג בערב שאינם (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
שמחתו  מפני - היא תחנון בו אומרים שאין לכך הסיבה ובפשטות: בעומר, ל"ג עם הקשורים הענינים

בעומר). (ל"ג יוחאי בן שמעון רבי של

השבת  ביום שחל בעומר ל"ג לערב גם שייך בעומר) ל"ג ערב במנחת תחנון אמירת (העדר זה וענין
צדק". "צדקתך שבת במנחת אומרים אין זה מטעם שהרי - זו) שנה (כקביעות

בעומר  ל"ג ערב (כאשר החול דימי המנחה תפילת לגבי שבת במנחת מיוחד עילוי ישנו - ואדרבה
ז"ל  חכמינו אמרו עליה החול), (בימי בכלל המנחה דתפילת העילוי גודל מלבד אשר חול), ביום 4חל

בתפיל  זהיר אדם יהא מיוחד "לעולם עילוי ישנו המנחה", בתפילת אלא נענה לא אליהו שהרי המנחה ת
גו'" רצון עת ה' לך תפלתי "ואני אומרים שבה - שבת בתי 5בתפילת כ"ד מתהפכים זה שבזמן מפני ,

כו') הגבורה במדת הנהגה עלֿכלֿפנים או בלתיֿרצויים, ענינים עם (הקשורים גודל 6דינים מובן שמזה ,
זה. רצון" ד"עת העילוי

תחנון ·. בו אומרים אין (שלכן שלפניו דיום המנחה זמן עם בעומר דל"ג הכללית השייכות על נוסף
השבת: ליום בעומר ל"ג בין מיוחדת שייכות ישנה - צדק") "צדקתך או

יוחאי  בן שמעון רבי של שמחתו יום - הוא בעומר ל"ג של חסידות 7ענינו בדרושי כמבואר שביום 8,
כו'" להיטא ביה אחידא "ביה נעלה, הכי ומקורם לשרשם עד עבודתו עניני כל מתעלים ובאופן 9זה ,

הקודש  באגרת הזקן אדמו"ר שמבאר (כפי  הארץ" "בקרב למטה, ומאירים מתגלים ליום 10כזה בנוגע
צדיק). של הילולא

אומנתו" "תורתו התורה, לימוד - הוא יוחאי בן שמעון רבי של ענינו המיוחד 11והנה, הקשר וזהו .
שמצינו  כפי - השבת ליום בעומר) דל"ג ההילולא (בעל יוחאי בן שמעון רבי חכם"12שבין ש"תלמיד
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בבדי 1) ס"ח סכ"ד ח"א נאה) (להרא"ח השלחן קצות גם ראה
סק"ל. השלחן

סע"ב.2) ב, מגילה רע"א. קד, שבת
(ס"ה).3) ס"ב סתצ"ג או"ח (ודאדה"ז) טושו"ע ראה
סה"מ 4) ואילך. פב ע' עזר"ת סה"מ וראה ב. ו, ברכות

ואילך. ב רג, ח"א קונטרסים
יד.5) סט, תהלים
ובכ"מ.6) א. קכט, זח"ג ראה

(7505 ע' חי"ז לקו"ש מ"ו. פ"א אייר מס' חסידים משנת
וש"נ. שמחתו. ויום ד"ה הערה

ואילך.8) סע"ב דש, בעומר הל"ג שער סידור
א.9) רפח, א. רצב, זח"ג

סכ"ח.10)
לאדה"ז 11) ת"ת הל' קו. סו"ס ואדה"ז טושו"ע א. יא, שבת

ה"דֿה. פ"ד
(12.40 ע' ח"א לקו"ש א. קיט, שבת וראה א. כט, זח"ג



יי n"cyz'd xii` f"i ,izewega t"y

מּיד, יׂשראל את לגאל ׁשּיּוכל היינּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹוכּו',

חדא. ּוברגעא חדא ְְְְִַָָָָָָּבׁשעּתא

e‰ÊÂ'ּבג העבֹודה ּדהינּו גֹו', ּתלכּו ּבחּקֹותי אם ¿∆ְְְְֲִֵֵַַָָֻ

ּדאף  ּומעׂשה, ּדּבּור ּדמחׁשבה ְְְֲֲִִֶַַַַָָהּלבּוׁשים

הּוא  עלֿידם מּכלֿמקֹום הּנפׁש, לבּוׁשי ְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהם

ּבּתניא  (ּכדאיתא ּומצוֹותיה הּתֹורה ְְְִִִִֶַַַָָָָקּיּום

ה'ּתֹורת 37ּבתחּלתֹו ּכפרּוׁש קאי ועלּֿדרֿזה ,( ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

נּתנה  ּבפרּוׁשּה (ּדתֹורה העמל 38ּכהנים' ענין על ( ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

אֹותּיֹות  ּבחינת ׁשּזהּו הּיגיעה, ּבחינת ְְְִִִִֶֶַַַַָָּבּתֹורה,

הּברכֹות  לכל ּבאים עלֿידיֿזה ׁשּבּנפׁש, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהחקיקה

ּבּזהר  וכדאיתא הּפרׁשה. ּבהמׁש 39המנּויֹות ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּוברא  ּבאֹורייתא אסּתּכל ְְְְְְִֵֶַַָָָָּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא

ּומקּים  ּבאֹורייתא ּבּה מסּתּכל נׁש ּבר ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָעלמא,

 ֿ ׁשּלאחרי הּיעּודים לכל ׁשּבאים ועד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָעלמא.

ׁשלֹום 40זה  ונתּתי ּבארצכם, לבטח ויׁשבּתם , ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ

עלּֿפי  ּובפרט קֹוממּיּות. אתכם ואֹול עד ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבארץ,

ׁשאנּו אדמֹו"ר, וחמי מֹורי כ"ק ודברי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָהבטחת

ּדמׁשיחא. ּדעקבתא ּדעקבתא ּבזמן ּכבר ְְְְְְְְְְִִִִִִַָָָָעֹומדים

ּבתֹוככם  והתהּלכּתי ּׁשּכתּוב מה מּיד ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָויקּוים

מּמׁש, ּבימינּו ּבמהרה לאלקים, לכם ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹוהייתי

צדקנּו. מׁשיח ְְְִִִֵַַּבביאת
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.79 ע' חכ"ב ולפיה"מ.38)פ"ד.37)לקו"ש היד לספר הרמב"ם הקדמת ב.39)ראה קסא, ואילך.40)ח"ב ה כו, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שוב  התחבושות כל את שאחבוש עד אתעכב שלא ישראל], את ,[לגאול

eÈÈ‰מנת על היא זו iÓ„,התנהגותו Ï‡¯NÈ ˙‡ Ï‡‚Ï ÏÎeiL «¿∆«ƒ¿…∆ƒ¿»≈ƒ»
‡„Á ‡Ú‚¯·e ‡„Á ‡zÚLa(אחד וברגע אחת כלומר .(=בשעה ¿«¿»»»¿ƒ¿»»»

הג  את להביא מנת על ועמל ביגיעה בעבודתו הצורך הן מודגש לעולם אולה

והן  ואחד אחד כל של הפרטית

עצמו. צדקנו משיח של בעבודתו

והיגיעה  העמל של הפנימית המשמעות

של  המוחלטת התבטלותו היא

'ונפשי  בבחינת הנברא, של מציאותו

¯ÙÚÎ מבטאת זו התבטלות תהיה', לכל

מישותו. מגדרו, שלו היציאה את

מעלה  כלפי מלמטה התבטלותו

כמו  העליונה ההתגלות את מעוררת

מעלה. למעלה שהיא

e‰ÊÂשנאמר È˙BwÁaמה Ì‡' ¿∆ƒ¿À«
'‚a ‰„B·Ú‰ eÈ‰c ,'B‚ eÎÏz≈≈¿«¿»¬»¿
¯eac ‰·LÁÓc ÌÈLe·l‰«¿ƒ¿«¬»»ƒ

Ì‰L Û‡c ,‰NÚÓe נקראים «¬∆¿«∆≈
‰LÙpבשם ÈLe·Ï אינם כלומר ¿≈«∆∆

רק  הם אלא ממש הנפש של עצמותה

הבגדים  בדוגמת שלה, 'לבושים'

חלק  אינם הרי לובש האדם שאותם

חיצוני, דבר הם אלא מעצמותו

שדרכם  הוא הבגדים של התפקיד

שסביבו, המציאות אל מתגלה האדם

הכוחות  שלושת גם כך לו, שמחוצה

דיבור  מחשבה הנפש, של האמורים

ממש  הנפש של עצמותה אינם ומעשה,

נפש  של בחיצוניותה קשורים הם אלא

ופועלת  מתגלה היא ידם על האדם,

'לבושי  בשם נקראים הם לכן בעולם,

È˙BÂˆÓe‰הנפש' ‰¯Bz‰ Ìei˜ ‡e‰ Ì„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ƒ»»«»»ƒ«»ƒ¿∆»
‡˙È‡„k)(כמובא=)B˙lÁ˙a ‡Èza37‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ הפסוק ), ƒ¿ƒ»««¿»ƒ¿ƒ»¿«∆∆∆

תלכו' בחקותי ((=מוסב)˜‡È'אם 'ÌÈ‰k ˙¯Bz'‰ Le¯Ùk אשר »≈¿≈««…¬ƒ
התורה  פי על 'ויקרא' חומש של הפירוש הם זה שבספר חז"ל דברי

פסוק  כל של הפשוט בפרוש די לא ה' רצון מהו לדעת מנת ועל שבעלֿפה,

שבעלֿפה  בתורה שמבואר הפירוש גם להיות צריך אלא שבכתב שבתורה

הרמב"ם z‰'וכלשון dLe¯Ùa ‰¯B˙'c38 שבכתב התורה כלומר ¿»¿≈»ƒ¿»
שבעלֿפה  שבתורה פירושה עם ביחד סיני בהר רבינו למשה ÏÚניתנה («

ÚÈ‚i‰ ˙ÈÁa ,‰¯Bza ÏÓÚ‰ ÔÈÚL בתורה ‰, זה e‰fעמל ƒ¿«∆»»«»¿ƒ««¿ƒ»∆∆
LÙpaL ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙ÈÁa משמעותן המאמר, בתחילת כאמור ¿ƒ«ƒ«¬ƒ»∆«∆∆

בנפש  החקיקה אותיות של הרוחנית

עם  המוחלטת ההתאחדות היא האדם

שהם  כך כדי עד הבורא ועם התורה

קיימת  זו התאחדות ממש, אחד דבר

הנפש, של בעצמותה וכמוסה הזמן כל

ידי  על דווקא נעשית התגלותה

של  החיצונית מציאותו התבטלות

הכרוך דבר ,בתורה ·ÂÏÓÚהאדם,
ÏÎÏ ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆»ƒ¿»
CLÓ‰a ˙BÈeÓ‰ ˙BÎ¯a‰«¿»«¿¿∆¿≈

‡˙È‡„ÎÂ .‰L¯t‰(וכמובא=) «»»»¿ƒ¿ƒ»
¯‰fa39‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c «…«¿¿»¿ƒ

‡¯·e ‡˙ÈÈ¯B‡a ÏkzÒ‡∆¿«≈¿«¿»»»
‡ÓÏÚ הסתכל הוא ברוך (=הקדוש »¿»

העולם) את וברא Lבתורה ¯a ,««
Ìi˜Óe ‡˙ÈÈ¯B‡a da ÏkzÒÓƒ¿«≈»¿«¿»¿«≈

‡ÓÏÚ בתורה בה מסתכל אדם (=בן »¿»
העולם) את מציאותו ומקיים כלומר

נגזרת  בו המתרחש כל ושל העולם של

הברכות  שכל מזה שלכן מהתורה,

נגזר  מכך הרי בפרשתנו בתורה כתובות

העולם  במציאות גם כן ÚÂ„שיהיה .¿«
ÌÈ„eÚi‰ ÏÎÏ ÌÈ‡aL∆»ƒ¿»«ƒƒ

‰ÊŒÈ¯Á‡lL40Ìz·LÈÂ' , ∆¿«¬≈∆ƒ«¿∆
Èz˙Â' ,'ÌÎˆ¯‡a ÁË·Ï»∆«¿«¿¿∆¿»«ƒ

„Ú ,'ı¯‡a ÌBÏL גם שמתקיים »»»∆«
.'˙eiÓÓB˜ ÌÎ˙‡ CÏB‡Â'»≈∆¿∆¿ƒ

e זה הרי האמורים הדברים של מיד ‰·ÁË˙התממשותם ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·ƒ¿»«ƒ«¿»«
ÔÓÊa ¯·k ÌÈ„ÓBÚ e‡L ,¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ È¯BÓ ˜"Î È¯·„Â¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«¿∆»¿ƒ¿»ƒ¿«

‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc ‡˙·˜Úc שאין הגלות זמן של אחרון הכי בקצה ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
ממנו  Âיותר ÌÎÎB˙aבמילא . ÈzÎl‰˙‰Â' ·e˙kM ‰Ó „iÓ ÌÈe˜È ƒ«ƒ»«∆»¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆

ÁÈLÓ ˙‡È·a ,LnÓ eÈÓÈa ‰¯‰Óa ,'ÌÈ˜Ï‡Ï ÌÎÏ È˙ÈÈ‰Â¿»ƒƒ»∆≈…ƒƒ¿≈»¿»≈«»¿ƒ«¿ƒ«
.e˜„ƒ̂¿≈
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.n"cyz'd xnera b"l axr ,xii` f"i ,izewega zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

אדמו"ר ‡. שכתב כמו בעומר, ל"ג ערב במנחת - שהתחלתו בעומר, ל"ג עם קשורה זו התוועדות
אומרים  אין תחנון בו אומרים שאין יום שבכל ספרד) (מנהג "מ"ס תחנון: לאמירת בנוגע בסידורו הזקן
ל"ג  וערב בעומר, ל"ג - כולל תחנון, בהם אומרים שאין הימים כל את ומונה והולך וכו'", יענך למנצח

במנחה, בעומר
השקלאֿוטריא  [וידועה עם 1- הקשור ענין - נפש לכל השוה בסידורו מביא הזקן שאדמו"ר בזה

אשכנזים  שגם ונכון כדאי מכלֿמקום, ספרד", "מנהג שזהו שלמרות היינו, אשכנז), (ולא ספרד" "מנהג
עומדין  היו שבנס שבלוחות וסמ"ך מ"ם על מורה מ"ס שבדבר: מהרמז גם ולהעיר כו'. בזה ועוד 2ינהגו ,

- רמזים] כמה

היום), חצות (לאחרי שלפניו ביום המנחה תפילת מזמן כבר מתחיל בעומר דל"ג שהענין מובן ומזה
תחנון. בו אומרים אין שלכן

ל"ג  ויום בעומר, ל"ג ליל מנחה, בזמן בעומר ל"ג ערב - בדבר דרגות חילוקי שישנם ואףֿעלֿפי
בהלכה  שמצינו וכפי ביומו 3בעומר, אם כי בעומר, ל"ג בליל אפילו שאינם ענינים שישנם

מתחילים  בעומר ל"ג ערב במנחת כבר מכלֿמקום, – בעומר ) ל"ג בערב שאינם (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
שמחתו  מפני - היא תחנון בו אומרים שאין לכך הסיבה ובפשטות: בעומר, ל"ג עם הקשורים הענינים

בעומר). (ל"ג יוחאי בן שמעון רבי של

השבת  ביום שחל בעומר ל"ג לערב גם שייך בעומר) ל"ג ערב במנחת תחנון אמירת (העדר זה וענין
צדק". "צדקתך שבת במנחת אומרים אין זה מטעם שהרי - זו) שנה (כקביעות

בעומר  ל"ג ערב (כאשר החול דימי המנחה תפילת לגבי שבת במנחת מיוחד עילוי ישנו - ואדרבה
ז"ל  חכמינו אמרו עליה החול), (בימי בכלל המנחה דתפילת העילוי גודל מלבד אשר חול), ביום 4חל

בתפיל  זהיר אדם יהא מיוחד "לעולם עילוי ישנו המנחה", בתפילת אלא נענה לא אליהו שהרי המנחה ת
גו'" רצון עת ה' לך תפלתי "ואני אומרים שבה - שבת בתי 5בתפילת כ"ד מתהפכים זה שבזמן מפני ,

כו') הגבורה במדת הנהגה עלֿכלֿפנים או בלתיֿרצויים, ענינים עם (הקשורים גודל 6דינים מובן שמזה ,
זה. רצון" ד"עת העילוי

תחנון ·. בו אומרים אין (שלכן שלפניו דיום המנחה זמן עם בעומר דל"ג הכללית השייכות על נוסף
השבת: ליום בעומר ל"ג בין מיוחדת שייכות ישנה - צדק") "צדקתך או

יוחאי  בן שמעון רבי של שמחתו יום - הוא בעומר ל"ג של חסידות 7ענינו בדרושי כמבואר שביום 8,
כו'" להיטא ביה אחידא "ביה נעלה, הכי ומקורם לשרשם עד עבודתו עניני כל מתעלים ובאופן 9זה ,

הקודש  באגרת הזקן אדמו"ר שמבאר (כפי  הארץ" "בקרב למטה, ומאירים מתגלים ליום 10כזה בנוגע
צדיק). של הילולא

אומנתו" "תורתו התורה, לימוד - הוא יוחאי בן שמעון רבי של ענינו המיוחד 11והנה, הקשר וזהו .
שמצינו  כפי - השבת ליום בעומר) דל"ג ההילולא (בעל יוחאי בן שמעון רבי חכם"12שבין ש"תלמיד
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בבדי 1) ס"ח סכ"ד ח"א נאה) (להרא"ח השלחן קצות גם ראה
סק"ל. השלחן

סע"ב.2) ב, מגילה רע"א. קד, שבת
(ס"ה).3) ס"ב סתצ"ג או"ח (ודאדה"ז) טושו"ע ראה
סה"מ 4) ואילך. פב ע' עזר"ת סה"מ וראה ב. ו, ברכות

ואילך. ב רג, ח"א קונטרסים
יד.5) סט, תהלים
ובכ"מ.6) א. קכט, זח"ג ראה

(7505 ע' חי"ז לקו"ש מ"ו. פ"א אייר מס' חסידים משנת
וש"נ. שמחתו. ויום ד"ה הערה

ואילך.8) סע"ב דש, בעומר הל"ג שער סידור
א.9) רפח, א. רצב, זח"ג

סכ"ח.10)
לאדה"ז 11) ת"ת הל' קו. סו"ס ואדה"ז טושו"ע א. יא, שבת

ה"דֿה. פ"ד
(12.40 ע' ח"א לקו"ש א. קיט, שבת וראה א. כט, זח"ג
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שאמרו  השבחים אחד ולכן, אומנתו". "תורתו - הוא חכם" ד"תלמיד הענין עיקר והרי "שבת", בשם נקרא
"שבת" - הוא יוחאי בן שמעון רבי בזהר 13על שכתוב מה עלֿפי דא 14[ובפרט הוי' האדון פני "מאן

יוחאי"]. בן שמעון רבי

שכתוב  כמו חכם", "תלמיד בבחינת הם ישראל כל הרי - שפירושו 15בכללות ה'", לימודי בניך "וכל
החכם  של תלמידו חכם", "תלמיד הוא הרי הקב"ה, של תלמידו הוא יהודי שכל ומכיון ה', תלמידי -

שנתבא  (כמו הקב"ה שלפניֿזה האמיתי, בהתוועדות דרגות 16ר חילוקי שישנם ופשוט מובן אמנם, .(
שעיקר  אלו - חכמים" "תלמידי בשם שנקרא מיוחד סוג ישנו ה'" לימודי בניך "כל שבין היינו, בדבר,
לרבי  ביחס בפירוש שמצינו כפי אומנתו", "תורתו - שבזה העילוי לתכלית עד התורה, בלימוד עסקם

יוחאי. בן שמעון

שאין  - אומנתו" ד"תורתו העבודה אופן גם וזהו דחול". "עובדין בו שאין - ענינו "שבת" ובפשטות:
לעסוק  ההיתר כל דהנה, התורה. לימוד אלא אינה אומנותו שכל מכיון דחול", ל"עובדין שייכות לו

וגו'" דגנך "ואספת להיות שצריך מפני - הוא דחול" ובלשון 17ב"עובדין וכו', וזריעה חרישה לאחרי ,
אומנתם 18הגמרא  שתורתם וחבריו, יוחאי בן שמעון רבי אבל בידן". ועלתה ישמעאל כרבי עשו "הרבה :

ורעו  זרים ד"ועמדו באופן היא שהנהגתם מכיון דחול, עובדין העולם, עניני עם שייכות להם אין -
לבוא).19צאנכם" דלעתיד ההנהגה אופן (בדוגמת

מפני  רק [לא בעומר לל"ג השייכות מודגשת - השבת ביום חל בעומר ל"ג ערב שכאשר ונמצא,
שבת), במוצאי השבת, לאחרי ומיד תיכף בעומר, לל"ג נכנסים (שממנו בעומר ל"ג "ערב" היותו
אופן  - השבת ענין תוכן מצד גם אם] כי החול, בימי גם בעומר, ל"ג "ערב" בכל היא זו שסמיכות
- המנחה) תפילת (זמן חצות לאחרי השבת ביום נמצאים כאשר ובפרט  יוחאי. בן שמעון דרבי העבודה

דרעוין. רעוא השבת, דיום העילוי תכלית

השבוע ‚. פרשת כאשר יותר עוד מודגש השבת) יום עם בעומר דל"ג השייכות (אודות לעיל האמור
"בחוקותי": פרשת - היא

הפסוק  הפסוק:20על בהמשך מפרש וכן בתורה". עמלים "שתהיו רש"י: מפרש - תלכו" בחוקותי "אם
– מקרא של פשוטו עלֿפי כלומר: ולקיים". לשמור מנת על בתורה עמלים הוו - תשמרו מצוותי "ואת
"עמלים  - התורה בלימוד מיוחדת מעלה על זה פסוק קאי - וסוד דרוש רמז עלֿפי ועלֿאחת ֿכמהֿוכמה

בתורה".

אומנתו":וז  "תורתו - יוחאי בן שמעון רבי של ענינו עם תלכו" ד"בחוקותי הקשר הו

כפסקֿדין  שהוא, ומצב מעמד בכל מישראל, ואחד אחד כל על חל - התורה דלימוד החיוב עצם
תורה  תלמוד בהלכות -21הרמב"ם יותר נעלה באופן הוא שלהם התורה שלימוד כאלו ישנם אמנם, .

אומנתו". "תורתו - שבזה השלימות לתכלית עד בתורה", "עמלים

בעתם  גשמיכם "ונתתי בתורה"), ("עמלים תלכו" ד"בחוקותי ההנהגה על ה"שכר" שגם - ועוד זאת
וגו'" בארץ שלום ונתתי שמעון 22גו' רבי של ענינו עם הוא אף קשור - בפרשה האמורות הברכות וכל ,

ובהקדים: יוחאי. בן

תשובה  אמיתית 23בהלכות וזהו הבא", העולם חיי היא לצדיקים הצפונה ש"הטובה הרמב"ם כותב
הבא", בעולם הנפש "טובת אם כי הגוף ", ל"טובת השייכים לענינים בנוגע לא - המצוות" ד"שכר הענין
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א.13) קמה, ב. קמד, זח"ג
א.14) לח, ח"ב
יג.15) נד, ישעי'
ס"ח.16) שני פסח אייר, י"ד שיחת
יד.17) יא, עקב
ב.18) לה, ברכות

שם.ישעי'19) ברכות ה. סא,
פרשתנו.20) ריש
או"ח 21) אדה"ז שו"ע רסרמ"ו. יו"ד טושו"ע וראה ה"ח. פ"א

רסקנ"ה.
דֿו.22) כו, שם
ואילך.23) רפ"ח
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שעלֿזה  – כך כדי ועד הזה, בעולם הגוף לטובת ודמיון" ערך לה ואין חקר אין עד "גדולה זו שטובה
אותה 24נאמר  ראתה ש"לא הבא, העולם טובת על דקאי לו", למחכה יעשה זולתך אלקים ראתה לא "עין

זו  לא כלומר: לו". שמחכה לאדם האלקים "יעשה זו טובה - אלקים" אלא אותה ראה ולא נביא, עין
להשיג! אפשר אי המצוה" "שכר את אפילו אלא עצמה, המצוה של מעלתה את להשיג אפשר שאי בלבד

שם  שכתוב 25וממשיך זה מהו . . הבא העולם חיי היא . . מצוות של שכרן שמתן שנודע "מאחר :
בעולם  הדברים אותן וכל כך, אתכם יקרה תשמעו לא ואם כך, לכם יגיע תשמעו אם כולה התורה בכל
הדברים  כל ממנו "שיסיר אלא אינם הגשמיים היעודים שכל - ומבאר וכו'"? ושלום . . שובע כגון הזה,
כל  לנו וישפיע בהן, וכיוצא ורעב ומלחמה חולי כגון והמצוה), התורה (את מלעשותה אותנו המונעים
פנויים  (ש)נשב . . כדי וזהב, כסף וריבוי ושלום שובע כגון התורה, לעשות ידינו את המחזיקות הטובות

הבא". העולם לחיי שנזכה כדי המצוה ולעשות בחכמה ללמוד

לעסוק  יכולים (שאז כו' הרחבה של ובאופן בריבוי גשמיים בענינים הברכה המשכת - זה וענין
יוחאי:ב  בן שמעון רבי עם במיוחד קשור - בשלימות) מצוותיה וקיום התורה לימוד

הדין" מן כולו העולם כל את לפטור אני "יכול אמר יוחאי בן שמעון ענין 26רבי אין שכאשר ומובן .
אין  שהרי הרחבה, של ובאופן ביותר גדול בריבוי הגשמיים ויעודים הברכות כל נמשכים אזי - דין של

וכו'. קטרוג של לענין מקום

כי: הטבע), מהנהגת (למעלה נסים עניני בעולם וממשיך פועל יוחאי בן שמעון שרבי – כך כדי ועד
ורעו  זרים "ועמדו דחול, עובדין עם עסק לו שאין באופן היא בעולם יוחאי בן שמעון רבי של הנהגתו
העולם, מטבע שלמעלה הנהגה זו הרי - אומנתו" "תורתו התורה, בלימוד אלא אינו עסקו וכל צאנכם",

בגמרא  כמסופר - נסים עניני בעולם נמשכים עלֿידו בנסים",27ולכן: "מלומד היה יוחאי בן שמעון שרבי
בזה. וכיוצא כו', לרומי אותו שלחו ולכן,

של  באופן גשמיים ויעודים ברכות נמשכים יוחאי בן שמעון רבי שעלֿידי בלבד זו שלא ונמצא,
הטבע. מהנהגת שלמעלה באופן היא הברכות שהמשכת זאת, עוד אלא הטבע, הנהגת

תלכו", ד"בחוקותי באופן ומצוותיה התורה בעניני לעסוק יותר קל שיהיה מיוחדת נתינתֿכח וזוהי
מהטבע. שלמעלה והרחבה ריבוי של באופן הגשמיים בענינים הברכות כל שנמשכים מכיון

תחנונים" לשון אלא אם "אין תלכו", בחוקותי ד"אם הנתינתֿכח מלבד - זה שהקב"ה 28וכל היינו, ,
מובן  שמזה בתורה", ד"עמלים באופן התורה בלימוד שיעסוק מישראל ואחד אחד מכל ומתחנן מבקש

עוזרו" ד"הקב"ה הענין מכללות וקלֿוחומר במכלֿשכן – זה שבענין הנתינתֿכח יהודי 29גודל כאשר
ומצוותיה. תורה בעניני שיעסוק אליו מתחנן הקב"ה כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מצדו, פעולה עושה

הרי „. - בחוקותי פרשת שבת ובפרט השבת, יום עם בעומר דל"ג הקשר אודות לעיל האמור עלֿפי
ל"ג  ערב הוא השבת יום מכאשר יותר מודגש הדבר היה עצמו, השבת ביום חל בעומר ל"ג היה אילו

בעומר.
כ  קביעות שהקביעות אמנם, כדי כי: תורה, עלֿפי להיות יכולה אינה - השבת ביום בעומר ל"ג - זו

זו: בשנה ולדוגמא אחד, ביום תוקדם דפסח הקביעות שגם בהכרח - אחד ביום תוקדם בעומר דל"ג
בהכרח  השבת, ביום יחול בעומר של"ג וכדי ראשון, ביום בעומר ל"ג חל - השלישי ביום חל פסח כאשר 

פסח" בד"ו "לא הכלל כידוע השני, ביום יחול לא שפסח ומכיון שני. ביום יחול של"ג 30שפסח נמצא, ,
השבת. ביום יחול לא בעומר

גאון  סעדיה רבי לדעת הלכה 31[ובפרט - התורה מן הם בזה) וכיוצא פסח", בד"ו ("לא אלו שדחיות
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ג.24) סד, ישעי'
רפ"ט.25)
ב.26) מה, סוכה
רע"ב.27) יז, מעילה

סע"א.28) ה, ע"ז
א).29) (יח, פי"ג תניא ב. ל, קידושין רע"ב. נב, סוכה ראה
ובכ"מ.30) סתכ"ח. או"ח טור
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שאמרו  השבחים אחד ולכן, אומנתו". "תורתו - הוא חכם" ד"תלמיד הענין עיקר והרי "שבת", בשם נקרא
"שבת" - הוא יוחאי בן שמעון רבי בזהר 13על שכתוב מה עלֿפי דא 14[ובפרט הוי' האדון פני "מאן

יוחאי"]. בן שמעון רבי

שכתוב  כמו חכם", "תלמיד בבחינת הם ישראל כל הרי - שפירושו 15בכללות ה'", לימודי בניך "וכל
החכם  של תלמידו חכם", "תלמיד הוא הרי הקב"ה, של תלמידו הוא יהודי שכל ומכיון ה', תלמידי -

שנתבא  (כמו הקב"ה שלפניֿזה האמיתי, בהתוועדות דרגות 16ר חילוקי שישנם ופשוט מובן אמנם, .(
שעיקר  אלו - חכמים" "תלמידי בשם שנקרא מיוחד סוג ישנו ה'" לימודי בניך "כל שבין היינו, בדבר,
לרבי  ביחס בפירוש שמצינו כפי אומנתו", "תורתו - שבזה העילוי לתכלית עד התורה, בלימוד עסקם

יוחאי. בן שמעון

שאין  - אומנתו" ד"תורתו העבודה אופן גם וזהו דחול". "עובדין בו שאין - ענינו "שבת" ובפשטות:
לעסוק  ההיתר כל דהנה, התורה. לימוד אלא אינה אומנותו שכל מכיון דחול", ל"עובדין שייכות לו

וגו'" דגנך "ואספת להיות שצריך מפני - הוא דחול" ובלשון 17ב"עובדין וכו', וזריעה חרישה לאחרי ,
אומנתם 18הגמרא  שתורתם וחבריו, יוחאי בן שמעון רבי אבל בידן". ועלתה ישמעאל כרבי עשו "הרבה :

ורעו  זרים ד"ועמדו באופן היא שהנהגתם מכיון דחול, עובדין העולם, עניני עם שייכות להם אין -
לבוא).19צאנכם" דלעתיד ההנהגה אופן (בדוגמת

מפני  רק [לא בעומר לל"ג השייכות מודגשת - השבת ביום חל בעומר ל"ג ערב שכאשר ונמצא,
שבת), במוצאי השבת, לאחרי ומיד תיכף בעומר, לל"ג נכנסים (שממנו בעומר ל"ג "ערב" היותו
אופן  - השבת ענין תוכן מצד גם אם] כי החול, בימי גם בעומר, ל"ג "ערב" בכל היא זו שסמיכות
- המנחה) תפילת (זמן חצות לאחרי השבת ביום נמצאים כאשר ובפרט  יוחאי. בן שמעון דרבי העבודה

דרעוין. רעוא השבת, דיום העילוי תכלית

השבוע ‚. פרשת כאשר יותר עוד מודגש השבת) יום עם בעומר דל"ג השייכות (אודות לעיל האמור
"בחוקותי": פרשת - היא

הפסוק  הפסוק:20על בהמשך מפרש וכן בתורה". עמלים "שתהיו רש"י: מפרש - תלכו" בחוקותי "אם
– מקרא של פשוטו עלֿפי כלומר: ולקיים". לשמור מנת על בתורה עמלים הוו - תשמרו מצוותי "ואת
"עמלים  - התורה בלימוד מיוחדת מעלה על זה פסוק קאי - וסוד דרוש רמז עלֿפי ועלֿאחת ֿכמהֿוכמה

בתורה".

אומנתו":וז  "תורתו - יוחאי בן שמעון רבי של ענינו עם תלכו" ד"בחוקותי הקשר הו

כפסקֿדין  שהוא, ומצב מעמד בכל מישראל, ואחד אחד כל על חל - התורה דלימוד החיוב עצם
תורה  תלמוד בהלכות -21הרמב"ם יותר נעלה באופן הוא שלהם התורה שלימוד כאלו ישנם אמנם, .

אומנתו". "תורתו - שבזה השלימות לתכלית עד בתורה", "עמלים

בעתם  גשמיכם "ונתתי בתורה"), ("עמלים תלכו" ד"בחוקותי ההנהגה על ה"שכר" שגם - ועוד זאת
וגו'" בארץ שלום ונתתי שמעון 22גו' רבי של ענינו עם הוא אף קשור - בפרשה האמורות הברכות וכל ,

ובהקדים: יוחאי. בן

תשובה  אמיתית 23בהלכות וזהו הבא", העולם חיי היא לצדיקים הצפונה ש"הטובה הרמב"ם כותב
הבא", בעולם הנפש "טובת אם כי הגוף ", ל"טובת השייכים לענינים בנוגע לא - המצוות" ד"שכר הענין
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שעלֿזה  – כך כדי ועד הזה, בעולם הגוף לטובת ודמיון" ערך לה ואין חקר אין עד "גדולה זו שטובה
אותה 24נאמר  ראתה ש"לא הבא, העולם טובת על דקאי לו", למחכה יעשה זולתך אלקים ראתה לא "עין

זו  לא כלומר: לו". שמחכה לאדם האלקים "יעשה זו טובה - אלקים" אלא אותה ראה ולא נביא, עין
להשיג! אפשר אי המצוה" "שכר את אפילו אלא עצמה, המצוה של מעלתה את להשיג אפשר שאי בלבד

שם  שכתוב 25וממשיך זה מהו . . הבא העולם חיי היא . . מצוות של שכרן שמתן שנודע "מאחר :
בעולם  הדברים אותן וכל כך, אתכם יקרה תשמעו לא ואם כך, לכם יגיע תשמעו אם כולה התורה בכל
הדברים  כל ממנו "שיסיר אלא אינם הגשמיים היעודים שכל - ומבאר וכו'"? ושלום . . שובע כגון הזה,
כל  לנו וישפיע בהן, וכיוצא ורעב ומלחמה חולי כגון והמצוה), התורה (את מלעשותה אותנו המונעים
פנויים  (ש)נשב . . כדי וזהב, כסף וריבוי ושלום שובע כגון התורה, לעשות ידינו את המחזיקות הטובות

הבא". העולם לחיי שנזכה כדי המצוה ולעשות בחכמה ללמוד

לעסוק  יכולים (שאז כו' הרחבה של ובאופן בריבוי גשמיים בענינים הברכה המשכת - זה וענין
יוחאי:ב  בן שמעון רבי עם במיוחד קשור - בשלימות) מצוותיה וקיום התורה לימוד

הדין" מן כולו העולם כל את לפטור אני "יכול אמר יוחאי בן שמעון ענין 26רבי אין שכאשר ומובן .
אין  שהרי הרחבה, של ובאופן ביותר גדול בריבוי הגשמיים ויעודים הברכות כל נמשכים אזי - דין של

וכו'. קטרוג של לענין מקום

כי: הטבע), מהנהגת (למעלה נסים עניני בעולם וממשיך פועל יוחאי בן שמעון שרבי – כך כדי ועד
ורעו  זרים "ועמדו דחול, עובדין עם עסק לו שאין באופן היא בעולם יוחאי בן שמעון רבי של הנהגתו
העולם, מטבע שלמעלה הנהגה זו הרי - אומנתו" "תורתו התורה, בלימוד אלא אינו עסקו וכל צאנכם",

בגמרא  כמסופר - נסים עניני בעולם נמשכים עלֿידו בנסים",27ולכן: "מלומד היה יוחאי בן שמעון שרבי
בזה. וכיוצא כו', לרומי אותו שלחו ולכן,

של  באופן גשמיים ויעודים ברכות נמשכים יוחאי בן שמעון רבי שעלֿידי בלבד זו שלא ונמצא,
הטבע. מהנהגת שלמעלה באופן היא הברכות שהמשכת זאת, עוד אלא הטבע, הנהגת

תלכו", ד"בחוקותי באופן ומצוותיה התורה בעניני לעסוק יותר קל שיהיה מיוחדת נתינתֿכח וזוהי
מהטבע. שלמעלה והרחבה ריבוי של באופן הגשמיים בענינים הברכות כל שנמשכים מכיון

תחנונים" לשון אלא אם "אין תלכו", בחוקותי ד"אם הנתינתֿכח מלבד - זה שהקב"ה 28וכל היינו, ,
מובן  שמזה בתורה", ד"עמלים באופן התורה בלימוד שיעסוק מישראל ואחד אחד מכל ומתחנן מבקש

עוזרו" ד"הקב"ה הענין מכללות וקלֿוחומר במכלֿשכן – זה שבענין הנתינתֿכח יהודי 29גודל כאשר
ומצוותיה. תורה בעניני שיעסוק אליו מתחנן הקב"ה כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מצדו, פעולה עושה

הרי „. - בחוקותי פרשת שבת ובפרט השבת, יום עם בעומר דל"ג הקשר אודות לעיל האמור עלֿפי
ל"ג  ערב הוא השבת יום מכאשר יותר מודגש הדבר היה עצמו, השבת ביום חל בעומר ל"ג היה אילו

בעומר.
כ  קביעות שהקביעות אמנם, כדי כי: תורה, עלֿפי להיות יכולה אינה - השבת ביום בעומר ל"ג - זו

זו: בשנה ולדוגמא אחד, ביום תוקדם דפסח הקביעות שגם בהכרח - אחד ביום תוקדם בעומר דל"ג
בהכרח  השבת, ביום יחול בעומר של"ג וכדי ראשון, ביום בעומר ל"ג חל - השלישי ביום חל פסח כאשר 

פסח" בד"ו "לא הכלל כידוע השני, ביום יחול לא שפסח ומכיון שני. ביום יחול של"ג 30שפסח נמצא, ,
השבת. ביום יחול לא בעומר

גאון  סעדיה רבי לדעת הלכה 31[ובפרט - התורה מן הם בזה) וכיוצא פסח", בד"ו ("לא אלו שדחיות
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לא  הראיה, עלֿפי מקדשין אין כאשר הזה, בזמן עלֿכלֿפנים הרי - הדעות לשאר ואפילו מסיני. למשה
למעלה  - שנים ריבוי במשך הקביעות אופן זוהי והרי השבת. ביום יחול בעומר של"ג יתכן

מ1900ֿשנה!].

השבת  שיום זו, שנה קביעות - היא השבת ליום סמוך הכי באופן בעומר דל"ג שהקביעות ונמצא,
(כנ"ל). בעומר ל"ג עניני כבר מתחילים היום) חצות (לאחרי שבו בעומר, ל"ג ערב הוא

העיבור:‰. בשנת היותו - זו דשנה בעומר בל"ג נוסף ענין
ולבנה. דחמה החיבור - ענינה העיבור שנת

כמאמר  בתורה, ומקורם שרשם העולם עניני שכל מכיון עלמא",32והנה, וברא באורייתא "אסתכל
בתורה. אלו דענינים השורש שישנו ולבנה, לחמה בנוגע גם הוא שכן מובן,

בזה: והענין

תורה  - בתורה ודוגמתו מהחמה. אורה את מקבלת שהלבנה - הוא והחמה הלבנה שבין החילוק
כמאמר  שבכתב, מתורה עניניה כל את מקבלת שהיא באורייתא",33שבעלֿפה, רמיזא דלא מידי "ליכא

- מילי הני "מנא בתחלתה: - הגמרא ובלשון שבכתב, בתורה כלולים שבעלֿפה תורה עניני שכל היינו,
קרא" .34דאמר

מצינו: מזו שיתירה - המוסגר מאמר בתור - בזה להוסיף [ויש 

בגמרא  שלימה סוגיא העולם,35ישנה מאמר של ענינים וכמה כמה על בתורה המקור את המבארת
הא  מקור "מנא להם יש - אינשי" "דאמרי ענינים שאפילו היינו, כו'", דכתיב כו' אינשי דאמרי מילתא

בתורה. ושורש

שבדבר: בחידוש פרטים כמה

"תלמידי  מיוחדת, מעלה בעלי אנשים לא - אינשי") ("אמרי סתם אנשים של דיבורים אודות מדובר
לימוד" צריכה חכמים תלמידי שיחת ש"אפילו שהנהגתם 36חכמים", דמכיון - מיוחד חידוש אין [ובזה

שמים" לשם יהיו מעשיך ד"כל באופן דעהו"37היא דרכיך "בכל מזו: ויתרה ש"שיחתן"38, בוודאי הרי ,
סתם. אנשים של דיבורים אודות המדובר אלא - כו'] ולימוד הוראה בה יש אלא סתם, שיחה אינה

דוקא: "אינשי" לומר מדייקים גופא ובזה

שמצינו  [כפי הקודש ללשון מיוחדת ושייכות קשר לו שיש לשון - ארמי בלשון היא "אינשי" תיבת
להלכה  תרגום"39בנוגע ואחד מקרא "שנים לאמירת בנוגע - השבת ליום בקשר וגם שכן,40, ומכיון ,[

שוות  שאותיותיהם ועד הקודש, בלשון "אנוש" תיבת בדוגמת היא ארמי בלשון "אינש" שתיבת מובן,
"אחד" או ל"ועד", "אחד" שבין החילוק עלֿדרך ויו"ד, וא"ו באותיות אלא אינו החילוק וכל ש', נ' א' -

בהעלם. הוא שהאל"ף אלא הקודש, בלשון "אחד" כמו היא ארמי בלשון "חד" שתיבת ו"חד",

גבר  איש, אדם, - האדם נקרא שבהם התוארים ארבעת מכל נמוך הכי התואר הוא "אנוש" והנה,
כידוע  שכתוב 41ואנוש, כמו חלישות, לשון הוא הוא".42ש"אנוש" ואנוש מכל הלב "עקוב
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ע'34) ח"ג חב"ד - הערכים ספר ד. יא, שה"ש לקו"ת ראה

וש"נ. שכג.
א.35) צב, ב"ק
ב.36) יט, ע"ז וראה ב. כא, סוכה
מי"ב.37) מ"ב אבות
או"ח 38) טושו"ע ספ"ג. דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי

ס"ב. סקנ"ו שם אדה"ז שו"ע סרל"א.
רסקכ"ו.39) אה"ע רמ"א ראה
גם 40) וראה (וש"נ). ס"ב סרפ"ה או"ח אדה"ז שו"ע ראה

.447 ע' חכ"א לקו"ש
ע'41) ח"א חב"ד - הערכים ספר א. כה, שה"ש לקו"ת ראה

וש"נ. קנג.
ט.42) יז, ירמי'

n"cyz'd xnera b"l axr ,xii` f"i ,izewega zyxt zay zgiy

ד"בריות": מהתואר אפילו למטה אחד) (בפרט הוא זה שתואר להוסיף, ויש

הזקן  אדמו"ר ובלשון "בריות", היותם מלבד מעלה שום בהם שאין אמנם מורה "בריות" התואר
התניא  ב 43בספר מודגש זה, עם ביחד אבל בעלמא", "בריות ובלשון : הבורא, של מציאותו זה תואר

שעשאני"44הידוע  "אומן :45.

מאין  יש - שפירושה בריאה, מלשון הוא "נעשים") או "יצורים" (ולא "בריות" התואר מזו: יתירה
מיש) יש אלא שאינה עשיה, או יצירה בתואר 46(מהֿשאיןֿכן המודגשת הבורא של שמציאותו ונמצא, .

עילה  מאיזה עלול ואינו מעצמותו שמציאותו ברוךֿהוא המאציל של ועצמותו "מהותו - היא ד"בריות"
ממש" המוחלט ואפס מאין יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו הוא . . חסֿושלום לו !47שקדמה

ד"אנוש": לתואר ד"בריות" התואר שבין הערך ריחוק מובן ומזה

מורה  אינו - שבעולם הנבראים לכל אם כי האנושי, למין רק לא שייך היותו עם - "בריות" התואר
המאציל  של ועצמותו מהותו הבורא, של מציאותו מודגשת זה בתואר ואדרבה: כלֿשהוא, חסרון על
ה"אומן  של מציאותו אודות מדגיש שאינו בלבד זו לא הרי "אנוש", התואר - זאת ולעומת ברוךֿהוא;
של  מציאותו אודות אם כי ברוךֿהוא), המאציל של ועצמותו מהותו (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שעשאני"

חלישות. - חסרון של ענין מדגיש זה תואר זאת, עוד הרי עצמו, האדם

ארמי  בלשון ("אינשי") "אינש" - מזה ולמטה הקודש, בלשון שהוא "אנוש" לתואר בנוגע - זה וכל
הכי  (תואר  "אנוש " בשם  אפילו לקרותו שאיֿאפשר אדם אודות שמדובר היינו, הקודש, מלשון שלמטה

ארמי. בלשון - "אינש" בשם אם כי הקודש, בלשון כנ"ל) נמוך,

עסקם, רוב או ענינם עיקר אודות מדובר לא היינו, שלהם, אמירה סתם אינשי", "אמרי - גופא ובזה
את  לשמש נבראתי ד"אני הענין כללות עם מתאים זה הרי הענינים פנימיות שמצד לומר בהכרח שאז

אינשי".48קוני" "אמרי - סתם אמירה אודות אם כי בזה, וכיוצא ,

זו, לאמירה בתורה המקור מהו - אינשי" דאמרי מילתא הא "מנא הגמרא: שואלת ואףֿעלֿפיֿכן,
בתורה. מקור לה יש - "אינשי" של אמירה סתם שגם היינו, כו'", "דכתיב ומתרצת:

שבסוגיית  האריכות מגודל מכלֿמקום, – שבגמרא ה"אגדתא" בחלק מובא זה שענין שאף ומובן,
דוגמאות, ג' לא ואפילו אחת, דוגמא רק [לא לדבר דוגמאות ריבוי שמביאה הוי הגמרא זימני "בתלתא

הכלל 49חזקה" ועלֿדרך להלכה. גם הוא זה שענין מוכח, דוגמאות], ריבוי אלא שלא 50, לפלוגתא בנוגע
כדעה  שהלכה הוכחה זו הרי אחת, לדעה בנוגע שקלאֿוטריא של אריכות ישנה שכאשר - להלכה נפסקה

זו.

אין  שוב הרי - בתורה מקור יש להם שגם אינשי" "דאמרי לענינים בנוגע זה המוסגר" "מאמר ולאחרי
שבכתב]. בתורה כלולים שבעלֿפה תורה עניני שכל ולבאר להאריך צורך

החיבור  על מורה העיבור שנת כי - העיבור דשנת הענין לתוכן בעומר ל"ג שבין המיוחד הקשר וזהו
בן  שמעון רבי של ענינו שזהו בשלימותה, שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה ולבנה, דחמה והשלימות

התורה. בלימוד שלימות אומנתו", "תורתו - יוחאי

.Â"העיקר הוא ש"המעשה מכיון מעשה 51והנה, של בענין לבוא צריך לעיל האמור שכל מובן, ,
האדם. בעבודת בפועל
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פל"ב.43)
רע"ב.44) כ, תענית
(45.125 ע' חט"ו לקו"ש ראה
א.46) א, בראשית רמב"ן ראה
ואילך).47) סע"א (קל, ס"כ אגה"ק

בסופה.48) קידושין
וש"נ.49) רע"ב. קו, ב"מ ב. סד, יבמות
וש"נ.50) ואילך. תט כלל המ"ם כללי מלאכי יד בארוכה ראה
מי"ז.51) פ"א אבות



טו n"cyz'd xnera b"l axr ,xii` f"i ,izewega zyxt zay zgiy

לא  הראיה, עלֿפי מקדשין אין כאשר הזה, בזמן עלֿכלֿפנים הרי - הדעות לשאר ואפילו מסיני. למשה
למעלה  - שנים ריבוי במשך הקביעות אופן זוהי והרי השבת. ביום יחול בעומר של"ג יתכן

מ1900ֿשנה!].

השבת  שיום זו, שנה קביעות - היא השבת ליום סמוך הכי באופן בעומר דל"ג שהקביעות ונמצא,
(כנ"ל). בעומר ל"ג עניני כבר מתחילים היום) חצות (לאחרי שבו בעומר, ל"ג ערב הוא

העיבור:‰. בשנת היותו - זו דשנה בעומר בל"ג נוסף ענין
ולבנה. דחמה החיבור - ענינה העיבור שנת

כמאמר  בתורה, ומקורם שרשם העולם עניני שכל מכיון עלמא",32והנה, וברא באורייתא "אסתכל
בתורה. אלו דענינים השורש שישנו ולבנה, לחמה בנוגע גם הוא שכן מובן,

בזה: והענין

תורה  - בתורה ודוגמתו מהחמה. אורה את מקבלת שהלבנה - הוא והחמה הלבנה שבין החילוק
כמאמר  שבכתב, מתורה עניניה כל את מקבלת שהיא באורייתא",33שבעלֿפה, רמיזא דלא מידי "ליכא

- מילי הני "מנא בתחלתה: - הגמרא ובלשון שבכתב, בתורה כלולים שבעלֿפה תורה עניני שכל היינו,
קרא" .34דאמר

מצינו: מזו שיתירה - המוסגר מאמר בתור - בזה להוסיף [ויש 

בגמרא  שלימה סוגיא העולם,35ישנה מאמר של ענינים וכמה כמה על בתורה המקור את המבארת
הא  מקור "מנא להם יש - אינשי" "דאמרי ענינים שאפילו היינו, כו'", דכתיב כו' אינשי דאמרי מילתא

בתורה. ושורש

שבדבר: בחידוש פרטים כמה

"תלמידי  מיוחדת, מעלה בעלי אנשים לא - אינשי") ("אמרי סתם אנשים של דיבורים אודות מדובר
לימוד" צריכה חכמים תלמידי שיחת ש"אפילו שהנהגתם 36חכמים", דמכיון - מיוחד חידוש אין [ובזה

שמים" לשם יהיו מעשיך ד"כל באופן דעהו"37היא דרכיך "בכל מזו: ויתרה ש"שיחתן"38, בוודאי הרי ,
סתם. אנשים של דיבורים אודות המדובר אלא - כו'] ולימוד הוראה בה יש אלא סתם, שיחה אינה

דוקא: "אינשי" לומר מדייקים גופא ובזה

שמצינו  [כפי הקודש ללשון מיוחדת ושייכות קשר לו שיש לשון - ארמי בלשון היא "אינשי" תיבת
להלכה  תרגום"39בנוגע ואחד מקרא "שנים לאמירת בנוגע - השבת ליום בקשר וגם שכן,40, ומכיון ,[

שוות  שאותיותיהם ועד הקודש, בלשון "אנוש" תיבת בדוגמת היא ארמי בלשון "אינש" שתיבת מובן,
"אחד" או ל"ועד", "אחד" שבין החילוק עלֿדרך ויו"ד, וא"ו באותיות אלא אינו החילוק וכל ש', נ' א' -

בהעלם. הוא שהאל"ף אלא הקודש, בלשון "אחד" כמו היא ארמי בלשון "חד" שתיבת ו"חד",

גבר  איש, אדם, - האדם נקרא שבהם התוארים ארבעת מכל נמוך הכי התואר הוא "אנוש" והנה,
כידוע  שכתוב 41ואנוש, כמו חלישות, לשון הוא הוא".42ש"אנוש" ואנוש מכל הלב "עקוב

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

בתחלתו.32) ב"ר וראה רע"ב. קסא, זח"ב
א.33) רכא, זח"ג א. ט, תענית ראה
ע'34) ח"ג חב"ד - הערכים ספר ד. יא, שה"ש לקו"ת ראה

וש"נ. שכג.
א.35) צב, ב"ק
ב.36) יט, ע"ז וראה ב. כא, סוכה
מי"ב.37) מ"ב אבות
או"ח 38) טושו"ע ספ"ג. דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי

ס"ב. סקנ"ו שם אדה"ז שו"ע סרל"א.
רסקכ"ו.39) אה"ע רמ"א ראה
גם 40) וראה (וש"נ). ס"ב סרפ"ה או"ח אדה"ז שו"ע ראה

.447 ע' חכ"א לקו"ש
ע'41) ח"א חב"ד - הערכים ספר א. כה, שה"ש לקו"ת ראה

וש"נ. קנג.
ט.42) יז, ירמי'

n"cyz'd xnera b"l axr ,xii` f"i ,izewega zyxt zay zgiy

ד"בריות": מהתואר אפילו למטה אחד) (בפרט הוא זה שתואר להוסיף, ויש

הזקן  אדמו"ר ובלשון "בריות", היותם מלבד מעלה שום בהם שאין אמנם מורה "בריות" התואר
התניא  ב 43בספר מודגש זה, עם ביחד אבל בעלמא", "בריות ובלשון : הבורא, של מציאותו זה תואר

שעשאני"44הידוע  "אומן :45.

מאין  יש - שפירושה בריאה, מלשון הוא "נעשים") או "יצורים" (ולא "בריות" התואר מזו: יתירה
מיש) יש אלא שאינה עשיה, או יצירה בתואר 46(מהֿשאיןֿכן המודגשת הבורא של שמציאותו ונמצא, .

עילה  מאיזה עלול ואינו מעצמותו שמציאותו ברוךֿהוא המאציל של ועצמותו "מהותו - היא ד"בריות"
ממש" המוחלט ואפס מאין יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו הוא . . חסֿושלום לו !47שקדמה

ד"אנוש": לתואר ד"בריות" התואר שבין הערך ריחוק מובן ומזה

מורה  אינו - שבעולם הנבראים לכל אם כי האנושי, למין רק לא שייך היותו עם - "בריות" התואר
המאציל  של ועצמותו מהותו הבורא, של מציאותו מודגשת זה בתואר ואדרבה: כלֿשהוא, חסרון על
ה"אומן  של מציאותו אודות מדגיש שאינו בלבד זו לא הרי "אנוש", התואר - זאת ולעומת ברוךֿהוא;
של  מציאותו אודות אם כי ברוךֿהוא), המאציל של ועצמותו מהותו (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שעשאני"

חלישות. - חסרון של ענין מדגיש זה תואר זאת, עוד הרי עצמו, האדם

ארמי  בלשון ("אינשי") "אינש" - מזה ולמטה הקודש, בלשון שהוא "אנוש" לתואר בנוגע - זה וכל
הכי  (תואר  "אנוש " בשם  אפילו לקרותו שאיֿאפשר אדם אודות שמדובר היינו, הקודש, מלשון שלמטה

ארמי. בלשון - "אינש" בשם אם כי הקודש, בלשון כנ"ל) נמוך,

עסקם, רוב או ענינם עיקר אודות מדובר לא היינו, שלהם, אמירה סתם אינשי", "אמרי - גופא ובזה
את  לשמש נבראתי ד"אני הענין כללות עם מתאים זה הרי הענינים פנימיות שמצד לומר בהכרח שאז

אינשי".48קוני" "אמרי - סתם אמירה אודות אם כי בזה, וכיוצא ,

זו, לאמירה בתורה המקור מהו - אינשי" דאמרי מילתא הא "מנא הגמרא: שואלת ואףֿעלֿפיֿכן,
בתורה. מקור לה יש - "אינשי" של אמירה סתם שגם היינו, כו'", "דכתיב ומתרצת:

שבסוגיית  האריכות מגודל מכלֿמקום, – שבגמרא ה"אגדתא" בחלק מובא זה שענין שאף ומובן,
דוגמאות, ג' לא ואפילו אחת, דוגמא רק [לא לדבר דוגמאות ריבוי שמביאה הוי הגמרא זימני "בתלתא

הכלל 49חזקה" ועלֿדרך להלכה. גם הוא זה שענין מוכח, דוגמאות], ריבוי אלא שלא 50, לפלוגתא בנוגע
כדעה  שהלכה הוכחה זו הרי אחת, לדעה בנוגע שקלאֿוטריא של אריכות ישנה שכאשר - להלכה נפסקה

זו.

אין  שוב הרי - בתורה מקור יש להם שגם אינשי" "דאמרי לענינים בנוגע זה המוסגר" "מאמר ולאחרי
שבכתב]. בתורה כלולים שבעלֿפה תורה עניני שכל ולבאר להאריך צורך

החיבור  על מורה העיבור שנת כי - העיבור דשנת הענין לתוכן בעומר ל"ג שבין המיוחד הקשר וזהו
בן  שמעון רבי של ענינו שזהו בשלימותה, שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה ולבנה, דחמה והשלימות

התורה. בלימוד שלימות אומנתו", "תורתו - יוחאי

.Â"העיקר הוא ש"המעשה מכיון מעשה 51והנה, של בענין לבוא צריך לעיל האמור שכל מובן, ,
האדם. בעבודת בפועל
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ואילך).47) סע"א (קל, ס"כ אגה"ק

בסופה.48) קידושין
וש"נ.49) רע"ב. קו, ב"מ ב. סד, יבמות
וש"נ.50) ואילך. תט כלל המ"ם כללי מלאכי יד בארוכה ראה
מי"ז.51) פ"א אבות
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יוחאי: בן שמעון רבי אצל מודגש  - המעשה מעלת - זה ענין וגם

ברכות  בירושלמי לולב",52איתא ולעשות סוכה לעשות שמפסיקין יוחאי בן שמעון רבי מודה "ולא :
אומנתו", "תורתו התורה, בלימוד אלא היה לא יוחאי בן שמעון רבי של עסקו שכל למרות כלומר,
זאת, עוד אלא לולב, ונטילת בסוכה ישיבה מצות לקיים כדי מלימודו שהפסיק בלבד זו לא מכלֿמקום,
אף  הלולב, והכנת הסוכה בעשיית בעצמו שהתעסק היינו, לולב", ולעשות סוכה "לעשות כדי שהפסיק
כך  כל פשוט סוכה) לעשות (שהפסיק זה וענין כו'. ושלוחו תלמידו עלֿידי להעשות יכול היה זה שדבר
רבי  אצל המעשה ענין הדגשת גודל את רואים זה ומכל אחר. באופן קסלקאֿדעתא יתכן שלא עד -

יוחאי. בן שמעון

תורה' ב'לקוטי מבואר שישאלו: כאלו שיהיו יתכן צדיקים 53אמנם, נשמות, מיני ב' בצדיקים שיש
שור" בכח תבואות ("ורב מעשיות מצוות בקיום בגשמיות שעבודתם הבר", "שור בבחינת ),54שהם

יוחאי  בן שמעון רבי "כגון כו', יחודים לייחד ברוחניות שעבודתם "לויתן", בבחינת שהם וצדיקים
כיצד  כן, ואם מעשיות". מצוות כמה במעשה לקיים יכול היה לא שבוודאי שנה י"ג במערה כשהיה

המעשה?! ענין מודגש יוחאי בן שמעון רבי שאצל מבארים

בזה: והביאור

אם  כי  דאתגליא", ב"עלמא היה לא הרי - ב"מערה" יוחאי בן שמעון רבי התחבא שבה בתקופה
מעין  ונסתר מכוסה מקום - פירושה "מערה" דבר: של וכפשוטו גופא), הזה (בעולם דאתכסיא" ב"עלמא
מהֿשאיןֿכן  מעשיות. מצוות לקיים צריך היה לא זה ומטעם כו'. הרומיים תפסוהו לא שלכן רואים,
לקיים  כדי התורה מלימוד הפסיק - וכמשמעו) (כפשוטו דאתגליא" ב"עלמא למערה, מחוץ היה כאשר

(כנ"ל). לולב ולעשות סוכה לעשות שהפסיק  אלא עוד ולא מעשיות, מצוות

הקודש  באגרת מבואר לזה: ומעשה,55ונוסף דיבור דמחשבה הבחינות ג' ישנם גופא שבמחשבה
במערה, בהיותו שגם לומר, יש ועלֿפיֿזה שבמחשבה. ומעשה שבמחשבה דיבור שבמחשבה, מחשבה
מעשה  של באופן עבודתו היתה - יחודים) (לייחד מחשבה בבחינת אצלו היה המצוות קיום כאשר

שבמחשבה.

של  בענינים העבודה להיות צריכה אזי דאתגליא", ב"עלמא נמצאים שכאשר - כאמור - הוא והעיקר
בפועל. מעשה

דאתגליא"... "עלמא בעניני זיך" קאכט "און שמונח יהודי אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
העיקר". הוא "המעשה בפועל, מעשה של בענינים להיות צריכה שעבודתו בוודאי הרי

.Ê:הרמב"ם ספר לימוד עם זה ענין לקשר ויש
היא  "היאך - זה ולאחרי אלקות, ידיעת ראשון", מצוי שם שיש "לידע - הוא הרמב"ם ספר התחלת
הוא  הראשון ספר - ובכללות בלב, שעיקרה - תשובה הלכות וכן שבלב, מדות ויראתו", לאהבתו הדרך

בפועל. מעשה אינם - אלו ענינים כל ולכאורה, אהבה, ספר - ולאחריו המדע, ספר

בהקדמתו  הרי בפועל, למעשה יבואו שסוףֿכלֿסוף – הוא אלו ענינים בכל שהמכוון לזה נוסף הנה,
שבכתב  בתורה והרי כו'", בזה קורא כך ואחר תחלה שבכתב בתורה קורא "אדם הרמב"ם: כותב לספרו 

זוטא  מעשה - עלֿכלֿפנים מעשה, הוי שפתיו עקימת הדיבור, - הוא .56העיקר

בעלֿפה ועו  לאומרם רשאי אתה אי שבכתב דברים ועיקר: תורה 57ד ללמוד אפשרות אין שכן, ומכיון ,
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הזאת" השירה את לכם ("כתבו ספרֿתורה כתיבת קדמה כן אם אלא -58שבכתב ענינה כתיבה והרי .(
הנתינה. מעשה על בהוספה - זה וכל זוטא). מעשה רק (לא ממש מעשה

אינו  - בעלֿפה" לאומרם רשאי אתה אי שבכתב ש"דברים הכלל זה: על לשאול יכולים לכאורה,
כמו  השגור דבר העולם: ובלשון ביותר, אצלו השגור שבדבר היינו, באמירתו, שהורגלו בדבר שייך

בעלֿפה  לאומרו מותר - שהם 59"אשרי" אף בעלֿפה, ענינים וכמה כמה שאומרים במוחש שרואים וכפי .
ומחשבה  (בדיבור מעשה של ענין ללא גם שבכתב תורה ללמוד אפשרות יש כן, ואם שבכתב. דברים

בלבד)?

ליתא: מעיקרא שקושיא עד כך כל פשוט - לזה המענה הנה

פעם  בלבד, האחרונה מהפעם בזה הורגל לא הרי - בפיו שגור שנעשה עד באמירתו שהורגל דבר
לאמירת  בנוגע ולדוגמא: הראשונה. לפעם עד שלפניֿזה, הפעמים כל בצירוף אלא בזה, וכיוצא רביעית

בהלכה  מצינו - ברכה" אצלו,60"ותן שגור הדבר נעשה בודאי תפילות, תשעים במשך בכך הורגל שאם
שקדמה  מפני רק - התשעים בפעם בפיו שגור נעשה זה שדבר פשיטא והרי הספק. על חוזר אינו ושוב

הראשונה. לפעם עד הלאה, וכן הפ"ח, פעם הפ"ט, פעם לה

הכתב, מן זאת לקרוא צריך אינו שוב בפיו, שגור נעשה שהדבר שלאחרי אמת הן לעניננו: ובנוגע
יכול  אינו בוודאי ואז הראשונה, מהפעם להתחיל עליו - בפיו שגור יהיה שהדבר למצב שיגיע כדי אבל

כפשוט. הכתב, מתוך אלא זאת לומר

.Á המעשה" בפועל, למעשה בנוגע בעומר דל"ג הענין מכללות הוראה ללמוד שיש - לעניננו ונחזור
העיקר". הוא

שמחתו  יום בעומר, דל"ג ההוראה ולכן, התורה. פנימיות גילוי - הוא יוחאי בן שמעון רבי של ענינו
הענינים בכל להוסיף שיש - היא יוחאי בן שמעון רבי התורה.של פנימיות והפצת גילוי עם הקשורים

מוריֿוחמי  כ"ק הוא יוחאי, בן שמעון רבי של מקומו" ד"ממלא השליחות מילוי - יותר ובפרטיות
שזהו  חוצה, המעיינות בהפצת לעסוק השליחות את ואחת אחד כל על הטיל אשר דורנו, נשיא אדמו"ר 
חוצה" מעינותיך ש"יפוצו אףֿעלֿפי כי התורה, פנימיות גילוי - יוחאי בן שמעון רבי של ענינו תוכן

דפנימיות 61נאמר  הגילוי כללות עם קשור זה הרי החסידות, תורת הבעלֿשםֿטוב, של לתורתו בנוגע
"יתפרנסון" והשגה, הבנה של באופן ונתבארה שנתגלתה כפי יוחאי, בן שמעון רבי של תורתו ,62התורה,

חב"ד. חסידות תורת עלֿידי

ביותר  התורה דפנימיות הגילוי היה יוחאי בן שמעון רבי של בדורו להיות 63דהנה, חזרה כך ואחר ,
בזהר  (כמובא כו' החכמה"64בהעלם זאת לגלות ומצוה "מותר שאז האריז"ל של זמנו עד ובפרט 65), ,

עד  "יתפרנסון", - והשגה הבנה של באופן חב"ד) חסידות ובפרט (הכללית, החסידות תורת גילוי לאחרי
דבר  ה"חוצה" ומציאות ה"מעין" מציאות היות שלמרות היינו, חוצה", מעינותיך ד"יפוצו באופן לגילוי
רק  ולא ה"חוצה", אל המעין) מי התפשטות רק (לא עצמו ה"מעין" את מביאים מכלֿמקום, והיפוכו,

("יפוצו"). הפצה של באופן אם כי  טיפין, טיפין

בהפצת  לעסוק השליחות את ואחת אחד כל על הטיל דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק  - וכאמור
(לא  האנשים על כמו הנשים על מוטלת זו ששליחות היינו, ואחת, אחד כל - ובהדגשה חוצה, המעיינות
תורה  במתן - ואדרבה חילוק), כל ללא ממש, האנשים של כמו שחיובן אלא בזה, חייבות הן שגם רק
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(הוצאת 61) כש"ט בספר (גם) נדפסה - דהבעש"ט אגה"ק

בתחלתו. קה"ת)

מלך 62) כסא לזהר. בהקדמתו מק"מ בסופו. ת"ו תקו"ז ראה
וש"נ. .7 הע' 873 ע' ח"ג לקו"ש שם. לתקו"ז
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יוחאי: בן שמעון רבי אצל מודגש  - המעשה מעלת - זה ענין וגם

ברכות  בירושלמי לולב",52איתא ולעשות סוכה לעשות שמפסיקין יוחאי בן שמעון רבי מודה "ולא :
אומנתו", "תורתו התורה, בלימוד אלא היה לא יוחאי בן שמעון רבי של עסקו שכל למרות כלומר,
זאת, עוד אלא לולב, ונטילת בסוכה ישיבה מצות לקיים כדי מלימודו שהפסיק בלבד זו לא מכלֿמקום,
אף  הלולב, והכנת הסוכה בעשיית בעצמו שהתעסק היינו, לולב", ולעשות סוכה "לעשות כדי שהפסיק
כך  כל פשוט סוכה) לעשות (שהפסיק זה וענין כו'. ושלוחו תלמידו עלֿידי להעשות יכול היה זה שדבר
רבי  אצל המעשה ענין הדגשת גודל את רואים זה ומכל אחר. באופן קסלקאֿדעתא יתכן שלא עד -

יוחאי. בן שמעון

תורה' ב'לקוטי מבואר שישאלו: כאלו שיהיו יתכן צדיקים 53אמנם, נשמות, מיני ב' בצדיקים שיש
שור" בכח תבואות ("ורב מעשיות מצוות בקיום בגשמיות שעבודתם הבר", "שור בבחינת ),54שהם

יוחאי  בן שמעון רבי "כגון כו', יחודים לייחד ברוחניות שעבודתם "לויתן", בבחינת שהם וצדיקים
כיצד  כן, ואם מעשיות". מצוות כמה במעשה לקיים יכול היה לא שבוודאי שנה י"ג במערה כשהיה

המעשה?! ענין מודגש יוחאי בן שמעון רבי שאצל מבארים

בזה: והביאור

אם  כי  דאתגליא", ב"עלמא היה לא הרי - ב"מערה" יוחאי בן שמעון רבי התחבא שבה בתקופה
מעין  ונסתר מכוסה מקום - פירושה "מערה" דבר: של וכפשוטו גופא), הזה (בעולם דאתכסיא" ב"עלמא
מהֿשאיןֿכן  מעשיות. מצוות לקיים צריך היה לא זה ומטעם כו'. הרומיים תפסוהו לא שלכן רואים,
לקיים  כדי התורה מלימוד הפסיק - וכמשמעו) (כפשוטו דאתגליא" ב"עלמא למערה, מחוץ היה כאשר

(כנ"ל). לולב ולעשות סוכה לעשות שהפסיק  אלא עוד ולא מעשיות, מצוות

הקודש  באגרת מבואר לזה: ומעשה,55ונוסף דיבור דמחשבה הבחינות ג' ישנם גופא שבמחשבה
במערה, בהיותו שגם לומר, יש ועלֿפיֿזה שבמחשבה. ומעשה שבמחשבה דיבור שבמחשבה, מחשבה
מעשה  של באופן עבודתו היתה - יחודים) (לייחד מחשבה בבחינת אצלו היה המצוות קיום כאשר

שבמחשבה.

של  בענינים העבודה להיות צריכה אזי דאתגליא", ב"עלמא נמצאים שכאשר - כאמור - הוא והעיקר
בפועל. מעשה

דאתגליא"... "עלמא בעניני זיך" קאכט "און שמונח יהודי אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
העיקר". הוא "המעשה בפועל, מעשה של בענינים להיות צריכה שעבודתו בוודאי הרי

.Ê:הרמב"ם ספר לימוד עם זה ענין לקשר ויש
היא  "היאך - זה ולאחרי אלקות, ידיעת ראשון", מצוי שם שיש "לידע - הוא הרמב"ם ספר התחלת
הוא  הראשון ספר - ובכללות בלב, שעיקרה - תשובה הלכות וכן שבלב, מדות ויראתו", לאהבתו הדרך

בפועל. מעשה אינם - אלו ענינים כל ולכאורה, אהבה, ספר - ולאחריו המדע, ספר

בהקדמתו  הרי בפועל, למעשה יבואו שסוףֿכלֿסוף – הוא אלו ענינים בכל שהמכוון לזה נוסף הנה,
שבכתב  בתורה והרי כו'", בזה קורא כך ואחר תחלה שבכתב בתורה קורא "אדם הרמב"ם: כותב לספרו 

זוטא  מעשה - עלֿכלֿפנים מעשה, הוי שפתיו עקימת הדיבור, - הוא .56העיקר

בעלֿפה ועו  לאומרם רשאי אתה אי שבכתב דברים ועיקר: תורה 57ד ללמוד אפשרות אין שכן, ומכיון ,
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הזאת" השירה את לכם ("כתבו ספרֿתורה כתיבת קדמה כן אם אלא -58שבכתב ענינה כתיבה והרי .(
הנתינה. מעשה על בהוספה - זה וכל זוטא). מעשה רק (לא ממש מעשה

אינו  - בעלֿפה" לאומרם רשאי אתה אי שבכתב ש"דברים הכלל זה: על לשאול יכולים לכאורה,
כמו  השגור דבר העולם: ובלשון ביותר, אצלו השגור שבדבר היינו, באמירתו, שהורגלו בדבר שייך

בעלֿפה  לאומרו מותר - שהם 59"אשרי" אף בעלֿפה, ענינים וכמה כמה שאומרים במוחש שרואים וכפי .
ומחשבה  (בדיבור מעשה של ענין ללא גם שבכתב תורה ללמוד אפשרות יש כן, ואם שבכתב. דברים

בלבד)?

ליתא: מעיקרא שקושיא עד כך כל פשוט - לזה המענה הנה

פעם  בלבד, האחרונה מהפעם בזה הורגל לא הרי - בפיו שגור שנעשה עד באמירתו שהורגל דבר
לאמירת  בנוגע ולדוגמא: הראשונה. לפעם עד שלפניֿזה, הפעמים כל בצירוף אלא בזה, וכיוצא רביעית

בהלכה  מצינו - ברכה" אצלו,60"ותן שגור הדבר נעשה בודאי תפילות, תשעים במשך בכך הורגל שאם
שקדמה  מפני רק - התשעים בפעם בפיו שגור נעשה זה שדבר פשיטא והרי הספק. על חוזר אינו ושוב

הראשונה. לפעם עד הלאה, וכן הפ"ח, פעם הפ"ט, פעם לה

הכתב, מן זאת לקרוא צריך אינו שוב בפיו, שגור נעשה שהדבר שלאחרי אמת הן לעניננו: ובנוגע
יכול  אינו בוודאי ואז הראשונה, מהפעם להתחיל עליו - בפיו שגור יהיה שהדבר למצב שיגיע כדי אבל

כפשוט. הכתב, מתוך אלא זאת לומר

.Á המעשה" בפועל, למעשה בנוגע בעומר דל"ג הענין מכללות הוראה ללמוד שיש - לעניננו ונחזור
העיקר". הוא

שמחתו  יום בעומר, דל"ג ההוראה ולכן, התורה. פנימיות גילוי - הוא יוחאי בן שמעון רבי של ענינו
הענינים בכל להוסיף שיש - היא יוחאי בן שמעון רבי התורה.של פנימיות והפצת גילוי עם הקשורים

מוריֿוחמי  כ"ק הוא יוחאי, בן שמעון רבי של מקומו" ד"ממלא השליחות מילוי - יותר ובפרטיות
שזהו  חוצה, המעיינות בהפצת לעסוק השליחות את ואחת אחד כל על הטיל אשר דורנו, נשיא אדמו"ר 
חוצה" מעינותיך ש"יפוצו אףֿעלֿפי כי התורה, פנימיות גילוי - יוחאי בן שמעון רבי של ענינו תוכן

דפנימיות 61נאמר  הגילוי כללות עם קשור זה הרי החסידות, תורת הבעלֿשםֿטוב, של לתורתו בנוגע
"יתפרנסון" והשגה, הבנה של באופן ונתבארה שנתגלתה כפי יוחאי, בן שמעון רבי של תורתו ,62התורה,

חב"ד. חסידות תורת עלֿידי

ביותר  התורה דפנימיות הגילוי היה יוחאי בן שמעון רבי של בדורו להיות 63דהנה, חזרה כך ואחר ,
בזהר  (כמובא כו' החכמה"64בהעלם זאת לגלות ומצוה "מותר שאז האריז"ל של זמנו עד ובפרט 65), ,

עד  "יתפרנסון", - והשגה הבנה של באופן חב"ד) חסידות ובפרט (הכללית, החסידות תורת גילוי לאחרי
דבר  ה"חוצה" ומציאות ה"מעין" מציאות היות שלמרות היינו, חוצה", מעינותיך ד"יפוצו באופן לגילוי
רק  ולא ה"חוצה", אל המעין) מי התפשטות רק (לא עצמו ה"מעין" את מביאים מכלֿמקום, והיפוכו,

("יפוצו"). הפצה של באופן אם כי  טיפין, טיפין

בהפצת  לעסוק השליחות את ואחת אחד כל על הטיל דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק  - וכאמור
(לא  האנשים על כמו הנשים על מוטלת זו ששליחות היינו, ואחת, אחד כל - ובהדגשה חוצה, המעיינות
תורה  במתן - ואדרבה חילוק), כל ללא ממש, האנשים של כמו שחיובן אלא בזה, חייבות הן שגם רק
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ס"ת.58) מהל' רפ"ז רמב"ם וראה יט. לא, וילך
סמ"ט.59) או"ח ואדה"ז טושו"ע
(ס"י).60) ס"ח סקי"ד או"ח (ואדה"ז) טושו"ע
(הוצאת 61) כש"ט בספר (גם) נדפסה - דהבעש"ט אגה"ק

בתחלתו. קה"ת)

מלך 62) כסא לזהר. בהקדמתו מק"מ בסופו. ת"ו תקו"ז ראה
וש"נ. .7 הע' 873 ע' ח"ג לקו"ש שם. לתקו"ז

סע"ב.63) צב, זח"א ראה
ב).64) (קמב, סכ"ו באגה"ק הובא ב. רלו, ח"ג
שם.65) אגה"ק
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האנשים  - ישראל" לבני "ותגד כך ואחר הנשים", אלו - יעקב לבית תאמר "כה לאנשים, נשים ,66קדמו ֵ
סיני" הר על הוי' "וירד - הוא תורה דמתן הענין עיקר מרכבה 67והרי מעשה אלקות, גילוי תוכן 68, שזהו ,

התורה. דפנימיות הגילוי

ב  חילוק ישנו ומצוות התורה עניני בכל גם וכמאמר [אמנם, תורה, מתן ולאחרי תורה מתן לפני ין
ז"ל  סוףֿכלֿסוף 69רבותינו אבל כו', שמך תורק שמן אנו אבל היו, ריחות האבות שעשו המצוות כל

שהרי  - כלל בערך שלא הוא החילוק אלקות, לידיעת בנוגע אמנם, תורה; מתן לפני גם המצוות ענין היה
לעליונים  יעלו לא ותחתונים לתחתונים ירדו לא דעליונים הגזירה היתה תורה מתן היה 70לפני לא ולכן, ,

המרכבה" הן הן ש"האבות (למרות דלמטה הנבראים אצל אלקות דידיעת הענין אמיתית ורק 71שייך ,(
אזי  סיני"], הר על הוי' "וירד - המתחיל" ד"אני [ובאופן זו גזירה נתבטלה כאשר תורה, מתן לאחרי

אלקות]. דידיעת הענין אמיתית להיות יכול

.Ë,חוצה היהדות מהפצת החל חוצה, המעיינות דהפצת הענינים בכל להוסיף - העיקר הוא והמעשה
הכלליים: ה"מבצעים" עלֿידי

ישראל. ואחדות ישראל אהבת - לראש  לכל

מן  כולו העולם כל את לפטור אני "יכול שאמר - יוחאי בן שמעון רבי אצל ביותר מודגש זה וענין
הדין":

שהרי  כולו, העולם עם תחילה להתאחד עליו - הדין מן העולם את יפטור יוחאי בן שמעון שרבי כדי
שני  הם שבעולם האנשים שאר של ומציאותם שמציאותו היינו, העולם, עם ושייכות קשר לו אין כאשר
זה  הוא שנתחייב זה "חכמות": אין דין, של בענין - כי הדין, מן שיפטרם יתכן לא - נפרדים ענינים
לומר  בהכרח ודאי אלא - אחר?! מישהו של זכותו עבורו תועיל מה כן, ואם הדין, את ליתן שצריך
שכן, ומכיון אחת, מציאות שנעשו עד שבעולם האנשים שאר כל עם התאחד יוחאי בן שמעון שרבי

הדין. מן לפוטרם יכול

גדול  "כלל היא כמוך" לרעך "ואהבת שמצות - יוחאי בן שמעון רבי של רבו - עקיבא רבי  וכדברי
הלל 72בתורה" כמאמר - מזו ועד 73[ויתירה בתורה"), גדול "כלל רק (לא כולה" התורה כל היא "זו :

שמעון  שרבי ומכיון הוא"], פירושה "ואידך - זו דמצוה הפירוש אלא אינם התורה עניני ששאר כך כדי
א  יוחאי עקיבא"בן רבי של מדותיו מתרומות תרומות שמדותי מדותי "שנו לתלמידיו בוודאי 74מר הרי -

אלא  אינם התורה עניני שאר כל אשר כמוך", לרעך ד"ואהבת גדול" ה"כלל ביותר אצלו מודגש היה
זה. דכלל "פירושה"

דאהבת  הענין את עליו לפעול שצריכים מכיון אשר עצמו, חינוך הן - חינוך למבצע באים ומזה
ומצבו), למעמדו (בהתאם זה בענין השלימות אצלו חסר היה עתה שעד מובן, ישראל, ואחדות ישראל

המשנה  וכמאמר כו', עצמו את לחנך עליו הווה,75ולכן לשון "הלומד" - אדם" מכל הלומד חכם "איזהו
"ואהבת  הציווי את שמקיים דמכיון - הזולת חינוך והן עצמו, את ולחנך ללמוד וצריך יכול שתמיד היינו,

הזולת. את גם לחנך לו יש עצמו, את שמחנך כשם הרי כמוך", לרעך

בפועל: מעשה של בענינים - הפרטיים המבצעים לשאר באים אלו כלליים וממבצעים

נרות  מבצע וחכמיה, יבנה - ספרים מלא בית צדקה, מבצע מזוזה, מבצע תפילין, מבצע תורה, מבצע
המשפחה, טהרת ומבצע ושתיה, האכילה כשרות מבצע ויוםֿטוב, קודש שבת
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ע'66) ח"ג לקו"ד וראה ג. יט, יתרו עה"פ ופרש"י מכילתא
ואילך. ב תקעא,

כ.67) שם, יתרו
רמז 68) תהלים יל"ש יח. סח, עה"פ תהלים מדרש ראה

וש"נ. שם). (ובמ"כ ב פ"ג, שמו"ר חשצו.
ואילך.69) 58 ע' ח"ח בלקו"ש נת' (א). ג פ"א, שהש"ר

טו.70) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
ועוד.71) רפל"ד. ב). (כח, פכ"ג תניא ו. פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
יח.72) יט, קדושים עה"פ ופרש"י תו"כ
א.73) לא, שבת
א.74) סז, גיטין
רפ"ד.75) אבות
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משה  שכתב ספריֿתורה י"ג בדוגמת הכלליים, ספריֿתורה עלֿידי ישראל בני כל דאחדות המבצע וכן
ושבט  שבט כל עבור .76רבינו

ש"אוהב  - רבינו משה אצל ישראל ואחדות ישראל דאהבת הענין חשיבות גודל מודגש בזה וגם
היה" :77ישראל

ושנותי" ימי מלאו "היום דין, בעלמא חיותו בחיים רבינו משה של האחרון היום הגיע -78כאשר
ממנו  ולהעתיק ספרֿתורה, לכתוב מתיישב הפרטית, לעבודתו השייכים בענינים להתעסק במקום הנה
יםֿסוף  לקריעת בנוגע שמצינו (עלֿדרך כו' יעלה שבמסילתו כדי ושבט, שבט כל עבור ספריֿתורה י"ב

שבטים  י"ב כנגד גזרים לי"ב הים שנקרע לגזרים", סוף ים "לגוזר -79.(

מישראל  ואחד אחד כל הרי משלו, ספרֿתורה ושבט שבט לכל שניתן שלמרות - בזה להוסיף [ויש
לאמירת  בנוגע שמצינו ועלֿדרך לשבטו). שניתן לספרֿתורה רק (לא ספריֿתורה שאר לכל שייכות לו יש

נ  בחודש הנשיאים קרבנות לאחרי רצון" רצון"ה"יהי ה"יהי את אומר מישראל ואחד אחד שכל – יסן
וכל  קדישין ניצוצין כל עלי נא יאירו אזי . . פלוני משבט עבדך אני "שבאם ומבקש ויום, יום בכל
- וזאת השבטים, י"ב לכל בנוגע - יום בכל אומר וכן השבט", זה בקדושת הכלולות הקדושות האורות
- הדבר וטעם זה, רצון" "יהי אומרים ולוי כהן גם שהרי הוא, שייך שבט לאיזה יודע שאינו מפני לא

בזה  וכיוצא עיבור בדרך השבטים, י"ב לכל שייכות יש מישראל ואחד אחד שלכל ].80מפני

בדברים  לעסוק יכול היה לא ספריֿתורה, בכתיבת עסק רבינו שמשה שבשעה ופשוט מובן והנה,
כו', כוונה מתוך להיות צריכה הקדושים, שמות כתיבת ובפרט ספרֿתורה, כתיבת שהרי - אחרים
ספריֿתורה  כתב כאשר ובפרט רבינו, משה אצל הכתיבה אופן אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
כל  את רבינו משה הניח ואףֿעלֿפיֿכן, הדורות! כל סוף עד ישראל בני של דרכם את להורות שנועדו
יתנהגו  פיהם על אשר ושבט שבט כל עבור אותם ולתת ספריֿתורה בעצמו לכתוב כדי עניניו, שאר
אלו), ספריֿתורה יכתבו שהם וכו', ובניו אהרן יהושע, את לצוות יכול שהיה (למרות הדורות כל במשך

ישראל. באהבת מעלתו גודל מפני - זה וכל

"יד  לספרו בהקדמתו הרמב"ם הביאו – שבט כל עבור ספריֿתורה כתב רבינו שמשה - זה ענין והרי
כדי  סתם זו הקדמה כתב לא שהרמב"ם פשיטא [שהרי ספרו לתוכן שייכות לה שיש הקדמה החזקה",
החשיבות  גודל מובן ומזה ספרו], ללימוד "הקדמה" - היא כן כשמה אלא הארצן"... פון זיך "אפרעדן

זה. שבענין

.È,וקירוב אהבה של ברוח להיות צריכות - היהדות והפצת המעיינות הפצת בעניני הפעולות כל והנה,
בן  שמעון רבי של הנהגתו אודות לעיל כאמור שלום, ודרכי נועם ובדרכי אמיתית, ישראל אהבת מתוך

הדין". מן כולו העולם כל את לפטור אני "יכול שאמר יוחאי
דורנו: נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של הנהגתו באופן גם מודגש זה וענין

מהורש"ב 81ידוע  אדמו"ר (כ"ק אביו אצל ופעל ביקש דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח שכ"ק הסיפור
כו'. ורחמים חסד של באופן תהיה שנשיאותו נשמתוֿעדן)

שהנה  בפועל רואים כו',ואכן ואהבה חסד של באופן היתה דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של גתו
ומצבו. מעמדו על הבט מבלי מישראל , ואחד אחד לכל אמיתית ישראל אהבת

אדמו"ר: מו"ח כ"ק של הנהגתו אודות דלקמן מהסיפור נפלאה הוראה ישנה - לכך ובקשר
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הרמב"ם 76) הקדמת א. צ, עה"פ תהלים מדרש ט. פ"ט, דב"ר
ה'יד'. לספר

רע"ב.77) סה, מנחות
ב.78) לא, וילך עה"ת בפרש"י הובא ב. יג, סוטה
יד,79) בשלח עה"פ טוב) (לקח פס"ז וראה יג. קלו, תהלים

פדר"א  כא. שם, תיב"ע י. שם, תנחומא שם. מכילתא וראה טז.

פמ"ב.
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האנשים  - ישראל" לבני "ותגד כך ואחר הנשים", אלו - יעקב לבית תאמר "כה לאנשים, נשים ,66קדמו ֵ
סיני" הר על הוי' "וירד - הוא תורה דמתן הענין עיקר מרכבה 67והרי מעשה אלקות, גילוי תוכן 68, שזהו ,

התורה. דפנימיות הגילוי

ב  חילוק ישנו ומצוות התורה עניני בכל גם וכמאמר [אמנם, תורה, מתן ולאחרי תורה מתן לפני ין
ז"ל  סוףֿכלֿסוף 69רבותינו אבל כו', שמך תורק שמן אנו אבל היו, ריחות האבות שעשו המצוות כל

שהרי  - כלל בערך שלא הוא החילוק אלקות, לידיעת בנוגע אמנם, תורה; מתן לפני גם המצוות ענין היה
לעליונים  יעלו לא ותחתונים לתחתונים ירדו לא דעליונים הגזירה היתה תורה מתן היה 70לפני לא ולכן, ,

המרכבה" הן הן ש"האבות (למרות דלמטה הנבראים אצל אלקות דידיעת הענין אמיתית ורק 71שייך ,(
אזי  סיני"], הר על הוי' "וירד - המתחיל" ד"אני [ובאופן זו גזירה נתבטלה כאשר תורה, מתן לאחרי

אלקות]. דידיעת הענין אמיתית להיות יכול

.Ë,חוצה היהדות מהפצת החל חוצה, המעיינות דהפצת הענינים בכל להוסיף - העיקר הוא והמעשה
הכלליים: ה"מבצעים" עלֿידי

ישראל. ואחדות ישראל אהבת - לראש  לכל

מן  כולו העולם כל את לפטור אני "יכול שאמר - יוחאי בן שמעון רבי אצל ביותר מודגש זה וענין
הדין":

שהרי  כולו, העולם עם תחילה להתאחד עליו - הדין מן העולם את יפטור יוחאי בן שמעון שרבי כדי
שני  הם שבעולם האנשים שאר של ומציאותם שמציאותו היינו, העולם, עם ושייכות קשר לו אין כאשר
זה  הוא שנתחייב זה "חכמות": אין דין, של בענין - כי הדין, מן שיפטרם יתכן לא - נפרדים ענינים
לומר  בהכרח ודאי אלא - אחר?! מישהו של זכותו עבורו תועיל מה כן, ואם הדין, את ליתן שצריך
שכן, ומכיון אחת, מציאות שנעשו עד שבעולם האנשים שאר כל עם התאחד יוחאי בן שמעון שרבי

הדין. מן לפוטרם יכול

גדול  "כלל היא כמוך" לרעך "ואהבת שמצות - יוחאי בן שמעון רבי של רבו - עקיבא רבי  וכדברי
הלל 72בתורה" כמאמר - מזו ועד 73[ויתירה בתורה"), גדול "כלל רק (לא כולה" התורה כל היא "זו :

שמעון  שרבי ומכיון הוא"], פירושה "ואידך - זו דמצוה הפירוש אלא אינם התורה עניני ששאר כך כדי
א  יוחאי עקיבא"בן רבי של מדותיו מתרומות תרומות שמדותי מדותי "שנו לתלמידיו בוודאי 74מר הרי -

אלא  אינם התורה עניני שאר כל אשר כמוך", לרעך ד"ואהבת גדול" ה"כלל ביותר אצלו מודגש היה
זה. דכלל "פירושה"

דאהבת  הענין את עליו לפעול שצריכים מכיון אשר עצמו, חינוך הן - חינוך למבצע באים ומזה
ומצבו), למעמדו (בהתאם זה בענין השלימות אצלו חסר היה עתה שעד מובן, ישראל, ואחדות ישראל

המשנה  וכמאמר כו', עצמו את לחנך עליו הווה,75ולכן לשון "הלומד" - אדם" מכל הלומד חכם "איזהו
"ואהבת  הציווי את שמקיים דמכיון - הזולת חינוך והן עצמו, את ולחנך ללמוד וצריך יכול שתמיד היינו,

הזולת. את גם לחנך לו יש עצמו, את שמחנך כשם הרי כמוך", לרעך

בפועל: מעשה של בענינים - הפרטיים המבצעים לשאר באים אלו כלליים וממבצעים

נרות  מבצע וחכמיה, יבנה - ספרים מלא בית צדקה, מבצע מזוזה, מבצע תפילין, מבצע תורה, מבצע
המשפחה, טהרת ומבצע ושתיה, האכילה כשרות מבצע ויוםֿטוב, קודש שבת
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ע'66) ח"ג לקו"ד וראה ג. יט, יתרו עה"פ ופרש"י מכילתא
ואילך. ב תקעא,

כ.67) שם, יתרו
רמז 68) תהלים יל"ש יח. סח, עה"פ תהלים מדרש ראה

וש"נ. שם). (ובמ"כ ב פ"ג, שמו"ר חשצו.
ואילך.69) 58 ע' ח"ח בלקו"ש נת' (א). ג פ"א, שהש"ר

טו.70) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
ועוד.71) רפל"ד. ב). (כח, פכ"ג תניא ו. פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
יח.72) יט, קדושים עה"פ ופרש"י תו"כ
א.73) לא, שבת
א.74) סז, גיטין
רפ"ד.75) אבות

n"cyz'd xnera b"l axr ,xii` f"i ,izewega zyxt zay zgiy

משה  שכתב ספריֿתורה י"ג בדוגמת הכלליים, ספריֿתורה עלֿידי ישראל בני כל דאחדות המבצע וכן
ושבט  שבט כל עבור .76רבינו

ש"אוהב  - רבינו משה אצל ישראל ואחדות ישראל דאהבת הענין חשיבות גודל מודגש בזה וגם
היה" :77ישראל

ושנותי" ימי מלאו "היום דין, בעלמא חיותו בחיים רבינו משה של האחרון היום הגיע -78כאשר
ממנו  ולהעתיק ספרֿתורה, לכתוב מתיישב הפרטית, לעבודתו השייכים בענינים להתעסק במקום הנה
יםֿסוף  לקריעת בנוגע שמצינו (עלֿדרך כו' יעלה שבמסילתו כדי ושבט, שבט כל עבור ספריֿתורה י"ב

שבטים  י"ב כנגד גזרים לי"ב הים שנקרע לגזרים", סוף ים "לגוזר -79.(

מישראל  ואחד אחד כל הרי משלו, ספרֿתורה ושבט שבט לכל שניתן שלמרות - בזה להוסיף [ויש
לאמירת  בנוגע שמצינו ועלֿדרך לשבטו). שניתן לספרֿתורה רק (לא ספריֿתורה שאר לכל שייכות לו יש

נ  בחודש הנשיאים קרבנות לאחרי רצון" רצון"ה"יהי ה"יהי את אומר מישראל ואחד אחד שכל – יסן
וכל  קדישין ניצוצין כל עלי נא יאירו אזי . . פלוני משבט עבדך אני "שבאם ומבקש ויום, יום בכל
- וזאת השבטים, י"ב לכל בנוגע - יום בכל אומר וכן השבט", זה בקדושת הכלולות הקדושות האורות
- הדבר וטעם זה, רצון" "יהי אומרים ולוי כהן גם שהרי הוא, שייך שבט לאיזה יודע שאינו מפני לא

בזה  וכיוצא עיבור בדרך השבטים, י"ב לכל שייכות יש מישראל ואחד אחד שלכל ].80מפני

בדברים  לעסוק יכול היה לא ספריֿתורה, בכתיבת עסק רבינו שמשה שבשעה ופשוט מובן והנה,
כו', כוונה מתוך להיות צריכה הקדושים, שמות כתיבת ובפרט ספרֿתורה, כתיבת שהרי - אחרים
ספריֿתורה  כתב כאשר ובפרט רבינו, משה אצל הכתיבה אופן אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
כל  את רבינו משה הניח ואףֿעלֿפיֿכן, הדורות! כל סוף עד ישראל בני של דרכם את להורות שנועדו
יתנהגו  פיהם על אשר ושבט שבט כל עבור אותם ולתת ספריֿתורה בעצמו לכתוב כדי עניניו, שאר
אלו), ספריֿתורה יכתבו שהם וכו', ובניו אהרן יהושע, את לצוות יכול שהיה (למרות הדורות כל במשך

ישראל. באהבת מעלתו גודל מפני - זה וכל

"יד  לספרו בהקדמתו הרמב"ם הביאו – שבט כל עבור ספריֿתורה כתב רבינו שמשה - זה ענין והרי
כדי  סתם זו הקדמה כתב לא שהרמב"ם פשיטא [שהרי ספרו לתוכן שייכות לה שיש הקדמה החזקה",
החשיבות  גודל מובן ומזה ספרו], ללימוד "הקדמה" - היא כן כשמה אלא הארצן"... פון זיך "אפרעדן

זה. שבענין

.È,וקירוב אהבה של ברוח להיות צריכות - היהדות והפצת המעיינות הפצת בעניני הפעולות כל והנה,
בן  שמעון רבי של הנהגתו אודות לעיל כאמור שלום, ודרכי נועם ובדרכי אמיתית, ישראל אהבת מתוך

הדין". מן כולו העולם כל את לפטור אני "יכול שאמר יוחאי
דורנו: נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של הנהגתו באופן גם מודגש זה וענין

מהורש"ב 81ידוע  אדמו"ר (כ"ק אביו אצל ופעל ביקש דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח שכ"ק הסיפור
כו'. ורחמים חסד של באופן תהיה שנשיאותו נשמתוֿעדן)

שהנה  בפועל רואים כו',ואכן ואהבה חסד של באופן היתה דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של גתו
ומצבו. מעמדו על הבט מבלי מישראל , ואחד אחד לכל אמיתית ישראל אהבת

אדמו"ר: מו"ח כ"ק של הנהגתו אודות דלקמן מהסיפור נפלאה הוראה ישנה - לכך ובקשר
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הרמב"ם 76) הקדמת א. צ, עה"פ תהלים מדרש ט. פ"ט, דב"ר
ה'יד'. לספר

רע"ב.77) סה, מנחות
ב.78) לא, וילך עה"ת בפרש"י הובא ב. יג, סוטה
יד,79) בשלח עה"פ טוב) (לקח פס"ז וראה יג. קלו, תהלים

פדר"א  כא. שם, תיב"ע י. שם, תנחומא שם. מכילתא וראה טז.

פמ"ב.
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מהר"ש, אדמו"ר או צדק' ה'צמח אדמו"ר של חסיד היה סבו - חסידים למשפחת בן שהיה אחד יהודי
ממדרגתו, ירד שונות מסיבות הנה - כו' למדן והיה טובים כשרונות לו היו ובעצמו וכו', גדול למדן
נכבדים: בתוארים אותו וכינה מכתב, אדמו"ר מו"ח כ"ק לו כתב פעם ואףֿעלֿפיֿכן, כו'. ופירש שנה

ונעים. נחמד אלקים, ירא איש וחסיד, הוותיק

וכך  כך באופן ומצבו שמעמדו לאחד אלו תוארים שכותב היתכן אדמו"ר מו"ח כ"ק את שאלו כאשר
מעשיו  את הסתיר לא הנ"ל יהודי - ובכלל כו', עמו ודיבר זה יהודי בעצמו פגש אדמו"ר מו"ח [כ"ק
עבר  שדרכו מהמזכיר החל - אליו כן שכתב רואים אחרים כאשר ובפרט ומצבו], מעמדו את ידעו והכל
מו"ח  כ"ק השיב - וכמה?! לכמה אותו הראה שבוודאי המכתב, את שקיבל ליהודי עד המכתב,

הרמב"ם 82אדמו"ר  פסקֿדין עלֿפי  כל 83: "לעשות הוא מישראל ואחד אחד כל של האמיתי שרצונו
יהודים, בין לחלק הוא יכול כיצד כן, ואם כדבעי, הוא הנ"ל יהודי של האמיתי מצבו הרי - כו'" המצוות
לצדו  כאשר - אלו תוארים יכתוב לא שני וליהודי נו"נ", אי"א "הוו"ח התוארים את יכתוב אחד שליהודי

דלעיל! הרמב"ם פסקֿדין ישנו מישראל ואחד אחד כל של

של  ביחס מישראל ואחד אחד לכל להתייחס - אדמו"ר מו"ח כ"ק של הנהגתו מודגשת זה בסיפור
נפשו. פנימיות שמצד האמיתית מעלתו הכרת כדי תוך וחיבה, אהבה

הענינים  בכל דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של שליחותו במילוי ההתעסקות להיות צריכה זו וברוח
חוצה. והיהדות המעיינות דהפצת

.‡È שלו "שלוחים" בתור ואחת אחד כל את מינה דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח שכ"ק מכיון והנה,
שליחות  למלא ואחת אחד כל של ויכלתו שבכוחו בוודאי הרי - היהדות והפצת המעיינות בהפצת לעסוק

לבוראם" דומין "צדיקים שהרי בשלימותה, ולכן 84זו כחן , לפי אלא מבקש אינו שהקב"ה כשם כן 85, ,
אינה  ששליחותו בוודאי הרי בגוף, נשמה סוףֿכלֿסוף הוא שהצדיק מכיון - ואדרבה בצדיקים. גם הוא

ואחד. אחד כל של לכחותיו בהתאם אלא
הרמב"ם  ובלשון - ובבחירתו ברצונו אלא תלוי הדבר כו'",86ואין רצה אם נתונה אדם לכל "רשות :

מכלֿמקום, וכו', למטה או למעלה המזל מצד לכך, ועיכובים מניעות שישנם רואה כאשר גם כלומר,
ובבחירתו. ברצונו אלא תלוי הדבר שאין לדעת עליו

ומצוותיה, התורה עניני בכל עיקרי ענין הוא - ובבחירתו ברצונו אלא תלוי הדבר שאין - זה ענין והרי
הרמב"ם  שנאמר 87ובלשון והמצוה, התורה עמוד והוא הוא, גדול עיקר זה "דבר לפניך 88: נתתי ראה

וכתיב  החיים, את מתנהג 89היום כזה ובאופן כו'", בידכם שהרשות כלומר היום, לפניכם נותן אנכי ראה
כו'. בחירתו מפני זאת עושה הרי שהיא, מצוה איזו לקיים נגש כאשר כי - בעבודתו ואחד אחד כל

כלל, בהסברים צורך אין דבר של לאמיתו אבל כו', וביאורים הסברים אודות מדובר כאשר - זה וכל
ישראל" קהל כל "לב הדור, מנשיא ופקודה ציווי מקבלים כאשר בין 90כי: ומיד, תיכף זאת למלא יש -

לאו! אם ובין הדבר את מבין הוא אם

.·È.ממש בפועל למעשה יבוא אלו ענינים בכל שהדיבור ויהיֿרצון
זיך  "עסט המדבר כאשר ובפרט המדבר, אצל - זה וכל בלבד, זוטא מעשה אלא אינו הדיבור דהנה,
אפילו  כאן אין - לשומע בנוגע אמנם, בלבד... זוטא מעשה זה אין שאז הלב], את הארץ"[=אוכל די אפ
להתנועע  יכול שאינו כ"דומם" שיושב מה אם כי פעולה, שום עושה אינו שהרי זוטא, מעשה של ענין
מבין  שאינו דבר על לשאול אפשרות לו שאין - השמיעה לאופן בנוגע כן וכמו אותו... שדוחפים מפני
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ואףֿעל  לו וכו', נותנים - אחר למקום עבר" ולא "ישב במקומו, לשבת שנשאר העובדה עצם ֿפיֿכן,
מצוה  עשה כאילו בפועל.91שכר במעשה לקיימן מנת על טובות החלטות מחליט כאשר ובפרט ,

בפועל, למעשה יבואו לעיל) האמורים הענינים לכל (בנוגע אלו טובות שהחלטות יהיֿרצון ולכן,
המעיינות  הפצת כולל בתורה", עמלים "שתהיו תלכו", ד"בחוקותי באופן התורה בלימוד להוסיף
הפצת  - ובכללות המצוות, עניני כל - מעשה לידי מביא שהלימוד ובאופן חוצה, התורה דפנימיות

חוצה. היהדות

מען  "טאנצט - בחוקותי ומפרשת בפרשה, המנויות הברכות כל לקיום זוכים ועלֿידיֿזה
בני  מנין אודות מדובר שבו מנחה), בתפילת לקרוא (שהולכים במדבר לפרשת בריקוד] אריין"[=נכנסים

שכתוב  כמו העשירי, במנין תהיה ששלימותו רבינו, משה עלֿידי ידי 92ישראל על הצאן תעבורנה "עוד
ז"ל  חכמינו במדרשי ומבואר לבוא,93מונה", לעתיד העשירי המנין על דקאי

במהרה  לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה
ממש. בימינו

* * *

.‚È ישראל בעיירות שנהגו כפי - ישראל ילדי עם בעומר דל"ג הענין את לקשר ישראל מנהג ידוע
עמהם  יוצאים כך ואחר דיומא, מענינא להם ומסבירים הילדים, כל את אוספים היו בעומר ל"ג שביום

הרמב"ם  שכתב מה [עלֿדרך לבם את שישמחו דברים להם ונותנים יוםֿטוב 94לטיול, לשמחת בנוגע
תורה  תלמוד  של החשיבות  גודל למרות - וזאת ומגדנות"], ואגוזים קליות להם "נותן קטנים: אצל

המקדש" בית לבנין אפילו רבן בית של תינוקות מבטלין ש"אין עד רבן, בית של .95דתינוקות
ובמילא  ישראל, תפוצות בכל המנהג פשט וכבר בישראל, עיירות וכמה בכמה היה זה מנהג - וכאמור

הרמב"ם  כפסקֿדין – לאֿתעשה ומצות דמצותֿעשה התוקף כל בו ומנהגות 96יש ותקנות גזירות אודות
ישראל. קהילות ברוב שפשטו

עק  רבי תלמידי עם קשור זה שיום מכיון - בפשטות הדבר ז"ל 97יבא וטעם חכמינו אמרו והרי ,98

תלמידים  עם זה יום מקשרים ולכן בנים, קרויים שתלמידים היינו, התלמידים", אלו לבניך "ושננתם
כפשוטו. בנים - וכן דוקא,

נפלא: דבר רואים ובזה

מלמד  להם שהיה מכיון - מעלתם שגדלה עקיבא, רבי תלמידי עם קשור בעומר דל"ג שהענין למרות
ומצבם. מעמדם על הבט מבלי בכלל , תלמידים עם זאת מקשרים אףֿעלֿפיֿכן , עקיבא", "רבי כמו

מזו: יתירה

עקיבא  רבי של תלמידיו שבין - שמחתו יום - יוחאי בן שמעון רבי עם במיוחד קשור בעומר ל"ג
כחך" מכירים ובוראך שאני "דייך עקיבא: רבי לו שאמר עד ביותר, מעלתו גדלה שמעלתו 99גופא היינו, ,

ובוראך" "אני אם כי כחו, להכיר יכולים אינם שלכן התלמידים, שאר של ממעלתם כלל בערך שלא היא
בלבד.

הוא  יוחאי בן שמעון רבי של למעלתו התלמידים מעלת שאר שבין הערך שריחוק - בזה להוסיף ויש
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סתקכ"ט 94) או"ח אדה"ז שו"ע וראה הי"ח. פ"ו יו"ט הל'
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טושו"ע 95) ה"ב. פ"ב ת"ת הל' רמב"ם סע"ב. קיט, שבת
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ממרים.96) הל' ריש
טושו"ע 97) הגאונים. בשם ב) (סב, יבמות מאירי ראה

(ס"ה). ס"ב סתצ"ג או"ח (ודאדה"ז)
(ואדה"ז)98) רמב"ם וראה ז. ו, ואתחנן עה"פ ופרש"י ספרי

(ה"ח). ה"ב פ"א ת"ת הל'
ה"ב.99) פ"א סנהדרין ירושלמי
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מהר"ש, אדמו"ר או צדק' ה'צמח אדמו"ר של חסיד היה סבו - חסידים למשפחת בן שהיה אחד יהודי
ממדרגתו, ירד שונות מסיבות הנה - כו' למדן והיה טובים כשרונות לו היו ובעצמו וכו', גדול למדן
נכבדים: בתוארים אותו וכינה מכתב, אדמו"ר מו"ח כ"ק לו כתב פעם ואףֿעלֿפיֿכן, כו'. ופירש שנה

ונעים. נחמד אלקים, ירא איש וחסיד, הוותיק

וכך  כך באופן ומצבו שמעמדו לאחד אלו תוארים שכותב היתכן אדמו"ר מו"ח כ"ק את שאלו כאשר
מעשיו  את הסתיר לא הנ"ל יהודי - ובכלל כו', עמו ודיבר זה יהודי בעצמו פגש אדמו"ר מו"ח [כ"ק
עבר  שדרכו מהמזכיר החל - אליו כן שכתב רואים אחרים כאשר ובפרט ומצבו], מעמדו את ידעו והכל
מו"ח  כ"ק השיב - וכמה?! לכמה אותו הראה שבוודאי המכתב, את שקיבל ליהודי עד המכתב,

הרמב"ם 82אדמו"ר  פסקֿדין עלֿפי  כל 83: "לעשות הוא מישראל ואחד אחד כל של האמיתי שרצונו
יהודים, בין לחלק הוא יכול כיצד כן, ואם כדבעי, הוא הנ"ל יהודי של האמיתי מצבו הרי - כו'" המצוות
לצדו  כאשר - אלו תוארים יכתוב לא שני וליהודי נו"נ", אי"א "הוו"ח התוארים את יכתוב אחד שליהודי

דלעיל! הרמב"ם פסקֿדין ישנו מישראל ואחד אחד כל של

של  ביחס מישראל ואחד אחד לכל להתייחס - אדמו"ר מו"ח כ"ק של הנהגתו מודגשת זה בסיפור
נפשו. פנימיות שמצד האמיתית מעלתו הכרת כדי תוך וחיבה, אהבה

הענינים  בכל דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של שליחותו במילוי ההתעסקות להיות צריכה זו וברוח
חוצה. והיהדות המעיינות דהפצת

.‡È שלו "שלוחים" בתור ואחת אחד כל את מינה דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח שכ"ק מכיון והנה,
שליחות  למלא ואחת אחד כל של ויכלתו שבכוחו בוודאי הרי - היהדות והפצת המעיינות בהפצת לעסוק

לבוראם" דומין "צדיקים שהרי בשלימותה, ולכן 84זו כחן , לפי אלא מבקש אינו שהקב"ה כשם כן 85, ,
אינה  ששליחותו בוודאי הרי בגוף, נשמה סוףֿכלֿסוף הוא שהצדיק מכיון - ואדרבה בצדיקים. גם הוא

ואחד. אחד כל של לכחותיו בהתאם אלא
הרמב"ם  ובלשון - ובבחירתו ברצונו אלא תלוי הדבר כו'",86ואין רצה אם נתונה אדם לכל "רשות :

מכלֿמקום, וכו', למטה או למעלה המזל מצד לכך, ועיכובים מניעות שישנם רואה כאשר גם כלומר,
ובבחירתו. ברצונו אלא תלוי הדבר שאין לדעת עליו

ומצוותיה, התורה עניני בכל עיקרי ענין הוא - ובבחירתו ברצונו אלא תלוי הדבר שאין - זה ענין והרי
הרמב"ם  שנאמר 87ובלשון והמצוה, התורה עמוד והוא הוא, גדול עיקר זה "דבר לפניך 88: נתתי ראה

וכתיב  החיים, את מתנהג 89היום כזה ובאופן כו'", בידכם שהרשות כלומר היום, לפניכם נותן אנכי ראה
כו'. בחירתו מפני זאת עושה הרי שהיא, מצוה איזו לקיים נגש כאשר כי - בעבודתו ואחד אחד כל

כלל, בהסברים צורך אין דבר של לאמיתו אבל כו', וביאורים הסברים אודות מדובר כאשר - זה וכל
ישראל" קהל כל "לב הדור, מנשיא ופקודה ציווי מקבלים כאשר בין 90כי: ומיד, תיכף זאת למלא יש -

לאו! אם ובין הדבר את מבין הוא אם

.·È.ממש בפועל למעשה יבוא אלו ענינים בכל שהדיבור ויהיֿרצון
זיך  "עסט המדבר כאשר ובפרט המדבר, אצל - זה וכל בלבד, זוטא מעשה אלא אינו הדיבור דהנה,
אפילו  כאן אין - לשומע בנוגע אמנם, בלבד... זוטא מעשה זה אין שאז הלב], את הארץ"[=אוכל די אפ
להתנועע  יכול שאינו כ"דומם" שיושב מה אם כי פעולה, שום עושה אינו שהרי זוטא, מעשה של ענין
מבין  שאינו דבר על לשאול אפשרות לו שאין - השמיעה לאופן בנוגע כן וכמו אותו... שדוחפים מפני
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ואףֿעל  לו וכו', נותנים - אחר למקום עבר" ולא "ישב במקומו, לשבת שנשאר העובדה עצם ֿפיֿכן,
מצוה  עשה כאילו בפועל.91שכר במעשה לקיימן מנת על טובות החלטות מחליט כאשר ובפרט ,

בפועל, למעשה יבואו לעיל) האמורים הענינים לכל (בנוגע אלו טובות שהחלטות יהיֿרצון ולכן,
המעיינות  הפצת כולל בתורה", עמלים "שתהיו תלכו", ד"בחוקותי באופן התורה בלימוד להוסיף
הפצת  - ובכללות המצוות, עניני כל - מעשה לידי מביא שהלימוד ובאופן חוצה, התורה דפנימיות

חוצה. היהדות

מען  "טאנצט - בחוקותי ומפרשת בפרשה, המנויות הברכות כל לקיום זוכים ועלֿידיֿזה
בני  מנין אודות מדובר שבו מנחה), בתפילת לקרוא (שהולכים במדבר לפרשת בריקוד] אריין"[=נכנסים

שכתוב  כמו העשירי, במנין תהיה ששלימותו רבינו, משה עלֿידי ידי 92ישראל על הצאן תעבורנה "עוד
ז"ל  חכמינו במדרשי ומבואר לבוא,93מונה", לעתיד העשירי המנין על דקאי

במהרה  לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה
ממש. בימינו

* * *

.‚È ישראל בעיירות שנהגו כפי - ישראל ילדי עם בעומר דל"ג הענין את לקשר ישראל מנהג ידוע
עמהם  יוצאים כך ואחר דיומא, מענינא להם ומסבירים הילדים, כל את אוספים היו בעומר ל"ג שביום

הרמב"ם  שכתב מה [עלֿדרך לבם את שישמחו דברים להם ונותנים יוםֿטוב 94לטיול, לשמחת בנוגע
תורה  תלמוד  של החשיבות  גודל למרות - וזאת ומגדנות"], ואגוזים קליות להם "נותן קטנים: אצל

המקדש" בית לבנין אפילו רבן בית של תינוקות מבטלין ש"אין עד רבן, בית של .95דתינוקות
ובמילא  ישראל, תפוצות בכל המנהג פשט וכבר בישראל, עיירות וכמה בכמה היה זה מנהג - וכאמור

הרמב"ם  כפסקֿדין – לאֿתעשה ומצות דמצותֿעשה התוקף כל בו ומנהגות 96יש ותקנות גזירות אודות
ישראל. קהילות ברוב שפשטו

עק  רבי תלמידי עם קשור זה שיום מכיון - בפשטות הדבר ז"ל 97יבא וטעם חכמינו אמרו והרי ,98

תלמידים  עם זה יום מקשרים ולכן בנים, קרויים שתלמידים היינו, התלמידים", אלו לבניך "ושננתם
כפשוטו. בנים - וכן דוקא,

נפלא: דבר רואים ובזה

מלמד  להם שהיה מכיון - מעלתם שגדלה עקיבא, רבי תלמידי עם קשור בעומר דל"ג שהענין למרות
ומצבם. מעמדם על הבט מבלי בכלל , תלמידים עם זאת מקשרים אףֿעלֿפיֿכן , עקיבא", "רבי כמו

מזו: יתירה

עקיבא  רבי של תלמידיו שבין - שמחתו יום - יוחאי בן שמעון רבי עם במיוחד קשור בעומר ל"ג
כחך" מכירים ובוראך שאני "דייך עקיבא: רבי לו שאמר עד ביותר, מעלתו גדלה שמעלתו 99גופא היינו, ,

ובוראך" "אני אם כי כחו, להכיר יכולים אינם שלכן התלמידים, שאר של ממעלתם כלל בערך שלא היא
בלבד.

הוא  יוחאי בן שמעון רבי של למעלתו התלמידים מעלת שאר שבין הערך שריחוק - בזה להוסיף ויש
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סע"ב.91) לט, קידושין ראה
יג.92) לג, ירמי'
וש"נ.93) יא. פ"ב, במדב"ר ט. תשא תנחומא
סתקכ"ט 94) או"ח אדה"ז שו"ע וראה הי"ח. פ"ו יו"ט הל'

סי"א.
טושו"ע 95) ה"ב. פ"ב ת"ת הל' רמב"ם סע"ב. קיט, שבת

ה"י. פ"א לאדה"ז ת"ת הל' סי"ג. סרמ"ה יו"ד

ממרים.96) הל' ריש
טושו"ע 97) הגאונים. בשם ב) (סב, יבמות מאירי ראה

(ס"ה). ס"ב סתצ"ג או"ח (ודאדה"ז)
(ואדה"ז)98) רמב"ם וראה ז. ו, ואתחנן עה"פ ופרש"י ספרי

(ה"ח). ה"ב פ"א ת"ת הל'
ה"ב.99) פ"א סנהדרין ירושלמי
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הבנה  של באופן אצלם לבוא יכול היה לא ביותר) מעלתו (שגדלה גופא זה שענין עד כך, כל גדול
ובהקדים: והשגה.

מסופר  - כחך" מכירים ובוראך שאני "דייך יוחאי בן שמעון לרבי עקיבא רבי שאמר למה בנוגע
תחילה", מאיר רבי "ישב ואמר שמעון ורבי מאיר רבי את סמך  עקיבא רבי כאשר היה שהדבר בירושלמי 

כחך". מכירין ובוראך שאני "דייך עקיבא רבי לו אמר ולכן שמעון", רבי פני "נתכרכמו שאז

בעדו  מעכב מי - יוחאי בן שמעון רבי של כחו את מכיר עקיבא שרבי מכיון תמוה: ולכאורה
יוחאי  בן שמעון רבי של מעלתו את להם ולבאר תלמידיו עם ללמוד לו יש אדרבה: תחילה, מלהושיבו

להועיל" "מלמד היה בוודאי והרי תורה), עניני כל שמלמדם ולהסביר 100(כשם ללמדם כדי זמן חסך ולא ,
גדולה  יוחאי בן שמעון רבי של שמעלתו להם ולהסביר לתלמידיו לומר צריך היה כן, ואם כו', להם
תחילה?! מאיר רבי את הושיב ומדוע תחילה, מושיבו ולכן בכך), מכירין היו לא זאת שלולי (אף ביותר

נו  זה שענין להלכה ובפרט גם ורבי 101גע יהודה (רבי שמעון כרבי הלכה אין - המקומות ברוב כי: -
יהודה  כרבי הלכה - מעלתו 102שמעון את לתלמידיו מסביר עקיבא רבי היה אילו ולכאורה, בזה). וכיוצא ,

והיו  יוחאי, בן שמעון רבי של בדעתו יותר מתחשבים היו - בראש ומושיבו יוחאי בן שמעון רבי של
כמותו! לפסוק שיוכלו עד בשכלם, מובנים יהיו שדבריו משתדלים

שמישהו  ששמע מפני ולא והבנתו, בשכלו מתקבל שכך מפני להיות צריך ההלכה פסק [אמנם,
"אם  עליה, לחלוק שאין פסוקה הלכה אודות כאן מדובר לא שהרי וכך, כך אמר כו') גדולה (שמעלתו

תשובה" יש - לדין "אם שקלאֿוטריא, בו ששייך ענין אודות אם כי נקבל", - אבל 103הלכה ;
בשכלו  מתקבל שהדבר עד בזה דעתו ומעמיק ומתבונן מפלוני, הדבר את ששומע לאחרי אףֿעלֿפיֿכן,

כן. לפסוק יכול - הוא

מצינו: מזו וגדולה

בזהר  שדרכם 104איתא לביתֿהלל, ביתֿשמאי שבין שהפלוגתא התניא) לספר בהקדמה גם (ומובא
הנשמה  ששורש היינו, נשמתם, שורש עם קשורה - להקל ביתֿהלל של ודרכם להחמיר ביתֿשמאי של

הזהר  בביאורי בארוכה וכמבואר החסד. מקו - דביתֿהלל הנשמה ושורש הגבורה, מקו - 105דביתֿשמאי

ה'" דרכי "ישרים בשרשם 106בענין הדברים את שראו והאמוראים, התנאים כל לפסקי בנוגע הוא שכן
וכו'. למעלה

ששורש  מפני או למעלה, הענין בשורש הוא שכן מפני הלכה לפסוק יכולים כיצד תמוה: ולכאורה
היא" בשמים "לא התורה הרי - זו למדה נוטה ?!107נשמתו

השכלית  שההתבוננות רק פעלה בשרשם, הדברים ראיית או הנשמה דשורש שההרגש - בזה והביאור
בשכל  והשגתם, בשכלם הונח שהדבר לאחרי אלא היה לא בפועל הפסקֿדין אבל זה, בכיוון תהיה

הגשמי  במוח .108המלובש

מביאה  היתה יוחאי בן שמעון רבי של מעלתו גודל אודות שהידיעה - בנידוןֿדידן ועלֿדרךֿזה
שמעון רבי של ושיטתו בדבריו ויתעמקו בשכלם].שיתבוננו יתקבל שהדבר עד יוחאי, בן

לא  יוחאי) בן שמעון רבי של מעלתו לגבי ערכם (ריחוק גופא זה ענין שאפילו לומר בהכרח ולכן
גדולה  יוחאי בן שמעון רבי שמעלת ידעו אמנם הם - והשגה. הבנה של באופן אצלם לבוא יכול היה
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ב.100) י, מכות וראה יז. מח, ישעי' - הכתוב לשון ע"פ
(101.347 ע' ח"ז לקו"ש גם ראה
כללי 102) מלאכי יד - בארוכה וראה וש"נ. ב. מו, עירובין

תקעז. כלל הרי"ש
במשנה.103) - ב טו, כריתות במשנה. - ב עו, יבמות
א.104) מ, שה"ש לקו"ת וראה א. רמה, ח"ג

ב.105) כ, וישלח
ב.106) קעה, זח"א י. יד, הושע
א.107) טז, תמורה ב. נט, ב"מ יב. ל, נצבים - הכתוב ל'

לפיה"מ. הרמב"ם הקדמת - ובארוכה רפ"ט. יסוה"ת הל' רמב"ם
וש"נ.108) .1178 ע' ח"ד לקו"ש - בכ"ז ראה
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של  באופן אצלם לבוא יכול היה לא הדבר אבל לעיל), (כמוזכר כו' לרומי אותו שלחו ולכן ממעלתם,
להועיל" "מלמד גם כי אצלם, לפעול עקיבא רבי אפילו יכול היה לא - וזאת כחך", "מכירין - הכרה

הרמב"ם  ובלשון שכלם, ערך לפי אלא לתלמידים ליתן יכול -109אינו ועלֿכלֿפנים האדם", כח "כפי :
רבי  של מעלתו הפלאת (הכרת זה שענין ונמצא, מזה, יותר לא אבל שלהם, היולי שכל כח ערך לפי

שלהם! היולי שכל כח מצד אפילו אצלם שייך היה לא יוחאי) בן שמעון

שייך  היה לא - בלבד) ידיעה אם (כי יוחאי בן שמעון רבי של במעלתו הכרה להם היתה שלא ומכיון
ויפסקו  בשכלם מונח יהיה שהדבר עד יוחאי בן שמעון רבי של שיטתו את ולהבין להתעמק שישתדלו

כמותו.

מצד  לדבר נטיה מרגישים עצמם שהם או למעלה, בשרשו הדבר את רואים עצמם הם כאשר כלומר:
בשכלם  מבינים היו אילו היה וכן בשכלם. הדבר את להבין שישתדלו פועל זה הרי - נשמתם שורש
את  להבין משתדלים היו שאז - מעלתם לגבי לגמרי באיןֿערוך היא יוחאי בן שמעון רבי של שמעלתו
ואין  יוחאי, בן שמעון רבי של מעלתו גודל אודות אחר ממישהו שומעים כאשר מהֿשאיןֿכן כו'; דעתו
דבריו  את להבין שישתדלו לומר שייך לא הרי - הערך) ריחוק עוצם (מפני כו' בשכלם מתקבל הדבר

והבנתם. בשכלם ושיטתו

לעניננו: ובנוגע

מכל  מעלתו שגדלה יוחאי, בן שמעון רבי ובפרט עקיבא, רבי תלמידי עם קשור בעומר של"ג למרות
נפלא  יום מקשרים מכלֿמקום, – בארוכה) (כנ"ל לגמרי הערך ריחוק של לאופן עד התלמידים, שאר

ומצבם! מעמדם על הבט מבלי בכלל, תלמידים עם זה ונעלה

.„È רבי תלמידי פסקו שבו עקיבא, רבי תלמידי עם בעומר  דל"ג הקשר אודות לעיל להמוזכר בנוגע
הענין: בכללות תמיהה ישנה - כו' למות עקיבא

בגמרא  (בין 110איתא אחד בפרק מתו וכולן . . עקיבא לרבי לו היו תלמידים זוגים אלף עשר "שנים :
למות" "פסקו - בעומר ובל"ג לזה", זה כבוד נהגו שלא מפני לעצרת) .95פסח

ביותר: הדבר תמוה ולכאורה,

במשך  אם כי אחד, ביום נעשה לא - תלמידים אלף כ"ד - עקיבא רבי תלמידי של הגדול מספרם
בעולם, ותורתו שמו ונתפרסם תלמידים, עם תורה ללמוד התחיל כאשר - ובפשטות שנים, וכמה כמה
אלף  כ"ד לו שהיו עד מספרם, וגדל הלך הזמן ובמשך מקומות, וכמה מכמה תלמידים אליו נתקבצו

תלמידים.

במצב  היו ואם הקצה, אל הקצה מן אחד ביום נשתנתה לא התלמידים של הנהגתם שאופן ומובן,
כו'. שלב לאחרי שלב אם כי פתאום, לפתע הדבר נעשה לא - לזה" זה כבוד נהגו ש"לא

זה  בפרק שאירע המיוחד המאורע מהו - אחד" בפרק מתו ש"כולן היתכן ביותר: תמוה - ועלֿפיֿזה
שדוקא  לומר יתכן שלא פשיטא  הרי זה, מסויים בפרק מתו" "כולן זה שבגלל יחסית), קצרה (תקופה

לזה"?! זה כבוד נהגו "שלא הנהגתם לפתע נשתנתה זה" "בפרק

מצאתי  ולא ביותר, גדולה תמיהה זוהי - אבל קשיא", בעלֿהבית'שע "א אמנם היא זו קושיא
זו. תמיהה ביאור על שיתעכבו

.ÂË כבוד נהגו "שלא עקיבא רבי תלמידי אודות הסיפור בכללות הביאור בהקדים - זאת לבאר ויש
לזה": זה

רבי  כמוך, לרעך "ואהבת - ישראל דאהבת העילוי גודל את שהדגיש זה הוא אלו תלמידים של רבם
היפך  - לזה" זה כבוד נהגו "לא תלמידיו שדוקא היתכן כן, ואם בתורה". גדול כלל זה אומר עקיבא

ישראל?! דאהבת הענין
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ה'יד'.109) ספר וחותם ב.110)בסיום סב, יבמות
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הבנה  של באופן אצלם לבוא יכול היה לא ביותר) מעלתו (שגדלה גופא זה שענין עד כך, כל גדול
ובהקדים: והשגה.

מסופר  - כחך" מכירים ובוראך שאני "דייך יוחאי בן שמעון לרבי עקיבא רבי שאמר למה בנוגע
תחילה", מאיר רבי "ישב ואמר שמעון ורבי מאיר רבי את סמך  עקיבא רבי כאשר היה שהדבר בירושלמי 

כחך". מכירין ובוראך שאני "דייך עקיבא רבי לו אמר ולכן שמעון", רבי פני "נתכרכמו שאז

בעדו  מעכב מי - יוחאי בן שמעון רבי של כחו את מכיר עקיבא שרבי מכיון תמוה: ולכאורה
יוחאי  בן שמעון רבי של מעלתו את להם ולבאר תלמידיו עם ללמוד לו יש אדרבה: תחילה, מלהושיבו

להועיל" "מלמד היה בוודאי והרי תורה), עניני כל שמלמדם ולהסביר 100(כשם ללמדם כדי זמן חסך ולא ,
גדולה  יוחאי בן שמעון רבי של שמעלתו להם ולהסביר לתלמידיו לומר צריך היה כן, ואם כו', להם
תחילה?! מאיר רבי את הושיב ומדוע תחילה, מושיבו ולכן בכך), מכירין היו לא זאת שלולי (אף ביותר

נו  זה שענין להלכה ובפרט גם ורבי 101גע יהודה (רבי שמעון כרבי הלכה אין - המקומות ברוב כי: -
יהודה  כרבי הלכה - מעלתו 102שמעון את לתלמידיו מסביר עקיבא רבי היה אילו ולכאורה, בזה). וכיוצא ,

והיו  יוחאי, בן שמעון רבי של בדעתו יותר מתחשבים היו - בראש ומושיבו יוחאי בן שמעון רבי של
כמותו! לפסוק שיוכלו עד בשכלם, מובנים יהיו שדבריו משתדלים

שמישהו  ששמע מפני ולא והבנתו, בשכלו מתקבל שכך מפני להיות צריך ההלכה פסק [אמנם,
"אם  עליה, לחלוק שאין פסוקה הלכה אודות כאן מדובר לא שהרי וכך, כך אמר כו') גדולה (שמעלתו

תשובה" יש - לדין "אם שקלאֿוטריא, בו ששייך ענין אודות אם כי נקבל", - אבל 103הלכה ;
בשכלו  מתקבל שהדבר עד בזה דעתו ומעמיק ומתבונן מפלוני, הדבר את ששומע לאחרי אףֿעלֿפיֿכן,

כן. לפסוק יכול - הוא

מצינו: מזו וגדולה

בזהר  שדרכם 104איתא לביתֿהלל, ביתֿשמאי שבין שהפלוגתא התניא) לספר בהקדמה גם (ומובא
הנשמה  ששורש היינו, נשמתם, שורש עם קשורה - להקל ביתֿהלל של ודרכם להחמיר ביתֿשמאי של

הזהר  בביאורי בארוכה וכמבואר החסד. מקו - דביתֿהלל הנשמה ושורש הגבורה, מקו - 105דביתֿשמאי

ה'" דרכי "ישרים בשרשם 106בענין הדברים את שראו והאמוראים, התנאים כל לפסקי בנוגע הוא שכן
וכו'. למעלה

ששורש  מפני או למעלה, הענין בשורש הוא שכן מפני הלכה לפסוק יכולים כיצד תמוה: ולכאורה
היא" בשמים "לא התורה הרי - זו למדה נוטה ?!107נשמתו

השכלית  שההתבוננות רק פעלה בשרשם, הדברים ראיית או הנשמה דשורש שההרגש - בזה והביאור
בשכל  והשגתם, בשכלם הונח שהדבר לאחרי אלא היה לא בפועל הפסקֿדין אבל זה, בכיוון תהיה

הגשמי  במוח .108המלובש

מביאה  היתה יוחאי בן שמעון רבי של מעלתו גודל אודות שהידיעה - בנידוןֿדידן ועלֿדרךֿזה
שמעון רבי של ושיטתו בדבריו ויתעמקו בשכלם].שיתבוננו יתקבל שהדבר עד יוחאי, בן

לא  יוחאי) בן שמעון רבי של מעלתו לגבי ערכם (ריחוק גופא זה ענין שאפילו לומר בהכרח ולכן
גדולה  יוחאי בן שמעון רבי שמעלת ידעו אמנם הם - והשגה. הבנה של באופן אצלם לבוא יכול היה
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ב.100) י, מכות וראה יז. מח, ישעי' - הכתוב לשון ע"פ
(101.347 ע' ח"ז לקו"ש גם ראה
כללי 102) מלאכי יד - בארוכה וראה וש"נ. ב. מו, עירובין

תקעז. כלל הרי"ש
במשנה.103) - ב טו, כריתות במשנה. - ב עו, יבמות
א.104) מ, שה"ש לקו"ת וראה א. רמה, ח"ג

ב.105) כ, וישלח
ב.106) קעה, זח"א י. יד, הושע
א.107) טז, תמורה ב. נט, ב"מ יב. ל, נצבים - הכתוב ל'

לפיה"מ. הרמב"ם הקדמת - ובארוכה רפ"ט. יסוה"ת הל' רמב"ם
וש"נ.108) .1178 ע' ח"ד לקו"ש - בכ"ז ראה
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של  באופן אצלם לבוא יכול היה לא הדבר אבל לעיל), (כמוזכר כו' לרומי אותו שלחו ולכן ממעלתם,
להועיל" "מלמד גם כי אצלם, לפעול עקיבא רבי אפילו יכול היה לא - וזאת כחך", "מכירין - הכרה

הרמב"ם  ובלשון שכלם, ערך לפי אלא לתלמידים ליתן יכול -109אינו ועלֿכלֿפנים האדם", כח "כפי :
רבי  של מעלתו הפלאת (הכרת זה שענין ונמצא, מזה, יותר לא אבל שלהם, היולי שכל כח ערך לפי

שלהם! היולי שכל כח מצד אפילו אצלם שייך היה לא יוחאי) בן שמעון

שייך  היה לא - בלבד) ידיעה אם (כי יוחאי בן שמעון רבי של במעלתו הכרה להם היתה שלא ומכיון
ויפסקו  בשכלם מונח יהיה שהדבר עד יוחאי בן שמעון רבי של שיטתו את ולהבין להתעמק שישתדלו

כמותו.

מצד  לדבר נטיה מרגישים עצמם שהם או למעלה, בשרשו הדבר את רואים עצמם הם כאשר כלומר:
בשכלם  מבינים היו אילו היה וכן בשכלם. הדבר את להבין שישתדלו פועל זה הרי - נשמתם שורש
את  להבין משתדלים היו שאז - מעלתם לגבי לגמרי באיןֿערוך היא יוחאי בן שמעון רבי של שמעלתו
ואין  יוחאי, בן שמעון רבי של מעלתו גודל אודות אחר ממישהו שומעים כאשר מהֿשאיןֿכן כו'; דעתו
דבריו  את להבין שישתדלו לומר שייך לא הרי - הערך) ריחוק עוצם (מפני כו' בשכלם מתקבל הדבר

והבנתם. בשכלם ושיטתו

לעניננו: ובנוגע

מכל  מעלתו שגדלה יוחאי, בן שמעון רבי ובפרט עקיבא, רבי תלמידי עם קשור בעומר של"ג למרות
נפלא  יום מקשרים מכלֿמקום, – בארוכה) (כנ"ל לגמרי הערך ריחוק של לאופן עד התלמידים, שאר

ומצבם! מעמדם על הבט מבלי בכלל, תלמידים עם זה ונעלה

.„È רבי תלמידי פסקו שבו עקיבא, רבי תלמידי עם בעומר  דל"ג הקשר אודות לעיל להמוזכר בנוגע
הענין: בכללות תמיהה ישנה - כו' למות עקיבא

בגמרא  (בין 110איתא אחד בפרק מתו וכולן . . עקיבא לרבי לו היו תלמידים זוגים אלף עשר "שנים :
למות" "פסקו - בעומר ובל"ג לזה", זה כבוד נהגו שלא מפני לעצרת) .95פסח

ביותר: הדבר תמוה ולכאורה,

במשך  אם כי אחד, ביום נעשה לא - תלמידים אלף כ"ד - עקיבא רבי תלמידי של הגדול מספרם
בעולם, ותורתו שמו ונתפרסם תלמידים, עם תורה ללמוד התחיל כאשר - ובפשטות שנים, וכמה כמה
אלף  כ"ד לו שהיו עד מספרם, וגדל הלך הזמן ובמשך מקומות, וכמה מכמה תלמידים אליו נתקבצו

תלמידים.

במצב  היו ואם הקצה, אל הקצה מן אחד ביום נשתנתה לא התלמידים של הנהגתם שאופן ומובן,
כו'. שלב לאחרי שלב אם כי פתאום, לפתע הדבר נעשה לא - לזה" זה כבוד נהגו ש"לא

זה  בפרק שאירע המיוחד המאורע מהו - אחד" בפרק מתו ש"כולן היתכן ביותר: תמוה - ועלֿפיֿזה
שדוקא  לומר יתכן שלא פשיטא  הרי זה, מסויים בפרק מתו" "כולן זה שבגלל יחסית), קצרה (תקופה

לזה"?! זה כבוד נהגו "שלא הנהגתם לפתע נשתנתה זה" "בפרק

מצאתי  ולא ביותר, גדולה תמיהה זוהי - אבל קשיא", בעלֿהבית'שע "א אמנם היא זו קושיא
זו. תמיהה ביאור על שיתעכבו

.ÂË כבוד נהגו "שלא עקיבא רבי תלמידי אודות הסיפור בכללות הביאור בהקדים - זאת לבאר ויש
לזה": זה

רבי  כמוך, לרעך "ואהבת - ישראל דאהבת העילוי גודל את שהדגיש זה הוא אלו תלמידים של רבם
היפך  - לזה" זה כבוד נהגו "לא תלמידיו שדוקא היתכן כן, ואם בתורה". גדול כלל זה אומר עקיבא

ישראל?! דאהבת הענין
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ה'יד'.109) ספר וחותם ב.110)בסיום סב, יבמות
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בזה  :111והביאור

עקיבא  רבי של תורתו בלימוד עסק מהם אחד שכל מובן, - עקיבא" רבי "תלמידי אודות מדובר כאשר
של  מעלתו גודל  את  ּבידעם ובפרט  עקיבא). רבי של תורתו בדברי ("פארקאכט" וכו' ולהט חיּות ְְַָָָמתוך

הגמרא  מסיפור כמובן - בתורה עקיבא שוות"112רבי דיעותיהם ש"אין ומכיון כו'. רבינו משה ,113אודות
ודעתו. דרכו לפי עקיבא רבי של דבריו את הבין מהם אחד שכל מובן,

שהיה  פשוטה, סברא היתה עקיבא רבי של סברתו הרי - עקיבא מרבי קיבלו שכולם למרות כלומר:
שקיבלו ל  והלל לשמאי בנוגע שמצינו (ועלֿדרך כו' תכונתו לפי קיבל אחד וכל אופנים, לב' מקום ה

מתיר) וזה אוסר זה ואףֿעלֿפיֿכן ואבטליון, .114משמעיה

לא  שוב דעתו, לפי - בלתיֿנכון באופן רבו דברי את לומד שחבירו ראה אחד תלמיד כאשר ולכן,
בלתיֿנכון! באופן רבו דברי את שלומד היתכן והערכה: כבוד של רגש מתוך אליו להתייחס יכול היה

לומר  צריך (ואין חסֿושלום זלזול של רגש לידי יבואו מכך שכתוצאה שייך היה שלא ופשוט [מובן
דברי  את שלומד חבירו כלפי כבוד של רגש לו שיהיה עלֿכלֿפנים, אבל חסֿושלום), הרמתֿיד של ענין

בעצמו]. לפעול יכול היה לא כזה דבר - בלתיֿנכון באופן רבו

אמת" "אנשי היו שבוודאי מכיון אצלם, שייך היה לא - בלבד ולחוץ השפה מן לזה זה כבוד ולנהוג
בלב" ואחד בפה ד"אחד באופן להתנהג  יכולים ואינם כברם", .115ש"תוכם

לזה": זה כבוד נהגו "שלא באופן להנהגה שגרמה זו היא עקיבא" רבי "תלמידי שהיותם ונמצא,

בלתיֿנכון  באופן עקיבא רבי דברי את מפרש שמישהו כך כל להם נוגע היה לא - "תלמידים" סתם
אחד  כל של והתלהבותו חיּותו מפני הרי - עקיבא" רבי "תלמידי אודות מדובר כאשר אבל (לדעתם);
זה  כאשר ובפרט דעתו), (לפי בלתיֿנכון באופן לומד שמישהו לסבול יכול אינו רבו, בדברי מהם ואחד
אליו  להתייחס יכול אינו ולכן תלמיד), סתם (ולא עקיבא רבי של תלמיד הוא בלתיֿנכון באופן שלומד

כו'. כבוד של באופן

באופן  יתנהגו זה כל שלמרות מהם נדרש עקיבא) רבי תלמידי (להיותם מעלתם גודל שמפני אף והנה,
"אלו  בתורה, דעה היא זו שגם (מכיון חבירו של לדעתו גם מקום לתת שיוכלו היינו, לזה, זה כבוד של

חיים" אלקים דברי באופן 116ואלו ההנהגה ולכן, והערכה, כבוד של אמיתי ברגש אליו שיתייחסו ועד ,(
וטעם  כך! כל חמור שעונשו חטא זה אין מכלֿמקום, – מעלתם ערך לפי בלתיֿרצוי לדבר נחשבה הפכי
שנעשים  עד משם זזים "אינם הרי שכן, ומכיון תורה", של "מלחמתה אודות הוא המדובר שהרי - הדבר

שנאמר  זה, את זה בסופה"117אוהבים והב .118את

מקטרג  שהשטן שמצינו [עלֿדרך בזה וכיוצא קטרוג - צדדי ענין בדבר התערב מסויים בשלב אמנם,
הסכנה  כדלקמן.119בשעת אחד", בפרק מתו ד"כולן המאורע היה מזה וכתוצאה ,[

.ÊË זה לשון שמצינו ומכיון (כדלקמן), אחד" בפרק כולם "מתו הלשון מובא שבו נוסף סיפור מצינו
ביניהם: ושייכות קשר שיש לומר מסתבר מקומות, בשני

בירושלמי  (קרונות 120איתא קריות וארבע בעשרים "מעשה בלוד,121: שנה לעבר שנכנסו רבי בית של (
אחד". בפרק כולם ומתו רע, עין בהן ונכנסו
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שם.111) ובהנסמן 342 ע' ח"ז לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא
ב.112) כט, מנחות
דעות 113) הל' רמב"ם א. לח, סנהדרין רע"א. נח, ברכות ראה
בתחלתן.
פי"ג.114) ח"א תער"ב המשך ראה
דעות 115) הל' רמב"ם א. מט, ב"מ רע"ב. קיג, פסחים ראה

ה"ו. פ"ב

ב.116) יג, עירובין
יד.117) כא, חוקת
ב.118) ל, קידושין
בפרש"י 119) הובא ט. פצ"א, ב"ר ה"ו. פ"ב שבת ירושלמי

כט. מד, ויגש ד. מב, מקץ עה"ת
ב).120) (ד, ה"ב פ"א סנהדרין
שם.121) משה פני
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שמפני  - היא למאורע היחידה והסיבה חסֿושלום, בלתיֿרצוי דבר מצינו לא הרי הנ"ל במאורע והנה,
יכולים  ובמילא סתם, "עגלה" מאשר יותר גדול הוא ש"קרון" קרונות", "כ"ד תלמידים, הרבה שנתאספו

כו'. רעה עין בהן נכנסה לכן - תלמידים של גדול מספר בו להכנס

ביותר  גדול מספר - אלף לכ"ד הגיע עקיבא רבי תלמידי של מספרם כאשר בעניננו: גם מובן ומזה
קשור  ש"מספר" גם [וכידוע רעה עין בהן שלטה אזי - מרבבה) ואפילו מאלף, ממאה, מעשר, (למעלה

המנוי" בדבר שורה הברכה "אין שלכן הברכה, היפך של ענין דפרשת 122עם בדרושים גם (כמבואר
בפרק 123במדבר  כולן ש"מתו לכך שגרמה לזה") זה כבוד נהגו "שלא מה (על הנוספת הסיבה וזוהי ,[(
אחד".

שמספר  תלמידים, אלף כ"ד או קרונות, כ"ד כ"ד, המספר מודגש המקומות שבשני - בזה להוסיף ויש
כו'. דינין בתי כ"ד אודות א) (סעיף לעיל כמוזכר וגבורה, דין של ענין עם קשור זה

.ÊÈ הרבה עם תורה מללמוד חסֿושלום נמנעו לא - כן לאחרי שגם רואים הנ"ל מאורעות בשני והנה,
כו': המקום את שינו ורק כך, אחר גם בזה המשיכו אלא תלמידים,

בגל  וקבעוה מיהודה עקרוה שעה "מאותה מסיים: הירושלמי המקום בסיפור את ששינו היינו, יל",
לגליל. מיהודה - שנים לעבר נהגו  שבו

נמנע  לא - עקיבא רבי של תלמידיו אלף כ"ד שמתו לאחרי גם עקיבא: רבי דתלמידי במאורע וכן
רבי  "תלמידי לדרגת יגיעו שכאשר [ּבידעֹו עמהם תורה וללמוד חדשים תלמידים מלחפש עקיבא ְְָרבי
כו'], כבוד ינהגו שלא למצב לבוא עלולים עקיבא, רבי של תורתו לימוד ביותר להם שנוגע עקיבא",

שבעה  (או מחמשה החל להם", ּוׁשנאּה שבדרום רבותינו אצל עקיבא רבי "בא - מקומו את שינה )124אלא ְָָ
תורה". העמידו ש"הם מכיון שמם", העולם ש"היה הקודם המצב נתתקן ועלֿידם כו', תלמידים

שנהגו  לכך בנוגע גם השלימות בתכלית היתה - בעומר ל"ג לאחרי - אלו תלמידים של שהנהגתם ועד
עקיבא". "רבי הוא שרבם תלמידים של למעלתם כראוי לזה, זה כבוד 

.ÁÈ ל"ג שלאחרי התלמידים בין שהיה - יוחאי בן שמעון רבי אצל בהדגשה התבטא זה ענין והנה,
בעומר:

במדרש  העשירות 125מסופר שהעדר במצב נמצאים שתלמידיו ראה יוחאי בן שמעון רבי שכאשר
התחילה  זהב, דינרי מלאי בקעה בקעה ואמר . . אחת לבקעה "הוציאן - התורה ללימוד להם מפריע
זה  שענין ומצב בדרגא להיות עליהם ופעל להם הסביר לא מדוע ולכאורה, לפניהן". זהב דינרי מושכת

כעפר" מצויין המעדנים ש"כל לבוא דלעתיד המצב (עלֿדרך התורה ללימוד להם יפריע היינו,126לא ,
גם  דאג יוחאי בן שמעון שרבי – בזה הביאור אלא "כעפר")? אלא תהיה לא וחשיבותם שטעמם
מתוך  ללמוד יוכלו הם שגם יותר, נעלה ומצב למעמד שיגיעו לפני עוד זה, במצב שנמצאים לתלמידים

השלימות. בתכלית שאינם לאלו גם ישראל דאהבת ההנהגה מתבטא ובזה כו'. מנוחה

חכמינו  לשון [עלֿדרך כו' ירוד מצד על המורה כפשוטו, נמוך מקום - "בקעה" הלשון דיוק גם וזהו
בדוגמת 127ז"ל  ירוד, במצב שנמצאים אלו עבור גם והשתדל שדאג היינו, גדר"], בה וגדר מצא "בקעה :

"בקעה".

"יכול  אמר יוחאי בן שמעון רבי מזו: שהנהגתו יתירה היינו, הדין", מן כולו העולם את לפטור אני
יהודים  עם רק (לא התאחד שכן, והשלימות, העילוי  בתכלית היתה ישראל ואחדות ישראל דאהבת בענין
לפוטרם  צורך שיש אלו עם גם אם) כי יוחאי, בן שמעון רבי תלמידי או עקיבא, רבי תלמידי שבדרגת

כו'. עילוי פעל אצלם וגם הדין, מן
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בזה  :111והביאור

עקיבא  רבי של תורתו בלימוד עסק מהם אחד שכל מובן, - עקיבא" רבי "תלמידי אודות מדובר כאשר
של  מעלתו גודל  את  ּבידעם ובפרט  עקיבא). רבי של תורתו בדברי ("פארקאכט" וכו' ולהט חיּות ְְַָָָמתוך

הגמרא  מסיפור כמובן - בתורה עקיבא שוות"112רבי דיעותיהם ש"אין ומכיון כו'. רבינו משה ,113אודות
ודעתו. דרכו לפי עקיבא רבי של דבריו את הבין מהם אחד שכל מובן,

שהיה  פשוטה, סברא היתה עקיבא רבי של סברתו הרי - עקיבא מרבי קיבלו שכולם למרות כלומר:
שקיבלו ל  והלל לשמאי בנוגע שמצינו (ועלֿדרך כו' תכונתו לפי קיבל אחד וכל אופנים, לב' מקום ה

מתיר) וזה אוסר זה ואףֿעלֿפיֿכן ואבטליון, .114משמעיה

לא  שוב דעתו, לפי - בלתיֿנכון באופן רבו דברי את לומד שחבירו ראה אחד תלמיד כאשר ולכן,
בלתיֿנכון! באופן רבו דברי את שלומד היתכן והערכה: כבוד של רגש מתוך אליו להתייחס יכול היה

לומר  צריך (ואין חסֿושלום זלזול של רגש לידי יבואו מכך שכתוצאה שייך היה שלא ופשוט [מובן
דברי  את שלומד חבירו כלפי כבוד של רגש לו שיהיה עלֿכלֿפנים, אבל חסֿושלום), הרמתֿיד של ענין

בעצמו]. לפעול יכול היה לא כזה דבר - בלתיֿנכון באופן רבו

אמת" "אנשי היו שבוודאי מכיון אצלם, שייך היה לא - בלבד ולחוץ השפה מן לזה זה כבוד ולנהוג
בלב" ואחד בפה ד"אחד באופן להתנהג  יכולים ואינם כברם", .115ש"תוכם

לזה": זה כבוד נהגו "שלא באופן להנהגה שגרמה זו היא עקיבא" רבי "תלמידי שהיותם ונמצא,

בלתיֿנכון  באופן עקיבא רבי דברי את מפרש שמישהו כך כל להם נוגע היה לא - "תלמידים" סתם
אחד  כל של והתלהבותו חיּותו מפני הרי - עקיבא" רבי "תלמידי אודות מדובר כאשר אבל (לדעתם);
זה  כאשר ובפרט דעתו), (לפי בלתיֿנכון באופן לומד שמישהו לסבול יכול אינו רבו, בדברי מהם ואחד
אליו  להתייחס יכול אינו ולכן תלמיד), סתם (ולא עקיבא רבי של תלמיד הוא בלתיֿנכון באופן שלומד

כו'. כבוד של באופן

באופן  יתנהגו זה כל שלמרות מהם נדרש עקיבא) רבי תלמידי (להיותם מעלתם גודל שמפני אף והנה,
"אלו  בתורה, דעה היא זו שגם (מכיון חבירו של לדעתו גם מקום לתת שיוכלו היינו, לזה, זה כבוד של

חיים" אלקים דברי באופן 116ואלו ההנהגה ולכן, והערכה, כבוד של אמיתי ברגש אליו שיתייחסו ועד ,(
וטעם  כך! כל חמור שעונשו חטא זה אין מכלֿמקום, – מעלתם ערך לפי בלתיֿרצוי לדבר נחשבה הפכי
שנעשים  עד משם זזים "אינם הרי שכן, ומכיון תורה", של "מלחמתה אודות הוא המדובר שהרי - הדבר

שנאמר  זה, את זה בסופה"117אוהבים והב .118את

מקטרג  שהשטן שמצינו [עלֿדרך בזה וכיוצא קטרוג - צדדי ענין בדבר התערב מסויים בשלב אמנם,
הסכנה  כדלקמן.119בשעת אחד", בפרק מתו ד"כולן המאורע היה מזה וכתוצאה ,[

.ÊË זה לשון שמצינו ומכיון (כדלקמן), אחד" בפרק כולם "מתו הלשון מובא שבו נוסף סיפור מצינו
ביניהם: ושייכות קשר שיש לומר מסתבר מקומות, בשני

בירושלמי  (קרונות 120איתא קריות וארבע בעשרים "מעשה בלוד,121: שנה לעבר שנכנסו רבי בית של (
אחד". בפרק כולם ומתו רע, עין בהן ונכנסו
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שמפני  - היא למאורע היחידה והסיבה חסֿושלום, בלתיֿרצוי דבר מצינו לא הרי הנ"ל במאורע והנה,
יכולים  ובמילא סתם, "עגלה" מאשר יותר גדול הוא ש"קרון" קרונות", "כ"ד תלמידים, הרבה שנתאספו

כו'. רעה עין בהן נכנסה לכן - תלמידים של גדול מספר בו להכנס

ביותר  גדול מספר - אלף לכ"ד הגיע עקיבא רבי תלמידי של מספרם כאשר בעניננו: גם מובן ומזה
קשור  ש"מספר" גם [וכידוע רעה עין בהן שלטה אזי - מרבבה) ואפילו מאלף, ממאה, מעשר, (למעלה

המנוי" בדבר שורה הברכה "אין שלכן הברכה, היפך של ענין דפרשת 122עם בדרושים גם (כמבואר
בפרק 123במדבר  כולן ש"מתו לכך שגרמה לזה") זה כבוד נהגו "שלא מה (על הנוספת הסיבה וזוהי ,[(
אחד".

שמספר  תלמידים, אלף כ"ד או קרונות, כ"ד כ"ד, המספר מודגש המקומות שבשני - בזה להוסיף ויש
כו'. דינין בתי כ"ד אודות א) (סעיף לעיל כמוזכר וגבורה, דין של ענין עם קשור זה

.ÊÈ הרבה עם תורה מללמוד חסֿושלום נמנעו לא - כן לאחרי שגם רואים הנ"ל מאורעות בשני והנה,
כו': המקום את שינו ורק כך, אחר גם בזה המשיכו אלא תלמידים,

בגל  וקבעוה מיהודה עקרוה שעה "מאותה מסיים: הירושלמי המקום בסיפור את ששינו היינו, יל",
לגליל. מיהודה - שנים לעבר נהגו  שבו

נמנע  לא - עקיבא רבי של תלמידיו אלף כ"ד שמתו לאחרי גם עקיבא: רבי דתלמידי במאורע וכן
רבי  "תלמידי לדרגת יגיעו שכאשר [ּבידעֹו עמהם תורה וללמוד חדשים תלמידים מלחפש עקיבא ְְָרבי
כו'], כבוד ינהגו שלא למצב לבוא עלולים עקיבא, רבי של תורתו לימוד ביותר להם שנוגע עקיבא",

שבעה  (או מחמשה החל להם", ּוׁשנאּה שבדרום רבותינו אצל עקיבא רבי "בא - מקומו את שינה )124אלא ְָָ
תורה". העמידו ש"הם מכיון שמם", העולם ש"היה הקודם המצב נתתקן ועלֿידם כו', תלמידים

שנהגו  לכך בנוגע גם השלימות בתכלית היתה - בעומר ל"ג לאחרי - אלו תלמידים של שהנהגתם ועד
עקיבא". "רבי הוא שרבם תלמידים של למעלתם כראוי לזה, זה כבוד 

.ÁÈ ל"ג שלאחרי התלמידים בין שהיה - יוחאי בן שמעון רבי אצל בהדגשה התבטא זה ענין והנה,
בעומר:

במדרש  העשירות 125מסופר שהעדר במצב נמצאים שתלמידיו ראה יוחאי בן שמעון רבי שכאשר
התחילה  זהב, דינרי מלאי בקעה בקעה ואמר . . אחת לבקעה "הוציאן - התורה ללימוד להם מפריע
זה  שענין ומצב בדרגא להיות עליהם ופעל להם הסביר לא מדוע ולכאורה, לפניהן". זהב דינרי מושכת

כעפר" מצויין המעדנים ש"כל לבוא דלעתיד המצב (עלֿדרך התורה ללימוד להם יפריע היינו,126לא ,
גם  דאג יוחאי בן שמעון שרבי – בזה הביאור אלא "כעפר")? אלא תהיה לא וחשיבותם שטעמם
מתוך  ללמוד יוכלו הם שגם יותר, נעלה ומצב למעמד שיגיעו לפני עוד זה, במצב שנמצאים לתלמידים

השלימות. בתכלית שאינם לאלו גם ישראל דאהבת ההנהגה מתבטא ובזה כו'. מנוחה

חכמינו  לשון [עלֿדרך כו' ירוד מצד על המורה כפשוטו, נמוך מקום - "בקעה" הלשון דיוק גם וזהו
בדוגמת 127ז"ל  ירוד, במצב שנמצאים אלו עבור גם והשתדל שדאג היינו, גדר"], בה וגדר מצא "בקעה :

"בקעה".

"יכול  אמר יוחאי בן שמעון רבי מזו: שהנהגתו יתירה היינו, הדין", מן כולו העולם את לפטור אני
יהודים  עם רק (לא התאחד שכן, והשלימות, העילוי  בתכלית היתה ישראל ואחדות ישראל דאהבת בענין
לפוטרם  צורך שיש אלו עם גם אם) כי יוחאי, בן שמעון רבי תלמידי או עקיבא, רבי תלמידי שבדרגת

כו'. עילוי פעל אצלם וגם הדין, מן
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הגמרא  בסיפור גם מודגש זה איכא 128וענין "אמר המערה, מן יצא יוחאי בן שמעון רבי שכאשר
לאקופי  לכהנים צערא להו ואית טומאה, ספק ביה דאית דוכתא איכא ליה אמרו לתקוני, דבעי מילתא

הדבר: את ותיקן יוחאי בן שמעון רבי עמד ואז כו'",

להרביץ  אפשרות לו היתה לא שבה ארוכה תקופה - שנה י"ג במשך במערה היה יוחאי בן שמעון רבי
לאסוף  - לראש לכל - צריך היה המערה מן בצאתו כן, ואם בנו). אלעזר ורבי הוא (אלא ברבים תורה
תיקון  לתקוני", דבעי מילתא "איכא האם לברר הולך זה ובמקום תורה"), ("גיסן תורה וללמדם תלמידים

בעולם.

כהנים: של בטהרתן לפגוע שיכול טומאה, ספק בו שהיה מקום - לתקן השתדל שאותו הענין ומהו

להכשל  שעלול שכהן ומובן, כו'. תרומה לאכול שצריכים מכיון - מטומאה להזהר צריכים כהנים
והן  רש"י (הן לכוליֿעלמא דאכילה" ב"מידי שהרי נמוכה, בדרגא הוא הרי - בטומאה תרומה באכילת

און"129תוספות  כל לצדיק יאונה "לא זו.130) בדרגא אינו - בכך להכשל שעלול כהן כן, ואם ,

שאין  למרות - וזאת כזה, ירוד במצב שנמצאים לכהנים גם יוחאי בן שמעון רבי דאג ואףֿעלֿפיֿכן,
"ענתות" (מלבד הרגיל דבר זה היה לא הבית בזמן אפילו שהרי כהנים, שכולה עיר אודות 131המדובר

שזקוקים  אלו - גופא וביניהם כהנים, של מסויים מספר כיֿאם החורבן, לאחרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כו'),
מתים], קוברים היו לא בוודאי ב"רשותֿהרבים" [כי עיקרית דרך היתה לא - שבפשטות זו, בדרך לעבור
ללכת  יכולים - הם ואפילו ממש, יחידים כהנים כיֿאם בה, לעבור צריכים הכל שאין צדדית דרך אלא
שמעון  רבי דאג לכך גם ואףֿעלֿפיֿכן, הדרך, את להקיף יתירה טירחא להם שתהיה אלא אחרת, בדרך

אהבת  מעלת גדלה כך כדי עד יוחאי! יוחאי!בן בן שמעון רבי של ישראל

צריכים  כמה עד - חוצה) המעיינות הפצת אודות לעיל האמור (מלבד נוספת הוראה למדים זה ומכל
ישראל. אהבת של באופן ההנהגה בכללות להשתדל

.ËÈ אחד לכל הנ"ל בכל מיוחדת נתינתֿכח ישנה - בשנה שנה מדי בעומר דל"ג היום בא וכאשר
להשתטח  עולה היה בעומר שבל"ג להאריז"ל בנוגע שמצינו עלֿדרך – וטף ונשים אנשים מישראל, ואחת
השמחה  את לקשר ישראל מנהג - לעיל וכאמור ביתו, בני עם ביחד יוחאי בן שמעון רבי של קברו על
גוף  אודות מדובר שהרי  - כפשוטו הגוף  שמחת עם הקשורים לענינים  עד ישראל, ילדי עם בעומר  דל"ג

קדוש". "גוי של
"נחם" לאמירת מקום אין זה שביום - כך כדי עד היא בעומר דל"ג השמחה שיום 132וגודל היינו, ,

וגלות! חורבן של ענין מכל למעלה הוא יוחאי בן שמעון רבי של שמחתו

הפתגם  ידוע הרי - זאת רואים שאינם כאלו שישנם אינה 133ומה ה"תבן" אודות הסוס של שמחשבתו
ה"סוסים" של תפקידם - ואדרבה בעגלה... היושבים ה"חכמים" חושבים שאודותיה המציאות את משנה
פערד") די ("שמייסן הסוסים את להכות צורך שיש אלא חפצם, למחוז החכמים את ולהביא לסייע הוא

שבדבר  הגירסאות וכב' כמובן, נועם" ב"מקל (ב)134- סוסים, שהם שידעו כדי הסוסים את להכות (א) :
במצב  נמצאים כאשר - וזאת פערד"), אויס ווערן זאלן ("זיי "סוסיותם" שתתבטל עד הסוסים את להכות

בגופים! נשמות של

ב"ספרים" ללמוד יצטרכו לא שאז - צדקנו משיח  עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה שזוכים ועד
יוחאי  בן שמעון ורבי עמהם, ואהרן ומשה ממש, בפועל המקדש בית שיבנה מכיון "נחם", אומרים שאין
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ואילך.128) סע"ב לג, שבת
וש"נ.129) רע"א. ז, גיטין
וש"נ.130) א. קכא, יבמות כא. יב, משלי
יח.131) כא, יהושע

או"ח 132) לשו"ע בעט"ז הובא ס"ז. ספה"ע שער פע"ח
סתצ"ג.

ואילך.133) רא ס"ע תרפ"ח סה"מ
(134.118 ע' ח"א לקו"ש א. ל, ח"א לקו"ד

n"cyz'd xnera b"l axr ,xii` f"i ,izewega zyxt zay zgiy

עם  ביחד ומצוותיה, התורה שלימות עם ביחד העם, שלימות ממש, בימינו במהרה - אלו ענינים וכל
הארץ, שלימות

ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו ד"אתם שב 135ובאופן היינו, ישובו , גדול ד"קהל הענין עם בבד ד
העשירי,136הנה" מנין - מנין של באופן אחד", לאחד תלוקטו ד"אתם הענין גם יהיה יחיד, לשון "קהל" ,

מונה", ידי על הצאן תעבורנה "עוד

שמיא" ענני עם "ארו ממש, דידן נגאלין"137בעגלא הן "מיד ממש.138, ומיד תיכף ,

* * *

.Î.'גו תלכו בחוקותי אם המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין מאמר

* * *

.‡Î ֿ אדוניֿאביֿמורי בהערות ענין וכן רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד שבת בכל נהוג
זו. בשבת שלומדים בפרק - אבות בפרקי משנה וכן דפרשתנו, הזהר על ורבי

הפסוק  אותם",139על "והבאתי התיבות את רש"י מעתיק - וגו'" אויביהם בארץ אותם "והבאתי
עובדי  האומות בין וגלינו הואיל אומרים יהיו שלא לישראל, טובה מדה זו אביאם, בעצמי "אני ומפרש:

שנאמר  כנפי, לתחת ומחזירן נביאי את אני מעמיד אלא מניחם, איני אני כמעשיהם. נעשה 140אלילים,

וגו'". חזקה ביד לא אם וגו' אני חי וגו' תהיה לא היו רוחכם על והעולה

להבין: וצריך

כותב  פירושו ובהמשך אביאם", בעצמי "אני פירושו אותם" "והבאתי שכתוב שמה מפרש רש"י א)
"נביאי"?! עלֿידי אלא בעצמי", "אני לא - נביאי" את אני "מעמיד

שכשם  למקרא חמש בן שמבין כפי קושיא, בהם אין - כשלעצמם נביאי" את אני "מעמיד רש"י [דברי
כמה  אודות כבר שלמד [כפי מלכותו ובהיכל בעירו נמצא המלך כאשר גם מתנהלת המלוכה שהנהגת
פלשתים  מלך ואבימלך מצרים מלך פרעה עמורה, ומלך סדום מלך שנער", מלך "אמרפל - מלכים וכמה
(בעירו  במקומו נמצא המלך אלא ומקום, מקום בכל נמצא אינו שהמלך בעצמו ומבין בזה, וכיוצא
במדינה  במוחש שרואה וכפי ועבדיו, שריו עלֿידי כולה, המדינה את מנהיג ומשם מלכותו), ובהיכל
מכיון  אמנם, נביאי". את אני ד"מעמיד באופן - הקב"ה של מלכותו הנהגת להיות יכולה כן כמו - שלו]
האמור  היפך נביאי", את אני "מעמיד כך אחר מוסיף מדוע - אביאם" בעצמי "אני לפרש מקדים שרש"י

בעצמי"].לפ  "אני ניֿזה

לכאורה, - "וגו'" תיבת אפילו מוסיף ואינו בלבד, אותם" "והבאתי התיבות את רש"י מעתיק מדוע ב)
הענין  מתבטא שבזה  כו', בתשובה שישובו היינו, הערל", לבבם "יכנע הכתוב: מהמשך היא הראיה עיקר
יודעים  אין שמהם אותם" "והבאתי בתיבות ֿ כן מהֿשאין האומות, כמעשה לעשות מניחם אינו שהקב"ה

הנהגתם?! תהיה כיצד

לי  תשמעו לא אלה עד "ואם - הברכה היפך שהם בענינים עוסקת הפרשה כללות קלאץֿקושיא: ג)
וגו'" חטאתיכם על שבע אתכם ליסרה ויספתי למעלה 141וגו' האמורות עבירות ז' על פורעניות "שבע ,

הענין?! באמצע - טובה" ל"מדה מקום מה שכן, ומכיון בפרטיות). רש"י שמפרש (כפי "

הארץ" את אני "והשימותי - שלפניֿזה רש"י בפירוש גם להבין צריך כן טובה 142כמו מדה "זו ,
מיושביה": שוממת שתהא בארצם רוח נחת האויבים בה ימצאו שלא לישראל
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ג.135) ל, נצבים פרש"י וראה יב. כז, ישעי'
ז.136) לא, ירמי'
א.137) צח, סנהדרין יג. ז, דניאל
ה"ה.138) פ"ז תשובה הל' רמב"ם

מא.139) כו, פרשתנו
לבֿלג.140) כ, יחזקאל
יח.141) שם, פרשתנו
לב.142) שם,
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הגמרא  בסיפור גם מודגש זה איכא 128וענין "אמר המערה, מן יצא יוחאי בן שמעון רבי שכאשר
לאקופי  לכהנים צערא להו ואית טומאה, ספק ביה דאית דוכתא איכא ליה אמרו לתקוני, דבעי מילתא

הדבר: את ותיקן יוחאי בן שמעון רבי עמד ואז כו'",

להרביץ  אפשרות לו היתה לא שבה ארוכה תקופה - שנה י"ג במשך במערה היה יוחאי בן שמעון רבי
לאסוף  - לראש לכל - צריך היה המערה מן בצאתו כן, ואם בנו). אלעזר ורבי הוא (אלא ברבים תורה
תיקון  לתקוני", דבעי מילתא "איכא האם לברר הולך זה ובמקום תורה"), ("גיסן תורה וללמדם תלמידים

בעולם.

כהנים: של בטהרתן לפגוע שיכול טומאה, ספק בו שהיה מקום - לתקן השתדל שאותו הענין ומהו

להכשל  שעלול שכהן ומובן, כו'. תרומה לאכול שצריכים מכיון - מטומאה להזהר צריכים כהנים
והן  רש"י (הן לכוליֿעלמא דאכילה" ב"מידי שהרי נמוכה, בדרגא הוא הרי - בטומאה תרומה באכילת

און"129תוספות  כל לצדיק יאונה "לא זו.130) בדרגא אינו - בכך להכשל שעלול כהן כן, ואם ,

שאין  למרות - וזאת כזה, ירוד במצב שנמצאים לכהנים גם יוחאי בן שמעון רבי דאג ואףֿעלֿפיֿכן,
"ענתות" (מלבד הרגיל דבר זה היה לא הבית בזמן אפילו שהרי כהנים, שכולה עיר אודות 131המדובר

שזקוקים  אלו - גופא וביניהם כהנים, של מסויים מספר כיֿאם החורבן, לאחרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כו'),
מתים], קוברים היו לא בוודאי ב"רשותֿהרבים" [כי עיקרית דרך היתה לא - שבפשטות זו, בדרך לעבור
ללכת  יכולים - הם ואפילו ממש, יחידים כהנים כיֿאם בה, לעבור צריכים הכל שאין צדדית דרך אלא
שמעון  רבי דאג לכך גם ואףֿעלֿפיֿכן, הדרך, את להקיף יתירה טירחא להם שתהיה אלא אחרת, בדרך

אהבת  מעלת גדלה כך כדי עד יוחאי! יוחאי!בן בן שמעון רבי של ישראל

צריכים  כמה עד - חוצה) המעיינות הפצת אודות לעיל האמור (מלבד נוספת הוראה למדים זה ומכל
ישראל. אהבת של באופן ההנהגה בכללות להשתדל

.ËÈ אחד לכל הנ"ל בכל מיוחדת נתינתֿכח ישנה - בשנה שנה מדי בעומר דל"ג היום בא וכאשר
להשתטח  עולה היה בעומר שבל"ג להאריז"ל בנוגע שמצינו עלֿדרך – וטף ונשים אנשים מישראל, ואחת
השמחה  את לקשר ישראל מנהג - לעיל וכאמור ביתו, בני עם ביחד יוחאי בן שמעון רבי של קברו על
גוף  אודות מדובר שהרי  - כפשוטו הגוף  שמחת עם הקשורים לענינים  עד ישראל, ילדי עם בעומר  דל"ג

קדוש". "גוי של
"נחם" לאמירת מקום אין זה שביום - כך כדי עד היא בעומר דל"ג השמחה שיום 132וגודל היינו, ,

וגלות! חורבן של ענין מכל למעלה הוא יוחאי בן שמעון רבי של שמחתו

הפתגם  ידוע הרי - זאת רואים שאינם כאלו שישנם אינה 133ומה ה"תבן" אודות הסוס של שמחשבתו
ה"סוסים" של תפקידם - ואדרבה בעגלה... היושבים ה"חכמים" חושבים שאודותיה המציאות את משנה
פערד") די ("שמייסן הסוסים את להכות צורך שיש אלא חפצם, למחוז החכמים את ולהביא לסייע הוא

שבדבר  הגירסאות וכב' כמובן, נועם" ב"מקל (ב)134- סוסים, שהם שידעו כדי הסוסים את להכות (א) :
במצב  נמצאים כאשר - וזאת פערד"), אויס ווערן זאלן ("זיי "סוסיותם" שתתבטל עד הסוסים את להכות

בגופים! נשמות של

ב"ספרים" ללמוד יצטרכו לא שאז - צדקנו משיח  עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה שזוכים ועד
יוחאי  בן שמעון ורבי עמהם, ואהרן ומשה ממש, בפועל המקדש בית שיבנה מכיון "נחם", אומרים שאין
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(134.118 ע' ח"א לקו"ש א. ל, ח"א לקו"ד
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עם  ביחד ומצוותיה, התורה שלימות עם ביחד העם, שלימות ממש, בימינו במהרה - אלו ענינים וכל
הארץ, שלימות

ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו ד"אתם שב 135ובאופן היינו, ישובו , גדול ד"קהל הענין עם בבד ד
העשירי,136הנה" מנין - מנין של באופן אחד", לאחד תלוקטו ד"אתם הענין גם יהיה יחיד, לשון "קהל" ,

מונה", ידי על הצאן תעבורנה "עוד

שמיא" ענני עם "ארו ממש, דידן נגאלין"137בעגלא הן "מיד ממש.138, ומיד תיכף ,

* * *

.Î.'גו תלכו בחוקותי אם המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין מאמר

* * *

.‡Î ֿ אדוניֿאביֿמורי בהערות ענין וכן רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד שבת בכל נהוג
זו. בשבת שלומדים בפרק - אבות בפרקי משנה וכן דפרשתנו, הזהר על ורבי

הפסוק  אותם",139על "והבאתי התיבות את רש"י מעתיק - וגו'" אויביהם בארץ אותם "והבאתי
עובדי  האומות בין וגלינו הואיל אומרים יהיו שלא לישראל, טובה מדה זו אביאם, בעצמי "אני ומפרש:

שנאמר  כנפי, לתחת ומחזירן נביאי את אני מעמיד אלא מניחם, איני אני כמעשיהם. נעשה 140אלילים,

וגו'". חזקה ביד לא אם וגו' אני חי וגו' תהיה לא היו רוחכם על והעולה

להבין: וצריך

כותב  פירושו ובהמשך אביאם", בעצמי "אני פירושו אותם" "והבאתי שכתוב שמה מפרש רש"י א)
"נביאי"?! עלֿידי אלא בעצמי", "אני לא - נביאי" את אני "מעמיד

שכשם  למקרא חמש בן שמבין כפי קושיא, בהם אין - כשלעצמם נביאי" את אני "מעמיד רש"י [דברי
כמה  אודות כבר שלמד [כפי מלכותו ובהיכל בעירו נמצא המלך כאשר גם מתנהלת המלוכה שהנהגת
פלשתים  מלך ואבימלך מצרים מלך פרעה עמורה, ומלך סדום מלך שנער", מלך "אמרפל - מלכים וכמה
(בעירו  במקומו נמצא המלך אלא ומקום, מקום בכל נמצא אינו שהמלך בעצמו ומבין בזה, וכיוצא
במדינה  במוחש שרואה וכפי ועבדיו, שריו עלֿידי כולה, המדינה את מנהיג ומשם מלכותו), ובהיכל
מכיון  אמנם, נביאי". את אני ד"מעמיד באופן - הקב"ה של מלכותו הנהגת להיות יכולה כן כמו - שלו]
האמור  היפך נביאי", את אני "מעמיד כך אחר מוסיף מדוע - אביאם" בעצמי "אני לפרש מקדים שרש"י

בעצמי"].לפ  "אני ניֿזה

לכאורה, - "וגו'" תיבת אפילו מוסיף ואינו בלבד, אותם" "והבאתי התיבות את רש"י מעתיק מדוע ב)
הענין  מתבטא שבזה  כו', בתשובה שישובו היינו, הערל", לבבם "יכנע הכתוב: מהמשך היא הראיה עיקר
יודעים  אין שמהם אותם" "והבאתי בתיבות ֿ כן מהֿשאין האומות, כמעשה לעשות מניחם אינו שהקב"ה

הנהגתם?! תהיה כיצד

לי  תשמעו לא אלה עד "ואם - הברכה היפך שהם בענינים עוסקת הפרשה כללות קלאץֿקושיא: ג)
וגו'" חטאתיכם על שבע אתכם ליסרה ויספתי למעלה 141וגו' האמורות עבירות ז' על פורעניות "שבע ,

הענין?! באמצע - טובה" ל"מדה מקום מה שכן, ומכיון בפרטיות). רש"י שמפרש (כפי "

הארץ" את אני "והשימותי - שלפניֿזה רש"י בפירוש גם להבין צריך כן טובה 142כמו מדה "זו ,
מיושביה": שוממת שתהא בארצם רוח נחת האויבים בה ימצאו שלא לישראל
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ג.135) ל, נצבים פרש"י וראה יב. כז, ישעי'
ז.136) לא, ירמי'
א.137) צח, סנהדרין יג. ז, דניאל
ה"ה.138) פ"ז תשובה הל' רמב"ם

מא.139) כו, פרשתנו
לבֿלג.140) כ, יחזקאל
יח.141) שם, פרשתנו
לב.142) שם,
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הכתוב  להמשך מרמז ואינו בלבד, הארץ" את אני "והשימותי התיבות את רש"י מעתיק מדוע א)
אויביכם  עליה "ושממו הכתוב, מהמשך אלא אינה לפירושו הראיה כל כאשר - "וגו'" תיבת בהוספת

בה"?! היושבים

הברכה?! היפך אודות מדבר הענין המשך כל כאשר טובה" ל"מדה מקום מה ב)

מפרשים  אבל 143יש אני". "והשימותי - "אני" תיבת מהוספת הוא לפירושו רש"י של שהכרחו
מפרש  ואףֿעלֿפיֿכן אותם", אני "והבאתי נאמר לא אותם" "והבאתי בפסוק כי: כן, לומר איֿאפשר
"אני  פירושו ש"והבאתי" מכיון - הדבר וטעם כו'", לישראל טובה מדה זו אביאם, בעצמי "אני רש"י
אני  אף "והלכתי - זה בלשון מדברת כולה הפרשה וכל "אני". בפירוש נאמר לא כאשר גם בעצמי",

זאת. יעשה בעצמו שהקב"ה - הכוונה ובכולם בזה, וכיוצא בקרי", עמכם

ב"תורת  הוא שכן מכיון הפסוקים) (בשני הנ"ל פירושים מביא שרש"י לתרץ איֿאפשר כן כמו
פרשה  באמצע טובה" ל"מדה מקום (מה הקושיא העברת כיֿאם תירוץ, זה שאין לזה נוסף כי: כהנים",

על  רש"י מפירוש הברכה) היפך אודות להעתיק המדברת רש"י של ענינו אין - הרי כהנים', ה'תורת
דרשת  מביא רש"י כאשר שאפילו ועד מקרא, של פשוטו לפרש אלא כהנים', מ'תורת ז"ל חכמינו דרשות
קשר  לה יש זו שדרשה לומר בהכרח אז גם - בזה וכיוצא דרשו" "רבותינו בפירוש וכותב ז"ל חכמינו
ז"ל, חכמינו דרשת שזוהי מזכיר אינו רש"י כאשר ֿ וכמה ועלֿאחתֿכמה מקרא, של פשוטו עם ושייכות

מקרא  של בפשוטו זאת מפרש !144אלא

לביאור  זקוק שאינו עד למקרא, חמש לבן בפשטות מובנים אלו ענינים שכל - לקמן שיתבאר וכפי
כו'. המפרשים

.·Î דפרשתנו הזהר על אאמו"ר הזהר 145בהערות מאמר אזלי 146מובא הוי יוסי ורבי חייא "רבי :
כתיב  יוסי רבי אמר . . אנא 147בארחא חייא רבי אמר . . געלתים ולא מאסתים לא וגו' זאת גם ואף

דנפשאי  דחביבותא בגין . . לכלתם געלתים ולא מאסתים לא אלעזר, רבי דאמר חדתא מלה שמענא
מאסתים  לא בגינה וי"ו, חסר כתיב, לכלתם לכלתם, דכתיב הוא הדא גבאי, חביבין כולהו ובגינה בינייהו
עייל  לא תמן היא הות לא אי דבורסקי, בשוקא דיירא והות אתתא דרחים נש לבר (משל) געלתים.. ולא
הכא  אוף תמן, אשתכחו טבין דעלמא ריחין דכל דרוכלי, כשוקא בעינוי דמי תמן דהיא כיון לעלמין, בה
לכלתם, - ואמאי געלתים, ולא מאסתים לא דבורסקי, שוקא דאיהו אויביהם בארץ בהיותם זאת גם ואף
רבי  אמר דבגווייהו. כלה ההיא בגין דעלמא טבאן ריחין ככל עלי ודמי . . לה רחימנא דאנא כלתם בגין
אתחייב  דמית אףֿעלֿגב . . אב יכבד בן ואמר פתח דיי. דא מלה למשמע אלא הכא אתינא לא אילו יוסי
עלמא, ובההוא עלמא בהאי לאבוי ליה אוקיר דאיהו אלעזר רבי כגון אב, יכבד בן . . יתיר ביקריה

וכו'". שמעון דרבי שבחא אסגי השתא
אאמו"ר  הקבלה.148ומבאר באותיות - כו' הלשונות ודיוקי הענינים פרטי את

ביאורו: ללא גם זאת להבין שיוכלו שסמך מפני - מבאר שאינו ענינים כמה ישנם אבל

בהיותם  זאת גם "ואף הפסוק תוכן בהבנת דבורסקי" ב"שוקא הנמצאת מכלה המשל מוסיף מה א)
ה  תוכן זה הרי - וגו'" מאסתים לא אויביהם עצמו?!בארץ פסוק

תמן  אשתכחו טבין דעלמא ריחין דכל דרוכלי כשוקא בעינוי ש"דמי אלעזר רבי הוספת ולאידך: ב)
לא  אבל גו"', געלתים ולא מאסתים ש"לא רק נאמר בפסוק לכאורה, זה, דבר בפסוק נאמר היכן - כו'"

טובים?! בשמים כריח החביבות גודל אודות נאמר

ש"אסגי  עד לאבוי", ליה "אוקיר אלעזר רבי של דרשתו שעלֿידי אב", יכבד ד"בן הענין תוכן מהו ג)
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עה"פ.143) גו"א
וש"נ.144) פ"ה. רש"י כללי ראה
שלו.145) ע' לוי"צ לקוטי

ואילך).146) סע"א (קטו, פרשתנו סוף
מד.147) שם, פרשתנו
ואילך.148) שלז ע'
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האב  אצל נוסף שעלֿידיֿזה – הוא הלכה עלֿפי אב דכיבוד הענין תוכן לכאורה, - שמעון" דרבי שבחא
לאב, גם שמתייחס ענין זהו אלא אביו), בכבוד חייב (שהוא לבן רק שנוגע ענין זה שאין היינו, עצמו ,
דרשתו  שעלֿידי – דידן בנידון אב" יכבד "בן הפירוש הוא וכן האב, של בכבודו ניתוסף שעלֿידיֿזה
שמעון". דרבי שבחא אסגי "השתא הזהר: ובלשון שמעון, רבי של בכבודו ניתוסף אלעזר רבי של

בנו?! אלעזר רבי של דרשתו עלֿידי שמעון רבי אצל נוסף מה להבין: צריך ועלֿפיֿזה

העילוי  בתכלית שנתעלה לאחרי - עלמא" "בההוא בהיותו אב כיבוד אודות מדובר כאשר ובפרט
מבחיוהי" יתיר עלמין בכולהו ש"אשתכח ובאופן וההילולא, ההסתלקות ביום ומקורו (כמבואר 149לשרשו

הקודש  באגרת אלעזר?!150בארוכה רבי של דרשתו עלֿידי בו שנפעל העילוי מהו כן, ואם ,(

לקמן. שיתבאר וכפי האמור. מהענין האדם בעבודת וההוראה הלימוד מהו להבין: צריך גם ד)

.‚Î שייכות לה שיש משנה זה בפרק מחפשים וכאשר רביעי. פרק - זו בשבת לומדים אבות בפרקי
יוחאי  בן שמעון רבי של מאמרו מובא שבה משנה מוצאים - בעומר שלשה 151לל"ג אומר שמעון "רבי :

גביהן". על עולה טוב שם וכתר מלכות, וכתר כהונה וכתר תורה כתר הן, כתרים
פעם  נתבארו זו:152וכבר במשנה דיוקים כמה

רביעי? כתר מונה המשנה בהמשך כאשר - הן" כתרים "שלשה נאמר מדוע א)

זהיר הוי אומר יהודה "רבי נאמר: המשנה בהתחלת ולכאורה,ב) זדון". עולה תלמוד ששגגת בתלמוד
אחת? במשנה הובאו שלכן אלו, מאמרים שני שבין הקשר מהו

בדיוק  היא המשניות שחלוקת הידוע עלֿפי האשה 153ובפרט את המקדש בדין - להלכה ונפקאֿמינה ,
משניות  ג' לדעת (וצריך) שמספיק לשנות, יודע שאני מאמרים 154עלֿמנת ב' נחשבים - זה לדין הרי ,

נוספות. משניות ב' ללמוד וצריך אחת, למשנה שמעון) ורבי יהודה (דרבי אלו

אחת. במשנה הובאו שלכן אלו, מאמרים שני בין קשר שיש לומר בהכרח ולכן,

שמעון. רבי של למאמרו קודם יהודה  רבי של שמאמרו - הוא המאמרים סדר ג)

ראש  שהוא מפני - הדבר וטעם שמעון, לרבי קודם יהודה שרבי מקומות בכמה מצינו והנה,
יש 155המדברים  כאשר ממש, אחד בענין גם - ואולי אחת, במסיבה כשדיבורם רק שייך זה טעם אבל .

אחד. בענין דיבור ולא כלל מסיבה כאן אין בנידוןֿדידן, מהֿשאיןֿכן ביניהם, פלוגתא

של  לשון הוא פלוני") רבי "אמר (ולא אומר " פלוני "רבי שהלשון כלל ישנו הש"ס שבכל [ואף
פלוגתא  שאין אף אומר", פלוני "רבי נאמר המאמרים שבכל אבות, במסכת אינו זה כלל הרי - פלוגתא
היינו, הווה, לשון "אומר" זו, באמירה רגיל שהיה מכיון - הוא אומר" פלוני "רבי הלשון וטעם בדבר ,

זאגן")]. איין אין געהאטלן האט ("ער זה מאמר על חוזר היה שתמיד

רבי  של מאמרו לפני יהודה רבי של מאמרו את להקדים סיבה כל אין בנידוןֿזה הרי שכן, ומכיון
שמעון.

תחילה  הפוך: באופן יהיה המאמרים שסדר מקום יש אדרבה, הרי - המאמרים תוכן מצד ולאידך,
כבוד  "יהי - שלפניֿזה  המשנה לתוכן שקרוב טוב", שם "כתר מעלת אודות שמעון רבי של מאמרו

מכובד" כו' המכבד "כל (והרי כו'" חברך וכבוד כו' אודות 156תלמידך יהודה רבי של מאמרו כך ואחר ,(
בידך  (התלמוד) יקימוה שחבריך כו' גולה "הוי - שלאחריֿזה המשנה לתוכן שקרוב בתלמוד, הזהירות

שמעון  רבי של מאמרו לפני יהודה רבי של מאמרו להקדמת הטעם מהו כן, ואם ?157כו'",
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ב.149) עא, זח"ג
וביאורו.150) ז"ך סימן
יג.151) משנה
גם 152) וראה וש"נ. ואילך. 117 ע' אבות לפרקי ביאורים

ואילך. סט"ז ש.ז. שבט יו"ד בשלח, ש"פ שיחת

(153.1 הערה 1175 ע' ח"ד לקו"ש גם ראה
סק"מ.154) סל"ח אה"ע מחוקק חלקת
ב.155) לג, שבת
ו.156) משנה
(157.67 הערה 310 ע' חי"ז לקו"ש גם ראה
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הכתוב  להמשך מרמז ואינו בלבד, הארץ" את אני "והשימותי התיבות את רש"י מעתיק מדוע א)
אויביכם  עליה "ושממו הכתוב, מהמשך אלא אינה לפירושו הראיה כל כאשר - "וגו'" תיבת בהוספת

בה"?! היושבים

הברכה?! היפך אודות מדבר הענין המשך כל כאשר טובה" ל"מדה מקום מה ב)

מפרשים  אבל 143יש אני". "והשימותי - "אני" תיבת מהוספת הוא לפירושו רש"י של שהכרחו
מפרש  ואףֿעלֿפיֿכן אותם", אני "והבאתי נאמר לא אותם" "והבאתי בפסוק כי: כן, לומר איֿאפשר
"אני  פירושו ש"והבאתי" מכיון - הדבר וטעם כו'", לישראל טובה מדה זו אביאם, בעצמי "אני רש"י
אני  אף "והלכתי - זה בלשון מדברת כולה הפרשה וכל "אני". בפירוש נאמר לא כאשר גם בעצמי",

זאת. יעשה בעצמו שהקב"ה - הכוונה ובכולם בזה, וכיוצא בקרי", עמכם

ב"תורת  הוא שכן מכיון הפסוקים) (בשני הנ"ל פירושים מביא שרש"י לתרץ איֿאפשר כן כמו
פרשה  באמצע טובה" ל"מדה מקום (מה הקושיא העברת כיֿאם תירוץ, זה שאין לזה נוסף כי: כהנים",

על  רש"י מפירוש הברכה) היפך אודות להעתיק המדברת רש"י של ענינו אין - הרי כהנים', ה'תורת
דרשת  מביא רש"י כאשר שאפילו ועד מקרא, של פשוטו לפרש אלא כהנים', מ'תורת ז"ל חכמינו דרשות
קשר  לה יש זו שדרשה לומר בהכרח אז גם - בזה וכיוצא דרשו" "רבותינו בפירוש וכותב ז"ל חכמינו
ז"ל, חכמינו דרשת שזוהי מזכיר אינו רש"י כאשר ֿ וכמה ועלֿאחתֿכמה מקרא, של פשוטו עם ושייכות

מקרא  של בפשוטו זאת מפרש !144אלא

לביאור  זקוק שאינו עד למקרא, חמש לבן בפשטות מובנים אלו ענינים שכל - לקמן שיתבאר וכפי
כו'. המפרשים

.·Î דפרשתנו הזהר על אאמו"ר הזהר 145בהערות מאמר אזלי 146מובא הוי יוסי ורבי חייא "רבי :
כתיב  יוסי רבי אמר . . אנא 147בארחא חייא רבי אמר . . געלתים ולא מאסתים לא וגו' זאת גם ואף

דנפשאי  דחביבותא בגין . . לכלתם געלתים ולא מאסתים לא אלעזר, רבי דאמר חדתא מלה שמענא
מאסתים  לא בגינה וי"ו, חסר כתיב, לכלתם לכלתם, דכתיב הוא הדא גבאי, חביבין כולהו ובגינה בינייהו
עייל  לא תמן היא הות לא אי דבורסקי, בשוקא דיירא והות אתתא דרחים נש לבר (משל) געלתים.. ולא
הכא  אוף תמן, אשתכחו טבין דעלמא ריחין דכל דרוכלי, כשוקא בעינוי דמי תמן דהיא כיון לעלמין, בה
לכלתם, - ואמאי געלתים, ולא מאסתים לא דבורסקי, שוקא דאיהו אויביהם בארץ בהיותם זאת גם ואף
רבי  אמר דבגווייהו. כלה ההיא בגין דעלמא טבאן ריחין ככל עלי ודמי . . לה רחימנא דאנא כלתם בגין
אתחייב  דמית אףֿעלֿגב . . אב יכבד בן ואמר פתח דיי. דא מלה למשמע אלא הכא אתינא לא אילו יוסי
עלמא, ובההוא עלמא בהאי לאבוי ליה אוקיר דאיהו אלעזר רבי כגון אב, יכבד בן . . יתיר ביקריה

וכו'". שמעון דרבי שבחא אסגי השתא
אאמו"ר  הקבלה.148ומבאר באותיות - כו' הלשונות ודיוקי הענינים פרטי את

ביאורו: ללא גם זאת להבין שיוכלו שסמך מפני - מבאר שאינו ענינים כמה ישנם אבל

בהיותם  זאת גם "ואף הפסוק תוכן בהבנת דבורסקי" ב"שוקא הנמצאת מכלה המשל מוסיף מה א)
ה  תוכן זה הרי - וגו'" מאסתים לא אויביהם עצמו?!בארץ פסוק

תמן  אשתכחו טבין דעלמא ריחין דכל דרוכלי כשוקא בעינוי ש"דמי אלעזר רבי הוספת ולאידך: ב)
לא  אבל גו"', געלתים ולא מאסתים ש"לא רק נאמר בפסוק לכאורה, זה, דבר בפסוק נאמר היכן - כו'"

טובים?! בשמים כריח החביבות גודל אודות נאמר

ש"אסגי  עד לאבוי", ליה "אוקיר אלעזר רבי של דרשתו שעלֿידי אב", יכבד ד"בן הענין תוכן מהו ג)
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עה"פ.143) גו"א
וש"נ.144) פ"ה. רש"י כללי ראה
שלו.145) ע' לוי"צ לקוטי

ואילך).146) סע"א (קטו, פרשתנו סוף
מד.147) שם, פרשתנו
ואילך.148) שלז ע'
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האב  אצל נוסף שעלֿידיֿזה – הוא הלכה עלֿפי אב דכיבוד הענין תוכן לכאורה, - שמעון" דרבי שבחא
לאב, גם שמתייחס ענין זהו אלא אביו), בכבוד חייב (שהוא לבן רק שנוגע ענין זה שאין היינו, עצמו ,
דרשתו  שעלֿידי – דידן בנידון אב" יכבד "בן הפירוש הוא וכן האב, של בכבודו ניתוסף שעלֿידיֿזה
שמעון". דרבי שבחא אסגי "השתא הזהר: ובלשון שמעון, רבי של בכבודו ניתוסף אלעזר רבי של

בנו?! אלעזר רבי של דרשתו עלֿידי שמעון רבי אצל נוסף מה להבין: צריך ועלֿפיֿזה

העילוי  בתכלית שנתעלה לאחרי - עלמא" "בההוא בהיותו אב כיבוד אודות מדובר כאשר ובפרט
מבחיוהי" יתיר עלמין בכולהו ש"אשתכח ובאופן וההילולא, ההסתלקות ביום ומקורו (כמבואר 149לשרשו

הקודש  באגרת אלעזר?!150בארוכה רבי של דרשתו עלֿידי בו שנפעל העילוי מהו כן, ואם ,(

לקמן. שיתבאר וכפי האמור. מהענין האדם בעבודת וההוראה הלימוד מהו להבין: צריך גם ד)

.‚Î שייכות לה שיש משנה זה בפרק מחפשים וכאשר רביעי. פרק - זו בשבת לומדים אבות בפרקי
יוחאי  בן שמעון רבי של מאמרו מובא שבה משנה מוצאים - בעומר שלשה 151לל"ג אומר שמעון "רבי :

גביהן". על עולה טוב שם וכתר מלכות, וכתר כהונה וכתר תורה כתר הן, כתרים
פעם  נתבארו זו:152וכבר במשנה דיוקים כמה

רביעי? כתר מונה המשנה בהמשך כאשר - הן" כתרים "שלשה נאמר מדוע א)

זהיר הוי אומר יהודה "רבי נאמר: המשנה בהתחלת ולכאורה,ב) זדון". עולה תלמוד ששגגת בתלמוד
אחת? במשנה הובאו שלכן אלו, מאמרים שני שבין הקשר מהו

בדיוק  היא המשניות שחלוקת הידוע עלֿפי האשה 153ובפרט את המקדש בדין - להלכה ונפקאֿמינה ,
משניות  ג' לדעת (וצריך) שמספיק לשנות, יודע שאני מאמרים 154עלֿמנת ב' נחשבים - זה לדין הרי ,

נוספות. משניות ב' ללמוד וצריך אחת, למשנה שמעון) ורבי יהודה (דרבי אלו

אחת. במשנה הובאו שלכן אלו, מאמרים שני בין קשר שיש לומר בהכרח ולכן,

שמעון. רבי של למאמרו קודם יהודה  רבי של שמאמרו - הוא המאמרים סדר ג)

ראש  שהוא מפני - הדבר וטעם שמעון, לרבי קודם יהודה שרבי מקומות בכמה מצינו והנה,
יש 155המדברים  כאשר ממש, אחד בענין גם - ואולי אחת, במסיבה כשדיבורם רק שייך זה טעם אבל .

אחד. בענין דיבור ולא כלל מסיבה כאן אין בנידוןֿדידן, מהֿשאיןֿכן ביניהם, פלוגתא

של  לשון הוא פלוני") רבי "אמר (ולא אומר " פלוני "רבי שהלשון כלל ישנו הש"ס שבכל [ואף
פלוגתא  שאין אף אומר", פלוני "רבי נאמר המאמרים שבכל אבות, במסכת אינו זה כלל הרי - פלוגתא
היינו, הווה, לשון "אומר" זו, באמירה רגיל שהיה מכיון - הוא אומר" פלוני "רבי הלשון וטעם בדבר ,

זאגן")]. איין אין געהאטלן האט ("ער זה מאמר על חוזר היה שתמיד

רבי  של מאמרו לפני יהודה רבי של מאמרו את להקדים סיבה כל אין בנידוןֿזה הרי שכן, ומכיון
שמעון.

תחילה  הפוך: באופן יהיה המאמרים שסדר מקום יש אדרבה, הרי - המאמרים תוכן מצד ולאידך,
כבוד  "יהי - שלפניֿזה  המשנה לתוכן שקרוב טוב", שם "כתר מעלת אודות שמעון רבי של מאמרו

מכובד" כו' המכבד "כל (והרי כו'" חברך וכבוד כו' אודות 156תלמידך יהודה רבי של מאמרו כך ואחר ,(
בידך  (התלמוד) יקימוה שחבריך כו' גולה "הוי - שלאחריֿזה המשנה לתוכן שקרוב בתלמוד, הזהירות

שמעון  רבי של מאמרו לפני יהודה רבי של מאמרו להקדמת הטעם מהו כן, ואם ?157כו'",
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ב.149) עא, זח"ג
וביאורו.150) ז"ך סימן
יג.151) משנה
גם 152) וראה וש"נ. ואילך. 117 ע' אבות לפרקי ביאורים

ואילך. סט"ז ש.ז. שבט יו"ד בשלח, ש"פ שיחת

(153.1 הערה 1175 ע' ח"ד לקו"ש גם ראה
סק"מ.154) סל"ח אה"ע מחוקק חלקת
ב.155) לג, שבת
ו.156) משנה
(157.67 הערה 310 ע' חי"ז לקו"ש גם ראה
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חמש), לבן (ולא למשנה" עשר ל"בן השייכת המשנה, לימוד אודות שמדובר אף מסכת והנה, ובפרט
חסידותא" "מילי שהיא מכלֿמקום,158אבות כו', והדרוש הרמז דרך על הדברים את לבאר שיכולים כך ,

לקמן. שיתבאר וכפי כמובן. הפשט, דרך על הביאור להיות צריך לראש לכל

.„Î תיבות כמה ש"תופסים" מכיון אלא אודותם, וטרו ששקלו ענינים כמה אודות להעיר המקום כאן
עקומות  סברות אמירת לידי באים אזי - המדובר הענין כללות אודות לגמרי ושוכחים בהם ומפלפלים

כדלקמן. כו',
שלפניֿזה  בהתוועדות בתורה 159נתבאר קורא "אדם ה'יד' לספר בהקדמתו הרמב"ם שכתב שמה

וכתובים. נביאים על ולא בלבד, תורה חומשי חמשה על קאי - כו'" כך ואחר תחלה שבכתב

חומשי  חמשה מאשר יותר ללמוד צורך אין הרמב"ם שלדעת - ביותר עקומה מסקנא לידי באו ומזה
בזה  קורא כך ואחר תחלה שבכתב בתורה קורא "אדם כותב: שהרי מידי, לא ותו החזקה, יד וספר תורה
אין  הרמב"ם שלדעת ונמצא ביניהם", אחר ספר לקרות צריך ואינו כולה פה שבעל תורה ממנו ויודע

וכתובים! נביאים ללמוד צורך

וספר  ספר שכל ה'יד', ספר את ללמוד מתחילים כאשר ומיד תיכף רואים - זו סברא מופרכת כמה עד
ציין  לא מדוע - נ"ך עדיין למד לא ה'יד' ספר שלומד מכיון ולכאורה, מנ"ך! פסוק עם הרמב"ם פותח
אינו  זה שפסוק לחשוב יטעה שמישהו הרמב"ם רצה לא בוודאי הרי זה, דפסוק המקור את הרמב"ם

חסֿושלום! עצמו הרמב"ם של פתגם אלא

לא  ותו ה'יד', וספר תורה חומשי חמשה ללמוד יש הרמב"ם שלדעת לומר אפשר כיצד ועוד: זאת
תורה  תלמוד בהלכות הרמב"ם פסקֿדין היפך זה הרי - בתורה 160מידי שליש למידתו, זמן לשלש "חייב :

וידמה  מדבר, דבר ויוציא מראשיתו, דבר אחרית וישכיל יבין ושליש שבעלֿפה, בתורה ושליש שבכתב
עצמו  הרמב"ם כן, ואם – גמרא" הנקרא הוא זה וענין כו' בהן נדרשת שהתורה במדות ויבין לדבר דבר
טעמי  אם כי המשנה), לשון ה'יד ', (כספר בלבד פסוקות הלכות שאינה "גמרא", גם ללמוד שיש פוסק

ושקלאֿוטריא?! ההלכות

שלאחריֿזה  בהלכה מזו: אדם,161יתירה של לימודו בתחלת אמורים דברים "במה הרמב"ם: כותב
יקרא  שבעלֿפה, בתורה תמיד לעסוק ולא שבכתב תורה ללמוד לא צריך יהא ולא בחכמה כשיגדיל אבל
ימיו  כל ויפנה תורה, דיני מדברי דבר ישכח שלא כדי השמועה ודברי שבכתב תורה מזומנים בעתים
בגמרא  הוא הלימוד שעיקר זאת, עוד אלא גמרא, גם ללמוד שיש בלבד זו שלא היינו, בלבד", לגמרא

בחכמה)?! יגדיל (כאשר דוקא

.‰Î:בפשטות - בזה והביאור
התורה  בלימוד דרגות כמה (ב)162ישנם הצריכות, הלכות לימוד - מעשה לידי המביא לימוד (א) :

- כולה התורה כל לימוד (ג) וצריכות, נוהגות שאין אלו גם פסוקות), (הלכות התורה הלכות כל לימוד
לה" ד"לאפשה ובאופן שבגמרא, והשקלאֿוטריא ההלכות טעמי גם אלא פסוקות, הלכות רק וכו'.163לא ,

לחיבור  צריך אדם יהא שלא "כדי הלכות", "הלכות הרמב"ם, של חיבורו אודות מדובר כאשר ולכן:
ולא  קושיא "בלא טעמים, ללא פסוקות הלכות של חיבור כלומר, ישראל", מדיני בדין בעולם אחר

עניני 164פירוק" כל נאמרו שבהם תורה, חומשי חמשה להקדים בהכרח זה ללימוד שבנוגע מובן, -
שבכתב  בתורה בעיקר שהיא שבתורה, הדיבור מצות לקיום [נוסף אשר ספר 165המצוות, מיוסד עליהם [

המעשה  את לדעת המצוות, עניני את ולבאר לפרש שבעלֿפה", תורה . . פירושה זו "והמצוה - ה'יד'
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א.158) ל, ב"ק ראה
סי"ד.159) אמור ש"פ שיחת
הי"א.160) פ"א
הי"ב.161)
אחש"פ 162) משיחות - הרמב"ם לימוד דבר על קונטרס ראה

וש"נ. ס"א. - שלאח"ז ובהתוועדויות
אגה"ק 163) ב. יב, זח"א ה"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' ראה

ד. לט, מקץ תו"א א). (קמה, סכ"ו
ה'יד'.164) לספרו בהקדמתו הרמב"ם לשון
לקו"ת 165) הי"ב. שם לאדה"ז ת"ת הל' ס"נ. או"ח מג"א
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הנוגעים  ה'יד' בספר ענינים וכמה כמה להבין יוכלו לא - תורה חומשי חמשה לימוד ולולי יעשון, אשר
להלכה,

שבת, יום הוא מתי ידע ולא בדרך ד"המהלך ההלכה הובאה ה'יד' בספר השבת: בענין - [ולדוגמא
שביעי" ומקדש ששה שטעה מיום חמשה 166מונה ללמוד יש - השבת ענין כללות מהו לדעת כדי אבל ,

תורה], חומשי

קיום  אודות מוסר דברי אלא חדשות, מצוות נאמרו לא אלו שבספרים מכיון הרי - נ"ך מהֿשאיןֿכן
הכרח  אין הרי כו'"], נביאי את אני "מעמיד דלעיל: רש"י בפירוש שכתוב מה [עלֿדרך ומצוות התורה

ה'יד'). ספר לימוד תוכן (שזהו התורה הלכות וידיעת ללימוד כהקדמה זה בלימוד

ספרי  כ"ד כל נכללים שבכתב שבתורה בוודאי הרי - בכלל התורה לימוד אודות מדובר כאשר אמנם,
ספר  שמלבד שבעלֿפה, תורה ללימוד בנוגע כן וכמו נ"ך. גם אלא תורה, חומשי חמשה רק לא קודש,

כנ"ל. וכו', שבגמרא השקלאֿוטריא כל כולה, התורה כל את ללמוד יש הלכות, הלכות ה'יד',

בזה, וכיוצא שבכתב" "תורה הלשון בלבד, תיבות מספר ש"תופסים" מפני - כזו טעות נובעת מניין
באופן  להתפרש מוכרח אינו שבכתב" "תורה הלשון - דנים. שאודותיו הענין כללות תוכן אודות ושוכחים
שבכתב". ב"תורה הכוונה מהי לדעת אפשר ואז מדובר, שאודותיו הנושא מהו תחילה לראות יש אחיד,
עם  קשור שהלימוד דידן, (כבנידון בלבד תורה חומשי לחמשה שבכתב" ב"תורה שהכוונה מקומות יש
ספרי  כ"ד לכל היא שהכוונה מקומות ויש בלבד), תורה חומשי בחמשה מדובר שאודותם המצוות ידיעת
שנים  חמש "בן כמו: קודש, ספרי כ"ד לכל הכוונה שלפעמים "מקרא", לתיבת בנוגע כן וכמו קודש,

(עד 167למקרא" נ"ך גם לומדים כך אחר הרי תורה, חומשי בחמשה היא הלימוד שהתחלת אף שהרי -
בלבד. תורה חומשי לחמשה הכוונה ולפעמים  למשנה"), עשר ל"בן שמגיעים

בתניא  שכתוב שמה לומר, קורא 168[ויש התורה עסק ֿ ידי "שעל בתורה, קורא קריאה , הלשון אודות
לחמשה  בזה הכוונה - כו'" לאביו הקורא קטן וכבן כו' לחבירו הקורא כאדם כביכול אליו לבוא להקב"ה

בלבד]. תורה חומשי

.ÂÎ:נוסף לענין באים ומזה
הזקן  שאדמו"ר מכיון הדבר: וטעם קבלה!... ללמוד צריך למקרא" חמש ש"בן "לחדש" שרצו יש

תורה' ב'לקוטי על 169כותב הוא הזהר מדרש שהרי התורה פנימיות לימוד כן גם הוא מקרא ש"בכלל
התורה. פנימיות גם ללמוד צריך למקרא" חמש ש"בן נמצא, התורה", פסוקי

אבל 170[הרמב"ם  הן", הגמרא בכלל התורה) (פנימיות פרדס הנקראים ש"הענינים אמנם פוסק
כו  תורה' מקרא ב'לקוטי בכלל התורה שפנימיות הזקן אדמו"ר ].171תב

המדובר: תוכן אודות ושוכחים בלבד, תיבות מספר ש"תופסים" מכך היא אף נובעת זו טעות

פשוט  וגם מובן אבל התורה", פנימיות לימוד כן גם הוא מקרא ש"בכלל אמנם מבאר הזקן אדמו"ר
כפשוטו, ל"מקרא" אלא הכוונה אין - מקרא ללמוד שמתחיל שנים" חמש "בן אודות מדברים שכאשר

וכתובים. נביאים כך ואחר תורה, חומשי חמשה

אתר: על תורה' ב'לקוטי מפורש זה וענין

שנותיו  אדם ישלש דלעולם . . בפירוש המפרשים גדולי שנדחקו "מה מבאר שם תורה' ב'לקוטי
בתלמוד  שליש במשנה שליש במקרא דוקא 172שליש ולאו כתב זרה דעבודה קמא פרק סוף דהר"ן ,

לשלישים  היינו דישלש סביראֿליה תורה תלמוד מהלכות א פרק והרמב"ם כו', בשוה ימותיו שישליש
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חמש), לבן (ולא למשנה" עשר ל"בן השייכת המשנה, לימוד אודות שמדובר אף מסכת והנה, ובפרט
חסידותא" "מילי שהיא מכלֿמקום,158אבות כו', והדרוש הרמז דרך על הדברים את לבאר שיכולים כך ,

לקמן. שיתבאר וכפי כמובן. הפשט, דרך על הביאור להיות צריך לראש לכל

.„Î תיבות כמה ש"תופסים" מכיון אלא אודותם, וטרו ששקלו ענינים כמה אודות להעיר המקום כאן
עקומות  סברות אמירת לידי באים אזי - המדובר הענין כללות אודות לגמרי ושוכחים בהם ומפלפלים

כדלקמן. כו',
שלפניֿזה  בהתוועדות בתורה 159נתבאר קורא "אדם ה'יד' לספר בהקדמתו הרמב"ם שכתב שמה

וכתובים. נביאים על ולא בלבד, תורה חומשי חמשה על קאי - כו'" כך ואחר תחלה שבכתב

חומשי  חמשה מאשר יותר ללמוד צורך אין הרמב"ם שלדעת - ביותר עקומה מסקנא לידי באו ומזה
בזה  קורא כך ואחר תחלה שבכתב בתורה קורא "אדם כותב: שהרי מידי, לא ותו החזקה, יד וספר תורה
אין  הרמב"ם שלדעת ונמצא ביניהם", אחר ספר לקרות צריך ואינו כולה פה שבעל תורה ממנו ויודע

וכתובים! נביאים ללמוד צורך

וספר  ספר שכל ה'יד', ספר את ללמוד מתחילים כאשר ומיד תיכף רואים - זו סברא מופרכת כמה עד
ציין  לא מדוע - נ"ך עדיין למד לא ה'יד' ספר שלומד מכיון ולכאורה, מנ"ך! פסוק עם הרמב"ם פותח
אינו  זה שפסוק לחשוב יטעה שמישהו הרמב"ם רצה לא בוודאי הרי זה, דפסוק המקור את הרמב"ם

חסֿושלום! עצמו הרמב"ם של פתגם אלא

לא  ותו ה'יד', וספר תורה חומשי חמשה ללמוד יש הרמב"ם שלדעת לומר אפשר כיצד ועוד: זאת
תורה  תלמוד בהלכות הרמב"ם פסקֿדין היפך זה הרי - בתורה 160מידי שליש למידתו, זמן לשלש "חייב :

וידמה  מדבר, דבר ויוציא מראשיתו, דבר אחרית וישכיל יבין ושליש שבעלֿפה, בתורה ושליש שבכתב
עצמו  הרמב"ם כן, ואם – גמרא" הנקרא הוא זה וענין כו' בהן נדרשת שהתורה במדות ויבין לדבר דבר
טעמי  אם כי המשנה), לשון ה'יד ', (כספר בלבד פסוקות הלכות שאינה "גמרא", גם ללמוד שיש פוסק

ושקלאֿוטריא?! ההלכות

שלאחריֿזה  בהלכה מזו: אדם,161יתירה של לימודו בתחלת אמורים דברים "במה הרמב"ם: כותב
יקרא  שבעלֿפה, בתורה תמיד לעסוק ולא שבכתב תורה ללמוד לא צריך יהא ולא בחכמה כשיגדיל אבל
ימיו  כל ויפנה תורה, דיני מדברי דבר ישכח שלא כדי השמועה ודברי שבכתב תורה מזומנים בעתים
בגמרא  הוא הלימוד שעיקר זאת, עוד אלא גמרא, גם ללמוד שיש בלבד זו שלא היינו, בלבד", לגמרא

בחכמה)?! יגדיל (כאשר דוקא

.‰Î:בפשטות - בזה והביאור
התורה  בלימוד דרגות כמה (ב)162ישנם הצריכות, הלכות לימוד - מעשה לידי המביא לימוד (א) :

- כולה התורה כל לימוד (ג) וצריכות, נוהגות שאין אלו גם פסוקות), (הלכות התורה הלכות כל לימוד
לה" ד"לאפשה ובאופן שבגמרא, והשקלאֿוטריא ההלכות טעמי גם אלא פסוקות, הלכות רק וכו'.163לא ,

לחיבור  צריך אדם יהא שלא "כדי הלכות", "הלכות הרמב"ם, של חיבורו אודות מדובר כאשר ולכן:
ולא  קושיא "בלא טעמים, ללא פסוקות הלכות של חיבור כלומר, ישראל", מדיני בדין בעולם אחר

עניני 164פירוק" כל נאמרו שבהם תורה, חומשי חמשה להקדים בהכרח זה ללימוד שבנוגע מובן, -
שבכתב  בתורה בעיקר שהיא שבתורה, הדיבור מצות לקיום [נוסף אשר ספר 165המצוות, מיוסד עליהם [

המעשה  את לדעת המצוות, עניני את ולבאר לפרש שבעלֿפה", תורה . . פירושה זו "והמצוה - ה'יד'
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הי"א.160) פ"א
הי"ב.161)
אחש"פ 162) משיחות - הרמב"ם לימוד דבר על קונטרס ראה

וש"נ. ס"א. - שלאח"ז ובהתוועדויות
אגה"ק 163) ב. יב, זח"א ה"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' ראה

ד. לט, מקץ תו"א א). (קמה, סכ"ו
ה'יד'.164) לספרו בהקדמתו הרמב"ם לשון
לקו"ת 165) הי"ב. שם לאדה"ז ת"ת הל' ס"נ. או"ח מג"א
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הנוגעים  ה'יד' בספר ענינים וכמה כמה להבין יוכלו לא - תורה חומשי חמשה לימוד ולולי יעשון, אשר
להלכה,

שבת, יום הוא מתי ידע ולא בדרך ד"המהלך ההלכה הובאה ה'יד' בספר השבת: בענין - [ולדוגמא
שביעי" ומקדש ששה שטעה מיום חמשה 166מונה ללמוד יש - השבת ענין כללות מהו לדעת כדי אבל ,

תורה], חומשי

קיום  אודות מוסר דברי אלא חדשות, מצוות נאמרו לא אלו שבספרים מכיון הרי - נ"ך מהֿשאיןֿכן
הכרח  אין הרי כו'"], נביאי את אני "מעמיד דלעיל: רש"י בפירוש שכתוב מה [עלֿדרך ומצוות התורה

ה'יד'). ספר לימוד תוכן (שזהו התורה הלכות וידיעת ללימוד כהקדמה זה בלימוד

ספרי  כ"ד כל נכללים שבכתב שבתורה בוודאי הרי - בכלל התורה לימוד אודות מדובר כאשר אמנם,
ספר  שמלבד שבעלֿפה, תורה ללימוד בנוגע כן וכמו נ"ך. גם אלא תורה, חומשי חמשה רק לא קודש,

כנ"ל. וכו', שבגמרא השקלאֿוטריא כל כולה, התורה כל את ללמוד יש הלכות, הלכות ה'יד',

בזה, וכיוצא שבכתב" "תורה הלשון בלבד, תיבות מספר ש"תופסים" מפני - כזו טעות נובעת מניין
באופן  להתפרש מוכרח אינו שבכתב" "תורה הלשון - דנים. שאודותיו הענין כללות תוכן אודות ושוכחים
שבכתב". ב"תורה הכוונה מהי לדעת אפשר ואז מדובר, שאודותיו הנושא מהו תחילה לראות יש אחיד,
עם  קשור שהלימוד דידן, (כבנידון בלבד תורה חומשי לחמשה שבכתב" ב"תורה שהכוונה מקומות יש
ספרי  כ"ד לכל היא שהכוונה מקומות ויש בלבד), תורה חומשי בחמשה מדובר שאודותם המצוות ידיעת
שנים  חמש "בן כמו: קודש, ספרי כ"ד לכל הכוונה שלפעמים "מקרא", לתיבת בנוגע כן וכמו קודש,

(עד 167למקרא" נ"ך גם לומדים כך אחר הרי תורה, חומשי בחמשה היא הלימוד שהתחלת אף שהרי -
בלבד. תורה חומשי לחמשה הכוונה ולפעמים  למשנה"), עשר ל"בן שמגיעים

בתניא  שכתוב שמה לומר, קורא 168[ויש התורה עסק ֿ ידי "שעל בתורה, קורא קריאה , הלשון אודות
לחמשה  בזה הכוונה - כו'" לאביו הקורא קטן וכבן כו' לחבירו הקורא כאדם כביכול אליו לבוא להקב"ה

בלבד]. תורה חומשי

.ÂÎ:נוסף לענין באים ומזה
הזקן  שאדמו"ר מכיון הדבר: וטעם קבלה!... ללמוד צריך למקרא" חמש ש"בן "לחדש" שרצו יש

תורה' ב'לקוטי על 169כותב הוא הזהר מדרש שהרי התורה פנימיות לימוד כן גם הוא מקרא ש"בכלל
התורה. פנימיות גם ללמוד צריך למקרא" חמש ש"בן נמצא, התורה", פסוקי

אבל 170[הרמב"ם  הן", הגמרא בכלל התורה) (פנימיות פרדס הנקראים ש"הענינים אמנם פוסק
כו  תורה' מקרא ב'לקוטי בכלל התורה שפנימיות הזקן אדמו"ר ].171תב

המדובר: תוכן אודות ושוכחים בלבד, תיבות מספר ש"תופסים" מכך היא אף נובעת זו טעות

פשוט  וגם מובן אבל התורה", פנימיות לימוד כן גם הוא מקרא ש"בכלל אמנם מבאר הזקן אדמו"ר
כפשוטו, ל"מקרא" אלא הכוונה אין - מקרא ללמוד שמתחיל שנים" חמש "בן אודות מדברים שכאשר

וכתובים. נביאים כך ואחר תורה, חומשי חמשה

אתר: על תורה' ב'לקוטי מפורש זה וענין

שנותיו  אדם ישלש דלעולם . . בפירוש המפרשים גדולי שנדחקו "מה מבאר שם תורה' ב'לקוטי
בתלמוד  שליש במשנה שליש במקרא דוקא 172שליש ולאו כתב זרה דעבודה קמא פרק סוף דהר"ן ,

לשלישים  היינו דישלש סביראֿליה תורה תלמוד מהלכות א פרק והרמב"ם כו', בשוה ימותיו שישליש
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כשיגדיל  אבל אדם, של לימודו בתחלת שזהו שכתב במה הר"ן קושיית לתרץ דנתכוין אלא ממש, שוים
. . כו' ישלש לעולם לשון קצת דוחק ולפיֿזה כו'. שבכתב תורה מזומנים בעתים ויקרא כו' בחכמה
ואחר  . . לבדו ממש במקרא השליש ישלש אדם של לימודו דבתחלת שפיר, אתי שנתבאר מה לפי אמנם
התורה  מפנימיות כך אחר שילמוד מה עם שבכתב בתורה במקרא השליש לקיים לו יש בחכמה שהגדיל

כנ"ל". במקרא בשליש הכל נכלל שזה והאגדות,

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  לבדו", ממש במקרא השליש ישלש אדם של לימודו ש"בתחלת מפרש הרי
שנים! חמש בן תינוק אודות מדובר כאשר

.ÊÎ החסידות לימוד אודות להזכיר המקום כאן הרי - התורה פנימיות לימוד אודות להמוזכר בהמשך
של  שמחתו יום בעומר, ל"ג ליום - פרטית בהשגחה - נקבעה בזה הלימוד שהתחלת הטלפון, עלֿידי
התורה  שפנימיות - החסידות דלימוד הענין כללות זהו והרי התורה, דפנימיות מארי יוחאי, בן שמעון רבי

חב"ד. חסידות תורת עלֿידי "יתפרנסון", והשגה, הבנה של באופן תבוא
ד"יפוצו  הענין נפעל שעלֿידיֿזה – בזה) וכיוצא רדיו (וכן הטלפון עלֿידי שבלימוד ומהמעלות

ביותר: נעלה באופן חוצה" מעינותיך

כפשוטו, "חוצה" ממש, ה"חוצה" למקום עד יבואו החסידות דתורת שהמעיינות - היא הכוונה תכלית
למט  תחתון שאין הגשמי הזה לעולם להיותו ביחס "חוצה", של ענין שייך לא ב"גןֿעדן" שהרי ממנו, ה

בה  אלקיך ה' עיני ד"תמיד העילוי ישנו ישראל שבארץ למרות כי ישראל, מארץ יותר נעלית בדרגא
שנה" אחרית ועד השנה מדובר 173מרשית (אודותם בלתיֿרצויים ענינים היא סובלת מכלֿמקום, ,

"שממה" של באופן היא שאז אלא כלל 174בפרשתנו), בלתיֿרצוי דבר סובל שאינו גןֿעדן, מהֿשאיןֿכן ,
ממנו.175וכלל  למטה תחתון שאין הגשמי הזה לעולם ביחס - פירושו "חוצה" כן, ואם ,

שעלֿידיֿזה  מכיון בזה), (וכיוצא הטלפון עלֿידי הוא הלימוד כאשר מיוחדת מעלה - זה ובענין
באופן  כלומר, הדברים, נאמרים שבו ממש רגע ובאותו תבל, קצוי בכל החסידות דתורת המעיינות באים

ומקום. דזמן מהגבלות שלמעלה

זמן  שזהו מכיון מכלֿמקום, – עלֿכלֿפנים) קטן (הכי זמן משך איזה יקח שהדבר שבהכרח [ואף
רגעים  כ"ד או י"ח - הדעות (לב' מיל הילוך מכדי פחות רק לא ביותר, מ"תוך 176קטן פחות אפילו אלא ,(

הזה  דעולם המושגים לפי הרי כמימרא", "רגע רבי"), עליך "שלום התיבות אמירת (משך דיבור" כדי
יותר  קרובה דוגמא לנו שאין מכיון לגמרי, הזמן מהגבלת שלמעלה לענין ומשל דוגמא הדבר מהווה

מזו.

לדבר: דוגמא

סוף" להם שאין "מים בשם בהלכה נקרא הגדול" במדידה 177ה"ים הם הים שמי למרות כלומר: .
בים  יש טיפות כמה לשער שיכולים שאמרו ועד הים 178והגבלה, דמי הריבוי עוצם מפני מכלֿמקום, ,

דוגמא  לנו שאין מכיון "איןֿסוף", של לענין ודוגמא משל זה הרי - הזה בעולם דוגמתם ריבוי שאין
מזו. יותר קרובה

יכול  אינו - ממש הזמן מהגבלת שלמעלה ענין וכן ממש, "איןֿסוף" של ענין קצת: אחר בסגנון
מתגלה  כאשר ולכן, לאמיתתו, שהוא כמו והגבלה) מדידה הוא ענינו (שכל הגשמי הזה בעולם לבוא

כנ"ל. בלבד, לכך ודוגמא מעין של באופן בא זה הרי - כו' איןֿסוף של ענין בעולם

 ֿ מפאנו ועל הרמ"ע שכתב מה ז"ל 179דרך רבותינו מאמר גדולות 180בפירוש "הרים שכתוב למה בנוגע
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יב.173) יא, עקב
לג.174) כו, פרשתנו
ובכ"מ.175) ד. ה, בראשית תו"א גם ראה
(וש"נ).176) ס"י שם אדה"ז שו"ע ס"ב. סתנ"ט או"ח שו"ע
(וש"נ).177) א קכא, יבמות

סע"א.178) י, הוריות
סע"ג.179) שלו בשו"ת
דברים 180) עה"פ בפרש"י הובא א. כט, תמיד ב. צ, חולין

כח. א,

n"cyz'd xnera b"l axr ,xii` f"i ,izewega zyxt zay zgiy

שהיא  התורה על לומר יתכן כיצד תמוה: שלכאורה - הבאי" בלשון תורה ש"דיברה בשמים", ובצורות
ובצורות  גדולות ד"ערים הענין ישנו דבר של שלאמיתו - בזה הביאור אלא הבאי"?! "בלשון מדברת
(שהרי  הענינים לרוחניות - היא בזה התורה כוונת ועיקר ברוחניות, הוא זה שענין אלא ממש, בשמים"

בתחתונים  ורומזת בעליונים מדברת שייך 181התורה לא - דלמטה בעולם נמשך זה ענין כאשר אבל ,(
בלבד. הבאי" "דרך אם כי כפשוטו, הדבר שיהיה

של  באופן זה הרי (שבעצם בלבד שלך" "מאד היותו שלמרות מאדך", ד"בכל בענין הביאור גם וזהו
"מאד" עם הוא קשור והגבלה), ממדידה שלמעלה באופן זה הרי אליו שביחס אלא והגבלה, מדידה

מעין 182האמיתי  של באופן אם כי שהיא, כמו למטה להמשך יכולה אינה האמיתי "מאד" בחינת כי -
שלך"]. ד"מאד באופן בלבד, ודוגמא

בעולמנו): השייך (באופן הנצחיות ענין בזה מודגש כן וכמו

מקומות  בכמה כיום 183מבואר חזקים להיותם - הנצחיות ענין נראה השמים דצבא שבנבראים
בריאתו,184הבראם  עם ומיד תיכף מתחילה שבו ההפסידות הרי בלבד, זמן למשך שקיומו דבר כי: ,

הבחיי  שהם 185ובלשון נבראים שישנם רואים כאשר ולכן, להתייבש, מתחיל שנולד משעה התינוק :
מציאותם  שתתבטל ומה הבורא), רצון (מצד שבהם הנצחיות טבע על מורה זה הרי הבראם, כיום חזקים

מציאותם. שתתבטל מיוחד רצון שיהיה מפני זה הרי - שנין) אלפי שית (לאחרי

שלפניֿזה  בהתוועדות המבואר עם גם קשור זה ענין אגב: "יש 186[דרך לברוא יכול היה שהקב"ה
ורגע]. רגע בכל מציאותו את לחדש  צורך יהיה ולא נצחי, בקיום וקיים חי שיהיה באופן מאין"

לעניננו: ובנוגע

החס  לימוד אופן כאשר באותו ופעם פעם בכל הדברים את ולשמוע לחזור שיכולים באופן הוא ידות
ענין  מודגש בכך הרי הבראם", כיום ד"חזקים באופן הראשונה, כבפעם - והתלהבות חיּות מתוך -

הנצחיות.

ירצה  שרק שמי לכך מוכן עומד שהכל - הטלפון עלֿידי החסידות שבלימוד המיוחד העילוי וזהו
הענין  ישנו לראש לכל ונשמע": ד"נעשה באופן שזהו כלומר, החסידות, תורת וללמוד לשמוע יוכל

בפועל. והלימוד השמיעה - ד"נשמע" הענין בא כך ואחר לדבר, וההכשרה ההכנה - ד"נעשה"

להתחיל  חשבו שלכתחילה ובפרט בעומר, ל"ג ביום יתחיל זה שענין נקבע פרטית בהשגחה - וכאמור
זכאי" ליום זכות ד"מגלגלין באופן עתה, עד הדבר התעכב ממש ובפועל לכן, מקודם .187בזה

והתלהבות  חיּות באותה בזה ימשיכו ובוודאי ומופלגה, רבה בהצלחה תהיה זו שפעולה ויהיֿרצון
לטובה. עלינו הבא בעומר לל"ג עד כו'

.ÁÎ דברים להבהיר שוכחים - הדבר מהפלאת ההתפעלות שמרוב לקרות עלול שלפעמים ולהעיר,
פשוטים:

יש  ואכן, - זה לימוד עלֿידי שיהיה חוצה המעיינות דהפצת הענין הפלאת מגודל ההתפעלות מרוב
ביום  התניא בספר השיעור את ללמוד יתחילו שבו והענין הפרק את לפרסם שכחו - להתפעל... ממה

בעומר! ל"ג

מו"ח  כ"ק שקבע ה"מורהֿשיעור" לכל ומפורסם שידוע שמכיון - עליהם זכות ללמד יש אמנם,
ל"ג  שביום לפרסם צורך שיש לנכון מצאו לא ויום, יום בכל תניא שיעור ללימוד דורנו נשיא אדמו"ר
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חכ"ג 181) לקו"ש פכ"ב. ח"ג דין חקור מאמר מאמרות עשרה
וש"נ. .38 ע' ריש

ובכ"מ.182) ב. קס, ב. קכג, דרמ"צ ב. לט, מקץ תו"א
קא 183) ע' שם בתחילתו. להצ"צ החקירה ס' בארוכה ראה

ועוד. תש"ז. תקעו ד"ה ואילך.

ה"א.184) פ"א ברכות ירושלמי ראה
כח.185) א, בראשית בחיי ראה
ס"ד.186) תזריע ש"פ שיחת
ב.187) יא, ערכין א. כט, תענית



לג n"cyz'd xnera b"l axr ,xii` f"i ,izewega zyxt zay zgiy

כשיגדיל  אבל אדם, של לימודו בתחלת שזהו שכתב במה הר"ן קושיית לתרץ דנתכוין אלא ממש, שוים
. . כו' ישלש לעולם לשון קצת דוחק ולפיֿזה כו'. שבכתב תורה מזומנים בעתים ויקרא כו' בחכמה
ואחר  . . לבדו ממש במקרא השליש ישלש אדם של לימודו דבתחלת שפיר, אתי שנתבאר מה לפי אמנם
התורה  מפנימיות כך אחר שילמוד מה עם שבכתב בתורה במקרא השליש לקיים לו יש בחכמה שהגדיל

כנ"ל". במקרא בשליש הכל נכלל שזה והאגדות,

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  לבדו", ממש במקרא השליש ישלש אדם של לימודו ש"בתחלת מפרש הרי
שנים! חמש בן תינוק אודות מדובר כאשר

.ÊÎ החסידות לימוד אודות להזכיר המקום כאן הרי - התורה פנימיות לימוד אודות להמוזכר בהמשך
של  שמחתו יום בעומר, ל"ג ליום - פרטית בהשגחה - נקבעה בזה הלימוד שהתחלת הטלפון, עלֿידי
התורה  שפנימיות - החסידות דלימוד הענין כללות זהו והרי התורה, דפנימיות מארי יוחאי, בן שמעון רבי

חב"ד. חסידות תורת עלֿידי "יתפרנסון", והשגה, הבנה של באופן תבוא
ד"יפוצו  הענין נפעל שעלֿידיֿזה – בזה) וכיוצא רדיו (וכן הטלפון עלֿידי שבלימוד ומהמעלות

ביותר: נעלה באופן חוצה" מעינותיך

כפשוטו, "חוצה" ממש, ה"חוצה" למקום עד יבואו החסידות דתורת שהמעיינות - היא הכוונה תכלית
למט  תחתון שאין הגשמי הזה לעולם להיותו ביחס "חוצה", של ענין שייך לא ב"גןֿעדן" שהרי ממנו, ה

בה  אלקיך ה' עיני ד"תמיד העילוי ישנו ישראל שבארץ למרות כי ישראל, מארץ יותר נעלית בדרגא
שנה" אחרית ועד השנה מדובר 173מרשית (אודותם בלתיֿרצויים ענינים היא סובלת מכלֿמקום, ,

"שממה" של באופן היא שאז אלא כלל 174בפרשתנו), בלתיֿרצוי דבר סובל שאינו גןֿעדן, מהֿשאיןֿכן ,
ממנו.175וכלל  למטה תחתון שאין הגשמי הזה לעולם ביחס - פירושו "חוצה" כן, ואם ,

שעלֿידיֿזה  מכיון בזה), (וכיוצא הטלפון עלֿידי הוא הלימוד כאשר מיוחדת מעלה - זה ובענין
באופן  כלומר, הדברים, נאמרים שבו ממש רגע ובאותו תבל, קצוי בכל החסידות דתורת המעיינות באים

ומקום. דזמן מהגבלות שלמעלה

זמן  שזהו מכיון מכלֿמקום, – עלֿכלֿפנים) קטן (הכי זמן משך איזה יקח שהדבר שבהכרח [ואף
רגעים  כ"ד או י"ח - הדעות (לב' מיל הילוך מכדי פחות רק לא ביותר, מ"תוך 176קטן פחות אפילו אלא ,(

הזה  דעולם המושגים לפי הרי כמימרא", "רגע רבי"), עליך "שלום התיבות אמירת (משך דיבור" כדי
יותר  קרובה דוגמא לנו שאין מכיון לגמרי, הזמן מהגבלת שלמעלה לענין ומשל דוגמא הדבר מהווה

מזו.

לדבר: דוגמא

סוף" להם שאין "מים בשם בהלכה נקרא הגדול" במדידה 177ה"ים הם הים שמי למרות כלומר: .
בים  יש טיפות כמה לשער שיכולים שאמרו ועד הים 178והגבלה, דמי הריבוי עוצם מפני מכלֿמקום, ,

דוגמא  לנו שאין מכיון "איןֿסוף", של לענין ודוגמא משל זה הרי - הזה בעולם דוגמתם ריבוי שאין
מזו. יותר קרובה

יכול  אינו - ממש הזמן מהגבלת שלמעלה ענין וכן ממש, "איןֿסוף" של ענין קצת: אחר בסגנון
מתגלה  כאשר ולכן, לאמיתתו, שהוא כמו והגבלה) מדידה הוא ענינו (שכל הגשמי הזה בעולם לבוא

כנ"ל. בלבד, לכך ודוגמא מעין של באופן בא זה הרי - כו' איןֿסוף של ענין בעולם

 ֿ מפאנו ועל הרמ"ע שכתב מה ז"ל 179דרך רבותינו מאמר גדולות 180בפירוש "הרים שכתוב למה בנוגע

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

יב.173) יא, עקב
לג.174) כו, פרשתנו
ובכ"מ.175) ד. ה, בראשית תו"א גם ראה
(וש"נ).176) ס"י שם אדה"ז שו"ע ס"ב. סתנ"ט או"ח שו"ע
(וש"נ).177) א קכא, יבמות

סע"א.178) י, הוריות
סע"ג.179) שלו בשו"ת
דברים 180) עה"פ בפרש"י הובא א. כט, תמיד ב. צ, חולין

כח. א,

n"cyz'd xnera b"l axr ,xii` f"i ,izewega zyxt zay zgiy

שהיא  התורה על לומר יתכן כיצד תמוה: שלכאורה - הבאי" בלשון תורה ש"דיברה בשמים", ובצורות
ובצורות  גדולות ד"ערים הענין ישנו דבר של שלאמיתו - בזה הביאור אלא הבאי"?! "בלשון מדברת
(שהרי  הענינים לרוחניות - היא בזה התורה כוונת ועיקר ברוחניות, הוא זה שענין אלא ממש, בשמים"

בתחתונים  ורומזת בעליונים מדברת שייך 181התורה לא - דלמטה בעולם נמשך זה ענין כאשר אבל ,(
בלבד. הבאי" "דרך אם כי כפשוטו, הדבר שיהיה

של  באופן זה הרי (שבעצם בלבד שלך" "מאד היותו שלמרות מאדך", ד"בכל בענין הביאור גם וזהו
"מאד" עם הוא קשור והגבלה), ממדידה שלמעלה באופן זה הרי אליו שביחס אלא והגבלה, מדידה

מעין 182האמיתי  של באופן אם כי שהיא, כמו למטה להמשך יכולה אינה האמיתי "מאד" בחינת כי -
שלך"]. ד"מאד באופן בלבד, ודוגמא

בעולמנו): השייך (באופן הנצחיות ענין בזה מודגש כן וכמו

מקומות  בכמה כיום 183מבואר חזקים להיותם - הנצחיות ענין נראה השמים דצבא שבנבראים
בריאתו,184הבראם  עם ומיד תיכף מתחילה שבו ההפסידות הרי בלבד, זמן למשך שקיומו דבר כי: ,

הבחיי  שהם 185ובלשון נבראים שישנם רואים כאשר ולכן, להתייבש, מתחיל שנולד משעה התינוק :
מציאותם  שתתבטל ומה הבורא), רצון (מצד שבהם הנצחיות טבע על מורה זה הרי הבראם, כיום חזקים

מציאותם. שתתבטל מיוחד רצון שיהיה מפני זה הרי - שנין) אלפי שית (לאחרי

שלפניֿזה  בהתוועדות המבואר עם גם קשור זה ענין אגב: "יש 186[דרך לברוא יכול היה שהקב"ה
ורגע]. רגע בכל מציאותו את לחדש  צורך יהיה ולא נצחי, בקיום וקיים חי שיהיה באופן מאין"

לעניננו: ובנוגע

החס  לימוד אופן כאשר באותו ופעם פעם בכל הדברים את ולשמוע לחזור שיכולים באופן הוא ידות
ענין  מודגש בכך הרי הבראם", כיום ד"חזקים באופן הראשונה, כבפעם - והתלהבות חיּות מתוך -

הנצחיות.

ירצה  שרק שמי לכך מוכן עומד שהכל - הטלפון עלֿידי החסידות שבלימוד המיוחד העילוי וזהו
הענין  ישנו לראש לכל ונשמע": ד"נעשה באופן שזהו כלומר, החסידות, תורת וללמוד לשמוע יוכל

בפועל. והלימוד השמיעה - ד"נשמע" הענין בא כך ואחר לדבר, וההכשרה ההכנה - ד"נעשה"

להתחיל  חשבו שלכתחילה ובפרט בעומר, ל"ג ביום יתחיל זה שענין נקבע פרטית בהשגחה - וכאמור
זכאי" ליום זכות ד"מגלגלין באופן עתה, עד הדבר התעכב ממש ובפועל לכן, מקודם .187בזה

והתלהבות  חיּות באותה בזה ימשיכו ובוודאי ומופלגה, רבה בהצלחה תהיה זו שפעולה ויהיֿרצון
לטובה. עלינו הבא בעומר לל"ג עד כו'

.ÁÎ דברים להבהיר שוכחים - הדבר מהפלאת ההתפעלות שמרוב לקרות עלול שלפעמים ולהעיר,
פשוטים:

יש  ואכן, - זה לימוד עלֿידי שיהיה חוצה המעיינות דהפצת הענין הפלאת מגודל ההתפעלות מרוב
ביום  התניא בספר השיעור את ללמוד יתחילו שבו והענין הפרק את לפרסם שכחו - להתפעל... ממה

בעומר! ל"ג

מו"ח  כ"ק שקבע ה"מורהֿשיעור" לכל ומפורסם שידוע שמכיון - עליהם זכות ללמד יש אמנם,
ל"ג  שביום לפרסם צורך שיש לנכון מצאו לא ויום, יום בכל תניא שיעור ללימוד דורנו נשיא אדמו"ר
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חכ"ג 181) לקו"ש פכ"ב. ח"ג דין חקור מאמר מאמרות עשרה
וש"נ. .38 ע' ריש

ובכ"מ.182) ב. קס, ב. קכג, דרמ"צ ב. לט, מקץ תו"א
קא 183) ע' שם בתחילתו. להצ"צ החקירה ס' בארוכה ראה

ועוד. תש"ז. תקעו ד"ה ואילך.

ה"א.184) פ"א ברכות ירושלמי ראה
כח.185) א, בראשית בחיי ראה
ס"ד.186) תזריע ש"פ שיחת
ב.187) יא, ערכין א. כט, תענית
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יש  אם ואפילו בעומר!... ל"ג ליום השייך השיעור מהו יודעים שהכל מכיון זה, פרק ילמדו בעומר
חזי"!... "מזליה הרי - יודע שאינו מישהו

ספר  ללימוד בנוגע הן בדיוק, הפרטים כל את שיפרסמו ונכון כדאי ולהבא מכאן - ועלֿכלֿפנים
הן  ענינים, וכמה כמה ילמדו בוודאי שהרי החסידות, בתורת שילמדו הענינים לשאר בנוגע והן התניא,
שבהם  ענינים  והן צדק ', ה'צמח  אדמו"ר  דרושי כמו: ונגלה, דחסידות החיבור מודגש שבהם ענינים

אריבער" ד"לכתחילה הענין גופא,188מודגש החסידות בזה.בתורת וכיוצא מהר"ש, אדמו"ר דרושי כמו:

דרושי  מיוחד: ענין ביותר מודגש מהם אחד שבכל חסידות, בדרושי סוגים כמה שישנם ידוע -
אדמו"ר  בדרושי (ולפניֿזה מהורש"ב אדמו"ר דרושי וחסידות, נגלה חיבור - צדק' ה'צמח אדמו"ר
- מהר"ש אדמו"ר לדרושי בנוגע אמנם, בזה. וכיוצא כו', ועמקות הרחבה של באופן ביאור - האמצעי)
וריבוי  פסוקים ריבוי מובאים אלו בדרושים מיוחדת, עמקות בהם רואים לא ראשונה בהשקפה הנה
או  תרס"ו דהמשך הדרושים (כמו מיוחדת בעמקות שלא - לכאורה - המתבארים ז"ל, חכמינו מאמרי

פשוטים. לאנשים גם המובן באופן כיֿאם תער"ב), המשך

הנהגה" בעלֿשם'סקע "א אריבער", ד"לכתחילה הענין מתבטא שבזה לומר, החסידות 189ויש בתורת ,
עצמה:

שגם  כזה באופן באים החסידות דתורת העמוקים שהענינים - הוא מהר"ש אדמו"ר שבדרושי המיוחד
ריבוי  הובאו ראשונה ובהשקפה שבפשטות מכיון ערכם, לפי משהו, להבין שייכים יהיו פשוטיֿעם
בכלל  היא התורה שפנימיות (דלעיל) תורה' ב'לקוטי המבואר ועלֿדרך ז"ל. חכמינו ומאמרי פסוקים

התורה". פסוקי על הוא הזהר מדרש "שהרי - מקרא

הענינים  [הן החסידות דתורת הענינים כל נמשכים - מהר"ש אדמו"ר מאמרי שבלימוד ונמצא,
הענינים  והן מהר"ש, אדמו"ר  דרושי  מיוסדים שעליהם שלפניו, נשיאינו רבותינו בדרושי המבוארים
לאנשים  גם המובן באופן אלו] דרושים על מיוסדים שהם שלאחריו, נשיאינו רבותינו בדרושי המבוארים

פשוטים.

יוכלו  פשוטים אנשים שגם כזה באופן החסידות דתורת הענינים את להמשיך - כזה חידוש והרי
החסידות. תורת לגילוי ביחס אריבער" "לכתחילה ענינו: - זאת לתפוס

.ËÎ דערב השבת ביום שנערכת התוועדות בה, המשתתפים וכל זו התוועדות עם הנ"ל ענין לקשר כדי
הבית  כל שהרי - דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של אמותיו בד' המדרש, ובית הכנסת בבית בעומר, ל"ג

דינים  לכמה שבנוגע מזה וקלֿוחומר [במכלֿשכן אמות כד' -190נחשב אמות] כד' כולה העיר נחשבת
וההילולא  ההסתלקות ליום עד דין, בעלמא חיותו בחיים האחרונות שנותיו עשר במשך והתפלל למד שבו

עבודתו, בכל גדול הכי עילוי נפעל שאז בשבט, בעשירי שלו
ומי  תיכף יחלקו ממנו חלק אשר זו, מהתוועדות "משקה" כן,אתן לאחרי - והשאר השבת, ביום ד

כו'. ומקום מקום בכל

שנתבארה  כפי יוחאי, בן שמעון רבי של תורתו התורה, פנימיות והפצת לימוד שעלֿידי ויהיֿרצון
בהתאם  צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה ממש בקרוב נזכה - חב"ד חסידות בתורת

בזהר  שנאמר ז"ל 191למה רבותינו וכמאמר ברחמי". גלותא מן ביה יפקון . . דילך חיבורא 192"בהאי

רוחא  "אתדבקות התורה, פנימיות לימוד - ששלימותה בתשובה", אלא תלוי הדבר ואין הקיצין כל "כלו
ד"נשיקין" באופן .193ברוחא"
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לקו"ש 188) תריז. ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר קודש אגרות
ועוד. .124 ע' ח"א

תש"ב 189) סה"ש .64 ע' מהר"ש אדמו"ר התולדות ספר ראה
.401 ע' חי"ד לקו"ש .87 ע'

רמב"ם 190) רסת"ח. או"ח טושו"ע סע"ב. ס, עירובין ראה

ה"ג. פ"ו עירובין הל'
סכ"ו.191) אגה"ק וראה ברע"מ. - ב קכד, ח"ג
ב.192) צז, סנהדרין
ובכ"מ.193) ואילך. ספ"ח אגה"ת ראה
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הגמרא  וכידוע 194ובלשון הדחק", בשעת עליו לסמוך שמעון רבי הוא "כדאי דקאי 195: - בזה הרמז
ארץ" יכסה "החושך כאשר משיחא, דעקבות ומכופל כפול לחושך עד הגלות, דזמן הדחק" "שעת ,196על

במרחב  "ענני - ההרחבה לתכלית ומיד תיכף באים קראתי", המיצר ד"מן באופן זו, הדחק" ומ"שעת
ממש. דידן בעגלא יֿה",

ולהרב  וויינברג, שי' יוסף להרב הכהן, שי' יואל להרב משקה בקבוק נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
קארף. שי' יהושע

ברכה"]. לכם "והריקותי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל כך אחר

* * *

.Ï:רש"י בפירוש הביאור
סיום  עד להמתין למקרא לבןֿחמש יש - הענין באמצע קושיא מתעוררת שכאשר פעמים כמה דובר

הענין. לסיום מגיעים כאשר רק המובנים פרטים שישנם מכיון הענין,

בארץ  בהיותם זאת גם "ואף וגו'", יעקב בריתי את "וזכרתי נאמר: הענין וסיום בהמשך והנה,
אשר  ראשונים ברית להם "וזכרתי גו'", אתם בריתי להפר לכלותם געלתים ולא מאסתים לא אויביהם

גו'". הגוים לעיני מצרים מארץ אותם הוצאתי

פורענות  אודות המדברת פרשה באמצע טובה" ל"מדה מקום מה לקושיא מקום אין שוב שכן, ומכיון
אותם  "והבאתי לפסוק בנוגע (הן בני כו' אודות שמדובר דמכיון - אני") "והשימותי לפסוק בנוגע והן ,"

ראשונים  ברית להם "וזכרתי אלא געלתים", ולא מאסתים לא אויביהם בארץ "בהיותם גם אשר ישראל,
"מדה  מוצאים היינו לא אילו ואדרבה: אלו. ענינים כל בין טובה" "מדה גם שתהיה בהכרח  הרי וגו'",

קושיא! היתה אוֿאז – הפרשה באמצע טובה"

.‡Ï הואיל אומרים יהיו שלא . . אביאם בעצמי "אני - זו טובה" "מדה מתבטאת במה רש"י ומבאר
כו'". כנפי תחת מחזירן . . אלא מניחם, איני אני כמעשיהם, נעשה אלילים עובדי האומות בין וגלינו

של  ענינו אין שהרי כהנים', ה'תורת לשון הוא שכן מפני לא - כנפי" תחת "מחזירן רש"י ומדייק
"והבאתי  שכתוב למה בהתאם שזהו מכיון - מקרא של פשוטו לפרש אלא המדרש, לשון להעתיק רש"י 

אביאם": בעצמי "אני אותם",

עמהם, יחד בעצמו הקב"ה נמצא אויביהם בארץ שבהיותם - הוא אביאם" בעצמי ד"אני הענין תוכן
חסֿושלום. אחר למקום והולך שם שמניחם ולא

הפסוק  את כבר למד למקרא הבןֿחמש שהרי - כנפי" תחת "מחזירן בכתבו רש"י מדגיש זה 197וענין

החיבה  מפני כנפיו", על גוזליו את הנושא "כנשר רש"י: מפרש ששם נשרים", כנפי על אתכם "ואשא
"תחת  ובדוגמת עלֿדרך – זרועותיו על לוקחו שאביו היוםֿיום בחיי רואה כן וכמו כו', לשלומם והדאגה
בעצמי  "אני אצלו, ומחזיקן ישראל בני עם יחד נמצא שהקב"ה - בעניננו גם הוא שכן מבין ומזה כנפיו".

אביאם".

בעצמי  ש"אני מכיון - כו'" נביאי את אני "מעמיד נאמר מדוע גיסא: לאידך השאלה נשאלת עלֿפיֿזה
הנביאים?! את לשלוח הצורך איפוא מהו אביאם",

בזה: והביאור

אלי" מהתקרב "להמנע קרי", עמי ד"תלכו ומצב מעמד אודות מדובר "והלכתי 198בפרשתנו - שאז ,
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וש"נ.194) א. ט, ברכות
בעומר.195) לל"ג המאמר סוף ישכר בשער ג"כ הובא
ב.196) ס, ישעי'

ד.197) יט, יתרו
ובפרש"י.198) כא כו, פרשתנו
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יש  אם ואפילו בעומר!... ל"ג ליום השייך השיעור מהו יודעים שהכל מכיון זה, פרק ילמדו בעומר
חזי"!... "מזליה הרי - יודע שאינו מישהו

ספר  ללימוד בנוגע הן בדיוק, הפרטים כל את שיפרסמו ונכון כדאי ולהבא מכאן - ועלֿכלֿפנים
הן  ענינים, וכמה כמה ילמדו בוודאי שהרי החסידות, בתורת שילמדו הענינים לשאר בנוגע והן התניא,
שבהם  ענינים  והן צדק ', ה'צמח  אדמו"ר  דרושי כמו: ונגלה, דחסידות החיבור מודגש שבהם ענינים

אריבער" ד"לכתחילה הענין גופא,188מודגש החסידות בזה.בתורת וכיוצא מהר"ש, אדמו"ר דרושי כמו:

דרושי  מיוחד: ענין ביותר מודגש מהם אחד שבכל חסידות, בדרושי סוגים כמה שישנם ידוע -
אדמו"ר  בדרושי (ולפניֿזה מהורש"ב אדמו"ר דרושי וחסידות, נגלה חיבור - צדק' ה'צמח אדמו"ר
- מהר"ש אדמו"ר לדרושי בנוגע אמנם, בזה. וכיוצא כו', ועמקות הרחבה של באופן ביאור - האמצעי)
וריבוי  פסוקים ריבוי מובאים אלו בדרושים מיוחדת, עמקות בהם רואים לא ראשונה בהשקפה הנה
או  תרס"ו דהמשך הדרושים (כמו מיוחדת בעמקות שלא - לכאורה - המתבארים ז"ל, חכמינו מאמרי

פשוטים. לאנשים גם המובן באופן כיֿאם תער"ב), המשך

הנהגה" בעלֿשם'סקע "א אריבער", ד"לכתחילה הענין מתבטא שבזה לומר, החסידות 189ויש בתורת ,
עצמה:

שגם  כזה באופן באים החסידות דתורת העמוקים שהענינים - הוא מהר"ש אדמו"ר שבדרושי המיוחד
ריבוי  הובאו ראשונה ובהשקפה שבפשטות מכיון ערכם, לפי משהו, להבין שייכים יהיו פשוטיֿעם
בכלל  היא התורה שפנימיות (דלעיל) תורה' ב'לקוטי המבואר ועלֿדרך ז"ל. חכמינו ומאמרי פסוקים

התורה". פסוקי על הוא הזהר מדרש "שהרי - מקרא

הענינים  [הן החסידות דתורת הענינים כל נמשכים - מהר"ש אדמו"ר מאמרי שבלימוד ונמצא,
הענינים  והן מהר"ש, אדמו"ר  דרושי  מיוסדים שעליהם שלפניו, נשיאינו רבותינו בדרושי המבוארים
לאנשים  גם המובן באופן אלו] דרושים על מיוסדים שהם שלאחריו, נשיאינו רבותינו בדרושי המבוארים

פשוטים.

יוכלו  פשוטים אנשים שגם כזה באופן החסידות דתורת הענינים את להמשיך - כזה חידוש והרי
החסידות. תורת לגילוי ביחס אריבער" "לכתחילה ענינו: - זאת לתפוס

.ËÎ דערב השבת ביום שנערכת התוועדות בה, המשתתפים וכל זו התוועדות עם הנ"ל ענין לקשר כדי
הבית  כל שהרי - דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של אמותיו בד' המדרש, ובית הכנסת בבית בעומר, ל"ג

דינים  לכמה שבנוגע מזה וקלֿוחומר [במכלֿשכן אמות כד' -190נחשב אמות] כד' כולה העיר נחשבת
וההילולא  ההסתלקות ליום עד דין, בעלמא חיותו בחיים האחרונות שנותיו עשר במשך והתפלל למד שבו

עבודתו, בכל גדול הכי עילוי נפעל שאז בשבט, בעשירי שלו
ומי  תיכף יחלקו ממנו חלק אשר זו, מהתוועדות "משקה" כן,אתן לאחרי - והשאר השבת, ביום ד

כו'. ומקום מקום בכל

שנתבארה  כפי יוחאי, בן שמעון רבי של תורתו התורה, פנימיות והפצת לימוד שעלֿידי ויהיֿרצון
בהתאם  צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה ממש בקרוב נזכה - חב"ד חסידות בתורת

בזהר  שנאמר ז"ל 191למה רבותינו וכמאמר ברחמי". גלותא מן ביה יפקון . . דילך חיבורא 192"בהאי

רוחא  "אתדבקות התורה, פנימיות לימוד - ששלימותה בתשובה", אלא תלוי הדבר ואין הקיצין כל "כלו
ד"נשיקין" באופן .193ברוחא"
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לקו"ש 188) תריז. ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר קודש אגרות
ועוד. .124 ע' ח"א

תש"ב 189) סה"ש .64 ע' מהר"ש אדמו"ר התולדות ספר ראה
.401 ע' חי"ד לקו"ש .87 ע'

רמב"ם 190) רסת"ח. או"ח טושו"ע סע"ב. ס, עירובין ראה

ה"ג. פ"ו עירובין הל'
סכ"ו.191) אגה"ק וראה ברע"מ. - ב קכד, ח"ג
ב.192) צז, סנהדרין
ובכ"מ.193) ואילך. ספ"ח אגה"ת ראה
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הגמרא  וכידוע 194ובלשון הדחק", בשעת עליו לסמוך שמעון רבי הוא "כדאי דקאי 195: - בזה הרמז
ארץ" יכסה "החושך כאשר משיחא, דעקבות ומכופל כפול לחושך עד הגלות, דזמן הדחק" "שעת ,196על

במרחב  "ענני - ההרחבה לתכלית ומיד תיכף באים קראתי", המיצר ד"מן באופן זו, הדחק" ומ"שעת
ממש. דידן בעגלא יֿה",

ולהרב  וויינברג, שי' יוסף להרב הכהן, שי' יואל להרב משקה בקבוק נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
קארף. שי' יהושע

ברכה"]. לכם "והריקותי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל כך אחר

* * *

.Ï:רש"י בפירוש הביאור
סיום  עד להמתין למקרא לבןֿחמש יש - הענין באמצע קושיא מתעוררת שכאשר פעמים כמה דובר

הענין. לסיום מגיעים כאשר רק המובנים פרטים שישנם מכיון הענין,

בארץ  בהיותם זאת גם "ואף וגו'", יעקב בריתי את "וזכרתי נאמר: הענין וסיום בהמשך והנה,
אשר  ראשונים ברית להם "וזכרתי גו'", אתם בריתי להפר לכלותם געלתים ולא מאסתים לא אויביהם

גו'". הגוים לעיני מצרים מארץ אותם הוצאתי

פורענות  אודות המדברת פרשה באמצע טובה" ל"מדה מקום מה לקושיא מקום אין שוב שכן, ומכיון
אותם  "והבאתי לפסוק בנוגע (הן בני כו' אודות שמדובר דמכיון - אני") "והשימותי לפסוק בנוגע והן ,"

ראשונים  ברית להם "וזכרתי אלא געלתים", ולא מאסתים לא אויביהם בארץ "בהיותם גם אשר ישראל,
"מדה  מוצאים היינו לא אילו ואדרבה: אלו. ענינים כל בין טובה" "מדה גם שתהיה בהכרח  הרי וגו'",

קושיא! היתה אוֿאז – הפרשה באמצע טובה"

.‡Ï הואיל אומרים יהיו שלא . . אביאם בעצמי "אני - זו טובה" "מדה מתבטאת במה רש"י ומבאר
כו'". כנפי תחת מחזירן . . אלא מניחם, איני אני כמעשיהם, נעשה אלילים עובדי האומות בין וגלינו

של  ענינו אין שהרי כהנים', ה'תורת לשון הוא שכן מפני לא - כנפי" תחת "מחזירן רש"י ומדייק
"והבאתי  שכתוב למה בהתאם שזהו מכיון - מקרא של פשוטו לפרש אלא המדרש, לשון להעתיק רש"י 

אביאם": בעצמי "אני אותם",

עמהם, יחד בעצמו הקב"ה נמצא אויביהם בארץ שבהיותם - הוא אביאם" בעצמי ד"אני הענין תוכן
חסֿושלום. אחר למקום והולך שם שמניחם ולא

הפסוק  את כבר למד למקרא הבןֿחמש שהרי - כנפי" תחת "מחזירן בכתבו רש"י מדגיש זה 197וענין

החיבה  מפני כנפיו", על גוזליו את הנושא "כנשר רש"י: מפרש ששם נשרים", כנפי על אתכם "ואשא
"תחת  ובדוגמת עלֿדרך – זרועותיו על לוקחו שאביו היוםֿיום בחיי רואה כן וכמו כו', לשלומם והדאגה
בעצמי  "אני אצלו, ומחזיקן ישראל בני עם יחד נמצא שהקב"ה - בעניננו גם הוא שכן מבין ומזה כנפיו".

אביאם".

בעצמי  ש"אני מכיון - כו'" נביאי את אני "מעמיד נאמר מדוע גיסא: לאידך השאלה נשאלת עלֿפיֿזה
הנביאים?! את לשלוח הצורך איפוא מהו אביאם",

בזה: והביאור

אלי" מהתקרב "להמנע קרי", עמי ד"תלכו ומצב מעמד אודות מדובר "והלכתי 198בפרשתנו - שאז ,
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וש"נ.194) א. ט, ברכות
בעומר.195) לל"ג המאמר סוף ישכר בשער ג"כ הובא
ב.196) ס, ישעי'

ד.197) יט, יתרו
ובפרש"י.198) כא כו, פרשתנו
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בקרי" עמכם אני למרות 199אף - וזאת קירוב, של באופן אינו לישראל הקב"ה של היחס שגם היינו, ,
עמהם. יחד שנמצא

כי  - בפנים" "פנים ישראל בני עם ידבר בעצמו שהקב"ה שייך לא כזה שבמצב מובן, שכן, ומכיון
העובדה  עם בבד בד ולכן, ד"קרי"; באופן היא ההנהגה זה במצבם והרי הקירוב, תכלית היא זו הנהגה

) הקב"ה עם ביחד את שנמצאים אני ד"מעמיד באופן תהיה שההנהגה בהכרח - אביאם") בעצמי "אני
כו'. קירוב של באופן ולא נביאי",

.·Ï מרמז ואינו בלבד, אותם" "והבאתי התיבות את מהפסוק רש"י מעתיק מדוע גם יובן עלֿפיֿזה
הערל": לבבם יכנע אז "או הפסוק להמשך

נמצא  בעצמו שהקב"ה היינו, אביאם", בעצמי ש"אני העובדה עצם - היא זה שבפסוק טובה" ה"מדה
בלבד  אלו תיבות ולכן, כנפי". תחת "מחזירן רש"י: ובלשון אויביהם, בארץ בהיותם ישראל בני עם ביחד

לפירושו. שייכות אותם" "והבאתי -

תוצאה  אלא עצמה, טובה" מה"מדה חלק אינו - הערל" לבבם יכנע אז "או הפסוק המשך ועלֿפיֿזה:
ממנה.

קצת). (חסר אני" "והשימותי בפסוק לפרש יש ועלֿדרךֿזה

.‚Ï ולא מאסתים לא אויביהם בארץ בהיותם זאת גם "ואף הפסוק תוכן עם גם קשור לעיל האמור
אאמו"ר. בהערות מדובר שאודותיו - " גו' געלתים

בהבנת  זה דמשל ההוספה מהי - דבורסקי" מ"שוקא אלעזר רבי של המשל את לבאר נבוא ועתה
הפסוק: תוכן

עצם  אודות רק מדובר - גו'" געלתים ולא מאסתים לא אויביהם בארץ בהיותם זאת גם "ואף בפסוק
בהיותם  ומצבם מעמדם אודות מאומה נזכר לא אבל אויביהם", "בארץ נמצאים ישראל שבני העובדה

אויביהם". "בארץ מהיותם כתוצאה הם נמצאים בו המצב מהו כלומר, שם,

דבורסקי": מ"שוקא אלעזר רבי של המשל עלֿידי מתבאר זה וענין

כך  כדי עד - הירידה גודל על מורה שזה ביותר, רע ריח בו שיש מקום הוא דבורסקי" "שוקא
גדול  כהן או מלך להיות יכול אינו -200ש"בורסקי" דבורסקי" ב"שוקא נמצא מישהו שכאשר ומובן, .

בזה. וכיוצא הרע, הריח בו שנדבק מפני ירידה, אצלו פועל זה הרי

דבורסקי" "שוקא בדוגמת אויביהם", "בארץ נמצאים ישראל שכאשר בנמשל, גם הוא שכן מובן ומזה
כו'. ומצבם במעמדם ירידה פועל זה הרי -

מכלֿמקום, – כו' בהם שנדבק דבורסקי, בשוקא אויביהם", בארץ בהיותם זאת גם "ואף נאמר ועלֿזה
ל  רחימנא דאנא כלתם בגין "לכלתם, - הדבר וטעם געלתים", ולא מאסתים בלבד "לא זו לא ולכן, ה",

עלי  "דמי זאת, עוד אלא אביאם"), בעצמי ("אני עמהם ביחד נמצא ולכן געלתים", ולא מאסתים ש"לא
במשל. שהוא כשם - דבגווייהו" כלה ההיא בגין דעלמא טבאן ריחין ככל

.„Ï עלֿידי יוחאי בן שמעון רבי אצל שנפעל העילוי - אב" יכבד ד"בן הענין גם יובן ועלֿפיֿזה
אלעזר: רבי של דרשתו

בגמרא  הקב"ה,201איתא לפני ישראל חביבין כמה וראה בוא אומר יוחאי בן שמעון רבי "תניא :
בזה  וכיוצא וכו'", עמהן שכינה לבבל גלו . . עמהן שכינה למצרים גלו עמהן, שכינה שגלו מקום שבכל

ז"ל  חכמינו מדרשי בכמה כמובא - הגלויות לשאר .202בנוגע
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כד.199) שם, פרשתנו
ה"ו.200) פ"א מלכים הל' רמב"ם א. פב, קידושין

א.201) כט, מגילה
מסעי.202) ס"פ ספרי
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תוכן  - עמהם" שכינה שגלו מקום ש"בכל רק מודגש יוחאי בן שמעון רבי של שבדרשתו ונמצא,
בעצמי  ("אני עמהם ביחד נמצא ולכן גו'", געלתים ולא מאסתים לא אויביהם בארץ "בהיותם שגם הענין
ולא  מאסתים ש"לא בלבד זו שלא - יותר נעלה ענין נוסף אלעזר רבי של בדרשתו ואילו אביאם"),

דעלמא". טבאן ריחין ככל עלי "דמי אויב דארץ הריח שגם זאת, עוד אלא געלתים",

מתגלה  אלעזר רבי של שבדרשתו - שמעון" דרבי שבחא אסגי "השתא אב", יכבד ד"בן הענין וזהו
ש"דמי  זאת, עוד אלא עמהם", ש"שכינה בלבד זו לא אשר שמעון, רבי של בדרשתו שישנו הפנימי הענין

שמעון. רבי אצל עילוי נפעל ועלֿידיֿזה דעלמא", טבאן ריחין ככל עלי

.‰Ï גם מרומז אב" יכבד "בן אלעזר) רבי לדרשת (בקשר יוסי רבי של שבמאמרו - בזה להוסיף ויש
"בן  - כביכול הקב"ה של בכבודו גם ניתוסף דבורסקי") ("שוקא בגלות ישראל של עבודתם שעלֿידי

שבשמים: אבינו אב", יכבד
אאמו"ר  הקטורת".203בהערות סממני י"א שהם והקטורת, הבשמים הוא טבין ש"הריחין מבואר

כידוע  - בזה אתהפכא,204והענין - ענינם הקטורת סממני וי"א 'לעומתֿזה', על מורה י"א שמספר
ממש. ל"זכיות" עד כזכיות, לו נעשו דזדונות הענין עלֿדרך לקדושה, זאת שמהפכים

עבוד  היא הקדשים בקדש הכיפורים דיום העבודה שעיקר מצינו שענינה ולכן מכיון - הקטורת ת
לזכיות. הזדונות הפיכת דאתהפכא, באופן בשלימותה , התשובה עבודת

ל"שוקא  ביותר, מטה למטה הירידה עלֿידי שדווקא - הגלות בזמן ישראל בני עבודת כללות וזוהי
בתחתונים. יתברך לו דירה - דבורסקי" מ"שוקא שעושים היינו, דאתהפכא, הענין את פועלים דבורסקי",

כידוע  - כביכול למעלה עילוי פועלים הוא 205ועלֿידיֿזה ד"הוי' הענין נפעל התשובה שעלֿידי
שנאמר  כפי פעמים, ב' דהפיכת 206האלקים" באופן העבודה היתה שם והרי הכרמל, בהר אליהו אצל

האלקים" הוא "הוי' נאמר שבו תורה, ממתן יותר נעלה באופן - כו') בחוץ הקריב (שלכן דוקא החוץ
בראשית  במעשה להקב"ה דשותף הענין ועלֿדרך אחת. .207פעם

של  אלופו אל"ף, האות את הגלות בענין ממשיכים כאשר - לגאולה הגלות את מהפכים ועלֿידיֿזה
"גאולה" - מ"גולה" נעשה שאז .208עולם,

.ÂÏ עם גם קשור - ישראל בני עבודת עלֿידי למעלה שנפעל והעילוי ההוספה אודות לעיל האמור
בתלמוד": זהיר "הוי המשנה תוכן

ואור  זוהר מלשון (גם) הוא ואור 209"זהיר" זוהר תוספת פועל שיהודי - בתלמוד" זהיר "הוי וזהו .
כאש" דברי כה "הלא הקב"ה, של תורתו היא שהתורה אף כלומר: ה"תלמוד". מכלֿמקום,210בענין –

בתורה. ואור זוהר להוסיף יהודי של בכוחו

רק  שייך לה", "לאפשה ההוספה, ענין שכללות מכיון - דוקא בתלמוד" זהיר "הוי הלשון ודיוק
אינו  לימודו וכל גו'", עליו תוסף "לא - הוספה של ענין שייך לא ה"מקרא" בלימוד כי: ב"תלמוד",
ידיֿחובת  יוצא קאמר" מאי ידע "לא כאשר שאפילו - כך כדי ועד הקב"ה, של דבריו את שקורא מה אלא

התורה  מאומ 211לימוד להוסיף יכול אינו פסוקות, הלכות המשנה, בלימוד וכן שחוזר ; מה אם כי ה,
שייך  כו', שקלאֿוטריא של באופן ההלכות טעמי לימוד ב"תלמוד", ורק המשנה; הלכות את ושונה

ב"תלמוד". (בעיקר) שייכת והאור הזוהר בענין ההוספה גם ולכן, לה", ד"לאפשה באופן הלימוד
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בקרי" עמכם אני למרות 199אף - וזאת קירוב, של באופן אינו לישראל הקב"ה של היחס שגם היינו, ,
עמהם. יחד שנמצא

כי  - בפנים" "פנים ישראל בני עם ידבר בעצמו שהקב"ה שייך לא כזה שבמצב מובן, שכן, ומכיון
העובדה  עם בבד בד ולכן, ד"קרי"; באופן היא ההנהגה זה במצבם והרי הקירוב, תכלית היא זו הנהגה

) הקב"ה עם ביחד את שנמצאים אני ד"מעמיד באופן תהיה שההנהגה בהכרח - אביאם") בעצמי "אני
כו'. קירוב של באופן ולא נביאי",

.·Ï מרמז ואינו בלבד, אותם" "והבאתי התיבות את מהפסוק רש"י מעתיק מדוע גם יובן עלֿפיֿזה
הערל": לבבם יכנע אז "או הפסוק להמשך

נמצא  בעצמו שהקב"ה היינו, אביאם", בעצמי ש"אני העובדה עצם - היא זה שבפסוק טובה" ה"מדה
בלבד  אלו תיבות ולכן, כנפי". תחת "מחזירן רש"י: ובלשון אויביהם, בארץ בהיותם ישראל בני עם ביחד

לפירושו. שייכות אותם" "והבאתי -

תוצאה  אלא עצמה, טובה" מה"מדה חלק אינו - הערל" לבבם יכנע אז "או הפסוק המשך ועלֿפיֿזה:
ממנה.

קצת). (חסר אני" "והשימותי בפסוק לפרש יש ועלֿדרךֿזה

.‚Ï ולא מאסתים לא אויביהם בארץ בהיותם זאת גם "ואף הפסוק תוכן עם גם קשור לעיל האמור
אאמו"ר. בהערות מדובר שאודותיו - " גו' געלתים

בהבנת  זה דמשל ההוספה מהי - דבורסקי" מ"שוקא אלעזר רבי של המשל את לבאר נבוא ועתה
הפסוק: תוכן

עצם  אודות רק מדובר - גו'" געלתים ולא מאסתים לא אויביהם בארץ בהיותם זאת גם "ואף בפסוק
בהיותם  ומצבם מעמדם אודות מאומה נזכר לא אבל אויביהם", "בארץ נמצאים ישראל שבני העובדה

אויביהם". "בארץ מהיותם כתוצאה הם נמצאים בו המצב מהו כלומר, שם,

דבורסקי": מ"שוקא אלעזר רבי של המשל עלֿידי מתבאר זה וענין

כך  כדי עד - הירידה גודל על מורה שזה ביותר, רע ריח בו שיש מקום הוא דבורסקי" "שוקא
גדול  כהן או מלך להיות יכול אינו -200ש"בורסקי" דבורסקי" ב"שוקא נמצא מישהו שכאשר ומובן, .

בזה. וכיוצא הרע, הריח בו שנדבק מפני ירידה, אצלו פועל זה הרי

דבורסקי" "שוקא בדוגמת אויביהם", "בארץ נמצאים ישראל שכאשר בנמשל, גם הוא שכן מובן ומזה
כו'. ומצבם במעמדם ירידה פועל זה הרי -

מכלֿמקום, – כו' בהם שנדבק דבורסקי, בשוקא אויביהם", בארץ בהיותם זאת גם "ואף נאמר ועלֿזה
ל  רחימנא דאנא כלתם בגין "לכלתם, - הדבר וטעם געלתים", ולא מאסתים בלבד "לא זו לא ולכן, ה",

עלי  "דמי זאת, עוד אלא אביאם"), בעצמי ("אני עמהם ביחד נמצא ולכן געלתים", ולא מאסתים ש"לא
במשל. שהוא כשם - דבגווייהו" כלה ההיא בגין דעלמא טבאן ריחין ככל

.„Ï עלֿידי יוחאי בן שמעון רבי אצל שנפעל העילוי - אב" יכבד ד"בן הענין גם יובן ועלֿפיֿזה
אלעזר: רבי של דרשתו

בגמרא  הקב"ה,201איתא לפני ישראל חביבין כמה וראה בוא אומר יוחאי בן שמעון רבי "תניא :
בזה  וכיוצא וכו'", עמהן שכינה לבבל גלו . . עמהן שכינה למצרים גלו עמהן, שכינה שגלו מקום שבכל

ז"ל  חכמינו מדרשי בכמה כמובא - הגלויות לשאר .202בנוגע
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כד.199) שם, פרשתנו
ה"ו.200) פ"א מלכים הל' רמב"ם א. פב, קידושין

א.201) כט, מגילה
מסעי.202) ס"פ ספרי
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תוכן  - עמהם" שכינה שגלו מקום ש"בכל רק מודגש יוחאי בן שמעון רבי של שבדרשתו ונמצא,
בעצמי  ("אני עמהם ביחד נמצא ולכן גו'", געלתים ולא מאסתים לא אויביהם בארץ "בהיותם שגם הענין
ולא  מאסתים ש"לא בלבד זו שלא - יותר נעלה ענין נוסף אלעזר רבי של בדרשתו ואילו אביאם"),

דעלמא". טבאן ריחין ככל עלי "דמי אויב דארץ הריח שגם זאת, עוד אלא געלתים",

מתגלה  אלעזר רבי של שבדרשתו - שמעון" דרבי שבחא אסגי "השתא אב", יכבד ד"בן הענין וזהו
ש"דמי  זאת, עוד אלא עמהם", ש"שכינה בלבד זו לא אשר שמעון, רבי של בדרשתו שישנו הפנימי הענין

שמעון. רבי אצל עילוי נפעל ועלֿידיֿזה דעלמא", טבאן ריחין ככל עלי

.‰Ï גם מרומז אב" יכבד "בן אלעזר) רבי לדרשת (בקשר יוסי רבי של שבמאמרו - בזה להוסיף ויש
"בן  - כביכול הקב"ה של בכבודו גם ניתוסף דבורסקי") ("שוקא בגלות ישראל של עבודתם שעלֿידי

שבשמים: אבינו אב", יכבד
אאמו"ר  הקטורת".203בהערות סממני י"א שהם והקטורת, הבשמים הוא טבין ש"הריחין מבואר

כידוע  - בזה אתהפכא,204והענין - ענינם הקטורת סממני וי"א 'לעומתֿזה', על מורה י"א שמספר
ממש. ל"זכיות" עד כזכיות, לו נעשו דזדונות הענין עלֿדרך לקדושה, זאת שמהפכים

עבוד  היא הקדשים בקדש הכיפורים דיום העבודה שעיקר מצינו שענינה ולכן מכיון - הקטורת ת
לזכיות. הזדונות הפיכת דאתהפכא, באופן בשלימותה , התשובה עבודת

ל"שוקא  ביותר, מטה למטה הירידה עלֿידי שדווקא - הגלות בזמן ישראל בני עבודת כללות וזוהי
בתחתונים. יתברך לו דירה - דבורסקי" מ"שוקא שעושים היינו, דאתהפכא, הענין את פועלים דבורסקי",

כידוע  - כביכול למעלה עילוי פועלים הוא 205ועלֿידיֿזה ד"הוי' הענין נפעל התשובה שעלֿידי
שנאמר  כפי פעמים, ב' דהפיכת 206האלקים" באופן העבודה היתה שם והרי הכרמל, בהר אליהו אצל

האלקים" הוא "הוי' נאמר שבו תורה, ממתן יותר נעלה באופן - כו') בחוץ הקריב (שלכן דוקא החוץ
בראשית  במעשה להקב"ה דשותף הענין ועלֿדרך אחת. .207פעם

של  אלופו אל"ף, האות את הגלות בענין ממשיכים כאשר - לגאולה הגלות את מהפכים ועלֿידיֿזה
"גאולה" - מ"גולה" נעשה שאז .208עולם,

.ÂÏ עם גם קשור - ישראל בני עבודת עלֿידי למעלה שנפעל והעילוי ההוספה אודות לעיל האמור
בתלמוד": זהיר "הוי המשנה תוכן

ואור  זוהר מלשון (גם) הוא ואור 209"זהיר" זוהר תוספת פועל שיהודי - בתלמוד" זהיר "הוי וזהו .
כאש" דברי כה "הלא הקב"ה, של תורתו היא שהתורה אף כלומר: ה"תלמוד". מכלֿמקום,210בענין –

בתורה. ואור זוהר להוסיף יהודי של בכוחו

רק  שייך לה", "לאפשה ההוספה, ענין שכללות מכיון - דוקא בתלמוד" זהיר "הוי הלשון ודיוק
אינו  לימודו וכל גו'", עליו תוסף "לא - הוספה של ענין שייך לא ה"מקרא" בלימוד כי: ב"תלמוד",
ידיֿחובת  יוצא קאמר" מאי ידע "לא כאשר שאפילו - כך כדי ועד הקב"ה, של דבריו את שקורא מה אלא

התורה  מאומ 211לימוד להוסיף יכול אינו פסוקות, הלכות המשנה, בלימוד וכן שחוזר ; מה אם כי ה,
שייך  כו', שקלאֿוטריא של באופן ההלכות טעמי לימוד ב"תלמוד", ורק המשנה; הלכות את ושונה

ב"תלמוד". (בעיקר) שייכת והאור הזוהר בענין ההוספה גם ולכן, לה", ד"לאפשה באופן הלימוד
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זו  שזהירות כו', יכשל שלא כפשוטה, זהירות - במשנה הפשוט הפירוש עם גם מתאים זה וענין
ל"תלמוד": בנוגע עיקרה

הן  הוספה, של (ענין כו' דבר מתוך דבר להבין לה", ד"לאפשה הענין ישנו שב"תלמוד" מכיון
חסֿושלום  הלכה בדבר יכשל שלא בזה, מיוחדת זהירות דרושה לכן, - ואור) זוהר תוספת והן כפשוטו,
שמורין  אלו שהרי המשנה, מדברי דינים לפסוק איֿאפשר שבלאוֿהכי – למשנה בנוגע (מהֿשאיןֿכן

עולם" "מבלי נקראים המשנה מדברי ).212הלכה

זדון": עולה תלמוד "ששגגת - במשנה וממשיך

"זדון" של לענין שייך שאינו בוודאי הרי - כולה התורה כל שלמד יהודי אודות שמדובר מכיון
("שגגת  זה ענין מחשיבים שכאשר היינו, זדון", עולה תלמוד "שגגת גם אףֿעלֿפיֿכן, אבל חסֿושלום,

הקודש  באגרת המבואר עלֿדרך זדון", "עולה אזי - כו' נפשו פנימיות מעלת ערך לפי בשם 213תלמוד")
ׁשמנֹוגה". הבהמית נפש מ"התגברות הם שהשגגות - ִֶַהאריז"ל

אלא  אינו זה שענין מכיון - דוקא עליה לשון זדון), חשיב (ולא זדון" "עולה הלשון דיוק גם וזהו
אין  שבעצם אף ל"זדון", נחשב שאז כו', נפשו לפנימיות ביחס אותו ומחשיבים הדבר את מעלים כאשר

תלמוד". "שגגת אלא זה

בנוגע  דינים פסקי לעולם, בשייכות התורה ללימוד בנוגע - הוא יהודה רבי של מאמרו שתוכן ונמצא,
לפועל.

.ÊÏ שגם מובן, - יהודה רבי של מאמרו ולאחרי בהמשך בא שמעון רבי של שמאמרו מכיון והנה,
נעלית  בדרגא שזהו אלא יהודה), רבי  של מאמרו (עלֿדרך בעולם ופעולתה התורה לימוד עם קשור תוכנו

יותר:
בזה  ההדגשה שעיקר - מלכות" וכתר כהונה כתר תורה כתר הן, כתרים שלשה אומר שמעון "רבי

ז"ל  רבותינו ממאמר כמובן ומלכות, דכהונה הכתרים ב' את כולל שהוא ועד תורה", "כתר על 214היא

אומר  הוא הרי תורה, מכתר גדולים הכתרים שאותם תאמר היינו,215"שמא גו'", ימלוכו מלכים בי
הרמב"ם  שכתב כמו – לכהונה בנוגע הוא וכן המלוכה, ענין ישנו התורה לוי 216שעלֿידי שבט "לא :

כו'". קדשים קדש נתקדש זה הרי כו' אותו רוחו נדבה אשר העולם באי מכל ואיש איש כל אלא בלבד

לעשות  ניתנה התורה "כל לומר: יש - כתרים" ד"שלשה באופן בא תורה" ד"כתר שהענין לכך והטעם
בעולם" שלשה 217שלום על וקיים עומד שהעולם ומכיון העולם. ועמידת קיום פועלת שהתורה היינו, ,

כתרים".218עמודים  "שלשה בתורה: גם הדבר מתבטא -

התורה  לימוד אודות מדברים ששניהם - שמעון ורבי יהודה דרבי המאמרים ב' המשך מובן ועלֿפיֿזה
הכבד: אל הקל מן הוא בזה שהסדר אלא בעולם, ופעולתה

לפועל, בנוגע דינים ופסקי התורה בלימוד הזהירות - שתוכנו יהודה, רבי של מאמרו בא בתחילה
בא  זה ולאחרי תלמוד"; ד"שגגת הענין את ולשלול להזהיר צורך שיש כזו בדרגא התורה לימוד היינו,
לפעולה  שייכות לה שיש כפי תורה", ד"כתר בדרגא התורה לימוד אודות דקאי שמעון, רבי של מאמרו

העולם. ועמידת קיום - בעולם

על  עולה טוב שם "כתר כתרים" מ"שלשה יותר נעלית דרגא אודות מדבר שמעון רבי מזו: יתירה
ענין  שגם אלא העולם, למציאות משייכות למעלה שהוא כפי התורה דלימוד הענין עצם שזהו גביהן",

בעולם. ומתגלה נמשך זה
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.ÁÏ:שמעון ורבי יהודה רבי של שמותיהם עם זאת לקשר ויש
הודאה  מלשון - בשכלו,219"יהודה" והשגה הבנה של באופן אינו שהדבר שאףֿעלֿפי היינו, ,

וכיוצא  לפניך", אני "מודה מאיר", לרבי חכמים "מודים עלֿדרך הודאה, של בתנועה נמצא מכלֿמקום,
בזה.

שמיעה  מלשון - ההודאה.220ו"שמעון" דרגת מאשר יותר נעלית דרגא שזוהי והשגה, הבנה שתוכנה ,

העבודה כאשר אודות ולכן: ולשלול להזהיר צורך יש אזי - (יהודה) בלבד "הודאה" בבחינת היא
הבנה  של באופן (שמעון), ד"שמיעה" העבודה לדרגת באים כאשר מהֿשאיןֿכן תלמוד"; ד"שגגת הענין
עולה  טוב שם "כתר מזו: ויתירה כתרים", "שלשה תורה", ד"כתר באופן הוא הלימוד אזי - כו' והשגה

כנ"ל. גביהן", על

שמעון: רבי של לשמו שייך טוב" שם ד"כתר הענין שגם להוסיף, ויש

שבת  בהלכות משמעון".221מצינו "שם היא: לכך שהדוגמא - תיבה חצי לכתיבת בנוגע

לו  יש ה"שם" שענין אלא דוגמא, סתם זו שאין מובן, הדיוק, בתכלית הם התורה עניני שכל ומכיון
דוקא. ל"שמעון" שייכות

מקומו. כאן ואין בזה, להאריך ויש

.ËÏ יש - כו' ופלפול שקלאֿוטריא של באופן ד"תלמוד", הלימוד אודות לעיל להמוזכר בהמשך
בגמרא  כמסופר יוחאי, בן שמעון לרבי המיוחדת מהשייכות בלימוד 222להעיר שנפעל העילוי אודות

קושיא  יוחאי בן שמעון רבי מקשי הוה כי "דמעיקרא המערה, צער עלֿידי יוחאי בן שמעון דרבי התורה
הוה  קושיא יאיר בן פנחס רבי מקשי הוה כי לסוף פירוקי, תריסר יאיר בן פנחס רבי ליה מפרק הוה

פירוקי". וארבעה עשרין יוחאי בן שמעון רבי ליה מפרק
התורה, פנימיות לימוד אודות כו) (סעיף לעיל שהוזכר מה לבאר המקום כאן הרי - לזה ובהמשך

"תלמוד": בכלל או "מקרא" בכלל הוא אם

בהלכות  אבל "מקרא", בכלל הוא התורה פנימיות שלימוד הזקן אדמו"ר אמנם כותב תורה' ב'לקוטי
שלו  תורה הרמב"ם)?!223תלמוד (כדעת בתלמוד" שליש בכלל תחשב הקבלה ש"חכמת פוסק

לומר  דרגות:224ויש חילוקי יש גופא התורה פנימיות שבלימוד -

ומתגלה  שנמשך כפי התורה דפנימיות הענין וישנו עצמו, מצד שהוא כפי התורה דפנימיות הענין ישנו
דתורה. בנגלה

רחבה  והשגה הבנה של באופן התורה פנימיות לימוד - בפרדס" "לטייל שבין החילוק ועלֿדרך
השייכים  מושגים אודות ושטחית כללית ידיעה - לפרדס כניסה לבין וכו', תענוג של באופן ועמוקה,

וע  כו'", ראשון מצוי שם שיש "לידע - ה'יד' ספר בהתחלת המבואר בדוגמת התורה, ניני לפנימיות
מרכבה" .225"מעשה

הזקן  אדמו"ר מביא תורה תלמוד שבהלכות ואף דתורה. נגלה זה הרי - תורה" תלמוד "הלכות והנה,
בספר  שהובאו התורה דפנימיות הענינים ובדוגמת עלֿדרך זה הרי - האמת" "חכמי שאמרו ענינים כמה
אודות  שם מדובר שכאשר ונמצא, דתורה. בנגלה שבאה כפי התורה פנימיות הרמב"ם, של ה"הלכות"

גופא. התורה שבפנימיות ד"נגלה" באופן זה הרי התורה, פנימיות לימוד
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זו  שזהירות כו', יכשל שלא כפשוטה, זהירות - במשנה הפשוט הפירוש עם גם מתאים זה וענין
ל"תלמוד": בנוגע עיקרה

הן  הוספה, של (ענין כו' דבר מתוך דבר להבין לה", ד"לאפשה הענין ישנו שב"תלמוד" מכיון
חסֿושלום  הלכה בדבר יכשל שלא בזה, מיוחדת זהירות דרושה לכן, - ואור) זוהר תוספת והן כפשוטו,
שמורין  אלו שהרי המשנה, מדברי דינים לפסוק איֿאפשר שבלאוֿהכי – למשנה בנוגע (מהֿשאיןֿכן

עולם" "מבלי נקראים המשנה מדברי ).212הלכה

זדון": עולה תלמוד "ששגגת - במשנה וממשיך

"זדון" של לענין שייך שאינו בוודאי הרי - כולה התורה כל שלמד יהודי אודות שמדובר מכיון
("שגגת  זה ענין מחשיבים שכאשר היינו, זדון", עולה תלמוד "שגגת גם אףֿעלֿפיֿכן, אבל חסֿושלום,

הקודש  באגרת המבואר עלֿדרך זדון", "עולה אזי - כו' נפשו פנימיות מעלת ערך לפי בשם 213תלמוד")
ׁשמנֹוגה". הבהמית נפש מ"התגברות הם שהשגגות - ִֶַהאריז"ל

אלא  אינו זה שענין מכיון - דוקא עליה לשון זדון), חשיב (ולא זדון" "עולה הלשון דיוק גם וזהו
אין  שבעצם אף ל"זדון", נחשב שאז כו', נפשו לפנימיות ביחס אותו ומחשיבים הדבר את מעלים כאשר

תלמוד". "שגגת אלא זה

בנוגע  דינים פסקי לעולם, בשייכות התורה ללימוד בנוגע - הוא יהודה רבי של מאמרו שתוכן ונמצא,
לפועל.

.ÊÏ שגם מובן, - יהודה רבי של מאמרו ולאחרי בהמשך בא שמעון רבי של שמאמרו מכיון והנה,
נעלית  בדרגא שזהו אלא יהודה), רבי  של מאמרו (עלֿדרך בעולם ופעולתה התורה לימוד עם קשור תוכנו

יותר:
בזה  ההדגשה שעיקר - מלכות" וכתר כהונה כתר תורה כתר הן, כתרים שלשה אומר שמעון "רבי

ז"ל  רבותינו ממאמר כמובן ומלכות, דכהונה הכתרים ב' את כולל שהוא ועד תורה", "כתר על 214היא

אומר  הוא הרי תורה, מכתר גדולים הכתרים שאותם תאמר היינו,215"שמא גו'", ימלוכו מלכים בי
הרמב"ם  שכתב כמו – לכהונה בנוגע הוא וכן המלוכה, ענין ישנו התורה לוי 216שעלֿידי שבט "לא :

כו'". קדשים קדש נתקדש זה הרי כו' אותו רוחו נדבה אשר העולם באי מכל ואיש איש כל אלא בלבד

לעשות  ניתנה התורה "כל לומר: יש - כתרים" ד"שלשה באופן בא תורה" ד"כתר שהענין לכך והטעם
בעולם" שלשה 217שלום על וקיים עומד שהעולם ומכיון העולם. ועמידת קיום פועלת שהתורה היינו, ,

כתרים".218עמודים  "שלשה בתורה: גם הדבר מתבטא -

התורה  לימוד אודות מדברים ששניהם - שמעון ורבי יהודה דרבי המאמרים ב' המשך מובן ועלֿפיֿזה
הכבד: אל הקל מן הוא בזה שהסדר אלא בעולם, ופעולתה

לפועל, בנוגע דינים ופסקי התורה בלימוד הזהירות - שתוכנו יהודה, רבי של מאמרו בא בתחילה
בא  זה ולאחרי תלמוד"; ד"שגגת הענין את ולשלול להזהיר צורך שיש כזו בדרגא התורה לימוד היינו,
לפעולה  שייכות לה שיש כפי תורה", ד"כתר בדרגא התורה לימוד אודות דקאי שמעון, רבי של מאמרו

העולם. ועמידת קיום - בעולם

על  עולה טוב שם "כתר כתרים" מ"שלשה יותר נעלית דרגא אודות מדבר שמעון רבי מזו: יתירה
ענין  שגם אלא העולם, למציאות משייכות למעלה שהוא כפי התורה דלימוד הענין עצם שזהו גביהן",

בעולם. ומתגלה נמשך זה

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

א.212) כב, סוטה
כח.213) סו"ס
ב.214) עב, מיומא - רפ"ד ת"ת הל' רמב"ם
טוֿטז.215) ח, משלי

ויובל.216) שמיטה הל' סוף
חנוכה.217) הל' סוף רמב"ם
מי"ח.218) מ"ב. פ"א אבות

n"cyz'd xnera b"l axr ,xii` f"i ,izewega zyxt zay zgiy

.ÁÏ:שמעון ורבי יהודה רבי של שמותיהם עם זאת לקשר ויש
הודאה  מלשון - בשכלו,219"יהודה" והשגה הבנה של באופן אינו שהדבר שאףֿעלֿפי היינו, ,

וכיוצא  לפניך", אני "מודה מאיר", לרבי חכמים "מודים עלֿדרך הודאה, של בתנועה נמצא מכלֿמקום,
בזה.

שמיעה  מלשון - ההודאה.220ו"שמעון" דרגת מאשר יותר נעלית דרגא שזוהי והשגה, הבנה שתוכנה ,

העבודה כאשר אודות ולכן: ולשלול להזהיר צורך יש אזי - (יהודה) בלבד "הודאה" בבחינת היא
הבנה  של באופן (שמעון), ד"שמיעה" העבודה לדרגת באים כאשר מהֿשאיןֿכן תלמוד"; ד"שגגת הענין
עולה  טוב שם "כתר מזו: ויתירה כתרים", "שלשה תורה", ד"כתר באופן הוא הלימוד אזי - כו' והשגה

כנ"ל. גביהן", על

שמעון: רבי של לשמו שייך טוב" שם ד"כתר הענין שגם להוסיף, ויש

שבת  בהלכות משמעון".221מצינו "שם היא: לכך שהדוגמא - תיבה חצי לכתיבת בנוגע

לו  יש ה"שם" שענין אלא דוגמא, סתם זו שאין מובן, הדיוק, בתכלית הם התורה עניני שכל ומכיון
דוקא. ל"שמעון" שייכות

מקומו. כאן ואין בזה, להאריך ויש

.ËÏ יש - כו' ופלפול שקלאֿוטריא של באופן ד"תלמוד", הלימוד אודות לעיל להמוזכר בהמשך
בגמרא  כמסופר יוחאי, בן שמעון לרבי המיוחדת מהשייכות בלימוד 222להעיר שנפעל העילוי אודות

קושיא  יוחאי בן שמעון רבי מקשי הוה כי "דמעיקרא המערה, צער עלֿידי יוחאי בן שמעון דרבי התורה
הוה  קושיא יאיר בן פנחס רבי מקשי הוה כי לסוף פירוקי, תריסר יאיר בן פנחס רבי ליה מפרק הוה

פירוקי". וארבעה עשרין יוחאי בן שמעון רבי ליה מפרק
התורה, פנימיות לימוד אודות כו) (סעיף לעיל שהוזכר מה לבאר המקום כאן הרי - לזה ובהמשך

"תלמוד": בכלל או "מקרא" בכלל הוא אם

בהלכות  אבל "מקרא", בכלל הוא התורה פנימיות שלימוד הזקן אדמו"ר אמנם כותב תורה' ב'לקוטי
שלו  תורה הרמב"ם)?!223תלמוד (כדעת בתלמוד" שליש בכלל תחשב הקבלה ש"חכמת פוסק

לומר  דרגות:224ויש חילוקי יש גופא התורה פנימיות שבלימוד -

ומתגלה  שנמשך כפי התורה דפנימיות הענין וישנו עצמו, מצד שהוא כפי התורה דפנימיות הענין ישנו
דתורה. בנגלה

רחבה  והשגה הבנה של באופן התורה פנימיות לימוד - בפרדס" "לטייל שבין החילוק ועלֿדרך
השייכים  מושגים אודות ושטחית כללית ידיעה - לפרדס כניסה לבין וכו', תענוג של באופן ועמוקה,

וע  כו'", ראשון מצוי שם שיש "לידע - ה'יד' ספר בהתחלת המבואר בדוגמת התורה, ניני לפנימיות
מרכבה" .225"מעשה

הזקן  אדמו"ר מביא תורה תלמוד שבהלכות ואף דתורה. נגלה זה הרי - תורה" תלמוד "הלכות והנה,
בספר  שהובאו התורה דפנימיות הענינים ובדוגמת עלֿדרך זה הרי - האמת" "חכמי שאמרו ענינים כמה
אודות  שם מדובר שכאשר ונמצא, דתורה. בנגלה שבאה כפי התורה פנימיות הרמב"ם, של ה"הלכות"

גופא. התורה שבפנימיות ד"נגלה" באופן זה הרי התורה, פנימיות לימוד
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במשנה.221) - א קג, שבת
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רפ"ב.223)
(224.237 ע' חי"ד לקו"ש גם ראה
ואילך.225) סכ"ז ש.ז. אמור ש"פ שיחת ראה
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זה  הרי - החסידות תורת תורה', ב'לקוטי מובא התורה פנימיות דלימוד הענין כאשר מהֿשאיןֿכן
ממש. התורה פנימיות

שמדובר  דמכיון - בתלמוד" שליש בכלל תחשב הקבלה ש"חכמת מבואר תורה תלמוד בהלכות ולכן:
ב'לקוטי  אבל כו'. והשגה הבנה - שעיקרו ב"תלמוד", נכלל זה הרי התורה, שבפנימיות נגלה אודות
ממש, התורה פנימיות אודות שהמדובר דמכיון - מקרא בכלל הוא התורה פנימיות שלימוד מבואר תורה'

כו'. מבין אינו כאשר גם האותיות אמירת - שעיקרו ב"מקרא", נכלל זה הרי

.Ó:הרמב"ם בלימוד היומי השיעור אודות גם להזכיר המקום כאן
א'). (פרק תפילה הלכות והתחלת וד'), ג' (פרקים שמע קריאת הלכות סוף לומדים היומי בשיעור

התפילה  עיקר אם - התפילה לענין בנוגע חסידות בדרושי שמצינו האופנים ב' עם קשור זה וענין
שמע  קריאת העמידה 226היא תפלת היא התפילה שעיקר או בדבר 227, התיווך פעם שנתבאר וכפי .228.

בגמרא  כמסופר - בעומר לל"ג מהשייכות אלעזר 229ולהעיר ורבי יוחאי בן שמעון רבי הנהגת אודות
מיכסו  לבשו צלויי בעידן . . בחלא צווארייהו עד יתבי והוי מנייהו משלחי "הוו במערה: בהיותם בנו

כו'". ומצלו

.‡Ó שנאמר יום, בכל להתפלל עשה "מצות הרמב"ם: כותב תפילה הלכות ה'230בריש את ועבדתם
שנאמר  תפילה, היא זו שעבודה למדו השמועה מפי חכמים 231אלקיכם, אמרו לבבכם, בכל 232ולעבדו

תפילה". זו שבלב עבודה היא זו אי
שלו  המצוות בספר התפילה מצות שזה 233ובביאור ואףֿעלֿפי . . לעבדו "צוונו הרמב"ם: כותב -

הכוללים  הציוויים למנות ראוי (שאין הד' בשורש שביארנו כמו הכוללים מהציוויים כן גם הוא הציווי
ספרי  ולשון לתפילה. ציווי שהוא אחר יחוד בו יש הנה ולעבדו 234כו'), כן גם ואמרו תפילה, זו ולעבדו

תלמוד". זו

מובן  זה הרי - תלמוד" זו "ולעבדו הספרי דרשת את הרמב"ם הביא לא ה'יד' שבספר מה והנה,
שנדרש  מפסוק ראיה להביא צריך יום", בכל להתפלל עשה ש"מצות להלכה שפוסק דמכיון בפשטות,

תלמוד; על ולא תפילה על

אדרבה: תלמוד", זו "ולעבדו הדרשה את גם הביא המצוות בספר מדוע - הוא ביאור שדורש ומה
שיש  מכיון יום", בכל להתפלל עשה ש"מצות לשיטתו ההכרח את בכך הוא מערער - זו דרשה בהביאו
אלא  אינו יום בכל להתפלל  הציווי ובמילא תפילה, על ולא תלמוד על קאי זה שפסוק לדרוש מקום

מדרבנן?!

בזה: הביאור לומר ויש

זה  שפסוק להוכיח - היא תלמוד" זו "ולעבדו הדרשה את גם המצוות בספר בהביאו הרמב"ם כוונת
מביא  ולכן ממש, התורה מן מצותֿעשה אלא כן), שסביראֿלהו דעות שישנם (כפי בלבד אסמכתא אינו
לכל  שהרי בלבד, אסמכתא זה אין בוודאי הרי ל"תלמוד" שבנוגע - תלמוד" זו "ולעבדו הדרשה את
בלבד, אסמכתא אינה תפילה" זו "ולעבדו הדרשה שגם מוכח ומזה התורה, מן מצותֿעשה זוהי הדעות

התורה. מן מצותֿעשה אלא

הובאה  ששם בספרי, שהוא מכמו הדרשות סדר את מהפך שהרמב"ם לכך הטעם מובן ועלֿפיֿזה
זאת  מביא הרמב"ם ואילו תפילה", זו "ולעבדו הדרשה כך ואחר תלמוד", זו "ולעבדו הדרשה תחילה
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ואחר  תפילה", זו ש"לעבדו השניה הדיעה כמו פוסק הרמב"ם כי: תלמוד, כך ואחר תפילה הפכי, בסדר
אסמכתא  אינה זה פסוק על שהדרשה להוכיח כדי תלמוד", זו "ולעבדו הראשונה הדיעה את מביא כך

כנ"ל. בלבד,

שסו  מכיון - זו הוכחה להביא צריך אינו ה'יד' בספר להיותו אמנם, המצוות, בספר שכתב מה על מך
ה'יד'. לספר הקדמה

.·Ó בין מחלוקת "יש איתא: התפילה, מצות שורש בהתחלת צדק', לה'צמח המצוות בספר והנה,
יום  בכל דהתפילה העלו . . המצוות מוני רוב . . מדרבנן או מדאורייתא מצותֿעשה הוא אם הפוסקים
העתים  מן בעת ויבקש האדם שיתפלל המצוה הוא מדאורייתא אך מדרבנן, מצוה הוא התפילה ונוסח

כו'". הדברים מן לדבר יצטרך אשר
ביאור: דרוש ולכאורה

בתורת  מאמרים בריבוי כמבואר - התפילה דעבודת הענין מכללות "שטורעם" עושה החסידות תורת
בלימוד  עילוי מוסיפה התפילה שעבודת ועד החיים", עץ ו"קונטרס התפילה" ב"קונטרס ובפרט החסידות,

וכו'. וכו' התורה

הפוסקים  דעת את צדק' ה'צמח אדמו"ר מדגיש התפילה" מצות שב"שרש היתכן ועלֿפיֿזה:
עשה  ש"מצות הרמב"ם לשון את אפילו הביא ולא מדרבנן, אלא אינה יום בכל שהתפילה שסביראֿלהו
יותר  על המשתרעת התפילה" מצות ד"שרש הביאור אריכות לכל ההקדמה זוהי - יום" בכל להתפלל

פרקים?! מארבעים

שכתב  מה ידוע מזו: ההכרח 235יתירה גודל אודות משקלאוו אלכסנדר רבי הצדיק להרב הזקן אדמו"ר
ואם  מימיהם"! מאורות ראו לא מדרבנן תפילה האומרים "וגם שם: וכותב התפילה, דעבודת והנחיצות
ב"שרש  ביאורו את מייסד - צדק' ה'צמח אדמו"ר - הזקן אדמו"ר של מקומו וממלא שנכדו היתכן כן,

מדרבנן?! אלא אינה יום בכל שהתפילה הדעות על התפילה" מצות

הידוע  הסיפור עלֿפי – יותר עוד מתחזקת זו ה'צמח 236וקושיא של כתביו את ראה הזקן שרבינו
לאדמו"ר  אלו כתבים הביאה צדק' ה'צמח של הרבנית זוגתו [כאשר התפילה" מצות "שרש בענין צדק'
הזקן  ורבינו וכו'], בית" "שלום לעשות צורך היה זה ממעשה שכתוצאה - הסיפור המשך וכידוע הזקן,
הזקן, רבינו עיני למראה היה התפילה" מצות "שרש כל אם לדעת אין אמנם אלו! כתבים ושיבח הפליא

עיניו! למראה היתה בוודאי - התחלתו אבל

בזה: והביאור

תורה' ב'לקוטי ואינ 237מבואר מדרבנן היא התפילה שמצות הענין שהיא בביאור - המצוות ממנין ה
המעמיד  להיותו האברים, במנין אינו ואףֿעלֿפיֿכן החוליות, בתוך הנמשך השדרה" "חוט בדוגמת
עיקר  והיא להמצוות, ופנימיות כוונה בחינת "שהיא - התפילה במצות הוא וכן האברים, כל את והמקיים

עמהם. נמנית אינה ולכן מצוותֿעשה", הרמ"ח את ומקיים המעמיד

מצות  מעלת גודל את צדק' ה'צמח אדמו"ר מדגיש מדרבנן, היא התפילה שמצות שבכתבו ונמצא,
הדבר  להיותה אדרבה) אלא כמותם, חשובה שאינה מפני (לא המצוות במנין נמנית שאינה - התפילה

האברים. כל את המעמיד השדרה חוט  בדוגמת המצוות, כל את והמקיים המעמיד

מימיהם", מאורות ראו לא מדרבנן תפילה ש"האומרים הזקן אדמו"ר פתגם גם יובן ועלֿפיֿזה
ישראל?! גדולי כמה של דעתם זוהי הרי כן, להתבטא אפשר כיצד תמוה: דלכאורה

מימיהם": מאורות ראו "לא הלשון דיוק עלֿפי – בזה והביאור

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

וש"נ.235) סט"ו. אדה"ז כ"ק קודש אגרות
ואילך.236) 9 ע' מהר"ש אדמו"ר התולדות ספר

ואילך.237) סע"ג ע, בלק



מי n"cyz'd xnera b"l axr ,xii` f"i ,izewega zyxt zay zgiy

זה  הרי - החסידות תורת תורה', ב'לקוטי מובא התורה פנימיות דלימוד הענין כאשר מהֿשאיןֿכן
ממש. התורה פנימיות

שמדובר  דמכיון - בתלמוד" שליש בכלל תחשב הקבלה ש"חכמת מבואר תורה תלמוד בהלכות ולכן:
ב'לקוטי  אבל כו'. והשגה הבנה - שעיקרו ב"תלמוד", נכלל זה הרי התורה, שבפנימיות נגלה אודות
ממש, התורה פנימיות אודות שהמדובר דמכיון - מקרא בכלל הוא התורה פנימיות שלימוד מבואר תורה'

כו'. מבין אינו כאשר גם האותיות אמירת - שעיקרו ב"מקרא", נכלל זה הרי

.Ó:הרמב"ם בלימוד היומי השיעור אודות גם להזכיר המקום כאן
א'). (פרק תפילה הלכות והתחלת וד'), ג' (פרקים שמע קריאת הלכות סוף לומדים היומי בשיעור

התפילה  עיקר אם - התפילה לענין בנוגע חסידות בדרושי שמצינו האופנים ב' עם קשור זה וענין
שמע  קריאת העמידה 226היא תפלת היא התפילה שעיקר או בדבר 227, התיווך פעם שנתבאר וכפי .228.

בגמרא  כמסופר - בעומר לל"ג מהשייכות אלעזר 229ולהעיר ורבי יוחאי בן שמעון רבי הנהגת אודות
מיכסו  לבשו צלויי בעידן . . בחלא צווארייהו עד יתבי והוי מנייהו משלחי "הוו במערה: בהיותם בנו

כו'". ומצלו

.‡Ó שנאמר יום, בכל להתפלל עשה "מצות הרמב"ם: כותב תפילה הלכות ה'230בריש את ועבדתם
שנאמר  תפילה, היא זו שעבודה למדו השמועה מפי חכמים 231אלקיכם, אמרו לבבכם, בכל 232ולעבדו

תפילה". זו שבלב עבודה היא זו אי
שלו  המצוות בספר התפילה מצות שזה 233ובביאור ואףֿעלֿפי . . לעבדו "צוונו הרמב"ם: כותב -

הכוללים  הציוויים למנות ראוי (שאין הד' בשורש שביארנו כמו הכוללים מהציוויים כן גם הוא הציווי
ספרי  ולשון לתפילה. ציווי שהוא אחר יחוד בו יש הנה ולעבדו 234כו'), כן גם ואמרו תפילה, זו ולעבדו

תלמוד". זו

מובן  זה הרי - תלמוד" זו "ולעבדו הספרי דרשת את הרמב"ם הביא לא ה'יד' שבספר מה והנה,
שנדרש  מפסוק ראיה להביא צריך יום", בכל להתפלל עשה ש"מצות להלכה שפוסק דמכיון בפשטות,

תלמוד; על ולא תפילה על

אדרבה: תלמוד", זו "ולעבדו הדרשה את גם הביא המצוות בספר מדוע - הוא ביאור שדורש ומה
שיש  מכיון יום", בכל להתפלל עשה ש"מצות לשיטתו ההכרח את בכך הוא מערער - זו דרשה בהביאו
אלא  אינו יום בכל להתפלל  הציווי ובמילא תפילה, על ולא תלמוד על קאי זה שפסוק לדרוש מקום

מדרבנן?!

בזה: הביאור לומר ויש

זה  שפסוק להוכיח - היא תלמוד" זו "ולעבדו הדרשה את גם המצוות בספר בהביאו הרמב"ם כוונת
מביא  ולכן ממש, התורה מן מצותֿעשה אלא כן), שסביראֿלהו דעות שישנם (כפי בלבד אסמכתא אינו
לכל  שהרי בלבד, אסמכתא זה אין בוודאי הרי ל"תלמוד" שבנוגע - תלמוד" זו "ולעבדו הדרשה את
בלבד, אסמכתא אינה תפילה" זו "ולעבדו הדרשה שגם מוכח ומזה התורה, מן מצותֿעשה זוהי הדעות

התורה. מן מצותֿעשה אלא

הובאה  ששם בספרי, שהוא מכמו הדרשות סדר את מהפך שהרמב"ם לכך הטעם מובן ועלֿפיֿזה
זאת  מביא הרמב"ם ואילו תפילה", זו "ולעבדו הדרשה כך ואחר תלמוד", זו "ולעבדו הדרשה תחילה
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ואחר  תפילה", זו ש"לעבדו השניה הדיעה כמו פוסק הרמב"ם כי: תלמוד, כך ואחר תפילה הפכי, בסדר
אסמכתא  אינה זה פסוק על שהדרשה להוכיח כדי תלמוד", זו "ולעבדו הראשונה הדיעה את מביא כך

כנ"ל. בלבד,

שסו  מכיון - זו הוכחה להביא צריך אינו ה'יד' בספר להיותו אמנם, המצוות, בספר שכתב מה על מך
ה'יד'. לספר הקדמה

.·Ó בין מחלוקת "יש איתא: התפילה, מצות שורש בהתחלת צדק', לה'צמח המצוות בספר והנה,
יום  בכל דהתפילה העלו . . המצוות מוני רוב . . מדרבנן או מדאורייתא מצותֿעשה הוא אם הפוסקים
העתים  מן בעת ויבקש האדם שיתפלל המצוה הוא מדאורייתא אך מדרבנן, מצוה הוא התפילה ונוסח

כו'". הדברים מן לדבר יצטרך אשר
ביאור: דרוש ולכאורה

בתורת  מאמרים בריבוי כמבואר - התפילה דעבודת הענין מכללות "שטורעם" עושה החסידות תורת
בלימוד  עילוי מוסיפה התפילה שעבודת ועד החיים", עץ ו"קונטרס התפילה" ב"קונטרס ובפרט החסידות,

וכו'. וכו' התורה

הפוסקים  דעת את צדק' ה'צמח אדמו"ר מדגיש התפילה" מצות שב"שרש היתכן ועלֿפיֿזה:
עשה  ש"מצות הרמב"ם לשון את אפילו הביא ולא מדרבנן, אלא אינה יום בכל שהתפילה שסביראֿלהו
יותר  על המשתרעת התפילה" מצות ד"שרש הביאור אריכות לכל ההקדמה זוהי - יום" בכל להתפלל

פרקים?! מארבעים

שכתב  מה ידוע מזו: ההכרח 235יתירה גודל אודות משקלאוו אלכסנדר רבי הצדיק להרב הזקן אדמו"ר
ואם  מימיהם"! מאורות ראו לא מדרבנן תפילה האומרים "וגם שם: וכותב התפילה, דעבודת והנחיצות
ב"שרש  ביאורו את מייסד - צדק' ה'צמח אדמו"ר - הזקן אדמו"ר של מקומו וממלא שנכדו היתכן כן,

מדרבנן?! אלא אינה יום בכל שהתפילה הדעות על התפילה" מצות

הידוע  הסיפור עלֿפי – יותר עוד מתחזקת זו ה'צמח 236וקושיא של כתביו את ראה הזקן שרבינו
לאדמו"ר  אלו כתבים הביאה צדק' ה'צמח של הרבנית זוגתו [כאשר התפילה" מצות "שרש בענין צדק'
הזקן  ורבינו וכו'], בית" "שלום לעשות צורך היה זה ממעשה שכתוצאה - הסיפור המשך וכידוע הזקן,
הזקן, רבינו עיני למראה היה התפילה" מצות "שרש כל אם לדעת אין אמנם אלו! כתבים ושיבח הפליא

עיניו! למראה היתה בוודאי - התחלתו אבל

בזה: והביאור

תורה' ב'לקוטי ואינ 237מבואר מדרבנן היא התפילה שמצות הענין שהיא בביאור - המצוות ממנין ה
המעמיד  להיותו האברים, במנין אינו ואףֿעלֿפיֿכן החוליות, בתוך הנמשך השדרה" "חוט בדוגמת
עיקר  והיא להמצוות, ופנימיות כוונה בחינת "שהיא - התפילה במצות הוא וכן האברים, כל את והמקיים

עמהם. נמנית אינה ולכן מצוותֿעשה", הרמ"ח את ומקיים המעמיד

מצות  מעלת גודל את צדק' ה'צמח אדמו"ר מדגיש מדרבנן, היא התפילה שמצות שבכתבו ונמצא,
הדבר  להיותה אדרבה) אלא כמותם, חשובה שאינה מפני (לא המצוות במנין נמנית שאינה - התפילה

האברים. כל את המעמיד השדרה חוט  בדוגמת המצוות, כל את והמקיים המעמיד

מימיהם", מאורות ראו לא מדרבנן תפילה ש"האומרים הזקן אדמו"ר פתגם גם יובן ועלֿפיֿזה
ישראל?! גדולי כמה של דעתם זוהי הרי כן, להתבטא אפשר כיצד תמוה: דלכאורה

מימיהם": מאורות ראו "לא הלשון דיוק עלֿפי – בזה והביאור
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ואילך.236) 9 ע' מהר"ש אדמו"ר התולדות ספר
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אף  הרי - ה"מאור" ולולי לכן, מקודם הנמצא הדבר את רואים שעלֿידו – הוא ה"מאור" של ענינו
קיומו. אודות יודעים ולא אותו רואים לא קיים, שהדבר

והמקיים  המעמיד הדבר שהיא - התפילה של הפנימית מעלתה את גילתה החסידות תורת ובעניננו:
החסידות. דתורת ה"מאורות" עלֿידי נפעל זה וגילוי כו'. השדרה חוט בדוגמת מצוותֿעשה, רמ"ח כל את

מימיהם": מאורות ראו לא מדרבנן תפילה ש"האומרים הזקן אדמו"ר בדברי הביאור וזהו

אם  כי כן, הסוברים לפוסקים אינה - מדרבנן" תפילה "האומרים שכתב במה הזקן אדמו"ר כוונת
התפילה. של מעלתה את להפחית כדי אלו פוסקים דברי על להסתמך שרוצים בדורו הנמצאים לאלו

מימיהם": מאורות ראו "לא - אומר  זה ועל

הדבר  סיבת אבל מדרבנן, היא יום בכל שהתפילה סביראֿלהו המצוות מוני שרוב אמנם היא המציאות
ואם  כו', המעמיד דבר המצוות, מכל למעלה היותה מפני אדרבה, אלא חשיבותה, העדר מפני אינה -
מימיהם" מאורות ראו "לא - כך כל חשובה אינה שהתפילה הפוסקים מדברי להוכיח שרוצים אלו  כן,
ה"מאורות" עלֿידי שנתגלתה מעלה התפילה, של מעלתה גודל שבדבר, הפנימי הטעם את להם שיאירו

החסידות. דתורת

.‚Ó הפצת כולל והיהדות, התורה הפצת ומצוותיה, התורה עניני בכל יוסיף ואחד אחד שכל ויהיֿרצון
מ  וכמה בכמה כבר שנתקבל דבר - הרמב"ם ספר קומות.לימוד

ממהרים  - חוצה והיהדות המעיינות הפצת ומצוותיה, התורה בעניני ועבודתנו מעשינו כללות ועלֿידי
צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה את

לימוד  והרי המשנה, כלשון פסוקות, הלכות - שעניינו הרמב"ם, ספר לימוד עלֿידי – ובמיוחד
תורה' ב'לקוטי הזקן אדמו"ר שמביא כפי - הגאולה לענין במיוחד שייך ז"ל 238המשנה רבותינו 239מאמר

שנאמר  משניות, בזכות אלא מתכנסות הללו הגליות כל גו'",240"אין בגוים יתנו כי גם

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש, בימינו במהרה

כ"ק  הוסיף ההכרזה ולאחרי בעומר, דל"ג ה"פאראד" אודות להכריז צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
לבב. וטוב בשמחה שליט"א: אדמו"ר

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר
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על ‡. פרשתנו, שבסוף בהמה מעשר בדיני
"לא 1הפסוק  רש"י: פירש לרע טוב בין יבקר "לא

שנאמר  לפי - וגו' יכול 2יבקר נדריכם, מבחר וכל
יבקר  לא לומר תלמוד היפה, את ומוציא בורר יהא
עליו  חלה בעלֿמום בין תם בין לרע, טוב בין
בתורת  יאכל אלא מום בעל שיקריב ולא קדושה,

וליעבד". ליגזז ואסור מעשר
שנאמר.. "לפי רש"י של פירושו תחלת והנה
ב'תורת  מקורו לרע" טוב בין יבקר לא לומר תלמוד

להעתיק 3כהנים' רש"י של דרכו שאין ידוע אמנם .
להבנת  היא מוכרחת אלאֿאםֿכן רז"ל דרשת
רש"י  מביא שבנידוןֿדידן ומה כתובים: של פשוטן

בפשטות: לומר יש כהנים' ה'תורת דרשת

הוצרך  למה מובן, אינו כתובים של בפשוטן
להזהיר  דין 4הכתוב לרע": טוב בין יבקר "לא

אשר  "כל הקודם בכתוב מפורש בהמה xeariמעשר
- שפשוטו לה'", קודש יהי' העשירי השבט, תחת

שהבהמות להיות צריך השבט,zexaerשהסדר תחת
מתוך  אחת ומוציא שבורר ולא - קדושה והעשירית
מעצמו  יעבירו) (ולא יעבור - זה על (ונוסף עשר

ולברר 5משמע) לבקר להאדם שאין ידוע כבר הרי ,
להזהיר  הכתוב צריך ולמה - 'קודש' תהיה איזו
וכל  שנאמר "לפי רש"י פירש לכן גו'"? יבקר "לא
קאֿסלקאֿדעתך  אפשר ולכן נדריכם", מבחר
- היפה שיהי') (העשירי את ומוציא בורר ש"יהא

לרע". טוב בין יבקר לא לומר  תלמוד

לומר  "תלמוד סיומו מובן אינו זה פי על אמנם
חלה  מום, בעל בין תם בין לרע" טוב בין יבקר לא

וכו': רישא סיפא לאו הרי קדושה ", עליו

לברו  דעליו רק הוא הקאֿסלקאֿדעתא ר א.
אבל  יבקר", "לא נאמר ולכן היפה, את ולהוציא

נדריכם" מבחר ד"וכל לומר הוא 6מנאֿלן
הוציא  לא אם (כלל) קדושה חלה ולא לעיכובא,
בין  תם "בין מסיים זה שלשלול - היפה את

קדושה"? עליו חלה בעלֿמום

ב" פתח ב"dtiב. ומסיים "mz?"

 ֿ שבהקאֿסלקא לומר צריך עלֿכרחך דהנה
אין  - דוקא היפה" את ומוציא בורר ש"יהא דעתא
תיסק  לא בעלֿמום שהרי בעלֿמום, לשלול הכוונה
שם  כי נדריכם", מבחר "כל מטעם למעטיה אדעתן

תדור "אשר אלו מבין ובעלֿמום dlהמדובר ,"'
לה' ולהקריבו להקדישו בסוג 7אסור אינו -

בזה  הכוונה אלא בכלל: שיקח 8"נדריכם" היא
ורעת  פחותה ולא (שמינה), כפשוטו יפה 9בהמה

כחושה  (עלֿדרך מהו 11)10מראה א) - ואםֿכן -
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לג.כז,1)
יא.ראה2) יב,
–משא"כ3) קדושה" עליו חלה בע"מ בין תם "בין סיומו

א. נז, חוץ) ד"ה (במשנה) ע"א שם (ובפרש"י ב יד, בכורות ראה
.22 ,18 הערה לקמן וראה ה"א. פ"א ר"ה ירושלמי

22.ראה4) ,18 הערה לקמן
"אמותיהן אף5) ב) נח, (בכורות הגמ' דרשת הביא לא שרש"י

אינהו, ולפקינהו אמם לקראת ויוצאות וגועות כו' xeariמבחוץ
aizk רש"י ל' על לדוד  במשכיל שהקשה וכמו שיעבירוהו". ולא

"o`iven גרם רק ואפ"ל בידים, "מוציאן" בפשטות אבל בפתח".
ד"(כל  תיבת פי' מפיק לא שרש"י ובפרט כאן). (תו"ת הוצאתן

עסיק xeariאשר) לא ובכלל מפשוטו, מעצמו) (שמשמעותו "
תיבות  מפרש ורק "יעבור") תיבת העתיק לא (שלכן בפירושו

השבט". "תחת
(ולא להעיר6) המובחר" מן שיביאו "מלמד שם מפרש"י

jixvy.(כיו"ב להביא

להזהיר אמור7) פעמים "ג' כב שם ובפרש"י ואילך. יט כב,
כו'".oycwdעל

פערלא וכן8) הרי"פ ובביאור בתו"כ. משאנץ הר"ש פי'
לקמן  וראה ג). (שיח, בסופו פו עשה ח"א להרס"ג) (בסהמ"צ

.22 הערה
"מ"ע  מזבח איסורי הל' ריש הרמב"ם מלשון להעיר אבל

ו  תמימין הקרבנות כל  כו'"oixgaenלהיות לרצון  יהי' תמים שנא'
יהי". ב"תמים נכלל "מובחרין" גם ואולי שם). פ"ו בריש (ועד"ז
בפ"ב  עדמ"ש כוונתו "מובחרין" ובתיבת נוסף, פרט שזהו  או

כו  אחרים חוליים "ד' (שם) שאינה ה"ח לפי אותה מקריבין אין '
בע"מ,xgaendמן שזהו לומר (ואין נדריך" מבחר אומר והכתוב

בבע"מ  ואילו שהורצו" לי יראה הקריבן "ואם שם מסיים הרי כי
" כֿכ"א.oevxlיהי'minzנא' שם, אמור – לכם" יהי' לרצון  לא ,

כו' מום בו אין הרי ויאמר וכעור כחוש שה יביא "לא שם ורפ"ז
מן כו' שיביא כל ו"בע"מ"xgaendאלא (ש"מבחר" וכדמוכח ."

למזבח  "האסורין (שם): הי"א מפ"ג גם נפרדים) סוגים בב' הם
פערלא  ברי"פ וראה המובחר". מן ושאינה בע"מ, כו' י"ד הן הרי

.11 ובהערה ואילך). ג (שיז, שם
בעיקר9) צד dpi`yהיינו איזה בה שיש ולא (שמנה) יפה

א, ויקרא (פרש"י מקרבן נתמעטו ומזוהם וחולה זקן כי שלילי,
עה"פ). תו"כ א. מא, מבכורות יו"ד.

אפי'להעיר10) ד"ה א (סד, מנחות מפרש"י ההלכה) (בדרך
א, (מלאכי לפחתך" נא ד"הקריבהו איסור יש דבכחושה נמצאת)

הבאה. בהערה וראה ח).
יבקר"ומפרש"י11) ד"לא לימוד בלא האמת דלפי משמע זה*

ועד"ז  שמנה), - ) יפה בהמה היינו המובחר מן ליקח צריך הי'
בפרש"י  גו"א ראה אבל מיעוט). בהם נאמר (דלא קרבנות בשאר
ושמן". כחוש בין חילוק אין הקרבה "דלגבי יו"ד): כז, (פרשתנו
"ויביא  מזבח איסורי הל' ובסוף .8 שבהערה רמב"ם וראה

edn yxit `l la` "xgaend on e`iaiy" azk my d`x i"yxtae (*
.מובחר 
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אף  הרי - ה"מאור" ולולי לכן, מקודם הנמצא הדבר את רואים שעלֿידו – הוא ה"מאור" של ענינו
קיומו. אודות יודעים ולא אותו רואים לא קיים, שהדבר

והמקיים  המעמיד הדבר שהיא - התפילה של הפנימית מעלתה את גילתה החסידות תורת ובעניננו:
החסידות. דתורת ה"מאורות" עלֿידי נפעל זה וגילוי כו'. השדרה חוט בדוגמת מצוותֿעשה, רמ"ח כל את

מימיהם": מאורות ראו לא מדרבנן תפילה ש"האומרים הזקן אדמו"ר בדברי הביאור וזהו

אם  כי כן, הסוברים לפוסקים אינה - מדרבנן" תפילה "האומרים שכתב במה הזקן אדמו"ר כוונת
התפילה. של מעלתה את להפחית כדי אלו פוסקים דברי על להסתמך שרוצים בדורו הנמצאים לאלו

מימיהם": מאורות ראו "לא - אומר  זה ועל

הדבר  סיבת אבל מדרבנן, היא יום בכל שהתפילה סביראֿלהו המצוות מוני שרוב אמנם היא המציאות
ואם  כו', המעמיד דבר המצוות, מכל למעלה היותה מפני אדרבה, אלא חשיבותה, העדר מפני אינה -
מימיהם" מאורות ראו "לא - כך כל חשובה אינה שהתפילה הפוסקים מדברי להוכיח שרוצים אלו  כן,
ה"מאורות" עלֿידי שנתגלתה מעלה התפילה, של מעלתה גודל שבדבר, הפנימי הטעם את להם שיאירו

החסידות. דתורת

.‚Ó הפצת כולל והיהדות, התורה הפצת ומצוותיה, התורה עניני בכל יוסיף ואחד אחד שכל ויהיֿרצון
מ  וכמה בכמה כבר שנתקבל דבר - הרמב"ם ספר קומות.לימוד

ממהרים  - חוצה והיהדות המעיינות הפצת ומצוותיה, התורה בעניני ועבודתנו מעשינו כללות ועלֿידי
צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה את

לימוד  והרי המשנה, כלשון פסוקות, הלכות - שעניינו הרמב"ם, ספר לימוד עלֿידי – ובמיוחד
תורה' ב'לקוטי הזקן אדמו"ר שמביא כפי - הגאולה לענין במיוחד שייך ז"ל 238המשנה רבותינו 239מאמר

שנאמר  משניות, בזכות אלא מתכנסות הללו הגליות כל גו'",240"אין בגוים יתנו כי גם

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש, בימינו במהרה

כ"ק  הוסיף ההכרזה ולאחרי בעומר, דל"ג ה"פאראד" אודות להכריז צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
לבב. וטוב בשמחה שליט"א: אדמו"ר

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר
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ג.239) פ"ז, ויק"ר

י.240) ח, הושע

izewega zyxt zegiy ihewl יב כרך

על ‡. פרשתנו, שבסוף בהמה מעשר בדיני
"לא 1הפסוק  רש"י: פירש לרע טוב בין יבקר "לא

שנאמר  לפי - וגו' יכול 2יבקר נדריכם, מבחר וכל
יבקר  לא לומר תלמוד היפה, את ומוציא בורר יהא
עליו  חלה בעלֿמום בין תם בין לרע, טוב בין
בתורת  יאכל אלא מום בעל שיקריב ולא קדושה,

וליעבד". ליגזז ואסור מעשר
שנאמר.. "לפי רש"י של פירושו תחלת והנה
ב'תורת  מקורו לרע" טוב בין יבקר לא לומר תלמוד

להעתיק 3כהנים' רש"י של דרכו שאין ידוע אמנם .
להבנת  היא מוכרחת אלאֿאםֿכן רז"ל דרשת
רש"י  מביא שבנידוןֿדידן ומה כתובים: של פשוטן

בפשטות: לומר יש כהנים' ה'תורת דרשת

הוצרך  למה מובן, אינו כתובים של בפשוטן
להזהיר  דין 4הכתוב לרע": טוב בין יבקר "לא

אשר  "כל הקודם בכתוב מפורש בהמה xeariמעשר
- שפשוטו לה'", קודש יהי' העשירי השבט, תחת

שהבהמות להיות צריך השבט,zexaerשהסדר תחת
מתוך  אחת ומוציא שבורר ולא - קדושה והעשירית
מעצמו  יעבירו) (ולא יעבור - זה על (ונוסף עשר

ולברר 5משמע) לבקר להאדם שאין ידוע כבר הרי ,
להזהיר  הכתוב צריך ולמה - 'קודש' תהיה איזו
וכל  שנאמר "לפי רש"י פירש לכן גו'"? יבקר "לא
קאֿסלקאֿדעתך  אפשר ולכן נדריכם", מבחר
- היפה שיהי') (העשירי את ומוציא בורר ש"יהא

לרע". טוב בין יבקר לא לומר  תלמוד

לומר  "תלמוד סיומו מובן אינו זה פי על אמנם
חלה  מום, בעל בין תם בין לרע" טוב בין יבקר לא

וכו': רישא סיפא לאו הרי קדושה ", עליו

לברו  דעליו רק הוא הקאֿסלקאֿדעתא ר א.
אבל  יבקר", "לא נאמר ולכן היפה, את ולהוציא

נדריכם" מבחר ד"וכל לומר הוא 6מנאֿלן
הוציא  לא אם (כלל) קדושה חלה ולא לעיכובא,
בין  תם "בין מסיים זה שלשלול - היפה את

קדושה"? עליו חלה בעלֿמום

ב" פתח ב"dtiב. ומסיים "mz?"

 ֿ שבהקאֿסלקא לומר צריך עלֿכרחך דהנה
אין  - דוקא היפה" את ומוציא בורר ש"יהא דעתא
תיסק  לא בעלֿמום שהרי בעלֿמום, לשלול הכוונה
שם  כי נדריכם", מבחר "כל מטעם למעטיה אדעתן

תדור "אשר אלו מבין ובעלֿמום dlהמדובר ,"'
לה' ולהקריבו להקדישו בסוג 7אסור אינו -

בזה  הכוונה אלא בכלל: שיקח 8"נדריכם" היא
ורעת  פחותה ולא (שמינה), כפשוטו יפה 9בהמה

כחושה  (עלֿדרך מהו 11)10מראה א) - ואםֿכן -
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לג.כז,1)
יא.ראה2) יב,
–משא"כ3) קדושה" עליו חלה בע"מ בין תם "בין סיומו

א. נז, חוץ) ד"ה (במשנה) ע"א שם (ובפרש"י ב יד, בכורות ראה
.22 ,18 הערה לקמן וראה ה"א. פ"א ר"ה ירושלמי

22.ראה4) ,18 הערה לקמן
"אמותיהן אף5) ב) נח, (בכורות הגמ' דרשת הביא לא שרש"י

אינהו, ולפקינהו אמם לקראת ויוצאות וגועות כו' xeariמבחוץ
aizk רש"י ל' על לדוד  במשכיל שהקשה וכמו שיעבירוהו". ולא

"o`iven גרם רק ואפ"ל בידים, "מוציאן" בפשטות אבל בפתח".
ד"(כל  תיבת פי' מפיק לא שרש"י ובפרט כאן). (תו"ת הוצאתן

עסיק xeariאשר) לא ובכלל מפשוטו, מעצמו) (שמשמעותו "
תיבות  מפרש ורק "יעבור") תיבת העתיק לא (שלכן בפירושו

השבט". "תחת
(ולא להעיר6) המובחר" מן שיביאו "מלמד שם מפרש"י

jixvy.(כיו"ב להביא

להזהיר אמור7) פעמים "ג' כב שם ובפרש"י ואילך. יט כב,
כו'".oycwdעל

פערלא וכן8) הרי"פ ובביאור בתו"כ. משאנץ הר"ש פי'
לקמן  וראה ג). (שיח, בסופו פו עשה ח"א להרס"ג) (בסהמ"צ

.22 הערה
"מ"ע  מזבח איסורי הל' ריש הרמב"ם מלשון להעיר אבל

ו  תמימין הקרבנות כל  כו'"oixgaenלהיות לרצון  יהי' תמים שנא'
יהי". ב"תמים נכלל "מובחרין" גם ואולי שם). פ"ו בריש (ועד"ז
בפ"ב  עדמ"ש כוונתו "מובחרין" ובתיבת נוסף, פרט שזהו  או

כו  אחרים חוליים "ד' (שם) שאינה ה"ח לפי אותה מקריבין אין '
בע"מ,xgaendמן שזהו לומר (ואין נדריך" מבחר אומר והכתוב

בבע"מ  ואילו שהורצו" לי יראה הקריבן "ואם שם מסיים הרי כי
" כֿכ"א.oevxlיהי'minzנא' שם, אמור – לכם" יהי' לרצון  לא ,

כו' מום בו אין הרי ויאמר וכעור כחוש שה יביא "לא שם ורפ"ז
מן כו' שיביא כל ו"בע"מ"xgaendאלא (ש"מבחר" וכדמוכח ."

למזבח  "האסורין (שם): הי"א מפ"ג גם נפרדים) סוגים בב' הם
פערלא  ברי"פ וראה המובחר". מן ושאינה בע"מ, כו' י"ד הן הרי

.11 ובהערה ואילך). ג (שיז, שם
בעיקר9) צד dpi`yהיינו איזה בה שיש ולא (שמנה) יפה

א, ויקרא (פרש"י מקרבן נתמעטו ומזוהם וחולה זקן כי שלילי,
עה"פ). תו"כ א. מא, מבכורות יו"ד.

אפי'להעיר10) ד"ה א (סד, מנחות מפרש"י ההלכה) (בדרך
א, (מלאכי לפחתך" נא ד"הקריבהו איסור יש דבכחושה נמצאת)

הבאה. בהערה וראה ח).
יבקר"ומפרש"י11) ד"לא לימוד בלא האמת דלפי משמע זה*

ועד"ז  שמנה), - ) יפה בהמה היינו המובחר מן ליקח צריך הי'
בפרש"י  גו"א ראה אבל מיעוט). בהם נאמר (דלא קרבנות בשאר
ושמן". כחוש בין חילוק אין הקרבה "דלגבי יו"ד): כז, (פרשתנו
"ויביא  מזבח איסורי הל' ובסוף .8 שבהערה רמב"ם וראה

edn yxit `l la` "xgaend on e`iaiy" azk my d`x i"yxtae (*
.מובחר 



izewegaמד zyxt - zegiy ihewl

קדושה" עליו חלה בעלֿמום בין תם "בין הסיום
מכיון  ב) שמיה. דכר מאן מום" ו"בעל "תם" -
שלא  הוא לרע" טוב בין יבקר "לא הכתוב דפירוש
יפים  שאינם שבעדרו השאר מתוך היפה את יבקר
זה  מכתוב מנלן - להקרבה) ראויים שניהם (אבל

בעלֿמום בין תם "בין dyecwכי eilr dlg."

מעתיק  פירושו, בתחילת להבין: צריך גם ג)
טוב  "בין ותיבות יבקר", "לא התיבות את רק רש"י
גם  מעתיק פירושו ובאמצע ב"וגו'", מרמז לרע"

לרע"? טוב "בין

רש"י: דברי בסיום להבין צריך כן ד)

בעלֿמום" שיקריב "ולא לשונו אריכות
בתורה  מפורש כבר שהרי היא, מיותרת לכאורה

dfÎiptl7"'גו תקריבו לא מום בו אשר .12"כל

ב' מקרא של בפשוטו לרש"י מנאֿליה ה)
ואסור  מעשר בתורת ש"יאכל שבפירושו הפרטים

וליעבד" .13לגזוז

בזה:·. והביאור
פירושים: ב' בה אפשר יבקר" "(לא) תיבת

בהמה  ולהוציא לבקר - ובנידוןֿדידן בירור, א)
שבעדרו. העשר מתוך אחת

"בקורת" מלשון פירושה 14ב) ובנידוןֿדידן ,
בקורת  לעשות אלא) השאר, מתוך אחד שיברר (לא
עשר  של מהעדר אחת שכל והיינו עדרו. בכל
מבוקרת. תהיה קודש) העשירי יהי' (שממנו בהמות

בתוך  בקורת לעשות מותר ההלכה דרך ועלֿפי
בכולי  מומא ביה "לשדי שיכול היינו עדרו,

ומזה linae`(15עדריה" בעלֿמום). העשירי יהי'
את  לבקר שיכול גיסא, לאידך גם (בפשטות) מובן

) יפות כולן שתהיינה העשירית linae`עדרו תהי'
יפה). בהמה

בין  יבקר "לא באם הכתובים בפשטות והנה
שמזהיר  היינו בירור, מלשון פירושו לרע" טוב
וקודש, טובה היא שתהי' מהעשר אחת יברר שלא
השבט  תחת יעבור אשר "כל נאמר כבר הרי
לברר  שאין כנ"ל, מובן, דמזה קודש" יהי' העשירי

שבעדרו. השאר מן אחת בהמה

מלשון  הוא יבקר" ש"לא יותר מסתבר ולכן
הבהמות  כל את יבקר" ש"לא היינו בקורת,
רצונו. כפי כולן שתהיינה - שיעשרן קודם שבעדרו

מלשון  הוא יבקר לא כי לפרש בא רש"י אולם
"לא  בפירושו מעתיק ולכן ביקורת, ולא בירור
אלו, תיבות מפרש בעיקר שהרי לא, ותו יבקר"
זה  אחרי מהנאמר הוא לפירושו שההכרח אלא

ב"וגו'": מרמז הוא וזאת לרע", טוב "בין

לקרבן  בהמה בהפרשת כשמדבר לפניֿזה
או 16נאמר  ברע טוב אותו ימיר ולא יחליפנו "לא 

"לא  נפרש אם דידן, בפסוק ועלֿפיֿזה בטוב". רע
יעשה שלא רק zxewaיבקר", נאמר למה - בעדרו

 ֿ כבלפני להוסיף לו הי' לרע", טוב בין יבקר "לא
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שו"ע  (וראה היפה" מן יקדיש כו' ביותר המשובח היפה מן קרבנו
(חלקו  רעד סי' תשי"ד) (נ.י. צפע"נ שו"ת וראה רמח). סו"ס יו"ד
כלל  לתורה ציונים שם. הרי"פ ביאור שם). עה"ת בצפע"נ נעתק

יג.
"הרוצה  מתחיל א. שם (ובשו"ע) שברמב"ם להעיר אבל

exvi seki envr zekfl לבו מכוין שאם לפרש יש שבזה כו'" הרע
ראה  – בזה כמו בזה מצוה יותר) להביא יכול (ואינו לשמים
בארוכה  (וראה ללמדך ד"ה א טו, שבועות תוס' בסופו. מנחות
אומר  הוא "וכן מסיים ב. ואילך). 13 וע' ,3 הערה 10 ע' לעיל
שבנוגע  י"ל אך נדריכם". "מבחר הכתוב הביא ולא לה'" חלב כל

הב  שכבר ע"ז סמך (ובפר"ז לקרבנות, שם ה"ח בפ"ב "מבחר" יא
ב" שמדבר לפי לה'", חלב "כל הביא וכאן xacשם). lk שהוא

שולל  נדריכם" "מבחר הרמב"ם) (שלדעת י"ל או האֿל". לשם
(שבפ"ב  אחרים" ו"חוליים שם) (רפ"ז וכעור" כחוש "שה רק
לה'" חלב ו"כל והמובחר). היפה היפך (היינו וכיו"ב שם)**
האינו  שלילת רק (לא ביותר"*** המשובח היפה "מן גם מרבה

כו'). ומובחר יפה
קדושה"בפשטות12) עליו "חלה בע"מ שגם שכ' שמכיון י"ל

שבע"מ  קס"ד הי' ,7 הערה כנ"ל בע"מ להקדיש אסור שבכלל אף
"ולא  פירש ולכן ב, יד, שם וכבגמרא - להקריבו גם אפשר זה

לקמן. המבואר ע"פ ביותר יומתק אבל בע"מ". שיקריב
לפי ואין13) (לא הוא אלו פרטים ב' מביא שרש"י שמה לומר

(לפי  בע"מ במעשר הדין זה כי אלא) בפשש"מ, שמרומזים
לשלול  הוצרך (ולכן קדושה" עליו ש"חלה שכ' ומכיון האמת),
"שיאכל  מסיים הקודמת) בהערה כנ"ל בע"מ" שיקריב "ולא

z`ia 'ldn f"tq m"anx) n"ra llka md mdefne dleg owf la` (**
.(ycwn

gxken (my lirl d`x) envr oaxwdl rbepa :ielz f"afc l"ie (***
ied k"l`c ,a"eike "xerke yegk" `l epiid "mkixcp xgan" 'idiy wx

l oixeq`" 8 dxrd seqa `aenda d`xe) miycw oeifa enk מזבח. .
on dpi`y המובחרzekfl dvexd" mc`dl rbepae exviעצמו"). seki

gaeynd dtid on epaxw `iaie ביותר."

מעשר  שבקדושת הדברים אלה כי כו'" לגזוז ואסרו מעשר בתורת
– בתם כמו בבע"מ שישנם

עליו  "חלה לכתוב כ"א כלל, להביאו צריך הי' לא עפי"ז כי
הדברים  ששאר מובן והי' בע"מ", שיקריבו לא אבל קדושה

תם  במעשר גם (שהרי בו ישנם מעשר הביא שבקדושת לא
דיניו). פרטי כל הקודמו) (בפרש"י

את ל'14) "לבקר שם פרש"י וראה כ). (יט, קדושים הכתוב
הדבר".
וש"נ.בכורות15) ב. לו,
יו"ד.כז,16)

izewega zyxt - zegiy ihewl

את  לבקר שאין כמו שהרי לטוב", רע "בין גם זה
שתהי  צריך עדרו כן כמו יפות, הבהמות כל ינה

רעות  כולן שתהיינה יבקר שלא ,17להזהיר 

ותו  לרע" טוב בין יבקר "לא רק שנאמר וכיון
יברר. לא הוא פירושו יבקר" ש"לא מוכח - לא
לברר  שאפשר לומר תיתי מהיכא תאמר, ואם
רש"י  מפרש העשירי, הוא שיהא היפה את ולהוציא
בורר  יהא יכול נדריכם, מבחר וכל שנאמר "לפי

יבקר" לא לומר תלמוד - היפה את .18ומוציא

כי  לטוב", רע "בין מוסיף הכתוב אין ולכן
יהי' העשירי גו' יעבור אשר "כל שנאמר מאחר
ולהוציא  לברר שאפשר לומר מקום אין גו'" קודש
שכתוב  מפני לא אם כנ"ל, קודש שיהא העשירי את
את  ולהוציא (לברר שפירושו נדריכם" מבחר "כל

(dtiה) לומר צריך לכן ,wx טוב בין יבקר "לא (
היפה. את ומוציא בורר יהא שלא לרע",

טוב ‚. בין יבקר ש"לא כיון קשה: עדיין אמנם
מבחר  מ"וכל נלמד שלא לשלול רק נאמר לרע"
לכתוב  מספיק הי' הרי - לבקר שצריך נדריכם"
לפרש  מוכרח הי' אז שגם לא, ותו יבקר" "לא

היפה  בביקור הוא הכתוב 19שהמדובר בלעדי (כי
על שכוונתו נדריכם", מבחר צורך dtid"וכל אין ,

נאמר  שכבר מאחר העשירי, את יברור שלא לשלול
"בין  תיבות ואםֿכן כנ"ל). גו'", יעבור אשר "כל

הן. מיותרות לרע" טוב
עוד  מרבה לרע" טוב ש"בין רש"י מכריח ומזה

לומר 20ענין  הכתוב ובא ובעלֿמום". "תם "בין 21-

שאין  ואף קדושה". עליו חלה בעלֿמום בין תם
היא  המעשר וקדושת המזבח, לגבי קרב בעלֿמום
שנאמר  ממה למדנו מכלֿמקום כו'", למזבח "ליקרב
 ֿ ובעל תם גם (שפירושו לרע" טוב בין יבקר "לא

קדושה" עליו "חלה בעלֿמום שגם כנ"ל) ,22מום,

אלא  בעלֿמום שיקרב "לא היא שקדושתו אלא
כדלקמן. וליעבד", ליגזז ואסור מעשר בתורת יאכל

תם „. (בין העשירי בקדושת בזה: והביאור
" - נאמר בעלֿמום) בכתוב idi'ובין וכן קודש".

"העשירי תיבת idi'לפניֿזה (בהוספת לה'" קודש
הקדושה  חלות עצם על דנוסף משמע מזה "יהי'")

ש" צריך הבהמה, להיות idi'על צריך - קודש"
עם ביחד שתיכף ied'החלות היינו דקדושה,

פעולת  בה תיעשה הבהמה .24קדושה 23כשנתקדשה
(הנאמר  קודש" "יהי' על רש"י שפירש וכמו
כו' ואמוריו דמו למזבח "נקרב - בתם) לפניֿזה
הקדושה  פעולת שזוהי לבעלים", נאכל והבשר
משנתקדשה  לעשותה האדם על שחל - החיובית

הבהמה.

שייך  איך מובן, אינו לבעלֿמום בנוגע אולם
לעשות  אפשר איך הייינו קודש", "יהי' בזה לומר
מקריבין  אין הרי - קדושה של חיובית פעולה  בה

המזבח. גבי על בעלֿמום
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שמעכב ואף17) קס"ד הי' הרי – במכש"כ מובן הי' זה
בהמות  העדר כל ועשה עבר שאם להשמיענו וצריך בדיעבד,
בפרש"י  האורה בלבוש ועדמש"כ מעשר, קדושת ע"ז שחל רעות,

יו"ד. פסוק
היפה ומזה18) את לברר שצריך הקס"ד לשלול בא שהכתוב

הוא  יבקר שלא רש"י) (לדעת לומר מקום אין שוב לכאורה –
הערה  לקמן וראה לבקר. מחויב שאינו שלילה, רק זהו כי לאו,

.22
מל'אבל19) הוא יבקר" "לא דפי' קס"ד הי' שאז לומר אין

להתעשר  לדיר נכנסות הבהמות כל דלא מובן דהרי בעדרו, בקורת
מן  דלהוציא הבקורת שיעשה מוכרח וא"כ א), נז, בכורות (ראה
בפרש"י, (דבכורות) הנ"ל הובא שלא ואף הנ"ל, הפסולין העדר
פרש"י  (ראה מהקרבה בהמות כמה נתמעטו בפפש"מ גם א) הרי
עליו  חלה בע"מ דגם הלימוד הי' לא אם ב) י). ג. ב. א, ויקרא
בכל  ולהקריב להקדיש האיסור נשאר הי' הרי וכו' קדושה

שם. אמור שבפ' הפסולין
כמה ואי"ז20) שצירפו כמו הפירוש התחלת עם אחת דרשה

יבקר  לא רק הוא (ששם התו"כ לפי' רש"י דברי כל התו"כ מפרשי
רש"י). דברי כתחילת – היפה בבירור

בפנים ותיבות21) הכתוב ל' העתקת הן – לרע" טוב "בין

ס"ג  58 ע' חי"א לקו"ש (ראה עה"ת בפרש"י כבכ"מ – פרש"י
שם). 22 ובהערה

(בפירושוועפ"ז22) דלפירש"י "לא z"drנמצא בהכתוב אין (
רק  הוא היפה את להוציא בנוגע לאו. איסור לרע" טוב  בין יבקר
ש"חלה  לומר הכתוב בא לבע"מ ובנוגע לבקר, שא"צ שלילה

קדושה", עליו
"בין  דמתיבת ד) (שיח, שם פערלא הרי"פ בביאור כמ"ש ולא

"ד  וכמו אחר, פי' הוא ואילך בע"מ" בין בפרש"י,תם אחר" בר
ולפי' לאו. אי"ז היפה, את להוציא לשלול שבא פירושו ולהתחלת
בזה  בארוכה שקו"ט עיי"ש לאו, היא ובע"מ תם על שקאי השני
רק  הוא יפה, פי' דטוב דס"ל כאן דהתו"כ מחלוקת, זהו שלדעתו
לו, (בכורות דילן וגמ' ממבחר). להיות קפיד דלא (לומר שלילה
ובע"מ, תם הוא ורע טוב ופי' לאו, אזהרת דהוי ס"ל ב) נג, ב.
ב. עז, (מהדו"ת צפע"נ ועייג"כ יא). (יב, ראה הספרי דעת וכ"ה
ראה  ובפ' כאן, עה"ת בצפע"נ נעתקו .83 ע' ערכין להל' השמטות
את  בבירר רע"ב) נח, (בכורות ותוס' רש"י מחלוקת ושם: שם).

יבקר". "לא על עבר אם היפה,
תהא,עפ"ז23) בהויתה תהי' יב): (כה, בבהר פרש"י לתרץ יש

זה –idza'ול"ק שלפניו שבכתוב
בפעם – פעולה d`'אלא שצ"ל כפשוטו הוא "תהי'" שנאמר

וכשנשנה  י) כה, פרש"י שם כו' ואומרים בב"ד – (וקדשתם
תהא. דבהוויתה לדרשה ה"ז – עוה"פ

התו"כ 24) דרשת קודש" "יהי' על הביא לא שרש"י ובפרט
הדרשות  שאר ועד"ז ועשר", בעמוד בהמה שמעשר "מלמד כאן

ב). נח, ב. נג, (בכורות שבגמרא
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קדושה" עליו חלה בעלֿמום בין תם "בין הסיום
מכיון  ב) שמיה. דכר מאן מום" ו"בעל "תם" -
שלא  הוא לרע" טוב בין יבקר "לא הכתוב דפירוש
יפים  שאינם שבעדרו השאר מתוך היפה את יבקר
זה  מכתוב מנלן - להקרבה) ראויים שניהם (אבל

בעלֿמום בין תם "בין dyecwכי eilr dlg."

מעתיק  פירושו, בתחילת להבין: צריך גם ג)
טוב  "בין ותיבות יבקר", "לא התיבות את רק רש"י
גם  מעתיק פירושו ובאמצע ב"וגו'", מרמז לרע"

לרע"? טוב "בין

רש"י: דברי בסיום להבין צריך כן ד)

בעלֿמום" שיקריב "ולא לשונו אריכות
בתורה  מפורש כבר שהרי היא, מיותרת לכאורה

dfÎiptl7"'גו תקריבו לא מום בו אשר .12"כל

ב' מקרא של בפשוטו לרש"י מנאֿליה ה)
ואסור  מעשר בתורת ש"יאכל שבפירושו הפרטים

וליעבד" .13לגזוז

בזה:·. והביאור
פירושים: ב' בה אפשר יבקר" "(לא) תיבת

בהמה  ולהוציא לבקר - ובנידוןֿדידן בירור, א)
שבעדרו. העשר מתוך אחת

"בקורת" מלשון פירושה 14ב) ובנידוןֿדידן ,
בקורת  לעשות אלא) השאר, מתוך אחד שיברר (לא
עשר  של מהעדר אחת שכל והיינו עדרו. בכל
מבוקרת. תהיה קודש) העשירי יהי' (שממנו בהמות

בתוך  בקורת לעשות מותר ההלכה דרך ועלֿפי
בכולי  מומא ביה "לשדי שיכול היינו עדרו,

ומזה linae`(15עדריה" בעלֿמום). העשירי יהי'
את  לבקר שיכול גיסא, לאידך גם (בפשטות) מובן

) יפות כולן שתהיינה העשירית linae`עדרו תהי'
יפה). בהמה

בין  יבקר "לא באם הכתובים בפשטות והנה
שמזהיר  היינו בירור, מלשון פירושו לרע" טוב
וקודש, טובה היא שתהי' מהעשר אחת יברר שלא
השבט  תחת יעבור אשר "כל נאמר כבר הרי
לברר  שאין כנ"ל, מובן, דמזה קודש" יהי' העשירי

שבעדרו. השאר מן אחת בהמה

מלשון  הוא יבקר" ש"לא יותר מסתבר ולכן
הבהמות  כל את יבקר" ש"לא היינו בקורת,
רצונו. כפי כולן שתהיינה - שיעשרן קודם שבעדרו

מלשון  הוא יבקר לא כי לפרש בא רש"י אולם
"לא  בפירושו מעתיק ולכן ביקורת, ולא בירור
אלו, תיבות מפרש בעיקר שהרי לא, ותו יבקר"
זה  אחרי מהנאמר הוא לפירושו שההכרח אלא

ב"וגו'": מרמז הוא וזאת לרע", טוב "בין

לקרבן  בהמה בהפרשת כשמדבר לפניֿזה
או 16נאמר  ברע טוב אותו ימיר ולא יחליפנו "לא 

"לא  נפרש אם דידן, בפסוק ועלֿפיֿזה בטוב". רע
יעשה שלא רק zxewaיבקר", נאמר למה - בעדרו

 ֿ כבלפני להוסיף לו הי' לרע", טוב בין יבקר "לא
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שו"ע  (וראה היפה" מן יקדיש כו' ביותר המשובח היפה מן קרבנו
(חלקו  רעד סי' תשי"ד) (נ.י. צפע"נ שו"ת וראה רמח). סו"ס יו"ד
כלל  לתורה ציונים שם. הרי"פ ביאור שם). עה"ת בצפע"נ נעתק

יג.
"הרוצה  מתחיל א. שם (ובשו"ע) שברמב"ם להעיר אבל

exvi seki envr zekfl לבו מכוין שאם לפרש יש שבזה כו'" הרע
ראה  – בזה כמו בזה מצוה יותר) להביא יכול (ואינו לשמים
בארוכה  (וראה ללמדך ד"ה א טו, שבועות תוס' בסופו. מנחות
אומר  הוא "וכן מסיים ב. ואילך). 13 וע' ,3 הערה 10 ע' לעיל
שבנוגע  י"ל אך נדריכם". "מבחר הכתוב הביא ולא לה'" חלב כל

הב  שכבר ע"ז סמך (ובפר"ז לקרבנות, שם ה"ח בפ"ב "מבחר" יא
ב" שמדבר לפי לה'", חלב "כל הביא וכאן xacשם). lk שהוא

שולל  נדריכם" "מבחר הרמב"ם) (שלדעת י"ל או האֿל". לשם
(שבפ"ב  אחרים" ו"חוליים שם) (רפ"ז וכעור" כחוש "שה רק
לה'" חלב ו"כל והמובחר). היפה היפך (היינו וכיו"ב שם)**
האינו  שלילת רק (לא ביותר"*** המשובח היפה "מן גם מרבה

כו'). ומובחר יפה
קדושה"בפשטות12) עליו "חלה בע"מ שגם שכ' שמכיון י"ל

שבע"מ  קס"ד הי' ,7 הערה כנ"ל בע"מ להקדיש אסור שבכלל אף
"ולא  פירש ולכן ב, יד, שם וכבגמרא - להקריבו גם אפשר זה

לקמן. המבואר ע"פ ביותר יומתק אבל בע"מ". שיקריב
לפי ואין13) (לא הוא אלו פרטים ב' מביא שרש"י שמה לומר

(לפי  בע"מ במעשר הדין זה כי אלא) בפשש"מ, שמרומזים
לשלול  הוצרך (ולכן קדושה" עליו ש"חלה שכ' ומכיון האמת),
"שיאכל  מסיים הקודמת) בהערה כנ"ל בע"מ" שיקריב "ולא

z`ia 'ldn f"tq m"anx) n"ra llka md mdefne dleg owf la` (**
.(ycwn

gxken (my lirl d`x) envr oaxwdl rbepa :ielz f"afc l"ie (***
ied k"l`c ,a"eike "xerke yegk" `l epiid "mkixcp xgan" 'idiy wx

l oixeq`" 8 dxrd seqa `aenda d`xe) miycw oeifa enk מזבח. .
on dpi`y המובחרzekfl dvexd" mc`dl rbepae exviעצמו"). seki

gaeynd dtid on epaxw `iaie ביותר."

מעשר  שבקדושת הדברים אלה כי כו'" לגזוז ואסרו מעשר בתורת
– בתם כמו בבע"מ שישנם

עליו  "חלה לכתוב כ"א כלל, להביאו צריך הי' לא עפי"ז כי
הדברים  ששאר מובן והי' בע"מ", שיקריבו לא אבל קדושה

תם  במעשר גם (שהרי בו ישנם מעשר הביא שבקדושת לא
דיניו). פרטי כל הקודמו) (בפרש"י

את ל'14) "לבקר שם פרש"י וראה כ). (יט, קדושים הכתוב
הדבר".
וש"נ.בכורות15) ב. לו,
יו"ד.כז,16)

izewega zyxt - zegiy ihewl

את  לבקר שאין כמו שהרי לטוב", רע "בין גם זה
שתהי  צריך עדרו כן כמו יפות, הבהמות כל ינה

רעות  כולן שתהיינה יבקר שלא ,17להזהיר 

ותו  לרע" טוב בין יבקר "לא רק שנאמר וכיון
יברר. לא הוא פירושו יבקר" ש"לא מוכח - לא
לברר  שאפשר לומר תיתי מהיכא תאמר, ואם
רש"י  מפרש העשירי, הוא שיהא היפה את ולהוציא
בורר  יהא יכול נדריכם, מבחר וכל שנאמר "לפי

יבקר" לא לומר תלמוד - היפה את .18ומוציא

כי  לטוב", רע "בין מוסיף הכתוב אין ולכן
יהי' העשירי גו' יעבור אשר "כל שנאמר מאחר
ולהוציא  לברר שאפשר לומר מקום אין גו'" קודש
שכתוב  מפני לא אם כנ"ל, קודש שיהא העשירי את
את  ולהוציא (לברר שפירושו נדריכם" מבחר "כל

(dtiה) לומר צריך לכן ,wx טוב בין יבקר "לא (
היפה. את ומוציא בורר יהא שלא לרע",

טוב ‚. בין יבקר ש"לא כיון קשה: עדיין אמנם
מבחר  מ"וכל נלמד שלא לשלול רק נאמר לרע"
לכתוב  מספיק הי' הרי - לבקר שצריך נדריכם"
לפרש  מוכרח הי' אז שגם לא, ותו יבקר" "לא

היפה  בביקור הוא הכתוב 19שהמדובר בלעדי (כי
על שכוונתו נדריכם", מבחר צורך dtid"וכל אין ,

נאמר  שכבר מאחר העשירי, את יברור שלא לשלול
"בין  תיבות ואםֿכן כנ"ל). גו'", יעבור אשר "כל

הן. מיותרות לרע" טוב
עוד  מרבה לרע" טוב ש"בין רש"י מכריח ומזה

לומר 20ענין  הכתוב ובא ובעלֿמום". "תם "בין 21-

שאין  ואף קדושה". עליו חלה בעלֿמום בין תם
היא  המעשר וקדושת המזבח, לגבי קרב בעלֿמום
שנאמר  ממה למדנו מכלֿמקום כו'", למזבח "ליקרב
 ֿ ובעל תם גם (שפירושו לרע" טוב בין יבקר "לא

קדושה" עליו "חלה בעלֿמום שגם כנ"ל) ,22מום,

אלא  בעלֿמום שיקרב "לא היא שקדושתו אלא
כדלקמן. וליעבד", ליגזז ואסור מעשר בתורת יאכל

תם „. (בין העשירי בקדושת בזה: והביאור
" - נאמר בעלֿמום) בכתוב idi'ובין וכן קודש".

"העשירי תיבת idi'לפניֿזה (בהוספת לה'" קודש
הקדושה  חלות עצם על דנוסף משמע מזה "יהי'")

ש" צריך הבהמה, להיות idi'על צריך - קודש"
עם ביחד שתיכף ied'החלות היינו דקדושה,

פעולת  בה תיעשה הבהמה .24קדושה 23כשנתקדשה
(הנאמר  קודש" "יהי' על רש"י שפירש וכמו
כו' ואמוריו דמו למזבח "נקרב - בתם) לפניֿזה
הקדושה  פעולת שזוהי לבעלים", נאכל והבשר
משנתקדשה  לעשותה האדם על שחל - החיובית

הבהמה.

שייך  איך מובן, אינו לבעלֿמום בנוגע אולם
לעשות  אפשר איך הייינו קודש", "יהי' בזה לומר
מקריבין  אין הרי - קדושה של חיובית פעולה  בה

המזבח. גבי על בעלֿמום
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שמעכב ואף17) קס"ד הי' הרי – במכש"כ מובן הי' זה
בהמות  העדר כל ועשה עבר שאם להשמיענו וצריך בדיעבד,
בפרש"י  האורה בלבוש ועדמש"כ מעשר, קדושת ע"ז שחל רעות,

יו"ד. פסוק
היפה ומזה18) את לברר שצריך הקס"ד לשלול בא שהכתוב

הוא  יבקר שלא רש"י) (לדעת לומר מקום אין שוב לכאורה –
הערה  לקמן וראה לבקר. מחויב שאינו שלילה, רק זהו כי לאו,

.22
מל'אבל19) הוא יבקר" "לא דפי' קס"ד הי' שאז לומר אין

להתעשר  לדיר נכנסות הבהמות כל דלא מובן דהרי בעדרו, בקורת
מן  דלהוציא הבקורת שיעשה מוכרח וא"כ א), נז, בכורות (ראה
בפרש"י, (דבכורות) הנ"ל הובא שלא ואף הנ"ל, הפסולין העדר
פרש"י  (ראה מהקרבה בהמות כמה נתמעטו בפפש"מ גם א) הרי
עליו  חלה בע"מ דגם הלימוד הי' לא אם ב) י). ג. ב. א, ויקרא
בכל  ולהקריב להקדיש האיסור נשאר הי' הרי וכו' קדושה

שם. אמור שבפ' הפסולין
כמה ואי"ז20) שצירפו כמו הפירוש התחלת עם אחת דרשה

יבקר  לא רק הוא (ששם התו"כ לפי' רש"י דברי כל התו"כ מפרשי
רש"י). דברי כתחילת – היפה בבירור

בפנים ותיבות21) הכתוב ל' העתקת הן – לרע" טוב "בין

ס"ג  58 ע' חי"א לקו"ש (ראה עה"ת בפרש"י כבכ"מ – פרש"י
שם). 22 ובהערה

(בפירושוועפ"ז22) דלפירש"י "לא z"drנמצא בהכתוב אין (
רק  הוא היפה את להוציא בנוגע לאו. איסור לרע" טוב  בין יבקר
ש"חלה  לומר הכתוב בא לבע"מ ובנוגע לבקר, שא"צ שלילה

קדושה", עליו
"בין  דמתיבת ד) (שיח, שם פערלא הרי"פ בביאור כמ"ש ולא

"ד  וכמו אחר, פי' הוא ואילך בע"מ" בין בפרש"י,תם אחר" בר
ולפי' לאו. אי"ז היפה, את להוציא לשלול שבא פירושו ולהתחלת
בזה  בארוכה שקו"ט עיי"ש לאו, היא ובע"מ תם על שקאי השני
רק  הוא יפה, פי' דטוב דס"ל כאן דהתו"כ מחלוקת, זהו שלדעתו
לו, (בכורות דילן וגמ' ממבחר). להיות קפיד דלא (לומר שלילה
ובע"מ, תם הוא ורע טוב ופי' לאו, אזהרת דהוי ס"ל ב) נג, ב.
ב. עז, (מהדו"ת צפע"נ ועייג"כ יא). (יב, ראה הספרי דעת וכ"ה
ראה  ובפ' כאן, עה"ת בצפע"נ נעתקו .83 ע' ערכין להל' השמטות
את  בבירר רע"ב) נח, (בכורות ותוס' רש"י מחלוקת ושם: שם).

יבקר". "לא על עבר אם היפה,
תהא,עפ"ז23) בהויתה תהי' יב): (כה, בבהר פרש"י לתרץ יש

זה –idza'ול"ק שלפניו שבכתוב
בפעם – פעולה d`'אלא שצ"ל כפשוטו הוא "תהי'" שנאמר

וכשנשנה  י) כה, פרש"י שם כו' ואומרים בב"ד – (וקדשתם
תהא. דבהוויתה לדרשה ה"ז – עוה"פ

התו"כ 24) דרשת קודש" "יהי' על הביא לא שרש"י ובפרט
הדרשות  שאר ועד"ז ועשר", בעמוד בהמה שמעשר "מלמד כאן

ב). נח, ב. נג, (בכורות שבגמרא
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(שהיא  בעלֿמום שיקרב "ולא רש"י מוסיף לכן
אלא  בפשטות) עיקרית, קדושה של חיובית פעולה
חיובית  פעולה היא זאת שגם מעשר", בתורת יאכל

" - קדושה קודש".idi'של

מעשר" "בתורת לאכלו כי מספיק, זה אין אבל
ב  (והשחיטה שחיטה לאחר רק אינה menÎlraאפשר

מיד  ולא - מעשר) של הקדושה מפעולת חלק
קדושה". עליו כש"חלה

וליעבד", ליגזז "אסור רש"י מוסיף ולכן
משנתקדשה. תיכף ליזהר צריך זו שבקדושה

פעולה  אינה כי - מספיק זה שאין מובן אמנם
ziaeig ולכן וליעבד". ליגזז "אסור שלילית אלא

כנ"ל. מעשר", בתורת "יאכל הוא הראשון ענין

רש"י ‰. שבפירוש בהלכה מופלאים מענינים
דילן:

אשר  בבעלֿמום זו קדושה להבין, צריך עדיין
ימים  ל"שני נאכל ענינה: מה מעשר" בתורת "יאכל

אחד" נאכל 25ולילה מום; בבעל ולא בתם רק הוא ,
(ירושלים) העיר בכל בתם,25רק רק הוא זה גם ,

מקום" בכל "נאכל בעלֿמום בחוץ 26אבל גם ,
לארץ.

 ֿ שעל בעלֿמום מעשר באכילת מיוחד דין ואיזה
מעשר" "בתורת אכילה - זו אכילה תיקרא ?27ידו

נמכרין  "שאין מה היא שהכוונה לומר [ואין
בליטרא" שוקלין ואין שלכמה 28באטליז (נוסף כי

(בבעלֿמום) מדרבנן הוא רק 29דיעות זהו (א) הרי) ,
דין זה אין - ועיקר (ב) שלילי ,30מעשר zlik`aענין

רש"י  משמע 31ומלשון מעשר" בתורת "שיאכל
ענין ezlik`aשיש iaeig32.[

כפשוטו הוא רש"י שפירוש לומר ynnובהכרח
- מעשר" "בתורת להיות צריכה שהאכילה -

oeekl jixv `ziixe`cnyאוכל ולכאורה xyrnשהוא .
אחר. במקום אשתמיט ולא הוא, גדול חידוש

.Â:רש"י שבפירוש תורה" של מ"יינה
בחסידות  הגשמיים 33מבואר שבדברים שבזיכוך

ומהן: מדריגות, כמה ישנן לקדושה, ועלייתם

מצוה, לעשיית הוכנו ש(רק) גשמיים דברים
שהוכן  צמר כגון מצוה, בהם שנעשית טרם
- מזה למעלה וכו': לתפילין, קלף לציצית,
המצוה, בהם שנעשית אחרי הגשמיים הדברים
עלֿידי  המצוה קיום בעת בהם הנעשה הזיכוך אשר
רישומו  נעלה) הכי הזיכוך הוא (שאז המצוה קיום

המצוה. קיום אחרי בדבר נשאר

הזיכוך  רושם דומה אינו חילוק: גופא ובזה
הם  המצוה עשיית לאחר אשר בדברים שנשאר

קדושה" קדושה 34"תשמישי בהם שאין לאלו
מצוה" "תשמישי וכמו המצוה, עשיית 34לאחר

וכו'.

נעשית  המצוה שאין בדברים גם מזה, [ויתירה
אלא עצמם mciבהם lry ממון כגון: מצוה, נעשית

שום  אלו במעות שאין אף הנה לצדקה, הניתן
דומה  אינו מקום מכל כמקודם), חולין (הם קדושה
לכמו  צדקה, מצות בו שקיימו לאחר זה ממון
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מ"ח.זבחים25) פ"ה,
ה"ד.רמב"ם26) פ"ו בכורות הל'
שהנאכלים ואין27) בקק"ל כמו באכילתו מצוה שיש לומר

ד"ה  א נט, פסחים (רש"י לבעלים באכילתן מ"ע יש לישראל
שהרי  – א) מ"ע בהשלמות בסהמ"צ רמב"ן השנה. ימות בשאר
ע"ג  שנקרבים כאלו בקק"ל רק הוא בהנ"ל המובאים פסוקים
גם  נקרב) שאינו בע"מ באכילת מצוה (שאין וכדמוכח המזבח.

את לאכול שהיא ספ"י gafdמהברכה תוספתא שם. ברכות (רש"י
במשנה). א קכא, פסחים רש"י וראה דפסחים.

א.בכורות28) ח, תמורה א. לא,
מצוה רמב"ן29) חינוך ס"א, שם רא"ש רפ"ה. בכורות הל'

פרש  וראה הל'שסא. ברמב"ם וראה ופרכינן. ד"ה ב עה, זבחים "י
בע"מ. במעשר בכלל מכירה איסור לענין ה"ו, שם בכורות

שאין בדוחק30) כוונתו מעשר" בתורת ש"יאכל אפ"ל הי'
הוא  שלפי"ז ע"ז (נוסף אבל בעצמו, לאכלו כ"א לאחר, למוכרו
בפנים, כנ"ל חיובי ענין משמעותו קודש" ו"יהי' שלילי, ענין רק
בפשטות  הול"ל ב) למקרא, חמש בן שיבינו רמז זה אין א) הנה):
לדעת  - עפי"ז ג) כיו"ב. או בתם) פרש"י (ע"ד יאכלנו בעליו –

סוגי' כמשמעות דלא וחידוש מדאורייתא, מכירה איסור – רש"י
הקודמת. בהערה בהנסמן וראה ואילך) ב לא, (בכורות הגמרא

לרמזו. ולא לפרשו לרש"י הו"ל -
ובפרט וגם31) לפורטו, לרש"י הו"ל רש"י כוונת הי' לזה אם

ועבודה. גיזה איסור שמפרט
בתורת ואף32) "נאכל הל' נאמר שם) (בתמורה שבש"ס

הרי  כו' בליטרא" ונשקלין באטליז נמכרין ש"אין לענין מעשר"
רש"י בפירוש כן לפרש בפרש"י)z"drקשה ההלכה ע"ד (גם

לעולם  ד"ה ב) (קיב, סנה' בפרש"י ועי' לסתום. ולא לפרש שבא
ומעשר" בכור בהמת ליווי.. שם להם "שיש שכתב מומין בבעלי
ד"אין  הא שגרס חוץ, ד"ה א לא, בכורות התוס' לדעת (משא"כ

בסנה'). גם נמכרין"
ש"אין  דזה ס"ל בתמורה הסוגיות: בחילוק לפרש ויש
דאיסור  דס"ל בסנה' משא"כ מה"ת, הוא וכו'" בליטרא שוקלין
(לגירסת  (ולכן מדרבנן רק הוא כו' שוקלין ואין כו' נמכרין אין

שם). הובא לא רש"י)
וראה ראה33) .4 ע' תו"ש ב. עז, ואילך. א נו, אורה שערי

.4 הערה 148 ע' תש"ט ספה"מ
ב.מגילה34) כו,

izewega zyxt - zegiy ihewl

נפלאה  פעולה ועוד לצדקה. שנתנוהו קודם שהיה
כל  מעלה זה צדקה שממון - זה ידי על שנעשית

נתרם  שממנו .35הממון

העשירי  בנידוןֿדידן, - עלֿפיֿזה ולכאורה
צריךֿעיון]. ועוד התשעה. כל עמו מעלה

שבמתןֿתורה  החידוש זהו בזה: והטעם
יעלו  והתחתונים לתחתונים ירדו "העליונים

הגשמי 36לעליונים" בדבר הנעשה שהזיכוך והיינו .
לאחר  גם (רישומו) בו נקבע המצוה, עשיית בעת

המצוה  .37עשיית

בהמה  מעשר רש"י: בפירוש מרומז זה וענין
הקדושה  הנה קודש", "יהי' זה על שנאמר תמימה
על  קריבה - אחרֿכך בגלוי בה נראית בה הנעשית
בבהמה  אמנם וכו'. ואימוריה דמה המזבח, גבי
המזבח, גבי על אותה מקריבין שאין מום, בעלת
עליה  שחלה אחר קדושה בה נראה לא לכאורה
בה  ולעבוד לגוזזה שאסור ורק מעשר, קדושת

רק באופן jxcÎlr(שזהו אבל וכו'), לבזות אסור
לפירוש  מהֿשאיןֿכן קדושה. בה נראית לא חיובי
ו"חלה  מעשר מצות בה שנתקיימה מכיון - רש"י
לידי  שבאה קדושה בה נשארה קדושה", עליו
מעשר", בתורת "יאכל לאחריֿזה שם בגלוי ביטוי
כנ"ל. מעשר, אוכל שהוא לכוין עליו - שכשאוכלו

.Ê רש"י שבפירוש תורה" של ב"יינה ענין עוד
דילן:

שעיקר 38ידוע  טוב", ו"עשה מרע" "סור בענין
טוב" "ועשה עלֿידי הוא אלקות קדושת המשכת
אלקות  להמשיך שבכדי אלא דוקא, מצותֿעשה -
מרע", "סור תחלה להיות צריך מצותֿעשה, עלֿידי
דירה  לו לעשות שרוצים בשרֿודם המלך ו"כמשל

לפנ  שצריכין וכו'נאה לכלוך מכל ההיכל ות
כו'" נאים כלים שם לסדר .39ואחרֿכך

שמרמז  הענינים:40וזהו בסדר רש"י

ליגזז  אסור (ואחרֿכך) מעשר בתורת "שיאכל
- שבעבודה המכוון עיקר מבאר מתחילה וליעבד".
"ועשה  - חיובי ענין הוא מעשר", בתורת "יאכל
בגלוי  הקדושה בחינת מתבטאת שבזה טוב",
שהוא  מרע", "סור עלֿדבר מדבר ואחרֿכך כנ"ל:
ליגזז  "אסור - אלקות להמשכת וטפל הקדמה

וליעבד".

תחלה  הרי בפועל הדברים שסדר אף והיינו,
יהיו  שלא מרע" ב"סור הזהירות להיות צריכה
ב"עשה  העבודה ואחרֿכך רצויים, בלתי דברים

" - רש"י בפירוש אבל תורה",dpiiטוב", של
שבעבודה  והמכוון העיקר לו 41מדגיש לעשות -

טוב", "ועשה עלֿידי בתחתונים דירה יתברך
להיות  צריכה לזה קודם אשר מבאר ואחרֿכך

מרע". ד"סור העבודה

מקדים  זה): שברמז פשט (עלֿפי לומר יש עוד
i`cedואחרֿכך יאכל, -wtqd צמר יהי' שאם -

עלֿידי  להיעשות הראויה ועבודה להגזז הראוי
וליעבד. ליגזז אסור - זו בהמה

וכו'", גיזה "איסור - מרע" ש"סור אף והנה
בגילוי  הקדושה להמשכת והכנה הקדמה רק הוא
מעשר", בתורת "יאכל - טוב" "ועשה עלֿידי
מרע", ד"סור הזהירות להיות צריכה מכלֿמקום
בב' שזה רש"י ומבאר הפרטים. בכל דוקא
הזהירות  עבודה, ואיסור גיזה איסור הענינים:

ב  הנעשית ב"עבודה" הן להיות הבהמה sebצריכה
שהיא  ב"גיזה" והן עיקריים: בענינים דהיינו -
הטפל  בשרו" "את הן שהשערות בשערות,

(שנראים 42לבשרו  בענינים גם הזהירות דהיינו -
כ)טפלים. לכאורה

כדבעי  אחרֿכך תהי' זה בסדר עבודה ועלֿידי
יתברך  לו לעשות טוב", "ועשה שעלֿידי ההמשכה

בתחתונים. דירה

(d"kyz ,izwega t"y zgiyn)
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פל"ד.עיין35) תניא
טו.שמו"ר36) וארא תנחומא ג. פי"ב,
שם.ראה37) ובהערות 59 ע' ח"ח .88 ע' ח"ה לקו"ש
שלח לקו"ת38) ג. מה, פרשתנו לקו"ת וראה ג. ע, לו,בלק

ובכ"מ. ד.
ואילך.לקו"ת39) סע"א טז, צו פ' שם וראה שם. בלק
קודש"בפשטות40) "יהי' כי – כו'" "שיאכל להקדים צריך

(תם) לקודמו שווה בזה חיובי, ענין בענין i"yxtyמשמעותו (גם)
דאכילה.

"יעקב להעיר41) רש"י ל' בשינוי ,120 ע' ח"ה מלקו"ש גם
האמורים ועשו (ואח"כ)dyxta(ואח"כ) "עשו הרמב"ן ללשון "

האמורים ".dhnlויעקב
ב.עירובין42) ד,
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(שהיא  בעלֿמום שיקרב "ולא רש"י מוסיף לכן
אלא  בפשטות) עיקרית, קדושה של חיובית פעולה
חיובית  פעולה היא זאת שגם מעשר", בתורת יאכל

" - קדושה קודש".idi'של

מעשר" "בתורת לאכלו כי מספיק, זה אין אבל
ב  (והשחיטה שחיטה לאחר רק אינה menÎlraאפשר

מיד  ולא - מעשר) של הקדושה מפעולת חלק
קדושה". עליו כש"חלה

וליעבד", ליגזז "אסור רש"י מוסיף ולכן
משנתקדשה. תיכף ליזהר צריך זו שבקדושה

פעולה  אינה כי - מספיק זה שאין מובן אמנם
ziaeig ולכן וליעבד". ליגזז "אסור שלילית אלא

כנ"ל. מעשר", בתורת "יאכל הוא הראשון ענין

רש"י ‰. שבפירוש בהלכה מופלאים מענינים
דילן:

אשר  בבעלֿמום זו קדושה להבין, צריך עדיין
ימים  ל"שני נאכל ענינה: מה מעשר" בתורת "יאכל

אחד" נאכל 25ולילה מום; בבעל ולא בתם רק הוא ,
(ירושלים) העיר בכל בתם,25רק רק הוא זה גם ,

מקום" בכל "נאכל בעלֿמום בחוץ 26אבל גם ,
לארץ.

 ֿ שעל בעלֿמום מעשר באכילת מיוחד דין ואיזה
מעשר" "בתורת אכילה - זו אכילה תיקרא ?27ידו

נמכרין  "שאין מה היא שהכוונה לומר [ואין
בליטרא" שוקלין ואין שלכמה 28באטליז (נוסף כי

(בבעלֿמום) מדרבנן הוא רק 29דיעות זהו (א) הרי) ,
דין זה אין - ועיקר (ב) שלילי ,30מעשר zlik`aענין

רש"י  משמע 31ומלשון מעשר" בתורת "שיאכל
ענין ezlik`aשיש iaeig32.[

כפשוטו הוא רש"י שפירוש לומר ynnובהכרח
- מעשר" "בתורת להיות צריכה שהאכילה -

oeekl jixv `ziixe`cnyאוכל ולכאורה xyrnשהוא .
אחר. במקום אשתמיט ולא הוא, גדול חידוש

.Â:רש"י שבפירוש תורה" של מ"יינה
בחסידות  הגשמיים 33מבואר שבדברים שבזיכוך

ומהן: מדריגות, כמה ישנן לקדושה, ועלייתם

מצוה, לעשיית הוכנו ש(רק) גשמיים דברים
שהוכן  צמר כגון מצוה, בהם שנעשית טרם
- מזה למעלה וכו': לתפילין, קלף לציצית,
המצוה, בהם שנעשית אחרי הגשמיים הדברים
עלֿידי  המצוה קיום בעת בהם הנעשה הזיכוך אשר
רישומו  נעלה) הכי הזיכוך הוא (שאז המצוה קיום

המצוה. קיום אחרי בדבר נשאר

הזיכוך  רושם דומה אינו חילוק: גופא ובזה
הם  המצוה עשיית לאחר אשר בדברים שנשאר

קדושה" קדושה 34"תשמישי בהם שאין לאלו
מצוה" "תשמישי וכמו המצוה, עשיית 34לאחר

וכו'.

נעשית  המצוה שאין בדברים גם מזה, [ויתירה
אלא עצמם mciבהם lry ממון כגון: מצוה, נעשית

שום  אלו במעות שאין אף הנה לצדקה, הניתן
דומה  אינו מקום מכל כמקודם), חולין (הם קדושה
לכמו  צדקה, מצות בו שקיימו לאחר זה ממון
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מ"ח.זבחים25) פ"ה,
ה"ד.רמב"ם26) פ"ו בכורות הל'
שהנאכלים ואין27) בקק"ל כמו באכילתו מצוה שיש לומר

ד"ה  א נט, פסחים (רש"י לבעלים באכילתן מ"ע יש לישראל
שהרי  – א) מ"ע בהשלמות בסהמ"צ רמב"ן השנה. ימות בשאר
ע"ג  שנקרבים כאלו בקק"ל רק הוא בהנ"ל המובאים פסוקים
גם  נקרב) שאינו בע"מ באכילת מצוה (שאין וכדמוכח המזבח.

את לאכול שהיא ספ"י gafdמהברכה תוספתא שם. ברכות (רש"י
במשנה). א קכא, פסחים רש"י וראה דפסחים.

א.בכורות28) ח, תמורה א. לא,
מצוה רמב"ן29) חינוך ס"א, שם רא"ש רפ"ה. בכורות הל'

פרש  וראה הל'שסא. ברמב"ם וראה ופרכינן. ד"ה ב עה, זבחים "י
בע"מ. במעשר בכלל מכירה איסור לענין ה"ו, שם בכורות

שאין בדוחק30) כוונתו מעשר" בתורת ש"יאכל אפ"ל הי'
הוא  שלפי"ז ע"ז (נוסף אבל בעצמו, לאכלו כ"א לאחר, למוכרו
בפנים, כנ"ל חיובי ענין משמעותו קודש" ו"יהי' שלילי, ענין רק
בפשטות  הול"ל ב) למקרא, חמש בן שיבינו רמז זה אין א) הנה):
לדעת  - עפי"ז ג) כיו"ב. או בתם) פרש"י (ע"ד יאכלנו בעליו –

סוגי' כמשמעות דלא וחידוש מדאורייתא, מכירה איסור – רש"י
הקודמת. בהערה בהנסמן וראה ואילך) ב לא, (בכורות הגמרא

לרמזו. ולא לפרשו לרש"י הו"ל -
ובפרט וגם31) לפורטו, לרש"י הו"ל רש"י כוונת הי' לזה אם

ועבודה. גיזה איסור שמפרט
בתורת ואף32) "נאכל הל' נאמר שם) (בתמורה שבש"ס

הרי  כו' בליטרא" ונשקלין באטליז נמכרין ש"אין לענין מעשר"
רש"י בפירוש כן לפרש בפרש"י)z"drקשה ההלכה ע"ד (גם

לעולם  ד"ה ב) (קיב, סנה' בפרש"י ועי' לסתום. ולא לפרש שבא
ומעשר" בכור בהמת ליווי.. שם להם "שיש שכתב מומין בבעלי
ד"אין  הא שגרס חוץ, ד"ה א לא, בכורות התוס' לדעת (משא"כ

בסנה'). גם נמכרין"
ש"אין  דזה ס"ל בתמורה הסוגיות: בחילוק לפרש ויש
דאיסור  דס"ל בסנה' משא"כ מה"ת, הוא וכו'" בליטרא שוקלין
(לגירסת  (ולכן מדרבנן רק הוא כו' שוקלין ואין כו' נמכרין אין

שם). הובא לא רש"י)
וראה ראה33) .4 ע' תו"ש ב. עז, ואילך. א נו, אורה שערי

.4 הערה 148 ע' תש"ט ספה"מ
ב.מגילה34) כו,
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נפלאה  פעולה ועוד לצדקה. שנתנוהו קודם שהיה
כל  מעלה זה צדקה שממון - זה ידי על שנעשית

נתרם  שממנו .35הממון

העשירי  בנידוןֿדידן, - עלֿפיֿזה ולכאורה
צריךֿעיון]. ועוד התשעה. כל עמו מעלה

שבמתןֿתורה  החידוש זהו בזה: והטעם
יעלו  והתחתונים לתחתונים ירדו "העליונים

הגשמי 36לעליונים" בדבר הנעשה שהזיכוך והיינו .
לאחר  גם (רישומו) בו נקבע המצוה, עשיית בעת

המצוה  .37עשיית

בהמה  מעשר רש"י: בפירוש מרומז זה וענין
הקדושה  הנה קודש", "יהי' זה על שנאמר תמימה
על  קריבה - אחרֿכך בגלוי בה נראית בה הנעשית
בבהמה  אמנם וכו'. ואימוריה דמה המזבח, גבי
המזבח, גבי על אותה מקריבין שאין מום, בעלת
עליה  שחלה אחר קדושה בה נראה לא לכאורה
בה  ולעבוד לגוזזה שאסור ורק מעשר, קדושת

רק באופן jxcÎlr(שזהו אבל וכו'), לבזות אסור
לפירוש  מהֿשאיןֿכן קדושה. בה נראית לא חיובי
ו"חלה  מעשר מצות בה שנתקיימה מכיון - רש"י
לידי  שבאה קדושה בה נשארה קדושה", עליו
מעשר", בתורת "יאכל לאחריֿזה שם בגלוי ביטוי
כנ"ל. מעשר, אוכל שהוא לכוין עליו - שכשאוכלו

.Ê רש"י שבפירוש תורה" של ב"יינה ענין עוד
דילן:

שעיקר 38ידוע  טוב", ו"עשה מרע" "סור בענין
טוב" "ועשה עלֿידי הוא אלקות קדושת המשכת
אלקות  להמשיך שבכדי אלא דוקא, מצותֿעשה -
מרע", "סור תחלה להיות צריך מצותֿעשה, עלֿידי
דירה  לו לעשות שרוצים בשרֿודם המלך ו"כמשל

לפנ  שצריכין וכו'נאה לכלוך מכל ההיכל ות
כו'" נאים כלים שם לסדר .39ואחרֿכך

שמרמז  הענינים:40וזהו בסדר רש"י

ליגזז  אסור (ואחרֿכך) מעשר בתורת "שיאכל
- שבעבודה המכוון עיקר מבאר מתחילה וליעבד".
"ועשה  - חיובי ענין הוא מעשר", בתורת "יאכל
בגלוי  הקדושה בחינת מתבטאת שבזה טוב",
שהוא  מרע", "סור עלֿדבר מדבר ואחרֿכך כנ"ל:
ליגזז  "אסור - אלקות להמשכת וטפל הקדמה

וליעבד".

תחלה  הרי בפועל הדברים שסדר אף והיינו,
יהיו  שלא מרע" ב"סור הזהירות להיות צריכה
ב"עשה  העבודה ואחרֿכך רצויים, בלתי דברים

" - רש"י בפירוש אבל תורה",dpiiטוב", של
שבעבודה  והמכוון העיקר לו 41מדגיש לעשות -

טוב", "ועשה עלֿידי בתחתונים דירה יתברך
להיות  צריכה לזה קודם אשר מבאר ואחרֿכך

מרע". ד"סור העבודה

מקדים  זה): שברמז פשט (עלֿפי לומר יש עוד
i`cedואחרֿכך יאכל, -wtqd צמר יהי' שאם -

עלֿידי  להיעשות הראויה ועבודה להגזז הראוי
וליעבד. ליגזז אסור - זו בהמה

וכו'", גיזה "איסור - מרע" ש"סור אף והנה
בגילוי  הקדושה להמשכת והכנה הקדמה רק הוא
מעשר", בתורת "יאכל - טוב" "ועשה עלֿידי
מרע", ד"סור הזהירות להיות צריכה מכלֿמקום
בב' שזה רש"י ומבאר הפרטים. בכל דוקא
הזהירות  עבודה, ואיסור גיזה איסור הענינים:

ב  הנעשית ב"עבודה" הן להיות הבהמה sebצריכה
שהיא  ב"גיזה" והן עיקריים: בענינים דהיינו -
הטפל  בשרו" "את הן שהשערות בשערות,

(שנראים 42לבשרו  בענינים גם הזהירות דהיינו -
כ)טפלים. לכאורה

כדבעי  אחרֿכך תהי' זה בסדר עבודה ועלֿידי
יתברך  לו לעשות טוב", "ועשה שעלֿידי ההמשכה

בתחתונים. דירה
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פל"ד.עיין35) תניא
טו.שמו"ר36) וארא תנחומא ג. פי"ב,
שם.ראה37) ובהערות 59 ע' ח"ח .88 ע' ח"ה לקו"ש
שלח לקו"ת38) ג. מה, פרשתנו לקו"ת וראה ג. ע, לו,בלק

ובכ"מ. ד.
ואילך.לקו"ת39) סע"א טז, צו פ' שם וראה שם. בלק
קודש"בפשטות40) "יהי' כי – כו'" "שיאכל להקדים צריך

(תם) לקודמו שווה בזה חיובי, ענין בענין i"yxtyמשמעותו (גם)
דאכילה.

"יעקב להעיר41) רש"י ל' בשינוי ,120 ע' ח"ה מלקו"ש גם
האמורים ועשו (ואח"כ)dyxta(ואח"כ) "עשו הרמב"ן ללשון "

האמורים ".dhnlויעקב
ב.עירובין42) ד,



מח
בראשית יב, טז – ולאברם היטיב בעבורה ויהי-לו 
צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ואתנות וגמלים

ביאור הג', )ב"מ נט.( אין הברכה מצוי' בתוך ביתו של 
אדם אלא בשביל אשתו שנא' ולאברם היטיב בעבורה, 
היינו דאמר להו רבא לבני מחוזא אוקירו לנשייכו כי 

היכי דתתעתרו וכו'

וא"ר חלבו לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין 
אשתו  בשביל  אלא  אדם  של  ביתו  בתוך  מצוי'  ברכה 
רבא  להו  דאמר  והיינו  בעבורה  היטיב  ולאברם  שנאמר1 

לבני מחוזא אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו2.
בבא מציעא נט, א

אוקירו נשייכו, כבדו נשותיכם.
מחוזא, עיר שהי' רבא דר בתוכה כך שמה.

רש"י

עשיר,  הוא  אז  ביתו  בתוך  תבואה  להאדם  לו  כשיש 
משא"כ כשאין לו תבואה בתוך ביתו אז נקרא דל.

הנה הברכה המצוי' בתוך ביתו של אדם, הוא הברכה 
בתבואה שבתוך ביתו, והוא כי אפילו אם יש לו תבואה 
בעיסה,  מצוי'  ברכה  שיהי'  להיות  צריך  הנה  ביתו  בתוך 
שעל  דוקא,  האשה  ע"י  הוא  בעיסה  מצוי'  ברכה  ושיהי' 
וכמו  הרבה.  ברכה  בה  שנעשה  העיסה  מתגדלת  ידה 

שמצינו בשרה שהיתה ברכה מצוי' בעיסה3.
בעבורה  בעבורה,  הטיב  ולאברם  ממ"ש  זה  ונלמד 
וההטיב  הארץ4,  מעבור  כמו  תבואה  הוא  שעבור  ממש, 

בעבורה הוא מה שהברכה מצוי' בעיסה.
והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא אוקירו לנשייכו כי 
מבחי'  הוא  רבא  כי  זה  אמר  דוקא  רבא  דתתעתרו,  היכי 
פ'  להאריז"ל  תורה  בלקוטי  כמ"ש  מרבא  אותיות  אברם 

לך5 ע"ש.
כתיב  שבאברם  כמו  ע"ד  הוא  במחוזא6  דר  הי'  ורבא 
אחר הדברים האלה )שהוא אחר מלחמת המלכים שהשיב 

1( בראשית יב, טז. )ראה גם לקמן סימן קטו(.
2( כי היכי דתתעתרו, דעי"ז תתעשרו.

3( ראה רש"י בראשית כד, סז.
4( יהושע ה, יב "באכלם מעבור הארץ".

אחי  בן  רכושו  ואת  לוט  את  ויקחו  יב(  יד,  )בראשית  שם:  וז"ל   )5
אברם, כבר הודעתיך איך רבא האמורא נמשך נשמתו משרש דנעמה 
העמונית בת לוט וז"ס ואת כל "רכושו "בן "אחי ר"ת רבא )כי כולה 
היא למעלה( וכאשר הקליפות שבו את לוט גם את נשמת רבא שבו 
וזהו סוד בן אחי  ויצאה ממנה רבא  עמו עד שיצאה נעמה העמונית 

אברם כי אותיות רב"א הוא באברם.
6( ראה גם לעיל סימן פה.

אברם את רכושו בן אחיו ר"ת רב"א כמ"ש בלקוטי תורה 
שם( הי' דבר ה' אל אברם במחזה לאמר, מחזה דוקא.

עד"ז הוא מה שרבא דר במחוזא דוקא.
דר  והי'  רב"א,  מספר  עולה  שברבוע7  מחזה  במלת 
מספר  דמחוזא  הפשוט  בהסר  עולה  שברבוע8  במחוזא 
במחוזא,  דר  הי'  דמחזה,  הרבוע  שרבא  מה  זהו  רב"א, 
רבא,  מספר  הפשוט  מבלי  בלבד  הרבוע  מספר  שעולה 

והיינו הרבוע דר בהפשוט, וד"ל.
שצריך  יודע  הוא  אברם,  בחי'  כמו  שהוא  רבא  הנה 
להוקיר לאשתו בשביל שיתעשר ע"ד כמו שבאברם כתיב 
ולאברם הטיב בעבורה, לכן אמר שכן צריך לעשות לבני 

מחוזא.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שסא

והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא אוקירו לנשייכו כי 
היכי דתתערו:

רבא  אמר  מחוזא  שאנשי  לב9:  משבת  להעיר  יש 
שגוזלות לבעליהן וכו', וחידש שבכ"ז אוקירו לנשייכו כי 
היכי דתתעתרו. ואפשר שמפ"ז אין מספיק הטעם דיבמות 
)סב:( שהמכבדה10 יותר מגופו עליו נאמר וידעת כי שלום 

אהלך וכו'11. ועיין ג"כ לקוטי תורה ס"פ וזאת הברכה12.
הערה מכ"ק אדמו"ר זי"ע

 ,203  = )60( )55( + מחזה  )48( + מחז  )40( + מח  מ  פירוש:   )7
כמספר רב"א.

8( פירוש: מ )40( + מח )48( + מחו )54( + מחוז )61( + מחוזא 
)62( = 265, ובהסר מספר הפשוט של מחוז"א )מספר 62(, דהיינו 

265 – 62 = 203, כמספר רבא.
העיר  בתוך  וכלול  דר  שהי'  והיינו  במחוזא,  ָדר  הי'  רבא  פירוש: 
וכן "מחזה" ברבוע,  מחוזא, והרבוע דמחוזא – שהוא בגי' "רבא", 
הם בגי' האותיות שכלולים וָדִרים בתוך האותיות "מחוזא", וזהו רמז 

ש"רבא" ָדר במחוזא.
9( גמרא שם: בעון גזל הגובאי עולה והרעב הוה... אמר רבא כגון הני 
נשי דמחוזא דאכלן ולא עבדין. ]ופרש"י – דאכלן ולא עבדין. ונמצא 
שגוזלות את בעליהן ועוד מתוך שמלומדת במאכל ובמשתה גורמות 

לבעלים לגזול.[
יותר מגופו עליו  וז"ל: ת"ר האוהב את אשתו כגופו והמכבדת   )10
הכתוב אומר )איוב ה, כד( וידעת כי שלום אהלך ]רש"י: יותר מגופו, 

דזלותא דאיתתא קשה מדגברא[.
11( וצריכים גם הטעם "כי היכי דתתעתרו" וד"ל.

ע"ב(  דס"ב  )ביבמות  מארז"ל  ...יובן  שם:  וז"ל  ב(  ק,  )עמוד   )12
ע"פ להניח ברכה אל ביתך )ביחזקאל סי' מ"ד( שהברכה לאדם היא 
בשביל אשתו. וזהו מימי לא קראתי לאשתי אשתי אלא לאשתי ביתי 
)בשבת קיח, ב(, וצ"ל דהרי בכתובה כותב האיש לאשתו אנא אוקיר 
ואוזין, הלא אמרו  ולכאורה תמוה איך כותב אנא אוקיר  כו',  ואוזין 
אין אדם ניזון אלא בשביל אשתו, אך באמת שניהם אמת כי העיקר 
העבודה להמשיך בחי' חסדים העליונים הוא מבחי' דוכרא, רק שיכול 
להיות שיהיו החסדים רק בגילוי אלקות וכדומה ולא ישתלשל למטה 
למטה  דאצילות  ורחמים  חסד  מבחי'  ושימשך  גשמי,  בפרנסה  כלל 

נותן לחם לכל בשר גשמי זהו בשביל אשתו... ע"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מט

מצותי  ואת  תלכו  בחוקותי  אם   – ג  כו, 
תשמרו ועשיתם אתם

א. אם בחוקותי תלכו. כתב הגאון בספר ברכת טוב ז”ל 
לומר  רצה  תלכו  בחוקותי  אם  לשונו,  וזה  כג  דף  בליקוטיו 
כשבחוקותי תלכו יהי' הגאולה הנרמז במילת אם, בגאולת 
מצרים על ידי אהרן משה, דיוונים על ידי אלעזר מתתיהו, 
ידי  על  לבא  דלעתיד  מרדכי,  אסתר  ידי  על  דאחשורוש 

אליהו משיח, וזהו אם הבנים שמחה עכ”ל.
דכתב  ז”ל  לעד  סמוכים  בספר  מ”מ  הקדוש  הרב  גם 
בכוונת הסמיכות משם הרב מנחה בלולה ז”ל ד'אם' ראשי 
תיבות אליהו משיח לרמוז למאמר רז”ל בשבת דף קיח אם 
סמך  ולזה  נגאלים  מיד  כראוי  שבתות  שני  ישראל  שמרו 
)כו, ב( שבתותי תשמורו מיד אם בחוקותי תלכו כלומר מיד 

אליהו משיח מתגל' עכ”ל.
ברכת טוב

כו, ד – ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ 
יבולה ועץ השדה יתן פריו

עכשיו,  עושה  שהיא  כדרך  לא  יבולה.  הארץ  ונתנה  ב. 
שהארץ  ומנין  הראשון.  אדם  בימי  שעושה  כדרך  אלא 
עתידה להיות נזרעת ועושה פירות בן יומה, תלמוד לומר 
אומר  הוא  וכן  לנפלאותיו.  עשה  זכר  ד(  קיא,  )תהלים 
)בראשית א, יא( תדשא הארץ דשא עשב מלמד שבו ביום 

שהי' נזרעת בו ביום עושה פירות.
ועץ השדה יתן פריו. לא כדרך שהיא עושה עכשיו אלא 
עתיד  שהעץ  ומנין  הראשון,  אדם  בימי  שעשתה  כדרך 
)תהלים  לומר  תלמוד  יומה,  בן  פירות  ועושה  נטוע  להיות 
קיא, ד( זכר עשה לנפלאותיו. ואומר )בראשית א, יא( עץ 
פרי עושה פרי למינו, מלמד שבו ביום שהוא נטוע בו ביום 

עושה פירות.
תורת כהנים

לעתיד.  מיתי'  תצמיח  שהארץ  יבולה.  הארץ  ונתנה  ג. 
יבלה כתיב, אם ִיְבֶלה המת אף על פי כן יחי'.

אין  היום  וכי  יבולה,  הארץ  ונתנה  בעתם  גשמכם  ]ונתתי 
רמז  זה  אלא  יבולה,  נותנת  הארץ  ואין  יורדים  הגשמים 
מן  הנשמה  מוריד  הקב”ה  בעתה,  שתהי'  המתים  לתחיית 
השמים, כענין שנאמר )תהלים נ, ד( יקרא אל השמים מעל 
שנאמר  כענין  מלמטה,  מיתי'  מצמחת  והארץ  הנשמה,  זו 
בעתם  גשמיכם  ונתתי  וזהו  עמו,  לדין  הארץ  ואל  )שם( 

ונתנה הארץ יבולה[.
רמזי רבינו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

זה שבזמן דעתה באים עניני האדם באופן של טירחא 
בעשבים  הן  פירות,  שמוציאים  עד  רב  זמן  ועובר  ויגיעה, 
והן בפירות האילן, אינו רק בסיבת חטא עץ הדעת1 שירד 

1( להעיר מנצח ישראל להמהר”ל פ”נ. נתיבות עולם נתיב העבודה פי”ז.

תאכלנה  בעצבון  בעבורך  האדמה  "ארורה2  העולם,  מצב 
גו' בזעת אפיך תאכל לחם גו'", אלא לפי שעניני גשמיות 
העולם אינם "כלים" כביכול להשפעת הקב"ה. והיינו שגם 
כל  לו  ונשפע  כדבעי,  מצוות  ומקיים  תורה  הלומד  אדם 
טוב גם בצרכיו הגשמיים, אין זה בא תיכף ומיד, כי דבריו 
הגשמיים אינם מיוחדים עם שרשם ברוחניות, השפעת ה'.

בימות המשיח, שלא  וזהו החידוש שיהי' לעתיד לבוא 
יהי' הפסק בין הפעולה והצמיחה בגשמיות, לפי שלעתיד 
יהיו הדברים הגשמיים בהתאחדות עם שרשם ומקורם – 

דבר הוי'.
והתאחדות  חקיקה  של  באופן  העבודה  בין  זה  וחילוק 
משל  פי  על  מובן  לבוא  לעתיד  שיהי'  והחידוש  הזה  בזמן 
מעבר  שהיא  וחקיקה  האבן  גבי  על  חקיקה  בין  מהחילוק 
דרך  על  החקיקה  דאותיות  בחילוקם3,  וכמבואר  לעבר. 
משל באבן טוב אף שהאותיות הם מיני' ובי' דהאבן, מכל 
מקום, כיון שאותיות אלו יש להם מקום אחיזה בהאבן יש 
להם דמיון ושייכות לאותיות הכתיבה4, שגם הן מעלימות 
קצת, הן משחירות ה"טוהר" של האבן טוב, ואילו אותיות 
החקוקות מעבר לעבר )כמו האותיות שבלוחות5( אין להם 

מקום אחיזה ומובדלות לגמרי מאותיות הכתיבה.
בהאדם  חקוק  דבר  איזה  כאשר  בנמשל6:  הוא  וכן 
וחודר  שחקוק  היינו  טוב,  באבן  החקיקה  אותיות  דוגמת 
אינו  אבל  הקלף(  על  שהן  הכתיבה  כאותיות  )לא  בתוכו 
חודר לתוך העצם שלו ממש, הרי כשם שאצל האדם אינו 
העצם שלו ממש, כן הוא גם בהתוצאה מזה, שאינה באופן 
שחודר עד לכל דבריו החיצוניים שלו; אבל כאשר התורה 
ומצוות נחקקים באדם מעבר לעבר, שזהו כל העצם שלו, 
עד  ועניניו  כוחותיו  בכל  לעבר,  מעבר  ופועל  חודר  זה  הרי 
בגשמיות  גם  ונגלה  נראה  ולכן  שבעולם,  הדברים  בכל 
העולם שאין הפסק בין פעולת האדם והפירות הצומחים, 
בלי  ממש  ומיד  תיכף  נשפעת  הקב”ה  של  שההשפעה 

הפסק כלל.
בגלוי  תהי'  שאז  לבוא  לעתיד  בגילוי  יהי'  זה  וענין 
הלוחות",  על  "חרות  שכתוב7  כמו  שבלוחות,  החקיקה 
ממלאך  חירות  חירות,  אלא  חרות  תקרי  אל  רז"ל8  ואמרו 
המות כו'9, שחירות זו תהי' לעתיד לבוא, בגאולה האמיתית 

והשלימה על ידי משיח צדקנו, במהרה בימינו ממש.
לקוטי שיחות חלק לז פרשת בחוקותי

2( בראשית ג, יז ואילך.

3( המשך תרס”ו עמוד תפג ואילך. המשך תער”ב חלק א' עמוד תק. ספר המאמרים 

תש”י עמוד 63. ובכמה מקומות.

המעלימים  הכתיבה  לאותיות  מקום  שנותנין  היינו  דיו,  למלאותן  שאפשר  ועד   )4

לגמרי )תרס”ו ותש”י שבהערה הקודמת(.

5( כמרז”ל )שבת קד, א( מ”ם וסמ”ך שבלוחות בנס היו עומדין.

6( ראה לקוטי שיחות חלק ח' עמוד 131 ביאור החילוק בעבודת האדם )לגבי קב”ע(.

7( תשא לב, טז.

8( אבות פרק ו, ב.

9( ראה שמות רבה פרק מא, ז. וש”נ.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בחוקותי
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i"yx£eÎÏz È˙wÁaŒÌ‡∑ּתׁשמרּו "ואתֿמצֹותי אֹומר: ּכׁשהּוא הּמצֹות? קּיּום זה קּיּום ,"וגֹו'יכֹול הרי ƒ¿À…«≈≈ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָ
ּבּתֹורה  עמלים ׁשּתהיּו ּתלכּו"? ּבחּקתי "אם מקּים אני מה הא אמּור! e¯ÓLz.הּמצֹות È˙BˆÓŒ˙‡Â∑הוּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻ¿∆ƒ¿«ƒ¿¿ֱ

ּולקּים  לׁשמר מנת על ּבּתֹורה ׁשּנאמר,עמלים א)ּכמֹו ה לעׂשתם"(דברים ּוׁשמרּתם אתם "ּולמדּתם :. ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(79 'nr fl zegiy ihewl)

ּבּבּבּבעעעעּתּתּתּתםםםם גגגגׁשׁשׁשׁשמיכםמיכםמיכםמיכם ונתונתונתונתּתּתּתּתיייי .... .... ּתּתּתּתלכלכלכלכּוּוּוּו ּבּבּבּבחחחחּקּקּקּקֹוֹוֹוֹותיתיתיתי ג־ד)אםאםאםאם (כו, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻֻ
להפריד  נּתן ׁשּלא ּכׁשם חקיקה. מּלׁשֹון ּגם הּוא "ּבחּקֹותי" ּדהּנה לבאר, ויׁש הרּוחני. הּׂשכר הּוא העּקר הרי הּׁשאלה, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻידּועה
ולחּדר  האדם עם להתמּזג צריכה היא  ּבּלב, חקּוקה להיֹות  צריכה הּתֹורה כן ּכמֹו עצמּה, האבן ּובין ּבאבן החקּוקה אֹות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבין

ּגׁשמי. ׂשכר לֹו ּומביאה הּגׁשמּיים חּייו את ּגם מּקיפּה ׁשהׁשּפעתּה ּבכ ּבּטּוי לידי ּבא זה ודבר מהּותֹו. ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּבכל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 313 cenr ,fi wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dribiC ot`A dxFYd cEOl¦©¨§Ÿ¤¦¦¨

ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשמרמרמרמרּוּוּוּו ואתואתואתואת־־־־מצמצמצמצֹוֹוֹוֹותיתיתיתי ּתּתּתּתלכלכלכלכּוּוּוּו ְְְְִִִִֹֹֻֻֻֻאםאםאםאם־־־־ּבּבּבּבחחחחּקּקּקּקתיתיתיתי ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ
מקּיים  אני מה הא אמור, הּמצֹות קּיּום הרי ּתׁשמרּו מצֹותי ואת אֹומר ּכׁשהּוא הּמצֹות, קּיּום זה יכֹול – ּתלכּו ּבחּקֹותי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻֻאם

ּבּתֹורה עמלים ׁשּתהיּו ּתלכּו, ּבחּקֹותי רש"י)אם ובפירוש ג. (כו, ְְֲִִִֵֵֵֶַַָֻ
הּתֹורה  לּמּוד על ולא הּתֹורה, עמל על ּדקאי הּכתּוב ּבפׁשט רׁש"י למד מהיכן ּבּמפרׁשים), ׁשהקׁשּו (ּכפי להבין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוצרי

ְִָּבכללּות?
הּתֹורה  לּמּוד על קאי ּׁשּבחּקֹותי לֹומר אי־אפׁשר ולכן הּמצֹות, מּתרי"ג אחד הּוא הרי ּתֹורה ּתלמּוד ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻויׁש
ּכלּולה  ׁשאינּה הּתֹורה, ּבלּמּוד מיחדת ּבהֹוספה ּדאיירי לֹומר מכרחים אּלא ּתׁשמרּו", מצֹותי ּב"ואת נכלל זה ּדהרי ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻּכפׁשּוטֹו,
להתיּגע  חּיּוב אין ּתׁשמרּו") מצֹותי ("ואת ּתֹורה ּתלמּוד מצות מּצד ּכי ּבּתֹורה". "עמלים - ּתֹורה ּתלמּוד מצות ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָּבחּיּוב

ויגיעה. ּדעמל ּבאפן הּתֹורה לּמּוד - ּתלכּו ּדבחּקֹותי ההֹוספה וזֹוהי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻּבּתֹורה.
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miInWBd micErId zAq¦©©¦¦©©§¦¦

ּפּפּפּפריריריריֹוֹוֹוֹו:::: ייייּתּתּתּתןןןן ההההּׂשּׂשּׂשּׂשדהדהדהדה ועץועץועץועץ יביביביבּוּוּוּוללללּהּהּהּה הארץהארץהארץהארץ ונתנהונתנהונתנהונתנה ּבּבּבּבעעעעּתּתּתּתםםםם גגגגׁשׁשׁשׁשמיכםמיכםמיכםמיכם ד)ונתונתונתונתּתּתּתּתיייי (כו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּתֹועלת  הּוא הּׂשכר ׁשלמּות עיּקר והרי ּגׁשמי, ׂשכר הּוא הּמצֹות וקּיּום ּבּתֹורה עמל על הּׂשכר מּדּוע האּברּבנאל: ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָוהקׁשה

האמיּתית? והּתֹועלת הּטֹובה ׁשהיא רּוחנית ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָוטֹובה
אּלא  לאדם, חּיים מביאה ׁשהּתֹורה רק לא ּופרּוׁשֹו, ,"ימי ואר חּיי הּוא "ּכי נאמר הּתֹורה על ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹויׁש
ּופרט  מציאּותֹו על נֹוסף ּדבר הּתֹורה אין יׂשראל, לאיׁש ׁשּבנֹוגע והינּו מּיׂשראל. ואחד אחד ּכל ׁשל החּיים היא ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָׁשהיא
רק  לא ּומׁשּפיעה ּפֹועלת הּתֹורה ּכאׁשר מתּבּטא חּיינּו, היא ׁשהּתֹורה זה וענין מּמׁש. וחּייו מהּותֹו היא אּלא ּבחּייו, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻמסּים

אליו. הּׁשּייכים הּגׁשמּיים עניניו ּובכל ּגּופנּיים ּבענינים ּגם אּלא נׁשמתֹו עניני ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָעל
ׁשהּתֹורה  ׁשלם ּבּטּוי ּכאן אין נעלים, וענינים רּוחנּיֹות למעלֹות ׁשּיזּכה רק היה לׁשמּה הּתֹורה לּמּוד על הּׂשכר אם ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָולכן:
הרּוחנית. עבֹודתֹו ּתמּורת רּוחני ׂשכר הּוא ׁשּלכן ׁשּלֹו, הּתֹורה מעסק טבעית ּתֹוצאה ּכמֹו הּוא הּׂשכר ּכי מציאּותֹו, ּכל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָהיא
ונּכר  נראה אזי ּבעּתם", גׁשמיכם "ונתּתי ּומצֹות, ּבתֹורה הרּוחנית עבֹודתֹו ּבגלל ּגׁשמּיֹות טֹובֹות לֹו נׁשּפעֹות ּכאׁשר ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאבל
מהּותֹו ּכל היא הּתֹורה אּלא ּבמציאּותֹו, ּפרט אפילּו אֹו מציאּותֹו על נֹוספים ועׂשּיה לּמּוד רק אינם והּמצֹות ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשהּתֹורה

הּזה. העֹולם ׁשל ּגׁשמּיים ּבענינים ּגם עניניו, ּבכל ותֹועלת טֹובה מביא ּבּה העסק ולכן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָוחּיּותֹו,

(ä)òøæ-úà âéOé øéöáe øéöa-úà Léc íëì âéOäå§¦¦̧¨¤¬©¸¦Æ¤¨¦½¨¦−©¦´¤®̈©
:íëöøàa çèáì ízáLéå òáNì íëîçì ízìëàå©«£©§¤³©§§¤Æ¨½©¦«©§¤¬¨¤−©§©§§¤«

i"yx£¯ÈˆaŒ˙‡ LÈc ÌÎÏ ‚ÈO‰Â∑ הּבציר עד ּבֹו עסּוקים ואּתם מרּבה הּדיׁש עד ,ׁשּיהא ּתעסקּו ּובּבציר ¿ƒƒ»∆«ƒ∆»ƒְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֻ
הּזרע  Ú·NÏ.ׁשעת ÌÎÓÁÏ ÌzÏÎ‡Â∑(ת"כ) קמעא ּבמעיו ,אֹוכל מתּבר .והּוא ְֶַַַ«¬«¿∆«¿¿∆»«ְְְְִִֵֵֵָָָ

ß xii` a"i ipy mei ß

(å)ãéøçî ïéàå ízáëLe õøàa íBìL ézúðå§¨«©¦³¨Æ¨½̈¤§©§¤−§¥´©«£¦®
øáòú-àì áøçå õøàä-ïî äòø äiç ézaLäå§¦§©¦º©¨³¨¨Æ¦¨½̈¤§¤−¤Ÿ©«£¬Ÿ

:íëöøàa§©§§¤«
i"yx£ÌBÏL Èz˙Â∑ מׁשּתה והרי מאכל הרי ּתאמרּו: ּכל ,ׁשּמא אחר ּתלמּודֿלֹומר ּכלּום! אין ׁשלֹום אין אם ¿»«ƒ»ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

מּכאן  ּבארץ; ׁשלֹום ונתּתי הּכל ,זאת: ּכנגד ׁשקּול אֹומר ,ׁשהּׁשלֹום הּוא הּכל"וכן את ּובֹורא ׁשלֹום ."עֹוׂשה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
·Ú˙Œ‡Ï ·¯ÁÂÌÎˆ¯‡a למלחמה (ת"כ)∑¯ יבֹואּו ׁשּלא לֹומר צרי מּמדינה ,אין ארצכם ּדר לעבר אפּלּו אּלא ¿∆∆…«¬…¿«¿¿∆ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

.למדינה  ְִִָ

Ú¯ÚÈה  ‡ÙË˜e ‡ÙË˜ ˙È ‡LÈc ÔBÎÏ Ú¯ÚÈÂƒ»«¿¿»»»¿»»¿»»¿»«
ÚaNÓÏ ÔBÎÓÁÏ ÔeÏÎÈ˙Â ‡Ú¯Ê ¯· È˜Bt‡Ï¿«≈««¿»¿≈¿«¿¿¿ƒ¿«

:ÔBÎÚ¯‡a ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙È˙Â¿≈¿¿»¿»¿«¿¬

ÈÓc„ו  ˙ÈÏÂ Ôe¯L˙Â ‡Ú¯‡a ‡ÓÏL Ôz‡Â¿∆≈¿»»¿«¿»¿ƒ¿¿≈¿»ƒ
ÔÈÏË˜„e ‡Ú¯‡ ÔÓ ‡zL· ‡˙ÈÁ Ïh·‡Â∆¡«≈«¿»ƒ¿»ƒ«¿»¿»¿ƒ

:ÔBÎÚ¯‡a ÔecÚÈ ‡Ï ‡a¯Áa¿«¿»»¿ƒ¿«¿¬

myl zxecdn - eheytk i"yx
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,mipXd aFxaM xivTdmY`eEidY ©¨¦¦§©¨¦§©¤¦§
cr FA miwEqronfxivAd`EdW £¦©§©©¨¦¤
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(`xtq)(m"ialn):
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didY Dnvr dlik`dW ,ztqFp dkxA§¨¨¤¤¤¨£¦¨©§¨¦§¤

mc`d `dIW ,raFUl`rnw lkF` ¨©¤§¥¨¨¨¥¦§¨
(lk`n hrn)eirnA KxAzn `Ede §©©£¨§¦§¨¥§¥¨

d`EaYd iEAixe] FMxv iC EPOn raUe§¨¥©¦¤¥¨§§¦©§¨

lW zlrFY FA didi ux`d `ivFYW¤¦¨¨¤¦§¤¤¤¤
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EMfi `l xW` ,mkizFaiaq miaWFId©§¦§¦¥¤£¤Ÿ¦§
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`Ed xW`M ,raFVde rtXd on llM§¨¦©¤©§©©©£¤
dgEpn oi`e miaiF`d on cgtA iExẄ§©©¦¨§¦§¥§¨

FWtpl(`"eb).[KkitlxnFl cEnlY §©§§¦¨©§©

'ux`A mFlW iYzpe' :z`f lM xg ©̀©¨Ÿ§¨©¦¨¨¨¤
KFYn raFUl mkngl z` Elk`YW¤Ÿ§¤©§§¤¨©¦

,delWe mFlWlEwW mFlXdW o`Mn ¨§©§¨¦¨¤©¨¨
,lMd cbpMoi` mFlXd `lnl`W §¤¤©Ÿ¤¦§¨¥©¨¥

,zFaFHd x`Wl mB zEaiWg`Ed oke £¦©¦§¨©§¥
xnF`(f ,dn diryi)`xFaE xF` xvFi' ¥¥¥
KWgrx `xFaE mFlW dUFr'd ip` Ÿ¤¤¨¥¨£¦

'dN` lk dUraEzMd cinrdW ixd - Ÿ¤¨¥¤£¥¤¤¡¦©¨
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(i"gp ,a"a):
.íëöøàa øáòú àì áøçåxg`l §¤¤Ÿ©£Ÿ§©§§¤§©©

xaM ,'ux`A mFlW iYzpe' xn`PWoi` ¤¤¡©§¨©¦¨¨¨¤§¨¥
E`Fai `NW xnFl Kixvaxg iWp` ¨¦©¤Ÿ¨©§¥¤¤

dnglnl,mkvx`A`N`siqFd o`M §¦§¨¨§©§§¤¤¨¨¦
d"awd iM aEzMdmiiFBd lign rpni ©¨¦¦§©¥¥©¦
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ß xii` `"i oey`x mei ß

(â)íúéNòå eøîLz éúåöî-úàå eëìz éúwça-íà¦§ªŸ©−¥¥®§¤¦§Ÿ©´¦§§½©«£¦¤−
:íúàŸ¨«

i"yx£eÎÏz È˙wÁaŒÌ‡∑ּתׁשמרּו "ואתֿמצֹותי אֹומר: ּכׁשהּוא הּמצֹות? קּיּום זה קּיּום ,"וגֹו'יכֹול הרי ƒ¿À…«≈≈ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָ
ּבּתֹורה  עמלים ׁשּתהיּו ּתלכּו"? ּבחּקתי "אם מקּים אני מה הא אמּור! e¯ÓLz.הּמצֹות È˙BˆÓŒ˙‡Â∑הוּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻ¿∆ƒ¿«ƒ¿¿ֱ

ּולקּים  לׁשמר מנת על ּבּתֹורה ׁשּנאמר,עמלים א)ּכמֹו ה לעׂשתם"(דברים ּוׁשמרּתם אתם "ּולמדּתם :. ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(79 'nr fl zegiy ihewl)

ּבּבּבּבעעעעּתּתּתּתםםםם גגגגׁשׁשׁשׁשמיכםמיכםמיכםמיכם ונתונתונתונתּתּתּתּתיייי .... .... ּתּתּתּתלכלכלכלכּוּוּוּו ּבּבּבּבחחחחּקּקּקּקֹוֹוֹוֹותיתיתיתי ג־ד)אםאםאםאם (כו, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻֻ
להפריד  נּתן ׁשּלא ּכׁשם חקיקה. מּלׁשֹון ּגם הּוא "ּבחּקֹותי" ּדהּנה לבאר, ויׁש הרּוחני. הּׂשכר הּוא העּקר הרי הּׁשאלה, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻידּועה
ולחּדר  האדם עם להתמּזג צריכה היא  ּבּלב, חקּוקה להיֹות  צריכה הּתֹורה כן ּכמֹו עצמּה, האבן ּובין ּבאבן החקּוקה אֹות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבין

ּגׁשמי. ׂשכר לֹו ּומביאה הּגׁשמּיים חּייו את ּגם מּקיפּה ׁשהׁשּפעתּה ּבכ ּבּטּוי לידי ּבא זה ודבר מהּותֹו. ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּבכל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 313 cenr ,fi wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dribiC ot`A dxFYd cEOl¦©¨§Ÿ¤¦¦¨

ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשמרמרמרמרּוּוּוּו ואתואתואתואת־־־־מצמצמצמצֹוֹוֹוֹותיתיתיתי ּתּתּתּתלכלכלכלכּוּוּוּו ְְְְִִִִֹֹֻֻֻֻאםאםאםאם־־־־ּבּבּבּבחחחחּקּקּקּקתיתיתיתי ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ
מקּיים  אני מה הא אמור, הּמצֹות קּיּום הרי ּתׁשמרּו מצֹותי ואת אֹומר ּכׁשהּוא הּמצֹות, קּיּום זה יכֹול – ּתלכּו ּבחּקֹותי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻֻאם

ּבּתֹורה עמלים ׁשּתהיּו ּתלכּו, ּבחּקֹותי רש"י)אם ובפירוש ג. (כו, ְְֲִִִֵֵֵֶַַָֻ
הּתֹורה  לּמּוד על ולא הּתֹורה, עמל על ּדקאי הּכתּוב ּבפׁשט רׁש"י למד מהיכן ּבּמפרׁשים), ׁשהקׁשּו (ּכפי להבין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוצרי

ְִָּבכללּות?
הּתֹורה  לּמּוד על קאי ּׁשּבחּקֹותי לֹומר אי־אפׁשר ולכן הּמצֹות, מּתרי"ג אחד הּוא הרי ּתֹורה ּתלמּוד ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻויׁש
ּכלּולה  ׁשאינּה הּתֹורה, ּבלּמּוד מיחדת ּבהֹוספה ּדאיירי לֹומר מכרחים אּלא ּתׁשמרּו", מצֹותי ּב"ואת נכלל זה ּדהרי ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻּכפׁשּוטֹו,
להתיּגע  חּיּוב אין ּתׁשמרּו") מצֹותי ("ואת ּתֹורה ּתלמּוד מצות מּצד ּכי ּבּתֹורה". "עמלים - ּתֹורה ּתלמּוד מצות ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָּבחּיּוב

ויגיעה. ּדעמל ּבאפן הּתֹורה לּמּוד - ּתלכּו ּדבחּקֹותי ההֹוספה וזֹוהי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻּבּתֹורה.

(ã)õòå dìeáé õøàä äðúðå ízòa íëéîLâ ézúðå§¨«©¦¬¦§¥¤−§¦¨®§¨«§¨³¨¨̧¤Æ§½̈§¥¬
:Béøt ïzé äãOä©¨¤−¦¥¬¦§«

i"yx£ÌzÚa∑ כב),(ת"כ לצאת תענית אדם ּבני ּדר ׁשאין ישן (ּכגֹון,ּבׁשעה רש"י רביעית, ׁשּבתֹות )ּבלילי ıÚÂ.ּבלילי ¿ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ¿≈
‰„O‰∑(ת"כ) סרק אילני ּפרֹות ,הן לעׂשֹות .ועתידין «»∆ְֲֲִִִֵֵֵַַָָ

Ôe¯Ëzג  È„Bwt ˙ÈÂ ÔeÎ‰z ÈÓÈ˜a Ì‡ƒƒ¿»«¿»¿»ƒ«ƒ¿
:ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿»¿

‡¯Ú‡ד  Ôz˙Â ÔB‰cÚa ÔBÎÈ¯ËÓ Ôz‡Â¿∆≈«¿≈¿ƒ»¿¿ƒ≈«¿»
:da‡ ÔzÈ ‡Ï˜Á ÔÏ‡Â dzÏÏÚ¬«¿«¿ƒ««¿»ƒ≈ƒ≈
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(b).eëìz éúwça íàdid ENi` ¦§ªŸ©¥¥¦¨¨
,'EklY izTgA m`' wx o`M xn`p¤¡©¨©¦§ªŸ©¥¥

iziidlFkiiM xnFlzFvOd mEIw df ¨¦¦¨©¦¤¦©¦§
mpn` ,calAxnF` `EdWMKWndA ¦§¨¨§¨§¤¥§¤§¥

aEzMd'Fbe ExnWY izFvn z`eixd , ©¨§¤¦§©¦§§§£¥
zFvOd mEIwxaMip` dn `d ,xEn` ¦©¦§§¨¨¨¨£¦

miIwn:Wxtn ip` dn ,oM m`e -m`' §©¥§¦¥¨£¦§¨¥¦
'EklY izTgAW ?mEIwl sqFpA §ªŸ©¥¥¤§¨§¦

mB ,zFevOdmilnr EidYdxFYA ©¦§©¦§£¥¦©¨
(`xtq):

eøîLz éúBöî úàå.mz` mziUre §¤¦§©¦§§©£¦¤Ÿ¨
:aEzMd xnF` KMdxFYA milnr Eed ¨¥©¨¡£¥¦©¨

,miIwlE xFnWl zpnÎlrici lrW ©§¨¦§§©¥¤©§¥
zFrEci zFevOd dpiidY dxFYd cEOil¦©¨¦§¤¨©¦§§

,oniIwl icM mkaalA zFxEnWE mkl̈¤§¦§©§¤§¥§©§¨
xn`PW FnM(` ,d mixac)mYcnlE' §¤¤¡©§©§¤

mzF`- KM KFYnE -mYxnWE ¨¦¨§©§¤
'mzFUrl(`l ,ak lirl epxe`iaa cer d`xe) ©£¨

(1:c dxez
(c).ízòaFf `l iM ,aEzMd zpeEM §¦¨©¨©©¨¦Ÿ

diE`xd zrA E`Fai minWBdW calA¦§¨¤©§¨¦¨¨¥¨§¨
mignSde dnc`d KxFv cSn mdl̈¤¦©¤¨£¨¨§©§¨¦
onGA mB `N` ,minl miwEwf mdWM§¤¥§¦§©¦¤¨©©§©

EpiidC ,zFIxAl gFPde mi`zOddrWA ©©§¦§©©©§¦§©§§¨¨
z`vl mc`ÎipA KxC oi`W,mdiYAn ¤¥¤¤§¥¨¨¨¥¦¨¥¤

ziriax ililA) oFbMini zFlil - §§¥¥§¦¦¥§¥
mirpnp Eid f`W ,rEaXA iriax§¦¦©¨©¤¨¨¦§¨¦
.miwiGn WWg ipRn zEcigiA z`vNn¦¨¥¦¦¦§¥£©©¦¦

.(oyi i"yxokezFzAW ililA §¥§¥¥©¨
zAW zgEpnA miiExW zFIxAdW¤©§¦§¦¦§©©¨

z`vl mihrnnE(.bk ziprz ,`xtq)(i"gp): §©£¦¨¥
.äãOä õòådpzpe' xn`p xaMW xg` §¥©¨¤©©¤§¨¤¡©§¨§¨

mignSd ipin lM ixd 'DlEai ux`d̈¨¤§¨£¥¨¦¥©§¨¦
cEnlY dn oM m` ,rnWnA zFxiRde§©¥§©§©¦¥©©§

`N` ?'FixR oYi dcVd ure' xnFlod ©§¥©¨¤¦¥¦§¤¨¥
wxq ipli`oi`W zFpli` bEq - ¦¨¥§¨¦¨¤¥

zFxiR `ivFdl mrahaEzMde , ¦§¨§¦¥§©¨
l`xUie onf riBi xW`MW Lgihan©§¦£¤©£¤©¦©§©§¦§¨¥
dBxCA mFwn lW FpFvx EUri©£§¤¨©©§¨
zFpli`d rah dPYWi if` ,znlWEOd©§¤¤£©¦§©¤¤©¨¦¨

,ElNdzFxiR zFUrl oicizre(`xtq) ©¨©£¦¦©£¥
(x"yl):d dxez

izewega zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 81 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr)

miInWBd micErId zAq¦©©¦¦©©§¦¦

ּפּפּפּפריריריריֹוֹוֹוֹו:::: ייייּתּתּתּתןןןן ההההּׂשּׂשּׂשּׂשדהדהדהדה ועץועץועץועץ יביביביבּוּוּוּוללללּהּהּהּה הארץהארץהארץהארץ ונתנהונתנהונתנהונתנה ּבּבּבּבעעעעּתּתּתּתםםםם גגגגׁשׁשׁשׁשמיכםמיכםמיכםמיכם ד)ונתונתונתונתּתּתּתּתיייי (כו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּתֹועלת  הּוא הּׂשכר ׁשלמּות עיּקר והרי ּגׁשמי, ׂשכר הּוא הּמצֹות וקּיּום ּבּתֹורה עמל על הּׂשכר מּדּוע האּברּבנאל: ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָוהקׁשה

האמיּתית? והּתֹועלת הּטֹובה ׁשהיא רּוחנית ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָוטֹובה
אּלא  לאדם, חּיים מביאה ׁשהּתֹורה רק לא ּופרּוׁשֹו, ,"ימי ואר חּיי הּוא "ּכי נאמר הּתֹורה על ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹויׁש
ּופרט  מציאּותֹו על נֹוסף ּדבר הּתֹורה אין יׂשראל, לאיׁש ׁשּבנֹוגע והינּו מּיׂשראל. ואחד אחד ּכל ׁשל החּיים היא ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָׁשהיא
רק  לא ּומׁשּפיעה ּפֹועלת הּתֹורה ּכאׁשר מתּבּטא חּיינּו, היא ׁשהּתֹורה זה וענין מּמׁש. וחּייו מהּותֹו היא אּלא ּבחּייו, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻמסּים

אליו. הּׁשּייכים הּגׁשמּיים עניניו ּובכל ּגּופנּיים ּבענינים ּגם אּלא נׁשמתֹו עניני ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָעל
ׁשהּתֹורה  ׁשלם ּבּטּוי ּכאן אין נעלים, וענינים רּוחנּיֹות למעלֹות ׁשּיזּכה רק היה לׁשמּה הּתֹורה לּמּוד על הּׂשכר אם ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָולכן:
הרּוחנית. עבֹודתֹו ּתמּורת רּוחני ׂשכר הּוא ׁשּלכן ׁשּלֹו, הּתֹורה מעסק טבעית ּתֹוצאה ּכמֹו הּוא הּׂשכר ּכי מציאּותֹו, ּכל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָהיא
ונּכר  נראה אזי ּבעּתם", גׁשמיכם "ונתּתי ּומצֹות, ּבתֹורה הרּוחנית עבֹודתֹו ּבגלל ּגׁשמּיֹות טֹובֹות לֹו נׁשּפעֹות ּכאׁשר ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאבל
מהּותֹו ּכל היא הּתֹורה אּלא ּבמציאּותֹו, ּפרט אפילּו אֹו מציאּותֹו על נֹוספים ועׂשּיה לּמּוד רק אינם והּמצֹות ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשהּתֹורה

הּזה. העֹולם ׁשל ּגׁשמּיים ּבענינים ּגם עניניו, ּבכל ותֹועלת טֹובה מביא ּבּה העסק ולכן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָוחּיּותֹו,

(ä)òøæ-úà âéOé øéöáe øéöa-úà Léc íëì âéOäå§¦¦̧¨¤¬©¸¦Æ¤¨¦½¨¦−©¦´¤®̈©
:íëöøàa çèáì ízáLéå òáNì íëîçì ízìëàå©«£©§¤³©§§¤Æ¨½©¦«©§¤¬¨¤−©§©§§¤«

i"yx£¯ÈˆaŒ˙‡ LÈc ÌÎÏ ‚ÈO‰Â∑ הּבציר עד ּבֹו עסּוקים ואּתם מרּבה הּדיׁש עד ,ׁשּיהא ּתעסקּו ּובּבציר ¿ƒƒ»∆«ƒ∆»ƒְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֻ
הּזרע  Ú·NÏ.ׁשעת ÌÎÓÁÏ ÌzÏÎ‡Â∑(ת"כ) קמעא ּבמעיו ,אֹוכל מתּבר .והּוא ְֶַַַ«¬«¿∆«¿¿∆»«ְְְְִִֵֵֵָָָ

ß xii` a"i ipy mei ß

(å)ãéøçî ïéàå ízáëLe õøàa íBìL ézúðå§¨«©¦³¨Æ¨½̈¤§©§¤−§¥´©«£¦®
øáòú-àì áøçå õøàä-ïî äòø äiç ézaLäå§¦§©¦º©¨³¨¨Æ¦¨½̈¤§¤−¤Ÿ©«£¬Ÿ

:íëöøàa§©§§¤«
i"yx£ÌBÏL Èz˙Â∑ מׁשּתה והרי מאכל הרי ּתאמרּו: ּכל ,ׁשּמא אחר ּתלמּודֿלֹומר ּכלּום! אין ׁשלֹום אין אם ¿»«ƒ»ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

מּכאן  ּבארץ; ׁשלֹום ונתּתי הּכל ,זאת: ּכנגד ׁשקּול אֹומר ,ׁשהּׁשלֹום הּוא הּכל"וכן את ּובֹורא ׁשלֹום ."עֹוׂשה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
·Ú˙Œ‡Ï ·¯ÁÂÌÎˆ¯‡a למלחמה (ת"כ)∑¯ יבֹואּו ׁשּלא לֹומר צרי מּמדינה ,אין ארצכם ּדר לעבר אפּלּו אּלא ¿∆∆…«¬…¿«¿¿∆ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

.למדינה  ְִִָ

Ú¯ÚÈה  ‡ÙË˜e ‡ÙË˜ ˙È ‡LÈc ÔBÎÏ Ú¯ÚÈÂƒ»«¿¿»»»¿»»¿»»¿»«
ÚaNÓÏ ÔBÎÓÁÏ ÔeÏÎÈ˙Â ‡Ú¯Ê ¯· È˜Bt‡Ï¿«≈««¿»¿≈¿«¿¿¿ƒ¿«

:ÔBÎÚ¯‡a ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙È˙Â¿≈¿¿»¿»¿«¿¬

ÈÓc„ו  ˙ÈÏÂ Ôe¯L˙Â ‡Ú¯‡a ‡ÓÏL Ôz‡Â¿∆≈¿»»¿«¿»¿ƒ¿¿≈¿»ƒ
ÔÈÏË˜„e ‡Ú¯‡ ÔÓ ‡zL· ‡˙ÈÁ Ïh·‡Â∆¡«≈«¿»ƒ¿»ƒ«¿»¿»¿ƒ

:ÔBÎÚ¯‡a ÔecÚÈ ‡Ï ‡a¯Áa¿«¿»»¿ƒ¿«¿¬
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(d).øéöa úà Léc íëì âéNäå§¦¦¨¤©¦¤¨¦
lEaIW ,`id o`M dxEn`d dkxAd©§¨¨¨£¨¨¦¤§
cr ,c`n ax didi zxvwPd d`EaYd©§¨©¦§¤¤¦§¤©§Ÿ©

dAExn WiCd `dIW`NW ,KM lM ¤§¥©©¦§¤¨¨¤Ÿ
xg`l hrEn onfA FniIql EwiRqY©§¦§©§¦§©¨§©©

,mipXd aFxaM xivTdmY`eEidY ©¨¦¦§©¨¦§©¤¦§
cr FA miwEqronfxivAd`EdW £¦©§©©¨¦¤
,uiTd sFql aFxwcr EwqrY xivAaE ¨§©©¦©¨¦©©§©

rxGd zrWsxFgd zNigzA `EdW §©©¨©¤¦§¦©©¤
(`xtq)(m"ialn):

.òáNì íëîçì ízìëàåKkl sqFpA ©£©§¤©§§¤¨©§¨§¨
o`M dxn`p ,DlEai oYY ux`dW¤¨¨¤¦¥§¨¤¤§¨¨
didY Dnvr dlik`dW ,ztqFp dkxA§¨¨¤¤¤¨£¦¨©§¨¦§¤

mc`d `dIW ,raFUl`rnw lkF` ¨©¤§¥¨¨¨¥¦§¨
(lk`n hrn)eirnA KxAzn `Ede §©©£¨§¦§¨¥§¥¨

d`EaYd iEAixe] FMxv iC EPOn raUe§¨¥©¦¤¥¨§§¦©§¨

lW zlrFY FA didi ux`d `ivFYW¤¦¨¨¤¦§¤¤¤¤
miOrl EPOn xFMnl ickA geex¤©¦§¥¦§¦¤¨©¦
EMfi `l xW` ,mkizFaiaq miaWFId©§¦§¦¥¤£¤Ÿ¦§

[rtW FzF`l(m"ialn ,`"eb):e dxez §¤©
(e).íBìL ézúðåmiIq `l aEzMd §¨©¦¨©¨Ÿ¦¥

d`x] raFVd zMxA oipr z` oiicr£©¦¤¦§©¦§©©©§¥
oNdl FzkxA KWnd(i weqt)mYlk`e' ¤§¥¦§¨§©¨©£©§¤

oiprA o`M wiqtde ,['ebe 'oWFp oWï¨¨§¦§¦¨§¦§©
zMxal cgi Ftxvl icM ,mFlXd©¨§¥§¨§©©§¦§©

:xnF` `Ed Kke ,raFVd`OW ©©§¨¥¤¨
,dYWn ixde lk`n ixd' ,Exn`zŸ§£¥©£¨©£¥¦§¤

`ld ,KkA Wi daFH dn la`oi` m` £¨©¨¥§¨£Ÿ¦¥
'mElM oi` mFlWdpdp mc`d oi` iM] ¨¥§¦¥¨¨¨¤¡¤

`Ed xW`M ,raFVde rtXd on llM§¨¦©¤©§©©©£¤
dgEpn oi`e miaiF`d on cgtA iExẄ§©©¦¨§¦§¥§¨

FWtpl(`"eb).[KkitlxnFl cEnlY §©§§¦¨©§©

'ux`A mFlW iYzpe' :z`f lM xg ©̀©¨Ÿ§¨©¦¨¨¨¤
KFYn raFUl mkngl z` Elk`YW¤Ÿ§¤©§§¤¨©¦

,delWe mFlWlEwW mFlXdW o`Mn ¨§©§¨¦¨¤©¨¨
,lMd cbpMoi` mFlXd `lnl`W §¤¤©Ÿ¤¦§¨¥©¨¥

,zFaFHd x`Wl mB zEaiWg`Ed oke £¦©¦§¨©§¥
xnF`(f ,dn diryi)`xFaE xF` xvFi' ¥¥¥
KWgrx `xFaE mFlW dUFr'd ip` Ÿ¤¤¨¥¨£¦

'dN` lk dUraEzMd cinrdW ixd - Ÿ¤¨¥¤£¥¤¤¡¦©¨
,FkERide xacM ,mFlXd cbpM rxd z ¤̀¨¨§¤¤©¨§¨¨§¦
xF`d cbpM KWFgd z` cinrdW mWM§¥¤¤¡¦¤©¤§¤¤¨

(i"gp ,a"a):
.íëöøàa øáòú àì áøçåxg`l §¤¤Ÿ©£Ÿ§©§§¤§©©

xaM ,'ux`A mFlW iYzpe' xn`PWoi` ¤¤¡©§¨©¦¨¨¨¤§¨¥
E`Fai `NW xnFl Kixvaxg iWp` ¨¦©¤Ÿ¨©§¥¤¤

dnglnl,mkvx`A`N`siqFd o`M §¦§¨¨§©§§¤¤¨¨¦
d"awd iM aEzMdmiiFBd lign rpni ©¨¦¦§©¥¥©¦



izewegaנב zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(192 'nr f zegiy ihewl)

הארץהארץהארץהארץ מןמןמןמן רעהרעהרעהרעה חחחחּיּיּיּיהההה ו)והוהוהוהׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבּתּתּתּתיייי 'אתהּפכא'.(כו, ּבחינת לטֹוב, הֹופ עצמֹו ׁשהּמּזיק והינּו יּזיקּו", ׁשּלא "מׁשּביתן אמרּו רז"ל ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
'יציאת  ׁשל ּבׁשלב ׁשּנמצא מי ׁשּכן, אסּור. החמץ ׁשּבפסח אף חמץ, להיֹות חּיבים הּלחם ׁשּׁשּתי הּׁשבּועֹות, ּבחג מצינּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָוכן
הֹופ העמר ספירת ּבעת הּבהמית הּנפׁש ׁשל הּברּור לאחר א והתנּׂשאּות; הגּבהה ה'חמץ', את להרחיק חּיב ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹמצרים'

ה'". ּבדרכי לּבֹו "וּיגּבּה ּבבחינת למצוה, עצמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָה'חמץ'

(æ):áøçì íëéðôì eìôðå íëéáéà-úà ízôãøe§©§¤−¤«Ÿ§¥¤®§¨«§¬¦§¥¤−¤¨«¤
i"yx£·¯ÁÏ ÌÎÈÙÏ∑(ת"כ)רעהּו ּבחרב .איׁש ƒ¿≈∆∆»∆ְִֵֵֶֶ

(ç)äááø íkî äàîe äàî äMîç íkî eôãøå§¨«§¸¦¤³£¦¨Æ¥½̈¥¨¬¦¤−§¨¨´
:áøçì íëéðôì íëéáéà eìôðå eôcøé¦§®Ÿ§¨«§¯«Ÿ§¥¤²¦§¥¤−¤¨«¤

i"yx£ÌkÓ eÙ„¯Â∑(ת"כ) ׁשּבכם הּגּבֹורים מן ולא ׁשּבכם החּלׁשים ¯··‰.מן ‰‡Óe ‰‡Ó ‰MÓÁ∑(ת"כ) ¿»¿ƒ∆ְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ¬ƒ»≈»≈»¿»»
החׁשּבֹון  הּוא ּכ לֹומר ,וכי  צרי היה לא ירּדפּו?!",והלא אלפים ׁשני מּכם "ּומאה ּבלׁשֹון (אּלא: מדקּדקים יׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

החׁשּבֹון ,רׁש"י  הּוא כ וכי ואריכּות: ּכפל ּכמֹו ּבפרׁשת ,ׁשהּוא רׁש"י ּבלׁשֹון וחׁשּוביהם המפרׁשים ּגדֹולי ּכל מדקּדקים כן ּוכמֹו לֹומר, צרי היה לא והלא ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

להתחיל  צרי היה לא ּכפל ,ּבראׁשית: ׁשּגםּֿכן ּפתח? ּטעם הּמפלג ,ּומה הּגאֹון למֹורי לפרׁש נראה וכאן ּביּׁשּובם, ׁשם נר"ו ,ועּין חריף מׁשה רּבי  הרב ,מֹורנּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

אלפים  עׂשרת אחד ּפרּוׁש ּפרּוׁשים: ׁשני סֹובל 'רבבה' ב',ׁשּמּלת ּופרּוׁש החׁשּבֹון'? הּוא ּכ 'וכי רׁש"י: מקׁשה זה מרּבה ,רבבה ,ועל וזה ,מסּפר רּבּוי, ׁשם על ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

ודֹו"ק  וכּו' לֹומר צרי היה לא והלא ּבאמרֹו: רׁש"י ׁשֹולל העֹוׂשין ,)הּפרּוׁש למרּבים הּתֹורה את העֹוׂשין מעטין ּדֹומה אינֹו אּלא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻֻ
הּתֹורה  B‚Â'.את ÌÎÈ·È‡ eÏÙÂ∑ הארץ ּכדר ׁשּלא לפניכם נֹופלין .ׁשּיהי ּו ֶַָ¿»¿…¿≈∆¿ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã

ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבכםכםכםכם ההההּגּגּגּגּבּבּבּבֹוֹוֹוֹוריםריםריםרים מןמןמןמן ולאולאולאולא ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבכםכםכםכם,,,, החהחהחהחּלּלּלּלׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ח)מןמןמןמן כו, לכאֹורה.(רש"י מיּתרֹות נראֹות ׁשּבכם" הּגּבֹורים מן "ולא הּתבֹות ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ
ּכאׁשר  האֹויב, את להטעֹות ּבראׁש, חּילים ׁשל חּלׁשה קבּוצה ׁשּׁשֹולחים הּוא, הּמלחמה מּתכסיסי אחד ּדהּנה לבאר, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹויׁש

הּמסּתרים. הּגּבֹורים מן ולא עצמם, החּלׁשים מן יפחד ׁשהּׂשֹונא מלּמדנּו, הּכתּוב ּבמארב. מסּתּתרת ּגּבֹורים ׁשל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻֻּפלּגה

(è)íëúà éúéaøäå íëúà éúéøôäå íëéìà éúéðôe¨¦´¦£¥¤½§¦§¥¦´¤§¤½§¦§¥¦−¤§¤®
:íëzà éúéøa-úà éúîé÷äå©«£¦«Ÿ¦¬¤§¦¦−¦§¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ È˙ÈÙe∑'וכּו ּפֹועלים ׁשּׂשכר למל ּדֹומה? הּדבר למה מׁשל ׂשכרכם, לׁשּלם עסקי מּכל אּפנה »ƒƒ¬≈∆ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּכהנים' ּב'תֹורת ‡˙ÌÎ.ּכדאיתא È˙È¯Ù‰Â∑(ת"כ) ּורבּיה ‡˙ÌÎ.ּבפרּיה È˙Èa¯‰Â∑(ת"כ) זקּופה .ּבקֹומה ְְֲִִִַָֹ¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆ְְִִִָָ¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆ְְָָ

ÔeÏtÈÂז  ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ˙È ÔeÙc¯˙Â¿ƒ¿¿»«¬≈¿»≈¿ƒ¿
ÔBÎÈÓ„˜:‡a¯ÁÏ √»≈¿«¿»

ÔBÎpÓח  ‰‡Óe ‰‡Ó ‡LÓÁ ÔBÎpÓ ÔeÙc¯ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ¿
ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÔeÏtÈÂ Ôe˜¯ÚÈ ‡˙Ba¯Ï¿ƒ»≈ƒ¿¿ƒ¿«¬≈¿»≈

:‡a¯ÁÏ ÔBÎÈÓ„√̃»≈¿«¿»

Lt‡Âט  ÔBÎÏ ‡·ËB‡Ï È¯ÓÈÓ· Èt˙‡Â¿∆¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿»»¿¿«≈
:ÔBÎnÚ ÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â ÔBÎ˙È ÈbÒ‡Â ÔBÎ˙È»¿¿«¿≈»¿«¬≈»¿»ƒƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

ENit`wxmkvx` KxC xFarl £¦©©£¤¤©§§¤
dpicnl dpicOniWp` d`xOW itl , ¦§¦¨¦§¦¨§¦¤©§¥©§¥

`xFn liHn dngln ilM mixEbgd lig©¦©£¦§¥¦§¨¨©¦¨
ozelXn o`ivFnE ,zFIxAd alA(`xtq) §¥©§¦¦¨¦©§¨¨

(`"eb ,`"w):f dxez
(f).áøçì íëéðôìmziMde' xn`p `l ¦§¥¤¤¨¤Ÿ¤¡©§¦¦¨

:`N` ,'axgA mYlRde' F` ,'axgA¤¨¤§¦©§¨¤¨¤¤¨
`l ,xnFlM ,'axgl mkiptl Eltpe'§¨§¦§¥¤¤¨¤§©Ÿ
,mkAxgA WOYWdl ENit` EkxhvY¦§¨§£¦§¦§©¥§©§§¤

mdil`n ElRi md iMaxgA Wi` ¦¥¦§¥¥¥¤¦§¤¤
,EdrxmdA didYW dnEdOd aFxn ¥¥¥©§¨¤¦§¤¨¤

(my)(m"`x):g dxez
(g).íkî eôãøåin aEzMd xiMfd `l §¨§¦¤Ÿ¦§¦©¨¦

miaiF`d z` EtCxIW miWp`d md¥¨£¨¦¤¦§§¤¨§¦
Etcxe' oFbM ,`EdW lM iEPiM ztqFzA]§¤¤¦¨¤§§¨§
lig iWp`' F` ,'mMn mingFl dXng£¦¨£¦¦¤©§¥©¦
,'mMn Etcxe' :mzq xn`p `N` ,['mMn¦¤¤¨¤¡©§¨§¨§¦¤

ENit` ,xnFlMmkAW miWNgd on- §©£¦¦©©¨¦¤¨¤

,mrd oFndn milibx miWp`on `le £¨¦§¦¦¥£¨¨§Ÿ¦
mkAW mixFABdixFAB dngln iWp` ©¦¦¤¨¤©§¥¦§¨¨¦¥

ligd(my)(m"ialn): ¤¨¦
äááø íkî äàîe äàî äMîç£¦¨¥¨¥¨¦¤§¨¨

.EtCxioFAWgd `Ed Kk iked`OdW ¦§Ÿ§¦¨©¤§¤©¥¨
(mitl` zxUr) daax EtCxi`lde , ¦§§§¨¨£¤¤£¨¦©£Ÿ

d`n mitcFx dXng m`did `l ¦£¦¨§¦¥¨Ÿ¨¨
ipW mMn d`nE' `N` xnFl Kixv̈¦©¤¨¥¨¦¤§¥

`N` ?'EtFCxi mitl`aEzMdW itl £¨¦¦§¤¨§¦¤©¨
EklY izTgA m`' xW`M xAcnz`e §©¥©£¤¦§ªŸ©¥¥§¤

ExnWY izFvnixd ,'mz` mziUre ¦§©¦§§©£¦¤Ÿ¨£¥
z` oiUFrd oihrEn dnFc Fpi ¥̀¤¨¦¨¦¤
dxFYd z` oiUFrd oiAExnl dxFYd, ©¨¦§¦¨¦¤©¨
,eiCgi mivAwzn miAxd xW`MW¤©£¤¨©¦¦§©§¦©§¨
zEkfl mitxhvn miaFHd mdiUrnE©£¥¤©¦¦§¨§¦¦§
`NW xzFiA mgM mSrzp ,dlFcB zg ©̀©§¨¦§©¥Ÿ¨§¥¤Ÿ

mxRqn Kxr itl(my)(miyxtn): §¦¥¤¦§¨¨
.'Bâå íëéáéà eìôðåaEzMd ltM §¨§Ÿ§¥¤§¨©©¨

icM ,miaiF`d zlitp z` aEW xiMfde§¦§¦¤§¦©¨§¦§¥
xnFl`NW mkiptl oiltFp EidIW ©¤¦§§¦¦§¥¤¤Ÿ

ux`d Kxck,mlFrd Kxc itl `l - §¤¤¨¨¤Ÿ§¦¤¤¨¨
qp KxcA `N`(my)(oexkfd):h dxez ¤¨§¤¤¥

(h).íëéìà éúéðôe'iziptE' oFWl ¨¦¦£¥¤§¨¦¦
FhEWt itl ,o`M xEn`ddPt` :FWExiR ¨¨¨§¦§¥£©¤

FnM] mkl aihdl mkil` ipR z`mildz) ¤¨©£¥¤§¥¦¨¤§
(fh ,dkEtiqFd minkge ,['ipPge il` dpR'§¥¥©§¨¥¦©£¨¦¦

:xnFlkE ,i`pR oFWNn FWxcldPR` §¨§¦§§©§©¤©¤
lWn .mkxkU mNWl iwqr lMn¦¨£¨©§©¥§©§¤¨¨
xkVW Klnl ,dnFC xaCd dnl§¨©¨¨¤§¤¤¤¨©
mipdM zxFzA `zi`cM ,'Eke milrFR£¦§¦§¦¨§©Ÿ£¦

(`"w):
íëúà éúéøôäå.mkz` iziAxde`l §¦§¥¦¤§¤§¦§¥¦¤§¤Ÿ

xn`nA zFpFWNd ipW z` aEzMd llM̈©©¨¤§¥©§§©£¨
izixtde' :cg``N` ,'mkz` iziAxde ¤¨§¦§¥¦§¦§¥¦¤§¤¤¨

'mkz`' xiMfdW KkA mdipiA cixtd¦§¦¥¥¤§¨¤¦§¦¤§¤
Epcnl KM KFYnE ,mdn cg` lkA§¨¤¨¥¤¦¨¨©§

izewega zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy
ÌÎz‡ È˙È¯aŒ˙‡ È˙ÓÈ˜‰Â∑(ת"כ)אֹותּה ׁשהפרּתם הראׁשֹונה ּכּברית לא חדׁשה, חדׁשה ,ּברית ּברית אּלא «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒƒ¿∆ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

ּתּופר  לֿלא)ׁשּנאמר,ׁשּלא לא חדׁשה (ירמיה ּברית יהּודה ואתּֿבית יׂשראל אתּֿבית "וכרּתי וגֹו'",: כּברית .לא ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 327 cenr ,fi wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dxFYA mlnr lr l`xUi ipA lW cgind xkVd©¨¨©§ª¨¤§¥¦§¨¥©£¨¨©¨

אאאאּתּתּתּתכםכםכםכם:::: אתאתאתאת־־־־ּבּבּבּבריתיריתיריתיריתי והקימתיוהקימתיוהקימתיוהקימתי אתכםאתכםאתכםאתכם והרוהרוהרוהרּבּבּבּביתייתייתייתי אתכםאתכםאתכםאתכם והפריתיוהפריתיוהפריתיוהפריתי אליכםאליכםאליכםאליכם ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּֽֽֽֽוּוּוּופניתיפניתיפניתיפניתי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
זקּופה. ּבקֹומה – אתכם והרּביתי ּורבּיה. ּבפרּיה – אתכם רש"י)והפריתי ובפירוש ט. (כו, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

ּומּדּוע  הרּבה", מֹוליד ׁשאחד – רבּו יֹותר. ולא אחד מֹוליד אחד – "ּפרּו ּבראׁשית: ּבפרׁשת ּכתב הרי רש"י להבין: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוצרי
לגמרי? אחר ענין על מדּבר "הרּביתי" ואּלּו "והפריתי ", ּבמּלת ּכלּולים ׁשניהם והרבּיה ׁשהּפרּיה ּופרׁש ּבפרּוׁשֹו, ּכאן ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּנה
עמלים  "ׁשּתהיּו ּומצֹות, הּתֹורה ּבׁשמירת ההֹוספה על ליׂשראל ׁשּמּגיע מיחד ׂשכר על מדּבר ׁשּכאן ׁשּמּכיון לֹומר, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻויׁש

ולכן  ליׂשראל, מיחד ׂשכר הּוא הּׂשכר ּגם לכן ּכפׁשּוטם,ּבּתֹורה", ּורבּיה ּפרּיה ׁשל ׂשכר על היא ׁשהּכּונה לֹומר אי־אפׁשר  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֻ
לגמרי. אחרת ּברכה לסּוג היא הּכּונה אּלא ּורבּו", "ּפרּו העֹולם אּמֹות ּגם נתּברכּו ּבזה ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻׁשהרי

ׁשהּנֹולד  מחּיב לא אבל אחד, מֹוליד ׁשאחד ּפרּיה יׁש העֹולם, אּומֹות ׁשאצל הינּו, רבּיה. ׁשל ּבאפן היא עצמּה ׁשהּפרּיה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻּפרּו:
הּכּונה  יׂשראל ּבני אצל "והפריתי" ּבברּכת אבל הרּבה. מֹוליד ׁשאחד רבּיה ויׁש עקר, יהיה ׁשהּוא להיֹות יכֹול אּלא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָיֹוליד,
ׁשּנאמר  על־ּדר הּדֹורֹות, ּכל סֹוף עד המׁש לזה ׁשּיהיה הינּו רבּיה, ׁשל ּבאפן יהיה זה אחד, יֹוליד ּכׁשאחד ׁשאפילּו ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהיא,

" את וארוארוארוארּבּבּבּבההההּבאברהם לפרׁש רׁש"י מכרח היה ולכן רּבּוי). ׁשל ּבאפן א אחד, ּבן לֹו (ׁשּנֹולד יצחק" את לֹו ואּתן זרעֹו את ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻ
ּבאיכּות. רּבּוי זקּופה, ּבקֹומה ּפרׁש ולכן – נאמר ּכבר ׁשּזה – ּכּמּותי רּבּוי ולא איכּותי ּברּבּוי ׁשּמדּבר אתכם" ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ"והרּביתי

ß xii` b"i iyily mei ß

(é):eàéöBz Lãç éðtî ïLéå ïLBð ïLé ízìëàå©«£©§¤¬¨−̈¨®§¨¾̈¦§¥¬¨−̈¦«

i"yx£ÔLB ÔLÈ ÌzÏÎ‡Â∑(ת"כ) להתיּׁשן וטֹובים מׁשּתּמרין יהיּו ׁשנים ,הּפרֹות ׁשלׁש ׁשל הּנֹוׁשן יׁשן ׁשּיהא «¬«¿∆»»»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
אׁשּתקד  מּׁשל לאכל e‡ÈˆBz.יפה L„Á ÈtÓ ÔLÈÂ∑ יׁשן מלאֹות והאֹוצרֹות חדׁש מלאֹות הּגרנֹות ,ׁשּיהיּו ְֱִֶֶֶֶַָָֹ¿»»ƒ¿≈»»ƒְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָ

האֹוצ  לפּנֹות אּתם אחר ּוצריכים למקֹום לתֹוכן ,רֹות החדׁש .לתת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

(àé):íëúà éLôð ìòâú-àìå íëëBúa éðkLî ézúðå§¨«©¦¬¦§¨¦−§«§¤®§«Ÿ¦§©¬©§¦−¤§¤«

i"yx£ÈkLÓ Èz˙Â∑הּמקּדׁש ּבית ÈLÙ.זה ÏÚ‚˙Œ‡ÏÂ∑'ּגעילה' ּכל ּבכם. קצה רּוחי ּפליטת ,אין לׁשֹון ¿»«ƒƒ¿»ƒְִֵֶַָ¿…ƒ¿««¿ƒְְְִִִֵֶַָָָָָ

˜„Ìי  ÔÓ ˜ÈzÚÂ ˜ÈzÚc ‡˜ÈzÚ ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿«ƒƒ√»
:ÔepÙz ‡z„Á¬«»¿«

È¯ÓÈÓיא  ˜Á¯È ‡ÏÂ ÔBÎÈÈa ÈpkLÓ Ôz‡Â¿∆≈«¿¿ƒ≈≈¿»¿«≈≈¿ƒ
:ÔBÎ˙È»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx
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נג izewega zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(192 'nr f zegiy ihewl)

הארץהארץהארץהארץ מןמןמןמן רעהרעהרעהרעה חחחחּיּיּיּיהההה ו)והוהוהוהׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבּתּתּתּתיייי 'אתהּפכא'.(כו, ּבחינת לטֹוב, הֹופ עצמֹו ׁשהּמּזיק והינּו יּזיקּו", ׁשּלא "מׁשּביתן אמרּו רז"ל ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
'יציאת  ׁשל ּבׁשלב ׁשּנמצא מי ׁשּכן, אסּור. החמץ ׁשּבפסח אף חמץ, להיֹות חּיבים הּלחם ׁשּׁשּתי הּׁשבּועֹות, ּבחג מצינּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָוכן
הֹופ העמר ספירת ּבעת הּבהמית הּנפׁש ׁשל הּברּור לאחר א והתנּׂשאּות; הגּבהה ה'חמץ', את להרחיק חּיב ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹמצרים'

ה'". ּבדרכי לּבֹו "וּיגּבּה ּבבחינת למצוה, עצמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָה'חמץ'

(æ):áøçì íëéðôì eìôðå íëéáéà-úà ízôãøe§©§¤−¤«Ÿ§¥¤®§¨«§¬¦§¥¤−¤¨«¤
i"yx£·¯ÁÏ ÌÎÈÙÏ∑(ת"כ)רעהּו ּבחרב .איׁש ƒ¿≈∆∆»∆ְִֵֵֶֶ

(ç)äááø íkî äàîe äàî äMîç íkî eôãøå§¨«§¸¦¤³£¦¨Æ¥½̈¥¨¬¦¤−§¨¨´
:áøçì íëéðôì íëéáéà eìôðå eôcøé¦§®Ÿ§¨«§¯«Ÿ§¥¤²¦§¥¤−¤¨«¤

i"yx£ÌkÓ eÙ„¯Â∑(ת"כ) ׁשּבכם הּגּבֹורים מן ולא ׁשּבכם החּלׁשים ¯··‰.מן ‰‡Óe ‰‡Ó ‰MÓÁ∑(ת"כ) ¿»¿ƒ∆ְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ¬ƒ»≈»≈»¿»»
החׁשּבֹון  הּוא ּכ לֹומר ,וכי  צרי היה לא ירּדפּו?!",והלא אלפים ׁשני מּכם "ּומאה ּבלׁשֹון (אּלא: מדקּדקים יׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

החׁשּבֹון ,רׁש"י  הּוא כ וכי ואריכּות: ּכפל ּכמֹו ּבפרׁשת ,ׁשהּוא רׁש"י ּבלׁשֹון וחׁשּוביהם המפרׁשים ּגדֹולי ּכל מדקּדקים כן ּוכמֹו לֹומר, צרי היה לא והלא ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

להתחיל  צרי היה לא ּכפל ,ּבראׁשית: ׁשּגםּֿכן ּפתח? ּטעם הּמפלג ,ּומה הּגאֹון למֹורי לפרׁש נראה וכאן ּביּׁשּובם, ׁשם נר"ו ,ועּין חריף מׁשה רּבי  הרב ,מֹורנּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

אלפים  עׂשרת אחד ּפרּוׁש ּפרּוׁשים: ׁשני סֹובל 'רבבה' ב',ׁשּמּלת ּופרּוׁש החׁשּבֹון'? הּוא ּכ 'וכי רׁש"י: מקׁשה זה מרּבה ,רבבה ,ועל וזה ,מסּפר רּבּוי, ׁשם על ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

ודֹו"ק  וכּו' לֹומר צרי היה לא והלא ּבאמרֹו: רׁש"י ׁשֹולל העֹוׂשין ,)הּפרּוׁש למרּבים הּתֹורה את העֹוׂשין מעטין ּדֹומה אינֹו אּלא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻֻ
הּתֹורה  B‚Â'.את ÌÎÈ·È‡ eÏÙÂ∑ הארץ ּכדר ׁשּלא לפניכם נֹופלין .ׁשּיהי ּו ֶַָ¿»¿…¿≈∆¿ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã

ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבכםכםכםכם ההההּגּגּגּגּבּבּבּבֹוֹוֹוֹוריםריםריםרים מןמןמןמן ולאולאולאולא ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבכםכםכםכם,,,, החהחהחהחּלּלּלּלׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ח)מןמןמןמן כו, לכאֹורה.(רש"י מיּתרֹות נראֹות ׁשּבכם" הּגּבֹורים מן "ולא הּתבֹות ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ
ּכאׁשר  האֹויב, את להטעֹות ּבראׁש, חּילים ׁשל חּלׁשה קבּוצה ׁשּׁשֹולחים הּוא, הּמלחמה מּתכסיסי אחד ּדהּנה לבאר, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹויׁש

הּמסּתרים. הּגּבֹורים מן ולא עצמם, החּלׁשים מן יפחד ׁשהּׂשֹונא מלּמדנּו, הּכתּוב ּבמארב. מסּתּתרת ּגּבֹורים ׁשל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻֻּפלּגה

(è)íëúà éúéaøäå íëúà éúéøôäå íëéìà éúéðôe¨¦´¦£¥¤½§¦§¥¦´¤§¤½§¦§¥¦−¤§¤®
:íëzà éúéøa-úà éúîé÷äå©«£¦«Ÿ¦¬¤§¦¦−¦§¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ È˙ÈÙe∑'וכּו ּפֹועלים ׁשּׂשכר למל ּדֹומה? הּדבר למה מׁשל ׂשכרכם, לׁשּלם עסקי מּכל אּפנה »ƒƒ¬≈∆ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּכהנים' ּב'תֹורת ‡˙ÌÎ.ּכדאיתא È˙È¯Ù‰Â∑(ת"כ) ּורבּיה ‡˙ÌÎ.ּבפרּיה È˙Èa¯‰Â∑(ת"כ) זקּופה .ּבקֹומה ְְֲִִִַָֹ¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆ְְִִִָָ¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆ְְָָ

ÔeÏtÈÂז  ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ˙È ÔeÙc¯˙Â¿ƒ¿¿»«¬≈¿»≈¿ƒ¿
ÔBÎÈÓ„˜:‡a¯ÁÏ √»≈¿«¿»

ÔBÎpÓח  ‰‡Óe ‰‡Ó ‡LÓÁ ÔBÎpÓ ÔeÙc¯ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ¿
ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÔeÏtÈÂ Ôe˜¯ÚÈ ‡˙Ba¯Ï¿ƒ»≈ƒ¿¿ƒ¿«¬≈¿»≈

:‡a¯ÁÏ ÔBÎÈÓ„√̃»≈¿«¿»

Lt‡Âט  ÔBÎÏ ‡·ËB‡Ï È¯ÓÈÓ· Èt˙‡Â¿∆¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿»»¿¿«≈
:ÔBÎnÚ ÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â ÔBÎ˙È ÈbÒ‡Â ÔBÎ˙È»¿¿«¿≈»¿«¬≈»¿»ƒƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

ENit`wxmkvx` KxC xFarl £¦©©£¤¤©§§¤
dpicnl dpicOniWp` d`xOW itl , ¦§¦¨¦§¦¨§¦¤©§¥©§¥

`xFn liHn dngln ilM mixEbgd lig©¦©£¦§¥¦§¨¨©¦¨
ozelXn o`ivFnE ,zFIxAd alA(`xtq) §¥©§¦¦¨¦©§¨¨

(`"eb ,`"w):f dxez
(f).áøçì íëéðôìmziMde' xn`p `l ¦§¥¤¤¨¤Ÿ¤¡©§¦¦¨

:`N` ,'axgA mYlRde' F` ,'axgA¤¨¤§¦©§¨¤¨¤¤¨
`l ,xnFlM ,'axgl mkiptl Eltpe'§¨§¦§¥¤¤¨¤§©Ÿ
,mkAxgA WOYWdl ENit` EkxhvY¦§¨§£¦§¦§©¥§©§§¤

mdil`n ElRi md iMaxgA Wi` ¦¥¦§¥¥¥¤¦§¤¤
,EdrxmdA didYW dnEdOd aFxn ¥¥¥©§¨¤¦§¤¨¤

(my)(m"`x):g dxez
(g).íkî eôãøåin aEzMd xiMfd `l §¨§¦¤Ÿ¦§¦©¨¦

miaiF`d z` EtCxIW miWp`d md¥¨£¨¦¤¦§§¤¨§¦
Etcxe' oFbM ,`EdW lM iEPiM ztqFzA]§¤¤¦¨¤§§¨§
lig iWp`' F` ,'mMn mingFl dXng£¦¨£¦¦¤©§¥©¦
,'mMn Etcxe' :mzq xn`p `N` ,['mMn¦¤¤¨¤¡©§¨§¨§¦¤

ENit` ,xnFlMmkAW miWNgd on- §©£¦¦©©¨¦¤¨¤

,mrd oFndn milibx miWp`on `le £¨¦§¦¦¥£¨¨§Ÿ¦
mkAW mixFABdixFAB dngln iWp` ©¦¦¤¨¤©§¥¦§¨¨¦¥

ligd(my)(m"ialn): ¤¨¦
äááø íkî äàîe äàî äMîç£¦¨¥¨¥¨¦¤§¨¨

.EtCxioFAWgd `Ed Kk iked`OdW ¦§Ÿ§¦¨©¤§¤©¥¨
(mitl` zxUr) daax EtCxi`lde , ¦§§§¨¨£¤¤£¨¦©£Ÿ

d`n mitcFx dXng m`did `l ¦£¦¨§¦¥¨Ÿ¨¨
ipW mMn d`nE' `N` xnFl Kixv̈¦©¤¨¥¨¦¤§¥

`N` ?'EtFCxi mitl`aEzMdW itl £¨¦¦§¤¨§¦¤©¨
EklY izTgA m`' xW`M xAcnz`e §©¥©£¤¦§ªŸ©¥¥§¤

ExnWY izFvnixd ,'mz` mziUre ¦§©¦§§©£¦¤Ÿ¨£¥
z` oiUFrd oihrEn dnFc Fpi ¥̀¤¨¦¨¦¤
dxFYd z` oiUFrd oiAExnl dxFYd, ©¨¦§¦¨¦¤©¨
,eiCgi mivAwzn miAxd xW`MW¤©£¤¨©¦¦§©§¦©§¨
zEkfl mitxhvn miaFHd mdiUrnE©£¥¤©¦¦§¨§¦¦§
`NW xzFiA mgM mSrzp ,dlFcB zg ©̀©§¨¦§©¥Ÿ¨§¥¤Ÿ

mxRqn Kxr itl(my)(miyxtn): §¦¥¤¦§¨¨
.'Bâå íëéáéà eìôðåaEzMd ltM §¨§Ÿ§¥¤§¨©©¨

icM ,miaiF`d zlitp z` aEW xiMfde§¦§¦¤§¦©¨§¦§¥
xnFl`NW mkiptl oiltFp EidIW ©¤¦§§¦¦§¥¤¤Ÿ

ux`d Kxck,mlFrd Kxc itl `l - §¤¤¨¨¤Ÿ§¦¤¤¨¨
qp KxcA `N`(my)(oexkfd):h dxez ¤¨§¤¤¥

(h).íëéìà éúéðôe'iziptE' oFWl ¨¦¦£¥¤§¨¦¦
FhEWt itl ,o`M xEn`ddPt` :FWExiR ¨¨¨§¦§¥£©¤

FnM] mkl aihdl mkil` ipR z`mildz) ¤¨©£¥¤§¥¦¨¤§
(fh ,dkEtiqFd minkge ,['ipPge il` dpR'§¥¥©§¨¥¦©£¨¦¦

:xnFlkE ,i`pR oFWNn FWxcldPR` §¨§¦§§©§©¤©¤
lWn .mkxkU mNWl iwqr lMn¦¨£¨©§©¥§©§¤¨¨
xkVW Klnl ,dnFC xaCd dnl§¨©¨¨¤§¤¤¤¨©
mipdM zxFzA `zi`cM ,'Eke milrFR£¦§¦§¦¨§©Ÿ£¦

(`"w):
íëúà éúéøôäå.mkz` iziAxde`l §¦§¥¦¤§¤§¦§¥¦¤§¤Ÿ

xn`nA zFpFWNd ipW z` aEzMd llM̈©©¨¤§¥©§§©£¨
izixtde' :cg``N` ,'mkz` iziAxde ¤¨§¦§¥¦§¦§¥¦¤§¤¤¨

'mkz`' xiMfdW KkA mdipiA cixtd¦§¦¥¥¤§¨¤¦§¦¤§¤
Epcnl KM KFYnE ,mdn cg` lkA§¨¤¨¥¤¦¨¨©§

izewega zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy
ÌÎz‡ È˙È¯aŒ˙‡ È˙ÓÈ˜‰Â∑(ת"כ)אֹותּה ׁשהפרּתם הראׁשֹונה ּכּברית לא חדׁשה, חדׁשה ,ּברית ּברית אּלא «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒƒ¿∆ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

ּתּופר  לֿלא)ׁשּנאמר,ׁשּלא לא חדׁשה (ירמיה ּברית יהּודה ואתּֿבית יׂשראל אתּֿבית "וכרּתי וגֹו'",: כּברית .לא ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 327 cenr ,fi wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dxFYA mlnr lr l`xUi ipA lW cgind xkVd©¨¨©§ª¨¤§¥¦§¨¥©£¨¨©¨

אאאאּתּתּתּתכםכםכםכם:::: אתאתאתאת־־־־ּבּבּבּבריתיריתיריתיריתי והקימתיוהקימתיוהקימתיוהקימתי אתכםאתכםאתכםאתכם והרוהרוהרוהרּבּבּבּביתייתייתייתי אתכםאתכםאתכםאתכם והפריתיוהפריתיוהפריתיוהפריתי אליכםאליכםאליכםאליכם ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּֽֽֽֽוּוּוּופניתיפניתיפניתיפניתי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
זקּופה. ּבקֹומה – אתכם והרּביתי ּורבּיה. ּבפרּיה – אתכם רש"י)והפריתי ובפירוש ט. (כו, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

ּומּדּוע  הרּבה", מֹוליד ׁשאחד – רבּו יֹותר. ולא אחד מֹוליד אחד – "ּפרּו ּבראׁשית: ּבפרׁשת ּכתב הרי רש"י להבין: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוצרי
לגמרי? אחר ענין על מדּבר "הרּביתי" ואּלּו "והפריתי ", ּבמּלת ּכלּולים ׁשניהם והרבּיה ׁשהּפרּיה ּופרׁש ּבפרּוׁשֹו, ּכאן ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּנה
עמלים  "ׁשּתהיּו ּומצֹות, הּתֹורה ּבׁשמירת ההֹוספה על ליׂשראל ׁשּמּגיע מיחד ׂשכר על מדּבר ׁשּכאן ׁשּמּכיון לֹומר, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻויׁש

ולכן  ליׂשראל, מיחד ׂשכר הּוא הּׂשכר ּגם לכן ּכפׁשּוטם,ּבּתֹורה", ּורבּיה ּפרּיה ׁשל ׂשכר על היא ׁשהּכּונה לֹומר אי־אפׁשר  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֻ
לגמרי. אחרת ּברכה לסּוג היא הּכּונה אּלא ּורבּו", "ּפרּו העֹולם אּמֹות ּגם נתּברכּו ּבזה ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻׁשהרי

ׁשהּנֹולד  מחּיב לא אבל אחד, מֹוליד ׁשאחד ּפרּיה יׁש העֹולם, אּומֹות ׁשאצל הינּו, רבּיה. ׁשל ּבאפן היא עצמּה ׁשהּפרּיה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻּפרּו:
הּכּונה  יׂשראל ּבני אצל "והפריתי" ּבברּכת אבל הרּבה. מֹוליד ׁשאחד רבּיה ויׁש עקר, יהיה ׁשהּוא להיֹות יכֹול אּלא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָיֹוליד,
ׁשּנאמר  על־ּדר הּדֹורֹות, ּכל סֹוף עד המׁש לזה ׁשּיהיה הינּו רבּיה, ׁשל ּבאפן יהיה זה אחד, יֹוליד ּכׁשאחד ׁשאפילּו ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהיא,

" את וארוארוארוארּבּבּבּבההההּבאברהם לפרׁש רׁש"י מכרח היה ולכן רּבּוי). ׁשל ּבאפן א אחד, ּבן לֹו (ׁשּנֹולד יצחק" את לֹו ואּתן זרעֹו את ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻ
ּבאיכּות. רּבּוי זקּופה, ּבקֹומה ּפרׁש ולכן – נאמר ּכבר ׁשּזה – ּכּמּותי רּבּוי ולא איכּותי ּברּבּוי ׁשּמדּבר אתכם" ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ"והרּביתי

ß xii` b"i iyily mei ß

(é):eàéöBz Lãç éðtî ïLéå ïLBð ïLé ízìëàå©«£©§¤¬¨−̈¨®§¨¾̈¦§¥¬¨−̈¦«

i"yx£ÔLB ÔLÈ ÌzÏÎ‡Â∑(ת"כ) להתיּׁשן וטֹובים מׁשּתּמרין יהיּו ׁשנים ,הּפרֹות ׁשלׁש ׁשל הּנֹוׁשן יׁשן ׁשּיהא «¬«¿∆»»»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
אׁשּתקד  מּׁשל לאכל e‡ÈˆBz.יפה L„Á ÈtÓ ÔLÈÂ∑ יׁשן מלאֹות והאֹוצרֹות חדׁש מלאֹות הּגרנֹות ,ׁשּיהיּו ְֱִֶֶֶֶַָָֹ¿»»ƒ¿≈»»ƒְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָ

האֹוצ  לפּנֹות אּתם אחר ּוצריכים למקֹום לתֹוכן ,רֹות החדׁש .לתת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

(àé):íëúà éLôð ìòâú-àìå íëëBúa éðkLî ézúðå§¨«©¦¬¦§¨¦−§«§¤®§«Ÿ¦§©¬©§¦−¤§¤«

i"yx£ÈkLÓ Èz˙Â∑הּמקּדׁש ּבית ÈLÙ.זה ÏÚ‚˙Œ‡ÏÂ∑'ּגעילה' ּכל ּבכם. קצה רּוחי ּפליטת ,אין לׁשֹון ¿»«ƒƒ¿»ƒְִֵֶַָ¿…ƒ¿««¿ƒְְְִִִֵֶַָָָָָ

˜„Ìי  ÔÓ ˜ÈzÚÂ ˜ÈzÚc ‡˜ÈzÚ ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿«ƒƒ√»
:ÔepÙz ‡z„Á¬«»¿«

È¯ÓÈÓיא  ˜Á¯È ‡ÏÂ ÔBÎÈÈa ÈpkLÓ Ôz‡Â¿∆≈«¿¿ƒ≈≈¿»¿«≈≈¿ƒ
:ÔBÎ˙È»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

:zxg` zErnWn Wi mdn cg` lkNW¤§¨¤¨¥¤¥©§¨©¤¤
:FWExiR ,'mkz` izixtde'dIxtA §¦§¥¦¤§¤¥¦§¦¨

dIaxEENi`e ,mipAd zclFd iEAixA - §¦¨§¦¨©©¨¦§¦
'íëúà éúéaøäå'iEAix FWExiR oi` §¦§¥¦¤§¤¥¥¦

dginvE lECB oFWl `Ed `N` ,xRqnA§¦§¨¤¨§¦§¦¨
FnM](f ,fh l`wfgi)xnFl ,['ilCbYe iAxYe' §©¦§¦©¦§§¦©

FzxEvA cFnrie iE`xM lCbi sEBd mBW¤©©¦§©¨¨§©£§¨
,dpFkPddtEwf dnFwAKxcM ©§¨§¨§¨§¤¤
mi`ixAd(`xtq)(a"a `"eb): ©§¦¦

.íëzà éúéøa úà éúîé÷äåwx `l ©£¦Ÿ¦¤§¦¦¦§¤Ÿ©
iYxM xW` dpWid zixAd z` miIw`W¤£©¥¤©§¦©§¨¨£¤¨©¦
cizr s` `N` ,mkOre mkizFa` mr¦£¥¤§¦¨¤¤¨©¨¦

mkY` miwdl ip`dWcg zixAxW` £¦§¨¦¦§¤§¦£¨¨£¤
`ldidYdpFW`xd zixAk Ÿ¦§¤©§¦¨¦¨

dWcg zixA `N` ,DzF` mYxtdW¤¥©§¤¨¤¨§¦£¨¨
xtEz `NW,mlFrlxn`PW,`l dinxi) ¤Ÿ¨§¨¤¤¡©

(`lÎl,'d m`p mi`A mini dPd'iYxke ¦¥¨¦¨¦§ª§¨©¦
dcEdi ziA z`e l`xUi ziA z ¤̀¥¦§¨¥§¤¥§¨

zixAk `l - dWcg zixAdpFW`xd §¦£¨¨Ÿ©§¦¨¦¨
dOd xW` ...mzFa` z` iYxM xW £̀¤¨©¦¤£¨£¤¥¨

'izixA z` Extd(`xtq)(i"`a):i dxez ¥¥¤§¦¦
(i).ïLBð ïLé ízìëàåEidi zFxiRd ©£©§¤¨¨¨©¥¦§

,oXiizdl miaFhe oixOYWnmpi`e ¦§©§¦§¦§¦§©¥§¥¨
EidIW calA Ff `le ,milwlwzn¦§©§§¦§Ÿ¦§¨¤¦§

`N` ,dlik`l miiE`xoWi `dIW §¦©£¦¨¤¨¤§¥¨¨
lFk`l dti mipW WlW lW oWFPd- ©¨¤¨Ÿ¨¦¨¤¤¡

xzFi - FnrhA gAEWn,cwYW` lXn §¨§©§¥¦¤¤§¨©
oWId on lFk`l Evxi dOl oM `l m`W¤¦Ÿ¥¨¨¦§¤¡¦©¨¨
zFxiRd lEai] Wcgd on mdl WIWM§¤¥¨¤¦¤¨¨§©¥

'Wcg' `xwp Ff dpW lWdpW lWe ¤¨¨¦§¨¨¨§¤¨¨
(cwYW`) dxarWlWe ,'oWi' `xwp ¤¨§¨¤§¨©¦§¨¨¨§¤

mizpW lW zFxiR .'oWFp oWi' mizpW§¨©¦¨¨¨¥¤§¨©¦
'mipW WlW lW' mB minrtl mi`xwp¦§¨¦¦§¨¦©¤¨¨¦

[Ff dpW sExivA -(:`v `xzaÎ`aa)(m"`x): §¥¨¨
.eàéöBz Lãç éðtî ïLéåEidIW §¨¨¦§¥¨¨¦¤¦§

zFpxBdsEQ`l dcVA zFnFwOd) ©§¨©§©¨¤§¦

(d`EaYdWcg zF`lnzFxvF`de ©§¨§¥¨¨§¨¨
oiicrmY` mikixvE ,oWi zF`ln £©¦§¥¨¨§¦¦©¤

zFxvF`d zFPtlz` mdn xiardlE §©¨¨§©£¦¥¤¤
d`EaYdWcgd zzl ,xg` mFwnl ©§¨§¨©¥¨¥¤¨¨

okFzlhrn gl oiicr WcgdW itlE] §¨§¦¤¤¨¨£©¦©§©
xzFi wEwf `Ed Kkitl ,awxdl lElre§¨§¥¨¥§¦¨¨¥
zxinWl cgEinA mi`zOd xvF`l§¨©©§¦¦§¨¦§¦©
xaMW oWId la` .oFaTxd on d`EaY§¨¦¨¦¨£¨©¨¨¤§¨
,'xvF`'l Kixv Fpi` ahid WAizd¦§©¥¥¥¥¨¦§¨

mFwn lkl Fxiardl oYipe(dxe`d yeal)[ §¦©§©£¦§¨¨
(my):`i dxez

(`i).éðkLî ézúðåWCwOdÎziA df §¨©¦¦§¨¦¤¥©¦§¨
EqpMIW xg`l FzFpal micizr mdW¤¥£¦¦¦§§©©¤¦¨§
aEzMd zpeEMW Wxtl oi` la`] ux`l̈¨¤£¨¥§¨¥¤©¨©©¨
xW`M oMW ,xAcOA didW oMWOd lr©©¦§¨¤¨¨©¦§¨¤¥©£¤
,oMWOd mwEd xaM df `xwn xn`p¤¡©¦§¨¤§¨©©¦§¨
'd xAcie' xtQd W`xA xn`PW FnM§¤¤¡©§Ÿ©¥¤©§©¥

'crFn ld`n eil`(.a oiaexir i"yx)[(`xtq): ¥¨¥Ÿ¤¥



izewegaנד zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy
ּבדבר  הּבלּוע כא)ּכמֹו,ּדבר א ב ּגּבֹורים"(שמואל מגן נגעל ׁשם "ּכי הּמׁשיחה ,: קּבל ׁשל ,לא מגן ׁשּמֹוׁשחין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

חנית  אֹו חץ מּכת מעליו להחליק ּכדי מבּׁשל ּבחלב העֹור ,עֹור יּקב .ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ

(áé)ízàå íéäìàì íëì éúééäå íëëBúa ézëläúäå§¦§©©§¦Æ§´§¤½§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®§©¤−
:íòì éì-eéäz¦«§¦¬§¨«

i"yx£ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â∑ מּמּני מזּדעזעים ּתהיּו ולא מּכם ּכאחד ּבגןֿעדן עּמכם ּתיראּו,אטּיל לא יכֹול ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
לאלהים" לכם "והייתי לֹומר: ּתלמּוד .מּמּני? ְְִִִִִֵֶֶַַָָֹ

(âé)õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìà ýåýé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤
íëlò úèî øaLàå íéãáò íäì úéäî íéøöî¦§©½¦¦«§¬Ÿ¨¤−£¨¦®¨«¤§ŸÆŸ´Ÿª§¤½

ô :úeiîîB÷ íëúà CìBàå̈«¥¬¤§¤−«§¦«
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡∑ ּבי ׁשּתאמינּו אני אּלה ,ּכדאי ּכל לעׂשֹות יכֹול מארץ ,ׁשאני אתכם הֹוצאתי ׁשהרי ¬ƒ¡…≈∆ְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ּגדֹולים  נּסים לכם ועׂשיתי מראׁש∑ËÓ˙.מצרים ּתצא ׁשּלא הּמֹוסרה המעּכבים העל ראׁשי ּבׁשני יתד ּכמין ְְְִִִִִִִֶַָָ……ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ
הּקׁשר  ויּתיר ב)ּכמֹו,הּׁשֹור כז ּומטֹות"(ירמיה מֹוסרֹות ל "עׂשה ּבלע"ז ,: ּבקֹומה ∑˜eiÓÓB˙.קביליי"א ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַֹ¿ƒְָ

.זקּופה  ְָ

dÏ‡Ïיב  ÔBÎÏ ÈÂ‰‡Â ÔBÎÈÈa ÈzÈÎL È¯L‡Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ≈≈¿∆¡≈¿∆¡»
:ÌÚÏ ÈÓ„˜ ÔB‰z Ôez‡Â¿«¿√»«¿»

Ú¯‡Ó‡יג  ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
¯È ˙È¯a˙Â ÔÈc·Ú ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓlÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒƒ¿∆¡≈¿«¿ƒ¿«»ƒƒ
:‡˙e¯ÈÁÏ ÔBÎ˙È ˙È¯a„Â ÔBÎpÓ ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿¿«»ƒ»¿¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.éLôð ìòâú àìådvw igEx oi` §Ÿ¦§©©§¦¥¦¨¨
.mkaFnM] mkA q`n` `l xnFlM ¨¤§©Ÿ¤§©¨¤§

(cn weqt oldl)`le miYq`n `l'Ÿ§©§¦§Ÿ
.['miYlrb:oeyld wecwc i"yx x`ane §©§¦

lMFA xMfPW mFwn'dlirB'oi` ¨¨¤¦§¨§¦¨¥
qE`in xaC oiprl `weeC dpeEMd©©¨¨©§¨§¦§©§©¦

`Ed FrnWn xTir `N` ,uETWeoFWl §¦¤¨¦©©§¨§
A rElAd xaC zhilRKFzxacitlE] §¦©¨¨©¨©§¨¨§¦

FWtpe mc`d lv` q`nPd xaC lMW¤¨¨¨©¦§¨¥¤¨¨¨§©§
eilrn FzF` dgFC `Ed ixd ,EPOn dvẅ¨¦¤£¥¤¥¨¨
qE`iOd oipr mB iExw Kkl ,FhlFtE§§¨¨©¦§©©¦
df oFWl Epivn oMW ,['dlirB' oFWlA¦§§¦¨¤¥¨¦¨¤

,mixaC x`W zhilR iAbl mBFnM ©§©¥§¦©§¨§¨¦§
xn`PW(`k ,` aÎl`eny)lrbp mW iM' ¤¤¡©¦¨¦§©

,mixFAB obngiWn ilA lE`W obn ¨¥¦¦¨¥¨§¦¨¦©
'onXAlr FzpiwA KlOd cec ixaC] ©¨¤¦§¥¨¦©¤¤§¦¨©

Fl lirFd `l Ki` :dnglOA lE`W zFn¨©¦§¨¨¥Ÿ¦
ipRn FcrA obdl ,onWA gEWOd obOd©¨¥©¨©§¤¤§¨¥©£¦§¥

'obn lrbp' oFWNde ,[miSgdxEn`d ©¦¦§©¨¦§©¨¥¨¨
ENi`M obOd dnFC didW FWExiR mẄ¥¤¨¨¤©¨¥§¦

lAw `lz`dgiWOdEdEgWn xW` Ÿ¦¥¤©§¦¨£¤§¨
,FA,DzF` hltE dgC `N`Wdid KM ¤¨¨¨¨©¨¤¨¨¨

EidW ,mingFNd KxClW obn oigWFn ¤¤©£¦¤¨§¦¨¥¤
lXEan algA xFr(onW FnM dUrPd) §¥¤§¨©©£¤§¤¤

F` ug zMn eilrn wilgdl icM§¥§©£¦¥¨¨©©¥
aFTi `NW ,zipg(aTpi).xFrdixd £¦¤Ÿ¦§©¥¨£¥

xaC zhilR lMWdiExw'dlirB' ¤¨§¦©¨¨§¨§¦¨
oFWlA 'dlrbd' iEHiAd :ztqFp `nbEC]§¨¤¤©¦©§¨¨¦§

minA ilM zpizp FpiprW ,minkg£¨¦¤¦§¨§¦©§¦§©¦
mrHd z` FkFYn hFltIW icM migzFx§¦§¥¤¦§¦¤©©©
[mcFw lEXiAn FA rlaPd xEq`d̈¨©¦§¨¦¦¥

(i"`a):ai dxez
(ai).íëëBúa ézëläúäåliIh` §¦§©©§¦§§¤£©¥

ocrÎobA mkOr,dxizi daxiwA ¦¨¤§©¥¤§¦§¨§¥¨
Miziid ENi`Eidz `le ,mMn cg` §¦¨¦¦¤¨¦¤§Ÿ¦§

iPOn mirfrCfncgRde dni`d KFYn ¦§©§§¦¦¤¦¦¨¥¨§©©©
oFW`xd mc` lv` EpivOW KxcM]§¤¤¤¨¦¥¤¨¨¨¦
d"awd ipRn `AgPW ,`hgW xg`l§©©¤¨¨¤¤§¨¦§¥

xn`PW FnM ,ocr obA KNdzOdziy`xa) ©¦§©¥§©¥¤§¤¤¡©
(iÎg ,bmidl` 'd lFw z` ErnWIe'©¦§§¤¡Ÿ¦

iYrnW Llw z` xn`Ie ...oBA KNdzn¦§©¥©¨©Ÿ¤¤Ÿ§¨©§¦
...`xi`e oBA.['`ag`e`NW xg`nE ©¨¨¦¨¨¥¨¥¥©©¤Ÿ

,iPOn ErfrCfYlFki`OW xnFl ziid ¦§©§§¦¤¦¨¨¦¨©¤¨
mBxnFl cEnlY - iPOn E`xiz `l ©Ÿ¦§¦¤¦©§©

midl`l mkl iziide'il EidY mY`e §¨¦¦¨¤¥Ÿ¦§©¤¦§¦
iM ,zniIw didY iPOn d`xId ;'mrl§¨©¦§¨¦¤¦¦§¤©¤¤¦

midl`d ikp`e mrd mY`(`xtq) ©¤¨¨§¨Ÿ¦¨¡Ÿ¦
(a"a):bi dxez
(bi)íëéäìà 'ä éðàiz`vFd xW` £¦¡Ÿ¥¤£¤¥¦

.'ebe mkz`lkl mEIqM `A df wEqR ¤§¤¨¤¨§¦§¨
,dlrnl zFxEn`d zFaFHd zFghadd©©§¨©¨£§©§¨

:d"awd mdl xnF` Kkeip` i`cM §¨¥¨¤§©£¦
(ip` iE`x)lFki ip`W ia Epin`YW ¨£¦¤©£¦¦¤£¦¨

iz`vFd ixdW ,dN` lM zFUrl©£¨¥¤¤£¥¥¦
mkl iziUre mixvnÎux`n mkz ¤̀§¤¥¤¤¦§©¦§¨¦¦¨¤

:milFcB miQp¦¦§¦

.úèîz` micinrOd md zFhFOd ŸŸ©¥©©£¦¦¤
'lFr'd.`Ed hFn lMczi oinMxnqn) ¨¨§¦¨¥©§¥
(urmirwFY EidW,lFrd iW`x ipWA ¥¤¨§¦¦§¥¨¥¨

zFczide ,o`Mn cg`e o`Mn cg ¤̀¨¦¨§¤¨¦¨§©§¥
md ElNdmiaMrndz`dxqFOd- ©¨¥©§©§¦¤©¥¨

lFrA xEWTd lagd`vz `NW ©¤¤©¨¨¤Ÿ¥¥
xiYie lFrd W`xn(xYie=),xWTd ¥Ÿ¨§©¦§ª©©¤¤

lrn lFrd z` xFXd wFxti df ici lre§©§¥¤¦§©¤¨¥©
,Fx`EvFnM`xwOA FznbEC EpivOW ©¨§¤¨¦§¨©¦§¨

(a ,fk dinxi)'d xn` dM'Ll dUr Ÿ¨©£¥§
...zFhFnE zFxqFnKln l` mYgNWe ¥§¦©§¨¤¤¤

'mFc`'ebeEdinxi l` d"awd iEEiv] ¡¦¤¦§§¨
miOrd ikln l` gFlWl ,`iaPd©¨¦¦§©¤©§¥¨©¦
Kln xv`pckEap oFhlW zgY mipEzPd©§¦©©¦§§©§¤©¤¤
sExivA ,lFr lW zFhFnE zFxqFn ,laÄ¤¥¤§¥
mdilr iM 'd z`n d`Eap ixaC mr¦¦§¥§¨¥¥¦£¥¤
lW FzEkln lFr z` mnvr lr lAwl§©¥©©§¨¤©§¤

[xv`pckEap.:'czi'.f"rlA `"iiliaw §©§¤©¨¥§©©
z`ivi oiprl o`M mixEn` mixaCde§©§¨¦£¦¨§¦§©§¦©
mkz` i`ivFdA :xnFlkE ,mixvn¦§©¦§©§¦¦¤§¤
lFr z` mMn izxqd ,mixvOn¦¦§©¦£¦Ÿ¦¦¤¤
iYklFde ,mkilr uaFx didW zEcard̈©§¤¨¨¥£¥¤§©§¦

oNdlckE ,zEInnFw mkz`i"tre ,x"yl) ¤§¤§¦§¦§©¨
(i"zk zqxib:
úeiîîB÷:WExiRdtEwf dnFwA- §¦¥§¨§¨

FnM ,dIxA mEXn cgte `xFn lM `ll§Ÿ¨¨¨©©¦§¦¨§
xn`PW(g ,ci zeny)mi`vi l`xUi ipaE' ¤¤¡©§¥¦§¨¥Ÿ§¦

'dnx ciA(`xtq)(ipewfg ,oexkfd):ci dxez §¨¨¨

izewega zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(314 עמ' כה מנחם (תורת

קקקקֹוֹוֹוֹוממממממממּיּיּיּיּוּוּוּותתתת אתכםאתכםאתכםאתכם יג)ואואואואֹוֹוֹוֹולללל (כו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
'קֹומה  ׁשּיׁש לֹומר, ויׁש ׁשכינה". רגלי ּדֹוחק ּכאּלּו . . זקּופה ּבקֹומה המהּל" הרי וקׁשה, זקּופה". "ּבקֹומה רׁש"י: ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּפרׁש
היא  הגּבהתֹו וגם אלקּות ׁשל המציאּות היא מציאּותֹו ּכל ּכלל, לעצמֹו מציאּות אינֹו האדם מחלט: מּבּטּול ׁשּבאה ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻזקּופה'
עצמֹו, הּמל מציאּות הּוא נעׂשה ,הּמל עבד היֹותֹו היא מציאּותֹו ׁשּכל מּכיון :"מל מל "עבד ועל־ּדר האלקּות. ְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהגּבהת

הּוא. אף מתּגּדל הּמל ׁשּיגּדל ְְְִִֵֶֶֶַַַַָּוככל

(ãé)úåönä-ìk úà eNòú àìå éì eòîLú àì-íàå§¦¬Ÿ¦§§−¦®§´Ÿ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ
:älàä̈¥«¤

i"yx£ÈÏ eÚÓL˙ ‡ÏŒÌ‡Â∑ ּכׁשהּוא הּמצֹות? לקיּום יכֹול חכמים. מדרׁש ולדעת ּבּתֹורה עמלים להיֹות ¿ƒ…ƒ¿¿ƒְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
להיֹות  לי"? תׁשמעּו "ואםֿלא מקּים: אני מה הא אמּור! מצֹות קּיּום הרי – וגֹו'" תעׂשּו "ולא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹאֹומר:
ּבנמרֹוד  וכן ּבֹו, למרד ּומתּכּון רּבֹונֹו את הּמּכיר זה אּלא "לי" אין "לי"? לֹומר ּתלמּוד ּומה ּבּתֹורה. ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹעמלים

ט) י ה'"(בראשית לפני "ּגּברֿציד סדֹום,: ּבאנׁשי וכן ּבֹו, למרד ּומתּכּון יג)ׁשּמּכירֹו יג לה'(בראשית וחּטאים "רעים : ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹ
ּבֹו למרד ּומתּכּונים רּבֹונם את מּכירים – ˙eNÚ.מאד" ‡ÏÂ∑(ת"כ)ּתלמדּו ׁשּתי ,מּׁשּלא הרי ּתעׂשּו; לא ְְְְִִִִִִֶַַָֹֹ¿…«¬ְְְֲֲִִֵֵֶַֹֹ

.עברֹות  ֲֵ

(åè)ìòâz éètLî-úà íàå eñàîz éúwça-íàå§¦§ªŸ©´¦§½̈§¦¬¤¦§¨©−¦§©´
íëøôäì éúåöî-ìk-úà úBNò ézìáì íëLôð©§§¤®§¦§¦³£Æ¤¨¦§Ÿ©½§©§§¤−

:éúéøa-úà¤§¦¦«
i"yx£eÒ‡Óz È˙wÁaŒÌ‡Â∑ העֹוׂשים ּבאחרים ÌÎLÙ.מֹואס ÏÚ‚z ÈËtLÓ∑ החכמים ÈzÏ·Ï.ׂשֹונא ¿ƒ¿À…«ƒ¿»ֲִִֵֵַָƒ¿»«ƒ¿««¿¿∆ֲִֵַָ¿ƒ¿ƒ

˙BNÚ∑ מעׂשֹות אחרים את צּויתים ∑‡˙È˙BˆÓŒÏkŒ.מֹונע ׁשּלא [ּבמצֹות] נאמר:,ּכֹופר לכ ¬ֲֲִֵֵֵֶַ∆»ƒ¿«ְְֱִִִִֵֶֶַַָֹ
'אתּֿכלֿהּמצֹות',"אתּֿכלֿמצֹותי" נאמר: ‡˙È˙È¯aŒ.ולא ÌÎ¯Ù‰Ï∑:עברֹות ׁשבע הרי ּבעּקר; ּכֹופר ְְְֱִִֶֶֶַַַָָֹ¿«¿¿∆∆¿ƒƒֲֲִֵֵֵֶַָָ

È˙יד  Ôe„aÚ˙ ‡ÏÂ È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿«¿¿≈¿ƒ¿»«¿¿»
:ÔÈl‡‰ ‡i„ewt Ïk»ƒ«»»ƒ≈

Á¯z˜טו  ÈÈc ˙È Ì‡Â ÔeˆB˜z ÈÓÈ˜a Ì‡Â¿ƒƒ¿»«¿¿ƒ»ƒ«¿«≈
È„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ ‡Ï„ ÏÈ„a ÔBÎLÙ«¿¿¿ƒ¿»¿∆¿«»»ƒ«

:ÈÓÈ˜ ˙È ÔBÎ˙eÈL‡Ï¿«¿»¿»¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ci).éì eòîLú àì íàåzFidl §¦Ÿ¦§§¦¦§
dxFYA milnr,DA aEzMd z` zrcl £¥¦©¨¨©©¤©¨¨

ezrclz` mBWxcndminkg §¨©©©¤¦§©©£¨¦
.dxFYd ixacA EWxCWENi` ,mpn` ¤¨§§¦§¥©¨¨§¨¦

,'il ErnWz `l m`e' wx xn`p did̈¨¤¡©©§¦Ÿ¦§§¦
lFkiwx aEzMd zpeEMW xnFl iziid ¨¨¦¦©¤©¨©©¨©

`EdWM - zFvOd mEIwlmiIqn §¦©¦§§¤§©¥
eEUrz `le' xnF`'zFvOd lM z` §¥§Ÿ©£¥¨©¦§

'FbezFvn mEIw ixd ,xaM`d ,xEn` §£¥¦¦§§¨¨¨
oM m` -miIwn ip` dnxn`Pd z` ¦¥¨£¦§©¥¤©¤¡¨

:o`M'il ErnWz `l m`e'zFidl - ¨§¦Ÿ¦§§¦¦§
,dxFYA milnrazkAW dxFzA od £¥¦©¨¥§¨¤¦§¨

dR lrAW dxFzA odeoFWNdW itl] §¥§¨¤§©¤§¦¤©¨
xaC s` zFAxl FrnWn 'ErnWY'¦§§©§¨§©©¨¨
mkgd iRn rnWp `N` ,aYkp Fpi`W¤¥¦§¨¤¨¦§¨¦¦¤¨¨

.[aEzMd z` WxFCd:i"yx siqenedid ©¥¤©¨¨¨
ErnWz `l m`e' :aEzMd xn`IW iC©¤Ÿ©©¨§¦Ÿ¦§§

'EUrz `le'ebe:xnFl cEnlY dnE §Ÿ©£©©§©
ErnWz `l m`e'il'?W itloi` §¦Ÿ¦§§¦§¦¤¥
oFWl zErnWnA`N` 'il'`weeCdf §©§¨§¦¤¨©§¨¤

FpFAx z` xiMOd(eipFc`)oiEMznE ©©¦¤¦£¨¦§©¥
FA cFxnl`Ed rcFi ,xnFlM - ¦§§©¥©

dEv mlFrd oFc` `Ed xW` d"awdW¤£¤£¨¨¦¨

FA cxFn `Ed z`f mre ,oM zFUrl©£¥§¦Ÿ¥
.FlFwA rnFW Fpi`epi`W in K`rcFi F §¥¥©§©¦¤¥¥©

Exn`p `l eilr ,oM dEiv d"awdW¤¦¨¥¨¨Ÿ¤¤§
mc` oMW] dWxRA mixEn`d miWprd̈¢¨¦¨£¦©¨¨¨¤¥¨¨
,'il rnFW Fpi`' FzFxwl oFkp oi` df¤¥¨¦§¥¥©¦

,[mzq 'rnFW Fpi`' `N`okeEpivn ¤¨¥¥©§¨§¥¨¦
df oFWl,cFxnpAeilr xn`PWziy`xa) ¨¤§¦§¤¤¡©¨¨

(h ,idid `Ed''d iptl civ xFABdid'] ¨¨¦©¦¦§¥¨¨
drhnE zFIxAd lW mYrC eitA cv̈§¦©§¨¤©§¦©§¤

'd"awdA cFxnl mzF`(my i"yx),[ ¨¦§§
'd iptl' Fzcixn dzide-FxiMOW §¨§¨§¦¨¦§¥¤©¦

oke .FA cFxnl oiEMznEEpivniWp`A ¦§©¥¦§§¥¨¦§©§¥
,mFcqmdA xn`PW(bi ,bi my)iWp`e' §¤¤¡©¨¤§©§¥
mcq'c`n 'dl mi`Hge mirx-EidW §Ÿ¨¦§©¨¦©§Ÿ¤¨

cFxnl mipeEMznE mpFAx z` mixiMn©¦¦¤¦¨¦§©§¦¦§
FA(`xtq)(i"`a ,`"eb):

.eNòú àìåeixg`NWe dGd wEqRA §Ÿ©£©¨©¤§¤§©£¨
lEHiA lW zFpFWl dAxd mixn`p¤¡¨¦©§¥§¤¦
xEng mdn cg` lM xW` ,zFevOd©¦§£¤¨¤¨¥¤¨
:`Ed mNEkl oFW`x ,FncFTn xzFi¥¦§¦§¨
`NW FWExiRW ,'il ErnWz `l m`e'§¦Ÿ¦§§¦¤¥¤Ÿ

dxFYd zFevn z` EcnlYx`eank) ¦§§¤¦§©¨
(dlrnl,KkitlE ,Ecnlz `NXnmzF` §¦¨¦¤Ÿ¦§§¨

-EUrz `l.mzF`ixdxaMiYW Ÿ©£¨£¥§¨§¥
zFxiarFpi`e cnFl Fpi` : £¥¥¥§¥
miIwn:eh dxez §©¥

(eh).eñàîz éúwça íàåKFYn §¦§ªŸ©¦§¨¦
KM icil `A mB Edixd ,dUFr Fpi`W¤¥¤£¥©¨¦¥¨

`EdW:miUFrd mixg`A q`Fn ¤¥©£¥¦¨¦
.íëLôð ìòâz éètLî`pFVW iC `l ¦§¨©¦§©©§§¤Ÿ©¤¥

s` `N` ,miUFrd z``pFUz` ¤¨¦¤¨©¥¤
minkgdmvr lr - mrd ihtFW - ©£¨¦§¥¨¨©¤¤

dxFYA mznkg(`"eb): ¨§¨¨©¨
.úBNò ézìáìxn`p mcFTd wEqRA §¦§¦£©¨©¥¤¡©

Fpi` Fnvr `Ed wxW ,'EUrz `le'§Ÿ©£¤©©§¥
iYlal' xn`p o`ke .dUFr,'zFUr ¤§¨¤¡©§¦§¦£

`EdWs`:zFUrn mixg` z` rpFn ¤©¥©¤£¥¦¥£
.éúBöî ìk úàxtFMxnF`e zFevOA ¤¨¦§©¥©¦§§¥

xn`p Kkl .miziEv `NWo`Mz`' ¤Ÿ¦¦¦§¨¤¡©¨¤
xn`p `le ,'izFvn lMwEqRaM ¨¦§©§Ÿ¤¡©§©¨

:mcFTd'zFvOd lM z`'ok` iM ©¥¤¨©¦§¦¨¥
z` miIwn Fpi` wx `Ed dNigYA©§¦¨©¥§©¥¤
KM icil `A `Ed sFQal K` ,'zFvOd'©¦§©§©¨¦¥¨
- 'zFvOd' ozF` lr xnF` s` `EdW¤©¥©¨©¦§

'izFvn' od oi`W(`"w): ¤¥¥¦§©
.éúéøa úà íëøôäìlW mtFq §©§§¤¤§¦¦¨¤



נה izewega zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy
ּבדבר  הּבלּוע כא)ּכמֹו,ּדבר א ב ּגּבֹורים"(שמואל מגן נגעל ׁשם "ּכי הּמׁשיחה ,: קּבל ׁשל ,לא מגן ׁשּמֹוׁשחין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

חנית  אֹו חץ מּכת מעליו להחליק ּכדי מבּׁשל ּבחלב העֹור ,עֹור יּקב .ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ

(áé)ízàå íéäìàì íëì éúééäå íëëBúa ézëläúäå§¦§©©§¦Æ§´§¤½§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®§©¤−
:íòì éì-eéäz¦«§¦¬§¨«

i"yx£ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â∑ מּמּני מזּדעזעים ּתהיּו ולא מּכם ּכאחד ּבגןֿעדן עּמכם ּתיראּו,אטּיל לא יכֹול ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
לאלהים" לכם "והייתי לֹומר: ּתלמּוד .מּמּני? ְְִִִִִֵֶֶַַָָֹ

(âé)õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìà ýåýé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤
íëlò úèî øaLàå íéãáò íäì úéäî íéøöî¦§©½¦¦«§¬Ÿ¨¤−£¨¦®¨«¤§ŸÆŸ´Ÿª§¤½

ô :úeiîîB÷ íëúà CìBàå̈«¥¬¤§¤−«§¦«
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡∑ ּבי ׁשּתאמינּו אני אּלה ,ּכדאי ּכל לעׂשֹות יכֹול מארץ ,ׁשאני אתכם הֹוצאתי ׁשהרי ¬ƒ¡…≈∆ְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ּגדֹולים  נּסים לכם ועׂשיתי מראׁש∑ËÓ˙.מצרים ּתצא ׁשּלא הּמֹוסרה המעּכבים העל ראׁשי ּבׁשני יתד ּכמין ְְְִִִִִִִֶַָָ……ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ
הּקׁשר  ויּתיר ב)ּכמֹו,הּׁשֹור כז ּומטֹות"(ירמיה מֹוסרֹות ל "עׂשה ּבלע"ז ,: ּבקֹומה ∑˜eiÓÓB˙.קביליי"א ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַֹ¿ƒְָ

.זקּופה  ְָ

dÏ‡Ïיב  ÔBÎÏ ÈÂ‰‡Â ÔBÎÈÈa ÈzÈÎL È¯L‡Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ≈≈¿∆¡≈¿∆¡»
:ÌÚÏ ÈÓ„˜ ÔB‰z Ôez‡Â¿«¿√»«¿»

Ú¯‡Ó‡יג  ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
¯È ˙È¯a˙Â ÔÈc·Ú ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓlÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒƒ¿∆¡≈¿«¿ƒ¿«»ƒƒ
:‡˙e¯ÈÁÏ ÔBÎ˙È ˙È¯a„Â ÔBÎpÓ ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿¿«»ƒ»¿¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.éLôð ìòâú àìådvw igEx oi` §Ÿ¦§©©§¦¥¦¨¨
.mkaFnM] mkA q`n` `l xnFlM ¨¤§©Ÿ¤§©¨¤§

(cn weqt oldl)`le miYq`n `l'Ÿ§©§¦§Ÿ
.['miYlrb:oeyld wecwc i"yx x`ane §©§¦

lMFA xMfPW mFwn'dlirB'oi` ¨¨¤¦§¨§¦¨¥
qE`in xaC oiprl `weeC dpeEMd©©¨¨©§¨§¦§©§©¦

`Ed FrnWn xTir `N` ,uETWeoFWl §¦¤¨¦©©§¨§
A rElAd xaC zhilRKFzxacitlE] §¦©¨¨©¨©§¨¨§¦

FWtpe mc`d lv` q`nPd xaC lMW¤¨¨¨©¦§¨¥¤¨¨¨§©§
eilrn FzF` dgFC `Ed ixd ,EPOn dvẅ¨¦¤£¥¤¥¨¨
qE`iOd oipr mB iExw Kkl ,FhlFtE§§¨¨©¦§©©¦
df oFWl Epivn oMW ,['dlirB' oFWlA¦§§¦¨¤¥¨¦¨¤

,mixaC x`W zhilR iAbl mBFnM ©§©¥§¦©§¨§¨¦§
xn`PW(`k ,` aÎl`eny)lrbp mW iM' ¤¤¡©¦¨¦§©

,mixFAB obngiWn ilA lE`W obn ¨¥¦¦¨¥¨§¦¨¦©
'onXAlr FzpiwA KlOd cec ixaC] ©¨¤¦§¥¨¦©¤¤§¦¨©

Fl lirFd `l Ki` :dnglOA lE`W zFn¨©¦§¨¨¥Ÿ¦
ipRn FcrA obdl ,onWA gEWOd obOd©¨¥©¨©§¤¤§¨¥©£¦§¥

'obn lrbp' oFWNde ,[miSgdxEn`d ©¦¦§©¨¦§©¨¥¨¨
ENi`M obOd dnFC didW FWExiR mẄ¥¤¨¨¤©¨¥§¦

lAw `lz`dgiWOdEdEgWn xW` Ÿ¦¥¤©§¦¨£¤§¨
,FA,DzF` hltE dgC `N`Wdid KM ¤¨¨¨¨©¨¤¨¨¨

EidW ,mingFNd KxClW obn oigWFn ¤¤©£¦¤¨§¦¨¥¤
lXEan algA xFr(onW FnM dUrPd) §¥¤§¨©©£¤§¤¤

F` ug zMn eilrn wilgdl icM§¥§©£¦¥¨¨©©¥
aFTi `NW ,zipg(aTpi).xFrdixd £¦¤Ÿ¦§©¥¨£¥

xaC zhilR lMWdiExw'dlirB' ¤¨§¦©¨¨§¨§¦¨
oFWlA 'dlrbd' iEHiAd :ztqFp `nbEC]§¨¤¤©¦©§¨¨¦§

minA ilM zpizp FpiprW ,minkg£¨¦¤¦§¨§¦©§¦§©¦
mrHd z` FkFYn hFltIW icM migzFx§¦§¥¤¦§¦¤©©©
[mcFw lEXiAn FA rlaPd xEq`d̈¨©¦§¨¦¦¥

(i"`a):ai dxez
(ai).íëëBúa ézëläúäåliIh` §¦§©©§¦§§¤£©¥

ocrÎobA mkOr,dxizi daxiwA ¦¨¤§©¥¤§¦§¨§¥¨
Miziid ENi`Eidz `le ,mMn cg` §¦¨¦¦¤¨¦¤§Ÿ¦§

iPOn mirfrCfncgRde dni`d KFYn ¦§©§§¦¦¤¦¦¨¥¨§©©©
oFW`xd mc` lv` EpivOW KxcM]§¤¤¤¨¦¥¤¨¨¨¦
d"awd ipRn `AgPW ,`hgW xg`l§©©¤¨¨¤¤§¨¦§¥

xn`PW FnM ,ocr obA KNdzOdziy`xa) ©¦§©¥§©¥¤§¤¤¡©
(iÎg ,bmidl` 'd lFw z` ErnWIe'©¦§§¤¡Ÿ¦

iYrnW Llw z` xn`Ie ...oBA KNdzn¦§©¥©¨©Ÿ¤¤Ÿ§¨©§¦
...`xi`e oBA.['`ag`e`NW xg`nE ©¨¨¦¨¨¥¨¥¥©©¤Ÿ

,iPOn ErfrCfYlFki`OW xnFl ziid ¦§©§§¦¤¦¨¨¦¨©¤¨
mBxnFl cEnlY - iPOn E`xiz `l ©Ÿ¦§¦¤¦©§©

midl`l mkl iziide'il EidY mY`e §¨¦¦¨¤¥Ÿ¦§©¤¦§¦
iM ,zniIw didY iPOn d`xId ;'mrl§¨©¦§¨¦¤¦¦§¤©¤¤¦

midl`d ikp`e mrd mY`(`xtq) ©¤¨¨§¨Ÿ¦¨¡Ÿ¦
(a"a):bi dxez
(bi)íëéäìà 'ä éðàiz`vFd xW` £¦¡Ÿ¥¤£¤¥¦

.'ebe mkz`lkl mEIqM `A df wEqR ¤§¤¨¤¨§¦§¨
,dlrnl zFxEn`d zFaFHd zFghadd©©§¨©¨£§©§¨

:d"awd mdl xnF` Kkeip` i`cM §¨¥¨¤§©£¦
(ip` iE`x)lFki ip`W ia Epin`YW ¨£¦¤©£¦¦¤£¦¨

iz`vFd ixdW ,dN` lM zFUrl©£¨¥¤¤£¥¥¦
mkl iziUre mixvnÎux`n mkz ¤̀§¤¥¤¤¦§©¦§¨¦¦¨¤

:milFcB miQp¦¦§¦

.úèîz` micinrOd md zFhFOd ŸŸ©¥©©£¦¦¤
'lFr'd.`Ed hFn lMczi oinMxnqn) ¨¨§¦¨¥©§¥
(urmirwFY EidW,lFrd iW`x ipWA ¥¤¨§¦¦§¥¨¥¨

zFczide ,o`Mn cg`e o`Mn cg ¤̀¨¦¨§¤¨¦¨§©§¥
md ElNdmiaMrndz`dxqFOd- ©¨¥©§©§¦¤©¥¨

lFrA xEWTd lagd`vz `NW ©¤¤©¨¨¤Ÿ¥¥
xiYie lFrd W`xn(xYie=),xWTd ¥Ÿ¨§©¦§ª©©¤¤

lrn lFrd z` xFXd wFxti df ici lre§©§¥¤¦§©¤¨¥©
,Fx`EvFnM`xwOA FznbEC EpivOW ©¨§¤¨¦§¨©¦§¨

(a ,fk dinxi)'d xn` dM'Ll dUr Ÿ¨©£¥§
...zFhFnE zFxqFnKln l` mYgNWe ¥§¦©§¨¤¤¤

'mFc`'ebeEdinxi l` d"awd iEEiv] ¡¦¤¦§§¨
miOrd ikln l` gFlWl ,`iaPd©¨¦¦§©¤©§¥¨©¦
Kln xv`pckEap oFhlW zgY mipEzPd©§¦©©¦§§©§¤©¤¤
sExivA ,lFr lW zFhFnE zFxqFn ,laÄ¤¥¤§¥
mdilr iM 'd z`n d`Eap ixaC mr¦¦§¥§¨¥¥¦£¥¤
lW FzEkln lFr z` mnvr lr lAwl§©¥©©§¨¤©§¤

[xv`pckEap.:'czi'.f"rlA `"iiliaw §©§¤©¨¥§©©
z`ivi oiprl o`M mixEn` mixaCde§©§¨¦£¦¨§¦§©§¦©
mkz` i`ivFdA :xnFlkE ,mixvn¦§©¦§©§¦¦¤§¤
lFr z` mMn izxqd ,mixvOn¦¦§©¦£¦Ÿ¦¦¤¤
iYklFde ,mkilr uaFx didW zEcard̈©§¤¨¨¥£¥¤§©§¦

oNdlckE ,zEInnFw mkz`i"tre ,x"yl) ¤§¤§¦§¦§©¨
(i"zk zqxib:
úeiîîB÷:WExiRdtEwf dnFwA- §¦¥§¨§¨

FnM ,dIxA mEXn cgte `xFn lM `ll§Ÿ¨¨¨©©¦§¦¨§
xn`PW(g ,ci zeny)mi`vi l`xUi ipaE' ¤¤¡©§¥¦§¨¥Ÿ§¦

'dnx ciA(`xtq)(ipewfg ,oexkfd):ci dxez §¨¨¨

izewega zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(314 עמ' כה מנחם (תורת

קקקקֹוֹוֹוֹוממממממממּיּיּיּיּוּוּוּותתתת אתכםאתכםאתכםאתכם יג)ואואואואֹוֹוֹוֹולללל (כו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
'קֹומה  ׁשּיׁש לֹומר, ויׁש ׁשכינה". רגלי ּדֹוחק ּכאּלּו . . זקּופה ּבקֹומה המהּל" הרי וקׁשה, זקּופה". "ּבקֹומה רׁש"י: ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּפרׁש
היא  הגּבהתֹו וגם אלקּות ׁשל המציאּות היא מציאּותֹו ּכל ּכלל, לעצמֹו מציאּות אינֹו האדם מחלט: מּבּטּול ׁשּבאה ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻזקּופה'
עצמֹו, הּמל מציאּות הּוא נעׂשה ,הּמל עבד היֹותֹו היא מציאּותֹו ׁשּכל מּכיון :"מל מל "עבד ועל־ּדר האלקּות. ְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהגּבהת

הּוא. אף מתּגּדל הּמל ׁשּיגּדל ְְְִִֵֶֶֶַַַַָּוככל

(ãé)úåönä-ìk úà eNòú àìå éì eòîLú àì-íàå§¦¬Ÿ¦§§−¦®§´Ÿ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ
:älàä̈¥«¤

i"yx£ÈÏ eÚÓL˙ ‡ÏŒÌ‡Â∑ ּכׁשהּוא הּמצֹות? לקיּום יכֹול חכמים. מדרׁש ולדעת ּבּתֹורה עמלים להיֹות ¿ƒ…ƒ¿¿ƒְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
להיֹות  לי"? תׁשמעּו "ואםֿלא מקּים: אני מה הא אמּור! מצֹות קּיּום הרי – וגֹו'" תעׂשּו "ולא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹאֹומר:
ּבנמרֹוד  וכן ּבֹו, למרד ּומתּכּון רּבֹונֹו את הּמּכיר זה אּלא "לי" אין "לי"? לֹומר ּתלמּוד ּומה ּבּתֹורה. ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹעמלים

ט) י ה'"(בראשית לפני "ּגּברֿציד סדֹום,: ּבאנׁשי וכן ּבֹו, למרד ּומתּכּון יג)ׁשּמּכירֹו יג לה'(בראשית וחּטאים "רעים : ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹ
ּבֹו למרד ּומתּכּונים רּבֹונם את מּכירים – ˙eNÚ.מאד" ‡ÏÂ∑(ת"כ)ּתלמדּו ׁשּתי ,מּׁשּלא הרי ּתעׂשּו; לא ְְְְִִִִִִֶַַָֹֹ¿…«¬ְְְֲֲִִֵֵֶַֹֹ

.עברֹות  ֲֵ

(åè)ìòâz éètLî-úà íàå eñàîz éúwça-íàå§¦§ªŸ©´¦§½̈§¦¬¤¦§¨©−¦§©´
íëøôäì éúåöî-ìk-úà úBNò ézìáì íëLôð©§§¤®§¦§¦³£Æ¤¨¦§Ÿ©½§©§§¤−

:éúéøa-úà¤§¦¦«
i"yx£eÒ‡Óz È˙wÁaŒÌ‡Â∑ העֹוׂשים ּבאחרים ÌÎLÙ.מֹואס ÏÚ‚z ÈËtLÓ∑ החכמים ÈzÏ·Ï.ׂשֹונא ¿ƒ¿À…«ƒ¿»ֲִִֵֵַָƒ¿»«ƒ¿««¿¿∆ֲִֵַָ¿ƒ¿ƒ

˙BNÚ∑ מעׂשֹות אחרים את צּויתים ∑‡˙È˙BˆÓŒÏkŒ.מֹונע ׁשּלא [ּבמצֹות] נאמר:,ּכֹופר לכ ¬ֲֲִֵֵֵֶַ∆»ƒ¿«ְְֱִִִִֵֶֶַַָֹ
'אתּֿכלֿהּמצֹות',"אתּֿכלֿמצֹותי" נאמר: ‡˙È˙È¯aŒ.ולא ÌÎ¯Ù‰Ï∑:עברֹות ׁשבע הרי ּבעּקר; ּכֹופר ְְְֱִִֶֶֶַַַָָֹ¿«¿¿∆∆¿ƒƒֲֲִֵֵֵֶַָָ

È˙יד  Ôe„aÚ˙ ‡ÏÂ È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿«¿¿≈¿ƒ¿»«¿¿»
:ÔÈl‡‰ ‡i„ewt Ïk»ƒ«»»ƒ≈

Á¯z˜טו  ÈÈc ˙È Ì‡Â ÔeˆB˜z ÈÓÈ˜a Ì‡Â¿ƒƒ¿»«¿¿ƒ»ƒ«¿«≈
È„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ ‡Ï„ ÏÈ„a ÔBÎLÙ«¿¿¿ƒ¿»¿∆¿«»»ƒ«

:ÈÓÈ˜ ˙È ÔBÎ˙eÈL‡Ï¿«¿»¿»¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ci).éì eòîLú àì íàåzFidl §¦Ÿ¦§§¦¦§
dxFYA milnr,DA aEzMd z` zrcl £¥¦©¨¨©©¤©¨¨

ezrclz` mBWxcndminkg §¨©©©¤¦§©©£¨¦
.dxFYd ixacA EWxCWENi` ,mpn` ¤¨§§¦§¥©¨¨§¨¦

,'il ErnWz `l m`e' wx xn`p did̈¨¤¡©©§¦Ÿ¦§§¦
lFkiwx aEzMd zpeEMW xnFl iziid ¨¨¦¦©¤©¨©©¨©

`EdWM - zFvOd mEIwlmiIqn §¦©¦§§¤§©¥
eEUrz `le' xnF`'zFvOd lM z` §¥§Ÿ©£¥¨©¦§

'FbezFvn mEIw ixd ,xaM`d ,xEn` §£¥¦¦§§¨¨¨
oM m` -miIwn ip` dnxn`Pd z` ¦¥¨£¦§©¥¤©¤¡¨

:o`M'il ErnWz `l m`e'zFidl - ¨§¦Ÿ¦§§¦¦§
,dxFYA milnrazkAW dxFzA od £¥¦©¨¥§¨¤¦§¨

dR lrAW dxFzA odeoFWNdW itl] §¥§¨¤§©¤§¦¤©¨
xaC s` zFAxl FrnWn 'ErnWY'¦§§©§¨§©©¨¨
mkgd iRn rnWp `N` ,aYkp Fpi`W¤¥¦§¨¤¨¦§¨¦¦¤¨¨

.[aEzMd z` WxFCd:i"yx siqenedid ©¥¤©¨¨¨
ErnWz `l m`e' :aEzMd xn`IW iC©¤Ÿ©©¨§¦Ÿ¦§§

'EUrz `le'ebe:xnFl cEnlY dnE §Ÿ©£©©§©
ErnWz `l m`e'il'?W itloi` §¦Ÿ¦§§¦§¦¤¥
oFWl zErnWnA`N` 'il'`weeCdf §©§¨§¦¤¨©§¨¤

FpFAx z` xiMOd(eipFc`)oiEMznE ©©¦¤¦£¨¦§©¥
FA cFxnl`Ed rcFi ,xnFlM - ¦§§©¥©

dEv mlFrd oFc` `Ed xW` d"awdW¤£¤£¨¨¦¨

FA cxFn `Ed z`f mre ,oM zFUrl©£¥§¦Ÿ¥
.FlFwA rnFW Fpi`epi`W in K`rcFi F §¥¥©§©¦¤¥¥©

Exn`p `l eilr ,oM dEiv d"awdW¤¦¨¥¨¨Ÿ¤¤§
mc` oMW] dWxRA mixEn`d miWprd̈¢¨¦¨£¦©¨¨¨¤¥¨¨
,'il rnFW Fpi`' FzFxwl oFkp oi` df¤¥¨¦§¥¥©¦

,[mzq 'rnFW Fpi`' `N`okeEpivn ¤¨¥¥©§¨§¥¨¦
df oFWl,cFxnpAeilr xn`PWziy`xa) ¨¤§¦§¤¤¡©¨¨

(h ,idid `Ed''d iptl civ xFABdid'] ¨¨¦©¦¦§¥¨¨
drhnE zFIxAd lW mYrC eitA cv̈§¦©§¨¤©§¦©§¤

'd"awdA cFxnl mzF`(my i"yx),[ ¨¦§§
'd iptl' Fzcixn dzide-FxiMOW §¨§¨§¦¨¦§¥¤©¦

oke .FA cFxnl oiEMznEEpivniWp`A ¦§©¥¦§§¥¨¦§©§¥
,mFcqmdA xn`PW(bi ,bi my)iWp`e' §¤¤¡©¨¤§©§¥
mcq'c`n 'dl mi`Hge mirx-EidW §Ÿ¨¦§©¨¦©§Ÿ¤¨

cFxnl mipeEMznE mpFAx z` mixiMn©¦¦¤¦¨¦§©§¦¦§
FA(`xtq)(i"`a ,`"eb):

.eNòú àìåeixg`NWe dGd wEqRA §Ÿ©£©¨©¤§¤§©£¨
lEHiA lW zFpFWl dAxd mixn`p¤¡¨¦©§¥§¤¦
xEng mdn cg` lM xW` ,zFevOd©¦§£¤¨¤¨¥¤¨
:`Ed mNEkl oFW`x ,FncFTn xzFi¥¦§¦§¨
`NW FWExiRW ,'il ErnWz `l m`e'§¦Ÿ¦§§¦¤¥¤Ÿ

dxFYd zFevn z` EcnlYx`eank) ¦§§¤¦§©¨
(dlrnl,KkitlE ,Ecnlz `NXnmzF` §¦¨¦¤Ÿ¦§§¨

-EUrz `l.mzF`ixdxaMiYW Ÿ©£¨£¥§¨§¥
zFxiarFpi`e cnFl Fpi` : £¥¥¥§¥
miIwn:eh dxez §©¥

(eh).eñàîz éúwça íàåKFYn §¦§ªŸ©¦§¨¦
KM icil `A mB Edixd ,dUFr Fpi`W¤¥¤£¥©¨¦¥¨

`EdW:miUFrd mixg`A q`Fn ¤¥©£¥¦¨¦
.íëLôð ìòâz éètLî`pFVW iC `l ¦§¨©¦§©©§§¤Ÿ©¤¥

s` `N` ,miUFrd z``pFUz` ¤¨¦¤¨©¥¤
minkgdmvr lr - mrd ihtFW - ©£¨¦§¥¨¨©¤¤

dxFYA mznkg(`"eb): ¨§¨¨©¨
.úBNò ézìáìxn`p mcFTd wEqRA §¦§¦£©¨©¥¤¡©

Fpi` Fnvr `Ed wxW ,'EUrz `le'§Ÿ©£¤©©§¥
iYlal' xn`p o`ke .dUFr,'zFUr ¤§¨¤¡©§¦§¦£

`EdWs`:zFUrn mixg` z` rpFn ¤©¥©¤£¥¦¥£
.éúBöî ìk úàxtFMxnF`e zFevOA ¤¨¦§©¥©¦§§¥

xn`p Kkl .miziEv `NWo`Mz`' ¤Ÿ¦¦¦§¨¤¡©¨¤
xn`p `le ,'izFvn lMwEqRaM ¨¦§©§Ÿ¤¡©§©¨

:mcFTd'zFvOd lM z`'ok` iM ©¥¤¨©¦§¦¨¥
z` miIwn Fpi` wx `Ed dNigYA©§¦¨©¥§©¥¤
KM icil `A `Ed sFQal K` ,'zFvOd'©¦§©§©¨¦¥¨
- 'zFvOd' ozF` lr xnF` s` `EdW¤©¥©¨©¦§

'izFvn' od oi`W(`"w): ¤¥¥¦§©
.éúéøa úà íëøôäìlW mtFq §©§§¤¤§¦¦¨¤



izewegaנו zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy
הּׁשנּיה  ּגֹוררת הּׁשביעית ,הראׁשֹונה עד למד ,וכן לא הן: עׂשה ,ואּלּו העֹוׂשים ,ולא ּבאחרים ׂשֹונא ,מֹואס ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

החכמים  האחרים ,את את ּבּמצֹות ,מֹונע ּבעּקר ,ּכֹופר .ּכֹופר ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

(æè)íëéìò ézã÷ôäå íëì úàf-äNòà éðà-óà©£¦º¤«¡¤´Ÿ¨¤À§¦§©§¦̧£¥¤³
íéðéò úBlëî úçcwä-úàå úôçMä-úà äìäa¤«¨¨Æ¤©©¤´¤§¤©©©½©§©¬¥©−¦
eäìëàå íëòøæ ÷éøì ízòøæe Lôð úáéãîe§¦´Ÿ¨®¤§©§¤³¨¦Æ©§£¤½©«£¨ª−

:íëéáéà«Ÿ§¥¤«
i"yx£ÌÎÈÏÚ Èz„˜Ù‰Â∑ עליכם הּבׂשר ∑ÙÁL˙.וצּויתי את ׁשּמׁשחף ּבלע"ז ,חלי לנפּוח ,אנפולי"ש ּדֹומה ¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆ְֲִִִֵֶ«∆∆ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

זעּופה  ּפניו ּומראית נפיחתֹו ּומבעירֹו∑˜Ác˙.ׁשהּוקּלה ּומחּממֹו הּגּוף את ׁשּמקּדיח כב)ּכמֹו,חלי לב :(דברים ְְְִִֶַַָָָָָ«««ְְְְְִִִֶֶַַַַַֹ
באּפי" קדחה LÙ."ּכיֿאׁש ˙·È„Óe ÌÈÈÚ ˙BlÎÓ∑ וירפא ׁשּיקל לראֹות וכלֹות צֹופּיֹות וסֹוף ,העינים ְְִִֵַָָ¿«≈«ƒ¿ƒ…»∆ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ירפא  ממּׁשכה ,ׁשּלא ותֹוחלת ּבאה ׁשאינּה ּתאוה ּכל ּבמֹותֹו. מׁשּפחּתֹו ׁשל הּנפׁשֹות 'ּכליֹון ,וידאבּו קרּויה ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻ
È¯Ï˜.עינים' ÌzÚ¯Êe∑ ּתצמח ולא ּתצמח ,ּתזרעּו איביכם",ואם ."ואכלהּו ִֵַ¿«¿∆»ƒְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֹֻ

(æé)íëá eãøå íëéáéà éðôì ízôbðå íëa éðô ézúðå§¨«©¦³¨©Æ¨¤½§¦©§¤−¦§¥´«Ÿ§¥¤®§¨³¨¤Æ
:íëúà óãø-ïéàå ízñðå íëéàðN«§¥¤½§©§¤−§¥«Ÿ¥¬¤§¤«

i"yx£Ù Èz˙ÂÈ∑ ׁשּלי לכם ,ּפנאי להרע עסקי מּכל אני ÌÎÈ‡N.ּפֹונה ÌÎ· e„¯Â∑יׁשלטּו,ּכמׁשמעֹו ¿»«ƒ»«ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָ¿»»∆¿≈∆ְְְְִַָ
ֶָּבכם.

[fi-fh] i"yxit£:BÊ ‰L¯tÓ 'ÌÈ‰k ˙¯Bz' ˙„b‡˙‡fŒ‰NÚ‡ È‡ŒÛ‡∑'ּב'אף אּלא מדּבר "אף ,איני וכן; «»««…¬ƒƒ»»»«¬ƒ∆¡∆…ְְְִֵֵֵֶַַַָ

ÔBÎÈÏÚטז  ¯ÚÒ‡Â ÔBÎÏ ‡c „aÚ‡ ‡‡ Û‡«¬»∆¿«»¿¿«¿«¬≈
ÔÎMÁÓ ‡zÁc˜ ˙ÈÂ ‡zÙÁL ˙È ‡zÏ‰a«∆¿»»«∆¿»¿»««¿»¿«¿»
ÔBÎÚ¯Ê Ôe˜¯Ï ÔeÚ¯Ê˙Â LÙ ÔÁtÓe ÔÈÈÚ«¿ƒ«¿«¿»¿ƒ¿¿¿≈»«¿¬

:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa dpÏÎÈÈÂ¿≈¿À≈«¬≈¿»≈

ÈÏÚaיז  Ì„˜ Ôe¯az˙Â ÔBÎa ÈÊ‚e¯ Ôz‡Â¿∆≈¿ƒ¿¿ƒ«¿√»«¬≈
Ôe˜¯ÈÚ˙Â ÔBÎÈ‡Ò ÔBÎa Ôec¯ÈÂ ÔBÎÈ··„¿»≈¿ƒ¿¿«¿≈¿≈ƒ¿

:ÔBÎ˙È ÛÈ„¯c ˙ÈÏÂ¿≈¿»ƒ»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

`EdW mixaCxTirA xtFMoi`W xnFl §¨¦¤¥¨¦¨©¤¥
.mlFrl DFl`ixdo`M EpnpraW ¡©¨¨£¥¦§¨¤©

,dIpXd zxxFB dpFW`xd ,zFxiar£¥¨¦¨¤¤©§¦¨
,cnl `l :od EN`e .ziriaXd cr oke§¥©©§¦¦§¥¥Ÿ¨©
,miUFrd mixg`A q`Fn ,dUr `le§Ÿ¨¨¥¨£¥¦¨¦
z` rpFn ,minkgd z` `pFU¥¤©£¨¦¥©¤

mixg`d,zFUrNn,zFvOA xtFM ¨£¥¦¦©£¥©¦§
xTirA xtFMminkg EpXW itkE]zea`) ¥¨¦¨§¦¤¨£¨¦

(a dpyn c wxtdxiare devn zxxFB devn'¦§¨¤¤¦§¨©£¥¨
devn devn xkVW ,dxiar zxxFB¤¤£¥¨¤§©¦§¨¦§¨

['dxiar dxiar xkUE(m"`x):fh dxez §©£¥¨£¥¨
(fh).íëéìò ézã÷ôäå'iYcwtd' oFWl §¦§©§¦£¥¤§¦§©§¦

oFWlA :miptF` dOkA WxRzdl iEUr̈§¦§¨¥§©¨¨¦¦§
oFbM] miIEqn ciwtzl iEPin,hl ziy`xa) ¦§©§¦§¨§

(clr EdcwtIe ...eipirA og sqFi `vnIe'©¦§¨¥¥§¥¨©©§¦¥©
['FziA,F`oFWlA'oFcTt'M xaC zxiqn ¥¦§§¦©¨¨§¦¨

oFbM] dxinWl(e ,`l mildz)ciwt` LciA' ¦§¦¨§§¨§©§¦
iYcwtde' mpn` .['igEx'mkilr ¦¨§¨§¦§©§¦£¥¤

FWExitE ,iEEiv oFWl `Ed o`M xEn`d̈¨¨§¦¥
FnM,'mkilr iziEve'dEv` ,xnFlM §§¦¦¦£¥¤§©£©¤

E`FaIW ElNd mi`lgd z` mkilr£¥¤¤¤¢¨¦©¨¤¨
mkA EhlWieFznbEC EpivOW FnM] §¦§§¨¤§¤¨¦§¨

(a ,` `xfr)ilr cwt `Ede'zia Fl zFpal §¨©¨©¦§©¦
['milWExiA(x"yl ,i"`a): ¦¨©¦

.úôçMäoin `EdsgWOW ilFg- ©©¤¤¦¦¤§©¥
lClcnE WigknxUAd z`FxUAW'] ©§¦§©§¥¤©¨¨¤§¨

'gM FA oi`e Waie dlM(:ek dheq i"yx)[ ¨¤§¨¥§¥Ÿ©

oirM ziUrp FxUA zxEve'y"iletp`' §©§¨©£¥§¥
,f"rlA`EdWl dnFCdidW xUa §©©¤¤§¨¨¤¨¨

gEtpxg`l ,(dnFCke dIeM zngn) ¨©¥£©§¦¨§©¤§©©
WxaMdNwEddcxie hrn,Fzgitp ¤§¨©¨§©§¨§¨§¦¨

eipR zi`xnEdtErfipt d`xn - ©§¦¨¨§¨©§¥§¥
mFc` oeB FA oi`e ,xEg `Ed xUAd©¨¨¦¥§¥¨¤¨

`ixA mc` x`WM(x"yl ,g"y ,g"n`a): ¦§¨¨¨¨¦
.úçcwäoin `EdgiCwOW ilFgz` ©©©©¦¦¤©§¦©¤

,FxiranE FnOgnE sEBd`xwpe ©§©§©§¦§¦§¨
,mFg oFWNn 'zgCw'W` iM' FnM ©©©¦§§¦¥

'iR`a dgcw(ak ,al mixac)ixaC] ¨§¨§©¦¦§¥
FnM :'Epif`d' zxiWA l`xUil dgkFz¨¨§¦§¨¥§¦©©£¦§
lr iR` oFxg dzlr zxrFA W ¥̀¤¤¨§¨£©¦©

[mirxd mdiUrn: ©£¥¤¨¨¦
.Lôð úáéãîe íéðéò úBlëîaEzMd §©¥©¦§¦Ÿ¨¤©¨

miWw dN`d mi`lgdW WxtnE siqFn¦§¨¥¤¤¢¨¦¨¥¤¨¦
,Filgn zEnl FtFq mdA dwFNde ,md¥§©¤¨¤¨¥¨§
mipir zFNkn' mi`xwp md KklE§¨¥¦§¨¦§©¥©¦
iM - 'mipir zFNkn' :'Wtp zaicnE§¦Ÿ¨¤§©¥©¦¦

mipirdeiaFxwE dlFgd lWzFtFv ¨¥©¦¤©¤§¨
lwIW zF`xl zFlkeFilg,`txie §¨¦§¤¥©¨§§¥¨¥
E ,`txi `NW sFqeod oMn xg`l §¤Ÿ¥¨¥§©©¦¥¥

zaicn'- 'WtpiMEa`ci(Exrhvi) §¦Ÿ¤¤¦¦§£¦§©£
lM .FzFnA FYgRWn lW zFWtPd©§¨¤¦§©§§¨

W de`Y`FaYW dRvnE a`Y mc`d ©£¨¤¨¨¨¨¥§©¤¤¨
ee ,d`A Dpi`lkdkXEnn zlgFz- §¥¨¨¨§¨¤¤§¨¨

,zkXEnnE dMEx` dewYoFilk' diExw ¦§¨£¨§¤¤§¨¦§

'mipirFnM](fi ,c dki`)dpilkY EpicFr' ¥¨¦§¥¦§¤¨
`l iFB l` EpiRv EpzIRvA ...Epipir¥¥§¦¦¨¥¦¦¤Ÿ

['rWFi(i"`a): ¦©
÷éøì ízòøæe.mkrxf'wixl' oFWl §©§¤¨¦©§£¤§¨¦

`ll ,mPigl xaC ziIUr :FWExiR¥£¦©¨¨§¦¨§Ÿ
'wixl rbip `l ornl' FnM] zlrFYi"tr) ¤¤§§©©Ÿ¦©¨¦

(bk ,dq diryi:o`M s`e ,[ErxfYz` §©¨¦§§¤
mkz`EaY;gnvz `lexg`nE §©§¤§Ÿ¦§©¥©©

dn lr oM m` ,gnvY `l d`EaYdW¤©§¨Ÿ¦§©¦¥©¨
EdElk`e' xn`p?'mkiaiF`KM `N` ¤¡©©£¨§¥¤¤¨¨

iM wixl didY mkzrixf :xnF` `Ed¥§¦©§¤¦§¤¨¦¦
,gnvY `lm`ez`f lkAgnvY,hrn Ÿ¦§©§¦§¨Ÿ¦§©§©

`N` mY` EdElk`Y `lEdElk`e' ŸŸ§©¤¤¨©£¨
'mkiaiF`(g"n`a):fi dxez §¥¤

(fi).éðô ézúðålW mipR mkA oY` §¨©¦¨©¤¥¨¤¨¦¤
Wie .mkilr qFrk` ,xnFlM .mrf©©§©¤§£¥¤§¥
zErnWn mB 'mipR zpizp' oFWlA¦§§¦©¨¦©©§¨
lM ozFp ippd :xnF` d"awdW ,ztqFp¤¤¤¥¦§¦¥¨

iNW i`pR.mMn rFxtl icM,xnFlM §©¤¦§¥¦§©¦¤§©
mkl rxdl iwqr lMn ip` dpFREidie ¤£¦¦¨£¨©§¨©¨¤§¦§

mkCbp wx mipEzp ipti"tre m"ialn ,`"eb) ¨©§¦©¤§§¤
(g ,ci l`wfgiae .fi ,cl mildza i"yx:
.íëéàðN íëá eãøåFWExiR §¨¨¤§¥¤¥

:FrnWnMmi`pFVdW:mka EhlWi §©§¨¤©§¦¦§§¨¤
,mcFTd wEqRd zNigY l` dYr xfFg i"Wx©¦¥©¨¤§¦©©¨©¥
KFY ,xg` otF`A miaEzMd z` x`anE§¨¥¤©§¦§¤©¥

:mixaCd xFwn z` oiIvn `EdWxEn`d ¤§©¥¤§©§¨¦¨¨

izewega zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy
ּבקרי" עמם אלך ÌÎÈÏÚ.אני Èz„˜Ù‰Â∑ ּפקּודה ׁשהראׁשֹונה עד לזֹו: מּזֹו אתכם ּפֹוקדֹות הּמּכֹות ׁשּיהיּו ְֲִִִֵֵֶָ¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

לּה,אצלכם  ואסמכּנה אחרת הּברּיֹות ∑Ï‰a‰.אביא את הּמבהלת מגפה],מּכה [ּפי' מתן מּכת זֹו .ואיזֹו? ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָ∆»»ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
˙ÙÁM‰Œ˙‡∑ ּבּמּטה ּומּטל חֹולה ׁשהּוא אדם ל "ׁשחפת",יׁש לֹומר: ּתלמּוד עליו?! ׁשמּור ּבׂשרֹו ,אבל ∆««∆∆ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

נׁשחף  ׁשהּוא עּתים אֹו נׁשחף; הּקּדחת",ׁשהּוא "ואת לֹומר ּתלמּוד מקּדיח? ואינֹו נח ׁשהּוא ,אבל מלּמד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ
מקּדיח  ׁשהּוא עּתים אֹו אינֹו,מקּדיח. הּוא אֹו עינים". "מכּלֹות לֹומר: ּתלמּוד ׁשּיחיה? ּבעצמֹו הּוא וסבּור ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָ

ׁשּיחיה  ּבעצמֹו נפׁש",סבּור "ּומדיבת לֹומר: ּתלמּוד ׁשּיחיה? סבּורים אחרים ÌÎÚ¯Ê.אבל ˜È¯Ï ÌzÚ¯Êe∑ ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ¿«¿∆»ƒ«¿¬∆
מצ  ואינּה איביכם",מחת זֹורעּה "ואכלהּו לֹומר: ּתלמּוד ּומה ואֹוכלים? ּבאים אֹויביכם מה הא ,ּומעּתה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

מצמחת  ואינּה ראׁשֹונה ׁשנה זֹורעּה לימי ,ּכיצד? ּתבּואה ּומֹוצאים ּבאים ואֹויבים מצמחת ׁשנּיה ׁשנה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּברעב ,הּמצֹור  מתים זרעכם",וׁשּבפנים לריק "ּוזרעּתם אחר: ּדבר אׁשּתּקד. ּתבּואה לּקטּו הּבנים ,ׁשּלא ּכנגד ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מדּבר  הּכתּוב אֹותם ,והּבנֹות ּומכּלה ּבא והחטא ּומגּדלן ּבהם עמל כב)ׁשּנאמר,ׁשאּתה ב "אׁשרֿטּפחּתי (איכה : ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
כּלם" איבי ÌÎa.ורּביתי ÈÙ Èz˙Â∑"אליכם "ּופניתי ּבּטֹובה: ׁשּנאמר "ונתּתי ,ּכמֹו ּברעה: נאמר ּכ ְְִִִִִָֹ¿»«ƒ»«»∆ְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

לרעה  עּמכם אני ועֹוסק עסקי מּכל אני ּפֹונה לעבדיו: ׁשאמר  למל מׁשל מׁשלּו ÈÙÏ.פני", ÌzÙbÂ ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ¿ƒ«¿∆ƒ¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

iR lr `Ed oNdlmipdMÎzxFY zcB` §©¨©¦©¨©©Ÿ£¦
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:cFr Epivn'ixwA mOr Kl` ip` s`' ¨¦©£¦¥¥¦¨§¤¦
(`n weqt onwl)(i"gp):

.íëéìò ézã÷ôäåzFMOd EidIW §¦§©§¦£¥¤¤¦§©©
.Ffl FGn mkz` zFcwFRzF`A ,xnFlM §¤§¤¦¨§©¨
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[Dl zncFTd lW(g"n`a): ¤©¤¤¨
äìäaz`z`e ztgXd.zgCTd ¤¨¨¤©©¤¤§¤©©©©

ilFg DWExiR oi` o`M dxEn`d 'dldA'¤¨¨¨£¨¨¥¥¨¦
cgR oFWl `Ed `N` ,oM iExTd miIEqn§¨©¨¥¤¨§©©
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Ff - Ff i`e ,zFIxAd z` zldaOd©©§¤¤¤©§¦§¥
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(`"w:

úôçMä úàz`e.zgCTdlriR ¤©©¤¤§¤©©©©©¦
WxcnzFAxl aEzMd zpeEM ,minkg ¦§©£¨¦©¨©©¨§©

ipniQn od FA WIW ilFg oin mB©¦¦¤¥¥¦¦¨¥
WIW itl .zgCTd ipniQn ode ztgXd©©¤¤§¥¦¦¨¥©©©©§¦¤¥
zFBxce mipFW mipin ElNd mi`lgÄ¢¨¦©¨¦¦¦§©§
oiOA xAEcn o`ke ,ozxnEgA zFpFW§§¨¨§¨§¨©¦
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Waie Wgkp FxUA](lirl x`eank).[F` §¨¦§¨§¨¥
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z`f lM mrdigIW Fnvra `Ed xEaq ¦¨Ÿ¨§©§¤¦§¤
Filgn `RxziexnFl cEnlY - §¦§©¥¥¨§©§©
'mipir zFNkn'ElM xaM eipir - §©¥©¦¥¨§¨¨

.eiIgn W`iizpe Fz`Etxl zFEwNnF` ¦§©¦§¨§¦§¨¥¥©¨
xW` ,Wi minrtlxEaq Fpi` `Ed ¦§¨¦¥£¤¥¨

digIW FnvrAz` WiBxn FAl iM §©§¤¦§¤¦¦©§¦¤
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zFaicnE' xnFl cEnlY - digIW¤¦§¤©§©§¦
'WtpzFa`FC eiaFxw zFWtp mB - ¨¤©©§§¨£

FzFn lr dYrn xaM zFxrhvnE¦§©£§¨¥©¨©
iEtSd(`"w ,g"n`a): ©¨

.íëòøæ ÷éøì ízòøæe'wixl' oFWl §©§¤¨¦©§£¤§¨¦
lrA didIW ,zlrFY `ll :FWExiR¥§Ÿ¤¤¤¦§¤©©

dcVddYrnE .zgnvn Dpi`e DrxFf ©¨¤§¨§¥¨©§©©¥©¨
?milkF`e mi`A mkiaiF` dn`N` ¨§¥¤¨¦§§¦¤¨

,mElM milkF` oi` ok` Ff dpW zrixGn¦§¦©¨¨¨¥¥§¦§
EdElk`e' xnFl cEnlY dnE©©§©©£¨

'mkiaiF`.zxg` dpW zrixGn -`d §¥¤¦§¦©¨¨©¤¤¨
Dpi`e dpFW`x dpW DrxFf ?cvik¥©§¨¨¨¦¨§¥¨
,zgnvn dIpW dpW ,zgnvn©§©©¨¨§¦¨©§©©

d`EaY mi`vFnE mi`A miaiF`e§§¦¨¦§¦§¨
mihTlnE ,xirl uEgOW mkizFcUA¦§¥¤¤¦¨¦§©§¦

mlk`n xEarA mnvrl DzF`inil ¨§©§¨©£©£¨¨¦¥
xFvOdaiaq miaiF` sTid = 'xFvn'] ©¨¨¤¥§¦§¦

mi`A mdWkE ,[DWakl icM xird̈¦§¥§¨§¨§¤¥¨¦
ixd ,mkixr zFaiaq mitiTnE mixve§¨¦©¦¦§¦¨¥¤£¥
on oFfn mkil` `iadNn mirpFn md¥§¦¦§¨¦£¥¤¨¦

,xird KFY l` uEgdemiaWFYd ©¤¨¦§©¨¦
,arxA mizn miptAWitl`NW ¤¦§¦¥¦¨¨¨§¦¤Ÿ

cwYW` d`Eaz EhTldpW=) ¦§§¨¤§¨©¨¨
oWId lEaid on Elk`IW icM (dxarW¤¨§¨§¥¤Ÿ§¦©§©¨¨

.xird zFxvF`A xEnXdxg` xaC- ©¨§§¨¦¨¨©¥
oFWlA EWxC zxg` dWxCmYrxfE' §¨¨©¤¤¨§¦§§©§¤

:'mkrxf wixlzrixf oiprl `l ¨¦©§£¤Ÿ§¦§©§¦©
`N` ,calA d`EaYmipAd cbpM §¨¦§¨¤¨§¤¤©¨¦

,xAcn aEzMd zFpAdeLrxf mdW §©¨©¨§©¥¤¥©§£
e ,olCbnE mdA lnr dY`Wlnrd lk ¤©¨¨¥¨¤§©§¨§¨¤¨¨

iM ,'wixl' didi dGd`A `hgd`ianE ©¤¦§¤¨¦¦©¥§¨¥¦
aiF`d axg z` FWprA,mzF` dNknE §¨§¤¤¤¨¥§©¤¨

oiprMxn`PW(ak ,a dki`)iYgRh xW`' §¦§¨¤¤¡©£¤¦©§¦
'mNk iaiF` iziAxexW` miclid] §¦¦¦§¦¦¨©§¨¦£¤

,mlECibe mlERihA igFM z` iYrwWd¦§©§¦¤¦§¦¨§¦¨
aEzMdW Edfe .[mzF` dNike aiF`d `Ä¨¥§¦¨¨§¤¤©¨
miaiF`dW ,'mkiaiF` EdElk`e' :miIqn§©¥©£¨§¥¤¤¨§¦
oFWl EpivnE] mAxgA mzF` ENki§©¨§©§¨¨¦§
axgA oFiNM zErnWnA 'dlik`'£¦¨§©§¨¦¨§¤¤

xn`PW(an ,al mixac)lk`Y iAxge' ¤¤¡©§©§¦Ÿ©
['xUA(`"w): ¨¨

.íëa éðô ézúðådaFHA xn`PW FnM §¨©¦¨©¨¤§¤¤¡©©¨
(h weqt lirl)KM ,'mkil` iziptE'FzF`A ¨¦¦£¥¤¨§

oFWldrxA xn`p'ipt iYzpe'od iM] ¨¤¡©¨¨¨§¨©¦¨©¦¥
bEqA dpiidY zFllTd ode zFkxAd©§¨§¥©§¨¦§¤¨§
,raHd ixcBn z`vFId dbdpd©§¨¨©¥¦¦§¥©¤©
dbdpdl cEBipA ,'mipt iENiB' z`xwPd©¦§¥¦¨¦§¦§©§¨¨
zxYqd' z`xwPW dlibx zirah¦§¦§¦¨¤¦§¥©§¨©
'mipR' oFWl mdipWA xn`p Kkl .'mipR̈¦§¨¤¡©¦§¥¤§¨¦



נז izewega zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy
הּׁשנּיה  ּגֹוררת הּׁשביעית ,הראׁשֹונה עד למד ,וכן לא הן: עׂשה ,ואּלּו העֹוׂשים ,ולא ּבאחרים ׂשֹונא ,מֹואס ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

החכמים  האחרים ,את את ּבּמצֹות ,מֹונע ּבעּקר ,ּכֹופר .ּכֹופר ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

(æè)íëéìò ézã÷ôäå íëì úàf-äNòà éðà-óà©£¦º¤«¡¤´Ÿ¨¤À§¦§©§¦̧£¥¤³
íéðéò úBlëî úçcwä-úàå úôçMä-úà äìäa¤«¨¨Æ¤©©¤´¤§¤©©©½©§©¬¥©−¦
eäìëàå íëòøæ ÷éøì ízòøæe Lôð úáéãîe§¦´Ÿ¨®¤§©§¤³¨¦Æ©§£¤½©«£¨ª−

:íëéáéà«Ÿ§¥¤«
i"yx£ÌÎÈÏÚ Èz„˜Ù‰Â∑ עליכם הּבׂשר ∑ÙÁL˙.וצּויתי את ׁשּמׁשחף ּבלע"ז ,חלי לנפּוח ,אנפולי"ש ּדֹומה ¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆ְֲִִִֵֶ«∆∆ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

זעּופה  ּפניו ּומראית נפיחתֹו ּומבעירֹו∑˜Ác˙.ׁשהּוקּלה ּומחּממֹו הּגּוף את ׁשּמקּדיח כב)ּכמֹו,חלי לב :(דברים ְְְִִֶַַָָָָָ«««ְְְְְִִִֶֶַַַַַֹ
באּפי" קדחה LÙ."ּכיֿאׁש ˙·È„Óe ÌÈÈÚ ˙BlÎÓ∑ וירפא ׁשּיקל לראֹות וכלֹות צֹופּיֹות וסֹוף ,העינים ְְִִֵַָָ¿«≈«ƒ¿ƒ…»∆ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ירפא  ממּׁשכה ,ׁשּלא ותֹוחלת ּבאה ׁשאינּה ּתאוה ּכל ּבמֹותֹו. מׁשּפחּתֹו ׁשל הּנפׁשֹות 'ּכליֹון ,וידאבּו קרּויה ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻ
È¯Ï˜.עינים' ÌzÚ¯Êe∑ ּתצמח ולא ּתצמח ,ּתזרעּו איביכם",ואם ."ואכלהּו ִֵַ¿«¿∆»ƒְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֹֻ

(æé)íëá eãøå íëéáéà éðôì ízôbðå íëa éðô ézúðå§¨«©¦³¨©Æ¨¤½§¦©§¤−¦§¥´«Ÿ§¥¤®§¨³¨¤Æ
:íëúà óãø-ïéàå ízñðå íëéàðN«§¥¤½§©§¤−§¥«Ÿ¥¬¤§¤«

i"yx£Ù Èz˙ÂÈ∑ ׁשּלי לכם ,ּפנאי להרע עסקי מּכל אני ÌÎÈ‡N.ּפֹונה ÌÎ· e„¯Â∑יׁשלטּו,ּכמׁשמעֹו ¿»«ƒ»«ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָ¿»»∆¿≈∆ְְְְִַָ
ֶָּבכם.

[fi-fh] i"yxit£:BÊ ‰L¯tÓ 'ÌÈ‰k ˙¯Bz' ˙„b‡˙‡fŒ‰NÚ‡ È‡ŒÛ‡∑'ּב'אף אּלא מדּבר "אף ,איני וכן; «»««…¬ƒƒ»»»«¬ƒ∆¡∆…ְְְִֵֵֵֶַַַָ

ÔBÎÈÏÚטז  ¯ÚÒ‡Â ÔBÎÏ ‡c „aÚ‡ ‡‡ Û‡«¬»∆¿«»¿¿«¿«¬≈
ÔÎMÁÓ ‡zÁc˜ ˙ÈÂ ‡zÙÁL ˙È ‡zÏ‰a«∆¿»»«∆¿»¿»««¿»¿«¿»
ÔBÎÚ¯Ê Ôe˜¯Ï ÔeÚ¯Ê˙Â LÙ ÔÁtÓe ÔÈÈÚ«¿ƒ«¿«¿»¿ƒ¿¿¿≈»«¿¬

:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa dpÏÎÈÈÂ¿≈¿À≈«¬≈¿»≈

ÈÏÚaיז  Ì„˜ Ôe¯az˙Â ÔBÎa ÈÊ‚e¯ Ôz‡Â¿∆≈¿ƒ¿¿ƒ«¿√»«¬≈
Ôe˜¯ÈÚ˙Â ÔBÎÈ‡Ò ÔBÎa Ôec¯ÈÂ ÔBÎÈ··„¿»≈¿ƒ¿¿«¿≈¿≈ƒ¿

:ÔBÎ˙È ÛÈ„¯c ˙ÈÏÂ¿≈¿»ƒ»¿
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.mlFrl DFl`ixdo`M EpnpraW ¡©¨¨£¥¦§¨¤©

,dIpXd zxxFB dpFW`xd ,zFxiar£¥¨¦¨¤¤©§¦¨
,cnl `l :od EN`e .ziriaXd cr oke§¥©©§¦¦§¥¥Ÿ¨©
,miUFrd mixg`A q`Fn ,dUr `le§Ÿ¨¨¥¨£¥¦¨¦
z` rpFn ,minkgd z` `pFU¥¤©£¨¦¥©¤

mixg`d,zFUrNn,zFvOA xtFM ¨£¥¦¦©£¥©¦§
xTirA xtFMminkg EpXW itkE]zea`) ¥¨¦¨§¦¤¨£¨¦

(a dpyn c wxtdxiare devn zxxFB devn'¦§¨¤¤¦§¨©£¥¨
devn devn xkVW ,dxiar zxxFB¤¤£¥¨¤§©¦§¨¦§¨

['dxiar dxiar xkUE(m"`x):fh dxez §©£¥¨£¥¨
(fh).íëéìò ézã÷ôäå'iYcwtd' oFWl §¦§©§¦£¥¤§¦§©§¦

oFWlA :miptF` dOkA WxRzdl iEUr̈§¦§¨¥§©¨¨¦¦§
oFbM] miIEqn ciwtzl iEPin,hl ziy`xa) ¦§©§¦§¨§

(clr EdcwtIe ...eipirA og sqFi `vnIe'©¦§¨¥¥§¥¨©©§¦¥©
['FziA,F`oFWlA'oFcTt'M xaC zxiqn ¥¦§§¦©¨¨§¦¨
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ּבקרי" עמם אלך ÌÎÈÏÚ.אני Èz„˜Ù‰Â∑ ּפקּודה ׁשהראׁשֹונה עד לזֹו: מּזֹו אתכם ּפֹוקדֹות הּמּכֹות ׁשּיהיּו ְֲִִִֵֵֶָ¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

לּה,אצלכם  ואסמכּנה אחרת הּברּיֹות ∑Ï‰a‰.אביא את הּמבהלת מגפה],מּכה [ּפי' מתן מּכת זֹו .ואיזֹו? ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָ∆»»ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
˙ÙÁM‰Œ˙‡∑ ּבּמּטה ּומּטל חֹולה ׁשהּוא אדם ל "ׁשחפת",יׁש לֹומר: ּתלמּוד עליו?! ׁשמּור ּבׂשרֹו ,אבל ∆««∆∆ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

נׁשחף  ׁשהּוא עּתים אֹו נׁשחף; הּקּדחת",ׁשהּוא "ואת לֹומר ּתלמּוד מקּדיח? ואינֹו נח ׁשהּוא ,אבל מלּמד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ
מקּדיח  ׁשהּוא עּתים אֹו אינֹו,מקּדיח. הּוא אֹו עינים". "מכּלֹות לֹומר: ּתלמּוד ׁשּיחיה? ּבעצמֹו הּוא וסבּור ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָ

ׁשּיחיה  ּבעצמֹו נפׁש",סבּור "ּומדיבת לֹומר: ּתלמּוד ׁשּיחיה? סבּורים אחרים ÌÎÚ¯Ê.אבל ˜È¯Ï ÌzÚ¯Êe∑ ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ¿«¿∆»ƒ«¿¬∆
מצ  ואינּה איביכם",מחת זֹורעּה "ואכלהּו לֹומר: ּתלמּוד ּומה ואֹוכלים? ּבאים אֹויביכם מה הא ,ּומעּתה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

מצמחת  ואינּה ראׁשֹונה ׁשנה זֹורעּה לימי ,ּכיצד? ּתבּואה ּומֹוצאים ּבאים ואֹויבים מצמחת ׁשנּיה ׁשנה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּברעב ,הּמצֹור  מתים זרעכם",וׁשּבפנים לריק "ּוזרעּתם אחר: ּדבר אׁשּתּקד. ּתבּואה לּקטּו הּבנים ,ׁשּלא ּכנגד ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מדּבר  הּכתּוב אֹותם ,והּבנֹות ּומכּלה ּבא והחטא ּומגּדלן ּבהם עמל כב)ׁשּנאמר,ׁשאּתה ב "אׁשרֿטּפחּתי (איכה : ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
כּלם" איבי ÌÎa.ורּביתי ÈÙ Èz˙Â∑"אליכם "ּופניתי ּבּטֹובה: ׁשּנאמר "ונתּתי ,ּכמֹו ּברעה: נאמר ּכ ְְִִִִִָֹ¿»«ƒ»«»∆ְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

לרעה  עּמכם אני ועֹוסק עסקי מּכל אני ּפֹונה לעבדיו: ׁשאמר  למל מׁשל מׁשלּו ÈÙÏ.פני", ÌzÙbÂ ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ¿ƒ«¿∆ƒ¿≈
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izewegaנח zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy
ÌÎÈ·È‡∑(ת"כ) מּבחּוץ אתכם מּקיפין דבביכֹון ּובעלי מּבפנים אתכם הֹורג הּמות ÌÎÈ‡N.ׁשּיהא ÌÎ· e„¯Â∑ …¿≈∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ¿»»∆…¿≈∆

ּובכם (ת"כ) מּכם אּלא ׂשֹונאים מעמיד יׂשראל ,ׁשאיני על עֹומדים אלילים עֹובדי העֹולם ׁשאּמֹות ,ׁשּבׁשעה ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ
ּׁשּבּגלּוי  מה אּלא מבּקׁשים גֿד)ׁשּנאמר,אינם ו קדם (שופטים ּובני ועמלק מדין ועלה יׂשראל אםֿזרע "והיה : ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

הארץ",וגֹו' אתֿיבּול וּיׁשחיתּו עליהם ּובכם ,וּיחנּו מּכם עליכם ׁשאעמיד ּבׁשעה אחר ,אבל מחּפׂשים הם ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
אֹומר הּוא וכן ׁשּלכם, ג)הּמטמֹונּיֹות ג וגֹו'"(מיכה הפׁשיטּו מעליהם ועֹורם עּמי ׁשאר אכלּו "ואׁשר :.ÌzÒÂ∑ ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ¿«¿∆

אימה  ‡˙ÌÎ.מּפני Û„¯ŒÔÈ‡Â∑ ּכח .מּבלי ְִֵֵָ¿≈…≈∆¿∆ְִִַֹ

(çé)äøqéì ézôñéå éì eòîLú àì älà-ãò-íàå§¦̧©¥½¤¬Ÿ¦§§−¦®§¨«©§¦Æ§©§¨´
:íëéúàhç-ìò òáL íëúà¤§¤½¤−©©©«Ÿ¥¤«

i"yx£‰l‡Œ„Ú Ì‡Â∑אּלה ּבעֹוד ּתׁשמעּוואם אחרים ∑ÈzÙÒÈÂ.לא יּסּורין ÌÎÈ˙‡hÁŒÏÚ.עֹוד Ú·L∑ ¿ƒ«≈∆ְְְְִִֵֶֹ¿»«¿ƒֲִִִֵ∆«««…≈∆
למעלה (ת"כ) האמּורֹות עברֹות ׁשבע על ּפרענּיֹות .ׁשבע ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָֻֻ

(èé)íëéîL-úà ézúðå íëfò ïBàb-úà ézøáLå§¨«©§¦−¤§´ª§¤®§¨«©¦³¤§¥¤Æ
:äLçpk íëöøà-úàå ìæøak©©§¤½§¤©§§¤−©§ª¨«

i"yx£ÌÎfÚ ÔB‡bŒ˙‡ Èz¯·LÂ∑הּמקּדׁש ּבית אֹומר,זה הּוא כא)וכן כד ּגאֹון (יחזקאל אתֿמקּדׁשי מחּלל "הנני : ¿»«¿ƒ∆¿À¿∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ÛÒB‡Âיח  È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï ÔÈl‡ „Ú Ì‡Â¿ƒ«ƒ≈»¿«¿¿≈¿ƒ¿≈
:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ Ú·L ÔBÎ˙È Èc¯ÓÏ¿ƒ¿≈»¿¿««≈

„Èיט  ‡iÓL ˙È Ôz‡Â ÔBÎt˜z ¯˜È ˙È ¯a˙‡Â¿∆¿«»¿«»¿¿¿∆≈»¿«»ƒ
‡¯ËÓ ‡˙Á‡lÓ ‡ÏÊ¯Ùk ÔÈÙÈwz ÔBÎÈÂlÚƒ»≈«ƒƒ¿«¿¿»ƒ«¬»»ƒ¿»
„aÚÓlÓ ‡LÁÎ ‡ÈÒÁ ÔBÎÈ˙BÁ˙„ ‡Ú¯‡Â¿«¿»ƒ¿≈¬ƒ»ƒ¿»»ƒ¿∆¿«

:ÔÈ¯Èt≈ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`"w)mB minkg EdEWxC mdipWaE .[¦§¥¤§¨£¨¦©
E ,'i`pR' oFWlAKlnl lWn ElWn ¦§§©¨§¨¨§¤¤
eicarl xn`W:FcbpM E`hgWdpFR' ¤¨©©£¨¨¤¨§§¤§¤

mkOr ip` wqFre ,iwqr lMn ip £̀¦¦¨£¨©§¥£¦¦¨¤
:'drxl§¨¨

.íëéáéà éðôì ízôbðåiR lr §¦©§¤¦§¥Ÿ§¥¤©¦
EliHi miaiF`dW dlrnl x`Fand©§¨§©§¨¤¨§¦©¦
oFfn rFpnl ,mixrd lr xFvn̈©¤¨¦¦§©¨
o`M xEn`d 'mYtBpe' ixd ,odiaWFYn¦¨¥¤£¥§¦©§¤¨¨¨

:FWExiRmkz` bxFd zeOd `dIW ¥¤§¥©¨¤¥¤§¤
miptAnmB ,arxd zngnzMn `ll ¦¦§¦¥£©¨¨¨©§Ÿ©©

,aiF`d icioFkiaac ilraEiWp`) §¥¨¥©£¥§¨¥©§¥
(miaiF`d ,mkaixmkz` oitiTnwx ¦§¤¨§¦©¦¦¤§¤©

.uEgAniM xnFl ,dllTd on z`f lke ¦©§¨Ÿ¦©§¨¨©¦
,dNw KxcA FpFgvp z` biVi aiF`d̈¥©¦¤¦§§¤¤©¨

FAxgA WOYWdl KxFv ilAn(miyxtn): ¦§¦¤§¦§©¥§©§
.íëéàðN íëá eãøåm`xTW KFYn §¨¨¤§¥¤¦¤§¨¨

'mkiai`' dNigY aEzMdKM xg`e ©¨§¦¨Ÿ§¥¤§©©¨
m`xwE FpFWl dPiW,'mki`pU' o`M ¦¨§§¨¨¨§¥¤

aEzMd mibEq ipWAW minkg EWxC̈§£¨¦¤¦§¥¦©¨
E`AW miiFBd md 'miaiF`'d :xAcn§©¥¨§¦¥©¦¤¨
md 'mi`pFV'd ENi`e .dnglOl mkilr£¥¤©¦§¨¨§¦©§¦¥
.mpFgvpA miriIqnE ci mdl mipzFPd©§¦¨¤¨§©§¦§¦§¨
mka Ecxe' aEzMd xnF`W Edfe§¤¤¥©¨§¨¨¤

- 'mki`pUmi`pFU cinrn ipi`W §¥¤¤¥¦©£¦§¦
dN`MmkaE mMn `N`ipA mkig`n ¨¥¤¤¨¦¤¨¤¥£¥¤§¥

.mkkFzA xW` l`xUidrWAW ¦§¨¥£¤§§¤¤§¨¨
lr micnFr mlFrdÎzFOE`W¤¨¨§¦©

miWTan mpi` ,l`xUiqFngl ¦§¨¥¥¨§©§¦©£
lFfble,iElBAX dn `N`mpi`W itl §¦§¤¨©¤©¨§¦¤¥¨

,xzQA l`xUi Epinhd dn mircFi§¦©¦§¦¦§¨¥©¥¤
xn`PW(cÎ` :miweqt ,e mihtey)ipa EUrIe' ¤¤¡©©©£§¥

ciA 'd mpYIe ,'d ipirA rxd l`xUi¦§¨¥¨©§¥¥©¦§¥§©
...mipW raW oicnrxf m` dide ¦§¨¤©¨¦§¨¨¦¨©

mcw ipaE wlnre oicn dlre l`xUi¦§¨¥§¨¨¦§¨©£¨¥§¥¤¤
lEai z` EzigWIe mdilr EpgIe 'Fbe§©©££¥¤©©§¦¤§

,'ux`dmizigWn Eid miiFBdW ixd ¨¨¤£¥¤©¦¨©§¦¦
ipR lr xW` iElBd lEaid z` wx©¤©§©¨£¤©§¥

dcVdmkilr cinr`W drWA la` ; ©¨¤£¨§¨¨¤©£¦£¥¤
mi`Ad mi`pFUmd - mkaE mMn §¦©¨¦¦¤¨¤¥

mkNW zFIpFnhOd xg` miURgn§©§¦©©©©§¦¤¨¤
.mzF` milfFbexnF` `Ed oke,b dkin) §§¦¨§¥¥

(bÎ`ziA ipivwE awri iW`x `p ErnW'¦§¨¨¥©£Ÿ§¦¥¥
...l`xUiiOr x`W Elk` xW`e ¦§¨¥©£¤¨§§¥©¦

EhiWtd mdilrn mxFrez`e §¨¥£¥¤¦§¦§¤
'EgSR mdiznvr'FbedgkFz ixaC] ©§Ÿ¥¤¦¥§¦§¥¨¨

mrA mihlFXd l`xUi irWx cbpM§¤¤¦§¥¦§¨¥©§¦¨¨
xUA z` mYlk` :mpFnn z` milfFbe§§¦¤¨¨£©§¤¤§©
z`e ,mdilrn mYhWR mxFr z`e ,iOr©¦§¤¨§©§¤¥£¥¤§¤
z` uFvnl mYxAW mdizFnvr©§¥¤¦©§¤¦§¤

[mkFzAW zipEpnXd(l"kyn ,m"ialn): ©©§¦¤§¨
.ízñðådni` ipRnlcFBn ,xnFlM - §©§¤¦§¥¥¨§©¦¤

aiF`d ENi`M mkl dncp didi cgRd©©©¦§¤¦§¤¨¤§¦¨¥
llM sFCxi `l `Ed K`] mkixg` scFx¥©£¥¤©Ÿ¦§§¨

[oNdlcM -(oexkfd): §¦§©¨
.íëúà óãBø ïéàågk ilAnhlOdl §¥¥¤§¤¦§¦Ÿ©§¦¨¥

d`xi aiF`dW KFYn ,xnFlM .aiF`dn¥¨¥§©¦¤¨¥¦§¤
,gk ilAn miqp mY` iM mkzWlEg z ¤̀§©§¤¦©¤¨¦¦§¦Ÿ©
wFgxnl dAxd gFxal milFki mkpi`e§¥§¤§¦¦§©©§¥§¥¨
sFCxl WEgi `l ,eicIn hlOdlE§¦¨¥¦¨¨Ÿ¨¦§

xW` cr FnFwnA oiYni `N` ,mkixg ©̀£¥¤¤¨©§¦¦§©£¤
f`e ,zkNn Ecnrze ixnbl mkgM dlki¦§¤Ÿ£¤§©§¦§©©§¦¤¤§¨
KkA Wie .mkz` cFMlie mkil` axwzi¦§¨¥£¥¤§¦§¤§¤§¥§¨
ExAbi miaiF`dW dllw ztqFY mEXn¦¤¤§¨¨¤¨§¦¦§§

dticxA KxFv `ll ,lwpA mdilr(`xtq) £¥¤§¨¥§Ÿ¤¦§¦¨
(l"kyn):gi dxez

(gi).älà ãò íàå:aEzMd WExiR KM §¦©¥¤¨¥©¨
cFrA m`ezFMOdWddN`zFniIw §¦§¤©©¨¥¤©¨

mklv`oiicrErnWz `lEpivnE] il ¤§§¤£©¦Ÿ¦§§¦¨¦
'cFrA' DrnWOW 'cr' zaiY FznbEcM§§¨¥©©¤©§¨¨§

(gi ,` aei`)`A dfe xAcn df cr'©¤§©¥§¤¨
['...xn`Ie(m"`x): ©Ÿ©

.ézôñéåmdilr iYtqFdeoixEQi cFr §¨©§¦§©§¦£¥¤¦¦
:mixg £̀¥¦

.íëéúàhç ìò òáLdpeEMd oi` ¤©©©Ÿ¥¤¥©©¨¨
minrR raW mzF` Wipri d"awdW¤©£¦¨¤©§¨¦
,mdizFpFr lWA mdl iE`xd lr xzFi¥©¨¨¨¤§¤£¥¤

`N`ER raWzFIprxmdilr `iai ¤¨¤©§¨ª¨¦£¥¤
,(oNdl zFx`Fand)zFxiar raW lr ©§¨§©¨©¤©£¥
dlrnl zFxEn`d(ehÎci miweqta)itkE] ¨£§¨§¨§¦
lirl zFiEpn odWmkxtdl d"c eh weqt i"yx) ¤¥§§¥

(izixa z`:,dUr `le ,cnl `l :od EN`e'§¥¥Ÿ¨©§Ÿ¨¨
z` `pFU ,miUFrd mixg`A q`Fn¥©£¥¦¨¦¥¤
xtFM ,mixg`d z` rpFn ,minkgd©£¨¦¥©¤¨£¥¦¥

['xTirA xtFM ,zFvnA,m"`x) §¦§¥¨¦¨
(`"eb:hi dxez
(hi).íëfò ïBàb úà ézøáLåxFAW` §¨©§¦¤§ª§¤¤§

mi`B mY` FAW mkRwY z ¤̀¨§§¤¤©¤¥¦
iM minkg EdEWxcE .mix`RznEdf ¦§¨£¦§¨£¨¦¦¤

,WCwOdÎziA'mGr oF`B' `Ed xW` ¥©¦§¨£¤§ª¨

izewega zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy
LÁpk‰.עּזכם" ÌÎˆ¯‡Œ˙‡Â ÏÊ¯ak ÌÎÈÓLŒ˙‡ Èz˙Â∑ מׁשה מּׁשל קׁשה אֹומר,זֹו הּוא כג)ׁשּׁשם כח :(דברים ְֶֻ¿»«ƒ∆¿≈∆««¿∆¿∆«¿¿∆«¿À»ִֵֶֶֶָָָֹ

וגֹו'" נחׁשת ראׁש על אׁשר ׁשמי מזיעה ,"והיּו ׁשהּנחׁשת ּכדר מזיעין הּׁשמים מזיעה ,ׁשּיהיּו אינּה והארץ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
מזיע  הּברזל ׁשאין ּכאן ,ּכדר אבל ּפרֹותיה. מׁשּמרת מזיע ,והיא הּברזל ׁשאין ּכדר מזיעין יהיּו לא ,הּׁשמים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

ּבעֹולם  חרב מזיעה ,ויהא ׁשהּנחׁשת ּכדר מזיעה ּתהא ּפרֹותיה ,והארץ מאּבדת .והיא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

(ë)dìeáé-úà íëöøà ïzú-àìå íëçk ÷éøì íúå§©¬¨¦−«Ÿ£¤®§«Ÿ¦¥³©§§¤Æ¤§½̈
:Béøt ïzé àì õøàä õòå§¥´¨½̈¤¬Ÿ¦¥−¦§«

i"yx£ÌÎÁk ˜È¯Ï Ì˙Â∑(ת"כ) עמל ׁשּלא אדם חרׁש,הרי זרע ,ׁשּלא נּכׁש,ׁשּלא ּכסח ,ׁשּלא ׁשּלא ,ׁשּלא ¿«»ƒ…¬∆ֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֹ
אֹותֹו,עדר  ּומלקה ׁשּדפֹון ּבא הּקציר ּכלּום ,ּובׁשעת ּבכ ועדר ,אין ונּכׁש וזרע וחרׁש ׁשעמל אדם ,אבל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

אֹותֹו ּומלקה ׁשּדפֹון ׁשּנ,ּובא קהֹות הרי זה ׁשל ‡˙dÏe·ÈŒ.יו ÌÎˆ¯‡ Ôz˙Œ‡ÏÂ∑(ת"כ) ּׁשאּתה מה אף ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ¿…ƒ≈«¿¿∆∆¿»ֶַַַָ
הּזרע  ּבׁשעת לּה ‰‡¯ı.מֹוביל ıÚÂ∑(ת"כ) לקּוי יהא הארץ מן החנטה ,אפּלּו ּבׁשעת ּפרֹותיו יחניט .ׁשּלא ְִִֶַַַָ¿≈»»∆ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

‡¯ÔBÎÚכ  Ôz˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÏÈÁ e˜È¯Ï ÔeÙeÒÈÂƒ¿≈»≈≈¿»ƒ≈«¿¬
:da‡ ÔzÈ ‡Ï ‡Ú¯‡ ÔÏÈ‡Â dzÏÏÚ ˙È»¬«¿«¿ƒ««¿»»ƒ≈ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

.l`xUi lWxnF` `Ed oked`EapA ¤¦§¨¥§¥¥¦§¨
WCwOd ziA oAxEg lr(`k ,ck l`wfgi) ©§©¥©¦§¨

oF`B z` iWCwn z` lNgn ippd'¦§¦§©¥¤¦§¨¦¤§
:'mkGrª§¤

úàå ìæøak íëéîL úà ézúðå§¨©¦¤§¥¤©©§¤§¤
.äLçpk íëöøàmWM ,xnFlM ©§§¤©§ª¨§©§¥

miWw mixaC md zWFgPde lfxAdW¤©©§¤§©§¤¥§¨¦¨¦
mpi`e min miraFp mpi`W ,minEh`e©£¦¤¥¨§¦©¦§¥¨
minXd EpYi `l KM ,mignv milCbn§©§¦§¨¦¨Ÿ¦§©¨©¦
Wi mlE`e .DlEai oYY `l ux`de xhn̈¨§¨¨¤Ÿ¦¥§¨§¨¥
iM ,zWFgPde lfxAd oiA hrn lCad¤§¥§©¥©©§¤§©§¤¦
lfxAd on DrahA dpFW zWFgPd©§¤¨§¦§¨¦©©§¤
ztQ`zn xie`d on zEgNdW minrtE§¨¦¤©©¦¨£¦¦§©¤¤
dllw zaWgp KkA xW` ,dipR lrFf ©¨¤¨£¤§¨¤§¤¤§¨¨

xzFi ,o`M dxEn`ddWwdWn lXn ¨£¨¨¥¨¨¦¤Ÿ¤
mxn`W '`aY iM' zWxtAW zFllTd]©§¨¤§¨¨©¦¨Ÿ¤£¨¨

,[dWnxnF` `Ed mXW(bk ,gk mixac) ¤¤¨¥
zWgp LW`x lr xW` LinW Eide'§¨¨¤£¤©Ÿ§§Ÿ¤
hwPW ixd ,'lfxA LiYgY xW` ux`de§¨¨¤£¤©§¤©§¤£¥¤¨©

xnFl ,o`M xEn`d on KtidEidIW ¥¤¦¨¨¨©¤¦§
oiriGn minXdlh hrn mipzFpe ©¨©¦©¦¦§§¦§©©

e ,driGn zWgPdW KxcMENi`ux`d §¤¤¤©§Ÿ¤©¦¨§¦¨¨¤
lfxAd oi`W KxcM driGn Dpi ¥̀¨©¦¨§¤¤¤¥©©§¤

,riGndlrn oFxzi mEXn KkA Wie ©¦©§¥§¨¦¦§©£¨
dWai dnc`dW ,idWlM`ide ¨§¤¦¤¨£¨¨§¥¨§¦

dizFxiR zxOWndpXA EpinhdW §©¤¤¥¤¨¤¦§¦©¨¨
mpi`e ,DA mixRgPd zFxFaA zncFTd©¤¤§©¤§¨¦¨§¥¨

;zEgNd on miawxpo`M la`xn`p ¦§¨¦¦©©£¨¨¤¡©
z`e lfxAM mkinW z`' :Ktidl§¥¤¤§¥¤©©§¤§¤

'dWgPM mkvx`-Eidi `l minXd ©§§¤©§ª¨©¨©¦Ÿ¦§
,riGn lfxAd oi`W KxcM oiriGn©¦¦§¤¤¤¥©©§¤©¦©

axFg `die(WaFi)mlFrAmEW `ll ¦¥¤¤¨¨§Ÿ
,xhnE lhdriGn `dY ux`dedgle ©¨¨§¨¨¤§¥©¦¨§©¨

hrn`ide ,driGn zWgPdW KxcM §©§¤¤¤©§Ÿ¤©¦¨§¦
zcA`nz` mBdizFxiRmipEnHd §©¤¤©¤¥¤¨©§¦

miawxp mdW ,zFncFw mipXn DkFzA§¨¦¨¦§¤¥¦§¨¦

dnc`AW zEgNd on(`xtq) ¦©©¤¨£¨¨
(oexkfd):k dxez

(k).íëçk ÷éøì íúåmkribi lM §©¨¦Ÿ£¤¨§¦£¤
dlki dnc`d zcFarA mYrbi xW £̀¤§©§¤©£©¨£¨¨¦§¤

iM ,mPiglE wixlz` mkvx` oYz `l' ¨¦§¦¨¦Ÿ¦¥©§§¤¤
.'DlEaidpWe dpW lkA iM mbde §¨©£©¦§¨¨¨§¨¨

dnc`d zcFarA zFIxAd miwqFr§¦©§¦©£©¨£¨¨
dribid xW`M ixd ,DA mirbie`id ¦¥¦¨£¥©£¤©§¦¨¦

zaWgPW cr ax xrv KkA Wi ,wixl̈¦¥§¨©©©©¤¤§¤¤
cqtd caNn ,Dnvr iptA zEprxEtM§§¨¦§¥©§¨¦§©¤§¥

e .d`EaYdixd:xaCl `nbECmc` ©§¨©£¥§¨©¨¨¨¨
Wzg` dpWAlnr `NzcFarA mElM ¤§¨¨©©Ÿ¨©§©£©

,dcVd`NW ,rxf `NW ,Wxg `NW ©¨¤¤Ÿ¨©¤Ÿ¨©¤Ÿ
xcr `NW ,gqk `NW ,WMpoi`e] ¦¥¤Ÿ¨©¤Ÿ¨©§¥

EgnSW 'migitq' m` iM EdcUA§¨¥¦¦§¦¦¤¨§
d`EaYd irxf zxiWPn mdil`n¥¥¥¤¦§¦©©§¥©§¨

,[zncFTd dpXA dxvwPWzrWaE ¤¦§§¨©¨¨©¤¤¦§©
oFtCW `A xivTdWaFie mFg zMn - ©¨¦¨¦¨©©§¤

d`EaYd z` zlwlwndFzF` dwlnE ©§©§¤¤¤©§¨©§¤
mElM KkA oi` -lW xrSd FzF`n ¥§¨§¥©©©¤

d`EaYd cqtd wx `N` ,'wixl dribi'§¦¨¨¦¤¨©¤§¥©§¨
.o`M Wirxfe Wxge lnrW mc` la` ¥¨£¨¨¨¤¨©§¨©§¨©

dwlnE oFtCW `aE ,xcre gqke WMpe§¦¥§¨©§¨©¨¦¨©§¤
zFdw df lW eiPW ixd - FzF`£¥¦¨¤¤¥
:lEtM FxrSW itl (xzFiA xrhvn=)¦§©¥§¥§¦¤©£¨
lr ode ,dtCWPW Fz`EaY lr od¥©§¨¤¦§§¨§¥©
zipnp Kkitl] wixl dzidW Fzribi§¦¨¤¨§¨¨¦§¦¨¦§¥
mze' .` :miYWM z`Gd zEprxERd©§¨©Ÿ¦§©¦§©
z` mkvx` oYz `le' .a .'mkgM wixl̈¦Ÿ£¤§Ÿ¦¥©§§¤¤
lr raW' oFAWgA oNdlckE - 'DlEai§¨§¦§©¨§¤§¤©©

['mkiz`Hg: ©Ÿ¥¤
.dìeáé úà íëöøà ïzú àìåzaEpY §Ÿ¦¥©§§¤¤§¨§©

diExw d`ivFn ux`dW obCde zFxiRd©¥§©¨¨¤¨¨¤¦¨§¨
oFWl mB FA WFxcl Wi K` ,'lEai'§©¥¦§©§

FnM] dklFde 'dlaFd'(l ,gq mildz)Ll' ¨¨§¨¨§§
Ff `l ,xnFlkE .['iW mikln EliaFi¦§¨¦¨§©Ÿ

,iEAixd zMxA z` ciqtYW calA¦§¨¤©§¦¤¦§©¨¦
`N`s`Dl liaFn dY`X dn ¤¨©©¤©¨¦¨

rxGd zrWAmB iM .Ll ginvY `l ¦§©©¤©Ÿ©§¦©§¦©
Yrxfe YlaFdW mirxGd xEriW¦©§¨¦¤©§¨§¨©§¨
`N` ,dnc`d Ll xifgY `l DkFzA§¨Ÿ©£¦§¨£¨¨¤¨

xn`PW oiprkE] KMn zFgR(e ,` ibg) ¨¦¨§¦§¨¤¤¡©
['hrn `ade dAxd mYrxf'(`xtq) §©§¤©§¥§¨¥§¨

(m"`x):
.õøàä õòåixRd zginv ztEwY §¥¨¨¤§©§¦©©§¦

ipWl zwNEgn ,urd lr FlECibe§¦©¨¥§¤¤¦§¥
:miwlg.`f` xW` ,ixRd zhpg cr £¨¦©£¨©©§¦£¤¨

urdW miOd on `Ed FlECiB gM lM̈Ÿ©¦¦©©¦¤¨¥
.dnc`dn lAwn.a,Kli`e dhpgdn §©¥¥¨£¨¨¥©£¨¨§¥¨

urd lW FgFkA iElY FlECiB f`W¤¨¦¨§¤¨¥
sFq cr FlCblE eilr Fwifgdl§©£¦¨¨§©§©
hpg `NW ur ,Kkitl .FzlWad©§¨¨§¦¨¥¤Ÿ¨©
xFqgn `id Kkl dAiQd ,eizFxiR¥¨©¦¨§¨¦©£
K` eizFxiR hpgW ur ENi`e .minWbA¦§¨¦§¦¥¤¨©¥¨©
oFxQgd ,mlEXiA mxh EPOn ExWp md¥¨§¦¤¤¤¦¨©¦¨
oFWNd ,dYrnE .Fnvr urA `Ed¨¥©§¥©¨©¨
,'FixR oYi `l ux`d ure' :o`M xEn`d̈¨¨§¥¨¨¤Ÿ¦¥¦§
iM ,zg`d :zFllTd iYW FA millkp¦§¨¦§¥©§¨¨©©¦

ENit`miOd zwipiA`di ux`d on £¦¦¦©©©¦¦¨¨¤§¥
urdeizFxiR hipgi `NW ,iEwl ¨¥¨¤Ÿ©£¦¥¨

dhpgd zrWAminWB xqFgn(my), ¦§©©£¨¨¥¤§¨¦
- oke.Béøt ïzé àìdllw `id Ff §¥Ÿ¦¥¦§¦§¨¨

ENit`W ,dpFW`xd lr ztqFp dIpW§¦¨¤¤©¨¦¨¤£¦
dxtn `EdWMm`ianE zFxiR hrn §¤©§¤§©¥§¦¨

`Ed sFQal ,dhpg icileizFxiR xiXn ¦¥£¨¨§©©¦¥¨
.mlEXiA xnbl m`ian Fpi`eiYW ixd §¥§¦¨¦§©¦¨£¥§¥

zFllwdCnA min xqFg :o`M Exn`p §¨¤¤§¨¤©¦§¦¨
gM xqFge ,zFxiRd zhpgl zwRqOd©©§¤¤©£¨©©¥§¤Ÿ©
cr mlCblE KiWndl ickA urÄ¥¦§¥§©§¦§©§¨©

.mlEXiA¦¨
eW `vnp,zFIprxER raW o`M Wi §¦§¨¤¥¨¤©§¨ª

aEzMd xn` mdilrW(gi weqt lirl) ¤£¥¤¨©©¨



נט izewega zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy
ÌÎÈ·È‡∑(ת"כ) מּבחּוץ אתכם מּקיפין דבביכֹון ּובעלי מּבפנים אתכם הֹורג הּמות ÌÎÈ‡N.ׁשּיהא ÌÎ· e„¯Â∑ …¿≈∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ¿»»∆…¿≈∆

ּובכם (ת"כ) מּכם אּלא ׂשֹונאים מעמיד יׂשראל ,ׁשאיני על עֹומדים אלילים עֹובדי העֹולם ׁשאּמֹות ,ׁשּבׁשעה ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ
ּׁשּבּגלּוי  מה אּלא מבּקׁשים גֿד)ׁשּנאמר,אינם ו קדם (שופטים ּובני ועמלק מדין ועלה יׂשראל אםֿזרע "והיה : ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

הארץ",וגֹו' אתֿיבּול וּיׁשחיתּו עליהם ּובכם ,וּיחנּו מּכם עליכם ׁשאעמיד ּבׁשעה אחר ,אבל מחּפׂשים הם ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
אֹומר הּוא וכן ׁשּלכם, ג)הּמטמֹונּיֹות ג וגֹו'"(מיכה הפׁשיטּו מעליהם ועֹורם עּמי ׁשאר אכלּו "ואׁשר :.ÌzÒÂ∑ ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ¿«¿∆

אימה  ‡˙ÌÎ.מּפני Û„¯ŒÔÈ‡Â∑ ּכח .מּבלי ְִֵֵָ¿≈…≈∆¿∆ְִִַֹ

(çé)äøqéì ézôñéå éì eòîLú àì älà-ãò-íàå§¦̧©¥½¤¬Ÿ¦§§−¦®§¨«©§¦Æ§©§¨´
:íëéúàhç-ìò òáL íëúà¤§¤½¤−©©©«Ÿ¥¤«

i"yx£‰l‡Œ„Ú Ì‡Â∑אּלה ּבעֹוד ּתׁשמעּוואם אחרים ∑ÈzÙÒÈÂ.לא יּסּורין ÌÎÈ˙‡hÁŒÏÚ.עֹוד Ú·L∑ ¿ƒ«≈∆ְְְְִִֵֶֹ¿»«¿ƒֲִִִֵ∆«««…≈∆
למעלה (ת"כ) האמּורֹות עברֹות ׁשבע על ּפרענּיֹות .ׁשבע ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָֻֻ

(èé)íëéîL-úà ézúðå íëfò ïBàb-úà ézøáLå§¨«©§¦−¤§´ª§¤®§¨«©¦³¤§¥¤Æ
:äLçpk íëöøà-úàå ìæøak©©§¤½§¤©§§¤−©§ª¨«

i"yx£ÌÎfÚ ÔB‡bŒ˙‡ Èz¯·LÂ∑הּמקּדׁש ּבית אֹומר,זה הּוא כא)וכן כד ּגאֹון (יחזקאל אתֿמקּדׁשי מחּלל "הנני : ¿»«¿ƒ∆¿À¿∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ÛÒB‡Âיח  È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï ÔÈl‡ „Ú Ì‡Â¿ƒ«ƒ≈»¿«¿¿≈¿ƒ¿≈
:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ Ú·L ÔBÎ˙È Èc¯ÓÏ¿ƒ¿≈»¿¿««≈

„Èיט  ‡iÓL ˙È Ôz‡Â ÔBÎt˜z ¯˜È ˙È ¯a˙‡Â¿∆¿«»¿«»¿¿¿∆≈»¿«»ƒ
‡¯ËÓ ‡˙Á‡lÓ ‡ÏÊ¯Ùk ÔÈÙÈwz ÔBÎÈÂlÚƒ»≈«ƒƒ¿«¿¿»ƒ«¬»»ƒ¿»
„aÚÓlÓ ‡LÁÎ ‡ÈÒÁ ÔBÎÈ˙BÁ˙„ ‡Ú¯‡Â¿«¿»ƒ¿≈¬ƒ»ƒ¿»»ƒ¿∆¿«

:ÔÈ¯Èt≈ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`"w)mB minkg EdEWxC mdipWaE .[¦§¥¤§¨£¨¦©
E ,'i`pR' oFWlAKlnl lWn ElWn ¦§§©¨§¨¨§¤¤
eicarl xn`W:FcbpM E`hgWdpFR' ¤¨©©£¨¨¤¨§§¤§¤

mkOr ip` wqFre ,iwqr lMn ip £̀¦¦¨£¨©§¥£¦¦¨¤
:'drxl§¨¨

.íëéáéà éðôì ízôbðåiR lr §¦©§¤¦§¥Ÿ§¥¤©¦
EliHi miaiF`dW dlrnl x`Fand©§¨§©§¨¤¨§¦©¦
oFfn rFpnl ,mixrd lr xFvn̈©¤¨¦¦§©¨
o`M xEn`d 'mYtBpe' ixd ,odiaWFYn¦¨¥¤£¥§¦©§¤¨¨¨

:FWExiRmkz` bxFd zeOd `dIW ¥¤§¥©¨¤¥¤§¤
miptAnmB ,arxd zngnzMn `ll ¦¦§¦¥£©¨¨¨©§Ÿ©©

,aiF`d icioFkiaac ilraEiWp`) §¥¨¥©£¥§¨¥©§¥
(miaiF`d ,mkaixmkz` oitiTnwx ¦§¤¨§¦©¦¦¤§¤©

.uEgAniM xnFl ,dllTd on z`f lke ¦©§¨Ÿ¦©§¨¨©¦
,dNw KxcA FpFgvp z` biVi aiF`d̈¥©¦¤¦§§¤¤©¨

FAxgA WOYWdl KxFv ilAn(miyxtn): ¦§¦¤§¦§©¥§©§
.íëéàðN íëá eãøåm`xTW KFYn §¨¨¤§¥¤¦¤§¨¨

'mkiai`' dNigY aEzMdKM xg`e ©¨§¦¨Ÿ§¥¤§©©¨
m`xwE FpFWl dPiW,'mki`pU' o`M ¦¨§§¨¨¨§¥¤

aEzMd mibEq ipWAW minkg EWxC̈§£¨¦¤¦§¥¦©¨
E`AW miiFBd md 'miaiF`'d :xAcn§©¥¨§¦¥©¦¤¨
md 'mi`pFV'd ENi`e .dnglOl mkilr£¥¤©¦§¨¨§¦©§¦¥
.mpFgvpA miriIqnE ci mdl mipzFPd©§¦¨¤¨§©§¦§¦§¨
mka Ecxe' aEzMd xnF`W Edfe§¤¤¥©¨§¨¨¤

- 'mki`pUmi`pFU cinrn ipi`W §¥¤¤¥¦©£¦§¦
dN`MmkaE mMn `N`ipA mkig`n ¨¥¤¤¨¦¤¨¤¥£¥¤§¥

.mkkFzA xW` l`xUidrWAW ¦§¨¥£¤§§¤¤§¨¨
lr micnFr mlFrdÎzFOE`W¤¨¨§¦©

miWTan mpi` ,l`xUiqFngl ¦§¨¥¥¨§©§¦©£
lFfble,iElBAX dn `N`mpi`W itl §¦§¤¨©¤©¨§¦¤¥¨

,xzQA l`xUi Epinhd dn mircFi§¦©¦§¦¦§¨¥©¥¤
xn`PW(cÎ` :miweqt ,e mihtey)ipa EUrIe' ¤¤¡©©©£§¥

ciA 'd mpYIe ,'d ipirA rxd l`xUi¦§¨¥¨©§¥¥©¦§¥§©
...mipW raW oicnrxf m` dide ¦§¨¤©¨¦§¨¨¦¨©

mcw ipaE wlnre oicn dlre l`xUi¦§¨¥§¨¨¦§¨©£¨¥§¥¤¤
lEai z` EzigWIe mdilr EpgIe 'Fbe§©©££¥¤©©§¦¤§

,'ux`dmizigWn Eid miiFBdW ixd ¨¨¤£¥¤©¦¨©§¦¦
ipR lr xW` iElBd lEaid z` wx©¤©§©¨£¤©§¥

dcVdmkilr cinr`W drWA la` ; ©¨¤£¨§¨¨¤©£¦£¥¤
mi`Ad mi`pFUmd - mkaE mMn §¦©¨¦¦¤¨¤¥

mkNW zFIpFnhOd xg` miURgn§©§¦©©©©§¦¤¨¤
.mzF` milfFbexnF` `Ed oke,b dkin) §§¦¨§¥¥

(bÎ`ziA ipivwE awri iW`x `p ErnW'¦§¨¨¥©£Ÿ§¦¥¥
...l`xUiiOr x`W Elk` xW`e ¦§¨¥©£¤¨§§¥©¦

EhiWtd mdilrn mxFrez`e §¨¥£¥¤¦§¦§¤
'EgSR mdiznvr'FbedgkFz ixaC] ©§Ÿ¥¤¦¥§¦§¥¨¨

mrA mihlFXd l`xUi irWx cbpM§¤¤¦§¥¦§¨¥©§¦¨¨
xUA z` mYlk` :mpFnn z` milfFbe§§¦¤¨¨£©§¤¤§©
z`e ,mdilrn mYhWR mxFr z`e ,iOr©¦§¤¨§©§¤¥£¥¤§¤
z` uFvnl mYxAW mdizFnvr©§¥¤¦©§¤¦§¤

[mkFzAW zipEpnXd(l"kyn ,m"ialn): ©©§¦¤§¨
.ízñðådni` ipRnlcFBn ,xnFlM - §©§¤¦§¥¥¨§©¦¤

aiF`d ENi`M mkl dncp didi cgRd©©©¦§¤¦§¤¨¤§¦¨¥
llM sFCxi `l `Ed K`] mkixg` scFx¥©£¥¤©Ÿ¦§§¨

[oNdlcM -(oexkfd): §¦§©¨
.íëúà óãBø ïéàågk ilAnhlOdl §¥¥¤§¤¦§¦Ÿ©§¦¨¥

d`xi aiF`dW KFYn ,xnFlM .aiF`dn¥¨¥§©¦¤¨¥¦§¤
,gk ilAn miqp mY` iM mkzWlEg z ¤̀§©§¤¦©¤¨¦¦§¦Ÿ©
wFgxnl dAxd gFxal milFki mkpi`e§¥§¤§¦¦§©©§¥§¥¨
sFCxl WEgi `l ,eicIn hlOdlE§¦¨¥¦¨¨Ÿ¨¦§

xW` cr FnFwnA oiYni `N` ,mkixg ©̀£¥¤¤¨©§¦¦§©£¤
f`e ,zkNn Ecnrze ixnbl mkgM dlki¦§¤Ÿ£¤§©§¦§©©§¦¤¤§¨
KkA Wie .mkz` cFMlie mkil` axwzi¦§¨¥£¥¤§¦§¤§¤§¥§¨
ExAbi miaiF`dW dllw ztqFY mEXn¦¤¤§¨¨¤¨§¦¦§§

dticxA KxFv `ll ,lwpA mdilr(`xtq) £¥¤§¨¥§Ÿ¤¦§¦¨
(l"kyn):gi dxez

(gi).älà ãò íàå:aEzMd WExiR KM §¦©¥¤¨¥©¨
cFrA m`ezFMOdWddN`zFniIw §¦§¤©©¨¥¤©¨

mklv`oiicrErnWz `lEpivnE] il ¤§§¤£©¦Ÿ¦§§¦¨¦
'cFrA' DrnWOW 'cr' zaiY FznbEcM§§¨¥©©¤©§¨¨§

(gi ,` aei`)`A dfe xAcn df cr'©¤§©¥§¤¨
['...xn`Ie(m"`x): ©Ÿ©

.ézôñéåmdilr iYtqFdeoixEQi cFr §¨©§¦§©§¦£¥¤¦¦
:mixg £̀¥¦

.íëéúàhç ìò òáLdpeEMd oi` ¤©©©Ÿ¥¤¥©©¨¨
minrR raW mzF` Wipri d"awdW¤©£¦¨¤©§¨¦
,mdizFpFr lWA mdl iE`xd lr xzFi¥©¨¨¨¤§¤£¥¤

`N`ER raWzFIprxmdilr `iai ¤¨¤©§¨ª¨¦£¥¤
,(oNdl zFx`Fand)zFxiar raW lr ©§¨§©¨©¤©£¥
dlrnl zFxEn`d(ehÎci miweqta)itkE] ¨£§¨§¨§¦
lirl zFiEpn odWmkxtdl d"c eh weqt i"yx) ¤¥§§¥

(izixa z`:,dUr `le ,cnl `l :od EN`e'§¥¥Ÿ¨©§Ÿ¨¨
z` `pFU ,miUFrd mixg`A q`Fn¥©£¥¦¨¦¥¤
xtFM ,mixg`d z` rpFn ,minkgd©£¨¦¥©¤¨£¥¦¥

['xTirA xtFM ,zFvnA,m"`x) §¦§¥¨¦¨
(`"eb:hi dxez
(hi).íëfò ïBàb úà ézøáLåxFAW` §¨©§¦¤§ª§¤¤§

mi`B mY` FAW mkRwY z ¤̀¨§§¤¤©¤¥¦
iM minkg EdEWxcE .mix`RznEdf ¦§¨£¦§¨£¨¦¦¤

,WCwOdÎziA'mGr oF`B' `Ed xW` ¥©¦§¨£¤§ª¨

izewega zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy
LÁpk‰.עּזכם" ÌÎˆ¯‡Œ˙‡Â ÏÊ¯ak ÌÎÈÓLŒ˙‡ Èz˙Â∑ מׁשה מּׁשל קׁשה אֹומר,זֹו הּוא כג)ׁשּׁשם כח :(דברים ְֶֻ¿»«ƒ∆¿≈∆««¿∆¿∆«¿¿∆«¿À»ִֵֶֶֶָָָֹ

וגֹו'" נחׁשת ראׁש על אׁשר ׁשמי מזיעה ,"והיּו ׁשהּנחׁשת ּכדר מזיעין הּׁשמים מזיעה ,ׁשּיהיּו אינּה והארץ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
מזיע  הּברזל ׁשאין ּכאן ,ּכדר אבל ּפרֹותיה. מׁשּמרת מזיע ,והיא הּברזל ׁשאין ּכדר מזיעין יהיּו לא ,הּׁשמים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

ּבעֹולם  חרב מזיעה ,ויהא ׁשהּנחׁשת ּכדר מזיעה ּתהא ּפרֹותיה ,והארץ מאּבדת .והיא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

(ë)dìeáé-úà íëöøà ïzú-àìå íëçk ÷éøì íúå§©¬¨¦−«Ÿ£¤®§«Ÿ¦¥³©§§¤Æ¤§½̈
:Béøt ïzé àì õøàä õòå§¥´¨½̈¤¬Ÿ¦¥−¦§«

i"yx£ÌÎÁk ˜È¯Ï Ì˙Â∑(ת"כ) עמל ׁשּלא אדם חרׁש,הרי זרע ,ׁשּלא נּכׁש,ׁשּלא ּכסח ,ׁשּלא ׁשּלא ,ׁשּלא ¿«»ƒ…¬∆ֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֹ
אֹותֹו,עדר  ּומלקה ׁשּדפֹון ּבא הּקציר ּכלּום ,ּובׁשעת ּבכ ועדר ,אין ונּכׁש וזרע וחרׁש ׁשעמל אדם ,אבל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

אֹותֹו ּומלקה ׁשּדפֹון ׁשּנ,ּובא קהֹות הרי זה ׁשל ‡˙dÏe·ÈŒ.יו ÌÎˆ¯‡ Ôz˙Œ‡ÏÂ∑(ת"כ) ּׁשאּתה מה אף ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ¿…ƒ≈«¿¿∆∆¿»ֶַַַָ
הּזרע  ּבׁשעת לּה ‰‡¯ı.מֹוביל ıÚÂ∑(ת"כ) לקּוי יהא הארץ מן החנטה ,אפּלּו ּבׁשעת ּפרֹותיו יחניט .ׁשּלא ְִִֶַַַָ¿≈»»∆ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
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ÔzÈ ‡Ï∑ ּולמּטה למעלה ואּפרי ,מׁשּמׁש BÈ¯t.אעץ ÔzÈ ‡Ï∑ ּפרֹותיו מּׁשיר מפרה ׁשּתי ,ּכׁשהּוא הרי …ƒ≈ְְְְְְִֵֵַַַַַָָ…ƒ≈ƒ¿ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָ

ּפרענּיֹות ,קללֹות  ׁשבע ּכאן .ויׁש ְְְֵֶַָָָֻֻ

(àë)ì eáàú àìå éø÷ énò eëìz-íàåéì òîL §¦¥«§³¦¦Æ¤½¦§¬ŸŸ−¦§´Ÿ©¦®
:íëéúàhçk òáL äkî íëéìò ézôñéå§¨«©§¦³£¥¤Æ©½̈¤−©§©«Ÿ¥¤«

i"yx£È¯˜ ÈnÚ eÎÏzŒÌ‡Â∑ עראי אמרּו: לפרקים ,ּבמקרה ,רּבֹותינּו אּלא ּבּמצֹות.,ׁשאינֹו עראי ּתלכּו ּכן ¿ƒ≈¿ƒƒ∆ƒְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
מניעה  לׁשֹון ּפרׁש יז)וכן,ּומנחם כה רגל"(משלי "הקר כח)וכן,: יז "יקרֿרּוח"(משלי לתרּגּומֹו,: זה לׁשֹון וקרֹוב ְְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
קׁשי  לׁשֹון אּונקלֹוס: אלי ,ׁשל מהתקרב לּמנע לּבם ÌÎÈ˙‡hÁk.ׁשּמקׁשין Ú·L∑ אחרֹות ּפרענּיֹות ,ׁשבע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ∆«¿«…≈∆ְֲֵֶַָֻֻ

ּכחּטאתיכם  ׁשבע .ּבמסּפר ְְְִֵֶֶַַַֹ
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enLðå íëúà äèéòîäå íëzîäa-úà äúéøëäå§¦§¦¸¨Æ¤§¤§§¤½§¦§¦−¨¤§¤®§¨©−

:íëéëøc©§¥¤«
i"yx£ÈzÁÏL‰Â∑ ּגרּוי ‡˙ÌÎ.לׁשֹון ‰ÏkLÂ∑ מׁשּכלת חּיה אּלא לי ּבהמה ,אין .ּבכ ּדרּכּה,ׁשּדרּכּה ׁשאין ¿ƒ¿«¿ƒְֵ¿ƒ¿»∆¿∆ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
לֹומר,ּבכ ּתלמּוד כד)מּנין? לב ּבם"(דברים אׁשּלח "וׁשןּֿבהמת ּבנׁשיכתּה?,: ממיתה ׁשּתהא ּומּנין ׁשּתים. הרי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

לֹומר עפר"(שם)ּתלמּוד זחלי "עםֿחמת ּוממיתין ,: נֹוׁשכין אּלּו היּו,מה ּכבר ּוממיתין; נֹוׁשכין אּלּו אף ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ

˙Ôe·Èכא  ‡ÏÂ eÈL˜a ÈÓ„˜ ÔeÎ‰z Ì‡Â¿ƒ¿»√»«¿«¿¿»≈
ÔBÎÈÏÚ ‰‡˙‡Ï ÛÒB‡Â È¯ÓÈÓÏ ‡Ïa˜Ï¿«»»¿≈¿ƒ¿≈∆¡»»¬≈

:ÔBÎÈ·BÁk Ú·L ‡ÁÓ»»¿«¿≈

ÔBÎ˙Èכב  Ïk˙˙e ‡¯a ˙ÂÁ ˙È ÔBÎ· È¯‚‡Â∆¡»≈¿»≈«»»¿«≈»¿
ÔÈ„ˆÈÂ ÔBÎ˙È ¯ÚÊ˙Â ÔBÎ¯Úa ˙È ÈˆÈL˙e¿≈≈»¿ƒ¿¿«¿≈»¿ƒ«¿»

:ÔBÎ˙Á¯B‡¿»¿
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?zinze KFWpYxnFl cEnlY,al mixac) ¦§§¨¦©§©

(ck'mA gNW` zFndA oWe's` - §¤§¥£©©¨©
odiPWA zFkWFp dpiidY zFndAdixd , ©§¥¦§¤¨§§¦¥¤£¥

miYWoWe ,dIg oW :zFIprxER iYW - §©¦§¥§¨¦¥©¨§¥
.dndA`dYW oiPnEdndAddzinn §¥¨¦©¦¤§¥©§¥¨§¦¨

xnFl cEnlY ?DzkiWpa(my)mr' ¦§¦¨¨©§©¦
'xtr ilgFf zngzFndAd oW zMn - £©£¥¨¨©©¥©§¥

milgFGd miWgp qx` mr cgi `FaŸ©©¦¤¤§¨¦©£¦
,xtrd lrz` aEzMd deWdW ixd ©¤¨¨£¥¤¦§¨©¨¤
- mdipW,oizinnE oikWFp EN` dn §¥¤¨¥§¦§¦¦

.oizinnE oikWFp EN` s`EEid xaM ©¥§¦§¦¦§¨¨
,l`xUiÎux`A mipWEid `NW onfA ¨¦§¤¤¦§¨¥¦§©¤Ÿ¨

izewega zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy
ּוממית  נֹוׁש חמֹור ּבארץֿיׂשראל: ּוממית ,ׁשנים נֹוׁש ‡˙ÌÎ.ערֹוד ‰ÏkLÂ∑ הּקטּנים È¯Î‰Â˙‰.אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָ¿ƒ¿»∆¿∆ְִֵַַ¿ƒ¿ƒ»

ÌÎzÓ‰aŒ˙‡∑ מּבחּוץ.ÌÎ˙‡ ‰ËÈÚÓ‰Â∑ מּבפנים.ÌÎÈÎ¯c enLÂ∑ קטּנים ּוׁשבילים ּגדֹולים ,ׁשבילים ∆¿∆¿¿∆ִַ¿ƒ¿ƒ»∆¿∆ְִִִ¿»««¿≈∆ְְְְִִִִִִַ
ּבהמה  ׁשן ּפרענּיֹות: ׁשבע חּיה ,הרי עפר ,וׁשן זֹוחלי והמעיטה ,וׁשּכלה ,חמת .ונׁשּמּו,והכריתה, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֻֻ

(âë):éø÷ énò ízëìäå éì eøñeú àì älàa-íàå§¦̧§¥½¤¬Ÿ¦¨«§−¦®©«£©§¤¬¦¦−¤«¦
i"yx£ÈÏ e¯Òe˙ ‡Ï∑ אלי .לׁשּוב …ƒ»¿ƒֵַָ

(ãë)íëúà éúékäå éø÷a íënò éðà-óà ézëìäå§¨«©§¦¯©£¦²¦¨¤−§¤®¦§¦¥¦³¤§¤Æ
:íëéúàhç-ìò òáL éðà-íb©½̈¦¤−©©©«Ÿ¥¤«

(äë)úéøa-í÷ð úî÷ð áøç íëéìò éúàáäå§¥«¥¦̧£¥¤¹¤À¤Ÿ¤̧¤Æ§©§¦½
íëëBúa øáã ézçlLå íëéøò-ìà ízôñàðå§¤«¡©§¤−¤¨«¥¤®§¦©³§¦¤¸¤Æ§´§¤½

:áéBà-ãéa ízzðå§¦©¤−§©¥«
i"yx£˙È¯aŒÌ˜∑ ּבברית ׁשאינֹו נקם נקמֹות ,ויׁש ׁשאר אחר:,ּכדר ּדבר צדקּיהּו. ׁשל עיניו סּמּוי וזהּו ¿«¿ƒְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ׁשּבּמקרא  חרב' 'הבאת ּכל עברּתם, אׁשר ּבריתי נקמת – ּברית" אֹויבים ,"נקם חילֹות מלחמת .היא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ÔeÎ‰˙eכג  È¯ÓÈÓÏ Ôe„¯˙˙ ‡Ï ÔÈl‡a Ì‡Â¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿¿¿≈¿ƒ¿»
:eÈL˜a ÈÓ„√̃»«¿«¿

È˜Ï‡Âכד  eÈL˜a ÔBÎnÚ ‡‡ Û‡ C‰‡Â¿≈««¬»ƒ¿¿«¿¿«¿≈
:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ Ú·L ‡‡ Û‡ ÔBÎ˙È»¿«¬»¿««≈

ÔeÚ¯t˙ÈÂכה  ‡a¯Áa ÔÈÏË˜c ÔBÎÈÏÚ È˙È‡Â¿«¿ƒ¬≈¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿
ÈÓb˙t ÏÚ Ôez¯·Úc ÏÚ ‡˙eÚ¯t ÔBÎpÓƒ¿À¿¬»««¬«¿«ƒ¿»≈
‡˙BÓ È¯‚‡Â ÔBÎÈÂ¯˜Ï ÔeLpk˙˙Â ‡˙È¯B‡«¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ¿≈∆¡»≈»»

:‰‡Ò„ ‡„Èa Ôe¯qÓ˙˙Â ÔBÎÈÈa≈≈¿ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,mFwn lW FpFvx miUFr l`xUi¦§¨¥¦§¤¨
dide ,zFndAd lW orah dPYWPW¤¦§©¨¦§¨¤©§¥§¨¨

cFxr ,zinnE KWFp xFng(xAd xFng) £¥¥¦¨£©¨
:zinnE KWFp¥¥¦

.íëúà äìkLåEN`miclidmiPhTd §¦§¨¤§¤¥©§¨¦©§©¦
d`x] 'lEMW' mc`d `xwp ozzinAW¤§¦¨¨¦§¨¨¨¨©§¥

wEqRd lr i"Wx(dn ,fk ziy`xa)dnl' ©¦©©¨¨¨
eipA z` xaFTd' - 'mkipW mB lMW ¤̀§©©§¥¤©¥¤¨¨

xn`p awriA oke ,lEMW iExw(ci ,bn my) ¨©§¥§©£Ÿ¤¡©
['iYlkW iYlkW xW`M ip`e(oexkfd): ©£¦©£¤¨Ÿ§¦¨¨§¦

.íëzîäa úà äúéøëäåuEgAn- §¦§¦¨¤§¤§§¤¦©
zFcVA zFrxl zF`vFId zFndAd EN ¥̀©§¥©§¦§©¨
zFtxhpe zFzxkp Eidie ,xirl uEgn¦¨¦§¦§¦§¨§¦§¨

zFIgd ici lr(i"gp): ©§¥©©
.íëúà äèéòîäåmiptAnEN` - §¦§¦¨¤§¤¦¦§¦¥

iYA KFzA mi`vnPd miWp` x`W§¨£¨¦©¦§¨¦§¨¥
ixnbl mipbEn Eidi `l md s`W ,xird̈¦¤©¥Ÿ¦§¨¦§©§¦

zFIgd ipRn(i"gp ,m"ialn): ¦§¥©©
.íëéëøc enLðåEidi mikxCd §¨©©§¥¤©§¨¦¦§

Kxc iklFd ilAn zFIpwixe zFnnFW§§¥¨¦¦§¦§¥¤¤
xn`PW KFYnE .zFIgd cgR ipRn¦§¥©©©©¦¤¤¡©

'mkikxC EOWpe'`le] miAx oFWlA §¨©©§¥¤¦§©¦§Ÿ
Epcnl [cigi oFWlA 'mkMxC mnWe'§¨©©§§¤¦§¨¦¨©§

od ,mikxCd ibEq lMWmiliaW ¤¨¥©§¨¦¥§¦¦
e milFcBod,miPhw miliaWmNEM §¦§¥§¦¦§©¦¨

.mdA xaFr oi`n minnFW Eidi¦§§¦¥¥¥¨¤
zFIprxER raW ixdwEqtA zFxEn` £¥¤©§¨ª£§¨

EAxzp owlge ,o`M zFWxFtn owlg] df¤¤§¨§¨¨§¤§¨¦§©
x`FanM ,mixaC xtqA xn`Pdn¥©¤¡¨§¥¤§¨¦©§¨

:[dlrnldndA oWdndA `dYW - §©§¨¤§¥¨¤§¥§¥¨
.KkA DMxC oi`W s` ,dzinnE zkWFp¤¤§¦¨©¤¥©§¨§¨

dIg oWezFrx zFIg gENiWe iExiB - §¤©¨¦§¦©©¨
.zFzinnE zFtxFHdxtrÎilgFf zng ©§§¦£©£¥¨¨

.miWgp qx` -dlMWe-dIgdsFxhY ¤¤§¨¦§¦§¨©©¨¦§
.[xdGdl mircFi mpi`W] miPhTd z ¤̀©§©¦¤¥¨§¦§¦¨¥

dzixkdeuEgA zFrFxd zFndAd z` §¦§¦¨¤©§¥¨©
.[mWl gFxal xzq mFwn mdl oi`W]¤¥¨¤§¥¤¦§©§¨

dhirndemiWp`d z` ENit` §¦§¦¨£¦¤¨£¨¦
.mdiYaA mixnWPd milFcBdEOWpe ©§¦©¦§¨¦§¨¥¤§¨©

cgR ipRn ,aWe xaFr oi`n mikxCd©§¨¦¥¥¥¨¨¦§¥©©
zFIgd(a"a ,m"ialn):bk dxez ©©

(bk).éì eøñeú àì'ExqEY'xEn`d Ÿ¦¨§¦¦¨§¨¨
'mixEQi' oFWNn Fpi` o`M`Ed `N` ¨¥¦§¦¦¤¨

lkA m`e ,xnFlkE .xqEn zlAw oFWl§©¨©¨§©§¦§¨
e rpMdl xqEn ElAwY `l dN`aEWl ¥¤Ÿ§©§¨§¦¨©§¨

il`FznbEC EpivOW FnM](g ,e dinxi) ¥©§¤¨¦§¨
'milWExi ixqEd'xqEn ilAw -i"yx) ¦¨§¦§¨©¦©§¦¨

(my[(g"n`a):ck dxez
(dk).úéøa í÷ðmwp' xn`PW KFYn §©§¦¦¤¤¡©§©

:zFnwp ibEq ipW WIW rnWn ,'zixA§¦©§©¤¥§¥¥§¨
znglnA mi`A miaiF`dW dnwp Wi¥§¨¨¤¨§¦¨¦§¦§¤¤
zixA xtde mdA cbAW mr lr axg¤¤©¨¤¨©¨¤§¥¥§¦
mibdFp f`e ,mdipiA dzExMd mFlẄ©§¨¥¥¤§¨£¦

,dAx zEIxfk`A minwFPdmwp Wie ©§¦§©§§¦©¨§¥¨¨
,zixAa Fpi`Wlr mFwpl mi`A `N` ¤¥©§¦¤¨¨¦¦§©

md f`e ,mdipiA WIW aix iwqr x`W§¨¦§¥¦¤¥¥¥¤§¨¥
mYnglnA mibdFpx`W KxcM £¦§¦§©§¨§¤¤§¨

.zFnwp,'zixA mwp' o`M xn`PW itlE §¨§¦¤¤¡©¨§©§¦

xW` miiFBdW ,dxEng zEprxER Ff ixd£¥§¨£¨¤©¦£¤
mdA Enwpi l`xUi lr dnglOl E`Faï©¦§¨¨©¦§¨¥¦§§¨¤
inwFp KxcM zixfk`e dlFcB dnwp§¨¨§¨§©§¨¦§¤¤§¥

p.zixA mwEdfeoFbMlW eipir iEOq §©§¦§¤§¦¥¨¤
,EdIwcvxv`pckEap dlrW drWAW ¦§¦¨¤§¨¨¤¨¨§©§¤©

qtY ,l`xUi lr mgNdl laA Kln¤¤¨¤§¦¨¥©¦§¨¥¨©
bdpe dcEdi Kln EdIwcv z` dNigY§¦¨¤¦§¦¨¤¤§¨§¨©
xn`PW FnM dlFcB zEIxfk`A FOr¦§©§§¦§¨§¤¤¡©

(f ,dk aÎmikln)EhgW EdIwcv ipA z`e'§¤§¥¦§¦¨¨£
,xEr EdIwcv ipir z`e ,eipirl§¥¨§¤¥¥¦§¦¨¦¥
z`fe ,'laA Ed`aie miYWgpa Edxq`Ie©©©§¥©§ª§©¦©§¦¥¨¤§Ÿ
drEaXde zixAd z` xtdW mEW lr©¤¥¥¤©§¦§©§¨
FA cFxni `NW EdIwcv Fgihad xW £̀¤¦§¦¦§¦¨¤Ÿ¦§

xn`PW FnM] mlFrl(bi el aÎminid ixac) §¨§¤¤¡©
xW` cxn xS`pckEap KlOA mbe'§©©¤¤§©§¤©¨¨£¤
xnF` `Ed oke ,'midl`A FriAWd¦§¦¥Ÿ¦§¥¥

(fhÎeh ,fi l`wfgi)eik`ln glWl FA cxnIe'©¦§¨¦§Ÿ©©§¨¨
...ax mre miqEq Fl zzl mixvnxW` ¦§©¦¨¤¦§©¨£¤

FzixA z` xtd xW`e Fzl` z` dfÄ¨¤¨¨©£¤¥¥¤§¦
['FY`(`xtq)xg` xaC .xg` WExiR - ¦¨¨©¥¥©¥
oFWlA'zixA mwp':zxtd lr `l ¦§§©§¦Ÿ©£¨©

axgd `FaY miiFBd oial mkipiA zixA§¦¥¥¤§¥©¦¨©¤¤
`N` ,mFwpllrxW` izixA znwp ¦§¤¨©¦§©§¦¦£¤

,mYxariYxM xW` zixAd `ide £©§¤§¦©§¦£¤¨©¦
FnM] izFevn xFnWl ipiq xdA mkOr¦¨¤§©¦©¦§¦§©§

xn`PW(d ,hi zeny)rFnW m` dYre' ¤¤¡©§©¨¦¨©
izixA z` mYxnWE ilwA ErnWY.[' ¦§§§Ÿ¦§©§¤¤§¦¦

:i"yx siqenelMoFWl'axg z`ad' ¨§£¨©¤¤
zFlig zngln `id ,`xwOAW¤©¦§¨¦¦§¤¤¥



סי izewega zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy
ÔzÈ ‡Ï∑ ּולמּטה למעלה ואּפרי ,מׁשּמׁש BÈ¯t.אעץ ÔzÈ ‡Ï∑ ּפרֹותיו מּׁשיר מפרה ׁשּתי ,ּכׁשהּוא הרי …ƒ≈ְְְְְְִֵֵַַַַַָָ…ƒ≈ƒ¿ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָ

ּפרענּיֹות ,קללֹות  ׁשבע ּכאן .ויׁש ְְְֵֶַָָָֻֻ

(àë)ì eáàú àìå éø÷ énò eëìz-íàåéì òîL §¦¥«§³¦¦Æ¤½¦§¬ŸŸ−¦§´Ÿ©¦®
:íëéúàhçk òáL äkî íëéìò ézôñéå§¨«©§¦³£¥¤Æ©½̈¤−©§©«Ÿ¥¤«

i"yx£È¯˜ ÈnÚ eÎÏzŒÌ‡Â∑ עראי אמרּו: לפרקים ,ּבמקרה ,רּבֹותינּו אּלא ּבּמצֹות.,ׁשאינֹו עראי ּתלכּו ּכן ¿ƒ≈¿ƒƒ∆ƒְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
מניעה  לׁשֹון ּפרׁש יז)וכן,ּומנחם כה רגל"(משלי "הקר כח)וכן,: יז "יקרֿרּוח"(משלי לתרּגּומֹו,: זה לׁשֹון וקרֹוב ְְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
קׁשי  לׁשֹון אּונקלֹוס: אלי ,ׁשל מהתקרב לּמנע לּבם ÌÎÈ˙‡hÁk.ׁשּמקׁשין Ú·L∑ אחרֹות ּפרענּיֹות ,ׁשבע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ∆«¿«…≈∆ְֲֵֶַָֻֻ

ּכחּטאתיכם  ׁשבע .ּבמסּפר ְְְִֵֶֶַַַֹ

(áë)íëúà äìkLå äãOä úiç-úà íëá ézçìLäå§¦§©§¦̧¨¤¹¤©©³©¨¤Æ§¦§¨´¤§¤½
enLðå íëúà äèéòîäå íëzîäa-úà äúéøëäå§¦§¦¸¨Æ¤§¤§§¤½§¦§¦−¨¤§¤®§¨©−

:íëéëøc©§¥¤«
i"yx£ÈzÁÏL‰Â∑ ּגרּוי ‡˙ÌÎ.לׁשֹון ‰ÏkLÂ∑ מׁשּכלת חּיה אּלא לי ּבהמה ,אין .ּבכ ּדרּכּה,ׁשּדרּכּה ׁשאין ¿ƒ¿«¿ƒְֵ¿ƒ¿»∆¿∆ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
לֹומר,ּבכ ּתלמּוד כד)מּנין? לב ּבם"(דברים אׁשּלח "וׁשןּֿבהמת ּבנׁשיכתּה?,: ממיתה ׁשּתהא ּומּנין ׁשּתים. הרי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

לֹומר עפר"(שם)ּתלמּוד זחלי "עםֿחמת ּוממיתין ,: נֹוׁשכין אּלּו היּו,מה ּכבר ּוממיתין; נֹוׁשכין אּלּו אף ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ

˙Ôe·Èכא  ‡ÏÂ eÈL˜a ÈÓ„˜ ÔeÎ‰z Ì‡Â¿ƒ¿»√»«¿«¿¿»≈
ÔBÎÈÏÚ ‰‡˙‡Ï ÛÒB‡Â È¯ÓÈÓÏ ‡Ïa˜Ï¿«»»¿≈¿ƒ¿≈∆¡»»¬≈

:ÔBÎÈ·BÁk Ú·L ‡ÁÓ»»¿«¿≈

ÔBÎ˙Èכב  Ïk˙˙e ‡¯a ˙ÂÁ ˙È ÔBÎ· È¯‚‡Â∆¡»≈¿»≈«»»¿«≈»¿
ÔÈ„ˆÈÂ ÔBÎ˙È ¯ÚÊ˙Â ÔBÎ¯Úa ˙È ÈˆÈL˙e¿≈≈»¿ƒ¿¿«¿≈»¿ƒ«¿»

:ÔBÎ˙Á¯B‡¿»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

lr raW mkz` dxQil iYtqie'§¨©§¦§©§¨¤§¤¤©©
:od EN`e .'mkiz`Hg.`z` iYxaWe' ©Ÿ¥¤§¥¥§¨©§¦¤

'mkGr oF`B.WCwOd ziA df -.a §ª§¤¤¥©¦§¨
.'lfxAM mkinW z` iYzpe'.bz`e' §¨©¦¤§¥¤©©§¤§¤

.'dWgPM mkvx`.c.'mkgM wixl mze' ©§§¤©§ª¨§©¨¦Ÿ£¤
.d.'DlEai z` mkvx` oYz `le'.e §Ÿ¦¥©§§¤¤§¨

'oYi `l'W - '...oYi `l ux`d ure'§¥¨¨¤Ÿ¦¥¤Ÿ¦¥
.mihEpg zFxiR ENit` ,mElM.f`l...' §£¦¥£¦Ÿ

'FixR oYihFpgIW zFxiRd hrn mBW - ¦¥¦§¤©§©©¥¤©£
cr mlCbl ,obFdM 'FixR oYi `l'Ÿ¦¥¦§©¤§©§¨©
mzF` xiXn didi `N` ,EliWaIW¤©§¦¤¨¦§¤©¦¨
`l' oFWNdW itl] mzlWad xnB mcFw¤§©©§¨¨¨§¦¤©¨Ÿ
iwxR lM FrnWnA llFM 'FixR oYi¦¥¦§¥§©§¨¨¦§¥
xTir zpizpl od :ixRd lW Fzlicb§¦¨¤©§¦¥¦§¦©¦©
zpizpl ode .FzhpgA ,ixRd zginv§¦©©§¦©£¨¨§¥¦§¦©
[dxEnBd FzlWadl cr FlECiB KWnd¤§¥¦©§©§¨¨©§¨

(`xtq)(x"etc 'ib i"tre m"`x):`k dxez
(`k).éø÷ énò eëìz íàåoFWl Edn §¦¥§¦¦¤¦©§

?zFevOd lEHia iAbl o`M xEn`d 'ixw'¤¦¨¨¨§©¥¦©¦§
Exn` EpizFAxFWExiRW,'i`xr' ©¥¨§¤¥£©

,'dxwnA'rEaw iYlA xaC :xnFlM §¦§¤§©¨¨¦§¦¨©
,miwxtl `N` Fpi`Wi`xr EklY oM ¤¥¤¨¦§¨¦¥¥§£©

zFvOAmiwxtl wx ozF` EniIwzE ©¦§§©§¨©¦§¨¦
mkilr ElAwY `l m` ,xnFlM]§©¦Ÿ§©§£¥¤
zEriawA ozFUrl ,lFrM zFevOd©¦§§©£¨¦§¦
`N` ,daFg lW xacM icinY otF`aE§¤§¦¦§¨¨¤¨¤¨
zEWx ixaC Eid ENi`M oEniIwY§©§§¦¨¦§¥§
Kkl iEpR onf WIWM wx mdA miwqFrW¤§¦¨¤©§¤¥§©¨§¨

(g"n`a).[mgpnE,wExq oA mgpnÎ] §©¥§©¥¤¨

'zxAgOd' FxtqA('xw' jxr)[WxiR §¦§©©§¤¤¥©
`EdW.dripn oFWlmB m` ,xnFlkE ¤§§¦¨§©¦©

mirpnp EidY oiicr ,dN` lM xg`l§©©¨¥¤£©¦¦§¦§¨¦
.izFevn miIwlE il` rpMdNnoke ¦§¦¨©¥©§©¥¦§©§¥

zErnWnA df oFWl oirM Epivn̈¦§¥¨¤§©§¨
:'dripn'Llbx xwFd'oR Lrx ziAn §¦¨©©§§¦¥¥¤¤

'L`pUE LrAUi(fi ,dk ilyn)Llbx rpn] ¦§¨£§¥¤§©©§§
`dY oR ,mFi mFi Lrx ziA l` `FaNn¦¨¤¥¥¤¤§¥

,[L`pUie LOn 'draU' FWtpokeKUFg' ©§§¥¨¦§§¦§¨£§¥¥
,zrC rcFi eixn`gEx xwiWi` £¨¨¥©¨©§©©¦

'dpEaY(fk ,fi my)FMxC ,oFaPd Wi`d] §¨¨¦©¨©§
('eiR gEx') mixYEin mixEACn rpOdl§¦¨©¦¦¦§¨¦©¦

[xEAicA hrnn `Ededf oFWl aFxwe . §§©¥§¦§¨¨¤
- mgpn WExiR lW -lW FnEBxzl ¤¥§©¥§©§¤

,qElwpE``EdW ,'EiWwA' :mBxYW §§¤¦§¥§©§¤
,iWFw oFWloFWll FzErnWnA aFxTd §¦©¨§©§¨¦§

,FWExitE ,dripnWmMxc ici lr §¦¨¥¤©§¥©§¨
drxdnoiWwz`rpOil mAl ¨¨¨©§¦¤¦¨¦¨©

:il` axwzdn¥¦§¨¥¥¨
.íëéúàhçk òáLFWExiR o`M mB ¤©§©Ÿ¥¤©¨¥

xMfEOd 'mkiz`Hg lr raW' FnM§¤©©©Ÿ¥¤©§¨
dlrnl(gi weqta)mkilr `ia` ,xnFlM . §©§¨§©¨¦£¥¤

cFrxRqnA ,mixg` zFIprxER raW¤©§¨ª£¥¦§¦§©
mkiz`HgM raWlirl i"yxa mhexit d`x) ¤©§©Ÿ¥¤

(izixa z` mkxtdl d"c ,eh weqtoi` la` ,£¨¥
WpFrd lr xzFi minrR raW' FWExiR¥¤©§¨¦¥©¨¤
l`l dllg' iM ,'mdiz`HgM iE`xd̈¨§©Ÿ¥¤¦¨¦¨¨¥
xzFi Wi`l zzl 'lern iCWe rWxn¥¤©§©©¥¨¤¨¥§¦¥

ei`hg icMn(i ,cl aei` i"tr m"`xd oeyl) ¦§¥£¨¨

(`xtq):ak dxez
(ak)ézçìLäå.dcVd zIg z` mkA §¦§©§¦¨¤¤©©©¨¤

oFWNn Fpi` o`M xEn`d 'iYglWde'§¦§©§¦¨¨¨¥¦§
xn`p did oM m`W ,WOn 'zEgilW'§¦©¨¤¦¥¨¨¤¡©
`Ed `N` ,'iYgNWe' F` 'iYglWe'§¨©§¦§¦©§¦¤¨

iExiB oFWlz`ad .iEQW ,zExBzd] §¥¦§¨¦£¨©
sFwzl ,zEGre fbFx icil miIg lrA©©©¦¦¥¤§©¦§
xEQi`A xn`Pd oFWNke ,[wiGdlE§©¦§©¨©¤¡¨§¦

eUr ipA mr mgNdl(d ,a mixac)l`' §¦¨¥¦§¥¥¨©
icM mzF` EqirkY l` - 'ma ExBzY¦§¨¨©©§¦¨§¥

mkA mgNdl E`vIW(x"yl): ¤¥§§¦¨¥¨¤
.íëúà äìkLådzin oFWl `Ed §¦§¨¤§¤§¦¨

xn`PW KFYnE .oNdl x`FanMo`M ©§¨§©¨¦¤¤¡©¨
,'dcVd zIg'dIg `N` il oi` ©©©¨¤¥¦¤¨©¨

zlMWndrx dIg EpiidC -dMxCW §©¤¤§©§©¨¨¨¤©§¨
KkAla` ,zindlE sFxhldndA §¨¦§§¨¦£¨§¥¨

oiPn ,KkA DMxC oi`W`id mBW ¤¥©§¨§¨¦©¦¤©¦
?zinze KFWpYxnFl cEnlY,al mixac) ¦§§¨¦©§©

(ck'mA gNW` zFndA oWe's` - §¤§¥£©©¨©
odiPWA zFkWFp dpiidY zFndAdixd , ©§¥¦§¤¨§§¦¥¤£¥

miYWoWe ,dIg oW :zFIprxER iYW - §©¦§¥§¨¦¥©¨§¥
.dndA`dYW oiPnEdndAddzinn §¥¨¦©¦¤§¥©§¥¨§¦¨

xnFl cEnlY ?DzkiWpa(my)mr' ¦§¦¨¨©§©¦
'xtr ilgFf zngzFndAd oW zMn - £©£¥¨¨©©¥©§¥

milgFGd miWgp qx` mr cgi `FaŸ©©¦¤¤§¨¦©£¦
,xtrd lrz` aEzMd deWdW ixd ©¤¨¨£¥¤¦§¨©¨¤
- mdipW,oizinnE oikWFp EN` dn §¥¤¨¥§¦§¦¦

.oizinnE oikWFp EN` s`EEid xaM ©¥§¦§¦¦§¨¨
,l`xUiÎux`A mipWEid `NW onfA ¨¦§¤¤¦§¨¥¦§©¤Ÿ¨

izewega zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy
ּוממית  נֹוׁש חמֹור ּבארץֿיׂשראל: ּוממית ,ׁשנים נֹוׁש ‡˙ÌÎ.ערֹוד ‰ÏkLÂ∑ הּקטּנים È¯Î‰Â˙‰.אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָ¿ƒ¿»∆¿∆ְִֵַַ¿ƒ¿ƒ»

ÌÎzÓ‰aŒ˙‡∑ מּבחּוץ.ÌÎ˙‡ ‰ËÈÚÓ‰Â∑ מּבפנים.ÌÎÈÎ¯c enLÂ∑ קטּנים ּוׁשבילים ּגדֹולים ,ׁשבילים ∆¿∆¿¿∆ִַ¿ƒ¿ƒ»∆¿∆ְִִִ¿»««¿≈∆ְְְְִִִִִִַ
ּבהמה  ׁשן ּפרענּיֹות: ׁשבע חּיה ,הרי עפר ,וׁשן זֹוחלי והמעיטה ,וׁשּכלה ,חמת .ונׁשּמּו,והכריתה, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֻֻ

(âë):éø÷ énò ízëìäå éì eøñeú àì älàa-íàå§¦̧§¥½¤¬Ÿ¦¨«§−¦®©«£©§¤¬¦¦−¤«¦
i"yx£ÈÏ e¯Òe˙ ‡Ï∑ אלי .לׁשּוב …ƒ»¿ƒֵַָ

(ãë)íëúà éúékäå éø÷a íënò éðà-óà ézëìäå§¨«©§¦¯©£¦²¦¨¤−§¤®¦§¦¥¦³¤§¤Æ
:íëéúàhç-ìò òáL éðà-íb©½̈¦¤−©©©«Ÿ¥¤«

(äë)úéøa-í÷ð úî÷ð áøç íëéìò éúàáäå§¥«¥¦̧£¥¤¹¤À¤Ÿ¤̧¤Æ§©§¦½
íëëBúa øáã ézçlLå íëéøò-ìà ízôñàðå§¤«¡©§¤−¤¨«¥¤®§¦©³§¦¤¸¤Æ§´§¤½

:áéBà-ãéa ízzðå§¦©¤−§©¥«
i"yx£˙È¯aŒÌ˜∑ ּבברית ׁשאינֹו נקם נקמֹות ,ויׁש ׁשאר אחר:,ּכדר ּדבר צדקּיהּו. ׁשל עיניו סּמּוי וזהּו ¿«¿ƒְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ׁשּבּמקרא  חרב' 'הבאת ּכל עברּתם, אׁשר ּבריתי נקמת – ּברית" אֹויבים ,"נקם חילֹות מלחמת .היא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ÔeÎ‰˙eכג  È¯ÓÈÓÏ Ôe„¯˙˙ ‡Ï ÔÈl‡a Ì‡Â¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿¿¿≈¿ƒ¿»
:eÈL˜a ÈÓ„√̃»«¿«¿

È˜Ï‡Âכד  eÈL˜a ÔBÎnÚ ‡‡ Û‡ C‰‡Â¿≈««¬»ƒ¿¿«¿¿«¿≈
:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ Ú·L ‡‡ Û‡ ÔBÎ˙È»¿«¬»¿««≈

ÔeÚ¯t˙ÈÂכה  ‡a¯Áa ÔÈÏË˜c ÔBÎÈÏÚ È˙È‡Â¿«¿ƒ¬≈¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿
ÈÓb˙t ÏÚ Ôez¯·Úc ÏÚ ‡˙eÚ¯t ÔBÎpÓƒ¿À¿¬»««¬«¿«ƒ¿»≈
‡˙BÓ È¯‚‡Â ÔBÎÈÂ¯˜Ï ÔeLpk˙˙Â ‡˙È¯B‡«¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ¿≈∆¡»≈»»

:‰‡Ò„ ‡„Èa Ôe¯qÓ˙˙Â ÔBÎÈÈa≈≈¿ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,mFwn lW FpFvx miUFr l`xUi¦§¨¥¦§¤¨
dide ,zFndAd lW orah dPYWPW¤¦§©¨¦§¨¤©§¥§¨¨

cFxr ,zinnE KWFp xFng(xAd xFng) £¥¥¦¨£©¨
:zinnE KWFp¥¥¦

.íëúà äìkLåEN`miclidmiPhTd §¦§¨¤§¤¥©§¨¦©§©¦
d`x] 'lEMW' mc`d `xwp ozzinAW¤§¦¨¨¦§¨¨¨¨©§¥

wEqRd lr i"Wx(dn ,fk ziy`xa)dnl' ©¦©©¨¨¨
eipA z` xaFTd' - 'mkipW mB lMW ¤̀§©©§¥¤©¥¤¨¨

xn`p awriA oke ,lEMW iExw(ci ,bn my) ¨©§¥§©£Ÿ¤¡©
['iYlkW iYlkW xW`M ip`e(oexkfd): ©£¦©£¤¨Ÿ§¦¨¨§¦

.íëzîäa úà äúéøëäåuEgAn- §¦§¦¨¤§¤§§¤¦©
zFcVA zFrxl zF`vFId zFndAd EN ¥̀©§¥©§¦§©¨
zFtxhpe zFzxkp Eidie ,xirl uEgn¦¨¦§¦§¦§¨§¦§¨

zFIgd ici lr(i"gp): ©§¥©©
.íëúà äèéòîäåmiptAnEN` - §¦§¦¨¤§¤¦¦§¦¥

iYA KFzA mi`vnPd miWp` x`W§¨£¨¦©¦§¨¦§¨¥
ixnbl mipbEn Eidi `l md s`W ,xird̈¦¤©¥Ÿ¦§¨¦§©§¦

zFIgd ipRn(i"gp ,m"ialn): ¦§¥©©
.íëéëøc enLðåEidi mikxCd §¨©©§¥¤©§¨¦¦§

Kxc iklFd ilAn zFIpwixe zFnnFW§§¥¨¦¦§¦§¥¤¤
xn`PW KFYnE .zFIgd cgR ipRn¦§¥©©©©¦¤¤¡©

'mkikxC EOWpe'`le] miAx oFWlA §¨©©§¥¤¦§©¦§Ÿ
Epcnl [cigi oFWlA 'mkMxC mnWe'§¨©©§§¤¦§¨¦¨©§

od ,mikxCd ibEq lMWmiliaW ¤¨¥©§¨¦¥§¦¦
e milFcBod,miPhw miliaWmNEM §¦§¥§¦¦§©¦¨

.mdA xaFr oi`n minnFW Eidi¦§§¦¥¥¥¨¤
zFIprxER raW ixdwEqtA zFxEn` £¥¤©§¨ª£§¨

EAxzp owlge ,o`M zFWxFtn owlg] df¤¤§¨§¨¨§¤§¨¦§©
x`FanM ,mixaC xtqA xn`Pdn¥©¤¡¨§¥¤§¨¦©§¨

:[dlrnldndA oWdndA `dYW - §©§¨¤§¥¨¤§¥§¥¨
.KkA DMxC oi`W s` ,dzinnE zkWFp¤¤§¦¨©¤¥©§¨§¨

dIg oWezFrx zFIg gENiWe iExiB - §¤©¨¦§¦©©¨
.zFzinnE zFtxFHdxtrÎilgFf zng ©§§¦£©£¥¨¨

.miWgp qx` -dlMWe-dIgdsFxhY ¤¤§¨¦§¦§¨©©¨¦§
.[xdGdl mircFi mpi`W] miPhTd z ¤̀©§©¦¤¥¨§¦§¦¨¥

dzixkdeuEgA zFrFxd zFndAd z` §¦§¦¨¤©§¥¨©
.[mWl gFxal xzq mFwn mdl oi`W]¤¥¨¤§¥¤¦§©§¨

dhirndemiWp`d z` ENit` §¦§¦¨£¦¤¨£¨¦
.mdiYaA mixnWPd milFcBdEOWpe ©§¦©¦§¨¦§¨¥¤§¨©

cgR ipRn ,aWe xaFr oi`n mikxCd©§¨¦¥¥¥¨¨¦§¥©©
zFIgd(a"a ,m"ialn):bk dxez ©©

(bk).éì eøñeú àì'ExqEY'xEn`d Ÿ¦¨§¦¦¨§¨¨
'mixEQi' oFWNn Fpi` o`M`Ed `N` ¨¥¦§¦¦¤¨

lkA m`e ,xnFlkE .xqEn zlAw oFWl§©¨©¨§©§¦§¨
e rpMdl xqEn ElAwY `l dN`aEWl ¥¤Ÿ§©§¨§¦¨©§¨

il`FznbEC EpivOW FnM](g ,e dinxi) ¥©§¤¨¦§¨
'milWExi ixqEd'xqEn ilAw -i"yx) ¦¨§¦§¨©¦©§¦¨

(my[(g"n`a):ck dxez
(dk).úéøa í÷ðmwp' xn`PW KFYn §©§¦¦¤¤¡©§©

:zFnwp ibEq ipW WIW rnWn ,'zixA§¦©§©¤¥§¥¥§¨
znglnA mi`A miaiF`dW dnwp Wi¥§¨¨¤¨§¦¨¦§¦§¤¤
zixA xtde mdA cbAW mr lr axg¤¤©¨¤¨©¨¤§¥¥§¦
mibdFp f`e ,mdipiA dzExMd mFlẄ©§¨¥¥¤§¨£¦

,dAx zEIxfk`A minwFPdmwp Wie ©§¦§©§§¦©¨§¥¨¨
,zixAa Fpi`Wlr mFwpl mi`A `N` ¤¥©§¦¤¨¨¦¦§©

md f`e ,mdipiA WIW aix iwqr x`W§¨¦§¥¦¤¥¥¥¤§¨¥
mYnglnA mibdFpx`W KxcM £¦§¦§©§¨§¤¤§¨

.zFnwp,'zixA mwp' o`M xn`PW itlE §¨§¦¤¤¡©¨§©§¦

xW` miiFBdW ,dxEng zEprxER Ff ixd£¥§¨£¨¤©¦£¤
mdA Enwpi l`xUi lr dnglOl E`Faï©¦§¨¨©¦§¨¥¦§§¨¤
inwFp KxcM zixfk`e dlFcB dnwp§¨¨§¨§©§¨¦§¤¤§¥

p.zixA mwEdfeoFbMlW eipir iEOq §©§¦§¤§¦¥¨¤
,EdIwcvxv`pckEap dlrW drWAW ¦§¦¨¤§¨¨¤¨¨§©§¤©

qtY ,l`xUi lr mgNdl laA Kln¤¤¨¤§¦¨¥©¦§¨¥¨©
bdpe dcEdi Kln EdIwcv z` dNigY§¦¨¤¦§¦¨¤¤§¨§¨©
xn`PW FnM dlFcB zEIxfk`A FOr¦§©§§¦§¨§¤¤¡©

(f ,dk aÎmikln)EhgW EdIwcv ipA z`e'§¤§¥¦§¦¨¨£
,xEr EdIwcv ipir z`e ,eipirl§¥¨§¤¥¥¦§¦¨¦¥
z`fe ,'laA Ed`aie miYWgpa Edxq`Ie©©©§¥©§ª§©¦©§¦¥¨¤§Ÿ
drEaXde zixAd z` xtdW mEW lr©¤¥¥¤©§¦§©§¨
FA cFxni `NW EdIwcv Fgihad xW £̀¤¦§¦¦§¦¨¤Ÿ¦§

xn`PW FnM] mlFrl(bi el aÎminid ixac) §¨§¤¤¡©
xW` cxn xS`pckEap KlOA mbe'§©©¤¤§©§¤©¨¨£¤
xnF` `Ed oke ,'midl`A FriAWd¦§¦¥Ÿ¦§¥¥

(fhÎeh ,fi l`wfgi)eik`ln glWl FA cxnIe'©¦§¨¦§Ÿ©©§¨¨
...ax mre miqEq Fl zzl mixvnxW` ¦§©¦¨¤¦§©¨£¤

FzixA z` xtd xW`e Fzl` z` dfÄ¨¤¨¨©£¤¥¥¤§¦
['FY`(`xtq)xg` xaC .xg` WExiR - ¦¨¨©¥¥©¥
oFWlA'zixA mwp':zxtd lr `l ¦§§©§¦Ÿ©£¨©

axgd `FaY miiFBd oial mkipiA zixA§¦¥¥¤§¥©¦¨©¤¤
`N` ,mFwpllrxW` izixA znwp ¦§¤¨©¦§©§¦¦£¤

,mYxariYxM xW` zixAd `ide £©§¤§¦©§¦£¤¨©¦
FnM] izFevn xFnWl ipiq xdA mkOr¦¨¤§©¦©¦§¦§©§

xn`PW(d ,hi zeny)rFnW m` dYre' ¤¤¡©§©¨¦¨©
izixA z` mYxnWE ilwA ErnWY.[' ¦§§§Ÿ¦§©§¤¤§¦¦

:i"yx siqenelMoFWl'axg z`ad' ¨§£¨©¤¤
zFlig zngln `id ,`xwOAW¤©¦§¨¦¦§¤¤¥



izewegaסב zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy
ÌzÙÒ‡Â∑ הּמצֹור מּפני הערים ּתֹו אל החּוץ ÌÎÎB˙a.מן ¯·„ ÈzÁlLÂ∑ הּדבר ּביד ,ועלֿידי ונּתּתם ¿∆¡«¿∆ְִִִֵֶֶַַָָ¿ƒ«¿ƒ∆∆¿¿∆ְְְְִֵֶֶֶַַַַ

עליכם  הּצרים ּבירּוׁשלים ,האֹויבים הּמת את מלינים ׁשאין לקברֹו,לפי הּמת את מֹוציאים נּתנים ,ּוכׁשהם ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אֹויב  .ּביד ְֵַ

(åë)íéLð øNò eôàå íçì-ähî íëì éøáLa§¦§¦´¨¤»©¥¤ ¼¤¼§Â¨Â¤´¤¨¦³
ì÷Lna íëîçì eáéLäå ãçà øepúa íëîçì©§§¤Æ§©´¤½̈§¥¦¬©§§¤−©¦§®̈

ñ :eòaNú àìå ízìëàå©«£©§¤−§¬Ÿ¦§¨«
i"yx£ÌÁÏŒ‰hÓ∑ מׁשען יז)ּכמֹו,לׁשֹון מח "מּטהֿעז"(ירמיה :.ÌÁÏŒ‰hÓ ÌÎÏ È¯·La∑ ּכל לכם אׁשּבר «≈∆∆ְְְִֵַָֹ¿ƒ¿ƒ»∆«≈∆∆ְֶֶָָֹ

אכל  רעב ,מסעד חּצי ‡Á„.והם ¯ep˙a ÌÎÓÁÏ ÌÈL ¯NÚ eÙ‡Â∑ עצים ÌÎÓÁÏ.מחסר e·ÈL‰Â ְְִִֵֵֶַָָֹ¿»∆∆»ƒ«¿¿∆¿«∆»ִֵֵֶֹ¿≈ƒ«¿¿∆
Ï˜Lna∑ ּבּתּנּור ּומׁשּתּברת נפּולה ּפת ונעׂשית נרקבת הּתבּואה הּׁשברים ,ׁשּתהא את וׁשֹוקלֹות יֹוׁשבֹות והן «ƒ¿»ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּביניהם  ˙eÚaN.לחּלקם ‡ÏÂ ÌzÏÎ‡Â∑ חרב ּפרענּיֹות: ׁשבע הרי ּבּלחם, הּמעים ּבתֹו מארה ,מצֹור ,זה ְְֵֵֶַָ«¬«¿∆¿…ƒ¿»ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻ
לחם ,ּדבר  מּטה עצים ,ׁשבר נפּולה ,חסר הּמנין ,ּפת מן אינּה "ונּתּתם" ּבּמעים; החרב ,מארה .ׁשהיא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

(æë):éø÷a énò ízëìäå éì eòîLú àì úàæa-íàå§¦̧§½Ÿ¬Ÿ¦§§−¦®©«£©§¤¬¦¦−§¤«¦

ÒÚ¯כו  ÔÈÙÈÂ ‡ÏÎÈÓ „ÈÚÒ ÔBÎÏ ¯·z‡„aƒ¿∆¿«¿¿ƒ≈¿»¿»¿»¬«
ÔBÎÓÁÏ Ôe·È˙ÈÂ „Á ‡¯ep˙a ÔBÎÓÁÏ ÔÈL¿ƒ«¿¿¿«»«ƒƒ«¿¿

:ÔeÚaN˙ ‡ÏÂ ÔeÏÎÈ˙Â ‡Ï˜˙Óa¿«¿¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿

ÔeÎ‰˙eכז  È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï ‡„a Ì‡Â¿ƒ¿»»¿«¿¿≈¿ƒ¿»
:eÈL˜a ÈÓ„√̃»«¿«¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

miaiF`df ixde] axgA mifgF`d §¦¨£¦©¤¤©£¥¤
iz`ade' :xn`p ENi`kE ,xvw `xwn¦§¨¨¨§¦¤¡©§¥¥¦

'axg iWp` mkilr(m"`x)[,m"ialn ,`"eb) £¥¤©§¥¤¤
('`xtq'd lr `"xbd ixe`ia:

.ízôñàðå,mixrd KFY l` uEgd on §¤¡©§¤¦©¤¤¨¦
xFvOd ipRnlr miaiF`d ExEvIW ¦§¥©¨¤¨¨§¦©

d`x] aiaQn mEtiTie uEgAn mixrd¤¨¦¦©§©¦¦¨¦§¥
lirl i"Wx WExiR(fh weqt)mYrxfE' ¥©¦§¥§©§¤

mkrxf wixlmWA 'mkiaiF` EdElk`e ¨¦©§£¤©£¨§¥¤§¥
['mipdM zxFY zcB`'(my): ©¨©©Ÿ£¦

íëëBúa øáã ézçlLåciA mYYpe §¦©§¦¤¤§§¤§¦©¤§©
.aiF`Kkl ,xaCd ztBn oipr dn ¥¨¦§©©¥©©¤¤§¨

KM `N` ?aiF`d ciA mixqnp EidIW¤¦§¦§¨¦§©¨¥¤¨¨
xaC ztBn mkA glW` :aEzMd xnF`¥©¨¤§©¨¤©¥©¤¤
dxEvPd xird KFzA millg liRY xW £̀¤©¦£¨¦§¨¦©§¨
ciA mYYpe - xaCd iciÎlre§©§¥©¤¤§¦©¤§©

mkilr mixSd miaiF`diM ,uEgAn ¨§¦©¨¦£¥¤¦©¦
zFdWdl xird iWp` lW mMxC oi ¥̀©§¨¤©§¥¨¦§©§
,dliNd cr mizOd zxEaw z ¤̀§©©¥¦©©©§¨
miWiBxn miaiF`d oi`WM m`ivFdl§¦¨§¤¥¨§¦©§¦¦

,mdAmipiln oi`W itlzFdWdl oi`) ¨¤§¦¤¥§¦¦¥§©§
(dliNA,milWExiA zOd z`s`e] ©©§¨¤©¥¦¨©¦§©

Wi - milWExiA wx bdFp df oiC xTirW¤¦©¦¤¥©¦¨©¦¥
[mixr x`WA mB Ff dbdpdA xECid¦§©§¨¨©¦§¨¨¦
Fxawl zOd z` mi`ivFn mdWkE§¤¥¦¦¤©¥§¨§

ixd ,mFIAmdaiF` ciA mipYp(my) ©£¥¥¦¨¦§©¥
(miyxtn):ek dxez

(ek).íçì ähî.lTn :FWExiR 'dHn' ©¥¤¤©¤¥©¥
FrnWnEo`M,'orWn' oFWlxn`peoM ©§¨¨§¦§¨§¤¡©¥

lWn KxcAxW` ,mgNd zEaiWgl §¤¤¨¨©£¦©¤¤£¤
iIg mEIwl zprWOde crQd `Ed©©©§©¦§¤¤§¦©¥

z` mkl ixaWA' xn`p ENi`kE ,mc`d̈¨¨§¦¤¡©§¦§¦¨¤¤
'mgNd orWn.'dHn' oFWl cFr EpivnE ¦§©©¤¤¨¦§©¤

,orWn zErnWnAFnM(fi ,gn dinxi) §©§¨¦§¨§
xAWp dki`''fr dHnz`Eap] ¥¨¦§©©¥Ÿ§©

ciA ElRi xW`M :a`Fn lr zEprxER§¨©¨©£¤¦§§©
,mxWr lM z` mdn EcCWie ,mdiaiF`§¥¤§¦§§¥¤¤¨¨§¨
mYprWn dxAWp Ki`' :mNEM Exn`iŸ§¨¥¦§§¨¦§©§¨

['dwfgd(m"`x): ©£¨¨
.íçì ähî íëì éøáLamkl xFAW` §¦§¦¨¤©¥¤¤¤§¨¤

crqn lM(orWn).lkF`oi` ,xnFlM ¨¦§©¦§¨¤§©¥
didi `NW xEnB arxl aEzMd zpeEM©¨©©¨§¨¨¨¤Ÿ¦§¤
cIn xn`p ixdW ,llM iEvn mgNd©¤¤¨§¨¤£¥¤¡©¦¨

eixg`lWp xUr Et`e','...mkngl mi §©£¨§¨¤¤¨¦©§§¤
,arxd zlgzd lr `id dpeEMd `N ¤̀¨©©¨¨¦©©§¨©¨¨¨
xEriWA lkF` x`WE mgl iC oi`W¤¥¥¤¤§¨¤§¦
crqe zprWn zFidl icM wiRqOd©©§¦§¥¦§¦§¤¤§©©

,mc`l'arx iSg' mdeoFWlA EpivOW ¨¨¨§¥¦¥¨¨¤¨¦¦§
l`xUi lr zEprxER z`EapA aEzMd©¨¦§©§¨©¦§¨¥

(fh ,d l`wfgi)arxd iSg z` igNWA'§©§¦¤¦¥¨¨¨
'mgl dHn mkl iYxaWe ...mirxd̈¨¦§¨©§¦¨¤©¥¨¤

cFr d`xE](.fv oixcdpq)arx iSg' §¥¦¥¨¨
hrEn arx - 'migNYWn(my i"yx)[ ¦§©§¦¨¨¨

(oexkfd):
øepúa íëîçì íéLð øNò eôàå§¨¤¤¨¦©§§¤§©

.ãçàmivr xqFgnmdA wiQdl icM ¤¨¥¤¥¦§¥§©¦¨¤
miAx mixEPY(`xtq)(`"w): ©¦©¦

.ì÷Lna íëîçì eáéLäåzEprxER §¥¦©§§¤©¦§¨§¨
`id ztqFpzawxp d`EaYd `dYW ¤¤¦¤§¥©§¨¦§¤¤

,dti zwAcp DzQir oi`eExg`l §¥¦¨¨¦§¤¤¨¤§©©
`id DziIt`,zlFtp zR ziUrp £¦¨¨¦©£¥©§¤
zxxFRzOd,xEpYA zxAYWnE ©¦§¤¤¦§©¤¤©©

z` aiWdl zF`A miWPd xW`ke§©£¤©¨¦¨§¨¦¤
Eidi `l ,odiYal miiEt`d mingNd©§¨¦¨£¦§¨¥¤Ÿ¦§
DNW Edfi` mgNd zFxEv odl mixMip¦¨¦¨¤©¤¤¥¤¤¨

,DYxag lW Edfi`ezFaWFi ode §¥¤¤£¤§¨§¥§
mwNgl mixaXd z` zFlwFWe§§¤©§¨¦§©§¨

mdipiAi"Wx d`x](:hv `nw `aa)zR' ¥¥¤§¥©¦©
oifgF`WM ltFpe xAWp - 'oilERip¦¦¦§¨§¥§¤£¦

[FzF`(my)(`"ry):
.eòaNú àìå ízìëàådx`n Edf ©£©§¤§Ÿ¦§¨¤§¥¨

(dllw),mgNA mirOd KFzAmB iM §¨¨§©¥©¦©¤¤¦©
,eirn KFzA mgNdWM ,dlik`d xg`l§©©¨£¦¨§¤©¤¤§¥¨

.iE`xM EPOn raU `di `lŸ§¥¨¥©¦¤¨¨
zFIprxER raW ixd,o`M Exn`p £¥¤©§¨ª¤¤§¨

xn`p mdilrW(ck weqt lirl)iziMde' ¤£¥¤¤¡©§¦¥¦
,'mkiz`Hg lr raW ip` mB mkz ¤̀§¤©¨¦¤©©©Ÿ¥¤

:od EN`eaxgmkilr iz`ade' - §¥¥¤¤§¥¥¦£¥¤
.'axgxFvnl` mYtq`pe' - ¤¤¨§¤¡©§¤¤

.'mkixrxaCxac iYgNWe' - ¨¥¤¤¤§¦©§¦¤¤
.'mkkFzAmgl dHn xaWixaWA' - §§¤¤¤©¥¤¤§¦§¦
.'ebe 'mklmivr xqFg...Et`e' - ¨¤¤¥¦§¨

.'cg` xEPzAzlFtp zREaiWde' - §©¤¨©§¤§¥¦
.'lwWOA mknglmirOA dx`n- ©§§¤©¦§¨§¥¨©¥©¦

.'ErAUz `le mYlk`e':i"yx xirne ©£©§¤§Ÿ¦§¨
la`mYYpe''aiF` ciAseqa xen`d) £¨§¦©¤§©¥

(ck weqtoipOd on Dpi`DaiWgdl ¥¨¦©¦§¨§©£¦¨
,zipinW zEprxEtMWixd`id §§¨§¦¦¤£¥¦

axgdaEzMd DxiMfd xaMW ©¤¤¤§¨¦§¦¨©¨
dpFW`xAkilr iz`ade''axg m ¨¦¨§¥¥¦£¥¤¤¤

md xaCd ici lrW mW x`Fanke]§©§¨¨¤©§¥©¤¤¥
axgA mW micMlpe xird on mi`vFi§¦¦¨¦§¦§¨¦¨§¤¤

[aiF`d(m"`x):fk dxez ¨¥

izewega zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy

(çë)íëúà ézøqéå éø÷-úîça íënò ézëìäå§¨«©§¦¬¦¨¤−©«£©¤®¦§¦©§¦³¤§¤Æ
:íëéúàhç-ìò òáL éðà-óà©½̈¦¤−©©©«Ÿ¥¤«

(èë):eìëàz íëéúða øNáe íëéða øNa ízìëàå©«£©§¤−§©´§¥¤®§©¬§«Ÿ¥¤−Ÿ¥«

(ì)íëéðnç-úà ézøëäå íëéúîa-úà ézãîLäå§¦§©§¦º¤¨«Ÿ¥¤À§¦§©¦Æ¤©¨´¥¤½
éLôð äìòâå íëéìelb éøât-ìò íëéøât-úà ézúðå§¨«©¦Æ¤¦§¥¤½©¦§¥−¦«¥¤®§¨«£¨¬©§¦−

:íëúà¤§¤«
i"yx£ÌÎÈ˙Óa∑ ּובירנּיֹות אל ∑ÌÎÈnÁ.מגּדלים עבֹודת הּגּגֹות מין על ׁשּמעמידין ׁשּמעמידים ,ילים ׁשם ועל »…≈∆ְִִִִָָ«»≈∆ְֱֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַ

'חּמנים' קרּויין ‡˙ÌÎÈ¯‚tŒ.ּבחּמה Èz˙Â∑היּו רעב אֹותם ,ּתפּוחי ּומנּׁשקים מחיקם יראתם ,ּומֹוציאים ְִִַַַָָ¿»«ƒ∆ƒ¿≈∆ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָ
עליה  ונֹופל נבקעת ‡˙ÌÎ.ּוכרסֹו ÈLÙ ‰ÏÚ‚Â∑(ת"כ) ׁשכינה סּלּוק .זה ְְְִֵֵֶַַָָ¿»¬»«¿ƒ∆¿∆ְִִֶָ

(àì)-úà éúBnLäå äaøç íëéøò-úà ézúðå§¨«©¦³¤¨«¥¤Æ¨§½̈©«£¦¦−¤
:íëççéð çéøa çéøà àìå íëéLc÷î¦§§¥¤®§´Ÿ¨¦½©§¥−©¦«Ÿ£¤«

i"yx£‰a¯Á ÌÎÈ¯ÚŒ˙‡ Èz˙Â∑"אתֿהארץ אני "והׁשּמתי אֹומר: ּכׁשהּוא מאדם? אמּור!,יכֹול אדם הרי ¿»«ƒ∆»≈∆»¿»ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
וׁשב  מעֹובר "חרּבה"? מקּים: אני מה ‡˙ÌÎÈLc˜ÓŒ.הא È˙BnL‰Â∑:אֹומר ּכׁשהּוא הּקרּבנֹות? מן יכֹול ְְֲִֵֵֵַָָָָָָ«¬ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆ְְִֵֶַָָָ

אריח" הּגדּודּיֹות ,"ולא מן אתֿמקּדׁשיכם"? "והׁשּמֹותי מקּים: אני מה הא אמּורים! קרּבנֹות ׁשּירֹות ,הרי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
והׁשמדת  ּובנֹות ּבנים ּבׂשר אכילת ּפרענּיֹות: ׁשבע הרי ׁשם. לבא ונֹועדֹות מתקּדׁשֹות ׁשהיּו יׂשראל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻׁשל

‡Ûכח  ÔBÎ˙È Èc¯‡Â Ê‚¯ ÛB˜˙a ÔBÎnÚ C‰‡Â¿≈«ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿≈»¿«
:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ Ú·L ‡‡¬»¿««≈

ÔBÎÈ˙aכט  ¯N·e ÔBÎÈa ¯Na ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿¿«¿≈¿«¿»≈
:ÔeÏÎÈz≈¿

È˙ל  ıv˜‡Â ÔBÎÈ˙Óa ˙È ÈˆÈL‡Â∆¡≈≈»»»≈∆¡«≈»
¯ebt ÏÚ ÔBÎÈ¯‚t ˙È Ôz‡Â ÔBÎÈÒÒÈÁ¬ƒ¿¿≈¿∆≈»ƒ¿≈«ƒ

:ÔBÎ˙È È¯ÓÈÓ ˜Á¯ÈÂ ÔBÎ˙ÂÚË«¬«¿ƒ«≈≈¿ƒ»¿

È˙לא  È„ˆ‡Â ‡„ˆ ÔBÎÈÂ¯˜ ˙È Ôz‡Â¿∆≈»ƒ¿≈»»¿∆¿≈»
Ôa¯˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜‡ ‡ÏÂ ÔBÎÈLc˜Ó«¿¿≈¿»¬«≈¿«¬»À¿«

:ÔBÎ˙Lk¿ƒ»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(l).íëéúîamiaEWge midFaB mipipA ¨Ÿ¥¤¦§¨¦§¦©£¦
:oFbMmilCbnDFaB oipA `Ed lCbn] §¦§¨¦¦§¨¦§¨¨©

,dHnNn FcFqi lv` agx iEUrd c`n§Ÿ¤¨¨¨¥¤§¦§©¨
dlrn iRlM xve KlFd `Edei"yx d`x) §¥§©§©¥©§¨

(.dk `rivn `aa[zFIpxiaEzFpFnx` - ¦¨¦©§
mix`FtnE mi`paEzMd oFWlM]ixac) ¨¦§£¦¦§©¨

(c ,fk aÎminiddcEdi xdA dpA mixre'§¨¦¨¨§©§¨
'milCbnE zFIpxiA dpA miWxgaE,`"ry) ¤¢¨¦¨¨¦¨¦¦§¨¦

(my v"evn:
.íëéðnç`Ed 'oOg'dxfÎdcFar oin ©¨¥¤©¨¦£¨¨¨

WdOgd l` DzF` miqgiin dicaFr ¤§¤¨§©£¦¨¤©©¨
EoicinrODzF`zFBBd lrzFnFwnA ©£¦¦¨©©©¦§

,cinY mdilr zgxFf `idWmW lre ¤¦©©£¥¤¨¦§©¥
oicinrOWmzF`dOgAmdoiiExw ¤©£¦¦¨©©¨¥§¦

.'mipOg'dxEn`d zEprxERd xTire ©¨¦§¦©©§¨¨£¨
milCbOd zcnWd `id ,o`M̈¦©§¨©©¦§¨¦
mB EzxMi oM aB` xW` ,zFIpxiAde§©¦¨¦£¤©©¥¦¨§©
la` .mdizFBB lr miaSPd mipOgd©©¨¦©¦¨¦©©¥¤£¨
dkxA Ff ixd mnvr mipOgd zcnWd©§¨©©©¨¦©§¨£¥§¨¨

dllw `lewEqRA i"WxA x`FanM) §Ÿ§¨¨©§¨§©¦©¨
(`Ad(`xtq): ©¨

ézúðåíëéøât úà.mkilENB ixbR lr §¨©¦¤¦§¥¤©¦§¥¦¥¤
dPkn aEzMde ,'xbR' iExw zn lW sEB¤¥¨¤¤§©¨§©¤
miltFPd milqRd z` mB o`M̈©¤©§¨¦©§¦
Kke ,'mkilENB ixbR' oFWlA mixAWpe§¦§¨¦¦§¦§¥¦¥¤§¨
cgi mdWM ElRi mizOd :xnF` `Ed¥©¥¦¦§§¤¥©©

Eidi KM lMW itl ,mdiliqR mr¦§¦¥¤§¦¤¨¨¦§
`NW cr ,mdNW dxf dcFarA miwEaC§¦©£¨¨¨¤¨¤©¤Ÿ
.mzzinl KEnq ENit` mdn EcxRzi¦§¨§¥¤£¦¨§¦¨¨
ziA oAxEg iniA miIwzp KM ok`e§¨¥¨¦§©¥¦¥§©¥
xW`M lFcBd arxd zrA ,WCwOd©¦§¨§¥¨¨¨©¨©£¤

Eid arxÎigEtYgRpzd mxUAW - §¥¨¨¨¤§¨¨¦§©¥©
aFxn,zEnl mihFp Eid xakE ,oFarxd ¥¨§¨§¨¨¦¨

mz`xi mi`ivFnEdxf dcFar) ¦¦¦§¨¨£¨¨¨
(mdNWmwign,mzF` miwXpnE ¤¨¤¥¥¨§©§¦¨
FqixkE(FphA)dilr ltFpe zrwap §¥¦§¦§©©§¥¨¤¨

Fz`xi mr wEaC `EdWM ,znE(`xtq) ¥§¤¨¦¦§¨
(yxid x"xda y"xd):

.íëúà éLôð äìòâåwENiq df §¨£¨©§¦¤§¤¤¦
,dpikWdpikXd z`xWd hrnzYW §¦¨¤¦§©¥©§¨©©§¦¨

oFfg zrtFd lEHiA :oFbM .l`xUiA§¦§¨¥§¦¨©£
l`xUiA d`EaPd(`xtq)xe`) ©§¨§¦§¨¥

(miigd:`l dxez
(`l).äaøç íëéøò úà ézúðå§¨©¦¤¨¥¤¨§¨

iziid ,o`M xEn`d df oFWNnlFki ¦¨¤¨¨¨¨¦¦¨
wx FWExiR mixrd oAxEgW xnFl©¤§©¤¨¦¥©

miwix EidIWmc`n,mdA aWFi ilAn ¤¦§¥¦¥¨¨¦§¦¥¨¤
K`xnF` `EdWM(al weqta)izFOiWde' ©§¤¥©£¦¦

'ux`d z` ip`dnnFW didYW - £¦¤¨¨¤¤¦§¤¥¨
diaWFInixdd on oFnOWmc`xaM ¦§¤¨£¥¦¨¦¨¨¨§¨

`d ,xEn`miIwn ip` dnoM m` - ¨¨¨£¦§©¥¦¥
oFWl Wxtn ip` dndAxgxEn`d ¨£¦§¨¥§¨§¨¨¨

,o`MENit` zFaxg mixrd EidIW ¨¤¦§¤¨¦¢¥£¦
,aWe xaFrns` odA Ex`Xi `l iM ¥¥¨¨¦Ÿ¦¨£¨¤©

xW` ,oiirnE oli` oFbM aEXi icixU§¦¥¦§¦¨©§¨£¤
mW xFarl Evxi mikxc iklFd(`"ry): §¥§¨¦¦§©£¨

.íëéLc÷î úà éúBnéLäålFkiiziid ©£¦¦¤¦§§¥¤¨¨¦¦
ziA didIW aEzMd zpeEMW xnFl©¤©¨©©¨¤¦§¤¥

wixe mnW WCwOd,zFpAxTd onK` ©¦§¨¨¥¨¥¦©¨§¨©
gix` `le' xnF` `EdWMgixA §¤¥§Ÿ¨¦©§¥©

'mkggipzFpAxw ixd ,xaM,mixEn` ¦Ÿ£¤£¥¨§¨§¨£¦
miIwn ip` dn `dip` dn oM m` - ¨¨£¦§©¥¦¥¨£¦

Wxtn,'mkiWCwn z` izFOiWde' §¨¥©£¦¦¤¦§§¥¤
WCwOd ziA oAxEg onfl aFxTW xnFl©¤¨¦§©§©¥©¦§¨
WCwOd didi xaM ,eizFpAxw lEHiaE¦¨§§¨§¨¦§¤©¦§¨

mnW,zFIcEcBd ond mdWzFxiIW- ¨¥¦©§¦¤¥©©¨
mikxc iklFd zFvEawl`xUi lW §§¥§¨¦¤¦§¨¥

zFWCwzn EidWmnvr mipinfn) ¤¨¦§©§©§¦¦©§¨
(zcgEin dpkdAzFcrFpecinY`al ©£¨¨§¤¤§¨¨¦¨Ÿ

mWdiIlr'loAxEgd z`xwle ,'lbxl ¨©£¦¨¨¤¤§¦§©©§¨
.EwqRie Ehrnzi¦§©£§¦¨§

zFIprxER raW ixdxn`p mdilrW £¥¤©§¨ª¤£¥¤¤¡©
(gk weqt lirl)lr raW ...mkz` iYxQie'§¦©§¦¤§¤¤©©
.'mkiz`HgEN`e:odxUA zlik` ©Ÿ¥¤§¥¥£¦©§©

ixd ,zFnA zcnWde ,zFpaE mipÄ¦¨§©§¨©¨£¥
;miYWmlE`emipOg zzixM`idW §©¦§¨§¦©©¨¦¤¦

dxf dcFard lEHiAo`M oi` ¦¨£¨¨¨¥¨
`N` ,zFIprxERaEzMd DxiMfdW §¨ª¤¨¤¦§¦¨©¨



סג izewega zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy
ÌzÙÒ‡Â∑ הּמצֹור מּפני הערים ּתֹו אל החּוץ ÌÎÎB˙a.מן ¯·„ ÈzÁlLÂ∑ הּדבר ּביד ,ועלֿידי ונּתּתם ¿∆¡«¿∆ְִִִֵֶֶַַָָ¿ƒ«¿ƒ∆∆¿¿∆ְְְְִֵֶֶֶַַַַ

עליכם  הּצרים ּבירּוׁשלים ,האֹויבים הּמת את מלינים ׁשאין לקברֹו,לפי הּמת את מֹוציאים נּתנים ,ּוכׁשהם ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אֹויב  .ּביד ְֵַ

(åë)íéLð øNò eôàå íçì-ähî íëì éøáLa§¦§¦´¨¤»©¥¤ ¼¤¼§Â¨Â¤´¤¨¦³
ì÷Lna íëîçì eáéLäå ãçà øepúa íëîçì©§§¤Æ§©´¤½̈§¥¦¬©§§¤−©¦§®̈

ñ :eòaNú àìå ízìëàå©«£©§¤−§¬Ÿ¦§¨«
i"yx£ÌÁÏŒ‰hÓ∑ מׁשען יז)ּכמֹו,לׁשֹון מח "מּטהֿעז"(ירמיה :.ÌÁÏŒ‰hÓ ÌÎÏ È¯·La∑ ּכל לכם אׁשּבר «≈∆∆ְְְִֵַָֹ¿ƒ¿ƒ»∆«≈∆∆ְֶֶָָֹ

אכל  רעב ,מסעד חּצי ‡Á„.והם ¯ep˙a ÌÎÓÁÏ ÌÈL ¯NÚ eÙ‡Â∑ עצים ÌÎÓÁÏ.מחסר e·ÈL‰Â ְְִִֵֵֶַָָֹ¿»∆∆»ƒ«¿¿∆¿«∆»ִֵֵֶֹ¿≈ƒ«¿¿∆
Ï˜Lna∑ ּבּתּנּור ּומׁשּתּברת נפּולה ּפת ונעׂשית נרקבת הּתבּואה הּׁשברים ,ׁשּתהא את וׁשֹוקלֹות יֹוׁשבֹות והן «ƒ¿»ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּביניהם  ˙eÚaN.לחּלקם ‡ÏÂ ÌzÏÎ‡Â∑ חרב ּפרענּיֹות: ׁשבע הרי ּבּלחם, הּמעים ּבתֹו מארה ,מצֹור ,זה ְְֵֵֶַָ«¬«¿∆¿…ƒ¿»ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻ
לחם ,ּדבר  מּטה עצים ,ׁשבר נפּולה ,חסר הּמנין ,ּפת מן אינּה "ונּתּתם" ּבּמעים; החרב ,מארה .ׁשהיא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

(æë):éø÷a énò ízëìäå éì eòîLú àì úàæa-íàå§¦̧§½Ÿ¬Ÿ¦§§−¦®©«£©§¤¬¦¦−§¤«¦

ÒÚ¯כו  ÔÈÙÈÂ ‡ÏÎÈÓ „ÈÚÒ ÔBÎÏ ¯·z‡„aƒ¿∆¿«¿¿ƒ≈¿»¿»¿»¬«
ÔBÎÓÁÏ Ôe·È˙ÈÂ „Á ‡¯ep˙a ÔBÎÓÁÏ ÔÈL¿ƒ«¿¿¿«»«ƒƒ«¿¿

:ÔeÚaN˙ ‡ÏÂ ÔeÏÎÈ˙Â ‡Ï˜˙Óa¿«¿¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿

ÔeÎ‰˙eכז  È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï ‡„a Ì‡Â¿ƒ¿»»¿«¿¿≈¿ƒ¿»
:eÈL˜a ÈÓ„√̃»«¿«¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

miaiF`df ixde] axgA mifgF`d §¦¨£¦©¤¤©£¥¤
iz`ade' :xn`p ENi`kE ,xvw `xwn¦§¨¨¨§¦¤¡©§¥¥¦

'axg iWp` mkilr(m"`x)[,m"ialn ,`"eb) £¥¤©§¥¤¤
('`xtq'd lr `"xbd ixe`ia:

.ízôñàðå,mixrd KFY l` uEgd on §¤¡©§¤¦©¤¤¨¦
xFvOd ipRnlr miaiF`d ExEvIW ¦§¥©¨¤¨¨§¦©

d`x] aiaQn mEtiTie uEgAn mixrd¤¨¦¦©§©¦¦¨¦§¥
lirl i"Wx WExiR(fh weqt)mYrxfE' ¥©¦§¥§©§¤

mkrxf wixlmWA 'mkiaiF` EdElk`e ¨¦©§£¤©£¨§¥¤§¥
['mipdM zxFY zcB`'(my): ©¨©©Ÿ£¦

íëëBúa øáã ézçlLåciA mYYpe §¦©§¦¤¤§§¤§¦©¤§©
.aiF`Kkl ,xaCd ztBn oipr dn ¥¨¦§©©¥©©¤¤§¨

KM `N` ?aiF`d ciA mixqnp EidIW¤¦§¦§¨¦§©¨¥¤¨¨
xaC ztBn mkA glW` :aEzMd xnF`¥©¨¤§©¨¤©¥©¤¤
dxEvPd xird KFzA millg liRY xW £̀¤©¦£¨¦§¨¦©§¨
ciA mYYpe - xaCd iciÎlre§©§¥©¤¤§¦©¤§©

mkilr mixSd miaiF`diM ,uEgAn ¨§¦©¨¦£¥¤¦©¦
zFdWdl xird iWp` lW mMxC oi ¥̀©§¨¤©§¥¨¦§©§
,dliNd cr mizOd zxEaw z ¤̀§©©¥¦©©©§¨
miWiBxn miaiF`d oi`WM m`ivFdl§¦¨§¤¥¨§¦©§¦¦

,mdAmipiln oi`W itlzFdWdl oi`) ¨¤§¦¤¥§¦¦¥§©§
(dliNA,milWExiA zOd z`s`e] ©©§¨¤©¥¦¨©¦§©

Wi - milWExiA wx bdFp df oiC xTirW¤¦©¦¤¥©¦¨©¦¥
[mixr x`WA mB Ff dbdpdA xECid¦§©§¨¨©¦§¨¨¦
Fxawl zOd z` mi`ivFn mdWkE§¤¥¦¦¤©¥§¨§

ixd ,mFIAmdaiF` ciA mipYp(my) ©£¥¥¦¨¦§©¥
(miyxtn):ek dxez

(ek).íçì ähî.lTn :FWExiR 'dHn' ©¥¤¤©¤¥©¥
FrnWnEo`M,'orWn' oFWlxn`peoM ©§¨¨§¦§¨§¤¡©¥

lWn KxcAxW` ,mgNd zEaiWgl §¤¤¨¨©£¦©¤¤£¤
iIg mEIwl zprWOde crQd `Ed©©©§©¦§¤¤§¦©¥

z` mkl ixaWA' xn`p ENi`kE ,mc`d̈¨¨§¦¤¡©§¦§¦¨¤¤
'mgNd orWn.'dHn' oFWl cFr EpivnE ¦§©©¤¤¨¦§©¤

,orWn zErnWnAFnM(fi ,gn dinxi) §©§¨¦§¨§
xAWp dki`''fr dHnz`Eap] ¥¨¦§©©¥Ÿ§©

ciA ElRi xW`M :a`Fn lr zEprxER§¨©¨©£¤¦§§©
,mxWr lM z` mdn EcCWie ,mdiaiF`§¥¤§¦§§¥¤¤¨¨§¨
mYprWn dxAWp Ki`' :mNEM Exn`iŸ§¨¥¦§§¨¦§©§¨

['dwfgd(m"`x): ©£¨¨
.íçì ähî íëì éøáLamkl xFAW` §¦§¦¨¤©¥¤¤¤§¨¤

crqn lM(orWn).lkF`oi` ,xnFlM ¨¦§©¦§¨¤§©¥
didi `NW xEnB arxl aEzMd zpeEM©¨©©¨§¨¨¨¤Ÿ¦§¤
cIn xn`p ixdW ,llM iEvn mgNd©¤¤¨§¨¤£¥¤¡©¦¨

eixg`lWp xUr Et`e','...mkngl mi §©£¨§¨¤¤¨¦©§§¤
,arxd zlgzd lr `id dpeEMd `N ¤̀¨©©¨¨¦©©§¨©¨¨¨
xEriWA lkF` x`WE mgl iC oi`W¤¥¥¤¤§¨¤§¦
crqe zprWn zFidl icM wiRqOd©©§¦§¥¦§¦§¤¤§©©

,mc`l'arx iSg' mdeoFWlA EpivOW ¨¨¨§¥¦¥¨¨¤¨¦¦§
l`xUi lr zEprxER z`EapA aEzMd©¨¦§©§¨©¦§¨¥

(fh ,d l`wfgi)arxd iSg z` igNWA'§©§¦¤¦¥¨¨¨
'mgl dHn mkl iYxaWe ...mirxd̈¨¦§¨©§¦¨¤©¥¨¤

cFr d`xE](.fv oixcdpq)arx iSg' §¥¦¥¨¨
hrEn arx - 'migNYWn(my i"yx)[ ¦§©§¦¨¨¨

(oexkfd):
øepúa íëîçì íéLð øNò eôàå§¨¤¤¨¦©§§¤§©

.ãçàmivr xqFgnmdA wiQdl icM ¤¨¥¤¥¦§¥§©¦¨¤
miAx mixEPY(`xtq)(`"w): ©¦©¦

.ì÷Lna íëîçì eáéLäåzEprxER §¥¦©§§¤©¦§¨§¨
`id ztqFpzawxp d`EaYd `dYW ¤¤¦¤§¥©§¨¦§¤¤

,dti zwAcp DzQir oi`eExg`l §¥¦¨¨¦§¤¤¨¤§©©
`id DziIt`,zlFtp zR ziUrp £¦¨¨¦©£¥©§¤
zxxFRzOd,xEpYA zxAYWnE ©¦§¤¤¦§©¤¤©©

z` aiWdl zF`A miWPd xW`ke§©£¤©¨¦¨§¨¦¤
Eidi `l ,odiYal miiEt`d mingNd©§¨¦¨£¦§¨¥¤Ÿ¦§
DNW Edfi` mgNd zFxEv odl mixMip¦¨¦¨¤©¤¤¥¤¤¨

,DYxag lW Edfi`ezFaWFi ode §¥¤¤£¤§¨§¥§
mwNgl mixaXd z` zFlwFWe§§¤©§¨¦§©§¨

mdipiAi"Wx d`x](:hv `nw `aa)zR' ¥¥¤§¥©¦©
oifgF`WM ltFpe xAWp - 'oilERip¦¦¦§¨§¥§¤£¦

[FzF`(my)(`"ry):
.eòaNú àìå ízìëàådx`n Edf ©£©§¤§Ÿ¦§¨¤§¥¨

(dllw),mgNA mirOd KFzAmB iM §¨¨§©¥©¦©¤¤¦©
,eirn KFzA mgNdWM ,dlik`d xg`l§©©¨£¦¨§¤©¤¤§¥¨

.iE`xM EPOn raU `di `lŸ§¥¨¥©¦¤¨¨
zFIprxER raW ixd,o`M Exn`p £¥¤©§¨ª¤¤§¨

xn`p mdilrW(ck weqt lirl)iziMde' ¤£¥¤¤¡©§¦¥¦
,'mkiz`Hg lr raW ip` mB mkz ¤̀§¤©¨¦¤©©©Ÿ¥¤

:od EN`eaxgmkilr iz`ade' - §¥¥¤¤§¥¥¦£¥¤
.'axgxFvnl` mYtq`pe' - ¤¤¨§¤¡©§¤¤

.'mkixrxaCxac iYgNWe' - ¨¥¤¤¤§¦©§¦¤¤
.'mkkFzAmgl dHn xaWixaWA' - §§¤¤¤©¥¤¤§¦§¦
.'ebe 'mklmivr xqFg...Et`e' - ¨¤¤¥¦§¨

.'cg` xEPzAzlFtp zREaiWde' - §©¤¨©§¤§¥¦
.'lwWOA mknglmirOA dx`n- ©§§¤©¦§¨§¥¨©¥©¦

.'ErAUz `le mYlk`e':i"yx xirne ©£©§¤§Ÿ¦§¨
la`mYYpe''aiF` ciAseqa xen`d) £¨§¦©¤§©¥

(ck weqtoipOd on Dpi`DaiWgdl ¥¨¦©¦§¨§©£¦¨
,zipinW zEprxEtMWixd`id §§¨§¦¦¤£¥¦

axgdaEzMd DxiMfd xaMW ©¤¤¤§¨¦§¦¨©¨
dpFW`xAkilr iz`ade''axg m ¨¦¨§¥¥¦£¥¤¤¤

md xaCd ici lrW mW x`Fanke]§©§¨¨¤©§¥©¤¤¥
axgA mW micMlpe xird on mi`vFi§¦¦¨¦§¦§¨¦¨§¤¤

[aiF`d(m"`x):fk dxez ¨¥

izewega zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy

(çë)íëúà ézøqéå éø÷-úîça íënò ézëìäå§¨«©§¦¬¦¨¤−©«£©¤®¦§¦©§¦³¤§¤Æ
:íëéúàhç-ìò òáL éðà-óà©½̈¦¤−©©©«Ÿ¥¤«

(èë):eìëàz íëéúða øNáe íëéða øNa ízìëàå©«£©§¤−§©´§¥¤®§©¬§«Ÿ¥¤−Ÿ¥«

(ì)íëéðnç-úà ézøëäå íëéúîa-úà ézãîLäå§¦§©§¦º¤¨«Ÿ¥¤À§¦§©¦Æ¤©¨´¥¤½
éLôð äìòâå íëéìelb éøât-ìò íëéøât-úà ézúðå§¨«©¦Æ¤¦§¥¤½©¦§¥−¦«¥¤®§¨«£¨¬©§¦−

:íëúà¤§¤«
i"yx£ÌÎÈ˙Óa∑ ּובירנּיֹות אל ∑ÌÎÈnÁ.מגּדלים עבֹודת הּגּגֹות מין על ׁשּמעמידין ׁשּמעמידים ,ילים ׁשם ועל »…≈∆ְִִִִָָ«»≈∆ְֱֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַ

'חּמנים' קרּויין ‡˙ÌÎÈ¯‚tŒ.ּבחּמה Èz˙Â∑היּו רעב אֹותם ,ּתפּוחי ּומנּׁשקים מחיקם יראתם ,ּומֹוציאים ְִִַַַָָ¿»«ƒ∆ƒ¿≈∆ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָ
עליה  ונֹופל נבקעת ‡˙ÌÎ.ּוכרסֹו ÈLÙ ‰ÏÚ‚Â∑(ת"כ) ׁשכינה סּלּוק .זה ְְְִֵֵֶַַָָ¿»¬»«¿ƒ∆¿∆ְִִֶָ

(àì)-úà éúBnLäå äaøç íëéøò-úà ézúðå§¨«©¦³¤¨«¥¤Æ¨§½̈©«£¦¦−¤
:íëççéð çéøa çéøà àìå íëéLc÷î¦§§¥¤®§´Ÿ¨¦½©§¥−©¦«Ÿ£¤«

i"yx£‰a¯Á ÌÎÈ¯ÚŒ˙‡ Èz˙Â∑"אתֿהארץ אני "והׁשּמתי אֹומר: ּכׁשהּוא מאדם? אמּור!,יכֹול אדם הרי ¿»«ƒ∆»≈∆»¿»ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
וׁשב  מעֹובר "חרּבה"? מקּים: אני מה ‡˙ÌÎÈLc˜ÓŒ.הא È˙BnL‰Â∑:אֹומר ּכׁשהּוא הּקרּבנֹות? מן יכֹול ְְֲִֵֵֵַָָָָָָ«¬ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆ְְִֵֶַָָָ

אריח" הּגדּודּיֹות ,"ולא מן אתֿמקּדׁשיכם"? "והׁשּמֹותי מקּים: אני מה הא אמּורים! קרּבנֹות ׁשּירֹות ,הרי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
והׁשמדת  ּובנֹות ּבנים ּבׂשר אכילת ּפרענּיֹות: ׁשבע הרי ׁשם. לבא ונֹועדֹות מתקּדׁשֹות ׁשהיּו יׂשראל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻׁשל

‡Ûכח  ÔBÎ˙È Èc¯‡Â Ê‚¯ ÛB˜˙a ÔBÎnÚ C‰‡Â¿≈«ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿≈»¿«
:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ Ú·L ‡‡¬»¿««≈

ÔBÎÈ˙aכט  ¯N·e ÔBÎÈa ¯Na ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿¿«¿≈¿«¿»≈
:ÔeÏÎÈz≈¿

È˙ל  ıv˜‡Â ÔBÎÈ˙Óa ˙È ÈˆÈL‡Â∆¡≈≈»»»≈∆¡«≈»
¯ebt ÏÚ ÔBÎÈ¯‚t ˙È Ôz‡Â ÔBÎÈÒÒÈÁ¬ƒ¿¿≈¿∆≈»ƒ¿≈«ƒ

:ÔBÎ˙È È¯ÓÈÓ ˜Á¯ÈÂ ÔBÎ˙ÂÚË«¬«¿ƒ«≈≈¿ƒ»¿

È˙לא  È„ˆ‡Â ‡„ˆ ÔBÎÈÂ¯˜ ˙È Ôz‡Â¿∆≈»ƒ¿≈»»¿∆¿≈»
Ôa¯˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜‡ ‡ÏÂ ÔBÎÈLc˜Ó«¿¿≈¿»¬«≈¿«¬»À¿«

:ÔBÎ˙Lk¿ƒ»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(l).íëéúîamiaEWge midFaB mipipA ¨Ÿ¥¤¦§¨¦§¦©£¦
:oFbMmilCbnDFaB oipA `Ed lCbn] §¦§¨¦¦§¨¦§¨¨©

,dHnNn FcFqi lv` agx iEUrd c`n§Ÿ¤¨¨¨¥¤§¦§©¨
dlrn iRlM xve KlFd `Edei"yx d`x) §¥§©§©¥©§¨

(.dk `rivn `aa[zFIpxiaEzFpFnx` - ¦¨¦©§
mix`FtnE mi`paEzMd oFWlM]ixac) ¨¦§£¦¦§©¨

(c ,fk aÎminiddcEdi xdA dpA mixre'§¨¦¨¨§©§¨
'milCbnE zFIpxiA dpA miWxgaE,`"ry) ¤¢¨¦¨¨¦¨¦¦§¨¦

(my v"evn:
.íëéðnç`Ed 'oOg'dxfÎdcFar oin ©¨¥¤©¨¦£¨¨¨

WdOgd l` DzF` miqgiin dicaFr ¤§¤¨§©£¦¨¤©©¨
EoicinrODzF`zFBBd lrzFnFwnA ©£¦¦¨©©©¦§

,cinY mdilr zgxFf `idWmW lre ¤¦©©£¥¤¨¦§©¥
oicinrOWmzF`dOgAmdoiiExw ¤©£¦¦¨©©¨¥§¦

.'mipOg'dxEn`d zEprxERd xTire ©¨¦§¦©©§¨¨£¨
milCbOd zcnWd `id ,o`M̈¦©§¨©©¦§¨¦
mB EzxMi oM aB` xW` ,zFIpxiAde§©¦¨¦£¤©©¥¦¨§©
la` .mdizFBB lr miaSPd mipOgd©©¨¦©¦¨¦©©¥¤£¨
dkxA Ff ixd mnvr mipOgd zcnWd©§¨©©©¨¦©§¨£¥§¨¨

dllw `lewEqRA i"WxA x`FanM) §Ÿ§¨¨©§¨§©¦©¨
(`Ad(`xtq): ©¨

ézúðåíëéøât úà.mkilENB ixbR lr §¨©¦¤¦§¥¤©¦§¥¦¥¤
dPkn aEzMde ,'xbR' iExw zn lW sEB¤¥¨¤¤§©¨§©¤
miltFPd milqRd z` mB o`M̈©¤©§¨¦©§¦
Kke ,'mkilENB ixbR' oFWlA mixAWpe§¦§¨¦¦§¦§¥¦¥¤§¨
cgi mdWM ElRi mizOd :xnF` `Ed¥©¥¦¦§§¤¥©©

Eidi KM lMW itl ,mdiliqR mr¦§¦¥¤§¦¤¨¨¦§
`NW cr ,mdNW dxf dcFarA miwEaC§¦©£¨¨¨¤¨¤©¤Ÿ
.mzzinl KEnq ENit` mdn EcxRzi¦§¨§¥¤£¦¨§¦¨¨
ziA oAxEg iniA miIwzp KM ok`e§¨¥¨¦§©¥¦¥§©¥
xW`M lFcBd arxd zrA ,WCwOd©¦§¨§¥¨¨¨©¨©£¤

Eid arxÎigEtYgRpzd mxUAW - §¥¨¨¨¤§¨¨¦§©¥©
aFxn,zEnl mihFp Eid xakE ,oFarxd ¥¨§¨§¨¨¦¨

mz`xi mi`ivFnEdxf dcFar) ¦¦¦§¨¨£¨¨¨
(mdNWmwign,mzF` miwXpnE ¤¨¤¥¥¨§©§¦¨
FqixkE(FphA)dilr ltFpe zrwap §¥¦§¦§©©§¥¨¤¨

Fz`xi mr wEaC `EdWM ,znE(`xtq) ¥§¤¨¦¦§¨
(yxid x"xda y"xd):

.íëúà éLôð äìòâåwENiq df §¨£¨©§¦¤§¤¤¦
,dpikWdpikXd z`xWd hrnzYW §¦¨¤¦§©¥©§¨©©§¦¨

oFfg zrtFd lEHiA :oFbM .l`xUiA§¦§¨¥§¦¨©£
l`xUiA d`EaPd(`xtq)xe`) ©§¨§¦§¨¥

(miigd:`l dxez
(`l).äaøç íëéøò úà ézúðå§¨©¦¤¨¥¤¨§¨

iziid ,o`M xEn`d df oFWNnlFki ¦¨¤¨¨¨¨¦¦¨
wx FWExiR mixrd oAxEgW xnFl©¤§©¤¨¦¥©

miwix EidIWmc`n,mdA aWFi ilAn ¤¦§¥¦¥¨¨¦§¦¥¨¤
K`xnF` `EdWM(al weqta)izFOiWde' ©§¤¥©£¦¦

'ux`d z` ip`dnnFW didYW - £¦¤¨¨¤¤¦§¤¥¨
diaWFInixdd on oFnOWmc`xaM ¦§¤¨£¥¦¨¦¨¨¨§¨

`d ,xEn`miIwn ip` dnoM m` - ¨¨¨£¦§©¥¦¥
oFWl Wxtn ip` dndAxgxEn`d ¨£¦§¨¥§¨§¨¨¨

,o`MENit` zFaxg mixrd EidIW ¨¤¦§¤¨¦¢¥£¦
,aWe xaFrns` odA Ex`Xi `l iM ¥¥¨¨¦Ÿ¦¨£¨¤©

xW` ,oiirnE oli` oFbM aEXi icixU§¦¥¦§¦¨©§¨£¤
mW xFarl Evxi mikxc iklFd(`"ry): §¥§¨¦¦§©£¨

.íëéLc÷î úà éúBnéLäålFkiiziid ©£¦¦¤¦§§¥¤¨¨¦¦
ziA didIW aEzMd zpeEMW xnFl©¤©¨©©¨¤¦§¤¥

wixe mnW WCwOd,zFpAxTd onK` ©¦§¨¨¥¨¥¦©¨§¨©
gix` `le' xnF` `EdWMgixA §¤¥§Ÿ¨¦©§¥©

'mkggipzFpAxw ixd ,xaM,mixEn` ¦Ÿ£¤£¥¨§¨§¨£¦
miIwn ip` dn `dip` dn oM m` - ¨¨£¦§©¥¦¥¨£¦

Wxtn,'mkiWCwn z` izFOiWde' §¨¥©£¦¦¤¦§§¥¤
WCwOd ziA oAxEg onfl aFxTW xnFl©¤¨¦§©§©¥©¦§¨
WCwOd didi xaM ,eizFpAxw lEHiaE¦¨§§¨§¨¦§¤©¦§¨

mnW,zFIcEcBd ond mdWzFxiIW- ¨¥¦©§¦¤¥©©¨
mikxc iklFd zFvEawl`xUi lW §§¥§¨¦¤¦§¨¥

zFWCwzn EidWmnvr mipinfn) ¤¨¦§©§©§¦¦©§¨
(zcgEin dpkdAzFcrFpecinY`al ©£¨¨§¤¤§¨¨¦¨Ÿ

mWdiIlr'loAxEgd z`xwle ,'lbxl ¨©£¦¨¨¤¤§¦§©©§¨
.EwqRie Ehrnzi¦§©£§¦¨§

zFIprxER raW ixdxn`p mdilrW £¥¤©§¨ª¤£¥¤¤¡©
(gk weqt lirl)lr raW ...mkz` iYxQie'§¦©§¦¤§¤¤©©
.'mkiz`HgEN`e:odxUA zlik` ©Ÿ¥¤§¥¥£¦©§©

ixd ,zFnA zcnWde ,zFpaE mipÄ¦¨§©§¨©¨£¥
;miYWmlE`emipOg zzixM`idW §©¦§¨§¦©©¨¦¤¦

dxf dcFard lEHiAo`M oi` ¦¨£¨¨¨¥¨
`N` ,zFIprxERaEzMd DxiMfdW §¨ª¤¨¤¦§¦¨©¨



izewegaסד zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy
ּפרענּות  ּכאן אין חּמנים ּכריתת ׁשּתים. הרי – הּבירנּיֹות ,ּבמֹות הׁשמדת עלֿידי ׁשּבראׁשי ,אּלא החּמנים יּפלּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

וגֹו'" ּפגריכם את "ונתּתי ויּכרתּו. ׁשלׁש,הּגּגֹות ארּבע ,הרי ׁשכינה ערים ,סּלּוק מן ,חרּבן מקּדׁש ׁשממֹון ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
קרּבנֹות ,הּגדּודּיֹות  אריח" ׁשבע ,"ולא .הרי ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹ

(áì)íëéáéà äéìò eîîLå õøàä-úà éðà éúnLäå©«£¦Ÿ¦¬£¦−¤¨¨®¤§¨«§³¨¤̧¨Æ«Ÿ§¥¤½
:da íéáLiä©«§¦−¨«

i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡ È‡ È˙nL‰Â∑ ליׂשראל טֹובה מּדה ּבארצם ,זֹו רּוח נחת האֹויבים ימצאּו ׁשּתהא ,ׁשּלא «¬ƒ…ƒ¬ƒ∆»»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
מּיֹוׁשביה  .ׁשֹוממה ְִֵֶָָ

(âì)áøç íëéøçà éú÷éøäå íéBbá äøæà íëúàå§¤§¤Æ¡¨¤´©¦½©«£¦«Ÿ¦¬©«£¥¤−¨®¤
:äaøç eéäé íëéøòå äîîL íëöøà äúéäå§¨«§¨³©§§¤Æ§¨½̈§¨«¥¤−¦«§¬¨§¨«

i"yx£ÌÈBb· ‰¯Ê‡ ÌÎ˙‡Â∑ קׁשה מּדה אחד ,זֹו למקֹום גֹולים מדינה ׁשּבני זה ,ׁשּבׁשעה את זה רֹואים ¿∆¿∆¡»∆«ƒְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
ּכבמזרה  נזרּו ויׂשראל ּבחברּתּה,ּומתנחמין; ּדבּוקה מהן אחת ואין ּבנפה ׂשעֹורים הּזֹורה ∑È˙˜È¯‰Â.ּכאדם ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ«¬ƒ…ƒ

החרב  מהר ,ּכׁשּׁשֹולף חֹוזרת אינּה אחריכם הּנׁשמטת חרב ּומדרׁשֹו: הּנדן. את ,מתרֹוקן ׁשּמריק ּכאדם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
לחזר  סֹופן ואין ÓÓL‰.הּמים ÌÎˆ¯‡ ‰˙È‰Â∑לתֹוכּה לׁשּוב ּתמהרּו חרּבה ,ׁשּלא יהיּו עריכם ּכ ּומּתֹו ְֲִֵַַַָֹ¿»¿»«¿¿∆¿»»ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ

לחזר  וסֹופֹו ּומעירֹו ּומּכרמֹו מּביתֹו ּגֹולה ׁשאדם ׁשּבׁשעה חרבֹות; לכם נראֹות ּוביתֹו,– ּכרמֹו אין ּכאּלּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּכהנים' ּב'תֹורת ׁשנּויה ּכ .חרבים, ְְֲֲִִֵַָָֹ

ÈÏÚaלב  dÏÚ ÔeÈ¯ˆÈÂ ‡Ú¯‡ ˙È ‡‡ Ècˆ‡Â¿∆¿≈¬»»«¿»ƒ»¿¬««¬≈
:da ÔÈ·˙Èc ÔBÎÈ··„¿»≈¿»¿ƒ«

·˙¯ÔBÎÈלג  È¯‚‡Â ‡iÓÓÚ ÈÈa ¯c·‡ ÔBÎ˙ÈÂ¿»¿¡««≈≈«¿«»∆¡»≈«¿≈
‡È„ˆ ÔBÎÚ¯‡ È‰˙e ‡a¯Áa ÔÈÏË˜c¿»¿ƒ¿«¿»¿≈«¿¬»¿»

:‡a¯Á ÔB‰È ÔBÎÈÂ¯˜Â¿ƒ¿≈¿»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

iM ,mdipiAzcnWd iciÎlr ¥¥¤¦©§¥©§¨©
iW`xAW mipOgd ElRi zFIpxiAd©¦¨¦¦§©©¨¦¤§¨¥
'mkixbR z` iYzpe' ;EzxMie zFBBd©©§¦¨¥§¨©¦¤¦§¥¤
,rAx` dpikW wENq ,WlW ixd 'Fbe§£¥¨Ÿ¦§¦¨©§©
on WCwn oFnnW ,mixr oAxgª§©¨¦¦§¦§¨¦
ixd ,zFpAxw gix` `le ,zFIcEcBd©§¦§Ÿ¨¦©¨§¨£¥

raW(`"ry ,g"n`a):al dxez ¤©
(al)õøàä úà éðà éúnLäåEnnWe ©£¦Ÿ¦£¦¤¨¨¤§¨£

.'ebe mkiai` dilrdaFh dCn Ff ¨¤¨Ÿ§¥¤¦¨¨
l`xUildUFrW daFh dbdpd - §¦§¨¥©§¨¨¨¤¤

xacM o`M dxEn` `ide ,d"awd mdOr¦¨¤§¦£¨¨¦§©
- zEprxERd KFzA dngpE`vni `NW ¤¨¨§©§¨¤Ÿ¦§§

.mvx`A gExÎzgp miaiF`dux` iM ¨§¦©©©§©§¨¦¤¤
x`Wl dipR xi`Y `l mlFrl l`xUi¦§¨¥§¨Ÿ¨¦¨¤¨¦§¨
`l DA EaXizi m` s`e ,zFOE`d̈§©¦¦§©§¨Ÿ
daFHd `id Ffe .dti mzaiWi dlrY©£¤§¦¨¨¨¤§¦©¨

WzElBd onfA`dYM ux`ddnnFW ¤¦§©©¨§¥¨¨¤§¥¨
mBdiaWFInxW`M uw zr cr ,miiFBd ©¦§¤¨©¦©¥¥©£¤

mvx`l l`xUi EaEWi(`xtq)epiax ,o"anx) ¨¦§¨¥§©§¨
(iiga:bl dxez
(bl).íéBbá äøæà íëúàå:FWExiR §¤§¤¡¨¤©¦¥

e .miiFBd zFvx`A mkz` xGt`dCn Ff £©¥¤§¤§©§©¦§¦¨
dWwztqFY KkA WIW ,l`xUil ¨¨§¦§¨¥¤¥§¨¤¤

oiA mzElB WpFr xTir lr zEprxER§¨©¦©¤¨¨¥
,miOrddpicOd ipAW drWAW ¨©¦¤§¨¨¤§¥©§¦¨

milFBmiklFd mNEke,cg` mFwnl ¦§¨§¦§¨¤¨
zFgRdÎlkl md ixddf z` df mi`Fx £¥¥§¨©¨¦¤¤¤

e ;oingpznEmlE`l`xUimzElbA ¦§©£¦§¨¦§¨¥§¨¨
'dxfOak Exfp'ilkA FnM ExGRzp] ¦§§©¦§¤¦§©§§¦§¦

,[gExA DxEGitE d`EaY ziIxfl iEUrd¤¨¦§¦©§¨¦¨¨©
xn`PW FnM(f ,eh dinxi)dxfnA mxf`e' §¤¤¡©¨¤§¥§¦§¤

`EdW ,'ux`d ixrWAdxFGd mc`M §©£¥¨¨¤¤§¨¨©¤
dtpA mixFrUrah `Ed KMW ,(dxfn) §¦§¨¨¦§¤¤¨¤©

mixGRzn mNEMW ,dxFrVd ixBxB©§§¥©§¨¤¨¦§©§¦
,gExAdwEaC odn zg` oi`e ¨©§¥©©¥¤§¨

DYxagAxnF` `Ed oke](cq ,gk mixac) ©£¤§¨§¥¥
ux`d dvwn miOrd lkA 'd Lvitde'¤¡¦§§¨¨©¦¦§¥¨¨¤

['ux`d dvw cre(my)(i"gp): §©§¥¨¨¤
éúB÷éøäåxg`.axg mkiaxg zfig` ©£¦¦©£¥¤¤¤£¦©¤¤
dtElWiM ,'dwxFd' oFWlA diExw ,cIA §¨©¨§¨¦§¨¨¦

axgd slFXWM,D`ivFnEowFxzn §¤¥©¤¤¦¨¦§¥
ocPdaxgd dzid FAW (wiYxPd) ©§¨©©§¦¤¨§¨©¤¤

.zgPEn'axgd' `NW iR lr s`e] ©©§©©¦¤Ÿ©¤¤
df `Ed ocPd `N` ,zpwFxzn¦§¤¤¤¨©§¨¤
lr axgd z`vFd oM diExw ,owFxzOW¤¦§¥§¨¥¨©©¤¤©
mixaCd zagxd d`xE .ocPd mW¥©§¨§¥©§¨©©§¨¦

wEqRd lr i"WxA(h ,eh zeny)wix`' §©¦©©¨¨¦
.['iAxg:FWxcnEoFWl aEzMd hwp ©§¦¦§¨¨©©¨§

W fFnxl icM axgd lr dwxFdaxg ¨¨©©¤¤§¥¦§¤¤¤
zhnWPd,ocPd KFYn ztlWPd - ©¦§¤¤©¦§¤¤¦©§¨

diEhp `id xakEmkixg`-Dpi` §¨¦§¨©£¥¤¥¨
xdn zxfFg`N` ,ocPd l`mc`M ¤¤©¥¤©§¨¤¨§¨¨

miOd z` wixOWilMd onotFq oi`e ¤¥¦¤©©¦¦©§¦§¥¨
.xFfgldligzdW xg`l ,xnFlM ©£§©§©©¤¦§¦¨

zErnWn ,`Fale riBdl zEprxERd©§¨§©¦©§¨©§¨
lr minW zxifB dnYgp xaMW xaCd©¨¨¤§¨¤§§¨§¥©¨©¦©
min znbEckE .DlHal dWw f`e ,KM̈§¨¨¤§©§¨§§©©¦
lFcB gxFh WIW ,ilMd on mikRWPd©¦§¨¦¦©§¦¤¥©¨

mztiq`A(`xtq)(x"yl): ©£¦¨¨
dnnW mkvx` dzideEidi mkixre §¨§¨©§§¤§¨¨§¨¥¤¦§

g'dAxdzide' xn`p xaMW xg` - ¨§¨©©¤§¨¤¡©§¨§¨
'dnnW mkvx`aEzMd Kixv did `l ©§§¤§¨¨Ÿ¨¨¨¦©¨

KxCd iM ,'dAxg Eidi mkixre' siqFdl§¦§¨¥¤¦§¨§¨¦©¤¤
oi`n ux`d oFnnW ici lrW `id¦¤©§¥¦§¨¨¤¥¥
.mdil`n miaxgp xird iYA ,aWFi¥¨¥¨¦¤¡¨¦¥¥¥¤
E`vY xW`M :xnF` `Ed KM `N ¤̀¨¨¥©£¤¥§
if` ,dnnW didY mkvx`e zElBl©¨§©§§¤¦§¤§¨¨£©

ErcY,DkFzl aEWl Exdnz `NW ¥§¤Ÿ§©£¨§¨
KM KFYnEz`f mkricFn ippdW ¦¨¤¦§¦¦£¤Ÿ

onf KWOdl diEUr zElBd iM W`xn¥Ÿ¦©¨£¨§¦¨¥§©
W mkWtpA EWiBxY ok` ,axmkixr' ©¨¥©§¦§©§§¤¤¨¥¤

'dAxg Eidi,dpiidY odemkl zF`xp ¦§¨§¨§¥¦§¤¨¦§¨¤
zFaxgitl ,zn`A odW itMdrWAW £¥§¦¤¥¤¡¤§¦¤§¨¨

FxirnE FnxMnE FziAn dlFB mc`W¤¨¨¤¦¥¦©§¥¦
eW xEaq `EdxFfgl FtFqonf xg`l §¨¤©£§©©§©

eipirA dncp FzeewY gMOW ixd ,hrEn¨£¥¤¦Ÿ©¦§¨¦§¤§¥¨
,miaxg FziaE FnxM oi` ENi`Mdn' §¦¥©§¥£¥¦©

lMd ,aEWl dRvn Fpi`W in oM oi`X¤¥¥¦¤¥§©¤¨©Ÿ
.'eipirA qExde axgdiEpW KM ¨¥§¨§¥¨¨§¨

`ziixAd'mipdMÎzxFz'Aoeyl) ©¨©§¨§©Ÿ£¦
(i"`ad:cl dxez

izewega zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy

(ãì)änMä éîé ìk äéúúaL-úà õøàä äöøz æà̈Á¦§¤̧¨¹̈¤¤©§Ÿ¤À¨µŸ§¥´¨©½̈
úöøäå õøàä úaLz æà íëéáéà õøàa ízàå§©¤−§¤´¤«Ÿ§¥¤®¨µ¦§©´¨½̈¤§¦§−̈

:äéúúaL-úà¤©§Ÿ¤«¨
i"yx£‰ˆ¯z Ê‡∑ הּמקֹום ּכעס את ׁשמּטֹותיה ,ּתפּיס על ׁשּבתֹותיה למלÂ∑‰¯ˆ˙.ׁשּכעס ÈÓÈ(.את Ïk »ƒ¿∆ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָ¿ƒ¿»ְֶֶֶֶַַָ…¿≈

‰nM‰∑'העׂשֹות' ּכפל ,לׁשֹון ּבמקֹום ּדגׁש .)'ׁשממה',ּומ"ם »«»ְְְִֵֵֵֶֶָָָָ

(äì)äúáL-àì øLà úà úaLz änMä éîé-ìk̈§¥¬¨©−̈¦§®Ÿ¥´£¤¯Ÿ¨«§¨²
:äéìò íëzáLa íëéúúaLa§©§«Ÿ¥¤−§¦§§¤¬¨¤«¨

i"yx£‰˙·LŒ‡Ï ¯L‡ ּבבל ∑‡˙ ּגלּות ׁשל ׁשנה ׁשהיּו,ׁשבעים ויֹובל הּׁשמּטה ׁשנֹות ׁשבעים ּכנגד היּו הן ≈¬∆…»¿»ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
הּמקֹום  לפני ּבארצם יׂשראל ׁשהכעיסּו ותׁשעים,ּבּׁשנים מאֹות ׁשלׁש ׁשנה: ּוׁשלׁשים מאֹות ׁשני ארּבע היּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

הּׁשבטים  עׂשרת ׁשּגלּו עד לארץ מּׁשּנכנסּו עׂשרת ,עֹונם מּׁשּגלּו ׁשנה ארּבעים לפניו הכעיסּו יהּודה ּובני ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ
ירּוׁשלים  חרבֹות עד ּביחזקאל,הּׁשבטים ׁשּנאמר דֿו)הּוא וכּלית (ד וגֹו' הּׂשמאלי עלֿצּד ׁשכב "ואּתה : ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

יֹום",אתֿאּלה  ארּבעים  ּביתֿיהּודה אתֿעֹון ונׂשאת ׁשנית הימני עלֿצּד ליחזקאל ,וׁשכבּת נאמרה זֹו ּונב ּואה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
צדקּיהּו ּגלּות עד ׁשנים ׁשׁש עׂשּו ועֹוד יהֹויכין; הּמל לגלּות החמּׁשית ואם ,ּבּׁשנה וׁשׁש, ארּבעים הרי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

Ècלד  ÔÈÓBÈ Ïk ‡‰hÓL ˙È ‡Ú¯‡ ÈÚ¯z ÔÎa¿≈«¿≈«¿»»¿ƒ»»…ƒƒ
ÔÎa ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ú¯‡a Ôez‡Â ˙‡È„¿̂ƒ«¿««¬««¬≈¿»≈¿≈

:‰‡hÓL ˙È ÈÚ¯˙Â ‡Ú¯‡ ËÓLz«¿≈«¿»¿«¿≈»¿ƒ»»

Ï‡לה  Èc ˙È ËÓLz ˙‡È„ˆ Èc ÔÈÓBÈ Ïk»ƒƒ¿ƒ««¿≈»ƒ»
:dÏÚ ÔÈ·˙È Ôe˙ÈÂ‰ „k ÔBÎÈhÓLa ˙ËÓL¿≈«ƒ¿ƒ≈«¬≈»¿ƒ¬«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(cl).äöøz æàipW Exn`p df wEqtA ¨¦§¤§¨¤¤¤§§¥
z` dvxY' :minFC zFpFWl'dizzAW, §¦¦§¤¤©§Ÿ¤¨

z` zvxde'mdipWE .'dizzAW §¦§¨¤©§Ÿ¤¨§¥¤
iniA ux`d zziaW oiprA mixAcn§©§¦§¦§©§¦©¨¨¤¦¥
`NW dizFHinW zxEnY - zElBd©¨§©§¦¤¨¤Ÿ

dzaWlCad Wi K` .DaEXi iniA ¨§¨¦¥¦¨©¥¤§¥
'zFzAW' dfi` lr oke ,mWExitA§¥¨§¥©¥¤©¨
- oFW`xd oFWNd :mixEn` mixaCd©§¨¦£¦©¨¨¦
iESix oFWl `Ed - 'ux`d dvxY f`'¨¦§¤¨¨¤§¦

KkA iM xnFl ,qEItEqiItYux`dz` ¦©¦§¨§©¥¨¨¤¤
lr qrMW ,mFwOd qrMzFpW zFcF` ©©©¨¤¨©©§

dizFHinWxW`dzaW `lENi`e ,odA §¦¤¨£¤Ÿ¨§¨¨¤§¦
- ipXd oFWNdúöøäåz`dizFzAW ©¨©¥¦§¦§¨¤©§¤¨

.oFrxtE mElWY zpizp oFWl `Ed -§§¦©©§¥¨
ux`d oYY f` ,xnFlMz` KlOl §©¨¦¥¨¨¤©¤¤¤

zFpWdizFzAW`idWzFAWYiniA §©§¤¨¤¦¦§¦¥
lr KlOl aFg oFrxtE mElWzM ,zElBd©¨§©§¥§©¤¤©
dhinXd zFpW xEarA ,ux`d lM̈¨¨¤©£§©§¦¨

odA dzaW `l xW`(oexkfd):dl dxez £¤Ÿ¨§¨¨¤
(dl)).änMä éîé ìkzFUrd oFWl ¨§¥¨©¨§¥¨

minId lM :xnFlkE ,lrtp oipA -¦§©¦§¨§©¨©¨¦
.dnnFW ux`d dUrY mdAWEzF`a ¤¨¤¥¨¤¨¨¤¥¨¨

m"noYipltM mFwnA ,WbCm"inOd ¥¦©¨¥¦§¥¤©¥¦
zNn cSn iM ,o`M zFidl oFkp didW¤¨¨¨¦§¨¦¦©¦©
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ef dtewza elhazp cvik x`eai oldl
dligz mle` .laeie dhiny zepy miray
mday mipyd 436 oeayg edn i"yx x`an

:mewn ly epevx l`xyi eyr `l
,mvx`A l`xUi zaiWi zFpW xRqn¦§©§§¦©¦§¨¥§©§¨
oAxEgA mzFlB cr mzqipM zNigYn¦§¦©§¦¨¨©§¨§§©
zF`n dpFnW Eid ,oFW`xd ziAd©©¦¨¦¨§¤¥
lr i"WxA x`FanM] dpW miXnge©£¦¦¨¨©§¨§©¦©

wEqRd(dk ,c mixac).['ux`A mYpWFpe' ©¨§©§¤¨¨¤
ipirA rxd EUr mipXd lkA `l mpn`̈§¨Ÿ§¨©¨¦¨¨©§¥¥
ozF` lM KFYnE ,odn wlgA m` iM ,'d¦¦§¥¤¥¤¦¨¨

,mipXdmirWze zF`n WlWmd ©¨¦§Ÿ¥§¦§¦¥
xW`ipW Eid(zFpW)EqpkPXn ,mpFr £¤¨§¥§£¨¦¤¦§§

,mihaXd zxUr ElBW cr ux`l̈¨¤©¤¨£¤¤©§¨¦
rWFd iniA ,xEX` Kln xq`pnlW ciA§©©§©§¤¤¤¤©¦¥¥©

l`xUi ikln oFxg` ,dl` oAd`x) ¤¥¨©£©§¥¦§¨¥
(fi wxt ,aÎmiklnElB `l xW` mrd xzie .§¤¤¨¨£¤Ÿ¨

dcEdi mihaXd ipW md ,xEX`l§©¥§¥©§¨¦§¨
zhrEn dhilR zix`W cFre ,oinipaE¦§¨¦§§¥¦§¥¨¤¤
:mWA E`xwp mNEke] haWe haW lMn¦¨¥¤¨¥¤§¨¦§§§¥
haW mW lr - 'micEdi' F` 'dcEdi ipA'§¥§¨§¦©¥¥¤
Fl xW` mihaXAW lFcBd ,dcEdi§¨©¨¤©§¨¦£¤

.[zEklOd©©§
dcEdi ipaEux`A mixzFPdEqirkd §¥§¨©¨¦¨¨¤¦§¦

eiptldpW mirAx`zFtqFp,ElBXn §¨¨©§¨¦¨¨¨¦¤¨
zFaxg cr mihaXd zxUr£¤¤©§¨¦©¨§

,milWExizF`n WlW ozF` mr cgie §¨©¦§©©¦¨§¥
zF`n rAx` od ixd dpW mirWze§¦§¦¨¨£¥¥©§©¥

e ,dpW miWlWE`EdxaCdxn`PW §¦¨¨§©¨¨¤¤¡©
l`wfgiA(eÎc ,c)LCv lr akW dY`e' ¦¤§¥§©¨§©©¦§
il`nUd...'FbexW` minId xRqn ©§¨¦§¦§©©¨¦£¤

iYzp ip`e ,mpFr z` `VY eilr aMWY¦§©¨¨¦¨¤£¨©£¦¨©¦
WlW mini xRqnl mpFr ipW z` Ll§¤§¥£¨§¦§©¨¦§Ÿ
ziA oFr z`Upe ,mFi mirWze zF`n¥§¦§¦§¨¨¨£¥

,l`xUilr YakWe dN` z` ziNke ¦§¨¥§¦¦¨¤¥¤§¨©§¨©
oFr z` z`Upe ,zipW ipnid LCv¦§©§¨¦¥¦§¨¨¨¤£

,mFi mirAx` dcEdi ziAdpXl mFi ¥§¨©§¨¦©¨¨
'Kl eiYzp dpXl mFid"awd iEEiv] ©¨¨§©¦¨¦

xW` - `iaPd l`wfgildWw did ¦¤§¥©¨¦£¤¨¨¨¤
diEtSd dlFcBd zEprxERd eipirA§¥¨©§¨©§¨©§¨
FCv lr aMWl - l`xUi lr `al̈Ÿ©¦§¨¥¦§©©¦
cbpM mini oipn ,mixEQie xrv lFAqle§¦§©©§¦¦¦§©¨¦§¤¤
mpFr lr KkA xRklE ,mipW oipn¦§©¨¦§©¥§¨©£¨

dxEngd zEprxERdn lwdlEc"evne i"yx) §¨¥¥©§¨©£¨
(my.[l`wfgil dxn`p Ff d`EapE§¨¤¤§¨¦¤§¥

KlOd zElbl ziWingd dpXA©¨¨©£¦¦§¨©¤¤
oikiFdidcEdi Kln(a ,` my xn`py enk) §¨¦¤¤§¨

zEklnl ziWingd dpXd mB `idW¤¦©©¨¨©£¦¦§©§
Klnl eiYgY cnrW EdIwcvÎmikln d`x) ¦§¦¨¤¨©©§¨§¤¤

(giÎeh :miweqt ,ck a.
EUr cFreux`A mzaiWi EkiWnd - §¨¦§¦§¦¨¨¨¨¤
mipW WWzFtqFpEdIwcv zElB cr ¥¨¦¨©¨¦§¦¨

FY` xW` mrd lke dcEdi Kln¤¤§¨§¨¨¨£¤¦
ici lr ,WCwOd ziA oAxEgA§§©¥©¦§¨©§¥



סה izewega zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy
ּפרענּות  ּכאן אין חּמנים ּכריתת ׁשּתים. הרי – הּבירנּיֹות ,ּבמֹות הׁשמדת עלֿידי ׁשּבראׁשי ,אּלא החּמנים יּפלּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

וגֹו'" ּפגריכם את "ונתּתי ויּכרתּו. ׁשלׁש,הּגּגֹות ארּבע ,הרי ׁשכינה ערים ,סּלּוק מן ,חרּבן מקּדׁש ׁשממֹון ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
קרּבנֹות ,הּגדּודּיֹות  אריח" ׁשבע ,"ולא .הרי ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹ

(áì)íëéáéà äéìò eîîLå õøàä-úà éðà éúnLäå©«£¦Ÿ¦¬£¦−¤¨¨®¤§¨«§³¨¤̧¨Æ«Ÿ§¥¤½
:da íéáLiä©«§¦−¨«

i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡ È‡ È˙nL‰Â∑ ליׂשראל טֹובה מּדה ּבארצם ,זֹו רּוח נחת האֹויבים ימצאּו ׁשּתהא ,ׁשּלא «¬ƒ…ƒ¬ƒ∆»»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
מּיֹוׁשביה  .ׁשֹוממה ְִֵֶָָ

(âì)áøç íëéøçà éú÷éøäå íéBbá äøæà íëúàå§¤§¤Æ¡¨¤´©¦½©«£¦«Ÿ¦¬©«£¥¤−¨®¤
:äaøç eéäé íëéøòå äîîL íëöøà äúéäå§¨«§¨³©§§¤Æ§¨½̈§¨«¥¤−¦«§¬¨§¨«

i"yx£ÌÈBb· ‰¯Ê‡ ÌÎ˙‡Â∑ קׁשה מּדה אחד ,זֹו למקֹום גֹולים מדינה ׁשּבני זה ,ׁשּבׁשעה את זה רֹואים ¿∆¿∆¡»∆«ƒְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
ּכבמזרה  נזרּו ויׂשראל ּבחברּתּה,ּומתנחמין; ּדבּוקה מהן אחת ואין ּבנפה ׂשעֹורים הּזֹורה ∑È˙˜È¯‰Â.ּכאדם ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ«¬ƒ…ƒ

החרב  מהר ,ּכׁשּׁשֹולף חֹוזרת אינּה אחריכם הּנׁשמטת חרב ּומדרׁשֹו: הּנדן. את ,מתרֹוקן ׁשּמריק ּכאדם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
לחזר  סֹופן ואין ÓÓL‰.הּמים ÌÎˆ¯‡ ‰˙È‰Â∑לתֹוכּה לׁשּוב ּתמהרּו חרּבה ,ׁשּלא יהיּו עריכם ּכ ּומּתֹו ְֲִֵַַַָֹ¿»¿»«¿¿∆¿»»ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ

לחזר  וסֹופֹו ּומעירֹו ּומּכרמֹו מּביתֹו ּגֹולה ׁשאדם ׁשּבׁשעה חרבֹות; לכם נראֹות ּוביתֹו,– ּכרמֹו אין ּכאּלּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּכהנים' ּב'תֹורת ׁשנּויה ּכ .חרבים, ְְֲֲִִֵַָָֹ

ÈÏÚaלב  dÏÚ ÔeÈ¯ˆÈÂ ‡Ú¯‡ ˙È ‡‡ Ècˆ‡Â¿∆¿≈¬»»«¿»ƒ»¿¬««¬≈
:da ÔÈ·˙Èc ÔBÎÈ··„¿»≈¿»¿ƒ«

·˙¯ÔBÎÈלג  È¯‚‡Â ‡iÓÓÚ ÈÈa ¯c·‡ ÔBÎ˙ÈÂ¿»¿¡««≈≈«¿«»∆¡»≈«¿≈
‡È„ˆ ÔBÎÚ¯‡ È‰˙e ‡a¯Áa ÔÈÏË˜c¿»¿ƒ¿«¿»¿≈«¿¬»¿»

:‡a¯Á ÔB‰È ÔBÎÈÂ¯˜Â¿ƒ¿≈¿»¿»
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(ãì)änMä éîé ìk äéúúaL-úà õøàä äöøz æà̈Á¦§¤̧¨¹̈¤¤©§Ÿ¤À¨µŸ§¥´¨©½̈
úöøäå õøàä úaLz æà íëéáéà õøàa ízàå§©¤−§¤´¤«Ÿ§¥¤®¨µ¦§©´¨½̈¤§¦§−̈

:äéúúaL-úà¤©§Ÿ¤«¨
i"yx£‰ˆ¯z Ê‡∑ הּמקֹום ּכעס את ׁשמּטֹותיה ,ּתפּיס על ׁשּבתֹותיה למלÂ∑‰¯ˆ˙.ׁשּכעס ÈÓÈ(.את Ïk »ƒ¿∆ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָ¿ƒ¿»ְֶֶֶֶַַָ…¿≈

‰nM‰∑'העׂשֹות' ּכפל ,לׁשֹון ּבמקֹום ּדגׁש .)'ׁשממה',ּומ"ם »«»ְְְִֵֵֵֶֶָָָָ

(äì)äúáL-àì øLà úà úaLz änMä éîé-ìk̈§¥¬¨©−̈¦§®Ÿ¥´£¤¯Ÿ¨«§¨²
:äéìò íëzáLa íëéúúaLa§©§«Ÿ¥¤−§¦§§¤¬¨¤«¨

i"yx£‰˙·LŒ‡Ï ¯L‡ ּבבל ∑‡˙ ּגלּות ׁשל ׁשנה ׁשהיּו,ׁשבעים ויֹובל הּׁשמּטה ׁשנֹות ׁשבעים ּכנגד היּו הן ≈¬∆…»¿»ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
הּמקֹום  לפני ּבארצם יׂשראל ׁשהכעיסּו ותׁשעים,ּבּׁשנים מאֹות ׁשלׁש ׁשנה: ּוׁשלׁשים מאֹות ׁשני ארּבע היּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

הּׁשבטים  עׂשרת ׁשּגלּו עד לארץ מּׁשּנכנסּו עׂשרת ,עֹונם מּׁשּגלּו ׁשנה ארּבעים לפניו הכעיסּו יהּודה ּובני ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ
ירּוׁשלים  חרבֹות עד ּביחזקאל,הּׁשבטים ׁשּנאמר דֿו)הּוא וכּלית (ד וגֹו' הּׂשמאלי עלֿצּד ׁשכב "ואּתה : ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

יֹום",אתֿאּלה  ארּבעים  ּביתֿיהּודה אתֿעֹון ונׂשאת ׁשנית הימני עלֿצּד ליחזקאל ,וׁשכבּת נאמרה זֹו ּונב ּואה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
צדקּיהּו ּגלּות עד ׁשנים ׁשׁש עׂשּו ועֹוד יהֹויכין; הּמל לגלּות החמּׁשית ואם ,ּבּׁשנה וׁשׁש, ארּבעים הרי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

Ècלד  ÔÈÓBÈ Ïk ‡‰hÓL ˙È ‡Ú¯‡ ÈÚ¯z ÔÎa¿≈«¿≈«¿»»¿ƒ»»…ƒƒ
ÔÎa ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ú¯‡a Ôez‡Â ˙‡È„¿̂ƒ«¿««¬««¬≈¿»≈¿≈

:‰‡hÓL ˙È ÈÚ¯˙Â ‡Ú¯‡ ËÓLz«¿≈«¿»¿«¿≈»¿ƒ»»

Ï‡לה  Èc ˙È ËÓLz ˙‡È„ˆ Èc ÔÈÓBÈ Ïk»ƒƒ¿ƒ««¿≈»ƒ»
:dÏÚ ÔÈ·˙È Ôe˙ÈÂ‰ „k ÔBÎÈhÓLa ˙ËÓL¿≈«ƒ¿ƒ≈«¬≈»¿ƒ¬«
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izewegaסו zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy
ׁשנה  וׁשלׁש ׁשלׁשים ּתׁשּובה עׂשה מנּׁשה – היּו וחמׁש חמּׁשים מנּׁשה ׁשנֹות עׂשרים ,ּתאמר: רׁשעֹו ׁשנֹות וכל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

'חלק',ּוׁשּתים  ּבאּגדת ׁשאמרּו ׁשּתים ,ּכמֹו אמֹון וחׁשב ,וׁשל צא לצדקּיהּו, ּוכנגּדן ליהֹויקים עׂשרה ואחת ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּבהן  ויֹובלֹות ׁשמּטין ׁשנה, וׁשׁש ּוׁשלׁשים מאֹות ׁשמּטין ,לארּבע עׂשרה ארּבע למאה: עׂשרה ׁשׁש והם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשנה  מאֹות לארּבע הרי יֹובלֹות. ׁשנה ,ּוׁשנים וׁשׁש לׁשלׁשים וארּבע. ׁשבעים ,ׁשּׁשים הרי ׁשמּטֹות. חמׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
אחת  ׁשּנכנס ,חסר יתרה ׁשנה ּבּׁשמּטה ועֹוד לׁשבעים,,ה ׁשּגלּו(הּמׁשלמת יֹובל ואֹותֹו להם ,נ"א: נחׁשב ּבעֹונם נגמר ;)ׁשּלא ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

הימים בדברי אֹומר הּוא וכן ׁשלמים. ׁשנה ׁשבעים נגזר כא)ועליהם לו ׁשּבתֹותיה (דה"ב את הארץ "עדֿרצתה : ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ׁשנה" ׁשבעים למּלאֹות .וגֹו' ְְְְִִַָָ

(åì)úöøàa íááìa Cøî éúàáäå íëa íéøàLpäå§©¦§¨¦´¨¤À§¥¥³¦¸Ÿ¤Æ¦§¨½̈§©§−Ÿ
áøç-úñðî eñðå ócð äìò ìB÷ íúà óãøå íäéáéà«Ÿ§¥¤®§¨©´ŸÀ̈µ¨¤´¦½̈§¨¯§ª«©¤²¤

:óãø ïéàå eìôðå§¨«§−§¥¬Ÿ¥«
i"yx£C¯Ó È˙‡·‰Â∑"מר" ׁשל 'מ"ם' לבב. ור 'מֹוקׁש',ּפחד וׁשל 'מֹועד' ׁשל 'מ"ם' ּכמֹו הּוא, נֹופל .יסֹוד ¿≈≈ƒ…∆ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

Ûc ‰ÏÚ∑ קֹול ּומֹוציא ּומקׁשקׁש אחר עלה על ּומּכהּו ּדֹוחפֹו דׁשקיף",ׁשהרּוח טרּפא "קל ּתרּגּומֹו: וכן »∆ƒ»ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

ÏÚ‡Âלו  ÔBÎa Ôe¯‡zLÈ„eÔB‰aÏa ‡¯·z ¿ƒ¿«¬¿¿»≈«¿»¿ƒ¿
‡t¯Ë Ï˜ ÔB‰˙È ÛBc¯ÈÂ ÔB‰È‡Òc ‡˙Ú¯‡a¿«¿¬»¿«¿≈¿ƒ¿»¿««¿»
ÔÈÏË˜c Ì„˜ ÔÓ ˜B¯ÈÚÓk Ôe˜¯ÚÈÂ ÛÈwL„¿«ƒ¿≈«¿¿≈ƒƒ√»¿»¿ƒ

:ÛÈ„¯c ˙ÈÏÂ ÔeÏtÈÂ ‡a¯Áa¿«¿»¿ƒ¿¿≈¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

,laA Kln xv`pckEapmirAx` ixd §©§¤©¤¤¨¤£¥©§¨¦
WWeziA' lW mpFr zFpW Kq od mipW ¨¥¨¦¥©§£¨¤¥

zF`n WlW lr sqFpA ,'dcEdi§¨§¨©§¥
ziA' lM lW mpFr zFpW Kq ,mirWze§¦§¦©§£¨¤¨¥
zF`n rAx` Epl ixd ,'l`xUi¦§¨¥£¥¨©§©¥

.WWe miWlWE§¦¨¥
,xn`Y m`eoFxzi lMW okYi K`id §¦Ÿ©¥¨¦¨¥¤¨¦§

zEkln lr dcEdi zEkln zFpW§©§§¨©©§
,mipW WWe mirAx` wx Eid l`xUi¦§¨¥¨©©§¨¦¨¥¨¦
ciA l`xUi ihaW zxUr zElB `ld£Ÿ¨£¤¤¦§¥¦§¨¥§©
KlOd KFln onfA dzid xEX` Kln¤¤©¨§¨¦§©§©¤¤

xn`PW FnM] dcEdiA EdIwfggi wxt my) ¦§¦¨¦¨§¤¤¡©
(`iÎi :miweqt`id ,dIwfgl WW zpWA'¦§©¥§¦§¦¨¦

,l`xUi Kln rWFdl rWY zpW§©¥©§¥©¤¤¦§¨¥
z` xEX` Kln lbIe ,oFxnW dcMlp¦§§¨Ÿ§©¤¤¤¤©¤
xFagaE glgA mgpIe ,dxEX` l`xUi¦§¨¥©¨©©§¥©§©§¨
oiicr ,EdIwfg xg`lE ,['...ofFB xdp§©¨§©©¦§¦¨£©¦
mikln draW cFr dcEdiA Ekln̈§¦¨¦§¨§¨¦
:mde ,milWExi oAxEg cr mitqFp¨¦©§©§¨©¦§¥
,fg`Fdi ,EdIW`i ,oFn` ,dXpn§©¤¨Ÿ¦¨§¨¨

.EdIwcv ,oikiFdi ,miwiFdiEzFpW §¨¦§¨¦¦§¦¨§
dXpnoCalEid Wnge miXngFnM] §©¤§©¨£¦¦§¨¥¨§
xn`PW(` ,`k wxt my)dxUr miYW oA' ¤¤¡©¤§¥¤§¥

Wnge miXnge ,Fklna dXpn dpẄ¨§©¤§¨§©£¦¦§¨¥
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(el).Cøî éúàáäåoFWlKxe cgR §¥¥¦Ÿ¤§©©§Ÿ

.aalzaiY lW WxFXd FzF`n `Ede ¥¨§¥©¤¤¥©
,'Kx'zF`deltFp cFqi 'Kxn' lW m"n Ÿ§¨¥¤Ÿ¤§¥

'crFn' lW m"n FnM ,`Ed`EdW) §¥¤¥¤
on zhnWp m"OdW Wie ,onf zriaw§¦©§©§¥¤©¥¦§¤¤¦
,'cre' ,'cr' :zFaizA oFbM ,WxFXd©¤§§¥©¨¤

('cri''WwFn' lWe .oFWl `EdW) ©©§¤¥¤§
oFbM ,zhnWp m"OdW Wie ,lFWkn¦§§¥¤©¥¦§¤¤§

('WEwi' zaizA: §¥©¨
.áøç úñðî eñðådidY `l dqEpOd §¨§ª©¤¤©§¨Ÿ¦§¤

xn`p ixdW] mzF` ztcFxd axg ipRn¦§¥¤¤¨¤¤¨¤£¥¤¡©
EqEpi md `N` ,['scx oi`e'ENi`M §¥Ÿ¥¤¨¥¨§¦

mzF` mitcFx mibxFdENi`kE .axgA §¦§¦¨©¤¤§¦
itkE .axg 'zqpnaM' Eqpe :xn`p did̈¨¤¡©§¨§¦§ª©¤¤§¦

'ipRnM' :oNdl xn`PWaxg(m"`x): ¤¤¡©§©¨§¦§¥¤¤
.ócð äìò'sCp' oFWlxEn`do`M ¨¤¦¨§¦¨¨¨¨

:aEzMd xnF` Kke .'sgcp' FnM FWExiR¥§¦§¨§¨¥©¨

izewega zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy
מׁשקֹוף  לׁשֹון קּדּום' 'ׁשקיפן – קדים" "ׁשדּופת חבטה; לׁשֹון הּדלת ,– חבטת ׁשל ,מקֹום ּתרּגּומֹו וכן ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

'מׁשקֹופי' – ÁŒ˙ÒÓ¯·."חּבּורה" eÒÂ∑ אֹותם והֹורגים רֹודפים .ּכאּלּו ְֵַַָ¿»¿À«∆∆ְְְְִִִָ

(æì)-àìå ïéà óãøå áøç-éðtîk åéçàa-Léà eìLëå§¨«§¯¦«§¨¦²§¦§¥¤−¤§Ÿ¥´¨®¦§Ÿ
:íëéáéà éðôì äîe÷z íëì äéäú¦«§¤³¨¤Æ§½̈¦§¥−«Ÿ§¥¤«

i"yx£ÂÈÁ‡aŒLÈ‡ eÏLÎÂ∑ לנּוס ּבזה ,ּכׁשּירצּו זה לרּוץ ,יּכׁשלּו יּבהלּו ּבֹורחים ∑ÁŒÈtÓk¯·.ּכי ּכאּלּו ¿»¿ƒ¿»ƒְְְֲִִִִֶֶֶָָָָָ¿ƒ¿≈∆∆ְְִִ
ּומדרׁשֹו רֹודפם. ׁשאדם סבּורים ׁשעה וכל ּפחד, ּבלבבם ׁשּיהא הֹורגים איׁשּֿבאחיו"(ת"כ)מּלפני "וכׁשלּו :, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָ

זה  ׁשל ּבעֹונֹו נכׁשל לזה ,זה זה ערבין יׂשראל .ׁשּכל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(eny 'nr a ycw zexb`)

לזהלזהלזהלזה זהזהזהזה ערביןערביןערביןערבין ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכלללל זהזהזהזה,,,, ׁשׁשׁשׁשלללל ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹו נכנכנכנכׁשׁשׁשׁשלללל לז)זהזהזהזה כו, האמת,(רש"י לפי הּתֹוכחה, ׁשּדברי ּתֹורה' ּב'לּקּוטי איתא ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
יכֹול ׁשאחד היא, הּברכה ּכאן: ואף ּברכֹות. אּלא ּוּוּוּולהלהלהלהֹוֹוֹוֹועילעילעילעילאינם ׁשהם לעזרלעזרלעזרלעזר היינּו לזה, זה ערבין יׂשראל ׁשּכל מּכיון לחברֹו, ְְְֲֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

וערביםמערביםמערביםמערביםמערבים ּבזה ּובׂשמחה.ּוּוּוּונעימיםנעימיםנעימיםנעימיםזה לב ּבחפץ לּׁשני אחד ּומֹועילים עֹוזרים ׁשּלכן לזה, זה ְְְְֹֹ ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

(çì):íëéáéà õøà íëúà äìëàå íéBba ízãáàå©«£©§¤−©¦®§¨«§¨´¤§¤½¤−¤«Ÿ§¥¤«

i"yx£ÌÈBba Ìz„·‡Â∑ ּפזּורים מּזה ,ּכׁשּתהיּו זה אבּודים ‡˙ÌÎ.ּתהיּו ‰ÏÎ‡Â∑ ּבּגֹולה הּמתים .אּלּו «¬«¿∆«ƒְְְְֲִִִִִֶֶֶ¿»¿»∆¿∆ִֵֵַַָ

(èì)íëéáéà úöøàa íðåòa ewné íëa íéøàLpäå§©¦§¨¦´¨¤À¦©̧Æ©«£Ÿ½̈§©§−Ÿ«Ÿ§¥¤®
:ewné ízà íúáà úðåòa óàå§©²©«£Ÿ¬Ÿ£Ÿ−̈¦¨¬¦¨«

i"yx£Ìz‡ Ì˙·‡ ˙BÚa∑(ת"כ) ּבידיהם אבֹותיהם מעׂשה ּכׁשאֹוחזים – אּתם אבֹותם ∑ewnÈ.ּכׁשעֹונֹות «¬…¬…»ƒ»ְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָƒ»
המּסה  "יּמּסּו",לׁשֹון יב)וכמֹוהּו,ּכמֹו יד בחריהן"(זכריה "ּתּמקנה לח),: חּבּורתי"(תהלים ."נמּקּו ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

„˜ÔÈÏËלז  Ì„wÓk È‰eÁ‡a ¯·b ÔeÏ˜zÈÂ¿ƒ«¿¿«¿»ƒ¿ƒ»»¿»¿ƒ
‰Óe˜z ÔBÎÏ È‰˙ ‡ÏÂ ˙ÈÏ ÛÈ„¯Â ‡a¯Áa¿«¿»¿»ƒ»ƒ¿»¿≈¿¿»

:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„√̃»«¬≈¿»≈

‡¯Úלח  ÔBÎ˙È ¯Ób˙e ‡iÓÓÚ ÈÈa Ôe„·˙Â¿≈¿≈≈«¿«»¿««»¿¬«
:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa«¬≈¿»≈

ÔB‰È·BÁaלט  ÔeÒÓzÈ ÔBÎa Ôe¯‡zLÈ„e¿ƒ¿«¬¿ƒƒ¿¿≈
È·BÁa Û‡Â ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ‡˙Ú¯‡a¿«¿¬»«¬≈¿»≈¿«¿≈
:ÔeÒÓzÈ ÔB‰„Èa ÔÈ„ÈÁ‡c ‡iLÈa ÔB‰˙‰·‡¬»»¿ƒ«»«¬ƒƒƒ≈ƒƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

dlr lFw'FWExWxM WNg lFw - 'sCp ¨¤¦¨©¨§¦§
drWA dlr lWEdMnE FtgFC gExdW ¤¨¤§¨¨¤¨©£©¥

WwWwnE xg` dlr lr(wtFce haFg) ©¨¤©¥§©§¥¥§¥
eilrlFw `ivFnEEqEpi dfM lFTn mB - ¨¨¦©¦¨¤¨

.dldaAFnEBxY oke:qFlwpE`Aw'l §¤¨¨§¥©§§§§©
'siTWc `Rxh,[hAgPd dlr lFw] ©§¨§©¦¨¤©¤§¨

'siTW'e`Ed ziOx`A.dhag oFWl §©¦©£©¦§£¨¨
lW mEBxYA oM EpivOW FnMzFtEcW' §¤¨¦¥©©§¤§

'micw(e ,`n ziy`xa)'mECiw otiwW' ¨¦§¦¨¦
mB Epivn oke ,[zigxfn gExA mihEag]£¦§©¦§¨¦§¥¨¦©

`xwOA'sFwWn' oFWl(f ,ai zeny) ©¦§¨§©§
,gzRd zxBqnAW oFilrd Wxw=]¤¤¨¤§¤§¦§¤¤©¤©
,[gzRd agFxl daikWA gPEOd©¨¦§¦¨§©©¤©

`EdW mW lr oM `xwPdzhag mFwn ©¦§¨¥©¥¤§£¨©
zlCd.DzxibqA cinY eilr zwtFCd ©¤¤©¤¤¨¨¨¦¦§¦¨¨

'dxEAg' lW FnEBxY oke(dk ,`k zeny) §¥©§¤©¨
,'itFwWn' -d`A dxEAgdW mW lr ©§¥©¥¤©©¨¨¨

lFw' o`M s` .d`Mde dhag ici lr©§¥£¨¨§©¨¨©¨
mitgcPd milr lFw :FWExiR 'sCp dlr̈¤¦¨¥¨¦©¦§¨¦

df z` df mihaFge gExA(m"`x):fl dxez ¨©§§¦¤¤¤
(fl).åéçàa Léà eìLëåEvExIWM §¨§¦§¨¦§¤¨

dfa df ElWMi ,qEpl (EvxIWM :`"q)§¤¦§¨¦¨§¤¨¤
,ElRieuExl EldAi iMzExidnA §¦§¦¦¨£¨¦§¦

mF`zR cgRn dxizi(`"eb): §¥¨¦©©¦§
.áøç éðtîkiptNn migxFa ENi`M §¦§¥¤¤§¦§¦¦¦§¥

mibxFd.axgA mifgF`d`dIW §¦¨£¦§¤¤¤§¥
drW lke ,cgR maalAmdmixEaq ¦§¨¨©©§¨¨¨¥§¦

.mtcFx mc`WFhEWt itl Edf ¤¨¨§¨¤§¦§
zngn didi eig`A Wi` oFlXMdW]¤©¦¨¦§¨¦¦§¤¥£©

.[dvExOd zldAElWke' ,FWxcnE ¤¨©©§¨¦§¨§¨§
'eig`A Wi`lW FpFrA lWkp df - ¦§¨¦¤¦§¨©£¤

,dfitldfl df oiaxr l`xUi lMW ¤§¦¤¨¦§¨¥£¥¦¤¨¤
axr Edixd l`xUIn cg` lM -¨¤¨¦¦§¨¥£¥¨¥
`EdWM FA zFgnl Fxiag lr i`xg`e§©§©©£¥¦§§¤
FgiPn `Ed m`e ,dxEXM `NW bdpzn¦§©¥¤Ÿ©¨§¦©¦
Fci lr Wprdl lElr `Ed ixd `Fhgl©££¥¨§¥¨¥©¨
'eig`A Wi`' oFWl aEzMd hwPW Edfe]§¤¤¨©©¨§¦§¨¦
Ff `id mdipiA deg`d iM xnFl©¦¨©£¨¥¥¤¦
df miWprp EidIWe ,zEaxrl znxFBW¤¤¤¨©§§¤¦§¤¡¨¦¤

df lW FpFrA(`"eb)[(:fk oixcdpq ,`xtq) ©£¤¤
(fh ,hi lirl o"anx :fk oixcdpq):gl dxez

(gl).íéBba ízãáàåFWExiR oi` ©£©§¤©¦¥¥
K`id oM m`W] WOn micEa` EidYW¤¦§£¦©¨¤¦¥¥¨
oNdl dxEn`d dghadd miIwzY¦§©¥©©§¨¨¨£¨§©¨

(dnÎcn miweqt)z`f mB s`e'mzFidA §©©Ÿ¦§¨
mdiaiF` ux`A`le miYq`n `l §¤¤§¥¤Ÿ§©§¦§Ÿ

zixA mdl iYxkfe ...mzNkl miYlrb§©§¦§©Ÿ¨§¨©§¦¨¤§¦
:FWExiR KM `N` ,['ebe 'mipW`x¦Ÿ¦¤¨¨¥

mixEft EidYWM,miiFBd zFvx`A §¤¦§§¦§©§©¦
dGn df micEa` EidYwEgix KFYn ¦§£¦¤¦¤¦¦

xn`PW FnkE .mkipiA zFnFwOd©§¥¥¤§¤¤¡©
dlrnl(bl weqt)'miFBa dxf` mkz`e'- §©§¨§¤§¤¡¨¤©¦

cg` mFwnl mkNEM ElbY `NWoiir) ¤Ÿ¦§§¤§¨¤¨
(`xtq(`"eb ,m"`x):

íëúà äìëàå.mkiai` ux`EN` §¨§¨¤§¤¤¤Ÿ§¥¤¥
dlFBA mizOduEgA mixEaTd - ©¥¦©¨©§¦§

zxEaw zEkf `l mdA oi`W ,ux`l̈¨¤¤¥¨¤Ÿ§§©
,miaFh miUrn zEkf `le ,l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥§Ÿ§©£¦¦
xn`p mdilrW .dIgzl EnEwIW icM§¥¤¨¦§¦¨¤£¥¤¤¡©

'ebe 'mkz` dlk`e' :o`MEidIW ¨§¨§¨¤§¤¤¦§
Exn` oke] mW micEa`mildz hewli) £¦¨§¥¨§

(c"rzz,eixage hap oA mraxi ENit`'£¦¨¨§¨¤§¨©£¥¨
mdl mxB inE .giWOd zFnil miIg©¦¦©¨¦©¦¨©¨¤
ux` zxEaw ,mPdiB lW DpiCn lvPdl§¦¨¥¦¦¨¤¥¦¨§©¤¤

xn`PW .l`xUi(bn ,al mixac)xRke' ¦§¨¥¤¤¡©§¦¤
['FOr Fznc`(a"a):hl dxez ©§¨©

(hl).ízà íúBáà úðBòamipAd m` ©£Ÿ£¨¦¨¦©¨¦
oFrA miWprp Eidi dOl ,E`hg `lŸ¨§¨¨¦§¤¡¨¦©£
'mY`' xn`p Kkl `N` ?mdizFa`- £¥¤¤¨§¨¤¡©¦¨



סז izewega zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy
ׁשנה  וׁשלׁש ׁשלׁשים ּתׁשּובה עׂשה מנּׁשה – היּו וחמׁש חמּׁשים מנּׁשה ׁשנֹות עׂשרים ,ּתאמר: רׁשעֹו ׁשנֹות וכל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

'חלק',ּוׁשּתים  ּבאּגדת ׁשאמרּו ׁשּתים ,ּכמֹו אמֹון וחׁשב ,וׁשל צא לצדקּיהּו, ּוכנגּדן ליהֹויקים עׂשרה ואחת ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּבהן  ויֹובלֹות ׁשמּטין ׁשנה, וׁשׁש ּוׁשלׁשים מאֹות ׁשמּטין ,לארּבע עׂשרה ארּבע למאה: עׂשרה ׁשׁש והם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשנה  מאֹות לארּבע הרי יֹובלֹות. ׁשנה ,ּוׁשנים וׁשׁש לׁשלׁשים וארּבע. ׁשבעים ,ׁשּׁשים הרי ׁשמּטֹות. חמׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
אחת  ׁשּנכנס ,חסר יתרה ׁשנה ּבּׁשמּטה ועֹוד לׁשבעים,,ה ׁשּגלּו(הּמׁשלמת יֹובל ואֹותֹו להם ,נ"א: נחׁשב ּבעֹונם נגמר ;)ׁשּלא ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

הימים בדברי אֹומר הּוא וכן ׁשלמים. ׁשנה ׁשבעים נגזר כא)ועליהם לו ׁשּבתֹותיה (דה"ב את הארץ "עדֿרצתה : ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ׁשנה" ׁשבעים למּלאֹות .וגֹו' ְְְְִִַָָ

(åì)úöøàa íááìa Cøî éúàáäå íëa íéøàLpäå§©¦§¨¦´¨¤À§¥¥³¦¸Ÿ¤Æ¦§¨½̈§©§−Ÿ
áøç-úñðî eñðå ócð äìò ìB÷ íúà óãøå íäéáéà«Ÿ§¥¤®§¨©´ŸÀ̈µ¨¤´¦½̈§¨¯§ª«©¤²¤

:óãø ïéàå eìôðå§¨«§−§¥¬Ÿ¥«
i"yx£C¯Ó È˙‡·‰Â∑"מר" ׁשל 'מ"ם' לבב. ור 'מֹוקׁש',ּפחד וׁשל 'מֹועד' ׁשל 'מ"ם' ּכמֹו הּוא, נֹופל .יסֹוד ¿≈≈ƒ…∆ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

Ûc ‰ÏÚ∑ קֹול ּומֹוציא ּומקׁשקׁש אחר עלה על ּומּכהּו ּדֹוחפֹו דׁשקיף",ׁשהרּוח טרּפא "קל ּתרּגּומֹו: וכן »∆ƒ»ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

ÏÚ‡Âלו  ÔBÎa Ôe¯‡zLÈ„eÔB‰aÏa ‡¯·z ¿ƒ¿«¬¿¿»≈«¿»¿ƒ¿
‡t¯Ë Ï˜ ÔB‰˙È ÛBc¯ÈÂ ÔB‰È‡Òc ‡˙Ú¯‡a¿«¿¬»¿«¿≈¿ƒ¿»¿««¿»
ÔÈÏË˜c Ì„˜ ÔÓ ˜B¯ÈÚÓk Ôe˜¯ÚÈÂ ÛÈwL„¿«ƒ¿≈«¿¿≈ƒƒ√»¿»¿ƒ

:ÛÈ„¯c ˙ÈÏÂ ÔeÏtÈÂ ‡a¯Áa¿«¿»¿ƒ¿¿≈¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

,laA Kln xv`pckEapmirAx` ixd §©§¤©¤¤¨¤£¥©§¨¦
WWeziA' lW mpFr zFpW Kq od mipW ¨¥¨¦¥©§£¨¤¥

zF`n WlW lr sqFpA ,'dcEdi§¨§¨©§¥
ziA' lM lW mpFr zFpW Kq ,mirWze§¦§¦©§£¨¤¨¥
zF`n rAx` Epl ixd ,'l`xUi¦§¨¥£¥¨©§©¥

.WWe miWlWE§¦¨¥
,xn`Y m`eoFxzi lMW okYi K`id §¦Ÿ©¥¨¦¨¥¤¨¦§

zEkln lr dcEdi zEkln zFpW§©§§¨©©§
,mipW WWe mirAx` wx Eid l`xUi¦§¨¥¨©©§¨¦¨¥¨¦
ciA l`xUi ihaW zxUr zElB `ld£Ÿ¨£¤¤¦§¥¦§¨¥§©
KlOd KFln onfA dzid xEX` Kln¤¤©¨§¨¦§©§©¤¤

xn`PW FnM] dcEdiA EdIwfggi wxt my) ¦§¦¨¦¨§¤¤¡©
(`iÎi :miweqt`id ,dIwfgl WW zpWA'¦§©¥§¦§¦¨¦

,l`xUi Kln rWFdl rWY zpW§©¥©§¥©¤¤¦§¨¥
z` xEX` Kln lbIe ,oFxnW dcMlp¦§§¨Ÿ§©¤¤¤¤©¤
xFagaE glgA mgpIe ,dxEX` l`xUi¦§¨¥©¨©©§¥©§©§¨
oiicr ,EdIwfg xg`lE ,['...ofFB xdp§©¨§©©¦§¦¨£©¦
mikln draW cFr dcEdiA Ekln̈§¦¨¦§¨§¨¦
:mde ,milWExi oAxEg cr mitqFp¨¦©§©§¨©¦§¥
,fg`Fdi ,EdIW`i ,oFn` ,dXpn§©¤¨Ÿ¦¨§¨¨

.EdIwcv ,oikiFdi ,miwiFdiEzFpW §¨¦§¨¦¦§¦¨§
dXpnoCalEid Wnge miXngFnM] §©¤§©¨£¦¦§¨¥¨§
xn`PW(` ,`k wxt my)dxUr miYW oA' ¤¤¡©¤§¥¤§¥

Wnge miXnge ,Fklna dXpn dpẄ¨§©¤§¨§©£¦¦§¨¥
['mlWExiA Kln dpW?,`N`dXpn ¨¨¨©¦¨¨¦¤¨§©¤

,dpW WlWe miWlW daEWY dUr̈¨§¨§Ÿ¦§¨Ÿ¨¨
FrWx zFpW lkewx EidmixUr §¨§¦§¨©¤§¦

miYWE,FzEklnl zFpFW`xd mipXd §©¦©¨¦¨¦§©§
Exn`W FnM`xnBAwlg zcB`A §¤¨§©§¨¨§©¨©¥¤

Wi l`xUi lM' wxtAW dcB` ipiipr=]¦§§¥©¨¨¤§¤¤¨¦§¨¥¥
['wlg mdl(.bw oixcdpq).Ep`AWM KkitlE ¨¤¥¤§¦¨§¤¨

zFpW zFaWgp ,mpFr zFpW z` zFpnl¦§¤§£¨¤¡¨§

,miYWE mixUrl dXpnoFn` lWeFpA §©¤§¤§¦§©¦§¤¨§
miYW,(hi weqt my)dxUrÎzg`e §©¦§©©¤§¥

miwiFdil,(el weqt ,ck my)oCbpkEcFr ¦¨¦§¤§¨
dpW dxUr zg`EdIwcvlweqt ,dk my) ©©¤§¥¨¨§¦§¦¨

(ai,WWe mirAx` cgiA md ixd£¥¥§©©©§¨¦¨¥
odW ,EdIW`i zEkln zFpW ,mlE`e]§¨§©§Ÿ¦¨¤¥
o`M zFpnp opi` ,dpW zg`e miWlW§¦§©©¨¨¥¨¦§¨

xn`p eilr oMW ,oFrd zFpW llkAmy) ¦§©§¤¨¤¥¨¨¤¡©
(a weqt ,ak`le ...'d ipirA xWId UrIe'©©©©¨¨§¥¥§Ÿ

oFAWgA Epnp `l oke ,'l`nUE oini xq̈¨¦§Ÿ§¥Ÿ¦§§¤§
miwiFdie fg`Fdi lW mzEkln ini df¤§¥©§¨¤§¨¨¦¨¦
dWFlW wx Kln mdn cg` lM xW £̀¤¨¤¨¥¤¨©©§¨

miWcg(.g ,ckÎe .`l ,bk my).[ ¢¨¦
cvik x`al ,oey`xd epiiprl xfeg i"yx
zepy miray elld mipyd 436Îa elhazp

:laeie dhiny
miWlWE zF`nÎrAx`l aFWge `v¥©£§©§©¥§Ÿ¦

,dpW WWe,mpFr zFpW KWn lM odW ¨¥¨¨¤¥¨¤¤§£¨
d xRqn z`,mdAW zFlaFie oiHinW ¤¦§©©§¦¦§§¤¨¤

l dxUrÎWW mdelkd`nmipW- §¥¥¤§¥§¨¥¨¨¦
dxUrÎrAx`mdnmipWE oiHinW ©§©¤§¥¥¤§¦¦§©¦

mdnzFlaFixn`PW FnM](`iÎg ,dk lirl) ¥¤§§¤¤¡©
raW ,mipW zzAW raW Ll Yxtqe'§¨©§¨§¤©©§Ÿ¨¦¤©
raW ini Ll Eide ,minrR raW mipẄ¦¤©§¨¦§¨§§¥¤©
...dpW mirAx`e rWY mipXd zzAW©§Ÿ©¨¦¥©§©§¨¦¨¨
...dpW miXngd zpW z` mYWCwe§¦©§¤¥§©©£¦¦¨¨
didY dpW miXngd zpW ,`ed laFi¥¦§©©£¦¦¨¨¦§¤

,['...Exvwz `le Erxfz `l ,mklixd ¨¤Ÿ¦§¨§Ÿ¦§§£¥
,dpW zF`nÎrAx`lWimiXW §©§©¥¨¨¥¦¦

rAx`ee ,zFWFcw mipWmiWlWl §©§©¨¦§§¦§Ÿ¦
dpW WWeWi ,mixzFPdWng ¨¥¨¨©¨¦¥¨¥

ixd ,zFHinW:cgiA mdxqg miraW §¦£¥¥§©©¦§¦¨¥

dqpkPW dxizi dpW cFre ,zg ©̀©§¨¨§¥¨¤¦§§¨
dHinXa,WWe miWlXd zpW - ©§¦¨§©©§¦¨¥

mBW ,zF`Ad mipXd raWl zkiIXd©©¤¤§¤©©¨¦©¨¤©
mlE` ,dHinW zpW f` dzid `l m ¦̀Ÿ¨§¨¨§©§¦¨¨
EWprp ,'d ipirA rxd z` EUre li`Fd¦§¨¤¨©§¥¥¤¤§
ztqFp zElB zpWA ,dpW DzF` lr mB©©¨¨¨¦§©¨¤¤
xfbp mdilre ,miraWl znlWOd©©§¤¤§¦§¦©£¥¤¦§©
xnF` `Ed oke ,minlW dpW miraW¦§¦¨¨§¥¦§¥¥

minIdÎixacA(`k ,el a)mdilr lrIe' §¦§¥©¨¦©©©£¥¤
mdixEgA bxdIe ,miCUM Kln z ¤̀¤¤©§¦©©£Ÿ©¥¤
zix`Xd lbIe ...mWCwn ziaA axgA©¤¤§¥¦§¨¨©¤¤©§¥¦

...laA l` axgd onux`d dzvx cr ¦©¤¤¤¨¤©¨§¨¨¨¤
miraW zF`Nnl 'Fbe dizFzAW z ¤̀©§¤¨§§©Ÿ¦§¦

'dpW(mler xcq),z"yn ,oexkfd) ¨¨
(x"yl:el dxez
(el).Cøî éúàáäåoFWlKxe cgR §¥¥¦Ÿ¤§©©§Ÿ

.aalzaiY lW WxFXd FzF`n `Ede ¥¨§¥©¤¤¥©
,'Kx'zF`deltFp cFqi 'Kxn' lW m"n Ÿ§¨¥¤Ÿ¤§¥

'crFn' lW m"n FnM ,`Ed`EdW) §¥¤¥¤
on zhnWp m"OdW Wie ,onf zriaw§¦©§©§¥¤©¥¦§¤¤¦
,'cre' ,'cr' :zFaizA oFbM ,WxFXd©¤§§¥©¨¤

('cri''WwFn' lWe .oFWl `EdW) ©©§¤¥¤§
oFbM ,zhnWp m"OdW Wie ,lFWkn¦§§¥¤©¥¦§¤¤§

('WEwi' zaizA: §¥©¨
.áøç úñðî eñðådidY `l dqEpOd §¨§ª©¤¤©§¨Ÿ¦§¤

xn`p ixdW] mzF` ztcFxd axg ipRn¦§¥¤¤¨¤¤¨¤£¥¤¡©
EqEpi md `N` ,['scx oi`e'ENi`M §¥Ÿ¥¤¨¥¨§¦

mzF` mitcFx mibxFdENi`kE .axgA §¦§¦¨©¤¤§¦
itkE .axg 'zqpnaM' Eqpe :xn`p did̈¨¤¡©§¨§¦§ª©¤¤§¦

'ipRnM' :oNdl xn`PWaxg(m"`x): ¤¤¡©§©¨§¦§¥¤¤
.ócð äìò'sCp' oFWlxEn`do`M ¨¤¦¨§¦¨¨¨¨

:aEzMd xnF` Kke .'sgcp' FnM FWExiR¥§¦§¨§¨¥©¨

izewega zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy
מׁשקֹוף  לׁשֹון קּדּום' 'ׁשקיפן – קדים" "ׁשדּופת חבטה; לׁשֹון הּדלת ,– חבטת ׁשל ,מקֹום ּתרּגּומֹו וכן ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

'מׁשקֹופי' – ÁŒ˙ÒÓ¯·."חּבּורה" eÒÂ∑ אֹותם והֹורגים רֹודפים .ּכאּלּו ְֵַַָ¿»¿À«∆∆ְְְְִִִָ

(æì)-àìå ïéà óãøå áøç-éðtîk åéçàa-Léà eìLëå§¨«§¯¦«§¨¦²§¦§¥¤−¤§Ÿ¥´¨®¦§Ÿ
:íëéáéà éðôì äîe÷z íëì äéäú¦«§¤³¨¤Æ§½̈¦§¥−«Ÿ§¥¤«

i"yx£ÂÈÁ‡aŒLÈ‡ eÏLÎÂ∑ לנּוס ּבזה ,ּכׁשּירצּו זה לרּוץ ,יּכׁשלּו יּבהלּו ּבֹורחים ∑ÁŒÈtÓk¯·.ּכי ּכאּלּו ¿»¿ƒ¿»ƒְְְֲִִִִֶֶֶָָָָָ¿ƒ¿≈∆∆ְְִִ
ּומדרׁשֹו רֹודפם. ׁשאדם סבּורים ׁשעה וכל ּפחד, ּבלבבם ׁשּיהא הֹורגים איׁשּֿבאחיו"(ת"כ)מּלפני "וכׁשלּו :, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָ

זה  ׁשל ּבעֹונֹו נכׁשל לזה ,זה זה ערבין יׂשראל .ׁשּכל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(eny 'nr a ycw zexb`)

לזהלזהלזהלזה זהזהזהזה ערביןערביןערביןערבין ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכלללל זהזהזהזה,,,, ׁשׁשׁשׁשלללל ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹו נכנכנכנכׁשׁשׁשׁשלללל לז)זהזהזהזה כו, האמת,(רש"י לפי הּתֹוכחה, ׁשּדברי ּתֹורה' ּב'לּקּוטי איתא ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
יכֹול ׁשאחד היא, הּברכה ּכאן: ואף ּברכֹות. אּלא ּוּוּוּולהלהלהלהֹוֹוֹוֹועילעילעילעילאינם ׁשהם לעזרלעזרלעזרלעזר היינּו לזה, זה ערבין יׂשראל ׁשּכל מּכיון לחברֹו, ְְְֲֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

וערביםמערביםמערביםמערביםמערבים ּבזה ּובׂשמחה.ּוּוּוּונעימיםנעימיםנעימיםנעימיםזה לב ּבחפץ לּׁשני אחד ּומֹועילים עֹוזרים ׁשּלכן לזה, זה ְְְְֹֹ ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

(çì):íëéáéà õøà íëúà äìëàå íéBba ízãáàå©«£©§¤−©¦®§¨«§¨´¤§¤½¤−¤«Ÿ§¥¤«

i"yx£ÌÈBba Ìz„·‡Â∑ ּפזּורים מּזה ,ּכׁשּתהיּו זה אבּודים ‡˙ÌÎ.ּתהיּו ‰ÏÎ‡Â∑ ּבּגֹולה הּמתים .אּלּו «¬«¿∆«ƒְְְְֲִִִִִֶֶֶ¿»¿»∆¿∆ִֵֵַַָ

(èì)íëéáéà úöøàa íðåòa ewné íëa íéøàLpäå§©¦§¨¦´¨¤À¦©̧Æ©«£Ÿ½̈§©§−Ÿ«Ÿ§¥¤®
:ewné ízà íúáà úðåòa óàå§©²©«£Ÿ¬Ÿ£Ÿ−̈¦¨¬¦¨«

i"yx£Ìz‡ Ì˙·‡ ˙BÚa∑(ת"כ) ּבידיהם אבֹותיהם מעׂשה ּכׁשאֹוחזים – אּתם אבֹותם ∑ewnÈ.ּכׁשעֹונֹות «¬…¬…»ƒ»ְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָƒ»
המּסה  "יּמּסּו",לׁשֹון יב)וכמֹוהּו,ּכמֹו יד בחריהן"(זכריה "ּתּמקנה לח),: חּבּורתי"(תהלים ."נמּקּו ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

„˜ÔÈÏËלז  Ì„wÓk È‰eÁ‡a ¯·b ÔeÏ˜zÈÂ¿ƒ«¿¿«¿»ƒ¿ƒ»»¿»¿ƒ
‰Óe˜z ÔBÎÏ È‰˙ ‡ÏÂ ˙ÈÏ ÛÈ„¯Â ‡a¯Áa¿«¿»¿»ƒ»ƒ¿»¿≈¿¿»

:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„√̃»«¬≈¿»≈

‡¯Úלח  ÔBÎ˙È ¯Ób˙e ‡iÓÓÚ ÈÈa Ôe„·˙Â¿≈¿≈≈«¿«»¿««»¿¬«
:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa«¬≈¿»≈

ÔB‰È·BÁaלט  ÔeÒÓzÈ ÔBÎa Ôe¯‡zLÈ„e¿ƒ¿«¬¿ƒƒ¿¿≈
È·BÁa Û‡Â ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ‡˙Ú¯‡a¿«¿¬»«¬≈¿»≈¿«¿≈
:ÔeÒÓzÈ ÔB‰„Èa ÔÈ„ÈÁ‡c ‡iLÈa ÔB‰˙‰·‡¬»»¿ƒ«»«¬ƒƒƒ≈ƒƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

dlr lFw'FWExWxM WNg lFw - 'sCp ¨¤¦¨©¨§¦§
drWA dlr lWEdMnE FtgFC gExdW ¤¨¤§¨¨¤¨©£©¥

WwWwnE xg` dlr lr(wtFce haFg) ©¨¤©¥§©§¥¥§¥
eilrlFw `ivFnEEqEpi dfM lFTn mB - ¨¨¦©¦¨¤¨

.dldaAFnEBxY oke:qFlwpE`Aw'l §¤¨¨§¥©§§§§©
'siTWc `Rxh,[hAgPd dlr lFw] ©§¨§©¦¨¤©¤§¨

'siTW'e`Ed ziOx`A.dhag oFWl §©¦©£©¦§£¨¨
lW mEBxYA oM EpivOW FnMzFtEcW' §¤¨¦¥©©§¤§

'micw(e ,`n ziy`xa)'mECiw otiwW' ¨¦§¦¨¦
mB Epivn oke ,[zigxfn gExA mihEag]£¦§©¦§¨¦§¥¨¦©

`xwOA'sFwWn' oFWl(f ,ai zeny) ©¦§¨§©§
,gzRd zxBqnAW oFilrd Wxw=]¤¤¨¤§¤§¦§¤¤©¤©
,[gzRd agFxl daikWA gPEOd©¨¦§¦¨§©©¤©

`EdW mW lr oM `xwPdzhag mFwn ©¦§¨¥©¥¤§£¨©
zlCd.DzxibqA cinY eilr zwtFCd ©¤¤©¤¤¨¨¨¦¦§¦¨¨

'dxEAg' lW FnEBxY oke(dk ,`k zeny) §¥©§¤©¨
,'itFwWn' -d`A dxEAgdW mW lr ©§¥©¥¤©©¨¨¨

lFw' o`M s` .d`Mde dhag ici lr©§¥£¨¨§©¨¨©¨
mitgcPd milr lFw :FWExiR 'sCp dlr̈¤¦¨¥¨¦©¦§¨¦

df z` df mihaFge gExA(m"`x):fl dxez ¨©§§¦¤¤¤
(fl).åéçàa Léà eìLëåEvExIWM §¨§¦§¨¦§¤¨

dfa df ElWMi ,qEpl (EvxIWM :`"q)§¤¦§¨¦¨§¤¨¤
,ElRieuExl EldAi iMzExidnA §¦§¦¦¨£¨¦§¦

mF`zR cgRn dxizi(`"eb): §¥¨¦©©¦§
.áøç éðtîkiptNn migxFa ENi`M §¦§¥¤¤§¦§¦¦¦§¥

mibxFd.axgA mifgF`d`dIW §¦¨£¦§¤¤¤§¥
drW lke ,cgR maalAmdmixEaq ¦§¨¨©©§¨¨¨¥§¦

.mtcFx mc`WFhEWt itl Edf ¤¨¨§¨¤§¦§
zngn didi eig`A Wi` oFlXMdW]¤©¦¨¦§¨¦¦§¤¥£©

.[dvExOd zldAElWke' ,FWxcnE ¤¨©©§¨¦§¨§¨§
'eig`A Wi`lW FpFrA lWkp df - ¦§¨¦¤¦§¨©£¤

,dfitldfl df oiaxr l`xUi lMW ¤§¦¤¨¦§¨¥£¥¦¤¨¤
axr Edixd l`xUIn cg` lM -¨¤¨¦¦§¨¥£¥¨¥
`EdWM FA zFgnl Fxiag lr i`xg`e§©§©©£¥¦§§¤
FgiPn `Ed m`e ,dxEXM `NW bdpzn¦§©¥¤Ÿ©¨§¦©¦
Fci lr Wprdl lElr `Ed ixd `Fhgl©££¥¨§¥¨¥©¨
'eig`A Wi`' oFWl aEzMd hwPW Edfe]§¤¤¨©©¨§¦§¨¦
Ff `id mdipiA deg`d iM xnFl©¦¨©£¨¥¥¤¦
df miWprp EidIWe ,zEaxrl znxFBW¤¤¤¨©§§¤¦§¤¡¨¦¤

df lW FpFrA(`"eb)[(:fk oixcdpq ,`xtq) ©£¤¤
(fh ,hi lirl o"anx :fk oixcdpq):gl dxez

(gl).íéBba ízãáàåFWExiR oi` ©£©§¤©¦¥¥
K`id oM m`W] WOn micEa` EidYW¤¦§£¦©¨¤¦¥¥¨
oNdl dxEn`d dghadd miIwzY¦§©¥©©§¨¨¨£¨§©¨

(dnÎcn miweqt)z`f mB s`e'mzFidA §©©Ÿ¦§¨
mdiaiF` ux`A`le miYq`n `l §¤¤§¥¤Ÿ§©§¦§Ÿ

zixA mdl iYxkfe ...mzNkl miYlrb§©§¦§©Ÿ¨§¨©§¦¨¤§¦
:FWExiR KM `N` ,['ebe 'mipW`x¦Ÿ¦¤¨¨¥

mixEft EidYWM,miiFBd zFvx`A §¤¦§§¦§©§©¦
dGn df micEa` EidYwEgix KFYn ¦§£¦¤¦¤¦¦

xn`PW FnkE .mkipiA zFnFwOd©§¥¥¤§¤¤¡©
dlrnl(bl weqt)'miFBa dxf` mkz`e'- §©§¨§¤§¤¡¨¤©¦

cg` mFwnl mkNEM ElbY `NWoiir) ¤Ÿ¦§§¤§¨¤¨
(`xtq(`"eb ,m"`x):

íëúà äìëàå.mkiai` ux`EN` §¨§¨¤§¤¤¤Ÿ§¥¤¥
dlFBA mizOduEgA mixEaTd - ©¥¦©¨©§¦§

zxEaw zEkf `l mdA oi`W ,ux`l̈¨¤¤¥¨¤Ÿ§§©
,miaFh miUrn zEkf `le ,l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥§Ÿ§©£¦¦
xn`p mdilrW .dIgzl EnEwIW icM§¥¤¨¦§¦¨¤£¥¤¤¡©

'ebe 'mkz` dlk`e' :o`MEidIW ¨§¨§¨¤§¤¤¦§
Exn` oke] mW micEa`mildz hewli) £¦¨§¥¨§

(c"rzz,eixage hap oA mraxi ENit`'£¦¨¨§¨¤§¨©£¥¨
mdl mxB inE .giWOd zFnil miIg©¦¦©¨¦©¦¨©¨¤
ux` zxEaw ,mPdiB lW DpiCn lvPdl§¦¨¥¦¦¨¤¥¦¨§©¤¤

xn`PW .l`xUi(bn ,al mixac)xRke' ¦§¨¥¤¤¡©§¦¤
['FOr Fznc`(a"a):hl dxez ©§¨©

(hl).ízà íúBáà úðBòamipAd m` ©£Ÿ£¨¦¨¦©¨¦
oFrA miWprp Eidi dOl ,E`hg `lŸ¨§¨¨¦§¤¡¨¦©£
'mY`' xn`p Kkl `N` ?mdizFa`- £¥¤¤¨§¨¤¡©¦¨



izewegaסח zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy

(î)øLà íìòîa íúáà ïåò-úàå íðåò-úà ecåúäå§¦§©³¤£Ÿ¨Æ§¤£´Ÿ£Ÿ½̈§©«£−̈£¤´
:éø÷a énò eëìä-øLà óàå éá-eìòî̈«£¦®§©¾£¤¨«§¬¦¦−§¤«¦

(àî)õøàa íúà éúàáäå éø÷a ínò Cìà éðà-óà©£¦º¥¥³¦¨Æ§¤½¦§¥«¥¦´Ÿ½̈§¤−¤
eöøé æàå ìøòä íááì òðké æà-Bà íäéáéà«Ÿ§¥¤®¨´¦¨©À§¨¨Æ¤«¨¥½§−̈¦§¬

:íðåò-úà¤£Ÿ¨«
i"yx£Ì˙‡ È˙‡·‰Â∑(ת"כ) ליׂשראל טֹובה מּדה זֹו אביאם! ּבעצמי וגלינּו,אני 'הֹואיל אֹומרים: יהיּו ׁשּלא ¿≈≈ƒ…»ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

האּמֹות  אלילים,ּבין מּניחם עֹובדי איני אני ּכמעׂשיהם'! לתחת ,נעׂשה ּומחזירן נביאי את אני מעמיד אּלא ְְְְֱֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
לבֿלג)ׁשּנאמר,ּכנפי  כ וגֹו'"(יחזקאל חזקה ּביד אםֿלא וגֹו' חיֿאני וגֹו' תהיה לא היֹו עלֿרּוחכם "והעלה :. ְְְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ÚkÈ Ê‡ŒB‡∑כג)ּכמֹו הּוא"(שמות נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע "אֹו אּולי ,: אחר: לׁשֹון יּכנע. אז יּכנע ,ׁשּמא ,אם אז »ƒ»«ְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ
וגֹו' ‡˙ÌBÚŒ.לבבם eˆ¯È Ê‡Â∑ ּביּסּוריהם עֹונם על .יכּפרּו ְְָָ¿»ƒ¿∆¬»ְְְֲִֵֶַַָ

(áî)÷çöé éúéøa-úà óàå áB÷òé éúéøa-úà ézøëæå§¨«©§¦−¤§¦¦´©«£®§©Á¤§¦¦̧¦§¹̈
:økæà õøàäå økæà íäøáà éúéøa-úà óàå§©̧¤§¦¦¯©§¨¨²¤§−Ÿ§¨¨¬¤¤§«Ÿ

i"yx£¯aŒ˙‡ Èz¯ÎÊÂ·B˜ÚÈ È˙È∑ נטל יעקב מקֹומֹות: ּבחמּׁשה חסר ואלּיהּו מלא; נכּתב מקֹומֹות ּבחמּׁשה ¿»«¿ƒ∆¿ƒƒ«¬ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ
ערבֹון  אלּיהּו ׁשל מּׁשמֹו ּבניו ,אֹות ּגאּלת ויבּׂשר B˜ÚÈ·.ׁשּיבא È˙È¯aŒ˙‡ Èz¯ÎÊÂ∑?אחֹורּנית נמנּו לּמה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ¿»«¿ƒ∆¿ƒƒ«¬ְֲִִַָָ

ּכדאי ,ּכלֹומר  אינֹו ואם ;לכ הּקטן יעקב הּוא ּכדאי ,ּכדאי אינֹו ואם עּמֹו. יצחק עּמֹו,הרי אברהם ,הרי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹ
הּמזּבח  על ּומּנח  צבּור לפני  נראה יצחק  ׁשל אפר ֹו אּלא ּביצחק ? 'זכירה' נאמרה לא ולּמה ּכדאי. .ׁשהּוא ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

‡·‰˙‰ÔBמ  È·BÁ ˙ÈÂ ÔB‰È·BÁ ˙È ÔecÂÈÂƒ«»≈¿»≈¬»»¿
ÈÓ„˜ eÎÈl‰c Û‡Â ÈÓ„˜ e¯wL„ ÔB‰¯˜La¿ƒ¿¿¿«»√»»¿«¿«ƒ√»«

:eÈL˜a¿«¿

ÔB‰˙Èמא  ÏÚ‡Â eÈL˜a ÔB‰nÚ C‰‡ ‡‡ Û‡«¬»¡«ƒ¿¿«¿¿»≈»¿
ÔB‰aÏ ¯·zÈ ÔÎ· B‡ ÔB‰È··„ ÈÏÚa Ú¯‡a«¬««¬≈¿»≈¿≈ƒ»«ƒ¿

:ÔB‰È·BÁ ˙È ÔeÚ¯È ÔÎ·e ‡LÙË«¿»¿≈ƒ¿»≈

È˙מב  Û‡Â ·B˜ÚÈ ÌÚ„ ÈÓÈ˜ ˙È ‡¯ÈÎ„Â¿»ƒ¿»»¿»ƒ¿ƒ«¬¿«»
Ì‰¯·‡ ÌÚ„ ÈÓÈ˜ ˙È Û‡Â ˜ÁˆÈ ÌÚ„ ÈÓÈ¿̃»ƒ¿ƒƒ¿»¿«»¿»ƒ¿ƒ«¿»»

:¯ÈÎ„ ‡‡ ‡Ú¯‡Â ¯ÈÎ„ ‡‡¬»»ƒ¿«¿»¬»»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx
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ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr dk zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמזזזזּבּבּבּבחחחח עלעלעלעל ּוּוּוּוממממּנּנּנּנחחחח צבצבצבצבּוּוּוּורררר לפנילפנילפנילפני נראהנראהנראהנראה יצחקיצחקיצחקיצחק ׁשׁשׁשׁשלללל מב)אפראפראפראפרֹוֹוֹוֹו כו, הּמזּבח,(רש"י על נׁשאר אינֹו הּקרּבנֹות אפר הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ
על  נׂשרף יצחק ּכאּלּו מתחּדׁשת, ּפעּלה ּבגדר היא ׁשהעקדה לֹומר, ויׁש הּדׁשן. והֹוצאת ּתרּומת מצות ּבֹו לקּים יׁש ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻאּלא
ולכן  זה. ּברגע ּכביכֹול, ׂשרפתֹו, ידי על ׁשּנֹוצר האפר הּמזּבח" על ּומּנח "צבּור רגע ּבכל מחדׁש; רגע ּבכל ּכקרּבן ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻהּמזּבח

עצמֹו. זה ּברגע הּמתרחׁש מארע לזּכר צר אין ׁשּכן זכירה, ּבֹו נאמרה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹלא

(âî)äéúúaL-úà õøúå íäî áæòz õøàäå§¨Á̈¤Á¥«¨¥̧¥¤¹§¦´¤¤©§Ÿ¤À¨
ïòéáe ïòé íðåò-úà eöøé íäå íäî änLää§©¨Æ¥¤½§¥−¦§´¤£Ÿ¨®©©́§©½©

:íLôð äìòb éúwç-úàå eñàî éètLîa§¦§¨©´¨½̈§¤ªŸ©−¨«£¨¬©§¨«
i"yx£ÔÚÈ·e ÔÚÈ∑מאסּו ּבמׁשּפטי אׁשר ּובגמּול .ּגמּול ««¿««ְְְְֲִִֶַָָָ

(ãî)-àì íäéáéà õøàa íúBéäa úàæ-íb óàå§©©ÂŸ¦«§º̈§¤´¤«Ÿ§¥¤À«Ÿ
ízà éúéøa øôäì íúlëì íézìòâ-àìå íézñàî§©§¦³§«Ÿ§©§¦Æ§©Ÿ½̈§¨¥¬§¦¦−¦¨®

:íäéäìà ýåýé éðà ék¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
i"yx£˙‡ÊŒÌbŒÛ‡Â∑ אמרּתי אׁשר הּפרענּות זאת עּמהם עֹוׂשה אני אפּלּו איביהם ,ואף ּבארץ לא ,ּבהיֹותם ¿««…ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ

אּתם  אׁשר ּבריתי ּולהפר לכּלֹותם .מאסּתים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(292 'nr fk zegiy ihewl)

לכלכלכלכּלּלּלּלתםתםתםתם געלגעלגעלגעלּתּתּתּתיםיםיםים ולאולאולאולא מאסמאסמאסמאסּתּתּתּתיםיםיםים מד)לאלאלאלא (כו, ֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַֹֹֹֹ ָָָָֹֹ
ה' ּבעיני ואדרּבה, ּבהם, מֹואס אינֹו הּקּב"ה אבל ּבּורסקי, ׁשל לׁשּוק הּנמׁשל ּבגלּות, נמצאים יׂשראל ׁשּבני מבאר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּבּזהר
הּוא  ׁשּבעיניו ּבּורסקי, ׁשל ּבׁשּוק ּדרה ׁשּכלתֹו אדם (ּוכמֹו ּכּלה לׁשֹון - לכּלתם מּצד מאסּתים לא ּבׂשמים: ׁשל ּכׁשּוק ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּוא

אינֹו יהּודי אֹומר: הוי ּבׂשמים). ׁשל הֹופ''''אאאאֹוֹוֹוֹוכלכלכלכל''''ּכׁשּוק עצמֹו זה וריח מּבחּוץ; אֹותֹו מּקיף רע ׁשריח אּלא זה ואין מהּגלּות, ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
!החׁש מן האֹור יתרֹון ּבבחינת ניחֹוח', ְְְִִִִִֵֶַַַַָֹל'ריח

hÓL‰‡מג  ˙È ÈÚ¯˙Â ÔB‰pÓ LË¯˙˙ ‡Ú¯‡Â¿«¿»ƒ¿¿≈ƒ¿¿«¿≈»¿ƒ»»
ÔB‰È·BÁ ˙È ÔeÚ¯È Ôep‡Â ÔB‰pÓ ˙‡È„ˆ„a¿ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿»≈
eˆ˜ ÈÈ„·c ÔB‰ÈÏÚ È˙È‡ ÔÎ¯a ÛÏÁ ÔÈËÂÏ¿»ƒ√«ƒ¿»«¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ«»

:ÔB‰LÙ ˙˜Á¯ ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ¿»¿»«¿≈««¿¿

ÈÏÚaמד  Ú¯‡a ÔB‰ÈÂ‰Óa ‡c Ì¯a Û‡Â¿«¿«»¿≈¡≈«¬««¬≈
Ôep˜Á¯‡ ‡ÏÂ ÔepLË¯‡ ‡Ï ÔB‰È··„¿»≈»«¿≈ƒ¿»«¿≈ƒ
‡‡ È¯‡ ÔB‰nÚ ÈÓÈ˜ ‰‡L‡Ï ÔB‰˙eÈˆÈLÏ¿≈»¿¿«¿»»¿»ƒƒ¿¬≈¬»

:ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬
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.áB÷òé éúéøa úà ézøëæåEpnp dOl §¨©§¦¤§¦¦©£¨¨¦§
zFa`d o`MziPxFg`,KEtd xcqA - ¨¨¨£©¦§¥¤¨

wgvi mdxa` :mzFclFY xcq itM `le§Ÿ§¦¥¤§¨©§¨¨¦§¨
?awrieiC WIW EprinWdl `N` §©£Ÿ¤¨§©§¦¥¤¥©

icM cal zFa`d on cg` lM zEkfA¦§¨¤¨¦¨¨§¨§¥
mrxf lr obdl,EAxi m` wxe §¨¥©©§¨§©¦¦§

if` ,xzFiA l`xUi lW mdizFpFr£¥¤¤¦§¨¥§¥£©
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did ,xcQM mzF` dpFn aEzMd did̈¨©¨¤¨©¥¤¨¨
,mNEM sExiv Kixv otF` lkAW rnWn©§©¤§¨¤¨¦¥¨
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xFCd l` xzFi aFxwe zFa`d xFcA§¨¨§¨¥¤©

eilr obdl icM ,dGdm`e ;zFpFrd Eax ©¤§¥§¨¥¨¨§¦¨¨£
ei`ck Fpi`,cal FzEkfA (iE`x)ixd §¥§©¨¦§§¨£¥

m`e ;FOr wgvioiicr,i`ck Fpi` ¦§¨¦§¦£©¦¥§©
i`ck `EdW ,FOr mdxa` ixd£¥©§¨¨¦¤§©
m` dWn rci `NW ,lbrd dUrnaE]§©£¥¨¥¤¤Ÿ¨©¤¦
mdn cg` zEkfA iC dfM oFr zxRkl§©¨©£¨¤©¦§¤¨¥¤

zEkf xAgl icM ,mxcqM mxiMfd ,cal§¨¦§¦¨§¦§¨§¥§©¥§
xn`PW FnM .cgiA mNEM(bi ,al zeny) ¨§©©§¤¤¡©

l`xUilE wgvil mdxa`l xkf'§Ÿ§©§¨¨§¦§¨§¦§¨¥
'Licar(`"eb).[:i"yx siqeneoke awriA £¨¤§©£Ÿ§¥

lW zFpFWl o`M Exn`p mdxa`A§©§¨¨¤¤§¨§¤
.['xMf`' ,'iYxkfe'] dxikf`l dOle §¦¨§¨©§¦¤§Ÿ§¨¨Ÿ

dxikf dxn`pmB,`N` ?wgviAKM ¤¤§¨§¦¨©§¦§¨¤¨¨
:d"awd xnF`wgvi lW Fxt`xt` - ¥¤§¤¦§¨¥¤

oAxwl FztixUxEav iptl d`xp §¥¨§¨§¨¦§¤§¨©¨
,gAfOd lr gPEnEdidW xg`n iM ¨©©¦§¥©¦¥©©¤¨¨

oAxwM sxVdlE hgXdl oOEfnE okEn¨§¨§¦¨¥§¦¨¥§¨§©
ok` ENi`M iptl xaCd aWgp ,dlFr¨¤§¨©¨¨§¨©§¦¨¥
xaC lkM df ixde ,oM FA miIwzp¦§©¥¥©£¥¤§¨¨¨
KxFv FA oi`W ,mipirl d`xPd©¦§¤¨¥©¦¤¥¤

'dxikf'l(`xtq)(`"w ,i"`a):bn dxez ¦§¦¨
(bn).ïòéáe ïòézpizp oFWl `Ed 'ori' ©©§©©©©§§¦©

mEXn' '...W llbA' :FnM] xacl mrh©©§¨¨§¦§©¤¦
'ori' oFWl hFwpl aEzMd Kxce ,['...W¤§¤¤©¨¦§§©©
mrh zpizpA xAEcn xW`M wx©©£¤§¨¦§¦©©©
,aFh dUrn lr xkUA m`] 'lEnb'l¦§¦§¨¨©©£¤

oFbM ,rx dUrn lr WpFrA m`ziy`xa) ¦§¤©©£¤¨§
(fh akdGd xaCd z` ziUr xW` ori'©©£¤¨¦¨¤©¨¨©¤

FnkE ,'Lcigi z` LpA z` YkUg `le§Ÿ¨©§¨¤¦§¤§¦¤§

ok(ai ,k xacna)iA mYpn`d `l ori' ¥©©Ÿ¤¡©§¤¦
o`ke .['l`xUi ipA ipirl ipWiCwdl§©§¦¥¦§¥¥§¥¦§¨¥§¨
ori' minrR xn`e aEzMd ltMW¤¨©©¨§¨©©£©¦©©

,'oriaE:FWExiRxW` lEnbaE lEnB §©©¥§¦§£¤
,Eq`n ihRWnAipin dAxd oMW §¦§¨©¨¨¤¥©§¥¦¥

dWxtA Wi zFxiardAxde ,Ff £¥¥§¨¨¨§©§¥
mdilr Exn`p mipFW 'milEnB'(`xtq oiir) §¦¦¤¤§£¥¤

(w"cx mya g"n`a ,i"`a):cn dxez
(cn).úàæ íb óàåzFnFwOd aFxA §©©Ÿ§©§

df minFC ,'mb'e 's`' zFpFWNd ,`xwOA©¦§¨©§©§©¦¤
o`M mlE`e .mzErnWnA dfl̈¤§©§¨¨§¨¨
WxRzIW ixd ,cgi mixMfp mdipXWM§¤§¥¤¦§¨¦©©£¥¤¦§¨¥
,libxdn dpFW otF`A 'mB' oFWl§©§¤¤¥¨¨¦
WExiR Kke .'ENit`' oFWl zErnWnM§©§¨§£¦§¨¥

:aEzMdENit` s`eWMdUFr ip` ©¨§©£¦§¤£¦¤
,iYxn` xW` zEprxERd z`f mdOr¦¨¤Ÿ©§¨£¤¨©§¦

mpFrA ETOi mdWux`A mzFidA ¤¥¦©©£¨¦§¨§¤¤
mdiaiF`,df lM mrmq`n` `l §¥¤¦¨¤Ÿ¤§¨¥

mY` xW` izixA xtdlE mzFNkl§©¨§¨¥§¦¦£¤¦¨
zaiYW miHrOd zFnFwOd on `nbEC]§¨¦©§©§©¦¤¥©

'ENit`' oFWlA zWOWn 'mB',fi aÎl`eny) ©§©¤¤¦§£¦
(aixW` miWp`d lkA ...xzFp `le' :§Ÿ©§¨¨£¨¦£¤

['cg` mB FY`:dn dxez ¦©¤¨
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(î)øLà íìòîa íúáà ïåò-úàå íðåò-úà ecåúäå§¦§©³¤£Ÿ¨Æ§¤£´Ÿ£Ÿ½̈§©«£−̈£¤´
:éø÷a énò eëìä-øLà óàå éá-eìòî̈«£¦®§©¾£¤¨«§¬¦¦−§¤«¦

(àî)õøàa íúà éúàáäå éø÷a ínò Cìà éðà-óà©£¦º¥¥³¦¨Æ§¤½¦§¥«¥¦´Ÿ½̈§¤−¤
eöøé æàå ìøòä íááì òðké æà-Bà íäéáéà«Ÿ§¥¤®¨´¦¨©À§¨¨Æ¤«¨¥½§−̈¦§¬

:íðåò-úà¤£Ÿ¨«
i"yx£Ì˙‡ È˙‡·‰Â∑(ת"כ) ליׂשראל טֹובה מּדה זֹו אביאם! ּבעצמי וגלינּו,אני 'הֹואיל אֹומרים: יהיּו ׁשּלא ¿≈≈ƒ…»ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

האּמֹות  אלילים,ּבין מּניחם עֹובדי איני אני ּכמעׂשיהם'! לתחת ,נעׂשה ּומחזירן נביאי את אני מעמיד אּלא ְְְְֱֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
לבֿלג)ׁשּנאמר,ּכנפי  כ וגֹו'"(יחזקאל חזקה ּביד אםֿלא וגֹו' חיֿאני וגֹו' תהיה לא היֹו עלֿרּוחכם "והעלה :. ְְְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ÚkÈ Ê‡ŒB‡∑כג)ּכמֹו הּוא"(שמות נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע "אֹו אּולי ,: אחר: לׁשֹון יּכנע. אז יּכנע ,ׁשּמא ,אם אז »ƒ»«ְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ
וגֹו' ‡˙ÌBÚŒ.לבבם eˆ¯È Ê‡Â∑ ּביּסּוריהם עֹונם על .יכּפרּו ְְָָ¿»ƒ¿∆¬»ְְְֲִֵֶַַָ

(áî)÷çöé éúéøa-úà óàå áB÷òé éúéøa-úà ézøëæå§¨«©§¦−¤§¦¦´©«£®§©Á¤§¦¦̧¦§¹̈
:økæà õøàäå økæà íäøáà éúéøa-úà óàå§©̧¤§¦¦¯©§¨¨²¤§−Ÿ§¨¨¬¤¤§«Ÿ

i"yx£¯aŒ˙‡ Èz¯ÎÊÂ·B˜ÚÈ È˙È∑ נטל יעקב מקֹומֹות: ּבחמּׁשה חסר ואלּיהּו מלא; נכּתב מקֹומֹות ּבחמּׁשה ¿»«¿ƒ∆¿ƒƒ«¬ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ
ערבֹון  אלּיהּו ׁשל מּׁשמֹו ּבניו ,אֹות ּגאּלת ויבּׂשר B˜ÚÈ·.ׁשּיבא È˙È¯aŒ˙‡ Èz¯ÎÊÂ∑?אחֹורּנית נמנּו לּמה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ¿»«¿ƒ∆¿ƒƒ«¬ְֲִִַָָ

ּכדאי ,ּכלֹומר  אינֹו ואם ;לכ הּקטן יעקב הּוא ּכדאי ,ּכדאי אינֹו ואם עּמֹו. יצחק עּמֹו,הרי אברהם ,הרי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹ
הּמזּבח  על ּומּנח  צבּור לפני  נראה יצחק  ׁשל אפר ֹו אּלא ּביצחק ? 'זכירה' נאמרה לא ולּמה ּכדאי. .ׁשהּוא ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

‡·‰˙‰ÔBמ  È·BÁ ˙ÈÂ ÔB‰È·BÁ ˙È ÔecÂÈÂƒ«»≈¿»≈¬»»¿
ÈÓ„˜ eÎÈl‰c Û‡Â ÈÓ„˜ e¯wL„ ÔB‰¯˜La¿ƒ¿¿¿«»√»»¿«¿«ƒ√»«

:eÈL˜a¿«¿

ÔB‰˙Èמא  ÏÚ‡Â eÈL˜a ÔB‰nÚ C‰‡ ‡‡ Û‡«¬»¡«ƒ¿¿«¿¿»≈»¿
ÔB‰aÏ ¯·zÈ ÔÎ· B‡ ÔB‰È··„ ÈÏÚa Ú¯‡a«¬««¬≈¿»≈¿≈ƒ»«ƒ¿

:ÔB‰È·BÁ ˙È ÔeÚ¯È ÔÎ·e ‡LÙË«¿»¿≈ƒ¿»≈

È˙מב  Û‡Â ·B˜ÚÈ ÌÚ„ ÈÓÈ˜ ˙È ‡¯ÈÎ„Â¿»ƒ¿»»¿»ƒ¿ƒ«¬¿«»
Ì‰¯·‡ ÌÚ„ ÈÓÈ˜ ˙È Û‡Â ˜ÁˆÈ ÌÚ„ ÈÓÈ¿̃»ƒ¿ƒƒ¿»¿«»¿»ƒ¿ƒ«¿»»

:¯ÈÎ„ ‡‡ ‡Ú¯‡Â ¯ÈÎ„ ‡‡¬»»ƒ¿«¿»¬»»ƒ
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`weeC;mY` mzFa` zFpFrWMxnFlM ©§¨§¤££¨¦¨§©
mifgF`WMz` mipAddUrn §¤£¦©¨¦¤©£¥

mdiciA mdizFa`,mdFnM mibdFpe £¥¤¦¥¤§£¦§¤
mbe mnvr oFrA mB mipAd EWpri if £̀©¥¨§©¨¦©©£©§¨§©

mdizFa` oFrA(my)(:fk oixcdpq i"yx): ©££¥¤
.ewnédqnd oFWlxaC zkitd=] ¦¨§£¨¨£¦©¨¨

.[mFgA qnPd bpFC oFbM ,milfFpl dWẅ¤§§¦§¨©¨¥§
FWExiR o`M xEn`d 'ETOi' ixdeFnM ©£¥¦©¨¨¨¥§

.'EQOi'Eidi mkA mix`WPd ,xnFlM ¦©§©©¦§¨¦¨¤¦§
lr zFIEprxERd aFxn miWlgpe miqnp§¥¦§¤¡¨¦¥©§¨©

.mdizFpFr:EdFnkeeipire'dpwOY £¥¤§¨§¥¨¦©§¨
'odixFga(ai ,ci dixkf)xW` miiFBd ipir] §¥¤¥¥©¦£¤

dpqOY ,milWExi lr mgNdl E`Faï§¦¨¥©§¨©¦¦©§¨
[odixFg KFzA,:oke'izFxEAg ETnp' §¥¤§¥¨©©¨

(e ,gl mildz)mdn E`vi ,izFMn EQnp]¨©©©¨§¥¤
[odininE onC(c"evn):n dxez ¨¨¥¥¤

(`n).íúà éúàáäåaEzMd hwp `l §¥¥¦Ÿ¨Ÿ¨©©¨
iYklFde' F` 'mzF` iYgNWe' oFWl§§¦©§¦¨§©§¦
mdW ,mdiaiF` ux` l` 'mzF`¨¤¤¤§¥¤¤¥
dgci d"awdW mrnWnA WIW zFpFWl§¤¥§©§¨¨¤¦§¤
`N` ,Fvx`n mWxbie eipR lrn mzF`¨¥©¨¨¦¨§¥¥©§¤¨

iz`ade' oFWl hwp'mz`,WIW ¨©§§¥¥¦Ÿ¨¤¥
:FrnWnAm`ia` invra ip`Kl`e §©§¨£¦§©§¦£¦¨§¥¥

.mWl mdOreFf`iddaFh dCn ¦¨¤§¨§¦¦¨¨
l`xUildUrW daFh dbdpd - §¦§¨¥©§¨¨¨¤¨¨

ixnbl Eca`i `NW icM ,d"awd mdOr¦¨¤§¥¤ŸŸ§§©§¦
,mdiaiF` ux`AmixnF` Eidi `NW §¤¤§¥¤¤Ÿ¦§§¦

li`Fd'eipR lrn EpzF` gNiW d"awde ¦§¦©¨¥©¨¨
,zFOE`d oiA EpilbewFxtp dYrn ixd §¨¦¥¨£¥¥©¨¦§

Epx`Ev lrn FNre;'mdiUrnM dUrp ª¥©©¨¥§©£¤§©£¥¤
:d"awd xnF` KM lr,mgiPn ipi` ip` ©¨¥£¦¥¦©¦¨

oixifgnE i`iap z` ip` cinrn `N ¤̀¨©£¦£¦¤§¦©©£¦¦
ozF`,itpM zgzloiprMxn`PW ¨§©©§¨©§¦§¨¤¤¡©

(blÎal ,k l`wfgi)Fid mkgEx lr dlFrde'§¨¨©£¤¨
didz `ldidp mixn` mY` xW` Ÿ¦§¤£¤©¤Ÿ§¦¦§¤

,oa`e ur zxWl ...miFBk'Fbe ip` ig ©¦§¨¥¥¨¨¤©¨¦§
diEhp rFxfaE dwfg ciA `l m ¦̀Ÿ§¨£¨¨¦§©§¨
'Fbe 'mkilr KFln` dkEtW dngaE§¥¨§¨¤§£¥¤§

(`xtq)(`"eb):
.òðké æà Bào`M dxEn`d 'F`' zaiY ¨¦¨©¥©¨£¨¨

df F`' :zFnFwOd aFxaM DWExiR oi ¥̀¥¨¦§©§¤
aEzMd xiMfd `l o`M ixdW ,'df F`¤¤£¥¨Ÿ¦§¦©¨
mdipiA xFxal KiIW didIW mixac ipW§¥§¨¦¤¦§¤©¨¦§¥¥¤
'F`' zaiY `N` .'df F` df F`' xnFle§©¤¤¤¨¥©

,'m`' FnM o`M DWExiRFnMEpivOW ¥¨¨§¦§¤¨¦
:FznbEC'`Ed gBp xFW iM rcFp F`' §¨©¦©¨

(el ,`k zeny),,oMW .'rcFp m`' FWExiRW¤¥¦©¤¥
xaC zxixaA xAcn aEzMd oi` mW mB©¨¥©¨§©¥¦§¥©¨¨

.mipXd on cg`:oM Wxtl Wi o`M s`e ¤¨¦©§©¦§©¨¥§¨¥¥
rpMi f` m`,mpFr z` Evxie maal ¦¨¦¨©§¨¨§¦§¤£¨

awri izixA z` mdl xFMf`.'ebeoFWl ¤§¨¤¤§¦¦©£Ÿ¨
xg`o`M dxEn`d 'F`' zaiY - ©¥¥©¨£¨¨

:DWExiR.'ilE`',aEzMd xnF` Kke ¥¨©§¨¥©¨
lM z` mdilr `ia`W xg`l§©©¤¨¦£¥¤¤¨

,ElNd zFIEprxERdrpMi f` `OW ©§¨©¨¤¨¨¦¨©
'Fbe maal(x"yl): §¨¨§

.íðBò úà eöøé æàåoFWl `Ed 'Evxi' §¨¦§¤£¨¦§§
f` ,xnFlM .iESixmpFr lr ExRki ¦§©¨§©§©£¨

mdixEQiAoFWlke] mFwOl ESxzie §¦¥¤§¦§©©¨§¦§
aEzMd(aÎ` ,n diryi)'...iOr Engp Engp ©¨©£©£©¦

['DpFr dvxp iM:an dxez ¦¦§¨£¨
(an).áB÷òé éúéøa úà ézøëæå§¨©§¦¤§¦¦©£

zFnFwn dXngAcalAaYkpmW ©£¦¨§¦§¨¦§©¥
`EdWM 'aFwri'`lnitM ,e"ie zF`A ©£§¤¨¥¨¨§¦

.df wEqtA aYkPWEaYkp mzOErl ¤¦§©§¨¤§¨¨¦§©
lW FnW'EdIl`'`iaPdxqge"ie §¤¥¦¨©¨¦¨¥¨

wx (dIl`).zFnFwn dXngA,Fpiipre ¥¦¨©©£¦¨§§¦§¨
iMzF` lhp awrie"ielW FnXn ¦©£Ÿ¨©¨¦§¤

EdIl`oirMoFaxrutg ,oFMWn=] ¥¦¨§¥¥¨©§¥¤
icM delOd ciA wfgEOd Kxr lrA©©¥¤©§¨§©©©§¤§¥
uw zr cr ,[aFgd mElWY z` gihadl§©§¦©¤©§©©¥¥

`FaIW`iaPd EdIl`zNE`B xUaie ¤¨¥¦¨©¨¦¦©¥§©
eipAxn`PW FnM] awri lW(bk ,b ik`ln) ¨¨¤©£Ÿ§¤¤¡©

`iaPd dIl` z` mkl glW ikp` dPd'¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥©¨¤¥¥¦¨©¨¦
['`xFPde lFcBd 'd mFi `FA iptl: ¦§¥©¨§©¨
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ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr dk zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמזזזזּבּבּבּבחחחח עלעלעלעל ּוּוּוּוממממּנּנּנּנחחחח צבצבצבצבּוּוּוּורררר לפנילפנילפנילפני נראהנראהנראהנראה יצחקיצחקיצחקיצחק ׁשׁשׁשׁשלללל מב)אפראפראפראפרֹוֹוֹוֹו כו, הּמזּבח,(רש"י על נׁשאר אינֹו הּקרּבנֹות אפר הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ
על  נׂשרף יצחק ּכאּלּו מתחּדׁשת, ּפעּלה ּבגדר היא ׁשהעקדה לֹומר, ויׁש הּדׁשן. והֹוצאת ּתרּומת מצות ּבֹו לקּים יׁש ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻאּלא
ולכן  זה. ּברגע ּכביכֹול, ׂשרפתֹו, ידי על ׁשּנֹוצר האפר הּמזּבח" על ּומּנח "צבּור רגע ּבכל מחדׁש; רגע ּבכל ּכקרּבן ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻהּמזּבח

עצמֹו. זה ּברגע הּמתרחׁש מארע לזּכר צר אין ׁשּכן זכירה, ּבֹו נאמרה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹלא

(âî)äéúúaL-úà õøúå íäî áæòz õøàäå§¨Á̈¤Á¥«¨¥̧¥¤¹§¦´¤¤©§Ÿ¤À¨
ïòéáe ïòé íðåò-úà eöøé íäå íäî änLää§©¨Æ¥¤½§¥−¦§´¤£Ÿ¨®©©́§©½©

:íLôð äìòb éúwç-úàå eñàî éètLîa§¦§¨©´¨½̈§¤ªŸ©−¨«£¨¬©§¨«
i"yx£ÔÚÈ·e ÔÚÈ∑מאסּו ּבמׁשּפטי אׁשר ּובגמּול .ּגמּול ««¿««ְְְְֲִִֶַָָָ

(ãî)-àì íäéáéà õøàa íúBéäa úàæ-íb óàå§©©ÂŸ¦«§º̈§¤´¤«Ÿ§¥¤À«Ÿ
ízà éúéøa øôäì íúlëì íézìòâ-àìå íézñàî§©§¦³§«Ÿ§©§¦Æ§©Ÿ½̈§¨¥¬§¦¦−¦¨®

:íäéäìà ýåýé éðà ék¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
i"yx£˙‡ÊŒÌbŒÛ‡Â∑ אמרּתי אׁשר הּפרענּות זאת עּמהם עֹוׂשה אני אפּלּו איביהם ,ואף ּבארץ לא ,ּבהיֹותם ¿««…ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ

אּתם  אׁשר ּבריתי ּולהפר לכּלֹותם .מאסּתים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(292 'nr fk zegiy ihewl)

לכלכלכלכּלּלּלּלתםתםתםתם געלגעלגעלגעלּתּתּתּתיםיםיםים ולאולאולאולא מאסמאסמאסמאסּתּתּתּתיםיםיםים מד)לאלאלאלא (כו, ֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַֹֹֹֹ ָָָָֹֹ
ה' ּבעיני ואדרּבה, ּבהם, מֹואס אינֹו הּקּב"ה אבל ּבּורסקי, ׁשל לׁשּוק הּנמׁשל ּבגלּות, נמצאים יׂשראל ׁשּבני מבאר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּבּזהר
הּוא  ׁשּבעיניו ּבּורסקי, ׁשל ּבׁשּוק ּדרה ׁשּכלתֹו אדם (ּוכמֹו ּכּלה לׁשֹון - לכּלתם מּצד מאסּתים לא ּבׂשמים: ׁשל ּכׁשּוק ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּוא

אינֹו יהּודי אֹומר: הוי ּבׂשמים). ׁשל הֹופ''''אאאאֹוֹוֹוֹוכלכלכלכל''''ּכׁשּוק עצמֹו זה וריח מּבחּוץ; אֹותֹו מּקיף רע ׁשריח אּלא זה ואין מהּגלּות, ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
!החׁש מן האֹור יתרֹון ּבבחינת ניחֹוח', ְְְִִִִִֵֶַַַַָֹל'ריח

hÓL‰‡מג  ˙È ÈÚ¯˙Â ÔB‰pÓ LË¯˙˙ ‡Ú¯‡Â¿«¿»ƒ¿¿≈ƒ¿¿«¿≈»¿ƒ»»
ÔB‰È·BÁ ˙È ÔeÚ¯È Ôep‡Â ÔB‰pÓ ˙‡È„ˆ„a¿ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿»≈
eˆ˜ ÈÈ„·c ÔB‰ÈÏÚ È˙È‡ ÔÎ¯a ÛÏÁ ÔÈËÂÏ¿»ƒ√«ƒ¿»«¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ«»

:ÔB‰LÙ ˙˜Á¯ ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ¿»¿»«¿≈««¿¿

ÈÏÚaמד  Ú¯‡a ÔB‰ÈÂ‰Óa ‡c Ì¯a Û‡Â¿«¿«»¿≈¡≈«¬««¬≈
Ôep˜Á¯‡ ‡ÏÂ ÔepLË¯‡ ‡Ï ÔB‰È··„¿»≈»«¿≈ƒ¿»«¿≈ƒ
‡‡ È¯‡ ÔB‰nÚ ÈÓÈ˜ ‰‡L‡Ï ÔB‰˙eÈˆÈLÏ¿≈»¿¿«¿»»¿»ƒƒ¿¬≈¬»

:ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬

myl zxecdn - eheytk i"yx

.áB÷òé éúéøa úà ézøëæåEpnp dOl §¨©§¦¤§¦¦©£¨¨¦§
zFa`d o`MziPxFg`,KEtd xcqA - ¨¨¨£©¦§¥¤¨

wgvi mdxa` :mzFclFY xcq itM `le§Ÿ§¦¥¤§¨©§¨¨¦§¨
?awrieiC WIW EprinWdl `N` §©£Ÿ¤¨§©§¦¥¤¥©

icM cal zFa`d on cg` lM zEkfA¦§¨¤¨¦¨¨§¨§¥
mrxf lr obdl,EAxi m` wxe §¨¥©©§¨§©¦¦§

if` ,xzFiA l`xUi lW mdizFpFr£¥¤¤¦§¨¥§¥£©
m`e .mNEM zEkf z` sxvl KxFv didi¦§¤¤§¨¥¤§¨§¦
did ,xcQM mzF` dpFn aEzMd did̈¨©¨¤¨©¥¤¨¨
,mNEM sExiv Kixv otF` lkAW rnWn©§©¤§¨¤¨¦¥¨
aFxTd on ,zipxFg` mzF` dpn Kkitl§¦¨¨¨¨£¨¦¦©¨
EPOn wFgxd l` ,dGd xFCd l ¤̀©©¤¤¨¨¦¤
aFxTd xaCA WOYWp dNigY :xnF`M]§¥§¦¨¦§©¥©¨¨©¨
,[cFr wgxzp KxFv didi m`e ,Epil ¥̀¥§¦¦§¤¤¦§©¥
Kkl ohTd awri `Ed i`cM ,xnFlM§©§©©£Ÿ©¨Ÿ§¨
xirSd ,awri lW FzEkfA iC Wi -¥©¦§¤©£Ÿ©¨¦
xFCd l` xzFi aFxwe zFa`d xFcA§¨¨§¨¥¤©

eilr obdl icM ,dGdm`e ;zFpFrd Eax ©¤§¥§¨¥¨¨§¦¨¨£
ei`ck Fpi`,cal FzEkfA (iE`x)ixd §¥§©¨¦§§¨£¥

m`e ;FOr wgvioiicr,i`ck Fpi` ¦§¨¦§¦£©¦¥§©
i`ck `EdW ,FOr mdxa` ixd£¥©§¨¨¦¤§©
m` dWn rci `NW ,lbrd dUrnaE]§©£¥¨¥¤¤Ÿ¨©¤¦
mdn cg` zEkfA iC dfM oFr zxRkl§©¨©£¨¤©¦§¤¨¥¤

zEkf xAgl icM ,mxcqM mxiMfd ,cal§¨¦§¦¨§¦§¨§¥§©¥§
xn`PW FnM .cgiA mNEM(bi ,al zeny) ¨§©©§¤¤¡©

l`xUilE wgvil mdxa`l xkf'§Ÿ§©§¨¨§¦§¨§¦§¨¥
'Licar(`"eb).[:i"yx siqeneoke awriA £¨¤§©£Ÿ§¥

lW zFpFWl o`M Exn`p mdxa`A§©§¨¨¤¤§¨§¤
.['xMf`' ,'iYxkfe'] dxikf`l dOle §¦¨§¨©§¦¤§Ÿ§¨¨Ÿ

dxikf dxn`pmB,`N` ?wgviAKM ¤¤§¨§¦¨©§¦§¨¤¨¨
:d"awd xnF`wgvi lW Fxt`xt` - ¥¤§¤¦§¨¥¤

oAxwl FztixUxEav iptl d`xp §¥¨§¨§¨¦§¤§¨©¨
,gAfOd lr gPEnEdidW xg`n iM ¨©©¦§¥©¦¥©©¤¨¨

oAxwM sxVdlE hgXdl oOEfnE okEn¨§¨§¦¨¥§¦¨¥§¨§©
ok` ENi`M iptl xaCd aWgp ,dlFr¨¤§¨©¨¨§¨©§¦¨¥
xaC lkM df ixde ,oM FA miIwzp¦§©¥¥©£¥¤§¨¨¨
KxFv FA oi`W ,mipirl d`xPd©¦§¤¨¥©¦¤¥¤

'dxikf'l(`xtq)(`"w ,i"`a):bn dxez ¦§¦¨
(bn).ïòéáe ïòézpizp oFWl `Ed 'ori' ©©§©©©©§§¦©

mEXn' '...W llbA' :FnM] xacl mrh©©§¨¨§¦§©¤¦
'ori' oFWl hFwpl aEzMd Kxce ,['...W¤§¤¤©¨¦§§©©
mrh zpizpA xAEcn xW`M wx©©£¤§¨¦§¦©©©
,aFh dUrn lr xkUA m`] 'lEnb'l¦§¦§¨¨©©£¤

oFbM ,rx dUrn lr WpFrA m`ziy`xa) ¦§¤©©£¤¨§
(fh akdGd xaCd z` ziUr xW` ori'©©£¤¨¦¨¤©¨¨©¤

FnkE ,'Lcigi z` LpA z` YkUg `le§Ÿ¨©§¨¤¦§¤§¦¤§

ok(ai ,k xacna)iA mYpn`d `l ori' ¥©©Ÿ¤¡©§¤¦
o`ke .['l`xUi ipA ipirl ipWiCwdl§©§¦¥¦§¥¥§¥¦§¨¥§¨
ori' minrR xn`e aEzMd ltMW¤¨©©¨§¨©©£©¦©©

,'oriaE:FWExiRxW` lEnbaE lEnB §©©¥§¦§£¤
,Eq`n ihRWnAipin dAxd oMW §¦§¨©¨¨¤¥©§¥¦¥

dWxtA Wi zFxiardAxde ,Ff £¥¥§¨¨¨§©§¥
mdilr Exn`p mipFW 'milEnB'(`xtq oiir) §¦¦¤¤§£¥¤

(w"cx mya g"n`a ,i"`a):cn dxez
(cn).úàæ íb óàåzFnFwOd aFxA §©©Ÿ§©§

df minFC ,'mb'e 's`' zFpFWNd ,`xwOA©¦§¨©§©§©¦¤
o`M mlE`e .mzErnWnA dfl̈¤§©§¨¨§¨¨
WxRzIW ixd ,cgi mixMfp mdipXWM§¤§¥¤¦§¨¦©©£¥¤¦§¨¥
,libxdn dpFW otF`A 'mB' oFWl§©§¤¤¥¨¨¦
WExiR Kke .'ENit`' oFWl zErnWnM§©§¨§£¦§¨¥

:aEzMdENit` s`eWMdUFr ip` ©¨§©£¦§¤£¦¤
,iYxn` xW` zEprxERd z`f mdOr¦¨¤Ÿ©§¨£¤¨©§¦

mpFrA ETOi mdWux`A mzFidA ¤¥¦©©£¨¦§¨§¤¤
mdiaiF`,df lM mrmq`n` `l §¥¤¦¨¤Ÿ¤§¨¥

mY` xW` izixA xtdlE mzFNkl§©¨§¨¥§¦¦£¤¦¨
zaiYW miHrOd zFnFwOd on `nbEC]§¨¦©§©§©¦¤¥©

'ENit`' oFWlA zWOWn 'mB',fi aÎl`eny) ©§©¤¤¦§£¦
(aixW` miWp`d lkA ...xzFp `le' :§Ÿ©§¨¨£¨¦£¤

['cg` mB FY`:dn dxez ¦©¤¨



izewegaע zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"i iriax meil inei xeriy

(äî)íúà-éúàöBä øLà íéðLàø úéøa íäì ézøëæå§¨«©§¦¬¨¤−§¦´¦«Ÿ¦®£¤´¥«¦Ÿ¨Á
íéäìàì íäì úBéäì íéBbä éðéòì íéøöî õøàî¥¤̧¤¦§©¹¦§¥¥´©¦À¦«§¬¨¤²¥«Ÿ¦−

:ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈL‡¯ ˙È¯a∑ ׁשבטים .ׁשל ¿ƒƒ…ƒְִֶָ

(åî)ïúð øLà úøBzäå íéètLnäå íéwçä älàÂ¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»§©Ÿ¼£¤Æ¨©´
:äLî-ãéa éðéñ øäa ìàøNé éða ïéáe Bðéa ýåýé§Ÿ̈½¥¾¥−§¥´¦§¨¥®§©¬¦©−§©¤«

i"yx£˙¯Bz‰Â∑ מּגיד ּבעלּֿפה, ואחת ּבכתב ּבּסיני ,אחת למׁשה נּתנּו .ׁשּכּלם ¿«…ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֻ

ß xii` c"i iriax mei ß

æë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ék Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦¾¦¬
:ýåýéì úLôð Ekøòa øãð àìôé©§¦−¤®¤§¤§§¬§¨−Ÿ©«Ÿ̈«

i"yx£‡ÏÙÈ Èk∑ ּבפיו LÙ˙.יפריׁש Ek¯Úa∑נפׁשֹו ער עלי',לּתן – ּבֹו ּתלּויה ׁשּנפׁשֹו ּדבר ער' .לֹומר: ƒ«¿ƒְְִִַ¿∆¿¿¿»…ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

(â)ãòå äðL íéøNò ïaî øëfä Ekøò äéäå§¨¨³¤§§Æ©¨½̈¦¤Æ¤§¦´¨½̈§©−
óñk ì÷L íéMîç Ekøò äéäå äðL íéML-ïa¤¦¦´¨¨®§¨¨´¤§§À£¦¦²¤¬¤¤−¤

:Lãwä ì÷La§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â Ek¯Ú ‰È‰Â∑ ּדמים לׁשֹון זה ער הּוא ,אין – ׁשניו ּכפי זֹול ׁשהּוא ּבין יקר ׁשהּוא ּבין אּלא ¿»»∆¿¿¿ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹ

זֹו ּבפרׁשה עליו הּקצּוב הער.Ek¯Ú∑ הּכפי"ן וכפל ;'ער' הּוא ,ּכמֹו לׁשֹון מאיזה ידעּתי .לא ְֵֶַָָָָָָָ∆¿¿ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

‡È˜t˙מה  Èc È‡Ó„˜ ÌÈ˜ ÔB‰Ï ‡¯ÈÎ„Â¿»ƒ¿»¿¿««¿»≈ƒ«≈ƒ
‡iÓÓÚ ÈÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈≈«¿«»

:ÈÈ ‡‡ ‡‰Ï‡Ï ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓÏ¿≈¡≈¿≈»»¬»¿»

ÈÈמו  ·‰È Èc ‡˙È¯B‡Â ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ƒ≈¿»«»¿ƒ«»¿»»»ƒ¿«¿»
ÈÈÒ„ ‡¯eËa Ï‡¯NÈ Èa ÔÈ·e d¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿≈≈¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ«

:‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èב  ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«¬≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙LÙ ÔÒ¯Ùa ¯„ L¯ÙÈ«¿≈¿«¿À¿««¿»»√»¿»

ÚÂ„ג  ÔÈL ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡¯eÎc dÒ¯Ù È‰ÈÂƒ≈À¿»≈¿»ƒ«∆¿ƒ¿ƒ¿«
ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁ dÒ¯Ù È‰ÈÂ ÔÈL ÔÈzL ¯a«ƒƒ¿ƒƒ≈À¿»≈«¿ƒƒ¿ƒ

:‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÛÒÎcƒ¿«¿ƒ¿≈¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(dn).íéðBLàø úéøazixAd Ff oi` §¦¦¦¥©§¦
dxMfEd xaMW zFa`d mr dzExMd©§¨¦¨¨¤§¨§§¨

dlrnl(an weqta)`N`zixA `id FflW §©§¨¤¨¦§¦¤
mihaWztqFp zixA d"awd zxMW - §¨¦¤¨©§¦¤¤

mz`vA l`xUi ihaW xUr mipWl¦§¥¨¨¦§¥¦§¨¥§¥¨
dlki `l mlFrNW mgihade ,mixvOn¦¦§©¦§¦§¦¨¤§¨Ÿ¦§¤
on cg` haW lW Frxf ixnbl§©§¦©§¤¥¤¤¨¦

mihaXdWxcOA Exn`W FnkE]zeny) ©§¨¦§¤¨§©¦§¨
(cn dyxt daxzFa`l YrAWPW mWM :§¥¤¦§©§¨¨¨

xn`PW ,zixA odOr YnIweweqt lirl) §¦©§¨¦¨¤§¦¤¤¡©
(ans` KM ,'aFwri izixA z` iYxkfe'§¨©§¦¤§¦¦©£¨©

,zixA mdOr YnIwe YrAWp mihaXl©§¨¦¦§©§¨§¦©§¨¦¨¤§¦
xn`PW mihaXl rAWp d"awdW oiPnE¦©¦¤¦§©©§¨¦¤¤¡©

(h ,b wewag),'dlq xn` zFHn zFraW'§ª©Ÿ¤¤¨
zixA odOr d"awd miITW oiiPnE¦©¦¤¦¥¦¨¤§¦

zixA mdl iYxkfe' xn`PW,'mipFW`x ¤¤¡©§¨©§¦¨¤§¦¦¦
[mihaXd zixA Ff(`xtq)d`xe .i"gp ,m"ialn) §¦©§¨¦

(:ehw `xza `aa:en dxez
(en).úøBzäå'zxFYd' xn`poFWlA §©Ÿ¤¡©©Ÿ¦§

EpYp zFxFz iYXW itl ,miAx©¦§¦¤§¥¦§

,l`xUilÎlrA zg`e azkA zg` §¦§¨¥©©¦§¨§©©§©
.dREciBnaEzMdEpYp mNEMW ¤©¦©¨¤¨¦§

,ipiqa dWnlxdA' :miIqOW itkE §Ÿ¤§¦¨§¦¤§©¥§©
'dWn ciA ipiq(my)(`"w):` dxez ¦©§©Ÿ¤

æë(a)àìôé ék.xcpeitA Wxtiz` ¦©§¦¤¤§¨¥§¦¤
Fxcpik d"c .i dbibg i"yx i"tr x"etcke d"ei 'ib) ¦§

(g"ad zedbda my d`xe ,`ilti:
.úLôð Ekøòa:aEzMd WExiR KM §¤§§§¨Ÿ¨¥©¨

xcp `ilti iM Wi`oYilWCwdlKxr ¦¦©§¦¤¤¦¥©¤§¥¥¤
FWtpmEkq itM oYil eilr ,mc` lW ©§¤¨¨¨¨¦¥§¦§

KFYnE .dWxRA o`M WxFtnd Kxrd̈¥¤©§¨¨©¨¨¨¦
Epcnl ,'LMxr' `N` 'Kxr' xn`p `NW¤Ÿ¤¡©¥¤¤¨¤§§¨©§
xcFp `EdWM wx zbdFp oikxr zxFYW¤©£¨¦¤¤©§¤¥
m` la` ,mlW mc` lW FMxr oYil¦¥¤§¤¨¨¨¥£¨¦
Kxr' F` ,'ilr df mc` ci Kxr' xn`̈©¥¤©¨¨¤¨©¥¤
oFWNd onE .mElM xn` `l ,'Flbx©§Ÿ¨©§¦©¨
mixaCdW ,cFr Epcnl 'zFWtp'§¨¨©§¤©§¨¦
dnWPd oi`W mixai`A `weeC mixEn £̀¦©§¨§¥¨¦¤¥©§¨¨

diElY,dnFCke lbxe ci oFbM ,mdA §¨¨¤§¨§¤¤§©¤
mdA diElY dnWPdW mixai`A la £̀¨§¥¨¦¤©§¨¨§¨¨¤

miaEWg md ixd ,al F` W`x oFbM§Ÿ¥£¥¥£¦
Wi` :aEzMd Wxcp Kke .dnlW WtpM§¤¤§¥¨§¨¦§¨©¨¦

xcp `ilti iMFWtPW xaC Kxr' xnFl ¦©§¦¤¤©¥¤¨¨¤©§
- 'ilr Fa diElzW`x Kxr' :oFbM §¨¨¨§¥¤Ÿ

Kxr' xnF`M df ixd - 'ilr ipFlR§¦¨©£¥¤§¥¥¤
mEkq z` WCwdl ozFpe ,'ilr ipFlR§¦¨©§¥©¤§¥¤§

dWxRA xEn`d FMxr(`xtq oiir) ¤§¨¨©¨¨¨
(l"kyn):b dxez

(b).'Bâå Ekøò äéäåoikxr zWxR §¨¨¤§§§¨¨©£¨¦
dxFYd zraFw DAW - o`M dxEn`d̈£¨¨¤¨©©©¨
miWp` zvEaw lkl mipFW Kxr inEkq§¥¥¤¦§¨§©£¨¦
- mdizFpW xRqnE mpin iR lr©¦¦¨¦§©§¥¤
oFWlA `HAzn xcFPdW otF`A zxAcn§©¤¤§¤¤©¥¦§©¥¦§
mlE`e .'ilr ipFlR Wi` Kxr' :'Kxr'¥¤¥¤¦§¦¨©§¨

,'minC' oFWl df 'Kxr' oi`xnF`d iM ¥¥¤¤§¨¦¦¨¥
'ilr ipFlR Wi` inC' - 'minC' oFWlA¦§¨¦§¥¦§¦¨©
Fpi`e ,dWxRA xEn`dn dpFW FpiC -¦¤¥¨¨©¨¨¨§¥
`N` ,o`M aEvTd mEkQM WCwdl ozFp¥©¤§¥©§©¨¨¤¨
mc` FzF` lW FieW inC xEriW ozFp¥¦§¥¨§¤¨¨
`le .carM xkOdl `A did ENi ¦̀¨¨¨§¦¨¥§¤¤§Ÿ

izewega zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"i iriax meil inei xeriy

(ã)ìL Ekøò äéäå àåä äá÷ð-íàå:ì÷L íéL §¦§¥−̈¦®§¨¨¬¤§§−§¦¬¨«¤

(ä)äéäå äðL íéøNò-ïa ãòå íéðL Lîç-ïaî íàå§¦̧¦¤¨¥¹¨¦À§©Æ¤¤§¦´¨½̈§¨¨¯
úøNò äá÷pìå íéì÷L íéøNò øëfä Ekøò¤§§²©¨−̈¤§¦´§¨¦®§©§¥−̈£¤¬¤

:íéì÷L§¨¦«
i"yx£ÌÈL LÓÁŒÔaÓ Ì‡Â∑ קטן הּנֹודר ׁשּיהא ּב,לא ּכלּום ׁשאין קטן קטן ,דברי ער' ׁשאמר: ּגדֹול אּלא ¿ƒƒ∆»≈»ƒְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ׁשנים ,הּזה  חמׁש ּבן .עלי',ׁשהּוא ִֵֶֶֶַַָָָ

(å)Ekøò äéäå íéðL Lîç-ïa ãòå Lãç-ïaî íàå§¦´¦¤ÀŸ¤§©Æ¤¨¥´¨¦½§¨¨³¤§§Æ
ìL Ekøò äá÷pìå óñk íéì÷L äMîç øëfäúL ©¨½̈£¦¨¬§¨¦−¨®¤§©§¥¨´¤§§½§¬¤

:óñk íéì÷L§¨¦−¨«¤

(æ)äéäå øëæ-íà äìòîå äðL íéML-ïaî íàå§Â¦Â¦¤¦¦̧¨¨³¨©̧§¨Æ¦¨½̈§¨¨´
:íéì÷L äøNò äá÷pìå ì÷L øNò äMîç Ekøò¤§§½£¦¨¬¨−̈¨®¤§©§¥−̈£¨¨¬§¨¦«

i"yx£'B‚Â ‰L ÌÈMLŒÔaÓ Ì‡Â∑ּכאיׁש להחׁשב קרֹובה האּׁשה הּזקנה לימי ּפֹוחת ,ּכׁשּמּגיע האיׁש  לפיכ ¿ƒƒ∆ƒƒ»»¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
ּבערּכֹו מּׁשליׁש יֹותר ּבערּכּה,ּבהזּדּקנֹו ׁשליׁש אּלא ּפֹוחתת אינּה יט),והאּׁשה ּבביתא (ערכין סבא אנׁשי: ּדאמרי ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ

ּבביתא  ּפחא ּבביתא ,– סימא – ּבביתא ּבביתא ,סבּתא טבא .וסימנא ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"lyz izewega t"y i`ven zgiy)

ּבּבּבּבביתאביתאביתאביתא ּפּפּפּפחאחאחאחא ּבּבּבּבביתאביתאביתאביתא,,,, ז)סבאסבאסבאסבא כז, יֹותר (רש"י ואף ,ער לֹו יׁש ּומּדּוע ּכלל, ער לּזקן יהיה ׁשּלא ראּוי ּכן אם לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
לּבית, ׁשּמחּוץ ּבדברים אבל וכּדֹומה, הּבית לנהּול ּביחס רק הּכּונה לׁשֹונֹו: ּבדּיּוק זאת מיּׁשב ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹמּזקנה.

נּסיֹון. ּובעל זקן הּוא צּבּור ּומנהיג ׁשרב ּבכ מעלה יׁש הּצּבּור, והנהגת רּבנּות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָּכגֹון

ÔÈ˙Ïzד  dÒ¯Ù È‰ÈÂ ‡È‰ ‡˙·e˜ Ì‡Â¿ƒ¿¿»ƒƒ≈À¿»«¿»ƒ
:ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ

ÔÈLה  ÔÈ¯ÒÚ ¯a „ÚÂ ÔÈL LÓÁ ¯aÓ Ì‡Â¿ƒƒ«¬≈¿ƒ¿««∆¿ƒ¿ƒ
‡˙·e˜ÏÂ ÔÈÚÏÒ ÔÈ¯ÒÚ ‡¯eÎc dÒ¯Ù È‰ÈÂƒ≈À¿»≈¿»∆¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»

:ÔÈÚÏÒ ¯ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

È‰ÈÂו  ÔÈL LÓÁ ¯a „ÚÂ ‡Á¯È ¯aÓ Ì‡Â¿ƒƒ««¿»¿««¬≈¿ƒƒ≈
ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ LÓÁ ‡¯eÎc dÒ¯ÙÀ¿»≈¿»¬≈ƒ¿ƒƒ¿»

:ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ˙Ïz dÒ¯Ù ‡˙·e˜ÏÂ¿ƒ¿¿»À¿»«¿«ƒ¿ƒƒ¿»

eÎc¯‡ז  Ì‡ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈzL ¯aÓ Ì‡Â¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿»
‡˙·e˜ÏÂ ÔÈÚÏÒ È¯ÒÚ LÓÁ dÒ¯Ù È‰ÈÂƒ≈À¿»≈¬≈∆¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»

:ÔÈÚÏÒ ¯ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

li`Fd ,mixEriW Kkl dxFYd davẅ§¨©¨§¨¦¦¦
Wi iM ,lMA deW micard xign oi`e§¥§¦¨£¨¦¨¤©Ÿ¦¥
,lFfA xMnPd Wie xwFiA xMnPd car¤¤©¦§¨§¤§¥©¦§¨§
dcFarl FgFM iR lr z`f mixrWnE§©£¦Ÿ©¦©£¨
xcFPd la` .dnFCke eiUrn oFxWke§¦§©£¨§©¤£¨©¥

,oM Fpi` 'Kxr' oFWlA`N``EdW oiA ¦§¥¤¥¥¤¨¥¤
lFf `EdW oiA xwiozFp `Ed ixditM ¨¨¥¤£¥¥§¦

eipWWeilr aEvTd Kxrd `Ed ¨¨¤¨¥¤©¨¨¨
Ef dWxtA(miyxtn): §¨¨¨

.EkøòDWExiR 'LMxr' zaiYFnM ¤§§¥©¤§§¥¨§

.'Kxr'DWExiR oi`eFnM'LNW Kxrd' ¥¤§¥¥¨§¨¥¤¤§
oFbM] Dl zFnFCd zFaiY x`W znbEcM§§©§¨¥©¨§

,[LNW KxCd - 'LMxC'"itMd ltkeo ©§§©¤¤¤§§¥¤©¨¦
daiYd sFqAW (s"Md zFIzF`)`l ¦©¨¤§©¥¨Ÿ

dfi`n iYrci`Ed oFWliRÎlr oMW , ¨©§¦¥¥¤¨¤¥©¦
xnFl Fl did WcFTd oFWl wEcwC¦§§©¤¨¨©
zi`xp dpFxg`d s"Md ztqFze ,'Kxr'¥¤§¤¤©¨¨©£¨¦§¥

dxizi(c"c):c dxez §¥¨
(d).íéðL Lîç ïaî íàå`dIW `l §¦¦¤¨¥¨¦Ÿ¤§¥

ohw xcFPd,mipW Wng oAoi`W ©¥¨¨¤¨¥¨¦¤¥

mElM ohw ixacAEpipXW FnM]oikxr) §¦§¥¨¨§§¤¨¦
(`"n `"toixcFp `l ...ohwe dhFW Wxg'¥¥¤§¨¨Ÿ§¦

,['zrC mdA oi`W ipRn oikixrn `le§Ÿ©£¦¦¦§¥¤¥¨¤©©
`N`A xAcn aEzMdxn`W lFcB ¤¨©¨§©¥§¨¤¨©

mipW Wng oA `EdW dfd ohw Kxr'¥¤¨¨©¤¤¤¨¥¨¦
,'ilrmEkQd Edn KlFde WxtnE ¨¨§¨¥§¥©©§

oYil eilrW:e dxez ¤¨¨¦¥
(f).'Bâå äðL íéML ïaî íàå§¦¦¤¦¦¨¨§

,dpwGd inil riBOWMixdlW mMxr §¤©¦©¦¥©¦§¨£¥¤§¨¤
la` ,zgFR dX`de Wi`ddX`d ¨¦§¨¦¨¥£¨¨¦¨

daFxwf`Wi`M aWgdlDMxr oi`e §¨¨§¥¨¥§¦§¥¤§¨
,DzEpwf zngn KM lM zgFRFnM ¥¨¨¥£©¦§¨§

.Wi`dFpTCfdA zgFR Wi`d Kkitl ¨¦§¦¨¨¦¥§¦§©§
cxFie,FMxrA WilXn xzFicr ixdW §¥¥¦§¦§¤§¤£¥©

,lwW miXng FMxr did dpW miXW¦¦¨¨¨¨¤§£¦¦¤¤
FMxr dUrp dYrelwW xUr dXng §©¨©£¤¤§£¦¨¨¨¤¤

ipWE xUr dXW :`Ed lwW miXngn wiIEcnd WilXd]©§¦©§¨¥£¦¦¤¤¦¨¨¨§¥

[lwW WilW.eENi`zzgFR Dpi` dX`d §¦¤¤§¦¨¦¨¥¨¤¤
,WilXn dHnl zcxFie`N`zcnFr §¤¤§©¨¦§¦¤¨¤¤

lr,DMxrA WilWdpW miXW crW ©§¦§¤§¨¤©¦¦¨¨

dUrp dYre ,lwW miWlW DMxr did̈¨¤§¨§¦¤¤§©¨©£¤
xaC lW Fnrhe .milwW dxUr DMxr¤§¨£¨¨§¨¦§©§¤¨¨
,zFIxAd itA xEbXd mbzRA fnxp¦§©©¦§¨©¨§¦©§¦

:mnWA minkg EdExn`Wixn`C ¤£¨£¨¦¦§¨§¨§¦
`gR - `ziaA `aq' ,iWpi ¦̀§¥¨¨§¥¨¨¨
`niq - `ziaA `zaq' ;'`ziaA§¥¨¨§¨§¥¨¦¨
'`ziaA `ah `pniqe `ziaA§¥¨§¦¨¨¨¨§¥¨
xaW - ziAA owf :mixnF` miWp`]£¨¦§¦¨¥©©¦¤¤
oniqe ,ziAA xvF` - ziAA dpwf .ziAA©©¦§¥¨©©¦¨©©¦§¦¨
lW Fgke Frah itl iM .[ziAA aFh©©¦¦§¦¦§§Ÿ¤
FzExirvA wFqrl FMxC ,Wi`d̈¦©§©£¦§¦
oeike ,gxFhe lnr odA WIW zFk`lnA¦§¨¤¥¨¤¨¨§©§¥¨
lFki Fpi`e ,WEWY dUrp oTCfPW¤¦§©¥©£¨¨§¥¨
FzaiWi z`vnpe ,FwEQirA f` KiWndl§©§¦¨§¦§¦§¥§¦¨
xTir dX`d la` ,dgp`e xaWl ziAA©©¦§¤¤©£¨¨£¨¨¦¨¦©
,dNw zEpOE` zk`lnA cinY DwEQir¦¨¨¦¦§¤¤¨©¨
milk`Od zpkd oFbM ziAd ikxvA F`§¨§¥©©¦§£¨©©©£¨¦
hrn KiWndl DYlkiaE ,mlEXiaE¦¨¦¨§¨§©§¦§©

DzEpwfA s` ElNd miwEQirA(.hi oikxr) ¨¦¦©¨©§¦§¨
(ipewfg ,g"n`a):g dxez



עי izewega zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"i iriax meil inei xeriy

(äî)íúà-éúàöBä øLà íéðLàø úéøa íäì ézøëæå§¨«©§¦¬¨¤−§¦´¦«Ÿ¦®£¤´¥«¦Ÿ¨Á
íéäìàì íäì úBéäì íéBbä éðéòì íéøöî õøàî¥¤̧¤¦§©¹¦§¥¥´©¦À¦«§¬¨¤²¥«Ÿ¦−

:ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈL‡¯ ˙È¯a∑ ׁשבטים .ׁשל ¿ƒƒ…ƒְִֶָ

(åî)ïúð øLà úøBzäå íéètLnäå íéwçä älàÂ¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»§©Ÿ¼£¤Æ¨©´
:äLî-ãéa éðéñ øäa ìàøNé éða ïéáe Bðéa ýåýé§Ÿ̈½¥¾¥−§¥´¦§¨¥®§©¬¦©−§©¤«

i"yx£˙¯Bz‰Â∑ מּגיד ּבעלּֿפה, ואחת ּבכתב ּבּסיני ,אחת למׁשה נּתנּו .ׁשּכּלם ¿«…ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֻ

ß xii` c"i iriax mei ß

æë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ék Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦¾¦¬
:ýåýéì úLôð Ekøòa øãð àìôé©§¦−¤®¤§¤§§¬§¨−Ÿ©«Ÿ̈«

i"yx£‡ÏÙÈ Èk∑ ּבפיו LÙ˙.יפריׁש Ek¯Úa∑נפׁשֹו ער עלי',לּתן – ּבֹו ּתלּויה ׁשּנפׁשֹו ּדבר ער' .לֹומר: ƒ«¿ƒְְִִַ¿∆¿¿¿»…ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

(â)ãòå äðL íéøNò ïaî øëfä Ekøò äéäå§¨¨³¤§§Æ©¨½̈¦¤Æ¤§¦´¨½̈§©−
óñk ì÷L íéMîç Ekøò äéäå äðL íéML-ïa¤¦¦´¨¨®§¨¨´¤§§À£¦¦²¤¬¤¤−¤

:Lãwä ì÷La§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â Ek¯Ú ‰È‰Â∑ ּדמים לׁשֹון זה ער הּוא ,אין – ׁשניו ּכפי זֹול ׁשהּוא ּבין יקר ׁשהּוא ּבין אּלא ¿»»∆¿¿¿ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹ

זֹו ּבפרׁשה עליו הּקצּוב הער.Ek¯Ú∑ הּכפי"ן וכפל ;'ער' הּוא ,ּכמֹו לׁשֹון מאיזה ידעּתי .לא ְֵֶַָָָָָָָ∆¿¿ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

‡È˜t˙מה  Èc È‡Ó„˜ ÌÈ˜ ÔB‰Ï ‡¯ÈÎ„Â¿»ƒ¿»¿¿««¿»≈ƒ«≈ƒ
‡iÓÓÚ ÈÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈≈«¿«»

:ÈÈ ‡‡ ‡‰Ï‡Ï ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓÏ¿≈¡≈¿≈»»¬»¿»

ÈÈמו  ·‰È Èc ‡˙È¯B‡Â ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ƒ≈¿»«»¿ƒ«»¿»»»ƒ¿«¿»
ÈÈÒ„ ‡¯eËa Ï‡¯NÈ Èa ÔÈ·e d¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿≈≈¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ«

:‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èב  ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«¬≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙LÙ ÔÒ¯Ùa ¯„ L¯ÙÈ«¿≈¿«¿À¿««¿»»√»¿»

ÚÂ„ג  ÔÈL ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡¯eÎc dÒ¯Ù È‰ÈÂƒ≈À¿»≈¿»ƒ«∆¿ƒ¿ƒ¿«
ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁ dÒ¯Ù È‰ÈÂ ÔÈL ÔÈzL ¯a«ƒƒ¿ƒƒ≈À¿»≈«¿ƒƒ¿ƒ

:‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÛÒÎcƒ¿«¿ƒ¿≈¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(dn).íéðBLàø úéøazixAd Ff oi` §¦¦¦¥©§¦
dxMfEd xaMW zFa`d mr dzExMd©§¨¦¨¨¤§¨§§¨

dlrnl(an weqta)`N`zixA `id FflW §©§¨¤¨¦§¦¤
mihaWztqFp zixA d"awd zxMW - §¨¦¤¨©§¦¤¤

mz`vA l`xUi ihaW xUr mipWl¦§¥¨¨¦§¥¦§¨¥§¥¨
dlki `l mlFrNW mgihade ,mixvOn¦¦§©¦§¦§¦¨¤§¨Ÿ¦§¤
on cg` haW lW Frxf ixnbl§©§¦©§¤¥¤¤¨¦

mihaXdWxcOA Exn`W FnkE]zeny) ©§¨¦§¤¨§©¦§¨
(cn dyxt daxzFa`l YrAWPW mWM :§¥¤¦§©§¨¨¨

xn`PW ,zixA odOr YnIweweqt lirl) §¦©§¨¦¨¤§¦¤¤¡©
(ans` KM ,'aFwri izixA z` iYxkfe'§¨©§¦¤§¦¦©£¨©

,zixA mdOr YnIwe YrAWp mihaXl©§¨¦¦§©§¨§¦©§¨¦¨¤§¦
xn`PW mihaXl rAWp d"awdW oiPnE¦©¦¤¦§©©§¨¦¤¤¡©

(h ,b wewag),'dlq xn` zFHn zFraW'§ª©Ÿ¤¤¨
zixA odOr d"awd miITW oiiPnE¦©¦¤¦¥¦¨¤§¦

zixA mdl iYxkfe' xn`PW,'mipFW`x ¤¤¡©§¨©§¦¨¤§¦¦¦
[mihaXd zixA Ff(`xtq)d`xe .i"gp ,m"ialn) §¦©§¨¦

(:ehw `xza `aa:en dxez
(en).úøBzäå'zxFYd' xn`poFWlA §©Ÿ¤¡©©Ÿ¦§

EpYp zFxFz iYXW itl ,miAx©¦§¦¤§¥¦§

,l`xUilÎlrA zg`e azkA zg` §¦§¨¥©©¦§¨§©©§©
.dREciBnaEzMdEpYp mNEMW ¤©¦©¨¤¨¦§

,ipiqa dWnlxdA' :miIqOW itkE §Ÿ¤§¦¨§¦¤§©¥§©
'dWn ciA ipiq(my)(`"w):` dxez ¦©§©Ÿ¤

æë(a)àìôé ék.xcpeitA Wxtiz` ¦©§¦¤¤§¨¥§¦¤
Fxcpik d"c .i dbibg i"yx i"tr x"etcke d"ei 'ib) ¦§

(g"ad zedbda my d`xe ,`ilti:
.úLôð Ekøòa:aEzMd WExiR KM §¤§§§¨Ÿ¨¥©¨

xcp `ilti iM Wi`oYilWCwdlKxr ¦¦©§¦¤¤¦¥©¤§¥¥¤
FWtpmEkq itM oYil eilr ,mc` lW ©§¤¨¨¨¨¦¥§¦§

KFYnE .dWxRA o`M WxFtnd Kxrd̈¥¤©§¨¨©¨¨¨¦
Epcnl ,'LMxr' `N` 'Kxr' xn`p `NW¤Ÿ¤¡©¥¤¤¨¤§§¨©§
xcFp `EdWM wx zbdFp oikxr zxFYW¤©£¨¦¤¤©§¤¥
m` la` ,mlW mc` lW FMxr oYil¦¥¤§¤¨¨¨¥£¨¦
Kxr' F` ,'ilr df mc` ci Kxr' xn`̈©¥¤©¨¨¤¨©¥¤
oFWNd onE .mElM xn` `l ,'Flbx©§Ÿ¨©§¦©¨
mixaCdW ,cFr Epcnl 'zFWtp'§¨¨©§¤©§¨¦
dnWPd oi`W mixai`A `weeC mixEn £̀¦©§¨§¥¨¦¤¥©§¨¨

diElY,dnFCke lbxe ci oFbM ,mdA §¨¨¤§¨§¤¤§©¤
mdA diElY dnWPdW mixai`A la £̀¨§¥¨¦¤©§¨¨§¨¨¤

miaEWg md ixd ,al F` W`x oFbM§Ÿ¥£¥¥£¦
Wi` :aEzMd Wxcp Kke .dnlW WtpM§¤¤§¥¨§¨¦§¨©¨¦

xcp `ilti iMFWtPW xaC Kxr' xnFl ¦©§¦¤¤©¥¤¨¨¤©§
- 'ilr Fa diElzW`x Kxr' :oFbM §¨¨¨§¥¤Ÿ

Kxr' xnF`M df ixd - 'ilr ipFlR§¦¨©£¥¤§¥¥¤
mEkq z` WCwdl ozFpe ,'ilr ipFlR§¦¨©§¥©¤§¥¤§

dWxRA xEn`d FMxr(`xtq oiir) ¤§¨¨©¨¨¨
(l"kyn):b dxez

(b).'Bâå Ekøò äéäåoikxr zWxR §¨¨¤§§§¨¨©£¨¦
dxFYd zraFw DAW - o`M dxEn`d̈£¨¨¤¨©©©¨
miWp` zvEaw lkl mipFW Kxr inEkq§¥¥¤¦§¨§©£¨¦
- mdizFpW xRqnE mpin iR lr©¦¦¨¦§©§¥¤
oFWlA `HAzn xcFPdW otF`A zxAcn§©¤¤§¤¤©¥¦§©¥¦§
mlE`e .'ilr ipFlR Wi` Kxr' :'Kxr'¥¤¥¤¦§¦¨©§¨

,'minC' oFWl df 'Kxr' oi`xnF`d iM ¥¥¤¤§¨¦¦¨¥
'ilr ipFlR Wi` inC' - 'minC' oFWlA¦§¨¦§¥¦§¦¨©
Fpi`e ,dWxRA xEn`dn dpFW FpiC -¦¤¥¨¨©¨¨¨§¥
`N` ,o`M aEvTd mEkQM WCwdl ozFp¥©¤§¥©§©¨¨¤¨
mc` FzF` lW FieW inC xEriW ozFp¥¦§¥¨§¤¨¨
`le .carM xkOdl `A did ENi ¦̀¨¨¨§¦¨¥§¤¤§Ÿ

izewega zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"i iriax meil inei xeriy

(ã)ìL Ekøò äéäå àåä äá÷ð-íàå:ì÷L íéL §¦§¥−̈¦®§¨¨¬¤§§−§¦¬¨«¤

(ä)äéäå äðL íéøNò-ïa ãòå íéðL Lîç-ïaî íàå§¦̧¦¤¨¥¹¨¦À§©Æ¤¤§¦´¨½̈§¨¨¯
úøNò äá÷pìå íéì÷L íéøNò øëfä Ekøò¤§§²©¨−̈¤§¦´§¨¦®§©§¥−̈£¤¬¤

:íéì÷L§¨¦«
i"yx£ÌÈL LÓÁŒÔaÓ Ì‡Â∑ קטן הּנֹודר ׁשּיהא ּב,לא ּכלּום ׁשאין קטן קטן ,דברי ער' ׁשאמר: ּגדֹול אּלא ¿ƒƒ∆»≈»ƒְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ׁשנים ,הּזה  חמׁש ּבן .עלי',ׁשהּוא ִֵֶֶֶַַָָָ

(å)Ekøò äéäå íéðL Lîç-ïa ãòå Lãç-ïaî íàå§¦´¦¤ÀŸ¤§©Æ¤¨¥´¨¦½§¨¨³¤§§Æ
ìL Ekøò äá÷pìå óñk íéì÷L äMîç øëfäúL ©¨½̈£¦¨¬§¨¦−¨®¤§©§¥¨´¤§§½§¬¤

:óñk íéì÷L§¨¦−¨«¤

(æ)äéäå øëæ-íà äìòîå äðL íéML-ïaî íàå§Â¦Â¦¤¦¦̧¨¨³¨©̧§¨Æ¦¨½̈§¨¨´
:íéì÷L äøNò äá÷pìå ì÷L øNò äMîç Ekøò¤§§½£¦¨¬¨−̈¨®¤§©§¥−̈£¨¨¬§¨¦«

i"yx£'B‚Â ‰L ÌÈMLŒÔaÓ Ì‡Â∑ּכאיׁש להחׁשב קרֹובה האּׁשה הּזקנה לימי ּפֹוחת ,ּכׁשּמּגיע האיׁש  לפיכ ¿ƒƒ∆ƒƒ»»¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
ּבערּכֹו מּׁשליׁש יֹותר ּבערּכּה,ּבהזּדּקנֹו ׁשליׁש אּלא ּפֹוחתת אינּה יט),והאּׁשה ּבביתא (ערכין סבא אנׁשי: ּדאמרי ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ

ּבביתא  ּפחא ּבביתא ,– סימא – ּבביתא ּבביתא ,סבּתא טבא .וסימנא ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"lyz izewega t"y i`ven zgiy)

ּבּבּבּבביתאביתאביתאביתא ּפּפּפּפחאחאחאחא ּבּבּבּבביתאביתאביתאביתא,,,, ז)סבאסבאסבאסבא כז, יֹותר (רש"י ואף ,ער לֹו יׁש ּומּדּוע ּכלל, ער לּזקן יהיה ׁשּלא ראּוי ּכן אם לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
לּבית, ׁשּמחּוץ ּבדברים אבל וכּדֹומה, הּבית לנהּול ּביחס רק הּכּונה לׁשֹונֹו: ּבדּיּוק זאת מיּׁשב ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹמּזקנה.

נּסיֹון. ּובעל זקן הּוא צּבּור ּומנהיג ׁשרב ּבכ מעלה יׁש הּצּבּור, והנהגת רּבנּות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָּכגֹון

ÔÈ˙Ïzד  dÒ¯Ù È‰ÈÂ ‡È‰ ‡˙·e˜ Ì‡Â¿ƒ¿¿»ƒƒ≈À¿»«¿»ƒ
:ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ

ÔÈLה  ÔÈ¯ÒÚ ¯a „ÚÂ ÔÈL LÓÁ ¯aÓ Ì‡Â¿ƒƒ«¬≈¿ƒ¿««∆¿ƒ¿ƒ
‡˙·e˜ÏÂ ÔÈÚÏÒ ÔÈ¯ÒÚ ‡¯eÎc dÒ¯Ù È‰ÈÂƒ≈À¿»≈¿»∆¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»

:ÔÈÚÏÒ ¯ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

È‰ÈÂו  ÔÈL LÓÁ ¯a „ÚÂ ‡Á¯È ¯aÓ Ì‡Â¿ƒƒ««¿»¿««¬≈¿ƒƒ≈
ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ LÓÁ ‡¯eÎc dÒ¯ÙÀ¿»≈¿»¬≈ƒ¿ƒƒ¿»

:ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ˙Ïz dÒ¯Ù ‡˙·e˜ÏÂ¿ƒ¿¿»À¿»«¿«ƒ¿ƒƒ¿»

eÎc¯‡ז  Ì‡ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈzL ¯aÓ Ì‡Â¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿»
‡˙·e˜ÏÂ ÔÈÚÏÒ È¯ÒÚ LÓÁ dÒ¯Ù È‰ÈÂƒ≈À¿»≈¬≈∆¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»

:ÔÈÚÏÒ ¯ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

li`Fd ,mixEriW Kkl dxFYd davẅ§¨©¨§¨¦¦¦
Wi iM ,lMA deW micard xign oi`e§¥§¦¨£¨¦¨¤©Ÿ¦¥
,lFfA xMnPd Wie xwFiA xMnPd car¤¤©¦§¨§¤§¥©¦§¨§
dcFarl FgFM iR lr z`f mixrWnE§©£¦Ÿ©¦©£¨
xcFPd la` .dnFCke eiUrn oFxWke§¦§©£¨§©¤£¨©¥

,oM Fpi` 'Kxr' oFWlA`N``EdW oiA ¦§¥¤¥¥¤¨¥¤
lFf `EdW oiA xwiozFp `Ed ixditM ¨¨¥¤£¥¥§¦

eipWWeilr aEvTd Kxrd `Ed ¨¨¤¨¥¤©¨¨¨
Ef dWxtA(miyxtn): §¨¨¨

.EkøòDWExiR 'LMxr' zaiYFnM ¤§§¥©¤§§¥¨§

.'Kxr'DWExiR oi`eFnM'LNW Kxrd' ¥¤§¥¥¨§¨¥¤¤§
oFbM] Dl zFnFCd zFaiY x`W znbEcM§§©§¨¥©¨§

,[LNW KxCd - 'LMxC'"itMd ltkeo ©§§©¤¤¤§§¥¤©¨¦
daiYd sFqAW (s"Md zFIzF`)`l ¦©¨¤§©¥¨Ÿ

dfi`n iYrci`Ed oFWliRÎlr oMW , ¨©§¦¥¥¤¨¤¥©¦
xnFl Fl did WcFTd oFWl wEcwC¦§§©¤¨¨©
zi`xp dpFxg`d s"Md ztqFze ,'Kxr'¥¤§¤¤©¨¨©£¨¦§¥

dxizi(c"c):c dxez §¥¨
(d).íéðL Lîç ïaî íàå`dIW `l §¦¦¤¨¥¨¦Ÿ¤§¥

ohw xcFPd,mipW Wng oAoi`W ©¥¨¨¤¨¥¨¦¤¥

mElM ohw ixacAEpipXW FnM]oikxr) §¦§¥¨¨§§¤¨¦
(`"n `"toixcFp `l ...ohwe dhFW Wxg'¥¥¤§¨¨Ÿ§¦

,['zrC mdA oi`W ipRn oikixrn `le§Ÿ©£¦¦¦§¥¤¥¨¤©©
`N`A xAcn aEzMdxn`W lFcB ¤¨©¨§©¥§¨¤¨©

mipW Wng oA `EdW dfd ohw Kxr'¥¤¨¨©¤¤¤¨¥¨¦
,'ilrmEkQd Edn KlFde WxtnE ¨¨§¨¥§¥©©§

oYil eilrW:e dxez ¤¨¨¦¥
(f).'Bâå äðL íéML ïaî íàå§¦¦¤¦¦¨¨§

,dpwGd inil riBOWMixdlW mMxr §¤©¦©¦¥©¦§¨£¥¤§¨¤
la` ,zgFR dX`de Wi`ddX`d ¨¦§¨¦¨¥£¨¨¦¨

daFxwf`Wi`M aWgdlDMxr oi`e §¨¨§¥¨¥§¦§¥¤§¨
,DzEpwf zngn KM lM zgFRFnM ¥¨¨¥£©¦§¨§

.Wi`dFpTCfdA zgFR Wi`d Kkitl ¨¦§¦¨¨¦¥§¦§©§
cxFie,FMxrA WilXn xzFicr ixdW §¥¥¦§¦§¤§¤£¥©

,lwW miXng FMxr did dpW miXW¦¦¨¨¨¨¤§£¦¦¤¤
FMxr dUrp dYrelwW xUr dXng §©¨©£¤¤§£¦¨¨¨¤¤

ipWE xUr dXW :`Ed lwW miXngn wiIEcnd WilXd]©§¦©§¨¥£¦¦¤¤¦¨¨¨§¥

[lwW WilW.eENi`zzgFR Dpi` dX`d §¦¤¤§¦¨¦¨¥¨¤¤
,WilXn dHnl zcxFie`N`zcnFr §¤¤§©¨¦§¦¤¨¤¤

lr,DMxrA WilWdpW miXW crW ©§¦§¤§¨¤©¦¦¨¨

dUrp dYre ,lwW miWlW DMxr did̈¨¤§¨§¦¤¤§©¨©£¤
xaC lW Fnrhe .milwW dxUr DMxr¤§¨£¨¨§¨¦§©§¤¨¨
,zFIxAd itA xEbXd mbzRA fnxp¦§©©¦§¨©¨§¦©§¦

:mnWA minkg EdExn`Wixn`C ¤£¨£¨¦¦§¨§¨§¦
`gR - `ziaA `aq' ,iWpi ¦̀§¥¨¨§¥¨¨¨
`niq - `ziaA `zaq' ;'`ziaA§¥¨¨§¨§¥¨¦¨
'`ziaA `ah `pniqe `ziaA§¥¨§¦¨¨¨¨§¥¨
xaW - ziAA owf :mixnF` miWp`]£¨¦§¦¨¥©©¦¤¤
oniqe ,ziAA xvF` - ziAA dpwf .ziAA©©¦§¥¨©©¦¨©©¦§¦¨
lW Fgke Frah itl iM .[ziAA aFh©©¦¦§¦¦§§Ÿ¤
FzExirvA wFqrl FMxC ,Wi`d̈¦©§©£¦§¦
oeike ,gxFhe lnr odA WIW zFk`lnA¦§¨¤¥¨¤¨¨§©§¥¨
lFki Fpi`e ,WEWY dUrp oTCfPW¤¦§©¥©£¨¨§¥¨
FzaiWi z`vnpe ,FwEQirA f` KiWndl§©§¦¨§¦§¦§¥§¦¨
xTir dX`d la` ,dgp`e xaWl ziAA©©¦§¤¤©£¨¨£¨¨¦¨¦©
,dNw zEpOE` zk`lnA cinY DwEQir¦¨¨¦¦§¤¤¨©¨
milk`Od zpkd oFbM ziAd ikxvA F`§¨§¥©©¦§£¨©©©£¨¦
hrn KiWndl DYlkiaE ,mlEXiaE¦¨¦¨§¨§©§¦§©

DzEpwfA s` ElNd miwEQirA(.hi oikxr) ¨¦¦©¨©§¦§¨
(ipewfg ,g"n`a):g dxez



izewegaעב zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"i iriax meil inei xeriy

(ç)ïäkä éðôì Bãéîòäå Ekøòî àeä Cî-íàå§¦¨¬Æ¥«¤§¤½§¤«¡¦Æ¦§¥´©Ÿ¥½
éøòäåøãpä ãé âéOz øLà ét-ìò ïäkä Búà C §¤«¡¦¬Ÿ−©Ÿ¥®©¦À£¤³©¦Æ©´©Ÿ¥½

ñ :ïäkä epëéøòé©«£¦¤−©Ÿ¥«
i"yx£‡e‰ CÓ Ì‡Â∑ הּזה הער לּתן מּׂשגת ידֹו הּכהן ∑B„ÈÓÚ‰Â.ׁשאין לפני הּׂשגת ,לנער לפי ויעריכּנּו ¿ƒ»ִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ¿∆¡ƒְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

מערי ׁשל ÈOz‚.ידֹו ¯L‡ ÈtŒÏÚ∑ מּטה חּייו: ּכדי לֹו ויׁשאיר יסּדרּנּו לֹו, ּׁשּיׁש מה ּוכלי ,ּכר ,לפי ּכסת ֲִֶַָ«ƒ¬∆«ƒְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
חּמר  היה אם חמֹורֹו,אּמנּות; לֹו .מׁשאיר ְֲִִַַָָָָֻ

(è)ìk ýåýéì ïaø÷ äpnî eáéø÷é øLà äîäa-íàå§¦̧§¥½̈£¤̧©§¦¯¦¤²¨¨§−̈©«Ÿ̈®ŸÁ
:Lãw-äéäé ýåýéì epnî ïzé øLà£¤̧¦¥¬¦¤²©«Ÿ̈−¦«§¤«Ÿ¤

i"yx£epnÓ ÔzÈ ¯L‡ Ïk∑ׁשל 'רגלּה עֹולה'אמר: חּלין ,זֹו ודמיה עֹולה לצרכי ותּמכר קּימין חּוץ ,ּדבריו …¬∆ƒ≈ƒ∆ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻ
האבר  אֹותֹו .מּדמי ְִֵֵָָ

(é)òø-Bà òøa áBè Búà øéîé-àìå epôéìçé àì́Ÿ©«£¦¤½§«Ÿ¨¦¬Ÿ²¬§−̈©´
àeä-äéäå äîäáa äîäa øéîé øîä-íàå áBèa§®§¦¨¥̧¨¦³§¥¨Æ¦§¥½̈§¨«¨¬

:Lãw-äéäé Búøeîúe§«¨−¦«§¤«Ÿ¤
i"yx£Ú¯a ·BË∑ מּום ּבבעל BËa·.ּתם Ú¯ŒB‡∑ ט),(ת"כ ּברע תמורה ורע ּבטֹוב טֹוב .וכלֿׁשּכן ¿»ְַַָ«¿ְְְְֵֶַַָ

˜„Ìח  dpÓÈ˜ÈÂ dpÒ¯tÓ ‡e‰ ÔkÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒÀ¿»≈ƒƒƒ≈√»
˜a„˙ Èc ¯ÓÈÓ ÏÚ ‡‰k d˙È ÒB¯ÙÈÂ ‡‰k«¬»¿ƒ¿»≈«¬»«≈«ƒ«¿≈

:‡‰k dpÒ¯ÙÈ ‡¯„B„ ‡„È¿»¿≈»ƒ¿¿ƒ≈«¬»

ÈÈט  Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓ Ôe·¯˜È Èc ‡¯ÈÚa Ì‡Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«À¿»»√»¿»
:‡L„e˜ È‰È ÈÈ Ì„˜ dpÓ ÔzÈ Èc Ïk…ƒƒ«ƒ≈√»¿»¿≈¿»

‡Bי  LÈ·a ·Ë d˙È ¯aÚÈ ‡ÏÂ dpÙlÁÈ ‡Ï»¿«¿ƒ≈¿»¿ƒ«»≈«¿ƒ
‡¯ÈÚ·a ‡¯ÈÚa ÛlÁÈ ‡ÙlÁ Ì‡Â ·Ëa LÈ·ƒ¿»¿ƒ«»»¿«≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»

:LÈc˜ È‰È dÙelÁÂ ‡e‰ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ≈¿≈«ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g)àeä Cî íàå.LMxrn,xnFlM §¦¨¥¤§§§©
We ipr `EdoYil zbVn Fci oi` ¤¨¦§¥¨©¤¤¦¥

dGd Kxrdxvw oFWl hwp aEzMde - ¨¥¤©¤§©¨¨©¨¨¨
oYiNn' :xn`p ENi`kE ,'LMxrn' :xn`e§¨©¥¤§§§¦¤¡©¦¦¥

'LMxr z`(m"`x): ¤¤§§
.Bãéîòäåz` `iai iprd KixrOd §¤¡¦©©£¦¤¨¦¨¦¤

EPcinrie ,odMd l` KxrPd mc`d̈¨¨©¤¡¨¤©Ÿ¥§©£¦¤
KxrPldfEPkixrie ,odMd iptlodMd ©¤¡¨¤¦§¥©Ÿ¥§©£¦¤©Ÿ¥

`N` ,dWxRA aEvTd mEkQd itl `NW¤Ÿ§¦©§©¨©¨¨¨¤¨
,Kixrn lW Fci zbVd itloYi Kke §¦©¨©¨¤©£¦§¨¦¥

WCwdl(i"`a): ©¤§¥
.âéOz øLà ét ìòFl WIX dn itl ©¦£¤©¦§¦©¤¤

,mxknl xWt`W miqkp hrn df iprl§¨¦¤§©§¨¦¤¤§¨§¨§¨
KMEPxCqidxiknl Edfi` mdA rAwie ¨§©§¤§¦§©¨¤¥¤¦§¦¨

,Flv` xi`Wdl dfi`eicM Fl xi`Wie §¥¤§©§¦¤§§©§¦§¥
eiIgFl mikxvPd mixaCd z` - ©¨¤©§¨¦©¦§¨¦

:EpiidC ,xzFiAilkE ,zqke xM ,dHn §¥§©§¦¨©¨¤¤§¥
zEpOE``Ed DAW dk`lOd ilM - ¨§¥©§¨¨¤¨

.Fzqpxtl wqFroFbM,xOg did m` ¥§©§¨¨§¦¨¨©¨
`iadl xFng zbdpdA FzEpOE`W¤¨§©§¨©£§¨¦

,mFwnl mFwOn zF`VnFl xi`Wn ©¨¦¨§¨©§¦
FxFngzEpOE`d KxFvl(:bk oikxr),oexkfd) £§¤¨¨

(i"`a:h dxez
(h).epnî ïzé øLà ìk'EPOn' oFWl Ÿ£¤¦¥¦¤§¦¤

`le EPOn wlg wx ENit` FrnWnA Wi¥§©§¨£¦©¥¤¦¤§Ÿ
m`W minkg EWxC o`Mn ,FNEMxn` ¦¨¨§£¨¦¤¦¨©

.oiniIw eixaC ,'dlFr Ff lW Dlbx'©§¨¤¨§¨¨©¨¦
zXEcwA dWFcw ziUrp calA lbxdW¤¨¤¤¦§¨©£¥§¨¦§©

dlFre .lbx axwYW dUri cvik ¨§¥©©£¤¤¦§©¤¤
dlFrl FYndA?xkOYDNEM dndAd §¤§§¨¦¨¥©§¥¨¨

dlFr ikxvloAxw `iadl xcPW inl §¨§¥¨§¦¤¨©§¨¦¨§©
DNEM z` WiCwi mc` FzF`e ,dlFr¨§¨¨©§¦¤¨

,dPaixwiedincelAiTW ,dndAd lW §©§¦¤¨§¨¤¨¤©§¥¨¤¦¥
md ,Dzxikn zxEnY xkFOdoiNEg ©¥§©§¦¨¨¥¦

K` .xaC lkl mdA WOYWdl lFkie§¨§¦§©¥¨¤§¨¨¨©
inC gTi `l dndAd z` xkFn `EdWM§¤¥¤©§¥¨Ÿ¦©§¥

`N` ,dnlW dndA xignM DNEMuEg ¨¦§¦§¥¨§¥¨¤¨
xa`d FzF` inCnzigti xnFlM - ¦§¥¨¥¨§©©§¦

,lbxd incl deXd mEkq dinCn¦¨¤¨§©¨¤¦§¥¨¤¤
iM ,x`Xd z` wx Fl mNWi dpFTde§©¤§©¥©¤©§¨¦
icM FNW Dpi`e WCwd lW `id lbxd̈¤¤¦¤¤§¥§¥¨¤§¥

Dxknl lkEIW(`xtq)oikxr i"yx ,i"gp) ¤©§¨§¨
(.d:i dxez
(i).òøa áBèsilgdlE xindl oFbM §¨§§¨¦§©£¦

mEn lraA mYdninY oiNEg zndA - ¨§©©¤¡©¦§¦¨
zlrA WCwd zndaA ,mEn DA oi`W¤¥¨§¤¡©¤§¥©£©

mEn,'rx' iExw mEn lrAW oiPnE]¦©¦¤©©¨¨
xn`PW(` fi mixac)Lidl` 'dl gAfz `l' ¤¤¡©Ÿ¦§©©¡Ÿ¤

xaC lM ,mEn Fa didi xW` dUe xFW¨¤£¤¦§¤Ÿ¨¨
['rx(`"eb m"`x): ¨

.áBèa òø BàmEn lrA silgdl oFbM ©§§§©£¦©©
mipt`d ipWA .WCwd lW mzA oiNEg¦§¨¤¤§¥¦§¥¨¢¨¦
od :'dxEnY' ipiC lM mibdFp mixEn`d̈£¦£¦¨¦¥§¨¥
xinde xar m`W ode ,xindl xEQi`d̈¦§¨¦§¥¤¦¨©§¥¦
miIqOW FnkE ,WcFw mdipW EUrp©£§¥¤¤§¤§©¥
didi FzxEnzE `Ed dide' :aEzMd©¨§¨¨§¨¦§¤

.'WcTzF`nbEC iYW aEzMd hwpe Ÿ¤§¨©©¨§¥§¨
aFh' :o`MnE o`Mn zFIpFviTd'rxA- ©¦¦¦¨¦¨§¨

,oFW`xd oiCA WECig EprinWdl icM§¥§©§¦¥¦©¦¨¦
,WCwdl daFh dUFr `EdWM ENit`W¤£¦§¤¤¨©¤§¥

rx'e .xindl xEQi` Wi'aFhAicM - ¥¦§¨¦§©§§¥
xW`M ENit`W ,ipXd oiCA EprinWdl§©§¦¥©¦©¥¦¤£¦©£¤
Ff ixd ,mEn zlrA `id oiNEgd zndA¤¡©©¦¦©£©£¥
`l] dxEnYd ici lr WcFw ziUrp©£¥¤©§¥©§¨Ÿ
wcA zXEcwl `N` ,oAxw zXEcwl¦§©¨§¨¤¨¦§©¤¤

,[ziAdEEprinWd xaMW xg`l ©©¦§©©¤§¨¦§¦¨
od mibdFp mipiCd ipXW aEzMd©¨¤§¥©¦¦£¦¥

aFh' zxndArx' zxndA ode 'rxA ©£¨©§¨§¥©£¨©©
'aFhA,,'xnFge lw'A mircFi Ep` ixd §£¥¨§¦§©¨¤

iMrxA rxe aFhA aFh oMWÎlk, ¦¨¤¥§§©§¨
dxEnY ipiC lM mdA mibdFPWoiir) ¤£¦¨¤¨¦¥§¨

(.h dxenz(l"kyn):`i dxez

izewega zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"h iying meil inei xeriy

(àé)äpnî eáéø÷é-àì øLà äàîè äîäa-ìk íàå§¦Æ¨§¥¨´§¥½̈Â£¤Â«Ÿ©§¦¯¦¤²¨
:ïäkä éðôì äîäaä-úà ãéîòäå ýåýéì ïaø÷̈§−̈©«Ÿ̈®§¤«¡¦¬¤©§¥−̈¦§¥¬©Ÿ¥«

i"yx£‰‡ÓË ‰Ó‰aŒÏk Ì‡Â∑ לב),(ת"כ מדּבר תמורה הּכתּוב מּום ולּמד,ּבבעלת להקרבה; טמאה ׁשהיא ¿ƒ»¿≈»¿≈»ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הּוממּו,הּכתּוב  ּכן אם אּלא ּבפדיֹון לחּלין יֹוצאין ּתמימים קדׁשים .ׁשאין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

(áé)éøòäåEkøòk òø ïéáe áBè ïéa dúà ïäkä C §¤«¡¦³©Ÿ¥ÆŸ½̈¥¬−¥´¨®§¤§§¬
:äéäé ïk ïäkä©Ÿ¥−¥¬¦«§¤«

i"yx£‰È‰È Ôk Ô‰k‰ Ek¯Úk∑הקּדׁש מּיד לקנֹותּה הּבא אדם ּכל .לׁשאר ¿∆¿¿«…≈≈ƒ¿∆ְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

(âé):Ekøò-ìò BúLéîç óñéå äpìàâé ìàb-íàå§¦¨−Ÿ¦§¨¤®̈§¨©¬£¦«¦−©¤§¤«

i"yx£Ï‡bŒÌ‡Â‰pÏ‡‚È∑חמׁש להֹוסיף הּכתּוב החמיר ּבית (ת"כ)ּבּבעלים ּבמקּדיׁש וכן את ,. ּבמקּדיׁש וכן ¿ƒ»…ƒ¿»∆»ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
אדם ,הּׂשדה  ּכל ׁשאר ולא חמׁש מֹוסיפין הּבעלים - ׁשני מעׂשר ּבפדיֹון .וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

(ãé)Bëéøòäå ýåýéì Lã÷ Búéa-úà Lc÷é-ék Léàå§¦À¦«©§¦¸¤¥¬¸Ÿ¤Æ©«Ÿ̈½§¤«¡¦Æ
éøòé øLàk òø ïéáe áBè ïéa ïäkäïäkä Búà C ©Ÿ¥½¥¬−¥¬¨®©«£¤̧©«£¦¬Ÿ²©Ÿ¥−

:íe÷é ïk¥¬¨«

(åè)úéLéîç óñéå Búéa-úà ìàâé Léc÷nä-íàå§¦©Æ©§¦½¦§©−¤¥®§Â¨©Â£¦¦¯
:Bì äéäå åéìò Ekøò-óñk¤«¤¤§§²¨−̈§¨¬¨«

ß xii` e"h iying mei ß

(æè)íàå|äéäå ýåýéì Léà Léc÷é Búfçà äãOî §¦´¦§¥´£ª¨À©§¦¬¦Æ©«Ÿ̈½§¨¨¬
ì÷L íéMîça íéøòN øîç òøæ Bòøæ éôì Ekøò¤§§−§¦´©§®¤µ©´Ÿ¤§Ÿ¦½©«£¦¦−¤¬¤

:óñk̈«¤
i"yx£BÚ¯Ê ÈÙÏ Ek¯Ú ‰È‰Â∑ׁשֹוויּה ּכפי רעה ,ולא ׂשדה ואחת טֹובה ׂשדה ּבית ,אחת ׁשוה הקּדׁשן ּפדיֹון ¿»»∆¿¿¿ƒ«¿ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

Ôe·¯˜Èיא  ‡Ï Èc ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚa Ïk Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ»¿»»»ƒ»¿»¿
Ì„˜ ‡¯ÈÚa ˙È ÌÈ˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓƒ«À¿»»√»¿»ƒƒ»¿ƒ»√»

:‡‰k«¬»

LÈaיב  ÔÈ·e ·Ë ÔÈa d˙È ‡‰k ÒB¯ÙÈÂ¿ƒ¿«¬»»«≈«≈ƒ
:È‰È Ôk ‡‰Î„ ‡Ò¯Ùk¿À¿»»¿«¬»≈¿≈

ÏÚיג  dLÓÁ ÛÒBÈÂ dp˜¯ÙÈ ˜¯ÙÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿ƒ«¿≈À¿≈«
:dÒ¯tÀ¿»≈

ÈÈיד  Ì„˜ ‡L„e˜ d˙Èa ˙È Lc˜È È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈«¿≈»≈≈¿»√»¿»
Èc ‡Ók LÈa ÔÈ·e ·Ë ÔÈa ‡‰k dpÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ≈«¬»≈«≈ƒ¿»ƒ

:Ìe˜È Ôk ‡‰k d˙È ÒB¯ÙÈƒ¿»≈«¬»≈¿

LÓÁטו  ÛÒBÈÂ d˙Èa ˙È ˜B¯ÙÈ Lc˜‡c Ì‡Â¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈≈¿≈…∆
:dÏ È‰ÈÂ È‰BÏÚ dÒ¯t ÛÒk¿«À¿»≈¬ƒƒ≈≈

ÈÈטז  Ì„˜ ¯·b LÈc˜È dzÒÁ‡ Ï˜ÁÓ Ì‡Â¿ƒ≈¬««¬«¿≈«¿ƒ¿«»»¿»
ÔÈ¯BÚN ¯ek Ú¯Ê ¯a dÚ¯Ê ÌeÙÏ dÒ¯Ù È‰ÈÂƒ≈À¿»≈¿«¿≈«¿«¿ƒ

:ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁa¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`i).äàîè äîäa ìk íàåoi` §¦¨§¥¨§¥¨¥
d`nh `idW dndaA o`M xAEcnd©§¨¨¦§¥¨¤¦§¥¨

`N` ,lnbe xFng oFbM ,DPinAAdnda §¦¨§£§¨¨¤¨¦§¥¨
`idW dlik`l dxFdhmEnÎzlra §¨©£¦¨¤¦©£©

,xAcn aEzMddndA' o`M z`xwPd ©¨§©¥©¦§¥¨§¥¨
mW lr 'd`nhd`nh `idW(dlEqR) §¥¨©¥¤¦§¥¨§¨

LcOle .daxwdlaEzMdipiC z` §©§¨¨§¦¤§©¨¤¦¥
oiC hwPW KFYnE .DzXEcTn oFicRd©¦§¦§¨¨¦¤¨©¦
`idW otF`A miWcw zndA oFicR¦§¤¡©¨¨¦§¤¤¦

KMn Epcnl ,mEn zlrAmiWcw oi`W ©£©¨©§¦¨¤¥¨¨¦
,oFictA oiNEgl oi`vFi mininY§¦¦§¦§¦§¦§

EnnEd oMÎm`Î`N`mdA ltPW - ¤¨¦¥§¤¨©¨¤
mEnWiCwOd oice] daxwdl Elqtpe§¦§§§©§¨¨§¦©©§¦

oNdl xn`p ,DPinA d`nHd dndA§¥¨©§¥¨§¦¨¤¡©§©¨
(fk weqta)[(oexkfd):ai dxez

(ai).äéäé ïk ïäkä EkøòkitM §¤§§©Ÿ¥¥¦§¤§¦
,dndAd lW DieW z` Kixrn odMdW¤©Ÿ¥©£¦¤¨§¨¤©§¥¨
`id KkaE ,WCwdl dpFTd mNWi KM̈§©¥©¤©¤§¥§¨¦
oiNEgl z`vFie DzXEcTn ziCtp¦§¥¦§¨¨§¥§¦
mElWYd inC l` zxaFr dXEcTde]§©§¨¤¤¤§¥©©§
.[oAxwl zxg` dndA mdA `iadl§¨¦¨¤§¥¨©¤¤§¨§¨

`weeC Edfe`Ad mc` lM x`Wl §¤©§¨¦§¨¨¨¨©¨
,WCwd cIn DzFpwllrA m` la` ¦§¨¦©¤§¥£¨¦©©

cIn aEW DzFpwl `A Fnvr dndAd©§¥¨©§¨¦§¨¦©
,dpFW FpiC ,KkA DzFCtle WCwd¤§¥§¦§¨§¨¦¤

KEnqA oNdl x`FanM(i"`a):bi dxez ©§¨§©¨§¨
(bi)äpìàâé ìàb íàåFzWing sqie §¦¨Ÿ¦§¨¤¨§¨©£¦¦

.LMxr lrDzF` mipFw milrAdWM ©¤§¤§¤©§¨¦¦¨
oFWlA z`xwp Ff ixd WCwdd cIn aEW¦©©¤§¥£¥¦§¥¦§

E .'dNE`B'aEzMd xingd milrAA §¨©§¨¦¤§¦©¨

WnFg siqFdl,DieW inC lrokeoiCd §¦¤©§¥¨§¨§¥©¦
z` WiCwnA oke ,ziA WiCwnA§©§¦©¦§¥§©§¦¤

,ipWÎxUrn oFictA oke ,dcVdlkA ©¨¤§¥§¦§©£¥¥¦§¨
xW`M wx dN`milrAdmi`A mnvr ¥¤©©£¤©§¨¦©§¨¨¦

md mzXEcw zFCtl,WnFg oitiqFn ¦§§¨¨¥¦¦¤
mc` lM x`W `le:miweqta oldl x`eanke) §Ÿ§¨¨¨¨

(.`l ,hi ,eh:ci dxez
(fh).Bòøæ éôì Ekøò äéäåaEzMd §¨¨¤§§§¦©§©¨

,FzGEg` dcU WiCwOdW EpcOll `Ä§©§¥¤©©§¦§¥£¨
cIn DzFCtle DzFpwl mc` `aE¨¨¨¦§¨§¦§¨¦©
itM dcVd Kxr z` mixrWn ,WCwd¤§¥§©£¦¤¥¤©¨¤§¦
rFxfl oYip dOM ,rwxTd ghW lcFB¤¤©©©§©©¨¦¨¦§©

.DADieW itM `lemB rAwPd ipFnOd ¨§Ÿ§¦¨§¨©¨¦©¦§¨©
WIW zFpFxqg F` zFtqFp zFlrn itl§¦©£¨¤§¤¥

.DA- `N`daFh dcU zg`oFbM ¨¤¨©©¨¤¨§



עג izewega zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"i iriax meil inei xeriy

(ç)ïäkä éðôì Bãéîòäå Ekøòî àeä Cî-íàå§¦¨¬Æ¥«¤§¤½§¤«¡¦Æ¦§¥´©Ÿ¥½
éøòäåøãpä ãé âéOz øLà ét-ìò ïäkä Búà C §¤«¡¦¬Ÿ−©Ÿ¥®©¦À£¤³©¦Æ©´©Ÿ¥½

ñ :ïäkä epëéøòé©«£¦¤−©Ÿ¥«
i"yx£‡e‰ CÓ Ì‡Â∑ הּזה הער לּתן מּׂשגת ידֹו הּכהן ∑B„ÈÓÚ‰Â.ׁשאין לפני הּׂשגת ,לנער לפי ויעריכּנּו ¿ƒ»ִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ¿∆¡ƒְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

מערי ׁשל ÈOz‚.ידֹו ¯L‡ ÈtŒÏÚ∑ מּטה חּייו: ּכדי לֹו ויׁשאיר יסּדרּנּו לֹו, ּׁשּיׁש מה ּוכלי ,ּכר ,לפי ּכסת ֲִֶַָ«ƒ¬∆«ƒְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
חּמר  היה אם חמֹורֹו,אּמנּות; לֹו .מׁשאיר ְֲִִַַָָָָֻ

(è)ìk ýåýéì ïaø÷ äpnî eáéø÷é øLà äîäa-íàå§¦̧§¥½̈£¤̧©§¦¯¦¤²¨¨§−̈©«Ÿ̈®ŸÁ
:Lãw-äéäé ýåýéì epnî ïzé øLà£¤̧¦¥¬¦¤²©«Ÿ̈−¦«§¤«Ÿ¤

i"yx£epnÓ ÔzÈ ¯L‡ Ïk∑ׁשל 'רגלּה עֹולה'אמר: חּלין ,זֹו ודמיה עֹולה לצרכי ותּמכר קּימין חּוץ ,ּדבריו …¬∆ƒ≈ƒ∆ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻ
האבר  אֹותֹו .מּדמי ְִֵֵָָ

(é)òø-Bà òøa áBè Búà øéîé-àìå epôéìçé àì́Ÿ©«£¦¤½§«Ÿ¨¦¬Ÿ²¬§−̈©´
àeä-äéäå äîäáa äîäa øéîé øîä-íàå áBèa§®§¦¨¥̧¨¦³§¥¨Æ¦§¥½̈§¨«¨¬

:Lãw-äéäé Búøeîúe§«¨−¦«§¤«Ÿ¤
i"yx£Ú¯a ·BË∑ מּום ּבבעל BËa·.ּתם Ú¯ŒB‡∑ ט),(ת"כ ּברע תמורה ורע ּבטֹוב טֹוב .וכלֿׁשּכן ¿»ְַַָ«¿ְְְְֵֶַַָ

˜„Ìח  dpÓÈ˜ÈÂ dpÒ¯tÓ ‡e‰ ÔkÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒÀ¿»≈ƒƒƒ≈√»
˜a„˙ Èc ¯ÓÈÓ ÏÚ ‡‰k d˙È ÒB¯ÙÈÂ ‡‰k«¬»¿ƒ¿»≈«¬»«≈«ƒ«¿≈

:‡‰k dpÒ¯ÙÈ ‡¯„B„ ‡„È¿»¿≈»ƒ¿¿ƒ≈«¬»

ÈÈט  Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓ Ôe·¯˜È Èc ‡¯ÈÚa Ì‡Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«À¿»»√»¿»
:‡L„e˜ È‰È ÈÈ Ì„˜ dpÓ ÔzÈ Èc Ïk…ƒƒ«ƒ≈√»¿»¿≈¿»

‡Bי  LÈ·a ·Ë d˙È ¯aÚÈ ‡ÏÂ dpÙlÁÈ ‡Ï»¿«¿ƒ≈¿»¿ƒ«»≈«¿ƒ
‡¯ÈÚ·a ‡¯ÈÚa ÛlÁÈ ‡ÙlÁ Ì‡Â ·Ëa LÈ·ƒ¿»¿ƒ«»»¿«≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»

:LÈc˜ È‰È dÙelÁÂ ‡e‰ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ≈¿≈«ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g)àeä Cî íàå.LMxrn,xnFlM §¦¨¥¤§§§©
We ipr `EdoYil zbVn Fci oi` ¤¨¦§¥¨©¤¤¦¥

dGd Kxrdxvw oFWl hwp aEzMde - ¨¥¤©¤§©¨¨©¨¨¨
oYiNn' :xn`p ENi`kE ,'LMxrn' :xn`e§¨©¥¤§§§¦¤¡©¦¦¥

'LMxr z`(m"`x): ¤¤§§
.Bãéîòäåz` `iai iprd KixrOd §¤¡¦©©£¦¤¨¦¨¦¤

EPcinrie ,odMd l` KxrPd mc`d̈¨¨©¤¡¨¤©Ÿ¥§©£¦¤
KxrPldfEPkixrie ,odMd iptlodMd ©¤¡¨¤¦§¥©Ÿ¥§©£¦¤©Ÿ¥

`N` ,dWxRA aEvTd mEkQd itl `NW¤Ÿ§¦©§©¨©¨¨¨¤¨
,Kixrn lW Fci zbVd itloYi Kke §¦©¨©¨¤©£¦§¨¦¥

WCwdl(i"`a): ©¤§¥
.âéOz øLà ét ìòFl WIX dn itl ©¦£¤©¦§¦©¤¤

,mxknl xWt`W miqkp hrn df iprl§¨¦¤§©§¨¦¤¤§¨§¨§¨
KMEPxCqidxiknl Edfi` mdA rAwie ¨§©§¤§¦§©¨¤¥¤¦§¦¨

,Flv` xi`Wdl dfi`eicM Fl xi`Wie §¥¤§©§¦¤§§©§¦§¥
eiIgFl mikxvPd mixaCd z` - ©¨¤©§¨¦©¦§¨¦

:EpiidC ,xzFiAilkE ,zqke xM ,dHn §¥§©§¦¨©¨¤¤§¥
zEpOE``Ed DAW dk`lOd ilM - ¨§¥©§¨¨¤¨

.Fzqpxtl wqFroFbM,xOg did m` ¥§©§¨¨§¦¨¨©¨
`iadl xFng zbdpdA FzEpOE`W¤¨§©§¨©£§¨¦

,mFwnl mFwOn zF`VnFl xi`Wn ©¨¦¨§¨©§¦
FxFngzEpOE`d KxFvl(:bk oikxr),oexkfd) £§¤¨¨

(i"`a:h dxez
(h).epnî ïzé øLà ìk'EPOn' oFWl Ÿ£¤¦¥¦¤§¦¤

`le EPOn wlg wx ENit` FrnWnA Wi¥§©§¨£¦©¥¤¦¤§Ÿ
m`W minkg EWxC o`Mn ,FNEMxn` ¦¨¨§£¨¦¤¦¨©

.oiniIw eixaC ,'dlFr Ff lW Dlbx'©§¨¤¨§¨¨©¨¦
zXEcwA dWFcw ziUrp calA lbxdW¤¨¤¤¦§¨©£¥§¨¦§©

dlFre .lbx axwYW dUri cvik ¨§¥©©£¤¤¦§©¤¤
dlFrl FYndA?xkOYDNEM dndAd §¤§§¨¦¨¥©§¥¨¨

dlFr ikxvloAxw `iadl xcPW inl §¨§¥¨§¦¤¨©§¨¦¨§©
DNEM z` WiCwi mc` FzF`e ,dlFr¨§¨¨©§¦¤¨

,dPaixwiedincelAiTW ,dndAd lW §©§¦¤¨§¨¤¨¤©§¥¨¤¦¥
md ,Dzxikn zxEnY xkFOdoiNEg ©¥§©§¦¨¨¥¦

K` .xaC lkl mdA WOYWdl lFkie§¨§¦§©¥¨¤§¨¨¨©
inC gTi `l dndAd z` xkFn `EdWM§¤¥¤©§¥¨Ÿ¦©§¥

`N` ,dnlW dndA xignM DNEMuEg ¨¦§¦§¥¨§¥¨¤¨
xa`d FzF` inCnzigti xnFlM - ¦§¥¨¥¨§©©§¦

,lbxd incl deXd mEkq dinCn¦¨¤¨§©¨¤¦§¥¨¤¤
iM ,x`Xd z` wx Fl mNWi dpFTde§©¤§©¥©¤©§¨¦
icM FNW Dpi`e WCwd lW `id lbxd̈¤¤¦¤¤§¥§¥¨¤§¥

Dxknl lkEIW(`xtq)oikxr i"yx ,i"gp) ¤©§¨§¨
(.d:i dxez
(i).òøa áBèsilgdlE xindl oFbM §¨§§¨¦§©£¦

mEn lraA mYdninY oiNEg zndA - ¨§©©¤¡©¦§¦¨
zlrA WCwd zndaA ,mEn DA oi`W¤¥¨§¤¡©¤§¥©£©

mEn,'rx' iExw mEn lrAW oiPnE]¦©¦¤©©¨¨
xn`PW(` fi mixac)Lidl` 'dl gAfz `l' ¤¤¡©Ÿ¦§©©¡Ÿ¤

xaC lM ,mEn Fa didi xW` dUe xFW¨¤£¤¦§¤Ÿ¨¨
['rx(`"eb m"`x): ¨

.áBèa òø BàmEn lrA silgdl oFbM ©§§§©£¦©©
mipt`d ipWA .WCwd lW mzA oiNEg¦§¨¤¤§¥¦§¥¨¢¨¦
od :'dxEnY' ipiC lM mibdFp mixEn`d̈£¦£¦¨¦¥§¨¥
xinde xar m`W ode ,xindl xEQi`d̈¦§¨¦§¥¤¦¨©§¥¦
miIqOW FnkE ,WcFw mdipW EUrp©£§¥¤¤§¤§©¥
didi FzxEnzE `Ed dide' :aEzMd©¨§¨¨§¨¦§¤

.'WcTzF`nbEC iYW aEzMd hwpe Ÿ¤§¨©©¨§¥§¨
aFh' :o`MnE o`Mn zFIpFviTd'rxA- ©¦¦¦¨¦¨§¨

,oFW`xd oiCA WECig EprinWdl icM§¥§©§¦¥¦©¦¨¦
,WCwdl daFh dUFr `EdWM ENit`W¤£¦§¤¤¨©¤§¥

rx'e .xindl xEQi` Wi'aFhAicM - ¥¦§¨¦§©§§¥
xW`M ENit`W ,ipXd oiCA EprinWdl§©§¦¥©¦©¥¦¤£¦©£¤
Ff ixd ,mEn zlrA `id oiNEgd zndA¤¡©©¦¦©£©£¥
`l] dxEnYd ici lr WcFw ziUrp©£¥¤©§¥©§¨Ÿ
wcA zXEcwl `N` ,oAxw zXEcwl¦§©¨§¨¤¨¦§©¤¤

,[ziAdEEprinWd xaMW xg`l ©©¦§©©¤§¨¦§¦¨
od mibdFp mipiCd ipXW aEzMd©¨¤§¥©¦¦£¦¥

aFh' zxndArx' zxndA ode 'rxA ©£¨©§¨§¥©£¨©©
'aFhA,,'xnFge lw'A mircFi Ep` ixd §£¥¨§¦§©¨¤

iMrxA rxe aFhA aFh oMWÎlk, ¦¨¤¥§§©§¨
dxEnY ipiC lM mdA mibdFPWoiir) ¤£¦¨¤¨¦¥§¨

(.h dxenz(l"kyn):`i dxez

izewega zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"h iying meil inei xeriy

(àé)äpnî eáéø÷é-àì øLà äàîè äîäa-ìk íàå§¦Æ¨§¥¨´§¥½̈Â£¤Â«Ÿ©§¦¯¦¤²¨
:ïäkä éðôì äîäaä-úà ãéîòäå ýåýéì ïaø÷̈§−̈©«Ÿ̈®§¤«¡¦¬¤©§¥−̈¦§¥¬©Ÿ¥«

i"yx£‰‡ÓË ‰Ó‰aŒÏk Ì‡Â∑ לב),(ת"כ מדּבר תמורה הּכתּוב מּום ולּמד,ּבבעלת להקרבה; טמאה ׁשהיא ¿ƒ»¿≈»¿≈»ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הּוממּו,הּכתּוב  ּכן אם אּלא ּבפדיֹון לחּלין יֹוצאין ּתמימים קדׁשים .ׁשאין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

(áé)éøòäåEkøòk òø ïéáe áBè ïéa dúà ïäkä C §¤«¡¦³©Ÿ¥ÆŸ½̈¥¬−¥´¨®§¤§§¬
:äéäé ïk ïäkä©Ÿ¥−¥¬¦«§¤«

i"yx£‰È‰È Ôk Ô‰k‰ Ek¯Úk∑הקּדׁש מּיד לקנֹותּה הּבא אדם ּכל .לׁשאר ¿∆¿¿«…≈≈ƒ¿∆ְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

(âé):Ekøò-ìò BúLéîç óñéå äpìàâé ìàb-íàå§¦¨−Ÿ¦§¨¤®̈§¨©¬£¦«¦−©¤§¤«

i"yx£Ï‡bŒÌ‡Â‰pÏ‡‚È∑חמׁש להֹוסיף הּכתּוב החמיר ּבית (ת"כ)ּבּבעלים ּבמקּדיׁש וכן את ,. ּבמקּדיׁש וכן ¿ƒ»…ƒ¿»∆»ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
אדם ,הּׂשדה  ּכל ׁשאר ולא חמׁש מֹוסיפין הּבעלים - ׁשני מעׂשר ּבפדיֹון .וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

(ãé)Bëéøòäå ýåýéì Lã÷ Búéa-úà Lc÷é-ék Léàå§¦À¦«©§¦¸¤¥¬¸Ÿ¤Æ©«Ÿ̈½§¤«¡¦Æ
éøòé øLàk òø ïéáe áBè ïéa ïäkäïäkä Búà C ©Ÿ¥½¥¬−¥¬¨®©«£¤̧©«£¦¬Ÿ²©Ÿ¥−

:íe÷é ïk¥¬¨«

(åè)úéLéîç óñéå Búéa-úà ìàâé Léc÷nä-íàå§¦©Æ©§¦½¦§©−¤¥®§Â¨©Â£¦¦¯
:Bì äéäå åéìò Ekøò-óñk¤«¤¤§§²¨−̈§¨¬¨«

ß xii` e"h iying mei ß

(æè)íàå|äéäå ýåýéì Léà Léc÷é Búfçà äãOî §¦´¦§¥´£ª¨À©§¦¬¦Æ©«Ÿ̈½§¨¨¬
ì÷L íéMîça íéøòN øîç òøæ Bòøæ éôì Ekøò¤§§−§¦´©§®¤µ©´Ÿ¤§Ÿ¦½©«£¦¦−¤¬¤

:óñk̈«¤
i"yx£BÚ¯Ê ÈÙÏ Ek¯Ú ‰È‰Â∑ׁשֹוויּה ּכפי רעה ,ולא ׂשדה ואחת טֹובה ׂשדה ּבית ,אחת ׁשוה הקּדׁשן ּפדיֹון ¿»»∆¿¿¿ƒ«¿ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

Ôe·¯˜Èיא  ‡Ï Èc ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚa Ïk Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ»¿»»»ƒ»¿»¿
Ì„˜ ‡¯ÈÚa ˙È ÌÈ˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓƒ«À¿»»√»¿»ƒƒ»¿ƒ»√»

:‡‰k«¬»

LÈaיב  ÔÈ·e ·Ë ÔÈa d˙È ‡‰k ÒB¯ÙÈÂ¿ƒ¿«¬»»«≈«≈ƒ
:È‰È Ôk ‡‰Î„ ‡Ò¯Ùk¿À¿»»¿«¬»≈¿≈

ÏÚיג  dLÓÁ ÛÒBÈÂ dp˜¯ÙÈ ˜¯ÙÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿ƒ«¿≈À¿≈«
:dÒ¯tÀ¿»≈

ÈÈיד  Ì„˜ ‡L„e˜ d˙Èa ˙È Lc˜È È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈«¿≈»≈≈¿»√»¿»
Èc ‡Ók LÈa ÔÈ·e ·Ë ÔÈa ‡‰k dpÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ≈«¬»≈«≈ƒ¿»ƒ

:Ìe˜È Ôk ‡‰k d˙È ÒB¯ÙÈƒ¿»≈«¬»≈¿

LÓÁטו  ÛÒBÈÂ d˙Èa ˙È ˜B¯ÙÈ Lc˜‡c Ì‡Â¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈≈¿≈…∆
:dÏ È‰ÈÂ È‰BÏÚ dÒ¯t ÛÒk¿«À¿»≈¬ƒƒ≈≈

ÈÈטז  Ì„˜ ¯·b LÈc˜È dzÒÁ‡ Ï˜ÁÓ Ì‡Â¿ƒ≈¬««¬«¿≈«¿ƒ¿«»»¿»
ÔÈ¯BÚN ¯ek Ú¯Ê ¯a dÚ¯Ê ÌeÙÏ dÒ¯Ù È‰ÈÂƒ≈À¿»≈¿«¿≈«¿«¿ƒ

:ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁa¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`i).äàîè äîäa ìk íàåoi` §¦¨§¥¨§¥¨¥
d`nh `idW dndaA o`M xAEcnd©§¨¨¦§¥¨¤¦§¥¨

`N` ,lnbe xFng oFbM ,DPinAAdnda §¦¨§£§¨¨¤¨¦§¥¨
`idW dlik`l dxFdhmEnÎzlra §¨©£¦¨¤¦©£©

,xAcn aEzMddndA' o`M z`xwPd ©¨§©¥©¦§¥¨§¥¨
mW lr 'd`nhd`nh `idW(dlEqR) §¥¨©¥¤¦§¥¨§¨

LcOle .daxwdlaEzMdipiC z` §©§¨¨§¦¤§©¨¤¦¥
oiC hwPW KFYnE .DzXEcTn oFicRd©¦§¦§¨¨¦¤¨©¦
`idW otF`A miWcw zndA oFicR¦§¤¡©¨¨¦§¤¤¦

KMn Epcnl ,mEn zlrAmiWcw oi`W ©£©¨©§¦¨¤¥¨¨¦
,oFictA oiNEgl oi`vFi mininY§¦¦§¦§¦§¦§

EnnEd oMÎm`Î`N`mdA ltPW - ¤¨¦¥§¤¨©¨¤
mEnWiCwOd oice] daxwdl Elqtpe§¦§§§©§¨¨§¦©©§¦

oNdl xn`p ,DPinA d`nHd dndA§¥¨©§¥¨§¦¨¤¡©§©¨
(fk weqta)[(oexkfd):ai dxez

(ai).äéäé ïk ïäkä EkøòkitM §¤§§©Ÿ¥¥¦§¤§¦
,dndAd lW DieW z` Kixrn odMdW¤©Ÿ¥©£¦¤¨§¨¤©§¥¨
`id KkaE ,WCwdl dpFTd mNWi KM̈§©¥©¤©¤§¥§¨¦
oiNEgl z`vFie DzXEcTn ziCtp¦§¥¦§¨¨§¥§¦
mElWYd inC l` zxaFr dXEcTde]§©§¨¤¤¤§¥©©§
.[oAxwl zxg` dndA mdA `iadl§¨¦¨¤§¥¨©¤¤§¨§¨

`weeC Edfe`Ad mc` lM x`Wl §¤©§¨¦§¨¨¨¨©¨
,WCwd cIn DzFpwllrA m` la` ¦§¨¦©¤§¥£¨¦©©

cIn aEW DzFpwl `A Fnvr dndAd©§¥¨©§¨¦§¨¦©
,dpFW FpiC ,KkA DzFCtle WCwd¤§¥§¦§¨§¨¦¤

KEnqA oNdl x`FanM(i"`a):bi dxez ©§¨§©¨§¨
(bi)äpìàâé ìàb íàåFzWing sqie §¦¨Ÿ¦§¨¤¨§¨©£¦¦

.LMxr lrDzF` mipFw milrAdWM ©¤§¤§¤©§¨¦¦¨
oFWlA z`xwp Ff ixd WCwdd cIn aEW¦©©¤§¥£¥¦§¥¦§

E .'dNE`B'aEzMd xingd milrAA §¨©§¨¦¤§¦©¨

WnFg siqFdl,DieW inC lrokeoiCd §¦¤©§¥¨§¨§¥©¦
z` WiCwnA oke ,ziA WiCwnA§©§¦©¦§¥§©§¦¤

,ipWÎxUrn oFictA oke ,dcVdlkA ©¨¤§¥§¦§©£¥¥¦§¨
xW`M wx dN`milrAdmi`A mnvr ¥¤©©£¤©§¨¦©§¨¨¦

md mzXEcw zFCtl,WnFg oitiqFn ¦§§¨¨¥¦¦¤
mc` lM x`W `le:miweqta oldl x`eanke) §Ÿ§¨¨¨¨

(.`l ,hi ,eh:ci dxez
(fh).Bòøæ éôì Ekøò äéäåaEzMd §¨¨¤§§§¦©§©¨

,FzGEg` dcU WiCwOdW EpcOll `Ä§©§¥¤©©§¦§¥£¨
cIn DzFCtle DzFpwl mc` `aE¨¨¨¦§¨§¦§¨¦©
itM dcVd Kxr z` mixrWn ,WCwd¤§¥§©£¦¤¥¤©¨¤§¦
rFxfl oYip dOM ,rwxTd ghW lcFB¤¤©©©§©©¨¦¨¦§©

.DADieW itM `lemB rAwPd ipFnOd ¨§Ÿ§¦¨§¨©¨¦©¦§¨©
WIW zFpFxqg F` zFtqFp zFlrn itl§¦©£¨¤§¤¥

.DA- `N`daFh dcU zg`oFbM ¨¤¨©©¨¤¨§



izewegaעד zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"h iying meil inei xeriy
ׁשקלים  ּבחמּׁשים ׂשעֹורים הּכתּוב ,ּכֹור ּגזרת ּבאמצעֹו,ּכ לגאלּה ּבא ואם הּיֹובל. ּבתחּלת לגאלּה ׁשּבא ,והּוא ְְְְְְְְְְֲֳֳִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

הּיֹובל  ׁשני למנין אּלא הקּדׁש ׁשאינּה לפי לׁשנה; ּופּונּדיֹון סלע החׁשּבֹון: לפי טֹוב ,נֹותן הרי  נגאלה  ,ׁשאם  ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
לאו  לאחר ,ואם הּללּו ּבדמים מֹוכרּה הּיֹובל ,הּגזּבר עד הּלֹוקח ּביד הּמכּורֹות.,ועֹומדת הּׂשדֹות ּכל ּכׁשאר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

מּידֹו יֹוצאה ּבֹו,ּוכׁשהיא ּפֹוגע ׁשהּיֹובל מׁשמר אֹותֹו ׁשל לּכהנים ּביניהם ,חֹוזרת הּמׁשּפט ,ּומתחּלקת זהּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּמקראֹות  סדר על אפרׁשּנּו ועכׁשו ׂשדה, ּבמקּדיׁש .האמּור ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

(æé):íe÷é Ekøòk eäãN Léc÷é ìáiä úðMî-íà¦¦§©¬©Ÿ¥−©§¦´¨¥®§¤§§−¨«

i"yx£'B‚Â LÈc˜È Ï·Bi‰ ˙MÓ Ì‡∑הקּדיׁשּה מּיד הּיֹובל, ׁשנת מּׁשעברה מּיד ,אם לגאלּה זה .ּובא ƒƒ¿««≈«¿ƒ¿ְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
Ìe˜È Ek¯Úk∑ האמּור הּזה יּתן ,יהיה ,ּכער ּכסף .חמּׁשים ¿∆¿¿»ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

(çé)ïäkä Bì-áMçå eäãN Léc÷é ìáiä øçà-íàå§¦©©´©Ÿ¥»©§¦´¨¥¼¼§¦©¸©Ÿ¥¹
ìáiä úðL ãò úøúBpä íéðMä ét-ìò óñkä-úà¤©¤À¤©¦³©¨¦Æ©´¨½Ÿ©−§©´©Ÿ¥®

:Ekøòî òøâðå§¦§©−¥«¤§¤«
i"yx£LÈc˜È Ï·i‰ ¯Á‡ŒÌ‡Â∑ ּגזּבר ּביד ונׁשּתהה הּיֹובל מּׁשנת הקּדיׁשּה אם אחר ,וכן לגאלּה זה ּובא ¿ƒ«««…≈«¿ƒְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

‰Bp˙¯˙.הּיֹובל  ÌÈM‰ ÈtŒÏÚ ÛÒk‰Œ˙‡ Ô‰k‰ BÏŒ·MÁÂ∑ ׁשל ּדמיה קצב הרי ּכיצד? חׁשּבֹון, ּכפי ֵַ¿ƒ««…≈∆«∆∆«ƒ«»ƒ«»…ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשקל  חמּׁשים ׁשנים ותׁשע ׁשנה ,ארּבעים לכל ׁשקל ּוׁשמֹונה ,הרי ארּבעים והּׁשקל ּכּלן; על יתר וׁשקל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

לׁשנה  ּופֹונּדיֹון סלע הרי – –,ּפֹונּדיֹונין ּפֹונּדיֹון ׁשאֹותֹו רּבֹותינּו ואמרּו לכּלן, אחד ּפֹונּדיֹון ׁשחסר אּלא ְְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ

dÒ¯Ùkיז  dÏ˜Á Lc˜È ‡Ï·BÈ„ ‡zMÓ Ì‡ƒƒ«»¿≈»«¿≈«¿≈¿À¿»≈
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izewega zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"h iying meil inei xeriy
לגאל  והּבא לפרֹוטרֹוט. הּיֹובל ,קלּבֹון ׁשנת עד הּנֹותרֹות לּׁשנים ׁשנה לכל ּופֹונּדיֹון סלע Ú¯‚Â.יּתן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ¿ƒ¿«

Ek¯ÚÓ∑ הּפדיֹון ׁשנת עד הּיֹובל ׁשּמּׁשנת הּׁשנים .מנין ≈∆¿∆ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָ

(èé)óñéå Búà Léc÷nä äãOä-úà ìàâé ìàb-íàå§¦¨³Ÿ¦§©Æ¤©¨¤½©©§¦−Ÿ®Â§¨©Â
:Bì í÷å åéìò Ekøò-óñk úéLîç£¦¦¯¤«¤¤§§²¨−̈§¨¬«

i"yx£Ï‡‚È Ï‡bŒÌ‡Â∑אֹותֹו הּזאת ,הּמקּדיׁש הּקצּבה על חמׁש .יֹוסיף ¿ƒ»…ƒ¿«ְְִִִֶַַַַַָֹֹ

(ë)äãOä-úà øëî-íàå äãOä-úà ìàâé àì-íàå§¦³Ÿ¦§©Æ¤©¨¤½§¦¨©¬¤©¨¤−
:ãBò ìàbé-àì øçà Léàì§¦´©¥®«Ÿ¦¨¥−«

i"yx£‰„O‰Œ˙‡ Ï‡‚È ‡ÏŒÌ‡Â∑הּמקּדיׁש.¯ÎÓŒÌ‡Â∑ הּגזּבר.„BÚ Ï‡bÈŒ‡Ï ¯Á‡ LÈ‡Ï ‰„O‰Œ˙‡∑ ¿ƒ…ƒ¿«∆«»∆ְִַַ¿ƒ»«ְִַָ∆«»∆¿ƒ«≈…ƒ»≈
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:Búfçà äéäz ïäkì íøçä©¥®¤©Ÿ¥−¦«§¤¬£ª¨«

i"yx£Ï·i· B˙‡ˆa ‰„O‰ ‰È‰Â∑ הּגזּבר מן הּלֹוקחֹו ּבּיֹובל ,מּיד לֹוקחיהם מּיד הּיֹוצאים ׂשדֹות ׁשאר ּכדר. ¿»»«»∆¿≈«…≈ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
'‰Ï L„˜∑ הּבית ּבדק להקּדׁש ׁשּיׁשּוב הּגזּבר ,לא לּכהנים ,ליד הּנתּון החרם ּכׂשדה (במדבר ׁשּנאמר,אּלא …∆«ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

יד) יהיה"יח ל ּביׂשראל חרם "ּכל מׁשמר ,: אֹותֹו ׁשל לּכהנים ּתתחּלק זֹו ּפֹוגע ,אף יֹובל ׁשל הּכּפּורים ׁשּיֹום ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
.ּבֹו
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עה izewega zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"h iying meil inei xeriy
ׁשקלים  ּבחמּׁשים ׂשעֹורים הּכתּוב ,ּכֹור ּגזרת ּבאמצעֹו,ּכ לגאלּה ּבא ואם הּיֹובל. ּבתחּלת לגאלּה ׁשּבא ,והּוא ְְְְְְְְְְֲֳֳִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

הּיֹובל  ׁשני למנין אּלא הקּדׁש ׁשאינּה לפי לׁשנה; ּופּונּדיֹון סלע החׁשּבֹון: לפי טֹוב ,נֹותן הרי  נגאלה  ,ׁשאם  ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
לאו  לאחר ,ואם הּללּו ּבדמים מֹוכרּה הּיֹובל ,הּגזּבר עד הּלֹוקח ּביד הּמכּורֹות.,ועֹומדת הּׂשדֹות ּכל ּכׁשאר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

מּידֹו יֹוצאה ּבֹו,ּוכׁשהיא ּפֹוגע ׁשהּיֹובל מׁשמר אֹותֹו ׁשל לּכהנים ּביניהם ,חֹוזרת הּמׁשּפט ,ּומתחּלקת זהּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּמקראֹות  סדר על אפרׁשּנּו ועכׁשו ׂשדה, ּבמקּדיׁש .האמּור ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

(æé):íe÷é Ekøòk eäãN Léc÷é ìáiä úðMî-íà¦¦§©¬©Ÿ¥−©§¦´¨¥®§¤§§−¨«

i"yx£'B‚Â LÈc˜È Ï·Bi‰ ˙MÓ Ì‡∑הקּדיׁשּה מּיד הּיֹובל, ׁשנת מּׁשעברה מּיד ,אם לגאלּה זה .ּובא ƒƒ¿««≈«¿ƒ¿ְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
Ìe˜È Ek¯Úk∑ האמּור הּזה יּתן ,יהיה ,ּכער ּכסף .חמּׁשים ¿∆¿¿»ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

(çé)ïäkä Bì-áMçå eäãN Léc÷é ìáiä øçà-íàå§¦©©´©Ÿ¥»©§¦´¨¥¼¼§¦©¸©Ÿ¥¹
ìáiä úðL ãò úøúBpä íéðMä ét-ìò óñkä-úà¤©¤À¤©¦³©¨¦Æ©´¨½Ÿ©−§©´©Ÿ¥®

:Ekøòî òøâðå§¦§©−¥«¤§¤«
i"yx£LÈc˜È Ï·i‰ ¯Á‡ŒÌ‡Â∑ ּגזּבר ּביד ונׁשּתהה הּיֹובל מּׁשנת הקּדיׁשּה אם אחר ,וכן לגאלּה זה ּובא ¿ƒ«««…≈«¿ƒְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

‰Bp˙¯˙.הּיֹובל  ÌÈM‰ ÈtŒÏÚ ÛÒk‰Œ˙‡ Ô‰k‰ BÏŒ·MÁÂ∑ ׁשל ּדמיה קצב הרי ּכיצד? חׁשּבֹון, ּכפי ֵַ¿ƒ««…≈∆«∆∆«ƒ«»ƒ«»…ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשקל  חמּׁשים ׁשנים ותׁשע ׁשנה ,ארּבעים לכל ׁשקל ּוׁשמֹונה ,הרי ארּבעים והּׁשקל ּכּלן; על יתר וׁשקל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

לׁשנה  ּופֹונּדיֹון סלע הרי – –,ּפֹונּדיֹונין ּפֹונּדיֹון ׁשאֹותֹו רּבֹותינּו ואמרּו לכּלן, אחד ּפֹונּדיֹון ׁשחסר אּלא ְְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ

dÒ¯Ùkיז  dÏ˜Á Lc˜È ‡Ï·BÈ„ ‡zMÓ Ì‡ƒƒ«»¿≈»«¿≈«¿≈¿À¿»≈
:Ìe˜È¿

dÏיח  ·MÁÈÂ dÏ˜Á Lc˜È ‡Ï·BÈ ¯˙a Ì‡Â¿ƒ»«≈»«¿≈«¿≈ƒ«∆≈
Ô¯‡zLÈc ‡iL ¯ÓÈÓ ÏÚ ‡tÒk ˙È ‡‰k«¬»»«¿»«≈«¿«»¿ƒ¿»»»

‡zL „Ú:dÒ¯tÓ ÚÓzÈÂ ‡Ï·BÈ„ ««»¿≈»¿ƒƒ¿«ƒÀ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

,dIxFtE dpWC Dznc`WdcU zg`e ¤©§¨¨§¥¨¦¨§©©¨¤
drxdWEgM Dznc`WinC xEriW - ¨¨¤©§¨¨§¨¦§¥

,deW oWCwd oFicRcCnp `EdW itl ¦§¤§¥¨¨¤§¦¤¦§¨
itkE ,dcVd ghW lcFB iR lr wx©©¦¤¤©©¨¤§¦
mixrU xng rxf' :o`M rEaTd oFAWgd©¤§©¨©¨¤©Ÿ¤§Ÿ¦

'sqM lwW miXngA,:EpiidCxFM ziA ©£¦¦¤¤¨¤§©§¥
mixFrUxFM DA rFxfl iE`xW dcU - §¦¨¤¤¨¦§©¨
('xng')DpFicR ,mixFrUmiXngA Ÿ¤§¦¦§¨©£¦¦
milwW,xFM ivg DA rFxfl iE`x m`e] §¨¦§¦¨¦§©¨£¦

dXnge mixUrA ziCtp `id ixd£¥¦¦§¥§¤§¦©£¦¨
.[df oFAWg itM lMd - milwWKM §¨¦©Ÿ§¦¤§¤¨

e .aEzMd zxifB'sqM lwW miXng' §¥©©¨§£¦¦¤¤¨¤
,o`M mixEn`d`EdonfA wx mNWn ¨£¦¨§©¥©¦§©

laFId zNgzA Dl`bl `AWdpWA - ¤¨§¨¢¨¦§¦©©¥§¨¨
,laFi zFpW miXing xFfgnl dpFW`x¦¨§©££¦¦§¥
dcVd Kxrn rxbp `l oiicr f`W¤¨£©¦Ÿ¦§¨¥¥¤©¨¤
cFnrl dcizr `idW itl ,mElM§§¦¤¦£¦¨©£
mirAx`e rWY cFr dpFTd zEWxA¦§©¤¥©§©§¨¦
Kkitl ,`Ad laFId zpW cr dpẄ¨©§©©¥©¨§¦¨
`ll `ln `Ed DpFicR inC mEkq§§¥¦§¨¨¥§Ÿ

,oFrxBFrvn`A Dl`bl `A m`eoFbM ¥§§¦¨§¨¢¨§¤§¨§
zpXn mipW xUr Exar xaMWM§¤§¨¨§¤¤¨¦¦§©

,laFIdoFAWgd itl ozFpxRqnM ©¥¥§¦©¤§§¦§©
,laFId cr zFxzFPd mipXdrlq ©¨¦©¨©©¥¤©

('lwW'=)l oFiCpEtElkdpW,lwW] ¤¤§§§¨¨¨¤¤
DnXW dPhw zg` rAhn cFre§©§¥©©©§©¨¤§¨

'oFiCpER'(oNdl x`Fand oFAWgM)[itl . §§©¤§©§¨§©¨§¦
WFf dcVoipnl `N` WCwd Dpi` ¤¨¤¥¨¤§¥¤¨§¦§©

laFId zFpW,calAdl`bp m`Wlr §©¥¦§¨¤¦¦§£¨©
WnFg mitiqFOd milrAd icixEn`M) §¥©§¨¦©¦¦¤¨¨

(hi wEqtA oNdl,e`l m`e ,aFh ixdxAfBd §©¨§¨£¥§¦¨©¦§¨
oiYnn Fpi` ,WCwd iRqM lr dPEnnd©§¤©©§¥¤§¥¥©§¦
`Ed `N` ,FzEWxA DzF` ddWnE©§¤¨¦§¤¨

xg`l ElNd mincA DxkFn`ll §¨§¨¦©¨§©¥§Ÿ
,WnFg ztqFYgwFNd ciA zcnFre ¤¤¤§¤¤§©©¥©

zFcVd lM x`WM laFId cr©©¥¦§¨¨©¨
FcIn d`vFi `idWkE ,zFxEkOd©§§¤¦§¨¦¨
`N` ,WCwdl aEW zxfFg Dpi` ,laFIA©¥¥¨¤¤©¤§¥¤¨

xnWn FzF` lW mipdMl zxfFg- ¤¤©Ÿ£¦¤¦§¨
,WCwOA zcaFrd mipdMd zvEaw§©©Ÿ£¦¨¤¤©¦§¨

mixERiMd mFi FzF`ArbFR laFIdW §©¦¦¤©¥¥©
.mdipiA zwNgznE ,FAlkMW ,`vnp ¦§©¤¤¥¥¤¦§¨¤§¨

KM ,zaxwznE zklFd laFId zpXW¤§©©¥¤¤¦§¨¤¤¨
mipFTdW dcVd xign zgFtE KlFd¥¥§¦©¨¤¤©¦

dxEarA mNWl mivtgdzdYWp m`e] £¥¦§©¥©£¨§¦¦§©£¨
oFbM ,laFId cr WCwd ciA dcVd©¨¤§©¤§¥©©¥§
`l xAfBde ,Dl`bl E`A `l milrAdW¤©§¨¦Ÿ¨§¨¢¨§©¦§¨Ÿ
`id ixd ,mixg` mipFw Dl `vn̈¨¨¦£¥¦£¥¦

mipdMl laFIA d`vFii"x zrck w"d`ln) §¨©¥©Ÿ£¦
dpi`y' :o`k i"yx oeyl zernynke :dk oikxr y"xe

('laeid zepy oipnl `l` ycwd.[hRWOd Edf¤©¦§¨
eiWkre .dcU WiCwnA xEn`d̈¨§©§¦¨¤§©§¨

:zF`xwOd xcq lr EPWxt`fi dxez £¨§¤©¥¤©¦§¨
(fi).'Bâå Léc÷é ìáBiä úðMî íàm` ¦¦§©©¥©§¦§¦

,DWiCwd cIn laFId zpW dxarXn¦¤¨§¨§©©¥¦¨¦§¦¨
dcU z`vnpemirAx` oYil dcizr Ff §¦§¥¨¤£¦¨¦¥©§¨¦

DzF` dpwIW inl ,d`EaY zFpW rWze§¥©§§¨§¦¤¦§¤¨
,WCwdd oncIn Dl`bl df `aE ¦©¤§¥¨¤§¨¢¨¦¨

dWCwEdW xg`l(`"eb): §©©¤§§¨
.íe÷é EkøòkxEn`d dGd KxrM §¤§§¨¨¥¤©¤¨¨
KM ,dWxRAdidiEpiidC ,mEwie ©¨¨¨¨¦§¤§¨§©§

miXnglwWoYi sqMDpFictA £¦¦¤¤¤¤¦¥§¦§¨
(m"`x):gi dxez
(gi).Léc÷é ìáBiä øçà íàå§¦©©©¥©§¦

mipW dOM ExarW xg`l DWiCwdW¤¦§¦¨§©©¤¨§©¨¨¦
,Dl`bl cIn `aE ,laFId zpXnm` oke ¦§©©¥¨¦¨§¨¢¨§¥¦

n DWiCwdcIxg`llaFId zpX ¦§¦¨¦¨§©©§©©¥
ddYWpemipW dOM dcVdciA §¦§¨¨©¨¤©¨¨¦§©

dxAfB,mipFw Dl `vn `NWdf `aE ©¦§¨¤Ÿ¨¨¨¦¨¤
Dl`bldYrlaFId xg`(`"eb): §¨¢¨©¨©©©¥

ét ìò óñkä úà ïäkä Bì áMçå§¦©©Ÿ¥¤©¤¤©¦
.úBøúBpä íéðMäon Fl zFgtie ©¨¦©¨§¦§¦

lwW miXingd?cviM .oFAWg itM ©£¦¦¤¤§¦¤§¥©
rxf' xEriWM DlcBW dcU WiCwd¦§¦¨¤¤¨§¨§¦¤©

,'mixrU xngavw ixdaEzMddinC Ÿ¤§Ÿ¦£¥¨©©¨¨¤¨
miXng dpW rWze mirAx` lW¤©§¨¦¨¥©¨¨£¦¦

,lwWmiXngd z` wNgl Ep`A m`e ¤¤§¦¨§©¥¤©£¦¦
aXgl icM ,dpW mirAx`e rWzl lwW¤¤§¥©§©§¨¦¨¨§¥§©¥

,d`EaY zpW lM deW dOMixd ©¨¨¨¨§©§¨£¥
`Ed oFAWgdlwWe ,dpW lkl lwW ©¤§¤¤§¨¨¨§¤¤
sqFp cg`oNEM lr xziWi FzF`W ¤¨¨¨¥©¨¤¥

mirAx`e rWzl wNgllwXde .FA Wi §©¥§¥©§©§¨¦§©¤¤¥
rlq ixd ,oFiCpER dpnWE mirAx ©̀§¨¦§Ÿ¨§§£¥¤©

('lwW'=)xqgW `N` ,dpWl oFiCpEtE ¤¤§§§¨¨¤¨¤¨©

izewega zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"h iying meil inei xeriy
לגאל  והּבא לפרֹוטרֹוט. הּיֹובל ,קלּבֹון ׁשנת עד הּנֹותרֹות לּׁשנים ׁשנה לכל ּופֹונּדיֹון סלע Ú¯‚Â.יּתן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ¿ƒ¿«

Ek¯ÚÓ∑ הּפדיֹון ׁשנת עד הּיֹובל ׁשּמּׁשנת הּׁשנים .מנין ≈∆¿∆ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָ

(èé)óñéå Búà Léc÷nä äãOä-úà ìàâé ìàb-íàå§¦¨³Ÿ¦§©Æ¤©¨¤½©©§¦−Ÿ®Â§¨©Â
:Bì í÷å åéìò Ekøò-óñk úéLîç£¦¦¯¤«¤¤§§²¨−̈§¨¬«

i"yx£Ï‡‚È Ï‡bŒÌ‡Â∑אֹותֹו הּזאת ,הּמקּדיׁש הּקצּבה על חמׁש .יֹוסיף ¿ƒ»…ƒ¿«ְְִִִֶַַַַַָֹֹ

(ë)äãOä-úà øëî-íàå äãOä-úà ìàâé àì-íàå§¦³Ÿ¦§©Æ¤©¨¤½§¦¨©¬¤©¨¤−
:ãBò ìàbé-àì øçà Léàì§¦´©¥®«Ÿ¦¨¥−«

i"yx£‰„O‰Œ˙‡ Ï‡‚È ‡ÏŒÌ‡Â∑הּמקּדיׁש.¯ÎÓŒÌ‡Â∑ הּגזּבר.„BÚ Ï‡bÈŒ‡Ï ¯Á‡ LÈ‡Ï ‰„O‰Œ˙‡∑ ¿ƒ…ƒ¿«∆«»∆ְִַַ¿ƒ»«ְִַָ∆«»∆¿ƒ«≈…ƒ»≈
הּמקּדיׁש ּביד .לׁשּוב ְְִַַַָ

(àë)äãNk ýåýéì Lã÷ ìáiá Búàöa äãOä äéäå§¨¨̧©¨¤¹§¥´©Ÿ¥À²Ÿ¤©«Ÿ̈−¦§¥´
:Búfçà äéäz ïäkì íøçä©¥®¤©Ÿ¥−¦«§¤¬£ª¨«

i"yx£Ï·i· B˙‡ˆa ‰„O‰ ‰È‰Â∑ הּגזּבר מן הּלֹוקחֹו ּבּיֹובל ,מּיד לֹוקחיהם מּיד הּיֹוצאים ׂשדֹות ׁשאר ּכדר. ¿»»«»∆¿≈«…≈ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
'‰Ï L„˜∑ הּבית ּבדק להקּדׁש ׁשּיׁשּוב הּגזּבר ,לא לּכהנים ,ליד הּנתּון החרם ּכׂשדה (במדבר ׁשּנאמר,אּלא …∆«ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

יד) יהיה"יח ל ּביׂשראל חרם "ּכל מׁשמר ,: אֹותֹו ׁשל לּכהנים ּתתחּלק זֹו ּפֹוגע ,אף יֹובל ׁשל הּכּפּורים ׁשּיֹום ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
.ּבֹו

d˙Èיט  Lc˜‡c ‡Ï˜Á ˙È ˜B¯ÙÈ ˜¯ÙÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿»¿«¿≈»≈
:dÏ Ìe˜ÈÂ È‰BÏÚ dÒ¯t ÛÒk LÓÁ ÛÒBÈÂ¿≈…∆¿«À¿»≈¬ƒƒ≈

È˙כ  ÔÈaÊ Ì‡Â ‡Ï˜Á ˙È ˜B¯ÙÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»«¿»¿ƒ«ƒ»
:„BÚ ˜¯t˙È ‡Ï Ô¯Á‡ ¯·‚Ï ‡Ï˜Á«¿»ƒ¿«»√»»ƒ¿»»

˜„Ìכא  ‡L„e˜ ‡Ï·BÈa d˜tÓa ‡Ï˜Á È‰ÈÂƒ≈«¿»¿ƒ¿≈¿≈»¿»√»
:dzÒÁ‡ È‰z ‡‰ÎÏ ‡Ó¯Á Ï˜Ák ÈÈ¿»«¬«∆¿»¿«¬»¿≈«¬«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

oNEkl cg` oFiCpERoFAWgd itl oMW §§¤¨§¨¤¥§¦©¤§
zFgtE rlq dpW lkl `vnp ,wiIEcnd©§¨¦§¨§¨¨¨¤©¨

mlW oFiCpERn hrn49/48 cFre ,cg` rlq=) §©¦§§¨¥¤©¤¨§

on(oFiCpERdFzF`W EpizFAx Exn`e , ¦©§§§¨§©¥¤
oFiCpERWCwd zaFhl ztqFzM didi §§¦§¤§¤¤§©¤§¥

zpizpM aWgiehFxhFxtl oFAlw §¥¨¥¦§¦©©§¦§§
ipglEXl zpYiPd dPhw ztqFY=]¤¤§©¨©¦¤¤©§¨¦
rAhnl zFhExRd z` FzhixR xkUA¦§©§¦¨¤©§§©§¥©
Flv` silgdl `Ad oFbM ,lFcB̈§©¨§©£¦¤§
ozFp ,minlW mirlql miAx mipFiCpER§§¦©¦¦§¨¦§¥¦¥
oFiCpER rWze mirAx` FxkUA Fl¦§¨©§¨¦§¥©§§

[rlq lM xEarA,lF`bl `Ade .bFdpi ©£¨¤©§©¨¦§¦§
oirAdtieoFiCpEtE rlq oYimlW §©¦¨¨§¦¥¤©§§¨¥

zpW cr zFxzFPd mipXl dpW lkl§¨¨¨©¨¦©¨©§©
laFId(`xtq oiir)(`"ry): ©¥

.Ekøòî òøâðåW mipXd oipnxaM §¦§©¥¤§¤¦§©©¨¦¤§¨
ExaroFicRd zpW cr laFid zpXO ¨§¦§©©¥©§©©¦§

rFxbl Wi mzF`mEkQd on zigtdlE ¨¥¦§©§©§¦¦©§
lwW miXng lW `lOd:hi dxez ©¨¥¤£¦¦¤¤

(hi)ìàâé ìàb íàå.FzF` WiCwOd §¦¨Ÿ¦§©©©§¦
`AW `Ed dcVd lrA m` ,xnFlM§©¦©©©¨¤¤¨

,['dNE`B' iExw FpiipTW] DzFpwlsiqFi ¦§¨¤¦§¨¨§¨¦
z`Gd davTd lr WnFgdxEn`d ¤©©¦§¨©Ÿ¨£¨

rax FWExiR df 'WnFg'] dlrnl§©§¨¤¤¥¤©
'WnFg' iExw `EdW `N` ,oxTd mEkQn¦§©¤¤¤¨¤¨¤
`Ed ixd oxTd l` FtExiv xg`l iM¦§©©¥¤©¤¤£¥
dcU :oFbkE .mEkQd llMn WnFg¤¦§©©§§¨¤

milrAd m` ,lwW mirAx` DieXW¤¨§¨©§¨¦¤¤¦©§¨¦
dpFnW mitiqFn mpi` ,Dl`bl mi`Ä¦§¨¢¨¥¨¦¦§¨
.milwW dxUr `N` ,calA milwW§¨¦¦§¨¤¨£¨¨§¨¦
mEkQdn ziWing `id Ff ztqFYW¤¤¤¦£¦¦¥©§
[cgiA lAwzOd miXing lW illMd©§¨¦¤£¦¦©¦§©¥§©©

(oexkfd):k dxez
(k).äãOä úà ìàâé àì íàåxnFlM §¦Ÿ¦§©¤©¨¤§©
m`WiCwOddcVd z` aEW dpwi `N ¦©©§¦Ÿ¦§¤¤©¨¤

dlrnl x`Fanke] WCwd cIn(bi weqta) ¦©¤§¥§©§¨§©§¨
['dNE`B' oFWlA `xwp milrAd oipTW: ¤¦§©©§¨¦¦§¨¦§§¨

.øëî íàåxAfBdiRqM lr dPEnnd - §¦¨©©¦§¨©§¤©©§¥
WCwd: ¤§¥

.ãBò ìàbé àì øçà Léàì äãOä úà¤©¨¤§¦©¥Ÿ¦¨¥
DzF` l`FB WiCwOd did ENi` ,xnFlM§©¦¨¨©©§¦¥¨
did ,xg` Wi`l xAfBd DxkOW mcFw¤¤§¨¨©¦§¨§¦©¥¨¨
,dpFW`xaM eil` EdcU z` aiWn¥¦¤¨¥¥¨§¨¦¨
dYr la` .mlFrl FzEWxA x`XYW¤¦¨¥¦§§¨£¨©¨
lM oi` ,xg` Wi`l dxMnp xaMW¤§¨¦§§¨§¦©¥¥¨

DzF` WiCwdW dfl zEticraEWl £¦§¤¤¦§¦¨¨
DzF`WiCwOd ciA`N` ,dpFW`xaM ¨§©©©§¦§¨¦¨¤¨

on DzFpwl lFkie ,xg` mc` lkM FpiC¦§¨¨¨©¥§¨¦§¨¦
laFId riBdA K` ,dvxi m` gwFNd©¥©¦¦§¤©§©¦©©¥
oNdlcM ,mipdMl FzEWxn `vY¥¥¥§©Ÿ£¦§¦§©¨

(l"kyn):`k dxez
(`k).ìáBiá Búàöa äãOä äéäå§¨¨©¨¤§¥©¥

Ff dcU oiC x`anE KiWnn aEzMd©¨©§¦§¨¥¦¨¤
laFIA z`vFi `idW ,xAfBd DxkOW¤§¨¨©¦§¨¤¦¥©¥

x`W KxcM ,xAfBd on FgwFNd cIn¦©©§¦©¦§¨§¤¤§¨
laFIA mdigwFl cIn zF`vFId zFcÜ©§¦©§¥¤©¥

xn`PW FnM](gkÎbk ,dk lirl)`l ux`de' §¤¤¡©§¨¨¤Ÿ
dide ...ux`d il iM zznvl xkOz¦¨¥¦§¦ª¦¦¨¨¤§¨¨
zpW cr Fz` dpTd ciA FxMnn¦§¨§©©Ÿ¤Ÿ©§©

['laFId: ©¥
'äì Lã÷dcUM.mxgdaEWIW `l Ÿ¤©¦§¥©¥¤Ÿ¤¨

EpiidC xkFOd zEWxlwcA WCwdl ¦§©¥§©§§¤§¥¤¤
`N` ,xAfBd cil ziAdFpiCdcU'M ©©¦§©©¦§¨¤¨¦¦§¥

mipdMl oEzPd 'mxgddcUM ©¥¤©¨©Ÿ£¦§¨¤
'mxg' oFWlA milrAd DWiCwdW¤¦§¦¨©§¨¦¦§¥¤
,'mipdMl mxg Ff dcU ixd' :xn`e§¨©£¥¨¤¥¤©Ÿ£¦

mipdMl DpzFPWxn`PW(ciÎg ,gi xacna) ¤§¨©Ÿ£¦¤¤¡©
Ll iYzp dPd ip`e oxd` l` 'd xAcie'©§©¥¤©£Ÿ©£¦¦¥¨©¦§

...iznExY zxnWn z`mxg lM ¤¦§¤¤§Ÿ¨¨¥¤
'didi Ll l`xUiAs` ,dcUFf §¦§¨¥§¦§¤©¨¤

zEWxn laFIA z`vFie xAfBd DxkOW¤§¨¨©¦§¨§¥©¥¥§
,dpFTdFzF` lW mipdMl wNgzY ©¤¦§©¥©Ÿ£¦¤

laFi lW mixERMdÎmFIW xnWn¦§¨¤©¦¦¤¥
FA rbFRoiA zwNgzn dcVd ,xnFlM , ¥©§©©¨¤¦§©¤¤¥

WCwOA zcaFrd mipdMd zvEaw§©©Ÿ£¦¨¤¤©¦§¨
mFi FzF`A,laFId zpW lW mixERiMd §©¦¦¤§©©¥

zEWxn zFcVd zF`vFi `Edd mFIA iM¦©©§©¨¥§
xn`PW FnM] odilrA(iÎh ,dk lirl)mFiA' ©§¥¤§¤¤¡©§

...mkvx` lkA xtFW ExiarY mixRMd©¦ª¦©£¦¨§¨©§§¤
['FzGg` l` Wi` mYaWeoikxr) §©§¤¦¤£ª¨

(:gk:ak dxez
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ß xii` f"h iyiy mei ß

(áë)Búfçà äãOî àì øLà Búð÷î äãN-úà íàå§¦Æ¤§¥´¦§¨½£¤¾−Ÿ¦§¥´£ª¨®
:ýåýéì Léc÷é©§¦−©«Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â B˙˜Ó ‰„NŒ˙‡ Ì‡Â∑ אחּזה לׂשדה מקנה ׂשדה ּבין יׁש לּכהנים ,חּלּוק ּתתחּלק לא מקנה ׁשּׂשדה ¿ƒ∆¿≈ƒ¿»¿ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֻ
הּיֹובל ,ּבּיֹובל  עד אּלא להקּדי ׁשּה יכֹול ׁשאינֹו לּבעלים ,לפי  ולׁשּוב מּידֹו לצאת עתידה היתה ּבּיֹובל ,ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

לגאלּה ּבא אם לאחר ,לפיכ ּגזּבר וימּכרּנה יגאל לא ואם אחּזה. לׂשדה הּקצּובים הּללּו ּבּדמים אֹו,יגאל ְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
"לאׁשר  ּתאמר: ּופן ׁשהקּדיׁשּה, אֹותֹו – מאּתֹו" קנהּו לאׁשר הּׂשדה "יׁשּוב הּיֹובל ּבׁשנת הּוא יגאל לא ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹאם

האחרֹון ,קנהּו" הּזה הארץ",מאּתֹו,הּלֹוקח אחּזת "לאׁשרֿלֹו לֹומר: הצר לכ הּגזּבר?! מירּׁשת ,וזהּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻֻ
לּמקּדיׁש,אבֹות  ׁשּמכרּוה הראׁשֹונים ּבעלים .וזהּו ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

(âë)úðL ãò Ekøòä úñëî úà ïäkä Bì-áMçå§¦©´©Ÿ¥À¥µ¦§©´¨«¤§§½©−§©´
:ýåýéì Lã÷ àeää íBia Ekøòä-úà ïúðå ìáiä©Ÿ¥®§¨©³¤¨«¤§§Æ©´©½−Ÿ¤©«Ÿ̈«

(ãë)Bzàî eäð÷ øLàì äãOä áeLé ìáBiä úðLa¦§©³©¥Æ¨´©¨¤½©«£¤¬¨−̈¥«¦®
:õøàä úfçà Bì-øLàì©«£¤−£ª©¬¨¨«¤

(äë)äøb íéøNò Lãwä ì÷La äéäé Ekøò-ìëå§¨̧¤§§½¦«§¤−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈
:ì÷Mä äéäé¦«§¤¬©¨«¤

i"yx£L„w‰ Ï˜La ‰È‰È Ek¯ÚŒÏÎÂ∑'ׁשקלים' ּבֹו ׁשּכתּוב ערּכ הּקדׁש,ּכל ּבׁשקל b¯‰.יהיה ÌÈ¯NÚ∑ ¿»∆¿¿ƒ¿∆¿∆∆«…∆ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ∆¿ƒ≈»
מעֹות  ה ,עׂשרים ּדינר ּכ ּכסף מעה ׁשׁש רּבֹותינּו: ואמרּו ׁשתּות, הֹוסיפּו מּכאן ּולאחר מּתחּלה עׂשרים ,יּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

לסלע  מעֹות .וארּבע ְְְֶַַַָ

Ï˜ÁÓכב  ‡Ï Èc È‰BÈ·Ê Ï˜Á ˙È Ì‡Â¿ƒ»¬«¿ƒƒƒ»≈¬«
:ÈÈ Ì„˜ Lc˜È dzÒÁ‡«¬«¿≈«¿≈√»¿»

zL‡כג  „Ú dpÒ¯t ÔÈÓ ˙È ‡‰k dÏ ·MÁÈÂƒ«∆≈«¬»»ƒ¿«À¿»≈««»
‡e‰‰ ‡ÓBÈa dÒ¯t ˙È ÔzÈÂ ‡Ï·BÈ„¿≈»¿ƒ≈»À¿»≈¿»«

:ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜¿»√»¿»

dpÓכד  d·Ê„Ï ‡Ï˜Á ·e˙È ‡Ï·BÈ„ ‡zLa¿«»¿≈»¿«¿»¿ƒ¿»≈ƒ≈
:‡Ú¯‡ ˙ÒÁ‡ dÏÈ„„Ïƒ¿ƒ≈«¬»««¿»

ÔÈ¯ÒÚכה  ‡L„e˜ ÈÚÏÒa È‰È dÒ¯t ÏÎÂ¿»À¿»≈¿≈¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ
:‡ÚÏÒ È‰È ÔÈÚÓ»ƒ¿≈ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak).'Bâå Búð÷î äãN úà íàåcr §¦¤§¥¦§¨§©
dcU' WiCwnA aEzMd xAiC o`M̈¦¥©¨§©§¦§¥
oiprd zNigzA xn`PW itkE] 'dGEg £̀¨§¦¤¤¡©¦§¦©¨¦§¨

(fh weqt lirl)WiCwi FzGg` dcUn m`e'§¦¦§¥£ª¨©§¦
zcnFrd dcU :DWExiRW [''dl Wi ¦̀©¤¥¨¨¤¨¤¤
zXExi f`n mlFr zlgpM FzElraA§©£§©£©¨¥¨§©

.ux`dWxtl `A o`M ENi`eoiC ¨¨¤§¦¨¨§¨¥¦
diEpTd dcU - 'dpwn dcU' WiCwOd©©§¦§¥¦§¨¨¤©§¨
.FzlgPn Fl DxkOW Fxiag z`n Fl¥¥£¥¤§¨¨¦©£¨

LcOileaEzMdWwENgcg`oiA Wi §¦¤§©¨¤¦¤¨¥¥
ÎdcVW ,dfEg`ÎdcUl dpwnÎdcU§¥¦§¨¦§¥£¨¤§¥
,laFIA mipdMl wNgzz `l dpwn¦§¨Ÿ¦§©¥©Ÿ£¦©¥
cr `N` DWiCwdl lFki Fpi`W itl§¦¤¥¨§©§¦¨¤¨©

ixdW ,laFIdWiCwdl lFki mc` oi` ©¥¤£¥¥¨¨¨§©§¦
dcUA Fl oi` `Ede ,Fl WIX dOn xzFi¥¦©¤¥§¥§¨¤

iM ,mlFr oipw Ffdcizr dzid laFIA ¦§©¨¦©¥¨§¨£¦¨
milrAl aEWle FcIn z`vlEPOOW ¨¥¦¨§¨©§¨¦¤¦¤

.DzF` dpw,KkitloiprlinC ¨¨¨§¦¨§¦§©§¥
dpwn dcU oiC deW mpn` ,DzNE`B§¨¨¨§¨¨¤¦§¥¦§¨

W dGEg` dcU oiclDl`bl `A m` §¦§¥£¨¤¦¨§¨¢¨
dcUl miaEvTd ElNd minCA l`bi¦§©©¨¦©¨©§¦¦§¥

dGEg`(`ad weqta x`eank)e ;oiprl mlE` £¨§¨§¦§©
dpFW DpiC laFIA Dzxfg,W`l m` £¨¨¨©¥¦¨¤¤¦Ÿ

l`bixAfBd cIn WiCwOd DzF` ¦§©¨©©§¦¦©©¦§¨
l`bi m` F` ,xg`l xAfb dPxMnie§¦§§¤¨¦§¨§©¥¦¦§©

`EdW ixd ,DzF` (WiCwOd)zpWA ©©§¦¨£¥¤¦§©
Edpw xW`l' dcVd aEWi laFId©¥¨©¨¤©£¤¨¨

DWiCwdW FzF` 'FY`ndfl xnFlM ¥¦¤¦§¦¨§©§¤
,EPOn DzF` dpw WiCwOdW oFW`xd̈¦¤©©§¦¨¨¨¦¤

.mipdMl `lexn`Y otE`OWe - §Ÿ©Ÿ£¦¤Ÿ©§¤¨
aEzMd zpeEMW WxtlE xnFl drhY¦§¤©§¨¥¤©¨©©¨

'Edpw xW`l'lrdGd gwFNd ©£¤¨¨©©¥©©¤
oFxg`dEdpTW- xAfBd Edfe ,FY`n ¨©£¤¨¨¥¦§¤©¦§¨

KxvEd Kkle siqFdl aEzMdxnFl §¨§©©¨§¦§©
(ck weqta),'ux`d zGEg` Fl xW`l'©£¤£©¨¨¤

FzF`mc`FNW dzid dcVdW ¨¨¤©¨¤¨§¨¤
milrA Edfe ,zFa` zXExin¦©¨§¤§¨¦

WiCwOl dExkOW mipFW`xdeil` - ¨¦¦¤§¨¨©©§¦¥¨
laFIA zxfFg `id(:ek oikxr),m"`x) ¦¤¤©¥

(i"`a:bk dxez
(dk).Lãwä ì÷La äéäé Ekøò ìëå§¨¤§§¦§¤§¤¤©Ÿ¤

lMxn`PW mFwnFA aEzMW 'LMxr' ¨¨¤¤¡©¤§§¤¨

oFWl mBdidi ,milwWFxEriWlwWA ©§§¨¦¦§¤¦§¤¤
WcTdmiIEqn rAhn -FxEriXW ©Ÿ¤©§¥©§¨¤¦

.oNdl x`Fan§¨§©¨
.äøb íéøNò,mixEn`d 'milwX'd lM ¤§¦¥¨¨©§¨¦¨£¦

FieXW rEci 'lwW' FzF` iR lr Eidi¦§©¦¤¤¨©¤¨§
o`M iExTd df rAhnE ,'dxB mixUr'¤§¦¥¨©§¥©¤©¨¨

`Ed ,'dxB''drn'.minkg oFWlAW ¥¨¨¨¤¦§£¨¦
lwXd `vnp.zFrn mixUrmpn`KM ¦§¨©¤¤¤§¦¨¨§¨¨

EidxEriWmilwXdxg`lE ,dNgYn ¨¦©§¨¦¦§¦¨§©©
o`MnEpTiY (ipW ziA ztEwzA) ¦¨¦§©©¦¥¦¦§

lwXd xEriW z` liCbdl minkg£¨¦§©§¦¤¦©¤¤
e dxFYAWEtiqFdeilrzEzW ¤©¨§¦¨¨§

lW ztqFY oYil EaIg ,xnFlM ,(ziXW)¦¦§©¦§¦¥¤¤¤
rlq' xEriWl dnFcA ,FMxr lr ziXW¦¦©¤§§¤§¦¤©

'ixEvlwXd on lFcBd ,mdiniA didW ¦¤¨¨¦¥¤©¨¦©¤¤
oFWl KFYn oM EWxce] ziXWA§¦¦§¨§¥¦§
rFAwl minkg ciA gM WIW miaEzMd©§¦¤¥Ÿ©§©£¨¦¦§©
,[dxFYA xEn`d lwXl xzFi DFaB Kxr¥¤¨©¥©¤¤¨¨©¨
`N` ,mixpiC drAx`l wNEgn rlQde§©¤©§¨§©§¨¨¦¨¦¤¨
Wng wx xpiC lkA Wi libxd rlQAW¤©¤©¨¨¦¥§¨¦¨©¨¥

,zFrnezEzW EtiqFdW xg`l ENi` ¨§¦§©©¤¦§
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(åë)Léc÷é-àì äîäáa ýåýéì økáé øLà øBëa-Cà©§º£¤̧§ª©³©«Ÿ̈Æ¦§¥½̈«Ÿ©§¦¬
:àeä ýåýéì äN-íà øBL-íà Búà Léà¦−Ÿ®¦´¦¤½©«Ÿ̈−«

i"yx£B˙‡ LÈ‡ LÈc˜ÈŒ‡Ï∑ׁשּלֹו ׁשאינֹו לפי אחר קרּבן .ל ׁשם …«¿ƒƒ…ְְְִֵֵֵֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 333 cenr ,fi wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mc`d zcFarA xUrnE xFkA§©£¥©£©¨¨¨

יהיהיהיהיהיהיהיה־־־־ּקּקּקּקדדדדׁשׁשׁשׁש העהעהעהעׂשׂשׂשׂשיריירייריירי .... .... וצאןוצאןוצאןוצאן ּבּבּבּבקרקרקרקר וכלוכלוכלוכל־־־־מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשרררר .... .... ההההּוּוּוּואאאא:::: ליהוה ליהוה ליהוה ליהוה  .... .... ּבּבּבּבבהמהבהמהבהמהבהמה ליהוהליהוהליהוהליהוה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־יביביביבּכּכּכּכרררר לב)אאאא־־־־ּבּבּבּבככככֹוֹוֹוֹורררר – כו .(כז, ְְְְְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ֶֶֶֶֹֹ
אינּנּו ּבפעל הּמעׂשר ואּלּו הּגלּות, ּבזמן ּגם נֹוהג הּבכֹור ּומעׂשר. ּבכֹור לקרּבנֹות: ּבנֹוגע מצֹות ׁשּתי מצינּו הּפרׁשה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבסֹוף

הּבהמֹות. את למנֹות ׁשּלא ּגזרּו חכמים ּכי הּגלּות, ּבזמן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹנֹוהג
הענינים: ּבפנימּיּות ּכ על הּטעם לבאר ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָויׁש

למעׂשה  קׁשר ללא מּלמעלה, הּקדּוׁשה המׁשכת על מֹורה וזה האדם, ּבמעׂשה ּתלּוי ואינּנּו מּלמעלה, קדּוׁשתֹו - ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבכֹור
הּתֹורה  ּכֹותבת ולכן למעלה, מּלמּטה האדם עבֹודת על מֹורה וזה האדם, ּבספירת ּתלּויה קדּוׁשתֹו מעׂשר ואּלּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהּתחּתֹונים.
האדם  עבֹודת ּובאה מּגיעה ּובכחם לאחרי־זה ורק מּלמעלה, הּכחֹות נּתנים ׁשּקֹודם לנּו להֹורֹות הּמעׂשר, לפני ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּבכֹור

למעלה. ְְְִַַָָמּלמּטה
עצמֹו: ּבאדם ּגם קּימים אּלּו ענינים ְְְִִִֵֵַַַָָָָָׁשני

הּבאה  המסירּות־נפׁש ענין ּכי מעצמֹו, קדֹוׁש הּוא ולכן ׁשּבּנפׁש, חכמה – ׁשּבּנפׁש העליֹונה הּבחינה על מֹורה - ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּבכֹור
ּבזמן  ּגם ּבתמידּיּות נמצאת זאת ּוקדּוׁשה מאבֹותינּו, לנּו ירּוׁשה היא אּלא עבֹודה על־ידי ּבאה אינּה ׁשּבּנפׁש, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמהחכמה

ּתמיד. ּבׁשלמּות היא ׁשּבּנפׁש החכמה ּבחינת ּכי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּגלּות,
האחרֹון  הּכח הינּו קדׁש, יהיה ׁשּבּנפׁש העׂשירי הּכח ׁשּלכל־הּפחֹות ואחד אחד ּכל וחֹובת ּכחֹות, עׂשר יׁש ּבּנפׁש - ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹמעׂשר
הּבית  זמן ּבין ּבזה חּלּוקים יׁש לכן האדם, ּבעבֹודת ּתלּוי זה ׁשענין ּומּכיון ּומעׂשה. ּדּבּור למחׁשבה הּׁשּי ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשּבּנפׁש

כּו').(שהא  ּגלינּו חטאינּו (ּדמּפני הּגלּות לזמן ּבגּלּוי), האירה לֹוקּות ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

(æë)óñéå Ekøòá äãôe äàîhä äîäaa íàå§¦̧©§¥¨³©§¥¨Æ¨¨´§¤§¤½§¨©¬
:Ekøòa økîðå ìàbé àì-íàå åéìò BúLîç£¦«¦−¨¨®§¦¬Ÿ¦¨¥−§¦§©¬§¤§¤«

i"yx£'B‚Â ‰‡Óh‰ ‰Ó‰aa Ì‡Â∑ הּבכֹור על מּוסב הּזה הּמקרא טמאה ,אין ּבהמה ּבבכֹור לֹומר ׁשאין ¿ƒ«¿≈»«¿≈»¿ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
"בערּכ זה ,"ּופדה אין טלה ,וחמֹור אּלא חמֹור ּפטר ּפדיֹון אין להקּדׁש.,ׁשהרי ואינֹו לּכהן מּתנה והּוא ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ההקּדׁש על מּוסב הּכתּוב ׁשהּוממה ,אּלא טהֹורה ּבהמה ּבפדיֹון ּדּבר ׁשּלמעלה ּבּמקּדיׁש,ׁשהּכתּוב ּדּבר וכאן ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
הּבית  לבדק טמאה Ek¯Úa.ּבהמה ‰„Ùe∑ הּכהן ּׁשּיעריכּנה מה Ï‡bÈ.ּכפי ‡ÏŒÌ‡Â∑ ּבעלים עלֿידי ְְְִֵֵֶֶַַָָ»»¿∆¿∆ְֲִִֵֶֶַַַָֹ¿ƒ…ƒ»≈ְְִֵַָ

Ek¯Úa.(ת"כ) ¯kÓÂ∑ לאחרים. ¿ƒ¿«¿∆¿∆ֲִֵַ

Ï‡כו  ‡¯ÈÚ·a ÈÈ Ì„˜ ¯ka˙È Èc ‡¯Îea Ì¯a¿«¿»ƒƒ¿««√»¿»ƒ¿ƒ»»
:‡e‰ ÈÈc ¯n‡ Ì‡ ¯Bz Ì‡ d˙È ¯·b Lc˜È«¿≈¿«»≈ƒƒƒ««¿»

dÒ¯Ùaכז  ˜B¯ÙÈÂ ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·a Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ»¿»»»¿ƒ¿¿À¿»≈
ÔacÊÈÂ ˜¯t˙È ‡Ï Ì‡Â È‰BÏÚ dLÓÁ ÛÒBÈÂ¿≈À¿≈¬ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿««

:dÒ¯Ùa¿À¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

,'ixEv rlq'l FzFeWdl lwXd lr©©¤¤§©§§¤©¦
EpizFAx Exn`(.p zexeka)sqM drn WW ¨§©¥¥¨¨¤¤

lkA Wi,xpiCmdWrAx`e mixUr ¥§¨¦¨¤¥¤§¦§©§©
,rlql zFrnlwXd aWgi EdFnke ¨§¤©§¨¥¨¥©¤¤

zFrn mixUr `le ,(rlQd `Ed lwXd)©¤¤©¤©§Ÿ¤§¦¨
dNigYn didW itM calAi"tre ,miyxtn) ¦§¨§¦¤¨¨¦§¦¨

my i"yx(opipyne d"c:ek dxez
(ek).Búà Léà Léc÷é àìzpeEM oi` Ÿ©§¦¦Ÿ¥©¨©

oAxw mWl EPWiCwi `NW xnFl aEzMd©¨©¤Ÿ©§¦¤§¥¨§©
wEqRd lr i"Wx d`x] xFkAmixac),eh §§¥©¦©©¨

(hiLxwaA clEi xW` xFkAd lM'¨©§£¤¦¨¥¦§¨§
'Lidl` 'dl WiCwY xkGd Lp`vaE- §Ÿ§©¨¨©§¦¡Ÿ¤

Wi ,eil`n WFcw `EdW iR lr s ©̀©¦¤¨¥¥¨¥
ixd :eilr xnFle 'FWiCwdl' devn¦§¨§©§¦§©¨¨£¥
WExiR KM `N` ,[dxFkal WFcw dY ©̀¨¨¦§¨¤¨¨¥

'Fz` Wi` WiCwi `l' :aEzMdmWl ©¨Ÿ©§¦¦Ÿ§¥

,FNW Fpi`W itl ,xg` oAxwxaMW ¨§¨©¥§¦¤¥¤¤§¨
xFkA oAxwl eil`n WFcw:fk dxez ¨¥¥¨§¨§©§

(fk).'Bâå äàîhä äîäaa íàåoi` §¦©§¥¨©§¥¨§¥
,xFkAd lr aqEn dGd `xwOdxnFle ©¦§¨©¤¨©©§§©

lW xFkAd oiC dn Wxtl `A `EdW¤¨§¨¥©¦©§¤
- d`nHd dndAWixdxnFl oi` §¥¨©§¥¨¤£¥¥©

,'LMxra dctE' d`nh dndA xFkaA¦§§¥¨§¥¨¨¨§¤§¤
mEW odA oi` zF`nHd zFndA x`W iM¦§¨§¥©§¥¥¨¤

xn`PW FnM] dxFkA zXEcw(bi ,bi zeny) §©§¨§¤¤¡©
xhR `le - 'dUa dCtY xng xhR lke'§¨¤¤£Ÿ¦§¤§¤§Ÿ¤¤

,[d`nh dndA x`Wdf oi` xFnge- §¨§¥¨§¥¨©£¥¤
lr aEzMd zpeEMW Wxtl oi`e ,xnFlM§©§¥§¨¥¤©¨©©¨©

,xFngd xFkAÎxhR oFicR oi` ixdW §©£¤£¥¥¦§¤¤
dlh `N` xFngKxFv oi`e ,(dU) £¤¨¨¤¤§¥¤

dVd `dIWdeWinC xEriWM 'LMxrA' ¤§¥©¤¨¤§¤§¤§¦§¥
,xFngdedVd ,cFrodMl dpYn `Ed ©£§©¤©¨¨©Ÿ¥

WCwdl Fpi`exiMfd o`M ENi`e §¥©¤§¥§¦¨¦§¦
sqie' :WCwdA mibdFPd mipiC aEzMd©¨¦¦©£¦§¤§¥§¨©

WngxMnpe l`Bi `l m`e ,eilr Fz £¦¦¨¨§¦Ÿ¦¨¥§¦§©
,'LMxrAlr aqEn aEzMd `N` §¤§¤¤¨©¨¨©

dlrn lW aEzMdW ,WCwdd©¤§¥¤©¨¤©§¨
FA xn`PW(`i weqt)dndA lM m`e' ¤¤¡©§¦¨§¥¨

,'oAxw dPOn Eaixwi `l xW` d`nh§¥¨£¤Ÿ©§¦¦¤¨¨§¨
dnnEdW dxFdh dndA oFictA xAC¦¥§¦§§¥¨§¨¤§¨
,daxwdl dlqtpe mEn DA ltPW -¤¨©¨§¦§§¨§©§¨¨
d`nh dndA WiCwnA xAC o`ke§¨¦¥§©§¦§¥¨§¥¨

xFnge lnbe qEq oFbM,ziAdÎwcal §§¨¨©£§¤¤©¨¦
ikxv x`Wl xAfBd dPxMnIW icM§¥¤¦§§¤¨©¦§¨¦§¨¨§¥

eipETize WCwOd(m"`x): ©¦§¨§¦¨
.Ekøòá äãôedcRYW dpeEMd oi` ¨¨§¤§¤¥©©¨¨¤¦¨¤

,Dkixrn dY`W itM 'LNW KxrA'¨¤¤¤§§¦¤©¨©£¦¨
`N`,odMd dPkixrIX dn itMiM ¤¨§¦©¤©£¦¤¨©Ÿ¥¦



עז izewega zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"h iyiy meil inei xeriy

ß xii` f"h iyiy mei ß

(áë)Búfçà äãOî àì øLà Búð÷î äãN-úà íàå§¦Æ¤§¥´¦§¨½£¤¾−Ÿ¦§¥´£ª¨®
:ýåýéì Léc÷é©§¦−©«Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â B˙˜Ó ‰„NŒ˙‡ Ì‡Â∑ אחּזה לׂשדה מקנה ׂשדה ּבין יׁש לּכהנים ,חּלּוק ּתתחּלק לא מקנה ׁשּׂשדה ¿ƒ∆¿≈ƒ¿»¿ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֻ
הּיֹובל ,ּבּיֹובל  עד אּלא להקּדי ׁשּה יכֹול ׁשאינֹו לּבעלים ,לפי  ולׁשּוב מּידֹו לצאת עתידה היתה ּבּיֹובל ,ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

לגאלּה ּבא אם לאחר ,לפיכ ּגזּבר וימּכרּנה יגאל לא ואם אחּזה. לׂשדה הּקצּובים הּללּו ּבּדמים אֹו,יגאל ְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
"לאׁשר  ּתאמר: ּופן ׁשהקּדיׁשּה, אֹותֹו – מאּתֹו" קנהּו לאׁשר הּׂשדה "יׁשּוב הּיֹובל ּבׁשנת הּוא יגאל לא ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹאם

האחרֹון ,קנהּו" הּזה הארץ",מאּתֹו,הּלֹוקח אחּזת "לאׁשרֿלֹו לֹומר: הצר לכ הּגזּבר?! מירּׁשת ,וזהּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻֻ
לּמקּדיׁש,אבֹות  ׁשּמכרּוה הראׁשֹונים ּבעלים .וזהּו ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

(âë)úðL ãò Ekøòä úñëî úà ïäkä Bì-áMçå§¦©´©Ÿ¥À¥µ¦§©´¨«¤§§½©−§©´
:ýåýéì Lã÷ àeää íBia Ekøòä-úà ïúðå ìáiä©Ÿ¥®§¨©³¤¨«¤§§Æ©´©½−Ÿ¤©«Ÿ̈«

(ãë)Bzàî eäð÷ øLàì äãOä áeLé ìáBiä úðLa¦§©³©¥Æ¨´©¨¤½©«£¤¬¨−̈¥«¦®
:õøàä úfçà Bì-øLàì©«£¤−£ª©¬¨¨«¤

(äë)äøb íéøNò Lãwä ì÷La äéäé Ekøò-ìëå§¨̧¤§§½¦«§¤−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈
:ì÷Mä äéäé¦«§¤¬©¨«¤

i"yx£L„w‰ Ï˜La ‰È‰È Ek¯ÚŒÏÎÂ∑'ׁשקלים' ּבֹו ׁשּכתּוב ערּכ הּקדׁש,ּכל ּבׁשקל b¯‰.יהיה ÌÈ¯NÚ∑ ¿»∆¿¿ƒ¿∆¿∆∆«…∆ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ∆¿ƒ≈»
מעֹות  ה ,עׂשרים ּדינר ּכ ּכסף מעה ׁשׁש רּבֹותינּו: ואמרּו ׁשתּות, הֹוסיפּו מּכאן ּולאחר מּתחּלה עׂשרים ,יּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

לסלע  מעֹות .וארּבע ְְְֶַַַָ

Ï˜ÁÓכב  ‡Ï Èc È‰BÈ·Ê Ï˜Á ˙È Ì‡Â¿ƒ»¬«¿ƒƒƒ»≈¬«
:ÈÈ Ì„˜ Lc˜È dzÒÁ‡«¬«¿≈«¿≈√»¿»

zL‡כג  „Ú dpÒ¯t ÔÈÓ ˙È ‡‰k dÏ ·MÁÈÂƒ«∆≈«¬»»ƒ¿«À¿»≈««»
‡e‰‰ ‡ÓBÈa dÒ¯t ˙È ÔzÈÂ ‡Ï·BÈ„¿≈»¿ƒ≈»À¿»≈¿»«

:ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜¿»√»¿»

dpÓכד  d·Ê„Ï ‡Ï˜Á ·e˙È ‡Ï·BÈ„ ‡zLa¿«»¿≈»¿«¿»¿ƒ¿»≈ƒ≈
:‡Ú¯‡ ˙ÒÁ‡ dÏÈ„„Ïƒ¿ƒ≈«¬»««¿»

ÔÈ¯ÒÚכה  ‡L„e˜ ÈÚÏÒa È‰È dÒ¯t ÏÎÂ¿»À¿»≈¿≈¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ
:‡ÚÏÒ È‰È ÔÈÚÓ»ƒ¿≈ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak).'Bâå Búð÷î äãN úà íàåcr §¦¤§¥¦§¨§©
dcU' WiCwnA aEzMd xAiC o`M̈¦¥©¨§©§¦§¥
oiprd zNigzA xn`PW itkE] 'dGEg £̀¨§¦¤¤¡©¦§¦©¨¦§¨

(fh weqt lirl)WiCwi FzGg` dcUn m`e'§¦¦§¥£ª¨©§¦
zcnFrd dcU :DWExiRW [''dl Wi ¦̀©¤¥¨¨¤¨¤¤
zXExi f`n mlFr zlgpM FzElraA§©£§©£©¨¥¨§©

.ux`dWxtl `A o`M ENi`eoiC ¨¨¤§¦¨¨§¨¥¦
diEpTd dcU - 'dpwn dcU' WiCwOd©©§¦§¥¦§¨¨¤©§¨
.FzlgPn Fl DxkOW Fxiag z`n Fl¥¥£¥¤§¨¨¦©£¨

LcOileaEzMdWwENgcg`oiA Wi §¦¤§©¨¤¦¤¨¥¥
ÎdcVW ,dfEg`ÎdcUl dpwnÎdcU§¥¦§¨¦§¥£¨¤§¥
,laFIA mipdMl wNgzz `l dpwn¦§¨Ÿ¦§©¥©Ÿ£¦©¥
cr `N` DWiCwdl lFki Fpi`W itl§¦¤¥¨§©§¦¨¤¨©

ixdW ,laFIdWiCwdl lFki mc` oi` ©¥¤£¥¥¨¨¨§©§¦
dcUA Fl oi` `Ede ,Fl WIX dOn xzFi¥¦©¤¥§¥§¨¤

iM ,mlFr oipw Ffdcizr dzid laFIA ¦§©¨¦©¥¨§¨£¦¨
milrAl aEWle FcIn z`vlEPOOW ¨¥¦¨§¨©§¨¦¤¦¤

.DzF` dpw,KkitloiprlinC ¨¨¨§¦¨§¦§©§¥
dpwn dcU oiC deW mpn` ,DzNE`B§¨¨¨§¨¨¤¦§¥¦§¨

W dGEg` dcU oiclDl`bl `A m` §¦§¥£¨¤¦¨§¨¢¨
dcUl miaEvTd ElNd minCA l`bi¦§©©¨¦©¨©§¦¦§¥

dGEg`(`ad weqta x`eank)e ;oiprl mlE` £¨§¨§¦§©
dpFW DpiC laFIA Dzxfg,W`l m` £¨¨¨©¥¦¨¤¤¦Ÿ

l`bixAfBd cIn WiCwOd DzF` ¦§©¨©©§¦¦©©¦§¨
l`bi m` F` ,xg`l xAfb dPxMnie§¦§§¤¨¦§¨§©¥¦¦§©

`EdW ixd ,DzF` (WiCwOd)zpWA ©©§¦¨£¥¤¦§©
Edpw xW`l' dcVd aEWi laFId©¥¨©¨¤©£¤¨¨

DWiCwdW FzF` 'FY`ndfl xnFlM ¥¦¤¦§¦¨§©§¤
,EPOn DzF` dpw WiCwOdW oFW`xd̈¦¤©©§¦¨¨¨¦¤

.mipdMl `lexn`Y otE`OWe - §Ÿ©Ÿ£¦¤Ÿ©§¤¨
aEzMd zpeEMW WxtlE xnFl drhY¦§¤©§¨¥¤©¨©©¨

'Edpw xW`l'lrdGd gwFNd ©£¤¨¨©©¥©©¤
oFxg`dEdpTW- xAfBd Edfe ,FY`n ¨©£¤¨¨¥¦§¤©¦§¨

KxvEd Kkle siqFdl aEzMdxnFl §¨§©©¨§¦§©
(ck weqta),'ux`d zGEg` Fl xW`l'©£¤£©¨¨¤

FzF`mc`FNW dzid dcVdW ¨¨¤©¨¤¨§¨¤
milrA Edfe ,zFa` zXExin¦©¨§¤§¨¦

WiCwOl dExkOW mipFW`xdeil` - ¨¦¦¤§¨¨©©§¦¥¨
laFIA zxfFg `id(:ek oikxr),m"`x) ¦¤¤©¥

(i"`a:bk dxez
(dk).Lãwä ì÷La äéäé Ekøò ìëå§¨¤§§¦§¤§¤¤©Ÿ¤

lMxn`PW mFwnFA aEzMW 'LMxr' ¨¨¤¤¡©¤§§¤¨

oFWl mBdidi ,milwWFxEriWlwWA ©§§¨¦¦§¤¦§¤¤
WcTdmiIEqn rAhn -FxEriXW ©Ÿ¤©§¥©§¨¤¦

.oNdl x`Fan§¨§©¨
.äøb íéøNò,mixEn`d 'milwX'd lM ¤§¦¥¨¨©§¨¦¨£¦

FieXW rEci 'lwW' FzF` iR lr Eidi¦§©¦¤¤¨©¤¨§
o`M iExTd df rAhnE ,'dxB mixUr'¤§¦¥¨©§¥©¤©¨¨

`Ed ,'dxB''drn'.minkg oFWlAW ¥¨¨¨¤¦§£¨¦
lwXd `vnp.zFrn mixUrmpn`KM ¦§¨©¤¤¤§¦¨¨§¨¨

EidxEriWmilwXdxg`lE ,dNgYn ¨¦©§¨¦¦§¦¨§©©
o`MnEpTiY (ipW ziA ztEwzA) ¦¨¦§©©¦¥¦¦§

lwXd xEriW z` liCbdl minkg£¨¦§©§¦¤¦©¤¤
e dxFYAWEtiqFdeilrzEzW ¤©¨§¦¨¨§

lW ztqFY oYil EaIg ,xnFlM ,(ziXW)¦¦§©¦§¦¥¤¤¤
rlq' xEriWl dnFcA ,FMxr lr ziXW¦¦©¤§§¤§¦¤©

'ixEvlwXd on lFcBd ,mdiniA didW ¦¤¨¨¦¥¤©¨¦©¤¤
oFWl KFYn oM EWxce] ziXWA§¦¦§¨§¥¦§
rFAwl minkg ciA gM WIW miaEzMd©§¦¤¥Ÿ©§©£¨¦¦§©
,[dxFYA xEn`d lwXl xzFi DFaB Kxr¥¤¨©¥©¤¤¨¨©¨
`N` ,mixpiC drAx`l wNEgn rlQde§©¤©§¨§©§¨¨¦¨¦¤¨
Wng wx xpiC lkA Wi libxd rlQAW¤©¤©¨¨¦¥§¨¦¨©¨¥

,zFrnezEzW EtiqFdW xg`l ENi` ¨§¦§©©¤¦§

izewega zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"h iyiy meil inei xeriy

(åë)Léc÷é-àì äîäáa ýåýéì økáé øLà øBëa-Cà©§º£¤̧§ª©³©«Ÿ̈Æ¦§¥½̈«Ÿ©§¦¬
:àeä ýåýéì äN-íà øBL-íà Búà Léà¦−Ÿ®¦´¦¤½©«Ÿ̈−«

i"yx£B˙‡ LÈ‡ LÈc˜ÈŒ‡Ï∑ׁשּלֹו ׁשאינֹו לפי אחר קרּבן .ל ׁשם …«¿ƒƒ…ְְְִֵֵֵֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 333 cenr ,fi wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mc`d zcFarA xUrnE xFkA§©£¥©£©¨¨¨

יהיהיהיהיהיהיהיה־־־־ּקּקּקּקדדדדׁשׁשׁשׁש העהעהעהעׂשׂשׂשׂשיריירייריירי .... .... וצאןוצאןוצאןוצאן ּבּבּבּבקרקרקרקר וכלוכלוכלוכל־־־־מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשרררר .... .... ההההּוּוּוּואאאא:::: ליהוה ליהוה ליהוה ליהוה  .... .... ּבּבּבּבבהמהבהמהבהמהבהמה ליהוהליהוהליהוהליהוה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־יביביביבּכּכּכּכרררר לב)אאאא־־־־ּבּבּבּבככככֹוֹוֹוֹורררר – כו .(כז, ְְְְְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ֶֶֶֶֹֹ
אינּנּו ּבפעל הּמעׂשר ואּלּו הּגלּות, ּבזמן ּגם נֹוהג הּבכֹור ּומעׂשר. ּבכֹור לקרּבנֹות: ּבנֹוגע מצֹות ׁשּתי מצינּו הּפרׁשה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבסֹוף

הּבהמֹות. את למנֹות ׁשּלא ּגזרּו חכמים ּכי הּגלּות, ּבזמן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹנֹוהג
הענינים: ּבפנימּיּות ּכ על הּטעם לבאר ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָויׁש

למעׂשה  קׁשר ללא מּלמעלה, הּקדּוׁשה המׁשכת על מֹורה וזה האדם, ּבמעׂשה ּתלּוי ואינּנּו מּלמעלה, קדּוׁשתֹו - ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבכֹור
הּתֹורה  ּכֹותבת ולכן למעלה, מּלמּטה האדם עבֹודת על מֹורה וזה האדם, ּבספירת ּתלּויה קדּוׁשתֹו מעׂשר ואּלּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהּתחּתֹונים.
האדם  עבֹודת ּובאה מּגיעה ּובכחם לאחרי־זה ורק מּלמעלה, הּכחֹות נּתנים ׁשּקֹודם לנּו להֹורֹות הּמעׂשר, לפני ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּבכֹור

למעלה. ְְְִַַָָמּלמּטה
עצמֹו: ּבאדם ּגם קּימים אּלּו ענינים ְְְִִִֵֵַַַָָָָָׁשני

הּבאה  המסירּות־נפׁש ענין ּכי מעצמֹו, קדֹוׁש הּוא ולכן ׁשּבּנפׁש, חכמה – ׁשּבּנפׁש העליֹונה הּבחינה על מֹורה - ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּבכֹור
ּבזמן  ּגם ּבתמידּיּות נמצאת זאת ּוקדּוׁשה מאבֹותינּו, לנּו ירּוׁשה היא אּלא עבֹודה על־ידי ּבאה אינּה ׁשּבּנפׁש, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמהחכמה

ּתמיד. ּבׁשלמּות היא ׁשּבּנפׁש החכמה ּבחינת ּכי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּגלּות,
האחרֹון  הּכח הינּו קדׁש, יהיה ׁשּבּנפׁש העׂשירי הּכח ׁשּלכל־הּפחֹות ואחד אחד ּכל וחֹובת ּכחֹות, עׂשר יׁש ּבּנפׁש - ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹמעׂשר
הּבית  זמן ּבין ּבזה חּלּוקים יׁש לכן האדם, ּבעבֹודת ּתלּוי זה ׁשענין ּומּכיון ּומעׂשה. ּדּבּור למחׁשבה הּׁשּי ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשּבּנפׁש

כּו').(שהא  ּגלינּו חטאינּו (ּדמּפני הּגלּות לזמן ּבגּלּוי), האירה לֹוקּות ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

(æë)óñéå Ekøòá äãôe äàîhä äîäaa íàå§¦̧©§¥¨³©§¥¨Æ¨¨´§¤§¤½§¨©¬
:Ekøòa økîðå ìàbé àì-íàå åéìò BúLîç£¦«¦−¨¨®§¦¬Ÿ¦¨¥−§¦§©¬§¤§¤«

i"yx£'B‚Â ‰‡Óh‰ ‰Ó‰aa Ì‡Â∑ הּבכֹור על מּוסב הּזה הּמקרא טמאה ,אין ּבהמה ּבבכֹור לֹומר ׁשאין ¿ƒ«¿≈»«¿≈»¿ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
"בערּכ זה ,"ּופדה אין טלה ,וחמֹור אּלא חמֹור ּפטר ּפדיֹון אין להקּדׁש.,ׁשהרי ואינֹו לּכהן מּתנה והּוא ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ההקּדׁש על מּוסב הּכתּוב ׁשהּוממה ,אּלא טהֹורה ּבהמה ּבפדיֹון ּדּבר ׁשּלמעלה ּבּמקּדיׁש,ׁשהּכתּוב ּדּבר וכאן ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
הּבית  לבדק טמאה Ek¯Úa.ּבהמה ‰„Ùe∑ הּכהן ּׁשּיעריכּנה מה Ï‡bÈ.ּכפי ‡ÏŒÌ‡Â∑ ּבעלים עלֿידי ְְְִֵֵֶֶַַָָ»»¿∆¿∆ְֲִִֵֶֶַַַָֹ¿ƒ…ƒ»≈ְְִֵַָ

Ek¯Úa.(ת"כ) ¯kÓÂ∑ לאחרים. ¿ƒ¿«¿∆¿∆ֲִֵַ

Ï‡כו  ‡¯ÈÚ·a ÈÈ Ì„˜ ¯ka˙È Èc ‡¯Îea Ì¯a¿«¿»ƒƒ¿««√»¿»ƒ¿ƒ»»
:‡e‰ ÈÈc ¯n‡ Ì‡ ¯Bz Ì‡ d˙È ¯·b Lc˜È«¿≈¿«»≈ƒƒƒ««¿»

dÒ¯Ùaכז  ˜B¯ÙÈÂ ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·a Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ»¿»»»¿ƒ¿¿À¿»≈
ÔacÊÈÂ ˜¯t˙È ‡Ï Ì‡Â È‰BÏÚ dLÓÁ ÛÒBÈÂ¿≈À¿≈¬ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿««
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xFnge lnbe qEq oFbM,ziAdÎwcal §§¨¨©£§¤¤©¨¦
ikxv x`Wl xAfBd dPxMnIW icM§¥¤¦§§¤¨©¦§¨¦§¨¨§¥

eipETize WCwOd(m"`x): ©¦§¨§¦¨
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izewegaעח zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"h iyiy meil inei xeriy

(çë)-ìkî ýåýéì Léà íøçé øLà íøç-ìk Cà©´¨¥¿¤£¤´©«£¦Á¦̧©«Ÿ̈¹¦¨
øëné àì Búfçà äãOîe äîäáe íãàî Bì-øLà£¤À¥«¨¨³§¥¨Æ¦§¥´£ª¨½¬Ÿ¦¨¥−

:ýåýéì àeä íéLã÷-Lã÷ íøç-ìk ìàbé àìå§´Ÿ¦¨¥®¨¥¾¤«Ÿ¤¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â Ì¯ÁŒÏk C‡∑(כהנים אֹומ (תורת יׁש ּבּדבר, רּבֹותינּו נחלקּו להקּדׁש': חרמים 'סתם אני ,רים: ּומה «»≈∆¿ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

יד)מקּים יח ּכהנים (במדבר ּבחרמי יהיה"? ל ּביׂשראל חרם "ּכל ויׁש,: לּכהן!" חרם זה "הרי ואמר: ׁשּפרׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
לכהנים' חרמים 'סתם Ï‡bÈ.ׁשאמרּו: ‡ÏÂ ¯ÎnÈ ‡Ï∑ חרמים 'סתם האֹומר: לדברי לּכהן. יּנתן אּלא ְְְֲֲִִֶָָָֹ…ƒ»≈¿…ƒ»≈ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ

הּבית' לבדק חרמים 'סתם והאֹומר: חרמים; ּבסתם זה מקרא מפרׁש ּבחרמי ,לּכהנים', זה מקרא מפרׁש ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
כח)ּכהנים ּפדיֹון (ערכין להם אין ּכהנים ׁשחרמי מֹודים ׁשהּכל ּכהן ,, ליד ׁשּיבאּו נפּדים ,עד ּגבּה .וחרמי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֹֹ

'‰Ï ‡e‰ ÌÈL„˜ŒL„˜ Ì¯ÁŒÏk∑'הּבית לבדק חרמים 'סתם 'סתם ,האֹומר: והאֹומר: מּכאן; ראיה מביא »≈∆…∆»»ƒ«ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
לכהנים' קדׁשים ,חרמים קדׁשי על חלים ּכהנים ׁשחרמי ללּמד לה'", הּוא קדׁשֿקדׁשים חרם "ּכל מפרׁש ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

נדר  'אם ערכין: ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו לּכהן, ונֹותן קּלים קדׁשים ּדמיהם ,ועל נדבה ,נֹותן את ,ואם נֹותן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
כח)∑Ì„‡Ó.טֹובתּה' הּכנענים (ערכין וׁשפחֹותיו עבדיו ׁשהחרים .ּכגֹון ָָ≈»»ְְְְֱֲֲִִִֶֶַַָָָ

ÏkÓכח  ÈÈ Ì„˜ ¯·b Ì¯ÁÈ Èc ‡Ó¯Á Ïk Ì¯a¿«»∆¿»ƒ«¬≈¿«√»¿»ƒ»
‡Ï dzÒÁ‡ Ï˜ÁÓe ‡¯ÈÚ·e ‡L‡Ó dÏ Ècƒ≈≈¬»»¿ƒ»≈¬««¬«¿≈»
ÔÈL„e˜ L„˜ ‡Ó¯Á Ïk ˜¯t˙È ‡ÏÂ ÔacÊÈƒ¿««¿»ƒ¿»»»∆¿»…∆¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

d`xE] odM `weeC Kixv oikxrd lkl§¨¨£¨¦¨¦©§¨Ÿ¥§¥
i"Wx(b weqt lirl)FWExiR - 'LMxr' oFWl ©¦§¤§§¥

['Kxr' FnM(`"eb ,m"`x): §¥¤
.ìàbé àì íàåiciÎlrdmilra §¦Ÿ¦¨¥©§¥©§¨¦

lr iEUrd oFicR lM] WnFg mitiqFOd©¦¦¤¨¦§¤¨©
mW lr ,'dNE`B' `xwp milrAd ici§¥©§¨¦¦§¨§¨©¥
zEWxn xaCd z` KkA l`FB `EdW¤¥§¨¤©¨¨¥§
oFW`xd FnFwn l` FaiWdl zxg ©̀¤¤©£¦¤§¨¦

dNigYaM(miyxtn)[: §©§¦¨
.Ekøòa økîðåxAfBd dPxMni §¦§©§¤§¤¦§§¤¨©¦§¨

mixg`lztqFY `ll ,calA FMxrA ©£¥¦§¤§¦§¨§Ÿ¤¤
`xwp mixg` ici lr oFictE] WnFg¤¦§©§¥£¥¦¦§¨

[oipwe dxikn oFWlA:gk dxez ¦§§¦¨§¦§¨
(gk).'Bâå íøç ìk CàxcFPd ©¨¥¤§©¥

WxiR m` ,'mxg' oFWlA xaC WiCwdW¤¦§¦¨¨¦§¥¤¦¥©
mxg df ixd' :xn`e eixaC z`'odMl ¤§¨¨§¨©£¥¤¥¤©Ÿ¥

- 'dl mxg df ixd' :F` .odMl ozPi -¦¨¥©Ÿ¥£¥¤¥¤©
,WxiR `l m` K` .ziAd wcal ozPi¦¨¥§¤¤©©¦©¦Ÿ¥©
,'mxg df ixd' :xn`e mzq `N ¤̀¨¨©§¨©£¥¤¥¤
mixnF` Wi .xaCa EpizFAx Ewlgp¤§§©¥©¨¨¥§¦

WCwdl minxg mzq,ziAd wcal - §¨£¨¦©¤§¥§¤¤©©¦
Wcw mxg lM' :o`M xn`PW FnM§¤¤¡©¨¨¥¤Ÿ¤

;''dl `Ed miWcwmiIwn ip` dnE- ¨¨¦©¨£¦§©¥
xEn`d `xwOd z` Wxtn ip` cviM¥©£¦§¨¥¤©¦§¨¨¨

:eipalE oxd`lLl l`xUiA mxg lM' §©£Ÿ§¨¨¨¥¤§¦§¨¥§
'didi(ci ,gi xacna),mipdk inxgA - ¦§¤§¤§¥Ÿ£¦
oFbMmxg df ixd' :xn`e WxiRW §¤¥©§¨©£¥¤¥¤

minxg mzq ,Exn`W Wie ;'odMl©Ÿ¥§¥¤¨§§¨£¨¦
odMlxn`PW FnM(`k weqt lirl)dcUM' ©Ÿ¥§¤¤¡©¦§¥

'odMl mxgd(oldl x`eanke)oikxr ,`xtq oiir) ©¥¤©Ÿ¥
(:gk:

.ìàbé àìå øëné àìxWt` i` xnFlM Ÿ¦¨¥§Ÿ¦¨¥§©¦¤§¨
oYile ,mxgEdW xaCd z` zFCtl¦§¤©¨¨¤§©§¦¥

,dnFCke oFnn FzxEnY`N`xaCd §¨¨§©¤¤¨©¨¨
Fnvr.odMl ozPi:i"yx x`aneixacl ©§¦¨¥©Ÿ¥§¦§¥

,'mipdMl minxg mzq' xnF`d̈¥§¨£¨¦©Ÿ£¦
df `xwn WxtnmB;minxg mzqA §¨¥¦§¨¤©¦§¨£¨¦

,'ziAdÎwcal minxg mzq' xnF`de§¨¥§¨£¨¦§¤¤©©¦
mipdkÎinxgA df `xwn Wxtn§¨¥¦§¨¤§¤§¥Ÿ£¦
`EdW xn`e xcFPd WxiRW otF`A§¤¤¥©©¥§¨©¤
`l oFicRd ipic iAbl la` ,mipdMl©Ÿ£¦£¨§©¥¦¥©¦§Ÿ

EwlgpmipdkÎinxgW micFn lMdW ¤§§¤©Ÿ¦¤¤§¥Ÿ£¦
oFicR mdl oi`xg` xaC oYil ¥¨¤¦§¦¥¨¨©¥

,oiNEgl m`ivFdlE FnFwnAcr ¦§§¦¨©¦©
odM cil E`FaIWmi`vFi f` wxe ¤¨§©Ÿ¥§©¨§¦

,oiNEglmiCtp DFab inxgeminxg - ©¦§¤§¥¨©¦§¦£¨¦
utgd ozPi `l ,ziAd wcal EnxgEdW¤§§§¤¤©©¦Ÿ¦¨¥©¥¤
oFnnA FzF` oicFR `N` ,WCwdl Fnvr©§©¤§¥¤¨¦§¨
oi`W itl] WCwdl oFnOd mipzFpe§§¦©¨©¤§¥§¦¤¥
`weeC `N` ,mWEOiWA KxFv WCwdl©¤§¥¤§¦¨¤¨©§¨
`Ed milrAd zrce .mzxikn incA¦§¥§¦¨¨§©©©§¨¦

[WCwd oFvxM(my i"yx): ¦§¤§¥
.àeä íéLã÷ Lã÷ íøç ìkxnF`d ¨¥¤Ÿ¤¨¨¦¨¥

(xaFQd `PYd)Îwcal minxg mzq' ©©¨©¥§¨£¨¦§¤¤
n di`x `ian ,'ziAdo`xwOd ©©¦¥¦§¨¨¦©¦§¨

xEn`d:o`MlM'...mxg,''dl ¨¨¨¨¥¤©
oiC `Ed KMW `id dhEWRd FrnWOW¤©§¨©§¨¦¤¨¦

.'dl `EdW ,libxd mxgdxnF`de ©£¥¨¨¦¤©§¨¥
lM' Wxtn ,'mipdMl minxg mzq'§¨£¨¦©Ÿ£¦§¨¥¨
cOll '`Ed miWcw Wcw mxg¥¤Ÿ¤¨¨¦§©¥

milg mipdkÎinxgWdndA lr ¤¤§¥Ÿ£¦¨¦©§¥¨
oAxwl dWCwEdWod ,iWcw lr ¤§§¨§¨§¨¥©¨§¥

miWcw(dlFr oFbM)eodmiWcw lr ¨¨¦§¨§¥©¨¨¦
miNw,(minlW oFbM)odMl ozFpe`l ©¦§§¨¦§¥©Ÿ¥Ÿ

ieFXd z` `N` Dnvr dndAd z ¤̀©§¥¨©§¨¤¨¤©¦
,DA Fl WIWzkQna EpipXW FnM ¤¥¨§¤¨¦§©¤¤

oikxr(:gk sc),odinC ozFp - xcp m` , £¨¦¦¤¤¥§¥¤
.DzaFh z` ozFp - dacp m`e:cviM §¦§¨¨¥¤¨¨¥©

dndA Wixtde ,dlFr `iadl xcp̈©§¨¦¨§¦§¦§¥¨
Îs` ixd ,Dnixgd KM xg`e FzlFrl§¨§©©¨¤¡¦¨£¥©
lFki Fpi` Dnvr dndAd z`W iRÎlr©¦¤¤©§¥¨©§¨¥¨
xaM iM odMl DpYil icM mixgdl§©£¦§¥¦§¨©Ÿ¥¦§¨
`EdW xg`n mFwnÎlMn ,FNW dPpi ¥̀¤¨¤¦¨¨¥©©¤
F` dzn m`W ,DzEixg`A aiIg©¨§©£¨¨¤¦¥¨
,diYgY zxg` `iadl Kixv dca`p¤¤§¨¨¦§¨¦©¤¤©§¤¨
oiicr md DieW inC iM xaCd aWgp¤§¨©¨¨¦§¥¨§¨¥£©¦
.odMl DpFict inC ozFp Kkitl ,FNW¤§¦¨¥§¥¦§¨©Ÿ¥
`iadl aiIgzd `NW ,'dacp' `id m`e§¦¦§¨¨¤Ÿ¦§©¥§¨¦
xn`e dndA Wixtd wx `N` ,oAxẅ§¨¤¨©¦§¦§¥¨§¨©
aiIg Fpi`e li`Fd ,'dlFr Ff ixd'£¥¨¦§¥©¨
Ff dndaA Fl WIW `vnp ,DzEixg`A§©£¨¨¦§¨¤¥¦§¥¨
devn mEIw zEkf lW d`pdd zaFh wx©©©£¨¨¤§¦¦§¨
dOM micnF` Kkitl ,aEIg DA oi`W¤¥¨¦§¦¨§¦©¨
lFfA dndA zFpwle mNWl mc` dvFx¤¨¨§©¥§¦§§¥¨§
,aiIg Fpi`W oAxw Daixwdl zpn lr©§¨§©§¦¨¨§¨¤¥©¨

odMl df mNWi minC ozF`kE(miyxtn): §¨¨¦§©¥¤©Ÿ¥
.íãàîmWMW cOll aEzMd `A ¥¨¨¨©¨§©¥¤§¥

lFki KM ,eiqkp x`W mixgn mc`W¤¨¨©£¦§¨§¨¨¨¨
,Fl iEpTd mc`d z` mB mixgdloFbM §©£¦©¤¨¨¨©¨§

,miprpMd eizFgtWe eicar mixgdW¤¤¡¦£¨¨§¦§¨©§©£¦
iEpw mtEB oi`W miIxard z` `l la £̀¨Ÿ¤¨¦§¦¦¤¥¨¨

Fl(oexkfd):hk dxez

izewega zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"i ycew zayl inei xeriy

ß xii` f"i ycew zay ß

(èë)úBî äãté àì íãàä-ïî íøçé øLà íøç-ìk̈¥À¤£¤¯¨«¢©²¦¨«¨−̈´Ÿ¦¨¤®−
:úîeé¨«

i"yx£'B‚Â Ì¯ÁÈ ¯L‡ Ì¯ÁŒÏk∑(ת"כ) להרג ּכלּום ,הּיֹוצא אמר לא עלי'! 'ערּכֹו אחד: ÓeÈ˙.ואמר ˙BÓ∑ »≈∆¬∆»√«¿ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ»
למּות  הֹול יּפדה ,הרי לא לפיכ,ער ולא ּדמים לא לֹו .אין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹ

(ì)õòä éøtî õøàä òøfî õøàä øNòî-ìëå§¨©§©̧¨¹̈¤¦¤³©¨¨̧¤Æ¦§¦´¨¥½
:ýåýéì Lã÷ àeä ýåýéì©«Ÿ̈−®−Ÿ¤©«Ÿ̈«

i"yx£ı¯‡‰ ¯NÚÓŒÏÎÂ∑ מד הּכתּוב ׁשני ‰‡¯ı.ּבר ּבמעׂשר Ú¯fÓ∑ ּדגן.ıÚ‰ È¯tÓ∑ ויצהר .ּתירֹוׁש ¿»«¿«»»∆ְְֲִֵֵֵַַַָƒ∆«»»∆ָָƒ¿ƒ»≈ְְִִָ
‡e‰ '‰Ï∑ הּׁשם ּבירּוׁשלים ,קנאֹו ולאכל לעלֹות ל צּוה ׁשּנאמר,ּומּׁשלחנֹו כג)ּכמֹו יד לפני (דברים "ואכלּת : «ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

וגֹו'" ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי .ה' ְְְְְֱִֶַַָֹֹ

(àì)óñé BúéLîç BøNònî Léà ìàâé ìàb-íàå§¦¨¬Ÿ¦§©²¦−¦©«©§®£¦«¦−Ÿ¥¬
:åéìò̈¨«

i"yx£B¯NÚnÓ∑חברֹו ׁשל מעׂשר הּפֹודה חברֹו: מּמעׂשר יפּדּנּו,ולא ּגאּלתֹו? היא ּומה חמׁש. מֹוסיף ,אין ƒ««¿ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻ
מקֹום  ּבכל ּבאכילה להּתירֹו ּבירּוׁשלים ,ּכדי ויאכל  יעלה ׁשּנאמר,והּמעֹות כה)ּכמֹו יד ּבּכסף (דברים "ונתּתה : ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

.וגֹו'" ְ

(áì)úçz øáòé-øLà ìk ïàöå ø÷a øNòî-ìëå§¨©§©³¨¨Æ¨½Ÿ¬Ÿ£¤©«£−Ÿ©´©
:ýåýéì Lãw-äéäé éøéNòä èáMä©¨®¤¨«£¦¦¾¦«§¤−Ÿ¤©«Ÿ̈«

t˙È¯˜כט  ‡Ï ‡L‡ ÔÓ Ì¯ÁzÈ Èc ‡Ó¯Á Ïk»∆¿»ƒƒ«¿«ƒ¬»»»ƒ¿»»
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

È¯tÓל  ‡Ú¯‡„ ‡Ú¯fÓ ‡Ú¯‡„ ‡¯NÚÓ ÏÎÂ¿»«¿¿»¿«¿»ƒ«¿»¿«¿»ƒ≈≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜ ‡e‰ ÈÈc ‡ÏÈ‡ƒ»»«¿»¿»√»¿»

dLÓÁלא  d¯NÚnÓ ¯·b ˜B¯ÙÈ ˜¯ÙÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«ƒ««¿≈À¿≈
:È‰BÏÚ ÛÒBÈ≈¬ƒ

BÁz˙לב  ¯aÚÈc Ïk ÔÚÂ ÔÈ¯Bz ¯NÚÓ ÏÎÂ¿»«¬«ƒ¿»…¿≈ƒ«¿
:ÈÈ Ì„˜ LÈc˜ È‰È ‰‡¯ÈNÚ ‡¯ËÁÀ¿»¬ƒ»»¿≈«ƒ√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hk).'Bâå íøçé øLà íøç ìkike ¨¥¤£¤¨¢©§§¦
mixgd oaE`x m`W LYrC lr dlrY©£¤©©§§¤¦§¥¤¡¦
!?FllbA oFrnW z` Ezini oFrnW z ¤̀¦§¨¦¤¦§¦§¨

:minkg EWxC o`Mn `N``vFId ¤¨¦¨¨§£¨¦©¥
bxdiloiC ziaA FpiC xnbPW - ¥¨¥¤¦§©¦§¥¦
,dzinl`l ,'ilr FMxr' cg` xn`e §¦¨§¨©¤¨¤§¨©Ÿ

.mElM xn`:aEzMd xnF` KkelM' ¨©§§¨¥©¨¨
xW` mxgiaiIg lM ,xnFlM ,'mxgi ¥¤£¤¨¢©§©¨©¨¥

zFzinaEzMd oFWlM](hi ak zeny)gaFf' ¦¦§©¨¥©
`l - 'dcRi `l' ,['mxgi midl`l̈¡Ÿ¦¨¢¨Ÿ¦¨¤Ÿ
lM Fl oi`W itl FpFict inC z` Ekixri©£¦¤§¥¦§§¦¤¥¨

oNdlcM ,Kxr(:e oikxr ,`xtq)(oexkfd): ¥¤§¦§©¨
.úîeé úBî`N` iEEiv oFWl df oi` ¨¥¤§¦¤¨

iM :mrh zpizpixd`Ed,zEnl KlFd §¦©©©¦£¥¥¨
dcRi `l KkitlminC `l Fl oi` - §¦¨Ÿ¦¨¤¥Ÿ¨¦

Kxr `leoiaE ,'ilr einC' xn`W oiA - §Ÿ¥¤¥¤¨©¨¨¨©¥
,'mxg `Ed ixd' F` 'ilr FMxr' xn`W¤¨©¤§¨©£¥¥¤

mElM ozFp Fpi`(i"`a ,m"`x):l dxez ¥¥§
(l)...õøàä øNòî ìëå.'dl Wcw §¨©§©¨¨¤Ÿ¤©

,xAcn aEzMd ipWÎxUrnAiExTd §©£¥¥¦©¨§©¥©¨
lk`Pd irax rhpM `EdW] 'Wcw'Ÿ¤¤§¤©§¨¦©¤¡¨

xn`PW ,milWExiA 'd iptl dxdhAFA §¨¢¨¦§¥¦¨©¦¤¤¡©
(ck ,hi lirl)lM didi zriaxd dpXaE'©¨¨¨§¦¦¦§¤¨

''dl milENd Wcw FixR.xUrn la` ¦§Ÿ¤¦¦©£¨©£¥
`Ed xEnB oiNEg ,iell oYiPd oFW`x¦©¦¨§¥¦¦¨

xw Fpi`e'Wcw' iE(l ,gi xacna i"yx d`x)[ §¥¨Ÿ¤
(m"`x `"eb):

.õøàä òøfîobC:'obc' ipin zWng - ¦¤©¨¨¤¨¨£¥¤¦¥¨¨
zlFAW ,minqEM ,mixFrU ,miHg¦¦§¦§¦¦¤
xUrnA miaiIgd mde .oFRiWe ,lrEW¨§¦§¥©©¨¦§©£¥
md mipFrxGd x`W ENi`e ,dxFYd on¦©¨§¦§¨©¤§¦¥

'zFIphw' llkAxUrnA maEIg oi`e] ¦§©¦§¦§¥¦¨§©£¥
:[opAxCn `N ¤̀¨¦§©¨©

.õòä éøtîxdvie WFxiYonWe oii - ¦§¦¨¥¦§¦§¨©¦§¤¤
la` .miziGde miaprd on miiEUrd̈£¦¦¨£¨¦§©¥¦£¨
on xUrn aEIg mdA oi` zFxiR x`W§¨¥¥¨¤¦©£¥¦

xn`PW] dxFYd(bk ,ci mixac)Ylk`e' ©¨¤¤¡©§¨©§¨
xgai xW` mFwOA Lidl` 'd iptl¦§¥¡Ÿ¤©¨£¤¦§©
LWxiY LpbC xUrn mW FnW oMWl§©¥§¨©§©§¨§¦Ÿ§

'Lxdvie(x"yl)[(xyrn iab d"c .el zekxa i"yx): §¦§¨¤
.àeä 'äìipW xUrOW iRÎlrÎs` ©©©¦¤©£¥¥¦

'dl' aEzMd F`xw ,mc` lkl lk`p¤¡¨§¨¨¨§¨©¨©
E WcFw `Ed xUrOd iM ,'`EdF`pw ¦©©£¥¤§¨

FpglEXnE ,mXdozFp `Ed Fwlgn - ©¥¦§¨¥¤§¥
e ,dpYn LllFk`le zFlrl Ll dEv §©¨¨§¦¨§©£§¤¡

xn`PW FnM ,milWExiA(bk ,ci mixac) ¦¨©¦§¤¤¡©

LpbC xUrn ,Lidl` 'd iptl Ylk`e'§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤©§©§¨§
'Fbe 'LWFxiY(.bp oiyeciw oiir),`"eb) ¦§§

(m"`x:`l dxez
(`l)BøNònî.eilr sqi FziWng`l ¦©©§£¦¦Ÿ¥¨¨Ÿ

'FxUrOn' `N` 'xUrOd on' xn`p- ¤¡©¦©©£¥¤¨¦©©§
,FNW xUrn dcFR `EdWM `weeC`le ©§¨§¤¤©£¥¤§Ÿ

.Fxiag xUrOnWlW xUrn dcFRd ¦©§©£¥¤©¤©£¥¤
`id dnE .WnFg siqFn oi` Fxiag£¥¥¦¤©¦

FzNE`BKixv dn oiprl xnFlM - §¨§©§¦§©¨¨¦
lkl dlik`A xYEn `Ed ixd ,Fl`bl§¨¢£¥¨©£¦¨§¨
gFxhl dvFx Fpi` m` `N` ?mc`̈¨¤¨¦¥¤¦§©

milWExil F`iadleEPCti,FzXEcTn §©£¦¦¨©¦¦§¤¦§¨
zFrOd lr EPllgieFxiYdl icM ¦©§¤©©¨§¥§©¦

zFrOde ,mFwn lkA dlik`a©£¦¨§¨¨§©¨
ipW xUrn zXEcwA EWCwzPWdlri ¤¦§©§¦§©©£¥¥¦©£¤

.milWExiA lk`ieodA dpwi ,xnFlM §Ÿ©¦¨©¦§©¦§¤¨¤
,mW mlk`l icM milk`nFnM ©£¨¦§¥§¨§¨¨§

xn`PW(ekÎck ,ci mixac)LOn dAxi ike' ¤¤¡©§¦¦§¤¦§
wgxi iM Fz`U lkEz `l iM KxCd©¤¤¦Ÿ©§¥¦¦§©

...mFwOd LOn'Fbe sqMA dYzpe ¦§©¨§¨©¨©¨¤§
...LWtp dE`Y xW` lkA sqMd dYzpe§¨©¨©¤¤§Ÿ£¤§©¤©§§

'Lidl` 'd iptl mX Ylk`eoiyeciw oiir) §¨©§¨¨¦§¥¡Ÿ¤
(.ck:al dxez



עט izewega zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"h iyiy meil inei xeriy

(çë)-ìkî ýåýéì Léà íøçé øLà íøç-ìk Cà©´¨¥¿¤£¤´©«£¦Á¦̧©«Ÿ̈¹¦¨
øëné àì Búfçà äãOîe äîäáe íãàî Bì-øLà£¤À¥«¨¨³§¥¨Æ¦§¥´£ª¨½¬Ÿ¦¨¥−

:ýåýéì àeä íéLã÷-Lã÷ íøç-ìk ìàbé àìå§´Ÿ¦¨¥®¨¥¾¤«Ÿ¤¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â Ì¯ÁŒÏk C‡∑(כהנים אֹומ (תורת יׁש ּבּדבר, רּבֹותינּו נחלקּו להקּדׁש': חרמים 'סתם אני ,רים: ּומה «»≈∆¿ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

יד)מקּים יח ּכהנים (במדבר ּבחרמי יהיה"? ל ּביׂשראל חרם "ּכל ויׁש,: לּכהן!" חרם זה "הרי ואמר: ׁשּפרׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
לכהנים' חרמים 'סתם Ï‡bÈ.ׁשאמרּו: ‡ÏÂ ¯ÎnÈ ‡Ï∑ חרמים 'סתם האֹומר: לדברי לּכהן. יּנתן אּלא ְְְֲֲִִֶָָָֹ…ƒ»≈¿…ƒ»≈ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ

הּבית' לבדק חרמים 'סתם והאֹומר: חרמים; ּבסתם זה מקרא מפרׁש ּבחרמי ,לּכהנים', זה מקרא מפרׁש ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
כח)ּכהנים ּפדיֹון (ערכין להם אין ּכהנים ׁשחרמי מֹודים ׁשהּכל ּכהן ,, ליד ׁשּיבאּו נפּדים ,עד ּגבּה .וחרמי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֹֹ

'‰Ï ‡e‰ ÌÈL„˜ŒL„˜ Ì¯ÁŒÏk∑'הּבית לבדק חרמים 'סתם 'סתם ,האֹומר: והאֹומר: מּכאן; ראיה מביא »≈∆…∆»»ƒ«ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
לכהנים' קדׁשים ,חרמים קדׁשי על חלים ּכהנים ׁשחרמי ללּמד לה'", הּוא קדׁשֿקדׁשים חרם "ּכל מפרׁש ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

נדר  'אם ערכין: ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו לּכהן, ונֹותן קּלים קדׁשים ּדמיהם ,ועל נדבה ,נֹותן את ,ואם נֹותן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
כח)∑Ì„‡Ó.טֹובתּה' הּכנענים (ערכין וׁשפחֹותיו עבדיו ׁשהחרים .ּכגֹון ָָ≈»»ְְְְֱֲֲִִִֶֶַַָָָ

ÏkÓכח  ÈÈ Ì„˜ ¯·b Ì¯ÁÈ Èc ‡Ó¯Á Ïk Ì¯a¿«»∆¿»ƒ«¬≈¿«√»¿»ƒ»
‡Ï dzÒÁ‡ Ï˜ÁÓe ‡¯ÈÚ·e ‡L‡Ó dÏ Ècƒ≈≈¬»»¿ƒ»≈¬««¬«¿≈»
ÔÈL„e˜ L„˜ ‡Ó¯Á Ïk ˜¯t˙È ‡ÏÂ ÔacÊÈƒ¿««¿»ƒ¿»»»∆¿»…∆¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

d`xE] odM `weeC Kixv oikxrd lkl§¨¨£¨¦¨¦©§¨Ÿ¥§¥
i"Wx(b weqt lirl)FWExiR - 'LMxr' oFWl ©¦§¤§§¥

['Kxr' FnM(`"eb ,m"`x): §¥¤
.ìàbé àì íàåiciÎlrdmilra §¦Ÿ¦¨¥©§¥©§¨¦

lr iEUrd oFicR lM] WnFg mitiqFOd©¦¦¤¨¦§¤¨©
mW lr ,'dNE`B' `xwp milrAd ici§¥©§¨¦¦§¨§¨©¥
zEWxn xaCd z` KkA l`FB `EdW¤¥§¨¤©¨¨¥§
oFW`xd FnFwn l` FaiWdl zxg ©̀¤¤©£¦¤§¨¦

dNigYaM(miyxtn)[: §©§¦¨
.Ekøòa økîðåxAfBd dPxMni §¦§©§¤§¤¦§§¤¨©¦§¨

mixg`lztqFY `ll ,calA FMxrA ©£¥¦§¤§¦§¨§Ÿ¤¤
`xwp mixg` ici lr oFictE] WnFg¤¦§©§¥£¥¦¦§¨

[oipwe dxikn oFWlA:gk dxez ¦§§¦¨§¦§¨
(gk).'Bâå íøç ìk CàxcFPd ©¨¥¤§©¥

WxiR m` ,'mxg' oFWlA xaC WiCwdW¤¦§¦¨¨¦§¥¤¦¥©
mxg df ixd' :xn`e eixaC z`'odMl ¤§¨¨§¨©£¥¤¥¤©Ÿ¥

- 'dl mxg df ixd' :F` .odMl ozPi -¦¨¥©Ÿ¥£¥¤¥¤©
,WxiR `l m` K` .ziAd wcal ozPi¦¨¥§¤¤©©¦©¦Ÿ¥©
,'mxg df ixd' :xn`e mzq `N ¤̀¨¨©§¨©£¥¤¥¤
mixnF` Wi .xaCa EpizFAx Ewlgp¤§§©¥©¨¨¥§¦

WCwdl minxg mzq,ziAd wcal - §¨£¨¦©¤§¥§¤¤©©¦
Wcw mxg lM' :o`M xn`PW FnM§¤¤¡©¨¨¥¤Ÿ¤

;''dl `Ed miWcwmiIwn ip` dnE- ¨¨¦©¨£¦§©¥
xEn`d `xwOd z` Wxtn ip` cviM¥©£¦§¨¥¤©¦§¨¨¨

:eipalE oxd`lLl l`xUiA mxg lM' §©£Ÿ§¨¨¨¥¤§¦§¨¥§
'didi(ci ,gi xacna),mipdk inxgA - ¦§¤§¤§¥Ÿ£¦
oFbMmxg df ixd' :xn`e WxiRW §¤¥©§¨©£¥¤¥¤

minxg mzq ,Exn`W Wie ;'odMl©Ÿ¥§¥¤¨§§¨£¨¦
odMlxn`PW FnM(`k weqt lirl)dcUM' ©Ÿ¥§¤¤¡©¦§¥

'odMl mxgd(oldl x`eanke)oikxr ,`xtq oiir) ©¥¤©Ÿ¥
(:gk:

.ìàbé àìå øëné àìxWt` i` xnFlM Ÿ¦¨¥§Ÿ¦¨¥§©¦¤§¨
oYile ,mxgEdW xaCd z` zFCtl¦§¤©¨¨¤§©§¦¥

,dnFCke oFnn FzxEnY`N`xaCd §¨¨§©¤¤¨©¨¨
Fnvr.odMl ozPi:i"yx x`aneixacl ©§¦¨¥©Ÿ¥§¦§¥

,'mipdMl minxg mzq' xnF`d̈¥§¨£¨¦©Ÿ£¦
df `xwn WxtnmB;minxg mzqA §¨¥¦§¨¤©¦§¨£¨¦

,'ziAdÎwcal minxg mzq' xnF`de§¨¥§¨£¨¦§¤¤©©¦
mipdkÎinxgA df `xwn Wxtn§¨¥¦§¨¤§¤§¥Ÿ£¦
`EdW xn`e xcFPd WxiRW otF`A§¤¤¥©©¥§¨©¤
`l oFicRd ipic iAbl la` ,mipdMl©Ÿ£¦£¨§©¥¦¥©¦§Ÿ

EwlgpmipdkÎinxgW micFn lMdW ¤§§¤©Ÿ¦¤¤§¥Ÿ£¦
oFicR mdl oi`xg` xaC oYil ¥¨¤¦§¦¥¨¨©¥

,oiNEgl m`ivFdlE FnFwnAcr ¦§§¦¨©¦©
odM cil E`FaIWmi`vFi f` wxe ¤¨§©Ÿ¥§©¨§¦

,oiNEglmiCtp DFab inxgeminxg - ©¦§¤§¥¨©¦§¦£¨¦
utgd ozPi `l ,ziAd wcal EnxgEdW¤§§§¤¤©©¦Ÿ¦¨¥©¥¤
oFnnA FzF` oicFR `N` ,WCwdl Fnvr©§©¤§¥¤¨¦§¨
oi`W itl] WCwdl oFnOd mipzFpe§§¦©¨©¤§¥§¦¤¥
`weeC `N` ,mWEOiWA KxFv WCwdl©¤§¥¤§¦¨¤¨©§¨
`Ed milrAd zrce .mzxikn incA¦§¥§¦¨¨§©©©§¨¦

[WCwd oFvxM(my i"yx): ¦§¤§¥
.àeä íéLã÷ Lã÷ íøç ìkxnF`d ¨¥¤Ÿ¤¨¨¦¨¥

(xaFQd `PYd)Îwcal minxg mzq' ©©¨©¥§¨£¨¦§¤¤
n di`x `ian ,'ziAdo`xwOd ©©¦¥¦§¨¨¦©¦§¨

xEn`d:o`MlM'...mxg,''dl ¨¨¨¨¥¤©
oiC `Ed KMW `id dhEWRd FrnWOW¤©§¨©§¨¦¤¨¦

.'dl `EdW ,libxd mxgdxnF`de ©£¥¨¨¦¤©§¨¥
lM' Wxtn ,'mipdMl minxg mzq'§¨£¨¦©Ÿ£¦§¨¥¨
cOll '`Ed miWcw Wcw mxg¥¤Ÿ¤¨¨¦§©¥

milg mipdkÎinxgWdndA lr ¤¤§¥Ÿ£¦¨¦©§¥¨
oAxwl dWCwEdWod ,iWcw lr ¤§§¨§¨§¨¥©¨§¥

miWcw(dlFr oFbM)eodmiWcw lr ¨¨¦§¨§¥©¨¨¦
miNw,(minlW oFbM)odMl ozFpe`l ©¦§§¨¦§¥©Ÿ¥Ÿ

ieFXd z` `N` Dnvr dndAd z ¤̀©§¥¨©§¨¤¨¤©¦
,DA Fl WIWzkQna EpipXW FnM ¤¥¨§¤¨¦§©¤¤

oikxr(:gk sc),odinC ozFp - xcp m` , £¨¦¦¤¤¥§¥¤
.DzaFh z` ozFp - dacp m`e:cviM §¦§¨¨¥¤¨¨¥©

dndA Wixtde ,dlFr `iadl xcp̈©§¨¦¨§¦§¦§¥¨
Îs` ixd ,Dnixgd KM xg`e FzlFrl§¨§©©¨¤¡¦¨£¥©
lFki Fpi` Dnvr dndAd z`W iRÎlr©¦¤¤©§¥¨©§¨¥¨
xaM iM odMl DpYil icM mixgdl§©£¦§¥¦§¨©Ÿ¥¦§¨
`EdW xg`n mFwnÎlMn ,FNW dPpi ¥̀¤¨¤¦¨¨¥©©¤
F` dzn m`W ,DzEixg`A aiIg©¨§©£¨¨¤¦¥¨
,diYgY zxg` `iadl Kixv dca`p¤¤§¨¨¦§¨¦©¤¤©§¤¨
oiicr md DieW inC iM xaCd aWgp¤§¨©¨¨¦§¥¨§¨¥£©¦
.odMl DpFict inC ozFp Kkitl ,FNW¤§¦¨¥§¥¦§¨©Ÿ¥
`iadl aiIgzd `NW ,'dacp' `id m`e§¦¦§¨¨¤Ÿ¦§©¥§¨¦
xn`e dndA Wixtd wx `N` ,oAxẅ§¨¤¨©¦§¦§¥¨§¨©
aiIg Fpi`e li`Fd ,'dlFr Ff ixd'£¥¨¦§¥©¨
Ff dndaA Fl WIW `vnp ,DzEixg`A§©£¨¨¦§¨¤¥¦§¥¨
devn mEIw zEkf lW d`pdd zaFh wx©©©£¨¨¤§¦¦§¨
dOM micnF` Kkitl ,aEIg DA oi`W¤¥¨¦§¦¨§¦©¨
lFfA dndA zFpwle mNWl mc` dvFx¤¨¨§©¥§¦§§¥¨§
,aiIg Fpi`W oAxw Daixwdl zpn lr©§¨§©§¦¨¨§¨¤¥©¨

odMl df mNWi minC ozF`kE(miyxtn): §¨¨¦§©¥¤©Ÿ¥
.íãàîmWMW cOll aEzMd `A ¥¨¨¨©¨§©¥¤§¥

lFki KM ,eiqkp x`W mixgn mc`W¤¨¨©£¦§¨§¨¨¨¨
,Fl iEpTd mc`d z` mB mixgdloFbM §©£¦©¤¨¨¨©¨§

,miprpMd eizFgtWe eicar mixgdW¤¤¡¦£¨¨§¦§¨©§©£¦
iEpw mtEB oi`W miIxard z` `l la £̀¨Ÿ¤¨¦§¦¦¤¥¨¨

Fl(oexkfd):hk dxez

izewega zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"i ycew zayl inei xeriy

ß xii` f"i ycew zay ß

(èë)úBî äãté àì íãàä-ïî íøçé øLà íøç-ìk̈¥À¤£¤¯¨«¢©²¦¨«¨−̈´Ÿ¦¨¤®−
:úîeé¨«

i"yx£'B‚Â Ì¯ÁÈ ¯L‡ Ì¯ÁŒÏk∑(ת"כ) להרג ּכלּום ,הּיֹוצא אמר לא עלי'! 'ערּכֹו אחד: ÓeÈ˙.ואמר ˙BÓ∑ »≈∆¬∆»√«¿ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ»
למּות  הֹול יּפדה ,הרי לא לפיכ,ער ולא ּדמים לא לֹו .אין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹ

(ì)õòä éøtî õøàä òøfî õøàä øNòî-ìëå§¨©§©̧¨¹̈¤¦¤³©¨¨̧¤Æ¦§¦´¨¥½
:ýåýéì Lã÷ àeä ýåýéì©«Ÿ̈−®−Ÿ¤©«Ÿ̈«

i"yx£ı¯‡‰ ¯NÚÓŒÏÎÂ∑ מד הּכתּוב ׁשני ‰‡¯ı.ּבר ּבמעׂשר Ú¯fÓ∑ ּדגן.ıÚ‰ È¯tÓ∑ ויצהר .ּתירֹוׁש ¿»«¿«»»∆ְְֲִֵֵֵַַַָƒ∆«»»∆ָָƒ¿ƒ»≈ְְִִָ
‡e‰ '‰Ï∑ הּׁשם ּבירּוׁשלים ,קנאֹו ולאכל לעלֹות ל צּוה ׁשּנאמר,ּומּׁשלחנֹו כג)ּכמֹו יד לפני (דברים "ואכלּת : «ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

וגֹו'" ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי .ה' ְְְְְֱִֶַַָֹֹ

(àì)óñé BúéLîç BøNònî Léà ìàâé ìàb-íàå§¦¨¬Ÿ¦§©²¦−¦©«©§®£¦«¦−Ÿ¥¬
:åéìò̈¨«

i"yx£B¯NÚnÓ∑חברֹו ׁשל מעׂשר הּפֹודה חברֹו: מּמעׂשר יפּדּנּו,ולא ּגאּלתֹו? היא ּומה חמׁש. מֹוסיף ,אין ƒ««¿ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻ
מקֹום  ּבכל ּבאכילה להּתירֹו ּבירּוׁשלים ,ּכדי ויאכל  יעלה ׁשּנאמר,והּמעֹות כה)ּכמֹו יד ּבּכסף (דברים "ונתּתה : ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

.וגֹו'" ְ

(áì)úçz øáòé-øLà ìk ïàöå ø÷a øNòî-ìëå§¨©§©³¨¨Æ¨½Ÿ¬Ÿ£¤©«£−Ÿ©´©
:ýåýéì Lãw-äéäé éøéNòä èáMä©¨®¤¨«£¦¦¾¦«§¤−Ÿ¤©«Ÿ̈«

t˙È¯˜כט  ‡Ï ‡L‡ ÔÓ Ì¯ÁzÈ Èc ‡Ó¯Á Ïk»∆¿»ƒƒ«¿«ƒ¬»»»ƒ¿»»
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

È¯tÓל  ‡Ú¯‡„ ‡Ú¯fÓ ‡Ú¯‡„ ‡¯NÚÓ ÏÎÂ¿»«¿¿»¿«¿»ƒ«¿»¿«¿»ƒ≈≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜ ‡e‰ ÈÈc ‡ÏÈ‡ƒ»»«¿»¿»√»¿»

dLÓÁלא  d¯NÚnÓ ¯·b ˜B¯ÙÈ ˜¯ÙÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«ƒ««¿≈À¿≈
:È‰BÏÚ ÛÒBÈ≈¬ƒ

BÁz˙לב  ¯aÚÈc Ïk ÔÚÂ ÔÈ¯Bz ¯NÚÓ ÏÎÂ¿»«¬«ƒ¿»…¿≈ƒ«¿
:ÈÈ Ì„˜ LÈc˜ È‰È ‰‡¯ÈNÚ ‡¯ËÁÀ¿»¬ƒ»»¿≈«ƒ√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hk).'Bâå íøçé øLà íøç ìkike ¨¥¤£¤¨¢©§§¦
mixgd oaE`x m`W LYrC lr dlrY©£¤©©§§¤¦§¥¤¡¦
!?FllbA oFrnW z` Ezini oFrnW z ¤̀¦§¨¦¤¦§¦§¨

:minkg EWxC o`Mn `N``vFId ¤¨¦¨¨§£¨¦©¥
bxdiloiC ziaA FpiC xnbPW - ¥¨¥¤¦§©¦§¥¦
,dzinl`l ,'ilr FMxr' cg` xn`e §¦¨§¨©¤¨¤§¨©Ÿ

.mElM xn`:aEzMd xnF` KkelM' ¨©§§¨¥©¨¨
xW` mxgiaiIg lM ,xnFlM ,'mxgi ¥¤£¤¨¢©§©¨©¨¥

zFzinaEzMd oFWlM](hi ak zeny)gaFf' ¦¦§©¨¥©
`l - 'dcRi `l' ,['mxgi midl`l̈¡Ÿ¦¨¢¨Ÿ¦¨¤Ÿ
lM Fl oi`W itl FpFict inC z` Ekixri©£¦¤§¥¦§§¦¤¥¨

oNdlcM ,Kxr(:e oikxr ,`xtq)(oexkfd): ¥¤§¦§©¨
.úîeé úBî`N` iEEiv oFWl df oi` ¨¥¤§¦¤¨

iM :mrh zpizpixd`Ed,zEnl KlFd §¦©©©¦£¥¥¨
dcRi `l KkitlminC `l Fl oi` - §¦¨Ÿ¦¨¤¥Ÿ¨¦

Kxr `leoiaE ,'ilr einC' xn`W oiA - §Ÿ¥¤¥¤¨©¨¨¨©¥
,'mxg `Ed ixd' F` 'ilr FMxr' xn`W¤¨©¤§¨©£¥¥¤

mElM ozFp Fpi`(i"`a ,m"`x):l dxez ¥¥§
(l)...õøàä øNòî ìëå.'dl Wcw §¨©§©¨¨¤Ÿ¤©

,xAcn aEzMd ipWÎxUrnAiExTd §©£¥¥¦©¨§©¥©¨
lk`Pd irax rhpM `EdW] 'Wcw'Ÿ¤¤§¤©§¨¦©¤¡¨

xn`PW ,milWExiA 'd iptl dxdhAFA §¨¢¨¦§¥¦¨©¦¤¤¡©
(ck ,hi lirl)lM didi zriaxd dpXaE'©¨¨¨§¦¦¦§¤¨

''dl milENd Wcw FixR.xUrn la` ¦§Ÿ¤¦¦©£¨©£¥
`Ed xEnB oiNEg ,iell oYiPd oFW`x¦©¦¨§¥¦¦¨

xw Fpi`e'Wcw' iE(l ,gi xacna i"yx d`x)[ §¥¨Ÿ¤
(m"`x `"eb):

.õøàä òøfîobC:'obc' ipin zWng - ¦¤©¨¨¤¨¨£¥¤¦¥¨¨
zlFAW ,minqEM ,mixFrU ,miHg¦¦§¦§¦¦¤
xUrnA miaiIgd mde .oFRiWe ,lrEW¨§¦§¥©©¨¦§©£¥
md mipFrxGd x`W ENi`e ,dxFYd on¦©¨§¦§¨©¤§¦¥

'zFIphw' llkAxUrnA maEIg oi`e] ¦§©¦§¦§¥¦¨§©£¥
:[opAxCn `N ¤̀¨¦§©¨©

.õòä éøtîxdvie WFxiYonWe oii - ¦§¦¨¥¦§¦§¨©¦§¤¤
la` .miziGde miaprd on miiEUrd̈£¦¦¨£¨¦§©¥¦£¨
on xUrn aEIg mdA oi` zFxiR x`W§¨¥¥¨¤¦©£¥¦

xn`PW] dxFYd(bk ,ci mixac)Ylk`e' ©¨¤¤¡©§¨©§¨
xgai xW` mFwOA Lidl` 'd iptl¦§¥¡Ÿ¤©¨£¤¦§©
LWxiY LpbC xUrn mW FnW oMWl§©¥§¨©§©§¨§¦Ÿ§

'Lxdvie(x"yl)[(xyrn iab d"c .el zekxa i"yx): §¦§¨¤
.àeä 'äìipW xUrOW iRÎlrÎs` ©©©¦¤©£¥¥¦

'dl' aEzMd F`xw ,mc` lkl lk`p¤¡¨§¨¨¨§¨©¨©
E WcFw `Ed xUrOd iM ,'`EdF`pw ¦©©£¥¤§¨

FpglEXnE ,mXdozFp `Ed Fwlgn - ©¥¦§¨¥¤§¥
e ,dpYn LllFk`le zFlrl Ll dEv §©¨¨§¦¨§©£§¤¡

xn`PW FnM ,milWExiA(bk ,ci mixac) ¦¨©¦§¤¤¡©

LpbC xUrn ,Lidl` 'd iptl Ylk`e'§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤©§©§¨§
'Fbe 'LWFxiY(.bp oiyeciw oiir),`"eb) ¦§§

(m"`x:`l dxez
(`l)BøNònî.eilr sqi FziWng`l ¦©©§£¦¦Ÿ¥¨¨Ÿ

'FxUrOn' `N` 'xUrOd on' xn`p- ¤¡©¦©©£¥¤¨¦©©§
,FNW xUrn dcFR `EdWM `weeC`le ©§¨§¤¤©£¥¤§Ÿ

.Fxiag xUrOnWlW xUrn dcFRd ¦©§©£¥¤©¤©£¥¤
`id dnE .WnFg siqFn oi` Fxiag£¥¥¦¤©¦

FzNE`BKixv dn oiprl xnFlM - §¨§©§¦§©¨¨¦
lkl dlik`A xYEn `Ed ixd ,Fl`bl§¨¢£¥¨©£¦¨§¨
gFxhl dvFx Fpi` m` `N` ?mc`̈¨¤¨¦¥¤¦§©

milWExil F`iadleEPCti,FzXEcTn §©£¦¦¨©¦¦§¤¦§¨
zFrOd lr EPllgieFxiYdl icM ¦©§¤©©¨§¥§©¦

zFrOde ,mFwn lkA dlik`a©£¦¨§¨¨§©¨
ipW xUrn zXEcwA EWCwzPWdlri ¤¦§©§¦§©©£¥¥¦©£¤

.milWExiA lk`ieodA dpwi ,xnFlM §Ÿ©¦¨©¦§©¦§¤¨¤
,mW mlk`l icM milk`nFnM ©£¨¦§¥§¨§¨¨§

xn`PW(ekÎck ,ci mixac)LOn dAxi ike' ¤¤¡©§¦¦§¤¦§
wgxi iM Fz`U lkEz `l iM KxCd©¤¤¦Ÿ©§¥¦¦§©

...mFwOd LOn'Fbe sqMA dYzpe ¦§©¨§¨©¨©¨¤§
...LWtp dE`Y xW` lkA sqMd dYzpe§¨©¨©¤¤§Ÿ£¤§©¤©§§

'Lidl` 'd iptl mX Ylk`eoiyeciw oiir) §¨©§¨¨¦§¥¡Ÿ¤
(.ck:al dxez



izewegaפ zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£Ë·M‰ ˙Áz∑ לעּׂשרן זה ,ּכׁשּבא אחר זה ּבּפתח להיֹות ,מֹוציאן ּבסיקרא צבּועה ּבׁשבט מּכה והעׂשירי «««»∆ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

מעׂשר  ׁשהּוא וׁשנה ,נּכר ׁשנה ּכל ׁשל ועגלים לטלאים עֹוׂשה ואמּוריו ∑L„wŒ‰È‰È.ּכן ּדמֹו לּמזּבח ,לּקרב ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָƒ¿∆…∆ְְִִֵֵֵַַָָָ
לּבעלים  נאכל ּכהּנה ,והּבׂשר מּתנֹות ׁשאר עם נמנה לא לּכהנים ,ׁשהרי ניּתן ּבׂשרֹו ׁשּיהא מצינּו .ולא ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã

ּבּבּבּבּפּפּפּפתחתחתחתח לב)ממממֹוֹוֹוֹוציאןציאןציאןציאן כז, ולא (רש"י ּכתיב, "יעבר ּבּגמרא אמרּו ׁשּכן ׁשּיצאּו. להם ּגֹורם אּלא ּבּידים, ׁשּמֹוציאם הּכּונה אין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ
הּמתחיל'. ּב'דּבּור העּתיקּה לא ולכן "יעבר" מּלת לפרׁש ּבא לא ורׁש"י ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹׁשּיעבירּוהּו".

(âì)øîä-íàå epøéîé àìå òøì áBè-ïéa øwáé àì̄Ÿ§©¥²¥«¬¨©−§´Ÿ§¦¤®§¦¨¥´
:ìàbé àì Lãw-äéäé Búøeîúe àeä-äéäå epøéîé§¦¤½§¨«¨¯§«¨²¦«§¤−Ÿ¤¬Ÿ¦¨¥«

i"yx£'B‚Â ¯w·È ‡Ï∑ׁשּנאמר יב)לפי נדריכם"(שם מבחר "וכל ּתלמּוד ,: הּיפה? את ּומֹוציא ּבֹורר יהא יכֹול …¿«≈¿ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
לרע" "ּביןֿטֹוב יבּקר". "לא מּום לֹומר: ּבעל ׁשיקריב ולא קדּׁשה; עליו חלה מּום, ּבעל ּבין ּתם ּבין :, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

ולעבד  לּגזז ואסּור מעׂשר ּבתֹורת יאכל .אּלא ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(135 'nr ai zegiy ihewl)

מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשרררר ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹורתרתרתרת יאכליאכליאכליאכל לג)אאאאּלּלּלּלאאאא כז, אחד,(רש"י ולילה ימים לׁשני נאכל ׁשל הּדין והרי זֹו, אכילה ׁשל ענינּה מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבעת  לכּון צרי האֹוכל ּכפׁשּוטֹו: היא ׁשהּכּונה ,ּכרח ועל מּום. ּבבעל ולא ּבתם אּלא אינם - העיר ּבכל ׁשּנאכל הּדין ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוכן

אחר. ּבמקֹום אׁשּתמיט ולא הּוא, ּגדֹול חּדּוׁש ולכאֹורה מּדאֹורייתא). (וזהּו מעׂשר אֹוכל ׁשהּוא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהאכילה

(ãì)éða-ìà äLî-úà ýåýé äeö øLà úåönä älà¥´¤©¦§ÀŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¤§¥´
:éðéñ øäa ìàøNé¦§¨¥®§©−¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(171 'nr ak zegiy ihewl)

ערכיןערכיןערכיןערכין ּכאׁשר ּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשתתתת הּזקן. אדמֹו"ר את לׁשאלּה ּכדי ערכין ּבמּסכת קׁשיא הכין צעיר, אבר היה מּפאריטׁש הּלל ּכׁשרּבי ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻ
עצמֹו". את להערי ּתחּלה צרי הּוא ּבערכין, קׁשיא לאבר יׁש "ּכאׁשר אמר: הּלל, רּבי התחּבא ׁשּבֹו לחדר הר ּבי ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻנכנס
ׁשעּקר  מבין עצמֹו את ׁשּמערי מי – ואכן 'מׂשּכיל'. היֹותֹו לא 'עֹובד', היֹותֹו היתה הּלל רּבי ׁשל העּקרית מעלתֹו ְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹוהּנה,

ה'. עֹובד להיֹות על, קּבלת אּלא הׂשּכלה איננה ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהעבֹודה

סימן. עז"א פסוקים, בחקותי ע"ח פרשת חסלת
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פי izewega zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£Ë·M‰ ˙Áz∑ לעּׂשרן זה ,ּכׁשּבא אחר זה ּבּפתח להיֹות ,מֹוציאן ּבסיקרא צבּועה ּבׁשבט מּכה והעׂשירי «««»∆ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

מעׂשר  ׁשהּוא וׁשנה ,נּכר ׁשנה ּכל ׁשל ועגלים לטלאים עֹוׂשה ואמּוריו ∑L„wŒ‰È‰È.ּכן ּדמֹו לּמזּבח ,לּקרב ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָƒ¿∆…∆ְְִִֵֵֵַַָָָ
לּבעלים  נאכל ּכהּנה ,והּבׂשר מּתנֹות ׁשאר עם נמנה לא לּכהנים ,ׁשהרי ניּתן ּבׂשרֹו ׁשּיהא מצינּו .ולא ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã

ּבּבּבּבּפּפּפּפתחתחתחתח לב)ממממֹוֹוֹוֹוציאןציאןציאןציאן כז, ולא (רש"י ּכתיב, "יעבר ּבּגמרא אמרּו ׁשּכן ׁשּיצאּו. להם ּגֹורם אּלא ּבּידים, ׁשּמֹוציאם הּכּונה אין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ
הּמתחיל'. ּב'דּבּור העּתיקּה לא ולכן "יעבר" מּלת לפרׁש ּבא לא ורׁש"י ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹׁשּיעבירּוהּו".

(âì)øîä-íàå epøéîé àìå òøì áBè-ïéa øwáé àì̄Ÿ§©¥²¥«¬¨©−§´Ÿ§¦¤®§¦¨¥´
:ìàbé àì Lãw-äéäé Búøeîúe àeä-äéäå epøéîé§¦¤½§¨«¨¯§«¨²¦«§¤−Ÿ¤¬Ÿ¦¨¥«

i"yx£'B‚Â ¯w·È ‡Ï∑ׁשּנאמר יב)לפי נדריכם"(שם מבחר "וכל ּתלמּוד ,: הּיפה? את ּומֹוציא ּבֹורר יהא יכֹול …¿«≈¿ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
לרע" "ּביןֿטֹוב יבּקר". "לא מּום לֹומר: ּבעל ׁשיקריב ולא קדּׁשה; עליו חלה מּום, ּבעל ּבין ּתם ּבין :, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

ולעבד  לּגזז ואסּור מעׂשר ּבתֹורת יאכל .אּלא ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(135 'nr ai zegiy ihewl)

מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשרררר ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹורתרתרתרת יאכליאכליאכליאכל לג)אאאאּלּלּלּלאאאא כז, אחד,(רש"י ולילה ימים לׁשני נאכל ׁשל הּדין והרי זֹו, אכילה ׁשל ענינּה מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבעת  לכּון צרי האֹוכל ּכפׁשּוטֹו: היא ׁשהּכּונה ,ּכרח ועל מּום. ּבבעל ולא ּבתם אּלא אינם - העיר ּבכל ׁשּנאכל הּדין ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוכן

אחר. ּבמקֹום אׁשּתמיט ולא הּוא, ּגדֹול חּדּוׁש ולכאֹורה מּדאֹורייתא). (וזהּו מעׂשר אֹוכל ׁשהּוא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהאכילה

(ãì)éða-ìà äLî-úà ýåýé äeö øLà úåönä älà¥´¤©¦§ÀŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¤§¥´
:éðéñ øäa ìàøNé¦§¨¥®§©−¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(171 'nr ak zegiy ihewl)

ערכיןערכיןערכיןערכין ּכאׁשר ּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשתתתת הּזקן. אדמֹו"ר את לׁשאלּה ּכדי ערכין ּבמּסכת קׁשיא הכין צעיר, אבר היה מּפאריטׁש הּלל ּכׁשרּבי ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻ
עצמֹו". את להערי ּתחּלה צרי הּוא ּבערכין, קׁשיא לאבר יׁש "ּכאׁשר אמר: הּלל, רּבי התחּבא ׁשּבֹו לחדר הר ּבי ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻנכנס
ׁשעּקר  מבין עצמֹו את ׁשּמערי מי – ואכן 'מׂשּכיל'. היֹותֹו לא 'עֹובד', היֹותֹו היתה הּלל רּבי ׁשל העּקרית מעלתֹו ְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹוהּנה,

ה'. עֹובד להיֹות על, קּבלת אּלא הׂשּכלה איננה ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהעבֹודה

סימן. עז"א פסוקים, בחקותי ע"ח פרשת חסלת
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(ueg d"c:izewega zyxt zlqg

לשבוע פרשת בחוקותי תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"א אייר
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום רביעי - י"ד אייר
פרק כ, מפרק עב 

עד סוף פרק עו

יום שני - י"ב אייר
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום חמישי - ט"ו אייר
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום שלישי - י"ג אייר
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום שישי - ט"ז אייר
מפרק עט

עד סוף פרק פב

שבת קודש - י"ז אייר
פרק כ, מפרק פג עד סוף פרק פז

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... 
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א.1. יג, חגיגה חז"ל כדרשת
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אייר  י"ב שני יום
,134 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéîåöîöä úåéèøô äðäå,134 'nr cr.éáéùç ùîî àìë

¯ ,'ä øBàa ïéâpòúîe äðéëMämz`pdy oeeikn ,oky ©§¦¨¦§©§¦§
enk ixd ,`ed jexa seq oi` xe` z` mzbydn mi`a mbeprze

,milaben mbeprze mz`pd mb jk ± zlaben mzbydyïéà ék¦¥
nî óBñ-ïéà úðéçáa âeðòúå äàðä ìa÷ì ïéìBëé¯ ,L §¦§©¥£¨¨§©£¦§¦©¥©¨

izla didi beprzdy
,labeneìhaúé àlL¤Ÿ¦§©§

eøæçéå ïúeàéönî¦§¦¨§©§§
.ïøB÷îìmbeprz m` ± ¦§¨

,seq ilae leab ila did
ixnbl zlhazn dzid
eide (zlabend) mze`ivn

mb ,mi`xapd lky ,ixd ."seq oi`" `edy mxewnl miay

mi`xap md ,miipgexd mipeilrd zenlerd ly mi`xapd
ote`a ,`ed jexa seq oi` xe`n ,eedzi mdy icke .milaben
ly xcqa `l) zeidl jixv df did ,(leab ilrak) dfk
xe`dy ,lret mevnvd ;minevnv ici lr (`l` ,zelylzyd
,mevnvd ixg` jynpd
jxra llk didi `l
iptly xe`d zedne
ixyt` ,okle .mevnvd
xe`dy zexnly ,xacd
eedzi - ,seqÎoi` `ed
mdl yiy mi`xap epnn

.mevnvdn `a df xac ± leab ilra mdye seq

úeièøt ,äpäå,ote` ±éà ,íéîeöîväïàk ïéà ¯ äîe C §¦¥§¨¦©¦§¦¥©¥¨
íìòäå øzñä úðéça íä ïä ,ììk Cøc Cà .íøeàa íB÷î§¥¨©¤¤§¨¥¥§¦©¤§¥§¤§¥

øéàé àlL ,úeiçäå øBàä úëLîä,xe`d ±CLîéå ©§¨©¨§©©¤Ÿ¨¦§ª§©
íéðBzçzì,mipezgzd mi`xapl ±¯ ,éelb úðéçáamevnvd ©©§¦¦§¦©¦

mi`xapa zeigdy lret
,dielb didz `l
ïäa òétLäìe Laìúäì§¦§©¥§©§¦©¨¤
,mipezgzd mi`xapa ±
Lé úBéäì íúBéçäìe§©£¨¦§¥
øòfî èòî íà ék ,ïéàî¥©¦¦¦§©¦§¥
eéäiL éãëa úeiçå øBà§©¦§¥¤¦§

ìeáb úðéçáa¯ ,úéìëúå ¦§¦©§§©§¦
mda dzid zeigd m`
eid `l ,zelbzda
leab ly ote`a mi`xapd
,lret mevnvd ;zilkze
eidi `l zeigde xe`dy
dne ,mi`xapa zelbzda
edf ,zelbzda `a oky
zeigde xe`dn c`n hrn
zeidl mileki md okle ±

,zilkze leab ilra mi`xapàéäLmi`ad zeigde xe`d hrn ± ¤¦
,`ed ,mevnvd ixg` mi`xapa zelbzda,ãàî úèòeî äøàä¤¨¨¤¤§Ÿ

éáéLç àìk Lnîe,llk zaygp dpi` ±äøàä úðéça éaâì ©¨§¨£¦¥§©¥§¦©¤¨¨
¯ ,úéìëúå ìeáb éìa,mevnvd iptl `id dx`ddyk edfy §¦§§©§¦

çéå Cøò íäéðéa ïéàå¯ ,ììk ñleabÎilay dx`dd oia §¥¥¥¤¤¤§©©§¨
,(mevnvd ixg`ly) "zhren dx`d"d oial ,znlrpe zxzqend
epi` lcadd :xnelk ,llk qgie jxr oi` ± mi`xapa dlbznd
daxd oia lcad edfy s` ± hrn oial daxd oia wx `hazn

,llk qgie jxr odipia oi` ,m` ik ± c`n hrn oial c`nòãBpk©¨
Cøò Bì Lé øtñîa ãçàL ,íéøtñîa Cøò úlî Leøt¥¦©¤¤§¦§¨¦¤¤¨§¦§¨¥¤¤

¯ ,íéôìà óìà øtñî éaâìdf oebk eyexit "jxr" byend §©¥¦§¨¤¤£¨¦
jka oeilin iabl "jxr" yi Cg` xtqnlyàeäLcg` xtqnd ± ¤

deednépî ãçà ÷ìç¥¤¤¨¦¦
¯ ,íéôìà óìàxg`n ¤¤£¨¦

ly llekd xtqndy
sl`n akxen ,oeilin
ixd ± micigi sl` minrt
yi cg` xtqnly ,oaen
xtqnd iabl qgie jxr
± sl` minrt sl` ly
epi` ,cg` xqg oeilin

;oeilinøác éaâì ìáà£¨§©¥¨¨
ìeáb éìa úðéçáa àeäL¤¦§¦©§¦§
Bcâðk ïéà ¯ ììk øtñîe¦§¨§¨¥§¤§
¯ ,íéøtñîa Cøò íeL¤¤§¦§¨¦
didiy lkk ,xtqn oi`
qgie jxr el didiy ,lecb
el oi`y xac znerl
.seq el oi`e xtqn

úBááø àBaøå íéôìà éôìà óìà elôàL2¯ ,ly xtqn ¤£¦¤¤©§¥£¨¦§¦§¨
,micx`iline mipeilinéaâì ãçà øtñî Cøòk elôà ïðéà¥¨£¦§¤¤¦§¨¤¨§©¥

¯ ,úBááø àBaøå íéôìà éôìà óìàipeilin iabl cg` ,oky ¤¤©§¥£¨¦§¦§¨
ly xtqnd ,eli`e .jxr dfi` ,xen`k ,el yi ,micx`ilin
mdipia oi` ± leab ila `edy xac znerl micx`ilin ipeilin

,llk jxr.éáéLç Lnî àìk àlà.melkl miaygp md ± ¤¨§¨©¨£¦¥
ila `edy xac iabl llk qgie jxr el oi` xzeia lecbd xtqnd
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìá÷ì ïéìåëé ïéà éë 'ä øåàá ïéâðòúîå äðéëùä åéæî
âåðòúå äàðäà 'éçáá"ïúåàéöîî åìèáúé àìù ùîî ñ

.ïøå÷îì åøæçéå

äîå êéà íéîåöîöä úåéèøô äðäåïéà
øúñä 'éçá íä ïä ììë êøã êà .íøåàéá íå÷î ïàë

øéàé àìù úåéçäå øåàä úëùîä íìòäåêùîåéå
ïäá òéôùäìå ùáìúäì éåìéâ 'éçáá íéðåúçúì

íà éë .ïéàî ùé úåéäì íúåéçäìåøåà øòæî èòî
äøàä àéäù úéìëúå ìåáâ 'éçáá åéäéù éãëá úåéçå

éáéùç àìë ùîîå ãàî úèòåîéìá äøàä 'éçá éáâì
'éô òãåðë ììë ñçéå êøò íäéðéá ïéàå úéìëúå ìåáâ

íéøôñîá êøò úìîéáâì êøò åì ùé øôñîá ãçàù
íéôìà óìà éðî ãçà ÷ìç àåäù íéôìà óìà øôñî

éáâì ìáàïéà ììë øôñîå ìåáâ éìá 'éçáá àåäù øáã
íéôìà éôìà óìà 'éôàù íéøôñîá êøò íåù åãâðë
óìà éáâì ãçà øôñî êøòë 'éôà ïðéà úåááø àåáéøå

àìë àìà úåááø àåáøå íéôìà éôìà.éáéùç ùîî
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פג xii` `"i oey`x mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"א ראשון יום
פרק מח  ,fq 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïðåáúé øùàë äðäå çî ÷øô,134 'nr cr.ïøå÷îì åøæçéå

.çî ÷øtipal d"awd d`xdy dad`d zece` ,epcnly dnl jynda ¤¤
d"awdy ,mcewd wxta ,owfd epax xiaqd ,mixvn z`ivi zrya l`xyi

mei lk zygxzny ,zeipgexa mixvn z`ivi zrya mb ef dad` ,d`xn

icedia zelble "miptd mink" xxerl ,ef dad` lre ± icedi ly eytpa

wxta .d"awdl dlecb dad`

micner ep` eze` ,g"n

,owfd epax xiaqi ,cenll

ipal ezad` llbay myky

d"awd mvnv ,l`xyi

wigxde ,envr z` lekiak

ick ,rixtny dn lk z`

mlerd z`ixal mewn zzl

miiwi icedi ea ,mler ± dfd

icedi lr ,jk ± zeevne dxez

cvn ± "miptl miptd mink"

mvnvl ,d"awdl ezad`

,zerxtdd lk z` wigxdle

opyiy ,zeipevigde zeiniptd

.'d z` ezcearl

ïðBaúé øLàk ,äpäå§¦¥©£¤¦§¥
-ïéà úlãâa ìékNnä©©§¦¦§ª©¥

BîLk ék ,àeä-Ceøa óBñ,"seq oi`" ±óBñ ïéà ¯ àeä ïk ¨¦¦§¥¥
Cøaúé epnî èMtúnä úeiçå øBàì ììk úéìëúå õ÷ ïéàå§¥¥§©§¦§¨§§©©¦§©¥¦¤¦§¨¥

¯ ,èeLtä BðBöøaihxt xcb lkn hyten ely oevxd :xnelk ¦§©¨
,`xap ly epevx ly zelabdd lk eiabl zeniiw `leãçéîe± §ª¨

,oevxd.ãeçiä úéìëúa Cøaúé Búeîöòå Búeäîa:xnelk ± §¨§©§¦§¨¥§©§¦©¦
zenler epnn exveeiy ,jxazi ez`n mikynpd zeigde xe`d
:`xapa xe`d enk df xe` oi` ± mze` diigi `edye ,milaben
"rty" iabl "xe`"a dlrn ,cg` cvn ,dpyi ,`xapa ,dhnl

cne mvnevn "rty"):dnbecle ± rtyd lawnl m`zda ce
m`zda lkyd zrtyd dcecn ,cinlzl lky rityn axyk
jxca xi`nd "xe`" ,eli`e .lawl leki cinlzdy dn itl
oexqg yi ,`qib jci`n ,j` ± (mvnevn epi` ± xe`ndn `linn
dvex jky iptn xi`n epi` `ed ,gxkda `a `edy ,xe`a
mxa .xe` epnn jynp ,xe`n miiwy oeikn m` ik ,xe`nd

xe`l yi ,dlrnldlrndea oi` j` ,mvnevn epi`y ,xe`ay
.oevxa dlrnl jynp `ed `l` ,gxkda xi`nd xe`ay oexqgd
`ed oevxdy ,`xapd lv` enk epi` ,xi`dl dlrnl oevxde
oevxa eli`e ,jynii dcn efi`ae dnk cr ,mevnve xepiv
,gxkda epi`y ,oevxay zenilyde dlrnd wx zniiw dlrnly
xe`dy ,jk .`xapd oevxa yiy mevnvde xcbd ea oi` la`
,seq oi` `ed (z`f lka ,oevxa jynp `edy zexnl) dlrnl
oeeikne .seq oi` `ed (lekiak envr d"awd) xe`ndy enk
mi`xape zenler epnn eedziy xyt` i` ± seq oi` `ed xe`dy

elkeiy ick ,xe`a minevnvl mikixv eid jk myl .milaben
:oldl xiaqiy itke ± mi`xape zenler epnn xveeidlelàå§¦

ìzLä äúéäéìa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî úBîìBòä úeìL ¨§¨¦§©§§¨¨¥¥¨§¦
Cøãa äâøãîì äâøãnî úBâøãnä øãñk ÷ø ,íéöeöîö¦§¦©§¥¤©©§¥¦©§¥¨§©§¥¨§¤¤
Y ìeìòå älò¦¨§¨
dpeilrd dbixcndy
daiqe dlir deedn
,dpezgzd dbixcnl
"dlir"dn "lelr"d `idy
d`vezd ,"aaeqn"d)
dlir"a .("daiq"dn
izyl yi "lelre
qgie zekiiy ,zebixcnd
:lynl .dipyl zg` oia
daygnd ,xeaice daygn
xeaicl "dlir"d `id
,oky ,"lelr"d `edy
xdxdn `edy daygndn
okn xg`l `a ,mcewn da
.xacn `edy xeaicd

`id daygn ,okaempn`
,xeaicl zekiiy daygnl yi z`f lka j` ,xeaicn dlrnl
xacd zernyn .xeaic enk zeize`n zakxen daygn mb oky
mieqn qgia miiw (dlird on `ad) lelrdy ,`eti` ,`id
epi`y lelr xveeiy xyt` i` ,lelre dlir jxcae) dlirl
ez`n mikynpd zeigde xe`dny oeeik .(dlirl edylk qgia
o`kn ± leab ilra mi`xap mieedzn ,seq oi` ly ote`a jxazi

- ok did eli` ixdy ,lelre dlir ly xcqa df oi`yäéä àìŸ¨¨
àeäL Bîk ììk àøáð äfä íìBòäìeáb úðéçáa äzò ¨¨©¤¦§¨§¨§¤©¨¦§¦©§

¯ ,úéìëúå:seqe leab el yi xac lkyòé÷øì õøàäî §©§¦¥¨¨¤¨¨¦©
÷"ú Cìäî,ze`n yng ±äðL1¯ ,ly dlabd jka yi ixd ©£©¨¨

,dpy ze`n yng¯ ,òé÷øì òé÷ø ìk ïéa ïëåyng jldn §¥¥¨¨¦©§¨¦©
,dpy ze`n.òé÷øå òé÷ø ìk éáò ïëåze`n yng jldn ± §¥¢¦¨¨¦©§¨¦©

;dfd mlerd z` deedn xen`d lk ± dpyàaä íìBò elôàå©£¦¨©¨
¯ íéìBãbä íé÷écvä úBîLð øBãî ¯ ïBéìòä ïãò-ïâå§©¥¤¨¤§§¦§©©¦¦©§¦

éøö ïéàå ,ïîöò úBîLpäåúðéçáa ïä ¯ íéëàìnä øîBì C §©§¨©§¨§¥¨¦©©©§¨¦¥¦§¦©
¯ ,úéìëúå ìeábl"pky s`e" :`"hily x"enc` w"k zxrd §§©§¦

d"a q"`e`n oibiyne oipdpe 'd lr mibprzn zenypd ± h"ltx
."dyw `l ±ïúâOäì ìeáb Lé ék,mzpade ±óBñ-ïéà øBàa ¦¥§§©¨¨¨§¥

úòc-äðéa-äîëç úeLaìúäa ïäéìò øéànä àeä-Ceøä©¥¦£¥¤§¦§©§¨§¨¦¨©©
¯ ,'eëzexitqa yalzn `ed jexa seq oi` xe`y ici lr

mler eze` ly mi`xapl yi ,mlerd ly zrcÎdpiaÎdnkg
`l` ± seq oi` zelcba dpade dbyd (mik`lne zenyp)

.zlaben `id mzbydyåéfî ïéðäpL ïúàðäì ìeáb Lé ïëìå§¨¥¥§©£¨¨¨¤¤¡¦¦¦
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íéøîà éèå÷éì
äðäå çî ÷øôúìåãâá ìéëùîä ïðåáúé øùàë

à"á ñ"à àåä ïë åîùë éë ä"ñ
øåàì ììë úéìëúå õ÷ ïéàå'úé åðîî èùôúîä úåéçå

úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá ãçåéîå èåùôä åðåöøá
åìéàå ãåçéäà øåàî úåîìåòä úåìùìúùä äúéä"á ñ"ä

äâøãîì äâøãîî úåâøãîä øãñë ÷ø 'éîåöîö éìá
äåòä äéä àì ìåìòå äìò êøãá"àåäù åîë ììë àøáð æ

õøàäî úéìëúå ìåáâ 'éçáá äúòú êìäî òé÷øì"÷
òé÷øå òé÷ø ìë éáåò ïëå òé÷øì òé÷ø ìë ïéá ïëå äðù

âå áä"åò 'éôàå"íéìåãâä 'é÷éãöä úåîùð øåãî ïåéìòä ò
öàå ïîöò 'åîùðäå"ìåáâ 'éçáá ïä 'éëàìîä ìéë úéìëúå

à øåàá ïúâùäì ìåáâ ùé"á ñ"ïäéìò øéàîä ä
áç úåùáìúäá"ùé ïëìå .'åë ãïéðäðù ïúàðäì ìåáâ
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א.1. יג, חגיגה חז"ל כדרשת

xii` a"i ipy mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ב שני יום
,134 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéîåöîöä úåéèøô äðäå,134 'nr cr.éáéùç ùîî àìë

¯ ,'ä øBàa ïéâpòúîe äðéëMämz`pdy oeeikn ,oky ©§¦¨¦§©§¦§
enk ixd ,`ed jexa seq oi` xe` z` mzbydn mi`a mbeprze

,milaben mbeprze mz`pd mb jk ± zlaben mzbydyïéà ék¦¥
nî óBñ-ïéà úðéçáa âeðòúå äàðä ìa÷ì ïéìBëé¯ ,L §¦§©¥£¨¨§©£¦§¦©¥©¨

izla didi beprzdy
,labeneìhaúé àlL¤Ÿ¦§©§

eøæçéå ïúeàéönî¦§¦¨§©§§
.ïøB÷îìmbeprz m` ± ¦§¨

,seq ilae leab ila did
ixnbl zlhazn dzid
eide (zlabend) mze`ivn

mb ,mi`xapd lky ,ixd ."seq oi`" `edy mxewnl miay

mi`xap md ,miipgexd mipeilrd zenlerd ly mi`xapd
ote`a ,`ed jexa seq oi` xe`n ,eedzi mdy icke .milaben
ly xcqa `l) zeidl jixv df did ,(leab ilrak) dfk
xe`dy ,lret mevnvd ;minevnv ici lr (`l` ,zelylzyd
,mevnvd ixg` jynpd
jxra llk didi `l
iptly xe`d zedne
ixyt` ,okle .mevnvd
xe`dy zexnly ,xacd
eedzi - ,seqÎoi` `ed
mdl yiy mi`xap epnn

.mevnvdn `a df xac ± leab ilra mdye seq

úeièøt ,äpäå,ote` ±éà ,íéîeöîväïàk ïéà ¯ äîe C §¦¥§¨¦©¦§¦¥©¥¨
íìòäå øzñä úðéça íä ïä ,ììk Cøc Cà .íøeàa íB÷î§¥¨©¤¤§¨¥¥§¦©¤§¥§¤§¥

øéàé àlL ,úeiçäå øBàä úëLîä,xe`d ±CLîéå ©§¨©¨§©©¤Ÿ¨¦§ª§©
íéðBzçzì,mipezgzd mi`xapl ±¯ ,éelb úðéçáamevnvd ©©§¦¦§¦©¦

mi`xapa zeigdy lret
,dielb didz `l
ïäa òétLäìe Laìúäì§¦§©¥§©§¦©¨¤
,mipezgzd mi`xapa ±
Lé úBéäì íúBéçäìe§©£¨¦§¥
øòfî èòî íà ék ,ïéàî¥©¦¦¦§©¦§¥
eéäiL éãëa úeiçå øBà§©¦§¥¤¦§

ìeáb úðéçáa¯ ,úéìëúå ¦§¦©§§©§¦
mda dzid zeigd m`
eid `l ,zelbzda
leab ly ote`a mi`xapd
,lret mevnvd ;zilkze
eidi `l zeigde xe`dy
dne ,mi`xapa zelbzda
edf ,zelbzda `a oky
zeigde xe`dn c`n hrn
zeidl mileki md okle ±

,zilkze leab ilra mi`xapàéäLmi`ad zeigde xe`d hrn ± ¤¦
,`ed ,mevnvd ixg` mi`xapa zelbzda,ãàî úèòeî äøàä¤¨¨¤¤§Ÿ

éáéLç àìk Lnîe,llk zaygp dpi` ±äøàä úðéça éaâì ©¨§¨£¦¥§©¥§¦©¤¨¨
¯ ,úéìëúå ìeáb éìa,mevnvd iptl `id dx`ddyk edfy §¦§§©§¦

çéå Cøò íäéðéa ïéàå¯ ,ììk ñleabÎilay dx`dd oia §¥¥¥¤¤¤§©©§¨
,(mevnvd ixg`ly) "zhren dx`d"d oial ,znlrpe zxzqend
epi` lcadd :xnelk ,llk qgie jxr oi` ± mi`xapa dlbznd
daxd oia lcad edfy s` ± hrn oial daxd oia wx `hazn

,llk qgie jxr odipia oi` ,m` ik ± c`n hrn oial c`nòãBpk©¨
Cøò Bì Lé øtñîa ãçàL ,íéøtñîa Cøò úlî Leøt¥¦©¤¤§¦§¨¦¤¤¨§¦§¨¥¤¤

¯ ,íéôìà óìà øtñî éaâìdf oebk eyexit "jxr" byend §©¥¦§¨¤¤£¨¦
jka oeilin iabl "jxr" yi Cg` xtqnlyàeäLcg` xtqnd ± ¤

deednépî ãçà ÷ìç¥¤¤¨¦¦
¯ ,íéôìà óìàxg`n ¤¤£¨¦

ly llekd xtqndy
sl`n akxen ,oeilin
ixd ± micigi sl` minrt
yi cg` xtqnly ,oaen
xtqnd iabl qgie jxr
± sl` minrt sl` ly
epi` ,cg` xqg oeilin

;oeilinøác éaâì ìáà£¨§©¥¨¨
ìeáb éìa úðéçáa àeäL¤¦§¦©§¦§
Bcâðk ïéà ¯ ììk øtñîe¦§¨§¨¥§¤§
¯ ,íéøtñîa Cøò íeL¤¤§¦§¨¦
didiy lkk ,xtqn oi`
qgie jxr el didiy ,lecb
el oi`y xac znerl
.seq el oi`e xtqn

úBááø àBaøå íéôìà éôìà óìà elôàL2¯ ,ly xtqn ¤£¦¤¤©§¥£¨¦§¦§¨
,micx`iline mipeilinéaâì ãçà øtñî Cøòk elôà ïðéà¥¨£¦§¤¤¦§¨¤¨§©¥

¯ ,úBááø àBaøå íéôìà éôìà óìàipeilin iabl cg` ,oky ¤¤©§¥£¨¦§¦§¨
ly xtqnd ,eli`e .jxr dfi` ,xen`k ,el yi ,micx`ilin
mdipia oi` ± leab ila `edy xac znerl micx`ilin ipeilin

,llk jxr.éáéLç Lnî àìk àlà.melkl miaygp md ± ¤¨§¨©¨£¦¥
ila `edy xac iabl llk qgie jxr el oi` xzeia lecbd xtqnd
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìá÷ì ïéìåëé ïéà éë 'ä øåàá ïéâðòúîå äðéëùä åéæî
âåðòúå äàðäà 'éçáá"ïúåàéöîî åìèáúé àìù ùîî ñ

.ïøå÷îì åøæçéå

äîå êéà íéîåöîöä úåéèøô äðäåïéà
øúñä 'éçá íä ïä ììë êøã êà .íøåàéá íå÷î ïàë

øéàé àìù úåéçäå øåàä úëùîä íìòäåêùîåéå
ïäá òéôùäìå ùáìúäì éåìéâ 'éçáá íéðåúçúì

íà éë .ïéàî ùé úåéäì íúåéçäìåøåà øòæî èòî
äøàä àéäù úéìëúå ìåáâ 'éçáá åéäéù éãëá úåéçå

éáéùç àìë ùîîå ãàî úèòåîéìá äøàä 'éçá éáâì
'éô òãåðë ììë ñçéå êøò íäéðéá ïéàå úéìëúå ìåáâ

íéøôñîá êøò úìîéáâì êøò åì ùé øôñîá ãçàù
íéôìà óìà éðî ãçà ÷ìç àåäù íéôìà óìà øôñî

éáâì ìáàïéà ììë øôñîå ìåáâ éìá 'éçáá àåäù øáã
íéôìà éôìà óìà 'éôàù íéøôñîá êøò íåù åãâðë
óìà éáâì ãçà øôñî êøòë 'éôà ïðéà úåááø àåáéøå

àìë àìà úåááø àåáøå íéôìà éôìà.éáéùç ùîî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ואתחנן ר"פ ספרי 'נשמת', "ל' :



`xiiפד c"iÎb"i iriaxÎiyily mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ג שלישי יום
,134 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéä ùîî äëëå,gq 'nr cr.úéìëúå ìåáâ

אייר  י"ד רביעי יום
,gq 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðä äæá ìùîäå,gq 'nr cr.åúòãå íãàä

øééàã"é-â"ééòéáø-éùéìùíåé

¯ ,Bæ úèòeî äøàää úðéça àéä Lnî äëëåxe`d hrn §¨¨©¨¦§¦©©¤¨¨¤¤
,mevnvd ixg`yíéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòa úLaìúnä©¦§©¤¤§¨¤§¦§©§¦

¯ ,íúBéçäì íäa òétLäìzaygp `ide llk jxr dl oi` §©§¦©¨¤§©£¨
,melklúðéçáa àeäL ,íìòðå æeðbä øBà Cøò éaâì§©¥¤¤©¨§¤§¨¤¦§¦©

Bðéàå ,"óBñ-ïéà"¥§¥
òétLîe Laìúî¦§©¥©§¦©
éelb úðéçáa úBîìBòä¨¦§¦©¦
éwî àlà ,íúBéçäìó §©£¨¤¨©¦

¯ ,äìòîlî íäéìò£¥¤¦§©§¨
,ddeabd ezbxcna ezeida
,zenlera rityn `ed
ìk ááBñ" àø÷ðå§¦§¨¥¨

."ïéîìòlk siwn ± ¨§¦
lk `lnn" `l ,zenlerd
yalzn `edy "oinlr
enk ,zenlera zeinipta
zyalzn dnypdy
m` ik ,seba zeinipta

- "oinlr lk aaeq"ïéàå§¥
éwîe ááBñ Leøtäó ©¥¥©¦

íB÷î úðéçáa äìòîlî¦§©§¨¦§¦©¨
¯ ,íBìLå-ñçzenleray ©§¨

Îqg `vnp `ed oi` mnvr
`vnp `ed `l` ,melye
,mewn ly oaena ,mdilrn

,melyeÎqgiL àì ékC ¦Ÿ©¨
íB÷î úðéça ììk§¨§¦©¨

¯ ,úeiðçeøa`edy xnel mi`zn ,"mewn" xcbay ,inyb xaca §£¦
,zeipgexa siwne "aaeq" mixne`yk j` ,mewna ipy xac lrn

.mewn meyn ernyna oi` ± mewn xcba epi`y-äöBø àlà¤¨¤
éwîe ááBñ øîBì¯ ,äòtLä éelb úðéça ïéðòì äìòîlî ó ©¥©¦¦§©§¨§¦§©§¦©¦©§¨¨

zelbzdl rbepa wx mixen` ,dlrnl "siwn"e "aaeq" mibyend
,xaca drtyddúBîìBòa éelb úðéçáa àéäL äòtLää ék¦©©§¨¨¤¦¦§¦©¦¨¨

Y"oinlr lk `lnn" z`xwpd ef,"äLaìä" íLa úàø÷ð¦§¥§¥©§¨¨
íä ék ,úBîìBòa úLaìúnLzenlerd ±íéLéaìî ¤¦§©¤¤¨¨¦¥©§¦¦
¯ ,íéìa÷nL äòtLää íéâéOîemda d`a drtyddy ixd ©¦¦©©§¨¨¤§©§¦

;mzbyda zeiniptaúðéçáa dðéàL äòtLää ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©©§¨¨¤¥¨¦§¦©

¯ dúBà íéâéOî úBîìBòä ïéàå ,íìòäå øzñäa àlà éelb¦¤¨§¤§¥§¤§¥§¥¨¨©¦¦¨
úLaìúî úàø÷ð dðéà,zenlera ±.úááBñå úôwî àlà ¥¨¦§¥¦§©¤¤¤¨©¤¤§¤¤
ìBòäL øçàî ,CëìäY úéìëúå ìeáb úðéçáa íä úBî ¦§¨¥©©¤¨¨¥¦§¦©§§©§¦

,oklóBñ-ïéà øBà úòtLä ïéàL àöîð,leab ila `edy ± ¦§¨¤¥©§¨©¥
íäa älbúîe Laìúî¦§©¥¦§©¤¨¤
èòî ÷ø ,éelb úðéçáa¦§¦©¦©§©
úèòeî äøàä ,øòfî¦§¥¤¨¨¤¤
,ãàî ãàî úîöîöî§ª§¤¤§Ÿ§Ÿ

àéäå,mda dxi`n ±÷ø §¦©
úðéçáa íúBéçäì éãk§¥§©£¨¦§¦©

.úéìëúå ìeábick ± §§©§¦
,mi`xape zenler zeigdl
mda didzy gxkdd on
,`l` .ef dx`dn zelbzd
dx`dn `id ef zelbzd
,c`n c`n znvnevn
xacd ixyt` okly
ote`a eidi zenlerdy

.zilkze leab lyìáà£¨
øBàä øwò`edy ±éìa ¦©¨§¦

àø÷ð ¯ Ck ìk íeöîö¦§¨¨¦§¨
éwî"øçàî ,"ááBñ"å "ó ©¦§¥¥©©

úélbúî BúòtLä ïéàL¤¥©§¨¨¦§©¥
¯ ,íëBúa,zenlera §¨

úðéçáa íäL øçàî¥©©¤¥¦§¦©
.úéìëúå ìeábi`e ± §§©§¦

xe` mda dlbziy xyt`
xe` oiievn okle ,mlrda `ed mda xe`d `l` ,leab ila `edy
owfd epax `ian ,oiprd zxdadl .mdilrn "siwn"e "aaeq"k df
"mnec"n zakxend ,zinybd dnc`dn dnbece lyn ,oldl
,(xacn ,ig ,gnev ,mnec :mibeqd zrax`a mizegpd) "gnev"e
zeigd xy`n daxda znvnevn gneve mnecay zeigdy
ziwl`d zeigdy ixd ,xacne ig zepigad izy x`yay
mnec"a iehia icil d`a `idy dcn dze`a wx dlbzn "ux`"a
d`ln ux`dy ,"eceak ux`d lk `ln" ± z`f lkae ± "gneve
aaeq ly ote`a da `a xe`dy `l` ,`ed jexa seq oi` xe`a

:"`ipz"d oeylae .siwne

õøàä äpä ,äæa ìLnäå§©¨¨¨¤¦¥¨¨¤
óà ,úeiîLbä Bælä©¨©©§¦©
õøàä ìë àìnL¤§Ÿ¨¨¨¤
-ïéà øBà eðéäå ,BãBák§§©§¥

¯ ,àeä-Ceøa óBñwx `l ¨
m` ik ,znvnevn dx`d
`edy xe`a d`ln ux`d

seq oi`,áeúkL Bîk3: §¤¨

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úùáìúîä åæ úèòåî äøàää 'éçá àéä ùîî äëëå
òéôùäì íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòáíúåéçäì íäá

à 'éçáá àåäù íìòðå æåðâä øåà êøò éáâì"åðéàå ñ
úåîìåòá òéôùîå ùáìúîàìà íúåéçäì éåìéâ 'éçáá

é÷îïéàå .ïéîìò ìë ááåñ àø÷ðå äìòîìî íäéìò ó
ááåñ 'éôäé÷îåç íå÷î 'éçáá äìòîìî ó"àì éë å

ø àìà .úåéðçåøá íå÷î 'éçá ììë êééù"é÷îå ááåñ ìó
àåäù äòôùää éë äòôùä éåìéâ 'éçá ïéðòì äìòîìî

äùáìä íùá úàø÷ð 'åîìåòá éåìéâ 'éçááúùáìúîù
íéìá÷îù äòôùää íéâéùîå íéùéáìî íä éë úåîìåòá

àùî"øúñäá àìà éåìéâ 'éçáá äðéàù äòôùää ë
úàø÷ð äðéà äúåà íéâéùî úåîìåòä ïéàå íìòäå

úááåñå úô÷î àìà úùáìúîúåîìåòäù øçàî êëìä
à øåà úòôùä ïéàù àöîð úéìëúå ìåáâ 'éçáá íä"ñ

äìâúîå ùáìúîøòæî èòî ÷ø éåìéâ 'éçáá íäá
éãë ÷ø àéäå ãàî ãàî úîöîåöî úèòåî äøàä

íúåéçäìéìá øåàä ø÷éò ìáà .úéìëúå ìåáâ 'éçáá
ë íåöîö"é÷î '÷ð ëåúòôùä ïéàù øçàî ááåñå ó

.úéìëúå ìåáâ 'éçáá íäù øçàî íëåúá úéìâúî

óà úåéîùâä åæìä õøàä äðä äæá ìùîäåìë àìîù
à øåà åðééäå .åãåáë õøàä"á ñ"îë ä"úà àìä ù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

כד.3. כג, ירמי'

xii` e"h iying mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ט"ו חמישי יום
,gq 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ä"á÷ä ìáà,136 'nr cr.ãáìá çîåöå

Y "'ä íàð ,àìî éðà õøàä úàå íéîMä úà àìä"ixd £Ÿ¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥§ª
xne` `edy"`ln ip`",`ed jexa seq oi` xe`l `id dpeekde ,

,ux`ae minya "`ln" df xe`eLaìúî ïéà ïë-ét-ìò- óà©©¦¥¥¦§©¥
dëBúa,"ux`"a ±èòî úeéç ÷ø ,äòtLää éelb úðéçáa §¨¦§¦©¦©©§¨¨©©§©

íîBc úðéça ,øòfî¦§¥§¦©¥
.ãáì çîBöådnk cr ± §¥©§©

"mnec"a zi`xp zeigdy
`id ux`d ± "gnev"e
`a dpnne ,mnec

,"gnev"d-ïéà øBà ìëå§¨¥
àeä-Ceøa óBñ± ¨

ux`d lk z` `lnnd
,ielb izla ote`aàø÷ð¦§¨

àeäL óà ,äéìò ááBñ¥¨¤¨©¤
`vnp df xe` ±dëBúa§¨

¯ ,Lnîzexnly ,ixd ©¨
lk `ln"yux`d,"eceak

ote`a wx edf ,z`f lka
,recn ."siwne aaeq" ly
"aaeq" `xwp df ,ok`

:df ixd ± ?"siwn"eøçàî¥©©
BúòtLä ïéàLly ± ¤¥©§¨¨

,df xe`da úélbúî,ux`a ±¯ ,øúBémnecay zeigd xy`n ¦§©¥¨¥
,gneve÷ø,df seqÎoi` xe` ±øzñä úðéçáa da òétLî ©©§¦©¨¦§¦©¤§¥

éwî àø÷ð øzñä úðéçáaL äòtLä ìëå ,íìòäåó §¤§¥§¨©§¨¨¤¦§¦©¤§¥¦§¨©¦
¯ ,äìòîlî,dlrnln dtiwny drtydàîìò" ék ¦§©§¨¦¨§¨

"àéñkúàc,dqeknd mlerd ±äâøãîa äìòîì àeä §¦§©§¨§©§¨§©§¥¨
."àéìbúàc àîìò"îzpigaay drtydd .dlebnd mlerdn ± ¥¨§¨§¦§©§¨

mler ± "`iqkz`c `nlr" zpigaa `id ± dqekn ± "`iqkz`"

`idy ,zelbzday drtyddn dbxcna dlrnly , ± dqekn
z`xwp okle , ± dlebn mler ± "`ilbz`c `nlr" zpigaa

rtydsiwn" ef d"dlrnln.dbixcna dlrnl `idy iptn ,
¯ ,øúBé ìëOä ìà áø÷ìeote` z` xzei zelwa oiadl §¨¥¤©¥¤¥

ly dlertde drtydd
xe`y ,"oinlr lk aaeq"
mewn lka `vnp seq oi`
df xe` z`f lkae ,mlera
oeeikn ,"siwn"e "aaeq"
dxeva `a df xe` oi`y
- dielb zeyalzd ly
Bîk ,ìLî-Cøca àeä§¤¤¨¨§
Bzòãa øiönL íãàä̈¨¨¤§©¥§©§
Bà äàøL øác äæéà¥¤¨¨¤¨¨
ìkL óà äpä ,äàBøL¤¤¦¥©¤¨
àeää øácä íöò óeb¤¤©¨¨©
,BëBz CBúå BëBúå Baâå§©§§
Bzòãa øiöî Blkª§ª¨§©§
eäàøL éðtî ,BzáLçîe©£©§¦§¥¤¨¨
äpä ,eäàBøL Bà Blkª¤¥¦¥
úôwî Bzòc úàø÷ð¦§¥©§©¤¤

¯ ,Blk àeää øácäedf ©¨¨©ª
eiccv lkn xacd z` dtiwn ezrcy ,"zrc"d zpigan

- envr xacd zpigan mb jke .miipevigde miiniptdøácäå§©¨¨
ìòôa ówî BðéàL ÷ø ,BzáLçîe Bzòãa ówî àeää©ª¨§©§©£©§©¤¥ª¨§Ÿ©

.Bzòãå íãàä úáLçî ïBéîãa ÷ø ,Lnî,swen xacd ± ©¨©§¦§©£¤¤¨¨¨§©§
`le ,zlaben mc` ly ezaygn ,oky .ynn lreta `l la`
,xacd eze`a zxdxdn wx `id ;xacd z` ynn siwzy jiiy

.swen xacd eze` zipeinc dpigan wxe

¯ :déa áéúëc àeä-Ceøa-LBãwä ìáàaezk eiably4:ék" £¨©¨¨¦§¦¥¦
¯ ,"'eë íëéúBáLçî éúBáLçî àìd"awd ly eizeaygn Ÿ©§§©©§§¥¤

ixnbl zepey ,lekiak
zeaygn xcba llk opi`e

,mc`dBzáLçî éøä£¥©£©§
Bzòãå,d"awd ly ± §©§

,íéàøápä ìk òãBiL¤¥©¨©¦§¨¦
àøáðå àøáð ìk úôwî©¤¤¨¦§¨§¦§¨
,Búézçz ãòå BLàøî¥Ÿ§©©§¦
ìkä ,BëBz CBúå BëBúå§§©Ÿ
ly ezaygna swen ±

,d"awd.Lnî ìòôa± §Ÿ©©¨
`ed xacdy enk `ly

lreta xaecn o`k `l` ,oeinca wx `id dtwddy ,mc`a

.ynn¯ ,Bælä õøàä øeck ,ìLîìyigndl `a lynd §¨¨©¨¨¤©¨
- dlrnly driciae daygna swen ihxt `xap cvikéøä£¥

úôwî Cøaúé Búòéãé§¦¨¦§¨¥©¤¤
õøàä øeck éáò ìk̈¢¦©¨¨¤
CBúå BëBúa øLà ìëå§¨£¤§§
¯ ,Búézçz ãò BëBz©©§¦

z`ìkädtiwn ± ©Ÿ
,d"awd ly ezrici
éøäL ,Lnî ìòôa§Ÿ©©¨¤£¥

Bæ äòéãé,d"awd ly ± §¦¨
éáò ìk úeiç àéä¦©¨¢¦
,Blk õøàä øeck©¨¨¤ª
"ïéàî" Búeeäúäå§¦§©¥©

."Lé"ìoi`n" (cinz deedzne) xvep ,elek ux`d xeck ± §¥

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ôòà .'ä íàð àìî éðà õøàä úàå íéîùä"ïéà ë
èòî úåéç ÷ø äòôùää éåìéâ 'éçáá äëåúá ùáìúî

ãáì çîåöå íîåã 'éçá øòæîà øåà ìëå"á ñ"ááåñ '÷ð ä
åúòôùä ïéàù øçàî .ùîî äëåúá àåäù óà äéìò

øúåé äá úéìâúîíìòäå øúñä 'éçáá äá òéôùî ÷ø
é÷î àø÷ð øúñä 'éçááù äòôùä ìëåéë äìòîìî ó

àéìâúàã 'îìòî äâøãîá äìòîì àåä 'éñëúàã àîìò
íãàä åîë .ìùî êøãá àåä øúåé ìëùä ìà áø÷ìå

øééöîùóà äðä äàåøù åà äàøù øáã äæéà åúòãá
åëåú êåúå åëåúå åáâå àåää øáãä íöò óåâ ìëùåìåë

åäàåøù åà åìåë åäàøù éðôî åúáùçîå åúòãá øééåöî
øáãä úô÷î åúòã úàø÷ð äðäøáãäå .åìåë àåää

ìòåôá ó÷åî åðéàù ÷ø åúáùçîå åúòãá ó÷åî àåää
úáùçî ïåéîãá ÷ø ùîî.åúòãå íãàä

á÷ä ìáà"ä
éøä 'åë íëéúåáùçî éúåáùçî àì éë äéá áéúëã

åúòãå åúáùçîàøáð ìë úô÷î íéàøáðä ìë òãåéù
ìëä åëåú êåúå åëåúå åúéúçú ãòå åùàøî àøáðå

ìòåôá'úé åúòéãé éøä åæìä õøàä øåãë ìùîì .ùîî
åëåúá øùà ìëå õøàä øåãë éáåò ìë úô÷îåëåú êåúå

àéä åæ äòéãé éøäù ùîî ìòåôá ìëä åúéúçú ãò
åìåë õøàä øåãë éáåò ìë úåéçùéì ïéàî åúååäúäå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ח.4. נה, ישעי'



פה xii` c"iÎb"i iriaxÎiyily mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ג שלישי יום
,134 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéä ùîî äëëå,gq 'nr cr.úéìëúå ìåáâ

אייר  י"ד רביעי יום
,gq 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðä äæá ìùîäå,gq 'nr cr.åúòãå íãàä

øééàã"é-â"ééòéáø-éùéìùíåé

¯ ,Bæ úèòeî äøàää úðéça àéä Lnî äëëåxe`d hrn §¨¨©¨¦§¦©©¤¨¨¤¤
,mevnvd ixg`yíéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòa úLaìúnä©¦§©¤¤§¨¤§¦§©§¦

¯ ,íúBéçäì íäa òétLäìzaygp `ide llk jxr dl oi` §©§¦©¨¤§©£¨
,melklúðéçáa àeäL ,íìòðå æeðbä øBà Cøò éaâì§©¥¤¤©¨§¤§¨¤¦§¦©

Bðéàå ,"óBñ-ïéà"¥§¥
òétLîe Laìúî¦§©¥©§¦©
éelb úðéçáa úBîìBòä¨¦§¦©¦
éwî àlà ,íúBéçäìó §©£¨¤¨©¦

¯ ,äìòîlî íäéìò£¥¤¦§©§¨
,ddeabd ezbxcna ezeida
,zenlera rityn `ed
ìk ááBñ" àø÷ðå§¦§¨¥¨

."ïéîìòlk siwn ± ¨§¦
lk `lnn" `l ,zenlerd
yalzn `edy "oinlr
enk ,zenlera zeinipta
zyalzn dnypdy
m` ik ,seba zeinipta

- "oinlr lk aaeq"ïéàå§¥
éwîe ááBñ Leøtäó ©¥¥©¦

íB÷î úðéçáa äìòîlî¦§©§¨¦§¦©¨
¯ ,íBìLå-ñçzenleray ©§¨

Îqg `vnp `ed oi` mnvr
`vnp `ed `l` ,melye
,mewn ly oaena ,mdilrn

,melyeÎqgiL àì ékC ¦Ÿ©¨
íB÷î úðéça ììk§¨§¦©¨

¯ ,úeiðçeøa`edy xnel mi`zn ,"mewn" xcbay ,inyb xaca §£¦
,zeipgexa siwne "aaeq" mixne`yk j` ,mewna ipy xac lrn

.mewn meyn ernyna oi` ± mewn xcba epi`y-äöBø àlà¤¨¤
éwîe ááBñ øîBì¯ ,äòtLä éelb úðéça ïéðòì äìòîlî ó ©¥©¦¦§©§¨§¦§©§¦©¦©§¨¨

zelbzdl rbepa wx mixen` ,dlrnl "siwn"e "aaeq" mibyend
,xaca drtyddúBîìBòa éelb úðéçáa àéäL äòtLää ék¦©©§¨¨¤¦¦§¦©¦¨¨

Y"oinlr lk `lnn" z`xwpd ef,"äLaìä" íLa úàø÷ð¦§¥§¥©§¨¨
íä ék ,úBîìBòa úLaìúnLzenlerd ±íéLéaìî ¤¦§©¤¤¨¨¦¥©§¦¦
¯ ,íéìa÷nL äòtLää íéâéOîemda d`a drtyddy ixd ©¦¦©©§¨¨¤§©§¦

;mzbyda zeiniptaúðéçáa dðéàL äòtLää ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©©§¨¨¤¥¨¦§¦©

¯ dúBà íéâéOî úBîìBòä ïéàå ,íìòäå øzñäa àlà éelb¦¤¨§¤§¥§¤§¥§¥¨¨©¦¦¨
úLaìúî úàø÷ð dðéà,zenlera ±.úááBñå úôwî àlà ¥¨¦§¥¦§©¤¤¤¨©¤¤§¤¤
ìBòäL øçàî ,CëìäY úéìëúå ìeáb úðéçáa íä úBî ¦§¨¥©©¤¨¨¥¦§¦©§§©§¦

,oklóBñ-ïéà øBà úòtLä ïéàL àöîð,leab ila `edy ± ¦§¨¤¥©§¨©¥
íäa älbúîe Laìúî¦§©¥¦§©¤¨¤
èòî ÷ø ,éelb úðéçáa¦§¦©¦©§©
úèòeî äøàä ,øòfî¦§¥¤¨¨¤¤
,ãàî ãàî úîöîöî§ª§¤¤§Ÿ§Ÿ

àéäå,mda dxi`n ±÷ø §¦©
úðéçáa íúBéçäì éãk§¥§©£¨¦§¦©

.úéìëúå ìeábick ± §§©§¦
,mi`xape zenler zeigdl
mda didzy gxkdd on
,`l` .ef dx`dn zelbzd
dx`dn `id ef zelbzd
,c`n c`n znvnevn
xacd ixyt` okly
ote`a eidi zenlerdy

.zilkze leab lyìáà£¨
øBàä øwò`edy ±éìa ¦©¨§¦

àø÷ð ¯ Ck ìk íeöîö¦§¨¨¦§¨
éwî"øçàî ,"ááBñ"å "ó ©¦§¥¥©©

úélbúî BúòtLä ïéàL¤¥©§¨¨¦§©¥
¯ ,íëBúa,zenlera §¨

úðéçáa íäL øçàî¥©©¤¥¦§¦©
.úéìëúå ìeábi`e ± §§©§¦

xe` mda dlbziy xyt`
xe` oiievn okle ,mlrda `ed mda xe`d `l` ,leab ila `edy
owfd epax `ian ,oiprd zxdadl .mdilrn "siwn"e "aaeq"k df
"mnec"n zakxend ,zinybd dnc`dn dnbece lyn ,oldl
,(xacn ,ig ,gnev ,mnec :mibeqd zrax`a mizegpd) "gnev"e
zeigd xy`n daxda znvnevn gneve mnecay zeigdy
ziwl`d zeigdy ixd ,xacne ig zepigad izy x`yay
mnec"a iehia icil d`a `idy dcn dze`a wx dlbzn "ux`"a
d`ln ux`dy ,"eceak ux`d lk `ln" ± z`f lkae ± "gneve
aaeq ly ote`a da `a xe`dy `l` ,`ed jexa seq oi` xe`a

:"`ipz"d oeylae .siwne

õøàä äpä ,äæa ìLnäå§©¨¨¨¤¦¥¨¨¤
óà ,úeiîLbä Bælä©¨©©§¦©
õøàä ìë àìnL¤§Ÿ¨¨¨¤
-ïéà øBà eðéäå ,BãBák§§©§¥

¯ ,àeä-Ceøa óBñwx `l ¨
m` ik ,znvnevn dx`d
`edy xe`a d`ln ux`d

seq oi`,áeúkL Bîk3: §¤¨

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úùáìúîä åæ úèòåî äøàää 'éçá àéä ùîî äëëå
òéôùäì íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòáíúåéçäì íäá

à 'éçáá àåäù íìòðå æåðâä øåà êøò éáâì"åðéàå ñ
úåîìåòá òéôùîå ùáìúîàìà íúåéçäì éåìéâ 'éçáá

é÷îïéàå .ïéîìò ìë ááåñ àø÷ðå äìòîìî íäéìò ó
ááåñ 'éôäé÷îåç íå÷î 'éçáá äìòîìî ó"àì éë å

ø àìà .úåéðçåøá íå÷î 'éçá ììë êééù"é÷îå ááåñ ìó
àåäù äòôùää éë äòôùä éåìéâ 'éçá ïéðòì äìòîìî

äùáìä íùá úàø÷ð 'åîìåòá éåìéâ 'éçááúùáìúîù
íéìá÷îù äòôùää íéâéùîå íéùéáìî íä éë úåîìåòá

àùî"øúñäá àìà éåìéâ 'éçáá äðéàù äòôùää ë
úàø÷ð äðéà äúåà íéâéùî úåîìåòä ïéàå íìòäå

úááåñå úô÷î àìà úùáìúîúåîìåòäù øçàî êëìä
à øåà úòôùä ïéàù àöîð úéìëúå ìåáâ 'éçáá íä"ñ

äìâúîå ùáìúîøòæî èòî ÷ø éåìéâ 'éçáá íäá
éãë ÷ø àéäå ãàî ãàî úîöîåöî úèòåî äøàä

íúåéçäìéìá øåàä ø÷éò ìáà .úéìëúå ìåáâ 'éçáá
ë íåöîö"é÷î '÷ð ëåúòôùä ïéàù øçàî ááåñå ó

.úéìëúå ìåáâ 'éçáá íäù øçàî íëåúá úéìâúî

óà úåéîùâä åæìä õøàä äðä äæá ìùîäåìë àìîù
à øåà åðééäå .åãåáë õøàä"á ñ"îë ä"úà àìä ù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

כד.3. כג, ירמי'

xii` e"h iying mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ט"ו חמישי יום
,gq 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ä"á÷ä ìáà,136 'nr cr.ãáìá çîåöå

Y "'ä íàð ,àìî éðà õøàä úàå íéîMä úà àìä"ixd £Ÿ¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥§ª
xne` `edy"`ln ip`",`ed jexa seq oi` xe`l `id dpeekde ,

,ux`ae minya "`ln" df xe`eLaìúî ïéà ïë-ét-ìò- óà©©¦¥¥¦§©¥
dëBúa,"ux`"a ±èòî úeéç ÷ø ,äòtLää éelb úðéçáa §¨¦§¦©¦©©§¨¨©©§©

íîBc úðéça ,øòfî¦§¥§¦©¥
.ãáì çîBöådnk cr ± §¥©§©

"mnec"a zi`xp zeigdy
`id ux`d ± "gnev"e
`a dpnne ,mnec

,"gnev"d-ïéà øBà ìëå§¨¥
àeä-Ceøa óBñ± ¨

ux`d lk z` `lnnd
,ielb izla ote`aàø÷ð¦§¨

àeäL óà ,äéìò ááBñ¥¨¤¨©¤
`vnp df xe` ±dëBúa§¨

¯ ,Lnîzexnly ,ixd ©¨
lk `ln"yux`d,"eceak

ote`a wx edf ,z`f lka
,recn ."siwne aaeq" ly
"aaeq" `xwp df ,ok`

:df ixd ± ?"siwn"eøçàî¥©©
BúòtLä ïéàLly ± ¤¥©§¨¨

,df xe`da úélbúî,ux`a ±¯ ,øúBémnecay zeigd xy`n ¦§©¥¨¥
,gneve÷ø,df seqÎoi` xe` ±øzñä úðéçáa da òétLî ©©§¦©¨¦§¦©¤§¥

éwî àø÷ð øzñä úðéçáaL äòtLä ìëå ,íìòäåó §¤§¥§¨©§¨¨¤¦§¦©¤§¥¦§¨©¦
¯ ,äìòîlî,dlrnln dtiwny drtydàîìò" ék ¦§©§¨¦¨§¨

"àéñkúàc,dqeknd mlerd ±äâøãîa äìòîì àeä §¦§©§¨§©§¨§©§¥¨
."àéìbúàc àîìò"îzpigaay drtydd .dlebnd mlerdn ± ¥¨§¨§¦§©§¨

mler ± "`iqkz`c `nlr" zpigaa `id ± dqekn ± "`iqkz`"

`idy ,zelbzday drtyddn dbxcna dlrnly , ± dqekn
z`xwp okle , ± dlebn mler ± "`ilbz`c `nlr" zpigaa

rtydsiwn" ef d"dlrnln.dbixcna dlrnl `idy iptn ,
¯ ,øúBé ìëOä ìà áø÷ìeote` z` xzei zelwa oiadl §¨¥¤©¥¤¥

ly dlertde drtydd
xe`y ,"oinlr lk aaeq"
mewn lka `vnp seq oi`
df xe` z`f lkae ,mlera
oeeikn ,"siwn"e "aaeq"
dxeva `a df xe` oi`y
- dielb zeyalzd ly
Bîk ,ìLî-Cøca àeä§¤¤¨¨§
Bzòãa øiönL íãàä̈¨¨¤§©¥§©§
Bà äàøL øác äæéà¥¤¨¨¤¨¨
ìkL óà äpä ,äàBøL¤¤¦¥©¤¨
àeää øácä íöò óeb¤¤©¨¨©
,BëBz CBúå BëBúå Baâå§©§§
Bzòãa øiöî Blkª§ª¨§©§
eäàøL éðtî ,BzáLçîe©£©§¦§¥¤¨¨
äpä ,eäàBøL Bà Blkª¤¥¦¥
úôwî Bzòc úàø÷ð¦§¥©§©¤¤

¯ ,Blk àeää øácäedf ©¨¨©ª
eiccv lkn xacd z` dtiwn ezrcy ,"zrc"d zpigan

- envr xacd zpigan mb jke .miipevigde miiniptdøácäå§©¨¨
ìòôa ówî BðéàL ÷ø ,BzáLçîe Bzòãa ówî àeää©ª¨§©§©£©§©¤¥ª¨§Ÿ©

.Bzòãå íãàä úáLçî ïBéîãa ÷ø ,Lnî,swen xacd ± ©¨©§¦§©£¤¤¨¨¨§©§
`le ,zlaben mc` ly ezaygn ,oky .ynn lreta `l la`
,xacd eze`a zxdxdn wx `id ;xacd z` ynn siwzy jiiy

.swen xacd eze` zipeinc dpigan wxe

¯ :déa áéúëc àeä-Ceøa-LBãwä ìáàaezk eiably4:ék" £¨©¨¨¦§¦¥¦
¯ ,"'eë íëéúBáLçî éúBáLçî àìd"awd ly eizeaygn Ÿ©§§©©§§¥¤

ixnbl zepey ,lekiak
zeaygn xcba llk opi`e

,mc`dBzáLçî éøä£¥©£©§
Bzòãå,d"awd ly ± §©§

,íéàøápä ìk òãBiL¤¥©¨©¦§¨¦
àøáðå àøáð ìk úôwî©¤¤¨¦§¨§¦§¨
,Búézçz ãòå BLàøî¥Ÿ§©©§¦
ìkä ,BëBz CBúå BëBúå§§©Ÿ
ly ezaygna swen ±

,d"awd.Lnî ìòôa± §Ÿ©©¨
`ed xacdy enk `ly

lreta xaecn o`k `l` ,oeinca wx `id dtwddy ,mc`a

.ynn¯ ,Bælä õøàä øeck ,ìLîìyigndl `a lynd §¨¨©¨¨¤©¨
- dlrnly driciae daygna swen ihxt `xap cvikéøä£¥

úôwî Cøaúé Búòéãé§¦¨¦§¨¥©¤¤
õøàä øeck éáò ìk̈¢¦©¨¨¤
CBúå BëBúa øLà ìëå§¨£¤§§
¯ ,Búézçz ãò BëBz©©§¦

z`ìkädtiwn ± ©Ÿ
,d"awd ly ezrici
éøäL ,Lnî ìòôa§Ÿ©©¨¤£¥

Bæ äòéãé,d"awd ly ± §¦¨
éáò ìk úeiç àéä¦©¨¢¦
,Blk õøàä øeck©¨¨¤ª
"ïéàî" Búeeäúäå§¦§©¥©

."Lé"ìoi`n" (cinz deedzne) xvep ,elek ux`d xeck ± §¥

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ôòà .'ä íàð àìî éðà õøàä úàå íéîùä"ïéà ë
èòî úåéç ÷ø äòôùää éåìéâ 'éçáá äëåúá ùáìúî

ãáì çîåöå íîåã 'éçá øòæîà øåà ìëå"á ñ"ááåñ '÷ð ä
åúòôùä ïéàù øçàî .ùîî äëåúá àåäù óà äéìò

øúåé äá úéìâúîíìòäå øúñä 'éçáá äá òéôùî ÷ø
é÷î àø÷ð øúñä 'éçááù äòôùä ìëåéë äìòîìî ó

àéìâúàã 'îìòî äâøãîá äìòîì àåä 'éñëúàã àîìò
íãàä åîë .ìùî êøãá àåä øúåé ìëùä ìà áø÷ìå

øééöîùóà äðä äàåøù åà äàøù øáã äæéà åúòãá
åëåú êåúå åëåúå åáâå àåää øáãä íöò óåâ ìëùåìåë

åäàåøù åà åìåë åäàøù éðôî åúáùçîå åúòãá øééåöî
øáãä úô÷î åúòã úàø÷ð äðäøáãäå .åìåë àåää

ìòåôá ó÷åî åðéàù ÷ø åúáùçîå åúòãá ó÷åî àåää
úáùçî ïåéîãá ÷ø ùîî.åúòãå íãàä

á÷ä ìáà"ä
éøä 'åë íëéúåáùçî éúåáùçî àì éë äéá áéúëã

åúòãå åúáùçîàøáð ìë úô÷î íéàøáðä ìë òãåéù
ìëä åëåú êåúå åëåúå åúéúçú ãòå åùàøî àøáðå

ìòåôá'úé åúòéãé éøä åæìä õøàä øåãë ìùîì .ùîî
åëåúá øùà ìëå õøàä øåãë éáåò ìë úô÷îåëåú êåúå

àéä åæ äòéãé éøäù ùîî ìòåôá ìëä åúéúçú ãò
åìåë õøàä øåãë éáåò ìë úåéçùéì ïéàî åúååäúäå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ח.4. נה, ישעי'



`xiiפו f"h iyiy mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ט"ז שישי אייר יום
,136 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'úé åúòéãé êà,136 'nr cr.:à"îá ù"îëå

xeck lk z` zrcei dlrnly dricidy iptn z`fe ,"yil
.ux`däeäúî äéä àlL ÷ø,ux`d xeck ±àeäL úBîk ©¤Ÿ¨¨¦§©¤§¤

ìeáb ìòa ,äzò©¨©©§
úèòeî úeiçå úéìëúå§©§¦§©¤¤
íîBc úðéça éãk ,ãàî§Ÿ§¥§¦©¥

¯ ,çîBöådlrnl `le §¥©
- dfnàì íàdn ± ¦Ÿ

deedzp ux`d xeckyìò©
íéaø íéîeöîö éãé§¥¦§¦©¦
eîöîvL ,íéîeöòå©£¦¤¦§§

Bîi÷ìe BúBéçäì õøàä øecëa LaìúpL úeiçäå øBàä̈§©©¤¦§©¥§©¨¨¤§©£§©§

.ãáìa çîBöå íîBc úðéçááe ,úéìëúå ìeáb úðéçáa± ¦§¦©§§©§¦¦§¦©¥§¥©¦§©
,ux`d xecka zeig zpzep ,minevnv ici lr d`ad dx`ddy
didi ux`d xecky ote`a
zpigaae ,leab zpigaa
.cala "gnev"e "mnec"
,dlrnly dricid eli`e
mr zcge`n `idy
"dtiwn" ± envr d"awd

lrnoeeikn ,ux`d xeck
"seq oi`" `id dricidy

.leab lra `ed ux`d xecke

oi`n ux`d xeck ly zeedzdde zeigd `id dricidy mbde
eihxt lk lr elek ux`d xeck ,ef dricia epyiy ixd ,yil
`id ,"siwn" zpigaa `id dricidy wx `xwp df z`f lka ±

.ux`d xeck z` "dtiwn"úãçéîä Cøaúé Búòéãé Cà©§¦¨¦§¨¥©§ª¤¤
ék ,Búeîöòå Búeäîa§¨§©§¦
òãBiä àeäå òcnä àeä©©¨§©¥©

¯ ,òeãiä àeäåxaky itk §©¨©
dn ,'a wxta epcnl

e` m"anxdyxn
dricid oipr d"awday
dricid enk epi` lkyde
,mc`yk ± mc`a lkyde
xac oiane rcei ,lynl

`id mc`d ytp ± "rcei"d (`) :mixac dyly o`k mpyi ,dkld
ytp eay dpadd gek ± "rcn" (a) ;dkldd z` dpiane zrceid
mc`d ytp dze`y ,dkldd ± "reci" (b) ;dpiane zrcei mc`d

± d"awda ,eli`e .dpiane zrcei`edrcnd`edrceid`ede
md mixacd zyly ± recid`edixd .jxazi envr `ed ±

,d"awd mr cg` xac `id "drici"dyìBëéák Bîöò úòéãéáe¦¦©©§¦§¨
,d"awd ±¯ ,íéàøápä ìk òãBémi`a mi`xapd lk ,ixdy ¥©¨©¦§¨¦

,mi`xapd lk z` rcei `ed envr zriciae ,e`vnid zzin`n
¯ ,íãàä úòéãék epnî õeçL äòéãéa àìårceiy mc` ,oky §Ÿ¦¦¨¤¦¤¦¦©¨¨¨

xacd z` dtiqene zaxwn dricid ,epnn uegy dricia xac
df oi` ,mi`xapd lk z` rcei d"awdy dn ,eli`e .eytpl

,"envr zricia" m` ik ,epnn uegy dricia melyeÎqgílk ék¦ª¨
,mi`xapd lk ±¯ ,Cøaúé Búzîàî íéàöîð`edy dnny ¦§¨¦¥£¦¨¦§¨¥

zricia ,xen`k `linne .mi`xapd lk mpyi ,zn`a `vnp
.mi`xapd lk rcei `ed ,lekiak envrúìëéa ïéà äæ øáãå§¨¨¤¥¦Ÿ¤

'eëå Béøea ìò BâéOäì íãàäoiadl lbeqn epi` mc`d lky ± ¨¨¨§©¦©§§
,efk driciinyrceiydnaerceiyxacdemlek md ± rceiy

`edz` x`zn `ed ,xac oiadl dvex mc`yk ,oky ,envr
eze` d"awd lv`y ,oian mb `ed ± `l` ,elv` dfy itk xacd
,dlrnly dricid jk .daxda hytene dlrp ote`a `ed xac
mc`l oi` - ,mc`ay dricid xy`n ixnbl zxg` `idy oeeikn

ci ea x`zl xeiv mey.z`f oiadl lbeqn elky oi` okle ,efk dri
ääâäote`a `id dlrnl dricidy ,xne` m"anxdy dn lr ±

`ede rcnd `edy`ed ,dricide lkyd ,"rcn"dy ,'eke rceid
lk rcei `ed ,lekiak envr zriciae) lekiak envr `ed ± "`ed"
± (epnn mi`ad mi`xapd
mpi`y l`xyi ilecb mpyi
ly ezrcl minikqn
ilecbn cg` .m"anxd
`ed ,dl` l`xyi
,b`xtn l"xdnd
extql dncwday
z` xzeq ,"'d zexeab"
zg` .m"anxd ixac
ernyn ,lkye drici ly x`ezd :`id ,zeixwird eizeiyewn

dpad ly oipr edf ,zniieqn dxcbd`le.dnecke ybx ly oipr
xcb dfi`a xcben `edy ,d"awd lr xnel xyt` ,`eti` ,cvik
melyeÎqg xcben epi`e zilkza heyt ixd `ed d"awd ?`edy
`l) md dlrnl lkyde dricidy mixne`yk mbe !xac meya
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ly xcba edf ,z`f lka ixd ± "'eke rcnd `ede rceid `ed"
eqgiil xyt` i`y xac ,xg` edyn ly `le dricie lky
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dlrnly dricidy ,m"anxd zrcl enikqd dlawd inkgy
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אייר  י"ז קודש שבת יום
פרק מט  ,136 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...óà äðäå èî ÷øô,138 'nr cr.'ä úáäà ìéáùá

ääâä
)îë"áîøä ù"æ í"åîéëñäå ì

îë äìá÷ä éîëç åîò"ù
ãøôá"îøäî ñ"æ ÷"ëå ì"éôì ä

øàä úìá÷"æ é"'åöîöä ãåñá ì
ùîë íéìëá úåøåà úåùáìúäå"ì

ô":(á

zexe`dy ixg` ,zxne` z`f ,'eke zrc ,dpia ,dnkg :zexitqd
zxitq ly ilka yalzn dnkgd xe`yk ,milka eyalzd
miiw ,xnelk ;dpiad zxitq ly ilka ± dpiad xe`e ,dnkgd
cg` xac od dricide dnkgd f`e ,dricide dnkgd oipr xak

itk ,j` .d"awd mr
iptl ,mvra `ed d"awdy

vr mvnvn `edyen
f` `ed ± zexitqd xyra
lkyn ixnbl dlrnl
mb dlrnl ,dricie
,xzeia dpeilrd dbxcdn
izlade hytend lkyd
`ede rcnd `ed ly byen
m"anxdy itk) 'eke rceid
dxaqdl m`zda .(xne`
zeciqgd zxezy ,ef
,oiprd z` dxiaqn

± mevnvd oipr z` dliby ,l"fix`d ly ezlaw itl xwirae
d"awdy itk :miwcev ,l"xdnd mbe m"anxd mb ,mdipyy ,`vei
,l"xdnd wcev ± envr z` mvnvn `edy iptl ,mvra `ed
dfk hyten lkyn mb ,dricie lky ly xcb lkn dlrnl `edy
envr mvnv d"awdy ixg` ,j` ;'eke rceid `ed rcnd `ed ly
,"mi`xap" opi` zexitq ,oky ± m"anxd wcev ± zexitqd xyra
edi`" :oeyld enk ,jxazi ez` cg` xac ode ,zewl` ± m` ik
`ed jexa seq oi` xe`y ± "cg idenxbe edi` ,cg ideige
eze` edf ,cg` xac ,"cg" md ,zexitqd ly milkde zexe`de
ly dricid oipr ,oky .'eke rceid `ed rcnd `ed ly oipr
,"d`ixa" ly oipr `le ,d"awd mr cg` xac `ed zexitqd
md lkye driciy ,xne` l"xdndy dn lr ik ,l"xdnd zrck
iweqty ,mi`ven ep` ixdy .zewfg zeiyew opyi ± "d`ixa"

" :jxazi el dricid oipr z` miqgiin dxezdezpeazleoi`
lky ,xnel did xyt` i` ,lkyd it lr mb ,dnecke "xtqn
md dl` .d"awd `xay `xap ici lr `a dlrnl dricid oipr

:d`ad ddbdd okezn zecewpääâäí"aîøä áúkL Bîk)§¤¨©¨©§©
¯ ,ì"æ.recid `ede rceid `ede rcnd `ed ± d"awday ©

¯ ,äìawä éîëç Bnò eîékñäåoiprd ± dlaw it lr mby §¦§¦¦©§¥©©¨¨
,zn`.ì"æ ÷"îøäî ñcøôa áeúkL Bîkdyn iax ± §¤¨§©§¥¥¨§©©

,exiaecxew¯ ,ì"æ é"øàä úìa÷ éôì àeä ïëådlib l"fix`d §¥§¦©¨©¨£¦©

oi` xe` ji` ,d`ltdd xzei zybcen eitly ,mevnvd oipr z`
."zexitq"d oiprn leab ila dlrnle `lten `ed jexa seq
`ede rcnd `ed" ly df oipry ,xnel mewn did jkl m`zda

doiievi dricie dnkg ly cgein x`ezy ,oekp epi` "'eke rcei
xe` mr cg` xac xeza
xacd z`f lkae ± seq oi`
xaeqy enk) `ed jk
ezlaw itl mb (m"anxd
izn ,`l` ± l"fix`d ly

- ?jk xacdãBña§
úeLaìúäå íeöîvä©¦§§¦§©§
¯ ,íéìka úBøBà©¥¦
zexitqd zexe`yk
ly milka miyalzn

,zexitqdøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
¯ :(á ÷øt ìéòì,epcnl §¥¤¤

,"`ipz"d mipta ,ixd
seq oi` `edy ,jxazi ez` cg` xac `id dlrnly dricidy
df oi` okl ,"seq oi`" `id dricidy oeeikny ,xaqei oldle ±

`id ,`l` ,ux`d xecka zyalzn `idy `xwpdtiwn.eilr
:"`ipz"d oeylae .mi`xapl qgia mb z`f oiap jkeäòéãé éøä£¥§¦¨

¯ ,"óBñ-ïéà" úðéçáa àéäL øçàî ,Bæ,leab ilaedðéà ¥©©¤¦¦§¦©¥¥¨
ìeáb ìòa àeäL õøàä øecëa "úLaìúî" íLa úàø÷ð¦§¥§¥¦§©¤¤§©¨¨¤¤©©§

¯ ,úéìëúå,"seq oi`" ixd `id dricide"úôwî" àlà §©§¦¤¨©¤¤
¯ ,"úááBñ"å.ux`d xeck z`ìk úììBk Bæ äòéãiL óà §¤¤©¤§¦¨¤¤¨

¯ ,Lnî ìòôa BëBúå Béáòelv`y ,mc`a xacdy enk `ly ¨§§§Ÿ©©¨
lr ux`d xeck lk epyi dlrnl dricia ,`l` ,cala oeinc df

,exae ekezBúBà äeäîe,ux`d xeck z` ±äæ éãé ìò± §©¨©§¥¤
,dkeza eze` zllek dlrnly dricidy¯ ,"Lé"ì "ïéàî"¥©§¥

dlrnly dricid ici lr `wec `id yil oi`n zeedzdd
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`id ef driciy oeeik ,ea zyalzn `idy `le ,cala `xapd lr

."leab lra" `ed `xapd eli`e "seq oi`"øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
¯ :øçà íB÷îalr `wec `id ,yil oi`n `xap ly ezeedzdy §¨©¥

."oinlr lk aaeq" ly xe`d ici

.èî ÷øtzeigde xe`dy xg`ny ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
zeigde xe`d m` ,ixd ,seq oi` xe` ± "enyk" md ,d"awdn mikynpd

itk deedzn dfdÎmlerd did `l ± zebixcn ly xcqa mikynp eid
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mi`xap ly mzeedzd zeidl lkezy ick ,xe`aleab ilraoi` xe`n

`edy seqleab ilaoldl x`aziy itk ± eyrp dl`d minevnvd lk .

z` icedi dyri eay mler didiy ,l`xyil d"awd zad` llba ±

,cenll micner ep` eze` ,h"n wxta .zeevnde dxezd meiwa dceard

d"awdy myky ,miiqie ,illk ote`a minevnvd oipr ,owfd epax xiaqi

zeedzdl rixtdy dn lk z` wigxde wliq ,l`xyil ezad` llba

ezad` llba ,"miptd mink" ,icedi lr jk ± mi`xapde zenlerd

myke ;'d zceara mirixtnd mixacd lk z` wigxdle wlql ,d"awdl

zebixcn ly xcq itl `ly jxazi epnn zeige xe` jiynd d"awdy

icedi lr jk ± (milaben mi`xap mixvep eid `l ,xen`k ,f` ,oky)

eilr m` ik ,zlabene dcecn dceara wtzqdl `l ,'d z` ezceara

,laben izla ote`a ezcear z` zeyrlxiwtdlezad` llba lkd z`
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xeck lk z` zrcei dlrnly dricidy iptn z`fe ,"yil
.ux`däeäúî äéä àlL ÷ø,ux`d xeck ±àeäL úBîk ©¤Ÿ¨¨¦§©¤§¤

ìeáb ìòa ,äzò©¨©©§
úèòeî úeiçå úéìëúå§©§¦§©¤¤
íîBc úðéça éãk ,ãàî§Ÿ§¥§¦©¥

¯ ,çîBöådlrnl `le §¥©
- dfnàì íàdn ± ¦Ÿ

deedzp ux`d xeckyìò©
íéaø íéîeöîö éãé§¥¦§¦©¦
eîöîvL ,íéîeöòå©£¦¤¦§§

Bîi÷ìe BúBéçäì õøàä øecëa LaìúpL úeiçäå øBàä̈§©©¤¦§©¥§©¨¨¤§©£§©§

.ãáìa çîBöå íîBc úðéçááe ,úéìëúå ìeáb úðéçáa± ¦§¦©§§©§¦¦§¦©¥§¥©¦§©
,ux`d xecka zeig zpzep ,minevnv ici lr d`ad dx`ddy
didi ux`d xecky ote`a
zpigaae ,leab zpigaa
.cala "gnev"e "mnec"
,dlrnly dricid eli`e
mr zcge`n `idy
"dtiwn" ± envr d"awd

lrnoeeikn ,ux`d xeck
"seq oi`" `id dricidy

.leab lra `ed ux`d xecke

oi`n ux`d xeck ly zeedzdde zeigd `id dricidy mbde
eihxt lk lr elek ux`d xeck ,ef dricia epyiy ixd ,yil
`id ,"siwn" zpigaa `id dricidy wx `xwp df z`f lka ±

.ux`d xeck z` "dtiwn"úãçéîä Cøaúé Búòéãé Cà©§¦¨¦§¨¥©§ª¤¤
ék ,Búeîöòå Búeäîa§¨§©§¦
òãBiä àeäå òcnä àeä©©¨§©¥©

¯ ,òeãiä àeäåxaky itk §©¨©
dn ,'a wxta epcnl

e` m"anxdyxn
dricid oipr d"awday
dricid enk epi` lkyde
,mc`yk ± mc`a lkyde
xac oiane rcei ,lynl

`id mc`d ytp ± "rcei"d (`) :mixac dyly o`k mpyi ,dkld
ytp eay dpadd gek ± "rcn" (a) ;dkldd z` dpiane zrceid
mc`d ytp dze`y ,dkldd ± "reci" (b) ;dpiane zrcei mc`d

± d"awda ,eli`e .dpiane zrcei`edrcnd`edrceid`ede
md mixacd zyly ± recid`edixd .jxazi envr `ed ±

,d"awd mr cg` xac `id "drici"dyìBëéák Bîöò úòéãéáe¦¦©©§¦§¨
,d"awd ±¯ ,íéàøápä ìk òãBémi`a mi`xapd lk ,ixdy ¥©¨©¦§¨¦

,mi`xapd lk z` rcei `ed envr zriciae ,e`vnid zzin`n
¯ ,íãàä úòéãék epnî õeçL äòéãéa àìårceiy mc` ,oky §Ÿ¦¦¨¤¦¤¦¦©¨¨¨

xacd z` dtiqene zaxwn dricid ,epnn uegy dricia xac
df oi` ,mi`xapd lk z` rcei d"awdy dn ,eli`e .eytpl

,"envr zricia" m` ik ,epnn uegy dricia melyeÎqgílk ék¦ª¨
,mi`xapd lk ±¯ ,Cøaúé Búzîàî íéàöîð`edy dnny ¦§¨¦¥£¦¨¦§¨¥

zricia ,xen`k `linne .mi`xapd lk mpyi ,zn`a `vnp
.mi`xapd lk rcei `ed ,lekiak envrúìëéa ïéà äæ øáãå§¨¨¤¥¦Ÿ¤

'eëå Béøea ìò BâéOäì íãàäoiadl lbeqn epi` mc`d lky ± ¨¨¨§©¦©§§
,efk driciinyrceiydnaerceiyxacdemlek md ± rceiy

`edz` x`zn `ed ,xac oiadl dvex mc`yk ,oky ,envr
eze` d"awd lv`y ,oian mb `ed ± `l` ,elv` dfy itk xacd
,dlrnly dricid jk .daxda hytene dlrp ote`a `ed xac
mc`l oi` - ,mc`ay dricid xy`n ixnbl zxg` `idy oeeikn

ci ea x`zl xeiv mey.z`f oiadl lbeqn elky oi` okle ,efk dri
ääâäote`a `id dlrnl dricidy ,xne` m"anxdy dn lr ±

`ede rcnd `edy`ed ,dricide lkyd ,"rcn"dy ,'eke rceid
lk rcei `ed ,lekiak envr zriciae) lekiak envr `ed ± "`ed"
± (epnn mi`ad mi`xapd
mpi`y l`xyi ilecb mpyi
ly ezrcl minikqn
ilecbn cg` .m"anxd
`ed ,dl` l`xyi
,b`xtn l"xdnd
extql dncwday
z` xzeq ,"'d zexeab"
zg` .m"anxd ixac
ernyn ,lkye drici ly x`ezd :`id ,zeixwird eizeiyewn

dpad ly oipr edf ,zniieqn dxcbd`le.dnecke ybx ly oipr
xcb dfi`a xcben `edy ,d"awd lr xnel xyt` ,`eti` ,cvik
melyeÎqg xcben epi`e zilkza heyt ixd `ed d"awd ?`edy
`l) md dlrnl lkyde dricidy mixne`yk mbe !xac meya
ly ote`a ,zbyen izlae zhyten dxeva (`l` ,mc`a enk
ly xcba edf ,z`f lka ixd ± "'eke rcnd `ede rceid `ed"
eqgiil xyt` i`y xac ,xg` edyn ly `le dricie lky
mi`xew l"f epinkgy ,my xne` b`xtn l"xdnde .d"awdl

" d"awdlyecwd`l ± "`ed jexalkydiptn ,`ed jexa
xac lkn ixnbl dlrpe lcaen `edy ,ernyn "yecw"y
yecw `edy dcaerd zngne ;miieqn x`eza epiivl milekiy
meya laben `ed oi` ,oky ,epnn `a lkd okl ± lkdn lcaene
oipr ± l"xdnd xne` ± `l` .xg` xac rpnp didi ellbay xac
rcie" mixne`y dne ,d"awd ly cala dlert `ed lkyd
e` "miwl` xn`ie"l enk zernyn dze` jkl yi "miwl`
lky ly dlertd z` `xae xvi `ed :xnelk ,"miwl` yrie"l
,owfd epax xne` ,cenll micner ep` dze` "ddbd"a .dricie
dlrnly dricidy ,m"anxd zrcl enikqd dlawd inkgy
df xacy `l` ."'eke rceid `ede rcnd `ed" ly ote`a `id
xyra envr mvnvn `ed jexa seq oi` xe`yk ,wx xen`
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zexe`dy ixg` ,zxne` z`f ,'eke zrc ,dpia ,dnkg :zexitqd
zxitq ly ilka yalzn dnkgd xe`yk ,milka eyalzd
miiw ,xnelk ;dpiad zxitq ly ilka ± dpiad xe`e ,dnkgd
cg` xac od dricide dnkgd f`e ,dricide dnkgd oipr xak

itk ,j` .d"awd mr
iptl ,mvra `ed d"awdy

vr mvnvn `edyen
f` `ed ± zexitqd xyra
lkyn ixnbl dlrnl
mb dlrnl ,dricie
,xzeia dpeilrd dbxcdn
izlade hytend lkyd
`ede rcnd `ed ly byen
m"anxdy itk) 'eke rceid
dxaqdl m`zda .(xne`
zeciqgd zxezy ,ef
,oiprd z` dxiaqn

± mevnvd oipr z` dliby ,l"fix`d ly ezlaw itl xwirae
d"awdy itk :miwcev ,l"xdnd mbe m"anxd mb ,mdipyy ,`vei
,l"xdnd wcev ± envr z` mvnvn `edy iptl ,mvra `ed
dfk hyten lkyn mb ,dricie lky ly xcb lkn dlrnl `edy
envr mvnv d"awdy ixg` ,j` ;'eke rceid `ed rcnd `ed ly
,"mi`xap" opi` zexitq ,oky ± m"anxd wcev ± zexitqd xyra
edi`" :oeyld enk ,jxazi ez` cg` xac ode ,zewl` ± m` ik
`ed jexa seq oi` xe`y ± "cg idenxbe edi` ,cg ideige
eze` edf ,cg` xac ,"cg" md ,zexitqd ly milkde zexe`de
ly dricid oipr ,oky .'eke rceid `ed rcnd `ed ly oipr
,"d`ixa" ly oipr `le ,d"awd mr cg` xac `ed zexitqd
md lkye driciy ,xne` l"xdndy dn lr ik ,l"xdnd zrck
iweqty ,mi`ven ep` ixdy .zewfg zeiyew opyi ± "d`ixa"

" :jxazi el dricid oipr z` miqgiin dxezdezpeazleoi`
lky ,xnel did xyt` i` ,lkyd it lr mb ,dnecke "xtqn
md dl` .d"awd `xay `xap ici lr `a dlrnl dricid oipr

:d`ad ddbdd okezn zecewpääâäí"aîøä áúkL Bîk)§¤¨©¨©§©
¯ ,ì"æ.recid `ede rceid `ede rcnd `ed ± d"awday ©

¯ ,äìawä éîëç Bnò eîékñäåoiprd ± dlaw it lr mby §¦§¦¦©§¥©©¨¨
,zn`.ì"æ ÷"îøäî ñcøôa áeúkL Bîkdyn iax ± §¤¨§©§¥¥¨§©©

,exiaecxew¯ ,ì"æ é"øàä úìa÷ éôì àeä ïëådlib l"fix`d §¥§¦©¨©¨£¦©

oi` xe` ji` ,d`ltdd xzei zybcen eitly ,mevnvd oipr z`
."zexitq"d oiprn leab ila dlrnle `lten `ed jexa seq
`ede rcnd `ed" ly df oipry ,xnel mewn did jkl m`zda

doiievi dricie dnkg ly cgein x`ezy ,oekp epi` "'eke rcei
xe` mr cg` xac xeza
xacd z`f lkae ± seq oi`
xaeqy enk) `ed jk
ezlaw itl mb (m"anxd
izn ,`l` ± l"fix`d ly

- ?jk xacdãBña§
úeLaìúäå íeöîvä©¦§§¦§©§
¯ ,íéìka úBøBà©¥¦
zexitqd zexe`yk
ly milka miyalzn

,zexitqdøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
¯ :(á ÷øt ìéòì,epcnl §¥¤¤

,"`ipz"d mipta ,ixd
seq oi` `edy ,jxazi ez` cg` xac `id dlrnly dricidy
df oi` okl ,"seq oi`" `id dricidy oeeikny ,xaqei oldle ±

`id ,`l` ,ux`d xecka zyalzn `idy `xwpdtiwn.eilr
:"`ipz"d oeylae .mi`xapl qgia mb z`f oiap jkeäòéãé éøä£¥§¦¨

¯ ,"óBñ-ïéà" úðéçáa àéäL øçàî ,Bæ,leab ilaedðéà ¥©©¤¦¦§¦©¥¥¨
ìeáb ìòa àeäL õøàä øecëa "úLaìúî" íLa úàø÷ð¦§¥§¥¦§©¤¤§©¨¨¤¤©©§

¯ ,úéìëúå,"seq oi`" ixd `id dricide"úôwî" àlà §©§¦¤¨©¤¤
¯ ,"úááBñ"å.ux`d xeck z`ìk úììBk Bæ äòéãiL óà §¤¤©¤§¦¨¤¤¨

¯ ,Lnî ìòôa BëBúå Béáòelv`y ,mc`a xacdy enk `ly ¨§§§Ÿ©©¨
lr ux`d xeck lk epyi dlrnl dricia ,`l` ,cala oeinc df

,exae ekezBúBà äeäîe,ux`d xeck z` ±äæ éãé ìò± §©¨©§¥¤
,dkeza eze` zllek dlrnly dricidy¯ ,"Lé"ì "ïéàî"¥©§¥

dlrnly dricid ici lr `wec `id yil oi`n zeedzdd
ixg` dhnl d`ad dx`dd ici lr `le ,ztwne zaaeqd
mnec ly ote`a `xapd zeig wx d`a efd dx`ddn ,mevnvd
`exal `xapa zlret dlrnly dricidy zexnl ixd ;gneve
dtiwne zaaeq dricidy xacd `xwp z`f lka ,yil oi`n eze`
`id ef driciy oeeik ,ea zyalzn `idy `le ,cala `xapd lr

."leab lra" `ed `xapd eli`e "seq oi`"øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
¯ :øçà íB÷îalr `wec `id ,yil oi`n `xap ly ezeedzdy §¨©¥

."oinlr lk aaeq" ly xe`d ici

.èî ÷øtzeigde xe`dy xg`ny ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
zeigde xe`d m` ,ixd ,seq oi` xe` ± "enyk" md ,d"awdn mikynpd

itk deedzn dfdÎmlerd did `l ± zebixcn ly xcqa mikynp eid

minevnv daxd eid okl .zilkze leab ly ote`a ,deedzp ok` `edy

mi`xap ly mzeedzd zeidl lkezy ick ,xe`aleab ilraoi` xe`n

`edy seqleab ilaoldl x`aziy itk ± eyrp dl`d minevnvd lk .

z` icedi dyri eay mler didiy ,l`xyil d"awd zad` llba ±

,cenll micner ep` eze` ,h"n wxta .zeevnde dxezd meiwa dceard

d"awdy myky ,miiqie ,illk ote`a minevnvd oipr ,owfd epax xiaqi

zeedzdl rixtdy dn lk z` wigxde wliq ,l`xyil ezad` llba

ezad` llba ,"miptd mink" ,icedi lr jk ± mi`xapde zenlerd

myke ;'d zceara mirixtnd mixacd lk z` wigxdle wlql ,d"awdl

zebixcn ly xcq itl `ly jxazi epnn zeige xe` jiynd d"awdy

icedi lr jk ± (milaben mi`xap mixvep eid `l ,xen`k ,f` ,oky)

eilr m` ik ,zlabene dcecn dceara wtzqdl `l ,'d z` ezceara

,laben izla ote`a ezcear z` zeyrlxiwtdlezad` llba lkd z`
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el dprixtz `l ± mlera d"awd riahdy zelabdd elit`e ;'d z`

.'d z` ezceara

óBñ-ïéà øBà íìòääå øzñää úðéça éèøt ék óà ,äpäå§¦¥©¦§¨¥§¦©©¤§¥§©¤§¥¥
ìzLäa ,àeä-CeøaúBîìBòä úeìLmicxeie milylzynd ± ¨§¦§©§§¨¨

dhn,dhnàøápL ãò©¤¦§¨
Y éîLbä äfä íìBòeid ¨©¤©©§¦

minevnv daxdl miwewf
ick ,mixzqde zenlrde
efk dbixcnl cxi xe`dy
mler zeedzdl lkeiy
ly mihxtdy ixd ± inyb
lk md mixzqde zenlrd

- mdy cr ,miax jkeîöò̈§
¯ ,øtqîzenlrdd ¦©¥

xtqn ila md mixzqdde
md zeki`ae ,zenka
¯ ,íéðBL íéðénî íéðéîe¦¦¦¦¦¦
ly ezeki` dnec dpi`y
,cg` xzqde mevnv

,ipy xzqde mevnvl
õòî íéîòBhì òeãik©¨©©£¦¥¥

¯ ,íéiçäenrhy dl`l ©©¦
.dlawd znkgnCøc Cà©¤¤
ìL íä ììkéðéî äL §¨¥§Ÿ¨¦¥

íéîeöò íéîeöîö¦§¦£¦
ì ,íéiììkìLéðéî äL §¨¦¦¦§Ÿ¨¦¥

ìëáe ,íéiììk úBîìBò¨§¨¦¦§¨
úBááø àBaø Lé ììk§¨¥¦¦§

ìL íäå .íéièøték .äiNò-äøéöé-äàéøa :úBîìBò äL §¨¦¦§¥§Ÿ¨¨§¦¨§¦¨£¦¨¦
¯ ,Lnî úeäìà àeä úeìéöàä íìBòly oiprk aygp epi`e ¨¨£¦¡Ÿ©¨

,dyxtde dlv`d oeyln ,"zeliv`" `xwp `l` ,oi`n yi d`ixa
,d"awdn dyxtede dlv`py dx`d `ed "zeliv`d mler"y

.ynn zewl` `edeúBîLð ïäL ,äàéøaä íìBò àøáì éãëe§¥¦§Ÿ¨©§¦¨¤¥§¨
'äì íúãBáò øLà ,íéðBéìò íéëàìîe,`id ±-äîëç úðéçáa ©§¨¦¤§¦£¤£¨¨©¦§¦©¨§¨

¯ ,íäa íéLaìúnä úòc-äðéaote`a mda dlbzn zewl`y ¦¨©©©¦§©§¦¨¤
,zrce dpia ,dnkg ici lr dlbznd ,dpad lyíäåzenypd ± §¥

,mik`lndeY íäî íéìa÷îe íéâéOîzrce dpia ,dnkgn ©¦¦§©§¦¥¤
mi`xap mr dfk mler deedziy ick ,ixd ± .mda zexi`nd
milv`pde zenypd enk ,zewl` mr micge`ne milha mpi`y
lke ,dpadde dbydd oipr mda yi ,`l` ,"zeliv`d mler"ay

yiy ,"yi" ly dpiga ixd `ed ,dbyd ly oiprinixd - ,biyny
- "d`ixad mler" z` `exal ick,íeöò íeöîö älçz äéä̈¨§¦¨¦§¨

.ìéòì økæpkxe` xi`iy ,wfge ax mevnvl miwewf eid ± ©¦§¨§¥
d`ixa zpigaa mdy mi`xap zeedzdl elkei epnny ,mvnevn

."oi`n yi"¯ ,äøéöéì äàéøaî ïëåmler" deedziy ick §¥¦§¦¨¦¦¨
mikixv eid ,"d`ixad mler"n daxda dhnl `edy "dxivid

,wfg mevr mevnvl aeynä øòfî èòî øBà ékíìBòa Laìú ¦§©¦§¥©¦§©¥§¨
¯ ,äàéøaä`xwp ,"zeliv`d mler" ly xe`d iabl ,xnelk ©§¦¨

,j` ,"xirfn hrn" ± "d`ixad mler"ay xe`dïéãòdf xe` ± £©¦

,"d`ixad mler"ayíìBò éaâì óBñ-ïéà úðéçáa àeä¦§¦©¥§©¥¨
¯ ,äøéöéäxi`nd xe`a lecb mevnv zeidl jixv did okle ©§¦¨

mler"a yalzdl jiiy didi xe` eze`y ick ,"d`ixad mler"a
,"dxividøLôà éàålkei "d`ixad mler" ly xe`dy ± §¦¤§¨

Ba Laìúäìmler"a ± §¦§©¥
,"dxividéãé ìò àlà¤¨©§¥

íìòäå íeöîöeze`a ± ¦§§¤§¥
xe`äiNòì äøéöéî ïëå .§¥¦¦¨©£¦¨

zeidl jixv did ok mb ±
ly xe`a wfge ax mevnv
didiy ,"dxivid mler"
,"diyrd mler"l jiiy
mler"n dhnl `edy

,"dxividøàaúpL Bîëe]§¤¦§¨¥
øeàa øçà íB÷îa§¨©¥¥

ìLelà íéîeöîö äL §Ÿ¨¦§¦¥
¯ ,úeëéøàaickáø÷ì ©£¦§¨¥

ìcä eðìëN ìà± ¤¦§¥©©
lbeqn didi lcd eplkyy

z`f oiadlìk úéìëúå .[§©§¦¨
¯ ,àeä íéîeöîvä©¦§¦
,md mdly cride dxhnd
íãàä óeb àøáì éãk§¥¦§Ÿ¨¨¨
àéôkàìe ,éøîçä©¨§¦§¦©§¨

¯ ,àøçà àøèñìripkdl §¦§¨¨¢¨
lr ,"`xg` `xhq"d z`

,mc`d zcear iciúBéäìå§¦§
¯ ,CLçä ïî øBàä ïBøúé¦§¨¦©Ÿ¤
jtdp envr jyegdyk ,efn dxizie ,jyegd z` miwigxnyk
:ici lr dyrp dfe ± xe`a oexzi jk ici lr sqeezin ± xe`l

íãàä úBìòäa,xzei dlrp dbixcnl dlrn mc`yk ±úà §©£¨¨¨¤
úéðeiçäå úéäìàä BLôðon zeig zlawn zipeigd ytpd ± ©§¨¡Ÿ¦§©¦¦

,dyecwa zllkpe dlrzn `id ,mc`d zcear ici lre ,zetilwd
äéLeáìe,dyrne xeaic ,daygn ±ïlk óebä úBçk ìëå± §¤¨§¨Ÿ©ª¨

,ezcear ici lr mc`d mze` dlrnìéòì økæpk ,Bcáì 'äì©§©©¦§¨§¥
¯ ,úeëéøàa,miiwne cnel icediy zeevne dxez ici lr ,cvik ©£¦

zegek lke ,odiyeal ,zipeigd eytp ,ziwl`d eytp milrzn
.sebdékìzLä úéìëz äæ.úBîìBòä úeìLzenlerdy dn ± ¦¤©§¦¦§©§§¨¨

xzei mipeilr zenlern ,dbixcnl dbixcnn elylzyd
eay ,"dfd mler" ± `id zilkzd ixd ,xzei mipezgz zenlerl
"`xg` `xhq `itkz`" didzy ezcear ici lr icedi lret
."jyegd on xe`d oexzi" dyrp jk ici lre (dtilwd zxiay)
zeripnd lk z` wigxde xiqd d"awdy myky ,xaqei oldl
ick ,ileabÎizlad xe`d z` mvnve ,inybd mlerd zeedzdl
llba dyrp df lke ± leab ilra mi`xap zeedzdl elkeiy
xxerl jixv df ,"miptd mink" ,mb jk - l`xyi ipal ezad`
z` exiqie ewigxi md mby ote`a ,d"awdl dad` l`xyi ipaa
dcecn didz `l mzceary ,'d zcear z` rpeny dn lk

.leab ilae oeayg ila m` ik ,zlabeneíéðtä íénk" ,äpäå§¦¥©©¦©¨¦
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íéøîà éèå÷éì
äðäå èî ÷øôíìòääå øúñää 'éçá éèøô éë óà

úåìùìúùäá ä"á ñ"à øåà
íéðéîå øôñî åîöò éîùâä æä"åò àøáðù ãò úåîìåòä
êøã êà :íééçä õòî íéîòåèì òåãéë íéðåù íéðéîî
.íééììë íéîåöò íéîåöîö éðéî äùìù íä ììë
àåáø ùé ììë ìëáå .íééììë úåîìåò éðéî äùìùì
íìåò éë .ò"éá úåîìåò äùìù íäå .íééèøô úåááø
'àéøáä íìåò àåøáì éãëå .ùîî úåäìà àåä 'åìéöàä
'äì íúãåáò øùà íéðåéìò íéëàìîå úåîùð ïäù
íéìá÷îå íéâéùî íäå íäá íéùáìúîä ã"áç 'éçáá
äàéøáî ïëå .ì"ðë íåöò íåöîö äìçú äéä íäî
'àéøáä íìåòá ùáìúîä øòæî èòî øåà éë .äøéöéì
øùôà éàå .äøéöéä íìåò éáâì ñ"à 'éçáá àåä ïééãò
äéùòì äøéöéî ïëå íìòäå íåöîö é"ò àìà åá ùáìúäì
úåëéøàá åìà íéîåöîö äùìù øåàéá à"îá ù"îëå]
àåä íéîåöîöä ìë úéìëúå [ìãä åðéìëù ìà áø÷ì
úåéäìå à"ñì àééôëàìå éøîåçä íãàä óåâ àåøáì éãë
úéäìàä åùôð úà íãàä úåìòäá êùåçä ïî øåàä ïåøúé
ì"ðë åãáì 'äì ïìåë óåâä úåçë ìëå äéùåáìå úéðåéçäå
äðäå .úåîìåòä úåìùìúùä úéìëú äæ éë .úåëéøàá
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¯ ,"íéðtìmipt mze` mdn mitwzyn ,mina lkzqn mc`yk ©¨¦
cg` ly ala dad`d ± "mc`l mc`d al" mb jk ,d`xd `edy

:oey`xl dad` ipyd ala zxxern ± ipyl-LBãwäL Bîk§¤©¨
úà ,ìLî-Cøc ,ãçà ãöì ÷lñå çépä ,ìBëéák ,àeä-Ceøä¦§¨¦¦©§¦¥§©¤¨¤¤¨¨¤

ézìaä ìBãbä BøBà©¨©¦§¦
¯ ,úéìëz,leab ilae ©§¦

éðéî 'âa Bøézñäå Bæðâe§¨§¦§¦§¦¥
ìkäå ,íéðBL íéîeöîö¦§¦¦§©Ÿ

úáäà ìéáLad"awd ± ¦§¦©£©
l¯ ,ïBzçzä íãàä̈¨¨©©§

,oezgzd mleray mc`d
ick z`fe¯ ,'äì BúBìòäì§©£©

,dfk mler didiy :xnelk
dcear dpyi eay
mc`d z` znnexnd
jiiy ,cvik .d"awdl
mexbz dad`y ,xacd

weliqe mevnvldad` ±
,zehytzde cqg ixd `id
md weliqe mevnv eli`e
jtide dxeab ly oipr
xaqei ,`l` ?zehytzdd
dad` ep` mi`ven ,oldl

`xnbd oeyla iehia icil `a dfe ,mevnvl d`iand1dad`"
:oldlcke ,"xyad z` zwgecY "øNaä ú÷çBc äáäà" ék¦©£¨¤¤©¨¨

,xacd zernyn .dad`l aekire drxtd meyn ea oi` xya
exe` z` ,cvl lekiak wliq ,l`xyi ipal ezad` cvn d"awdy

,ixd ± jk m`e .miax minevnva envnve lecbd-úçà-ìò©©©
¯ ,õ÷ ïéàì íéìôk éìôëa ,änëå-änk,xacd aiignéeàø ék ©¨§©¨§¦§¥¦§©¦§¥¥¦¨

øNa ãòå Lôpî Bì øLà ìk áæòìå çépäì ïk íb íãàì§¨¨©¥§©¦©§©£Ÿ¨£¤¦¤¤§©¨¨
ìkä øé÷ôäìejezn didz `l ,eipipr z` mc`d zaifry ± §©§¦©Ÿ

lky ,xwtd ly ote`a ,leabe oeayg ila m` ik ,dcicne oeayg
,z`fe ± elv` mewn miqtez mpi` eipiprBa ä÷áãì ìéáLa¦§¦§¨§¨

¯ ,äöéôçå ä÷éLç ä÷éáãa Cøaúé,inipt ipevx beprze wyga ¦§¨¥¦§¦¨£¦¨©£¦¨
¯ ,Lôð àìå óeb àì ¯ õeçaîe úéaî òðBî íeL äéäé àìå§Ÿ¦§¤¥©¦©¦¦©Ÿ§Ÿ¤¤

,erpni `l miinipt mipipr mbyíéðáe äMà àìå ,ïBîî àìå± §Ÿ¨§Ÿ¦¨¨¦
mipiprl dripn meyn mda didi `l ± miipevig mipipr mdy
:ernyn ,xen`d lke ;d"awd mr mc`d waczn mci lry
mipiprdn miraepy dl` z` mb ,mirpend lk z` wlqn mc`dy

.d"awdl ezad` llba ,xzeia mivegpdíòè áeè ïáeé äæáe¨¤¨©©
íézL" òîL úàéø÷ úBëøa eðwzL ,íéîëç úðwúì úòãå̈©©§©¨©£¨¦¤¦§¦§§¦©§©§©¦

"'eë äéðôì2úàéø÷ íò ììk úeëiL íäì ïéà äøBàëìc , §¨¤¨§¦§¨¥¨¤©¨§¨¦§¦©
à"aLøä eáúkL Bîk ,òîL3¯ ,íé÷ñBt øàLeoi`y §©§¤¨§¨©§¨§¨§¦

zekiiy el` zekxalzexg` zekxaa enk `ly ± rny z`ixwl
devnd okezn xaecn oday ,zepey zeevnl minkg epwizy
lr dkxad lynl enk)
± "oilitz gipdl" ± oilitz
zece` dkxaa xaecn ixd
qgia mb jke ,oilitz
eli`e ,(zexg` zeevnl
`l rny z`ixw zekxaa
zece` ixnbl xaecn

- rny z`ixwänìå§¨¨
úBëøa" ïúBà eàø÷̈§¨¦§
äîìå ?"òîL úàéø÷§¦©§©§¨¨
äéðôì ïúBà eðwz¦§¨§¨¤¨

?à÷åcodl oi`y xg`n ± ©§¨
?rny z`ixwl zekiiy
:oldl owfd epax xiaqn

opiprzekxa lyel`yi
elkeiy ,dpkd meyn ea
z`ixw oipr z` miiwl
dpipr xwir ixdy ,rny
`ed ,rny z`ixw ly
± "jixvi ipya ± jaal lka jiwl` 'd z` zad`e"l ribdl
.rxd exvie zindad eytpa mb d"awdl dad` icedil didzy
xaecn mzece` mipipra zeppeazd zyxcp ± jkl ribdl icke
,ixd .dnecke ,mik`lnd ly mzelhazd ;rny z`ixw zekxaa
dkxade ,dxezd on `id dnvr devnd ,devn lk iably iptny
ilk icedi didi dciÎlry ick minkg epwiz (opaxcn `idy)
devn dze` ici lr icedid ytpa zkynpd dpeilrd dkyndl
icedi eze`y ick ,rny z`ixw zekxa minkgd epwiz mb jk ±

:"`ipz"d oeylae .rny z`ixw oipr z` miiwl ociÎlr lkeiàlà¤¨
øwòL íeMî,oipr ±òîL úàéø÷,`ed ±Eááì ìëa" íi÷ì ¦¤¦©§¦©§©§©¥§¨§¨§

éøöé éðLa" ¯ "'eë"'eë E4¯ ,lka d"awd z` ad`i icediy ¦§¥§¨¤
,rxd exvie zindad eytpa mb ,ealòðBî ìk ãâð ãîòì eðéäc§©§©£Ÿ¤¤¨¥©

¯ ;'ä úáäàîmirixtnd ,rxd xvide zindad ytpd mby ¥©£©
,mipiprd x`y mb jke .'d zad` ybx mda xcgei ,'d zad`l
mb ,oky ,erixti `l ± 'd zad`l erixti mdy xacd xyt`y

"jaal" dlnd zernyna milelk mdäMàä ïä "Eááì"e§¨§¥¨¦¨
¯ ,äéãìéåaal" dlna mix`ezn mdiptn ,"jíãà ìL BáálL ¦¨¤¨¤§¨¤¨¨

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL Bîk ,Bòáèa ïäa äøeL÷5 §¨¨¤§¦§§¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨
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íéøîà éèå÷éì
÷ìéñå çéðä ìåëéáë ä"á÷äù åîë íéðôì íéðôä íéîë
úéìëú éúìáä ìåãâä åøåà úà ìùî êøã ãçà ãöì
ìéáùá ìëäå .íéðåù íéîåöîö éðéî 'âá åøéúñäå åæðâå
ú÷çåã äáäà éë .'äì åúåìòäì ïåúçúä íãàä úáäà
íãàì éåàø éë õ÷ ïéàì íééìôë éìôëá å"ëàò .øùáä
øùá ãòå ùôðî åì øùà ìë áåæòìå çéðäì ë"â
ä÷éùç ä÷éáãá 'úé åá ä÷áãì ìéáùá ìëä øé÷ôäìå
àìå óåâ àì õåçáîå úéáî òðåî íåù äéäé àìå äöéôçå
íòè áåè ïáåé äæáå .íéðáå äùà àìå ïåîî àìå ùôð
äéðôì íéúù ù"÷ úåëøá åð÷úù íéîëç úð÷úì úòãå

ù úàéø÷ íò ììë úåëééù íäì ïéà äøåàëìã 'åëòî
úåëøá ïúåà åàø÷ äîìå .'é÷ñåô øàùå à"áùøä ù"îë
ø÷éòù íåùî àìà .à÷ååã äéðôì ïúåà åð÷ú äîìå ù"÷
ãåîòì åðééäã 'åë êéøöé éðùá 'åë êááì ìëá íéé÷ì ù"÷
.äéãìéå äùàä ïä êááìå .'ä úáäàî òðåî ìë ãâð
ô"ò ì"æøàùîë .åòáèá ïäá äøåù÷ íãà ìù åááìù
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א.1. פד, מציעא ˘ËÈÏ"‡2.בבא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מדייק בקושייתו – ואדרבא בתירוצו. נתבארו לא – והעיקר בתניא. "אינו :
(דהיינו  וביצי"מ בקעומ"ש דמדברת שייכת, – דלאחרי' ועוד "כו'". בתיבת לא גם "לאחרי'", מזכיר ואינו דוקא", "לפני' (בסיומה)

לפני'... שתים זה: חז"ל דמאמר הסיום מרמז או דערבית, מרבה – "כו'" ותיבת ספמ"ז). כדלעיל – והיינו Ú·Â¯·ק"ש א), יא, (ברכות
שבערב". לאלו גם יובן מהם – דבבוקר הברכות מפרש שלקמן ואף מו.3.הך. סימן חיים אורח יוסף", ב"בית א.4.מובא נד, ברכות

א.5. קנב, שבת



פט xii` f"i ycew zay mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

el dprixtz `l ± mlera d"awd riahdy zelabdd elit`e ;'d z`

.'d z` ezceara

óBñ-ïéà øBà íìòääå øzñää úðéça éèøt ék óà ,äpäå§¦¥©¦§¨¥§¦©©¤§¥§©¤§¥¥
ìzLäa ,àeä-CeøaúBîìBòä úeìLmicxeie milylzynd ± ¨§¦§©§§¨¨

dhn,dhnàøápL ãò©¤¦§¨
Y éîLbä äfä íìBòeid ¨©¤©©§¦

minevnv daxdl miwewf
ick ,mixzqde zenlrde
efk dbixcnl cxi xe`dy
mler zeedzdl lkeiy
ly mihxtdy ixd ± inyb
lk md mixzqde zenlrd

- mdy cr ,miax jkeîöò̈§
¯ ,øtqîzenlrdd ¦©¥

xtqn ila md mixzqdde
md zeki`ae ,zenka
¯ ,íéðBL íéðénî íéðéîe¦¦¦¦¦¦
ly ezeki` dnec dpi`y
,cg` xzqde mevnv

,ipy xzqde mevnvl
õòî íéîòBhì òeãik©¨©©£¦¥¥

¯ ,íéiçäenrhy dl`l ©©¦
.dlawd znkgnCøc Cà©¤¤
ìL íä ììkéðéî äL §¨¥§Ÿ¨¦¥

íéîeöò íéîeöîö¦§¦£¦
ì ,íéiììkìLéðéî äL §¨¦¦¦§Ÿ¨¦¥

ìëáe ,íéiììk úBîìBò¨§¨¦¦§¨
úBááø àBaø Lé ììk§¨¥¦¦§

ìL íäå .íéièøték .äiNò-äøéöé-äàéøa :úBîìBò äL §¨¦¦§¥§Ÿ¨¨§¦¨§¦¨£¦¨¦
¯ ,Lnî úeäìà àeä úeìéöàä íìBòly oiprk aygp epi`e ¨¨£¦¡Ÿ©¨

,dyxtde dlv`d oeyln ,"zeliv`" `xwp `l` ,oi`n yi d`ixa
,d"awdn dyxtede dlv`py dx`d `ed "zeliv`d mler"y

.ynn zewl` `edeúBîLð ïäL ,äàéøaä íìBò àøáì éãëe§¥¦§Ÿ¨©§¦¨¤¥§¨
'äì íúãBáò øLà ,íéðBéìò íéëàìîe,`id ±-äîëç úðéçáa ©§¨¦¤§¦£¤£¨¨©¦§¦©¨§¨

¯ ,íäa íéLaìúnä úòc-äðéaote`a mda dlbzn zewl`y ¦¨©©©¦§©§¦¨¤
,zrce dpia ,dnkg ici lr dlbznd ,dpad lyíäåzenypd ± §¥

,mik`lndeY íäî íéìa÷îe íéâéOîzrce dpia ,dnkgn ©¦¦§©§¦¥¤
mi`xap mr dfk mler deedziy ick ,ixd ± .mda zexi`nd
milv`pde zenypd enk ,zewl` mr micge`ne milha mpi`y
lke ,dpadde dbydd oipr mda yi ,`l` ,"zeliv`d mler"ay

yiy ,"yi" ly dpiga ixd `ed ,dbyd ly oiprinixd - ,biyny
- "d`ixad mler" z` `exal ick,íeöò íeöîö älçz äéä̈¨§¦¨¦§¨

.ìéòì økæpkxe` xi`iy ,wfge ax mevnvl miwewf eid ± ©¦§¨§¥
d`ixa zpigaa mdy mi`xap zeedzdl elkei epnny ,mvnevn

."oi`n yi"¯ ,äøéöéì äàéøaî ïëåmler" deedziy ick §¥¦§¦¨¦¦¨
mikixv eid ,"d`ixad mler"n daxda dhnl `edy "dxivid

,wfg mevr mevnvl aeynä øòfî èòî øBà ékíìBòa Laìú ¦§©¦§¥©¦§©¥§¨
¯ ,äàéøaä`xwp ,"zeliv`d mler" ly xe`d iabl ,xnelk ©§¦¨

,j` ,"xirfn hrn" ± "d`ixad mler"ay xe`dïéãòdf xe` ± £©¦

,"d`ixad mler"ayíìBò éaâì óBñ-ïéà úðéçáa àeä¦§¦©¥§©¥¨
¯ ,äøéöéäxi`nd xe`a lecb mevnv zeidl jixv did okle ©§¦¨

mler"a yalzdl jiiy didi xe` eze`y ick ,"d`ixad mler"a
,"dxividøLôà éàålkei "d`ixad mler" ly xe`dy ± §¦¤§¨

Ba Laìúäìmler"a ± §¦§©¥
,"dxividéãé ìò àlà¤¨©§¥

íìòäå íeöîöeze`a ± ¦§§¤§¥
xe`äiNòì äøéöéî ïëå .§¥¦¦¨©£¦¨

zeidl jixv did ok mb ±
ly xe`a wfge ax mevnv
didiy ,"dxivid mler"
,"diyrd mler"l jiiy
mler"n dhnl `edy

,"dxividøàaúpL Bîëe]§¤¦§¨¥
øeàa øçà íB÷îa§¨©¥¥

ìLelà íéîeöîö äL §Ÿ¨¦§¦¥
¯ ,úeëéøàaickáø÷ì ©£¦§¨¥

ìcä eðìëN ìà± ¤¦§¥©©
lbeqn didi lcd eplkyy

z`f oiadlìk úéìëúå .[§©§¦¨
¯ ,àeä íéîeöîvä©¦§¦
,md mdly cride dxhnd
íãàä óeb àøáì éãk§¥¦§Ÿ¨¨¨
àéôkàìe ,éøîçä©¨§¦§¦©§¨

¯ ,àøçà àøèñìripkdl §¦§¨¨¢¨
lr ,"`xg` `xhq"d z`

,mc`d zcear iciúBéäìå§¦§
¯ ,CLçä ïî øBàä ïBøúé¦§¨¦©Ÿ¤
jtdp envr jyegdyk ,efn dxizie ,jyegd z` miwigxnyk
:ici lr dyrp dfe ± xe`a oexzi jk ici lr sqeezin ± xe`l

íãàä úBìòäa,xzei dlrp dbixcnl dlrn mc`yk ±úà §©£¨¨¨¤
úéðeiçäå úéäìàä BLôðon zeig zlawn zipeigd ytpd ± ©§¨¡Ÿ¦§©¦¦

,dyecwa zllkpe dlrzn `id ,mc`d zcear ici lre ,zetilwd
äéLeáìe,dyrne xeaic ,daygn ±ïlk óebä úBçk ìëå± §¤¨§¨Ÿ©ª¨

,ezcear ici lr mc`d mze` dlrnìéòì økæpk ,Bcáì 'äì©§©©¦§¨§¥
¯ ,úeëéøàa,miiwne cnel icediy zeevne dxez ici lr ,cvik ©£¦

zegek lke ,odiyeal ,zipeigd eytp ,ziwl`d eytp milrzn
.sebdékìzLä úéìëz äæ.úBîìBòä úeìLzenlerdy dn ± ¦¤©§¦¦§©§§¨¨

xzei mipeilr zenlern ,dbixcnl dbixcnn elylzyd
eay ,"dfd mler" ± `id zilkzd ixd ,xzei mipezgz zenlerl
"`xg` `xhq `itkz`" didzy ezcear ici lr icedi lret
."jyegd on xe`d oexzi" dyrp jk ici lre (dtilwd zxiay)
zeripnd lk z` wigxde xiqd d"awdy myky ,xaqei oldl
ick ,ileabÎizlad xe`d z` mvnve ,inybd mlerd zeedzdl
llba dyrp df lke ± leab ilra mi`xap zeedzdl elkeiy
xxerl jixv df ,"miptd mink" ,mb jk - l`xyi ipal ezad`
z` exiqie ewigxi md mby ote`a ,d"awdl dad` l`xyi ipaa
dcecn didz `l mzceary ,'d zcear z` rpeny dn lk

.leab ilae oeayg ila m` ik ,zlabeneíéðtä íénk" ,äpäå§¦¥©©¦©¨¦
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íéøîà éèå÷éì
äðäå èî ÷øôíìòääå øúñää 'éçá éèøô éë óà

úåìùìúùäá ä"á ñ"à øåà
íéðéîå øôñî åîöò éîùâä æä"åò àøáðù ãò úåîìåòä
êøã êà :íééçä õòî íéîòåèì òåãéë íéðåù íéðéîî
.íééììë íéîåöò íéîåöîö éðéî äùìù íä ììë
àåáø ùé ììë ìëáå .íééììë úåîìåò éðéî äùìùì
íìåò éë .ò"éá úåîìåò äùìù íäå .íééèøô úåááø
'àéøáä íìåò àåøáì éãëå .ùîî úåäìà àåä 'åìéöàä
'äì íúãåáò øùà íéðåéìò íéëàìîå úåîùð ïäù
íéìá÷îå íéâéùî íäå íäá íéùáìúîä ã"áç 'éçáá
äàéøáî ïëå .ì"ðë íåöò íåöîö äìçú äéä íäî
'àéøáä íìåòá ùáìúîä øòæî èòî øåà éë .äøéöéì
øùôà éàå .äøéöéä íìåò éáâì ñ"à 'éçáá àåä ïééãò
äéùòì äøéöéî ïëå íìòäå íåöîö é"ò àìà åá ùáìúäì
úåëéøàá åìà íéîåöîö äùìù øåàéá à"îá ù"îëå]
àåä íéîåöîöä ìë úéìëúå [ìãä åðéìëù ìà áø÷ì
úåéäìå à"ñì àééôëàìå éøîåçä íãàä óåâ àåøáì éãë
úéäìàä åùôð úà íãàä úåìòäá êùåçä ïî øåàä ïåøúé
ì"ðë åãáì 'äì ïìåë óåâä úåçë ìëå äéùåáìå úéðåéçäå
äðäå .úåîìåòä úåìùìúùä úéìëú äæ éë .úåëéøàá
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xii` f"i ycew zay mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,"íéðtìmipt mze` mdn mitwzyn ,mina lkzqn mc`yk ©¨¦
cg` ly ala dad`d ± "mc`l mc`d al" mb jk ,d`xd `edy

:oey`xl dad` ipyd ala zxxern ± ipyl-LBãwäL Bîk§¤©¨
úà ,ìLî-Cøc ,ãçà ãöì ÷lñå çépä ,ìBëéák ,àeä-Ceøä¦§¨¦¦©§¦¥§©¤¨¤¤¨¨¤

ézìaä ìBãbä BøBà©¨©¦§¦
¯ ,úéìëz,leab ilae ©§¦

éðéî 'âa Bøézñäå Bæðâe§¨§¦§¦§¦¥
ìkäå ,íéðBL íéîeöîö¦§¦¦§©Ÿ

úáäà ìéáLad"awd ± ¦§¦©£©
l¯ ,ïBzçzä íãàä̈¨¨©©§

,oezgzd mleray mc`d
ick z`fe¯ ,'äì BúBìòäì§©£©

,dfk mler didiy :xnelk
dcear dpyi eay
mc`d z` znnexnd
jiiy ,cvik .d"awdl
mexbz dad`y ,xacd

weliqe mevnvldad` ±
,zehytzde cqg ixd `id
md weliqe mevnv eli`e
jtide dxeab ly oipr
xaqei ,`l` ?zehytzdd
dad` ep` mi`ven ,oldl

`xnbd oeyla iehia icil `a dfe ,mevnvl d`iand1dad`"
:oldlcke ,"xyad z` zwgecY "øNaä ú÷çBc äáäà" ék¦©£¨¤¤©¨¨

,xacd zernyn .dad`l aekire drxtd meyn ea oi` xya
exe` z` ,cvl lekiak wliq ,l`xyi ipal ezad` cvn d"awdy

,ixd ± jk m`e .miax minevnva envnve lecbd-úçà-ìò©©©
¯ ,õ÷ ïéàì íéìôk éìôëa ,änëå-änk,xacd aiignéeàø ék ©¨§©¨§¦§¥¦§©¦§¥¥¦¨

øNa ãòå Lôpî Bì øLà ìk áæòìå çépäì ïk íb íãàì§¨¨©¥§©¦©§©£Ÿ¨£¤¦¤¤§©¨¨
ìkä øé÷ôäìejezn didz `l ,eipipr z` mc`d zaifry ± §©§¦©Ÿ

lky ,xwtd ly ote`a ,leabe oeayg ila m` ik ,dcicne oeayg
,z`fe ± elv` mewn miqtez mpi` eipiprBa ä÷áãì ìéáLa¦§¦§¨§¨

¯ ,äöéôçå ä÷éLç ä÷éáãa Cøaúé,inipt ipevx beprze wyga ¦§¨¥¦§¦¨£¦¨©£¦¨
¯ ,Lôð àìå óeb àì ¯ õeçaîe úéaî òðBî íeL äéäé àìå§Ÿ¦§¤¥©¦©¦¦©Ÿ§Ÿ¤¤

,erpni `l miinipt mipipr mbyíéðáe äMà àìå ,ïBîî àìå± §Ÿ¨§Ÿ¦¨¨¦
mipiprl dripn meyn mda didi `l ± miipevig mipipr mdy
:ernyn ,xen`d lke ;d"awd mr mc`d waczn mci lry
mipiprdn miraepy dl` z` mb ,mirpend lk z` wlqn mc`dy

.d"awdl ezad` llba ,xzeia mivegpdíòè áeè ïáeé äæáe¨¤¨©©
íézL" òîL úàéø÷ úBëøa eðwzL ,íéîëç úðwúì úòãå̈©©§©¨©£¨¦¤¦§¦§§¦©§©§©¦

"'eë äéðôì2úàéø÷ íò ììk úeëiL íäì ïéà äøBàëìc , §¨¤¨§¦§¨¥¨¤©¨§¨¦§¦©
à"aLøä eáúkL Bîk ,òîL3¯ ,íé÷ñBt øàLeoi`y §©§¤¨§¨©§¨§¨§¦

zekiiy el` zekxalzexg` zekxaa enk `ly ± rny z`ixwl
devnd okezn xaecn oday ,zepey zeevnl minkg epwizy
lr dkxad lynl enk)
± "oilitz gipdl" ± oilitz
zece` dkxaa xaecn ixd
qgia mb jke ,oilitz
eli`e ,(zexg` zeevnl
`l rny z`ixw zekxaa
zece` ixnbl xaecn

- rny z`ixwänìå§¨¨
úBëøa" ïúBà eàø÷̈§¨¦§
äîìå ?"òîL úàéø÷§¦©§©§¨¨
äéðôì ïúBà eðwz¦§¨§¨¤¨

?à÷åcodl oi`y xg`n ± ©§¨
?rny z`ixwl zekiiy
:oldl owfd epax xiaqn

opiprzekxa lyel`yi
elkeiy ,dpkd meyn ea
z`ixw oipr z` miiwl
dpipr xwir ixdy ,rny
`ed ,rny z`ixw ly
± "jixvi ipya ± jaal lka jiwl` 'd z` zad`e"l ribdl
.rxd exvie zindad eytpa mb d"awdl dad` icedil didzy
xaecn mzece` mipipra zeppeazd zyxcp ± jkl ribdl icke
,ixd .dnecke ,mik`lnd ly mzelhazd ;rny z`ixw zekxaa
dkxade ,dxezd on `id dnvr devnd ,devn lk iably iptny
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ט.6. לג, תהלים

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א אייר, תשי"ח

ברוקלין.

מר מנחם שמואל שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מד' אייר, בו שואל:

רבנו הזקן בהקדמתו להתניא בכתבו, מפי ספרים, לספרי  נכון מה שאומרים שכוונת  האם 

מהר"ל מפראג.

כן מפרשים חסידים בלמדם ספר התניא, ע"פ מה שקבלו מזקני החסידים מדור לדור, אבל לא 

שמעתי בזה מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אף שבכלל מסורת חסידים בעלת סמכא 

היא.

ולהעיר אשר הלשון מפי ספרים ומפי סופרים, מובא ג"כ בהקדמת חלק ב' דתניא הנק' חינוך 

קטן, וכן בנוסח שער התניא, אשר שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר, שהתיבות, ספר לקוטי אמרים כו' 

בדרך ארוכה וקצרה בעזה"י, הוא לשון רבנו הזקן, ובפמ"ב )בהיפך הסדר(.

ן' גבאי חלק ד' פרק א' ובשל"ה איזה  דא"ג הלשון האמור נמצא ג"כ בעבודת הקדש לר"מ 

פעמים* ]נמצא בכת"י אחד חסיד: עיין ירושלמי יבמות פ"ד הלכה י"א רבא דמתניתא רבא דאולפנא 

עיי"ש[.

בהנ"ל  רבות  המדובר  אודות  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  כתבי  יעוין  בחסידות,  חיזוק  ע"ד  במ"ש 

וביחוד קונטרס לימוד החסידות וקו' תורת החסידות. ועיקר החיזוק הוא ע"פ דבר המשנה שהמעשה 

הוא העיקר, ובכגון דא הכוונה ללמוד בשופי ובפועל ממש, שלא יעבור יום בלא לימוד תורה זו וביום 

הש"ק בהוספה.

בודאי יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים ושומר עליהם, אשר כ"פ שמענו 

מכ"ק מו"ח אדמו"ר ששוים הם לכל נפש וסגולה לכמה ענינים.

בברכה לבשו"ט.
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ט.6. לג, תהלים

ה'תש"גיא אייר, כו לעומריום ראשון

חומש: בהר, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק מח. והנה . . . ־134־ למקורן.

ה: ִפּלָ ּתְ אוְֹמִרים ּבַ

ֵני ְכתּוִבים. ח – ׁשְ ַפּתָ ֵציֵרי ְולֹא ּבְ ְוֵכן – ּבְ

ְרִדי בוֹר. ח – ִמּיָ ַפּתָ ָקַמץ ְולֹא ּבְ יָתִני – ּבְ ִחּיִ

ֵציֵרי – ַרב טּוְבָך. ֶסגוֹל ְולֹא ּבְ ֶזֶכר – ַזִין ּבְ

ים. ָקַמץ – ְכִפּתִ ח ְולֹא ּבְ ַפּתָ ִליְך ַקְרחוֹ – ּבְ ַמׁשְ

ֶמת. ּוַמְלכּותוֹ ֶוֱאמּוָנתוֹ ָלַעד ַקּיֶ

ה'תש"גיב אייר, כז לעומריום שני

חומש: בהר, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: והנה פרטיות . . . ־134־ חשיבי.

ה: ִפּלָ ּתְ אוְֹמִרים ּבַ

ית ְקמּוָצה. ִליׁשִ ֶמּנּו ַמֲאָמר – ֵמ"ם ׁשְ

תּוָחה. יוֹם כּו' ֶנֱאַמר – ֵמם ּפְ ּכְ

י ָעָפר ֲאַנְחנּו. ְמֻלאפּום – ּכִ ָזכּור – ּבִ

תּוָחה.  ה ּפְ גּוׁשָ יו ּדְ ָבא, ּתָ ׁשְ תּוָחה, ָלֵמד ּבִ ִני – ֵטית ּפְ ּוְנַטְלּתַ

ִסיר. ְוַאֲהָבְתָך לֹא ָתסּור – ְולֹא ַאל ּתָ

ה'תש"גיג אייר, כח לעומריום שלישי

חומש: בהר, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: וככה ממש . . . ־סח־ ותכלית.
ֲחנּון. ִמְנָחה אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

ע  ְך', ּדַ ַמְעָלה ִמּמָ ע ַמה ּלְ ָהָיה אוֵֹמר ַמֲאָמִרים ְקָצִרים – ָאַמר: 'ּדַ ִנים ׁשֶ ָ אוָֹתם ַהּשׁ ֵקן – ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ֲעבוַֹדת ָהָאָדם. לּוי ּבַ ּתָ ָך, ׁשֶ ַפְרצּוִפים ּוְסִפירוֹת ָהֶעְליוֹנוֹת, ַהּכֹל הּוא ִמּמְ ׁש ְלַמְעָלה ּבְ ּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ ּכִ

ה'תש"גיד אייר, פסח שני, כט לעומריום רביעי

חומש: בהר, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והמשל . . . ־סח־ האדם ודעתו.

מָאל  ַאלע  קען  מען  "פַארפַאלען",  קיין  ניטָא  איז  עס   - איז  ענינו  שני  פסח 
פַאריכטען. אפילו מי שהי' טמא, מי שהי' בדרך רחוקה. און אפילו "לכם", ַאז דָאס 

איז געווען ברצונו, פונדעסטוועגען קען מען מתקן זיין.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . צב

ָהָיה ָטֵמא,  ם ִמי ׁשֶ ן. ּגַ ר ְלַתּקֵ ִמיד ֶאְפׁשָ ן[, ּתָ ַתּקֵ ִני ִעְנָינוֹ הּוא – ֵאין "ָאבּוד" ]=ְלִהְתָיֵאׁש ִמּלְ ַסח ׁשֵ ּפֶ
ן. ר ְלַתּקֵ י ֵכן ֶאְפׁשָ ְרצוֹנוֹ, ַאף ַעל ּפִ ָבר ָהָיה ּבִ ַהּדָ ֶדֶרְך ְרחוָֹקה, ַוֲאִפּלּו – "ָלֶכם", ׁשֶ ָהָיה ּבְ ִמי ׁשֶ

ה'תש"גטו אייר, ל לעומריום חמישי

חומש: בהר, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אבל הקב"ה . . . ־136־ בלבד.

בימי רבינו הזקן הי' שגור בפי החסידים הפתגם: דער שטיקעל ברויט ווָאס איך 
הָאב, איז ער דיינער ווי מיינער. והיו מקדימים מלת "דיינער" - דיינער ווי מיינער. 

י.  ּלִ מוֹ ׁשֶ ָך ּכְ ּלְ ׁש ִלי, ִהיא ׁשֶ ּיֵ ֶחם ׁשֶ רּוַסת ַהּלֶ ם: ּפְ ְתּגָ ִפי ַהֲחִסיִדים ַהּפִ גּור ּבְ ֵקן ָהָיה ׁשָ נּו ַהּזָ יֵמי ַרּבֵ ּבִ
י. ּלִ מוֹ ׁשֶ ָך ּכְ ּלְ ָך" – ׁשֶ ּלְ ַבת "ׁשֶ ְוָהיּו ַמְקִדיִמים ּתֵ

ה'תש"גטז אייר, לא לעומריום ששי

חומש: בהר, ששי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך ידיעתו . . . במ"א.

אאמו"ר כשהי' נוטל צפרניו, הי' מערב עמהם קיסם, קודם השריפה.
אאזמו"ר אמר להחסיד ר' אלי' אבעלער - איש פשוט מצד כשרונותיו וידיעותיו - 
כשנכנס אליו ליחידות: אלי' איך בין דיר מקנא. פָאהרסט אויף מערק זעהסט א סך 
מענשען, איז ווען אינמיטען עסק רעדט מען זיך מיט יענעם פאנאנדער אין א אידישען 
ווָארט א עין יעקב ווָארט, און מ'איז מעורר אויף לערנען נגלה און חסידות, פון דעם 
ווערט א שמחה למעלה. און די מעקלעריי צָאהלט דער אויבערשטער ָאּפ בבני חיי 

ומזוני. און ווָאס גרעסער דער מַארק מעהר ארבעט, איז גרעסער די פרנסה.

ֵרָפה. ֶהם ֵקיָסם ֹקֶדם ַהּשְׂ ְרָניו, ָהָיה ְמָעֵרב ִעּמָ ָהָיה נֹוֵטל ִצּפָ ׁשֶ "ּב[ ּכְ י ]ָהַרׁשַ ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ד  ִמּצַ ׁשּוט  ּפָ ִאיׁש   – ַאּבֶעלֶער  הּו  ֵאִלּיָ ר'  ְלֶהָחִסיד  ָאַמר  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מוִֹרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאדִֹני 
ׁש  ה נוֵֹסַע ַלְיִריִדים, ִנְפּגָ ָך. ַאּתָ א ּבְ הּו, ֲאִני ְמַקּנֵ ְכַנס ֵאָליו ִליִחידּות: ֵאִלּיָ ּנִ ׁשֶ רוֹנוָֹתיו ִויִדיעוָֹתיו – ּכְ ׁשְ ּכִ
ם[  ְתּגָ ]=ּפִ 'ווָאְרט'  ְיהּוִדי,  ִעְנַין  ּבְ ַהּזּוַלת  ִעם  ְמׂשוֲֹחִחים  ָהֵעֶסק  ֵדי  ּכְ ּתוְֹך  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ים,  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ִעם 
ֵמי  ּדְ ְוֶאת  ְלַמְעָלה.  ְמָחה  ׂשִ נוֶֹצֶרת  ְך  ִמּכָ  – ַוֲחִסידּות  ִנְגֶלה  ִלּמּוד  אוֹדוֹת  ּוְמעוְֹרִרים  ַיֲעקֹב",  ֵמ"ֵעין 
ְך  דוֹל יוֵֹתר, יוֵֹתר ֲעבוָֹדה – ּכָ ּוק ּגָ ַהּשׁ י ּוְמזוֵֹני. ּוְכָכל ׁשֶ ָבֵני ַחּיֵ רּוְך־הּוא ּבְ דוֹׁש־ּבָ ם ַהּקָ ּלֵ ּוּוְך" ְמׁשַ ַה"ּתִ

ֵדָלה. ְרָנָסה ּגְ ַהּפַ

יום 
חמישי

יום 
שישי



צג היום יום . . . 

ה'תש"גיז אייר, לב לעומרשבת

חומש: בהר, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: פרק מט. והנה . . . ־138־ אהבת ה'.

ֵאין אֹוְמִרים ִצְדָקְתָך.

בק"ש שיש אומרים בבוקר - קודם התפלה - כדי לצאת חובת ק"ש בזמנה, ג"כ 
כופלים ג' התיבות, ומסיימים בתיבת "אמת". בק"ש דתפלין דר"ת ושמ"ר אין כופלים, 

אבל אומרים "אמת".
ל"ג בעומר שנת תר"ד - לערך - סיפר הצ"צ תורת הבעש"ט: עס שטעהט כי תהיו 
אתם ארץ חפץ אמר ה' צבאות. אט אזוי ווי די גרעסטע חכמים וועלען אייביג ניט 
דערגיין די גרויסע טבעיות'דיגע אוצרות, וועלכע השי"ת הָאט טובע געווען בארץ, אז 
הכל הי' מן העפר, ָאט אזוי קען קיינער ניט דערגיין די גרויסע אוצרות ווָאס ליגען 
אין אידען, ווָאס זיי זיינען דעם אויבערשטענס ב"ה ארץ חפץ. וסיים הבעש"ט: איך 
וויל מאכען פון אידען, ַאז זיי זָאלען געבען דעם יבול, ווָאס דעם אויבערשטענס ב"ה 

א ארץ חפץ קען געבען.

ם  ּה, ּגַ ְזַמּנָ ַמע ּבִ ֵדי ָלֵצאת חוַֹבת ְקִריַאת ׁשְ ה – ּכְ ִפּלָ ּבֶֹקר – קֶֹדם ַהּתְ ׁש אוְֹמִרים ּבַ ּיֵ ַמע ׁשֶ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ
נּו- ַרּבֵ ין ּדְ ְתִפּלִ ַמע ּדִ ְקִריַאת ׁשְ ֵתַבת "ֱאֶמת". ּבִ ִמים ּבְ בוֹת ]"ֲאִני ה' ֱאלֵֹקיֶכם"[, ּוְמַסּיְ ן ּכוְֹפִלים ג' ַהּתֵ ּכֵ

א ֵאין ּכוְֹפִלים, ֲאָבל אוְֹמִרים "ֱאֶמת". א-ַרּבָ ּמּוׁשָ ם ְוׁשִ ּתַ

ְהיּו  ּתִ י  "ּכִ תּוב  ּכָ ם־טוֹב:  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ּתוַֹרת  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ר  ִסּפֵ  – ְלֶעֶרְך   – ַנת תר"ד  ׁשְ עֶֹמר  ּבָ ל"ג 
יגּו ֶאת אוְֹצרוֹת  יוֵֹתר ְלעוָֹלם לֹא ַיּשִׂ דוִֹלים ּבְ ַהֲחָכִמים ַהּגְ ם ׁשֶ ׁשֵ ם ֶאֶרץ ֵחֶפץ ָאַמר ה' ְצָבאוֹת". ּכְ ַאּתֶ
יג ֶאת  ְך לֹא ָיכוֹל ַאף ֶאָחד ְלַהּשִׂ ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר, ּכָ ָאֶרץ, ׁשֶ יַע ּבָ ֵרְך ִהְטּבִ ה' ִיְתּבָ דוִֹלים ׁשֶ ַבע ַהּגְ ַהּטֶ
ַעל־ ַהּבַ ם  ְוִסּיֵ רּוְך־הּוא.  דוֹׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ֵחֶפץ'  ָה'ֶאֶרץ  ֵהם  ׁשֶ הּוִדים,  ּיְ ּבַ ים  ֲחבּוּיִ ׁשֶ דוִֹלים  ַהּגְ ָהאוָֹצרוֹת 
רּוְך־הּוא  דוֹׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ֵחֶפץ'  ָה'ֶאֶרץ  ׁשֶ ַהְיבּול  ֶאת  נּו  ִיּתְ ֵהם  ׁשֶ הּוִדים  ֵמַהּיְ ְלָהִפיק  ְרצוִֹני  ם־טוֹב:  ׁשֵ

ְיכוָֹלה ָלֵתת.

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

מאשרים בזה קבלת מכתביו מימי כח ניסן )ב' מכ'( א, ח, יא, יב אייר.

במ"ש אודות הנהגתו עם פלונית תי' וכו' וכיו"ב - כבר ידועה הוראת רבותינו נשיאינו שהעיקר 

בכגון דא הוא הבאתם הענינים לידי פועל בדרכי נועם. אבל אין זה אומר כלל, שיש לוותר על הדברים 

הנוגעים ביר"ש וכיו"ב, וביחוד בשטח החינוך, שכל תנועה ושינוי נוגע לעשיריות תלמידים ותלמידות 

- העומדים לבנות בתים בישראל ולהעמיד הבתים באופן מתאים לחינוכם. וד"ל.

חלק  על  העמידתו  עליונה  חלקו שהשגחה  כתבתי מקודם, שאשרי  כבר  לעצמו,  אליו  ובנוגע 

היפה, ביסוס והתפתחות מוסדות רבותינו נשיאינו במדינה... והרי הנשיא - וצדיקים בכלל - דומים 

לבוראם שאין באים בטרוניא עם השלוחים שלהם, ומעוררים ר"ר וממשיכים הכחות בכדי שהשלוחים 

יוכלו למלאות שליחותם בכי טוב, וק"ל.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבשו"ט בכל האמור.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



v"ndqeצד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ד  אייר י"א ראשון יום שעטנז  בגד מדידת

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰¯ úeñk éøëBî§¥§
íéàìkä íäì ìöiL änça eðekúé àlL ãáìáe ,ïkøãk ïéøëBî§¦§©§¨¦§©¤Ÿ¦§©§©©¨¤¨¥¨¤©¦§©¦

.Ba ínçúäì íéîLba eðekúé àìå ,änçä ïî ïôúk ìòL¤©§¥¨¦©©¨§Ÿ¦§©§©§¨¦§¦§©¥
את  ולהוציא לקנותו כדי שעטנז בגד למדוד מותר האם

כך? אחר השעטנז
עליהם  לשאת כסות למוכרי שמותר נפסק זו בהלכה
להקל  אלא ללבישה כוונתם ואין מאחר שעטנז, של בגדים

המשא. על
להלן למבואר סותרים הדברים יח)ולכאורה שאסור (הלכה ,

שם  שגם למרות המכס, את להבריח כדי שעטנז בגד ללבוש
מתשלום  להתחמק כדי אלא לבישה להנאת הכוונה אין
למסחר)! ולא אישי לשימוש נועד שהבגד יחשבו (כי המכס

משנה' ה'כסף :(שם)ומיישב
ממש  הבגד את לובשים שאינם מדובר כסות במוכרי
(כנלמד  אסור זה שגם ולמרות גופם, על אותו מעלים אלא
הנאה  למטרת שאינה העלאה עליך"), יעלה "לא מהכתוב
אלא  להנאה מתכוון כשאינו גם אסורה לבישה אבל מותרת,

המכס. להברחת
סק"ח)והש"ך שא סי' את (יו"ד להבריח כדי הלובש ביאר:

נפטר  הוא כך ידי על כי הבגד את ללבוש מעונין אכן המכס,
מטרה  אין כסות למוכרי אך אסורה, הלבישה ולכן מהמכס,

הבגד. את שיקנו כדי רק אלא הלבישה בעצם
להבריח (סקי"ז)והט"ז כדי כשלובש אחר: בסגנון ביאר

הדרך  זו שהרי להנאה, הגורמת היא הלבישה המכס, את
המכירה  אין כסות במוכרי אך מהמכס, להיפטר היחידה
הבגד  מידת את להראות אפשר כי בלבישה, תלויה
היא  הרי מהלבישה הנאה ובהעדר אחרת, בדרך לקונה

מותרת.
קנייה  לצורך בגד מדידת אלה:ודין בביאורים תלוי

בכל  אסורה לבישה כי לאסור, יש משנה' ה'כסף לדעת
לבישה. ללא בהעלאה רק הוא בכוונה שלא וההיתר אופן

כדי  ללבישה כוונתו שהרי אסור, הש"ך לדעת וגם
המכס. את להבריח כדי כלובש זה והרי המידה, את לבדוק
דוקא  תלויה אינה ההנאה כי להתיר, יש הט"ז לדעת אך
אחרת  בצורה הבגד מידת את לבדוק אפשר והיה בלבישה
וכיו"ב) הקונה לצורת הדומה צורה למוכר היתה אם (כגון
במוכרי  כמו מותרת ההנאה לצורך הכרחית שאינה ולבישה

כסות.
(rw 'iq c"ei awri zwlg)

ה'תשע"ד אייר י"ב שני יום פאה? ספק לעניים לתת צריך האם

:‚È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰äãOä ìòa©©©¨¤
Bæ éøä :øîàL Bà ,Bæ íâå äàt Bæ éøä :øîàå äàt LéøôäL¤¦§¦¥¨§¨©£¥¥¨§©¤¨©£¥

.äàt ïäézL éøä ¯ Bæå äàô¥¨¨£¥§¥¤¥¨
פאה תהא זו "ערוגה אך mbeהאומר פאה. זו הרי זו",

פאה תהא זו "ערוגה הגמראefeהאומר מסתפקת - (נדרים "

על ו,ב) גם פאה דין חל האם היינו לפאה, 'יד' יש האם
'יד' אלא מושלם דיבור כאן שאין אף השניה הערוגה

מקוטע)? (דיבור
שתיהן  - וזו" פאה זו "הרי שהאומר הרמב"ם ופסק

הר"ן דברי פי על משנה' ה'כסף ומבאר א)פאה. ז, אף (שם :
הרמב"ם  נוקט נפשט, לא לפאה 'יד' יש אם הגמרא שספק

דאורייתא ספק שהוא משום והרשב"א לחומרא הרמב"ן דעת ).(וכן
דאורייתא (שם)והר"ן 'ספק באיסורים אמנם זה: על תמה

אבל הפאה לחומרא' את לתת חייב האם הוא הספק כאן
עליו  מחברו "המוציא ובממון ממון', 'ספק היינו לעניים,
לעניים? נותנו פאה' ש'ספק הרמב"ם פסק ומדוע הראיה",

סופר' ה'חתם שם)ומבאר נדרים רמ. סי' יו"ד :(שו"ת

'ספק  גם אם כי ממון' 'ספק רק אינו עניים מתנות ספק
יחל', ו'בל תאחר' ב'בל עליו ועובר עליו נדר דין כי איסור',
ספק  ככל לחומרא נוקטים בכוונתו, להסתפק שיש אף ולכן

דאורייתא.
הש"ך תמיהת גם תתיישב סי"ד)ובזה רנט סי' על (יו"ד

לפאה  יד שיש הרמב"ם) (כשיטת נקט אחד שמצד הרשב"א
בתשובתו  כתב שני ומצד לחומרא, דאורייתא ספק (סי'כי

אפשר תרנו) ואי ומת בו להסתפק שיש בלשון שהמקדיש
מידי  להוציא יכול ההקדש אין - כוונתו היתה מה לברר
מוחזקים. היורשים כי לדבריהם, ראיה אין אם היורשים

לחומרא'? דאורייתא 'ספק אומרים אין בזה ומדוע
חיוב  היורשים על חל לא מת, המקדיש כאשר והביאור:

מורישם  של ס"ז)הנדר ריב סי' חו"מ איסור'(רמ"א 'ספק כאן ואין ,
'המוציא  כי מספק ממון מוציאים ואין ממון' 'ספק אלא
הוא  והספק קיים השדה בעל כאשר אבל הראיה'. עליו מחברו
שהוא  , השניה) הערוגה את גם הפריש (האם הפאה בהפרשת

לחומרא'. דאורייתא 'ספק אומרים בזה – איסור' 'ספק

ה'תשע"ד  אייר י"ג שלישי יום לתת? צריכים צדקה כמה

:· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰éðò äàBøä ìëå§¨¨¤¨¦
àìa øáò ¯ ä÷ãö Bì ïúð àìå epnî åéðéò íéìòäå Lwáî§©¥§¤§¦¥¨¦¤§Ÿ¨©§¨¨¨©§Ÿ

.äOòú©£¤
"וכל כאן הרמב"ם ywanמלשון ipr d`exd ומעלים

ובכל  ומבקש לפניו נמצא כשעני שדווקא לדייק יש עיניו",
לגבי אך הלאו, על עובר לו, מלתת נמנע האדם zevndזאת

dyrכתב צדקה נתינת א)של צדקה (בהל' ליתן עשה "מצות
כשהעני  דווקא היא שהמצוה הזכיר ולא ישראל", לעניי

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

אף  לפרנסם מצוה עניים שיש לו ידוע שאם ומשמע מבקש
זה. בענין מה'לאו' חלוק שה'עשה' נמצא ביקשו. לא אם

ה'טור' רמז)אך וכמה (סי' צדקה... ליתן עשה "מצות כתב:
עיניו  למעלים תעשה לא יש ועוד בעשה, בה נצטוינו פעמים
בגדרם, שווים והלאו שהעשה נראה ומלשונו ממנה".

הלאו על גם עובר העשה את מבטל ד)וכאשר סי' צדקה .(אורח
להלן ה)והנה, משגת (הל' ידו אין שאם הרמב"ם כתב

למצוה  חומש או מנכסיו מעשר יתן העני צורך כל את למלא
את  אפילו לתת חייב אדם הרי ביאור: וצריך המובחר. מן
אינו  עשה למצות ורק לאו, על לעבור לא כדי רכושו כל
לאו, גם יש ובצדקה ומאחר נכסיו, מחומש יותר לתת חייב

בחומש? נפטר איך
כשאין  גם קיים העשה הרמב"ם, בדעת האמור ולפי

זה  ולפי מבקש, כשהעני רק חל הלאו ואילו עניים לפניו
כשאין  רק נאמרה עשירית או חומש של שההגבלה יתכן
חל  מבקש כשעני אך עשה, מצות רק יש ואז עניים לפניו

ממונו כל אפילו להוציא וחייב תאמץ' 'לא של (תשובה הלאו

תרנו) סי' או"ח .מאהבה
רק  שכן להיפך, לומר נראה הרמב"ם לשון מדיוק אך

כתב עשה המצות ה)לגבי או (בהל' עשירית לתת שצריך
מבקש עני הרואה "וכל כתב הלאו לגבי אך milrneחומש,

dwcv el ozp `le epnn eipir ומשמע תעשה", בלא עובר
לא  שהרי הלאו על עובר אינו פרוטה אפילו נתן שאם
אפילו  לו, לתת חייב מבקש עני כאשר כן ואם עיניו. העלים
על  לעבור שלא כדי לצדקה, מנכסיו חומש נתן כבר אם

פרוטה של בנתינה די אך שם)הלאו, צדקה .(אורח

ה'תשע"ד  אייר י"ד רביעי יום מעשר? מכסף ל'מלמד' לשלם ניתן

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰úBðBæî ïúBpä©¥§
ììëa äæ éøä ...ïäéúBðBæîa áiç BðéàL íéìBãbä åéúBðáìå åéðáì§¨¨§¦§¨©§¦¤¥©¨¦§¥¤£¥¤¦§©

.ä÷ãvä©§¨¨
קטנים', 'קטני כשהם ובנותיו בניו את לזון חייב האב

כך על אותו כופים דין ובית שש, גיל עד ב היינו סה, (כתובות

אבל) ד"ה שם חכמים ותוס' אך חייב אינו ומעלה שש ומגיל .
בתורת אותם זן שיהא באושא א)dwcvתיקנו נ, ב. מט, ,(שם

ובנותיו  בניו את הזן זה עת, בכל צדקה "עושה ודרשו
גם  לזונם האב חייב שש גיל עד זה: ולפי קטנים". כשהם
בתורת  לזונם שעליו שש ומגיל משלהם, נכסים להם יש אם

משלהם להם יש אם לזונם חייב אינו - פ"ד צדקה שם (רא"ש

יד) .סי'
הרמב"ם כתב ה"ה)והנה פ"ז אחד (לעיל הוא צדקה ששיעור

הט"ז וכתב בינונית. מידה והיא בנכסיו, רמט מעשרה סי' (יו"ד

נחשבת סק"א) שש מגיל הקטנים ילדיו את האב שהזנת שאף
המעשר. מדמי אותם לזון יכול אינו צדקה,

יצחק' 'פרי כז)ובספר סי' פוסקים (ח"ב כמה שלדעת הביא
נד) סי' מהרי"ל תשובות עו, סי' מרוטנברג מהר"ם את (שו"ת לפרנס מותר

מעשר  מכסף לשלם וכן מעשר מדמי שש) (מגיל ילדיו
ללמדו  חייב אינו שהרי פה, שבעל תורה בנו את למלמד

וגמרא משנה ולא שבכתב תורה אלא רמה בשכר סי' יו"ד (שו"ע

.ס"ז)
החיים' ה'אור סקי"ח)וגם רמט סי' יו"ד יוסף הברכי כתב (הביאו

והוסיף  גמורה. צדקה זו הרי לזונם חייב שאינו כיון כי
יוסף' כספים,(שם)ה'ברכי במעשר המקילים יש זה שמטעם

מזונות  ועלות צדקה נחשבת שש מגיל ילדיו הזנת כי
המעשר. מדמי יותר היא הילדים

זה: על העיר יוסף' ה'ברכי אך
ממעשר  יותר האב מוציא ילדיו שבהזנת נאמר אם אף א.

וסוד מצוה xyrnd"יש zyxtda קודם צריך ולכן - "
להזנת  המעשר מדמי להוציא כך ואחר מכספו להפריש

ילדיו.
הט"ז שאין (שם)ב. מצוה שרק הפוסקים דעת הביא

או  מילה בברית סנדק להיות (כגון: לעשותה וחובה הכרח
אבל  המעשר, בדמי לעשות מותר ולהשאילם) ספרים לקנות
אהבתו  מצד אם לעשותו, מוכרח דבר "הוא ילדיו את לזון

אושא. תקנת מצד ואם בנים" על אב וכרחם
מעשר  דמי להפריש יכול הדין שמעיקר אף ולכן,
ליה  דחיקא לא אי מקום "מכל בניו למזונות ולהוציאן

כן". לעשות נכון לא - טובא שעתא

ה'תשע"ד  אייר ט"ו חמישי יום תרומה  הפרשת על ברכה

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰äîeøz Léøônä ìk̈©©§¦§¨
Cøãk ,LéøôiL íã÷ Cøáî ¯ øOòî úîeøz Bà äìBãâ§¨§©©£¥§¨¥Ÿ¤¤©§¦§¤¤

.úBönä ìk ìò ïéëøánL¤§¨§¦©¨©¦§
קודם  נעשית שהברכה הוא פשוט דבר תמוה: ולכאורה
'עובר  עליהן שמברכים המצוות בכל כמו ההפרשה,

בזה? הרמב"ם מחדש ומה לעשייתן',
והביאור:

ברכות ה"ח)בהלכות המצוות (פי"א שבכל הרמב"ם כתב
ול  המצוה, גמר על לברך סוכה יש עשיית על מברכים אין כן

התפילין, והנחת בסוכה הישיבה על אלא תפילין עשית או
מעקה, עשיית כגון אחרת, עשייה לאחריה אין אם ורק

העשייה. בשעת מברך
הרמב"ן לדעת בתרומה יב)והנה, שורש לסהמ"צ (השגות

מצוות  כשתי נחשבות לכהן ונתינתה התרומה הפרשת
הרמב"ם לדעת אך קלג)נפרדות, עשה אחת.(סהמ"צ מצוה הכל

על  לברך אין הרמב"ם שלדעת לומר מקום היה זה ולפי
אלא  מברכים ואין בנתינה הוא המצוה גמר כי ההפרשה,
בדבריו: הרמב"ם מרמז ולכך המצוה. של האחרון בשלב
בשעת  לברך שייך בעצם כי שיפריש", קודם "מברך
ומה  לעשייתן', 'עובר נקרא זה וגם הראשונה העשייה
של  האחרון בשלב אלא בתחילה מברכים אין שתמיד
אז, לברך וראוי הגמר הוא שהעיקר מפני הוא המצוה
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ה'תשע"ד  אייר י"א ראשון יום שעטנז  בגד מדידת

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰¯ úeñk éøëBî§¥§
íéàìkä íäì ìöiL änça eðekúé àlL ãáìáe ,ïkøãk ïéøëBî§¦§©§¨¦§©¤Ÿ¦§©§©©¨¤¨¥¨¤©¦§©¦

.Ba ínçúäì íéîLba eðekúé àìå ,änçä ïî ïôúk ìòL¤©§¥¨¦©©¨§Ÿ¦§©§©§¨¦§¦§©¥
את  ולהוציא לקנותו כדי שעטנז בגד למדוד מותר האם

כך? אחר השעטנז
עליהם  לשאת כסות למוכרי שמותר נפסק זו בהלכה
להקל  אלא ללבישה כוונתם ואין מאחר שעטנז, של בגדים

המשא. על
להלן למבואר סותרים הדברים יח)ולכאורה שאסור (הלכה ,

שם  שגם למרות המכס, את להבריח כדי שעטנז בגד ללבוש
מתשלום  להתחמק כדי אלא לבישה להנאת הכוונה אין
למסחר)! ולא אישי לשימוש נועד שהבגד יחשבו (כי המכס

משנה' ה'כסף :(שם)ומיישב
ממש  הבגד את לובשים שאינם מדובר כסות במוכרי
(כנלמד  אסור זה שגם ולמרות גופם, על אותו מעלים אלא
הנאה  למטרת שאינה העלאה עליך"), יעלה "לא מהכתוב
אלא  להנאה מתכוון כשאינו גם אסורה לבישה אבל מותרת,

המכס. להברחת
סק"ח)והש"ך שא סי' את (יו"ד להבריח כדי הלובש ביאר:

נפטר  הוא כך ידי על כי הבגד את ללבוש מעונין אכן המכס,
מטרה  אין כסות למוכרי אך אסורה, הלבישה ולכן מהמכס,

הבגד. את שיקנו כדי רק אלא הלבישה בעצם
להבריח (סקי"ז)והט"ז כדי כשלובש אחר: בסגנון ביאר

הדרך  זו שהרי להנאה, הגורמת היא הלבישה המכס, את
המכירה  אין כסות במוכרי אך מהמכס, להיפטר היחידה
הבגד  מידת את להראות אפשר כי בלבישה, תלויה
היא  הרי מהלבישה הנאה ובהעדר אחרת, בדרך לקונה

מותרת.
קנייה  לצורך בגד מדידת אלה:ודין בביאורים תלוי

בכל  אסורה לבישה כי לאסור, יש משנה' ה'כסף לדעת
לבישה. ללא בהעלאה רק הוא בכוונה שלא וההיתר אופן

כדי  ללבישה כוונתו שהרי אסור, הש"ך לדעת וגם
המכס. את להבריח כדי כלובש זה והרי המידה, את לבדוק
דוקא  תלויה אינה ההנאה כי להתיר, יש הט"ז לדעת אך
אחרת  בצורה הבגד מידת את לבדוק אפשר והיה בלבישה
וכיו"ב) הקונה לצורת הדומה צורה למוכר היתה אם (כגון
במוכרי  כמו מותרת ההנאה לצורך הכרחית שאינה ולבישה

כסות.
(rw 'iq c"ei awri zwlg)

ה'תשע"ד אייר י"ב שני יום פאה? ספק לעניים לתת צריך האם

:‚È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰äãOä ìòa©©©¨¤
Bæ éøä :øîàL Bà ,Bæ íâå äàt Bæ éøä :øîàå äàt LéøôäL¤¦§¦¥¨§¨©£¥¥¨§©¤¨©£¥

.äàt ïäézL éøä ¯ Bæå äàô¥¨¨£¥§¥¤¥¨
פאה תהא זו "ערוגה אך mbeהאומר פאה. זו הרי זו",

פאה תהא זו "ערוגה הגמראefeהאומר מסתפקת - (נדרים "

על ו,ב) גם פאה דין חל האם היינו לפאה, 'יד' יש האם
'יד' אלא מושלם דיבור כאן שאין אף השניה הערוגה

מקוטע)? (דיבור
שתיהן  - וזו" פאה זו "הרי שהאומר הרמב"ם ופסק

הר"ן דברי פי על משנה' ה'כסף ומבאר א)פאה. ז, אף (שם :
הרמב"ם  נוקט נפשט, לא לפאה 'יד' יש אם הגמרא שספק

דאורייתא ספק שהוא משום והרשב"א לחומרא הרמב"ן דעת ).(וכן
דאורייתא (שם)והר"ן 'ספק באיסורים אמנם זה: על תמה

אבל הפאה לחומרא' את לתת חייב האם הוא הספק כאן
עליו  מחברו "המוציא ובממון ממון', 'ספק היינו לעניים,
לעניים? נותנו פאה' ש'ספק הרמב"ם פסק ומדוע הראיה",

סופר' ה'חתם שם)ומבאר נדרים רמ. סי' יו"ד :(שו"ת

'ספק  גם אם כי ממון' 'ספק רק אינו עניים מתנות ספק
יחל', ו'בל תאחר' ב'בל עליו ועובר עליו נדר דין כי איסור',
ספק  ככל לחומרא נוקטים בכוונתו, להסתפק שיש אף ולכן

דאורייתא.
הש"ך תמיהת גם תתיישב סי"ד)ובזה רנט סי' על (יו"ד

לפאה  יד שיש הרמב"ם) (כשיטת נקט אחד שמצד הרשב"א
בתשובתו  כתב שני ומצד לחומרא, דאורייתא ספק (סי'כי

אפשר תרנו) ואי ומת בו להסתפק שיש בלשון שהמקדיש
מידי  להוציא יכול ההקדש אין - כוונתו היתה מה לברר
מוחזקים. היורשים כי לדבריהם, ראיה אין אם היורשים

לחומרא'? דאורייתא 'ספק אומרים אין בזה ומדוע
חיוב  היורשים על חל לא מת, המקדיש כאשר והביאור:

מורישם  של ס"ז)הנדר ריב סי' חו"מ איסור'(רמ"א 'ספק כאן ואין ,
'המוציא  כי מספק ממון מוציאים ואין ממון' 'ספק אלא
הוא  והספק קיים השדה בעל כאשר אבל הראיה'. עליו מחברו
שהוא  , השניה) הערוגה את גם הפריש (האם הפאה בהפרשת

לחומרא'. דאורייתא 'ספק אומרים בזה – איסור' 'ספק

ה'תשע"ד  אייר י"ג שלישי יום לתת? צריכים צדקה כמה

:· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰éðò äàBøä ìëå§¨¨¤¨¦
àìa øáò ¯ ä÷ãö Bì ïúð àìå epnî åéðéò íéìòäå Lwáî§©¥§¤§¦¥¨¦¤§Ÿ¨©§¨¨¨©§Ÿ

.äOòú©£¤
"וכל כאן הרמב"ם ywanמלשון ipr d`exd ומעלים

ובכל  ומבקש לפניו נמצא כשעני שדווקא לדייק יש עיניו",
לגבי אך הלאו, על עובר לו, מלתת נמנע האדם zevndזאת

dyrכתב צדקה נתינת א)של צדקה (בהל' ליתן עשה "מצות
כשהעני  דווקא היא שהמצוה הזכיר ולא ישראל", לעניי
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אף  לפרנסם מצוה עניים שיש לו ידוע שאם ומשמע מבקש
זה. בענין מה'לאו' חלוק שה'עשה' נמצא ביקשו. לא אם

ה'טור' רמז)אך וכמה (סי' צדקה... ליתן עשה "מצות כתב:
עיניו  למעלים תעשה לא יש ועוד בעשה, בה נצטוינו פעמים
בגדרם, שווים והלאו שהעשה נראה ומלשונו ממנה".

הלאו על גם עובר העשה את מבטל ד)וכאשר סי' צדקה .(אורח
להלן ה)והנה, משגת (הל' ידו אין שאם הרמב"ם כתב

למצוה  חומש או מנכסיו מעשר יתן העני צורך כל את למלא
את  אפילו לתת חייב אדם הרי ביאור: וצריך המובחר. מן
אינו  עשה למצות ורק לאו, על לעבור לא כדי רכושו כל
לאו, גם יש ובצדקה ומאחר נכסיו, מחומש יותר לתת חייב

בחומש? נפטר איך
כשאין  גם קיים העשה הרמב"ם, בדעת האמור ולפי

זה  ולפי מבקש, כשהעני רק חל הלאו ואילו עניים לפניו
כשאין  רק נאמרה עשירית או חומש של שההגבלה יתכן
חל  מבקש כשעני אך עשה, מצות רק יש ואז עניים לפניו

ממונו כל אפילו להוציא וחייב תאמץ' 'לא של (תשובה הלאו

תרנו) סי' או"ח .מאהבה
רק  שכן להיפך, לומר נראה הרמב"ם לשון מדיוק אך

כתב עשה המצות ה)לגבי או (בהל' עשירית לתת שצריך
מבקש עני הרואה "וכל כתב הלאו לגבי אך milrneחומש,

dwcv el ozp `le epnn eipir ומשמע תעשה", בלא עובר
לא  שהרי הלאו על עובר אינו פרוטה אפילו נתן שאם
אפילו  לו, לתת חייב מבקש עני כאשר כן ואם עיניו. העלים
על  לעבור שלא כדי לצדקה, מנכסיו חומש נתן כבר אם

פרוטה של בנתינה די אך שם)הלאו, צדקה .(אורח

ה'תשע"ד  אייר י"ד רביעי יום מעשר? מכסף ל'מלמד' לשלם ניתן

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰úBðBæî ïúBpä©¥§
ììëa äæ éøä ...ïäéúBðBæîa áiç BðéàL íéìBãbä åéúBðáìå åéðáì§¨¨§¦§¨©§¦¤¥©¨¦§¥¤£¥¤¦§©

.ä÷ãvä©§¨¨
קטנים', 'קטני כשהם ובנותיו בניו את לזון חייב האב

כך על אותו כופים דין ובית שש, גיל עד ב היינו סה, (כתובות

אבל) ד"ה שם חכמים ותוס' אך חייב אינו ומעלה שש ומגיל .
בתורת אותם זן שיהא באושא א)dwcvתיקנו נ, ב. מט, ,(שם

ובנותיו  בניו את הזן זה עת, בכל צדקה "עושה ודרשו
גם  לזונם האב חייב שש גיל עד זה: ולפי קטנים". כשהם
בתורת  לזונם שעליו שש ומגיל משלהם, נכסים להם יש אם

משלהם להם יש אם לזונם חייב אינו - פ"ד צדקה שם (רא"ש

יד) .סי'
הרמב"ם כתב ה"ה)והנה פ"ז אחד (לעיל הוא צדקה ששיעור

הט"ז וכתב בינונית. מידה והיא בנכסיו, רמט מעשרה סי' (יו"ד

נחשבת סק"א) שש מגיל הקטנים ילדיו את האב שהזנת שאף
המעשר. מדמי אותם לזון יכול אינו צדקה,

יצחק' 'פרי כז)ובספר סי' פוסקים (ח"ב כמה שלדעת הביא
נד) סי' מהרי"ל תשובות עו, סי' מרוטנברג מהר"ם את (שו"ת לפרנס מותר

מעשר  מכסף לשלם וכן מעשר מדמי שש) (מגיל ילדיו
ללמדו  חייב אינו שהרי פה, שבעל תורה בנו את למלמד

וגמרא משנה ולא שבכתב תורה אלא רמה בשכר סי' יו"ד (שו"ע

.ס"ז)
החיים' ה'אור סקי"ח)וגם רמט סי' יו"ד יוסף הברכי כתב (הביאו

והוסיף  גמורה. צדקה זו הרי לזונם חייב שאינו כיון כי
יוסף' כספים,(שם)ה'ברכי במעשר המקילים יש זה שמטעם

מזונות  ועלות צדקה נחשבת שש מגיל ילדיו הזנת כי
המעשר. מדמי יותר היא הילדים

זה: על העיר יוסף' ה'ברכי אך
ממעשר  יותר האב מוציא ילדיו שבהזנת נאמר אם אף א.

וסוד מצוה xyrnd"יש zyxtda קודם צריך ולכן - "
להזנת  המעשר מדמי להוציא כך ואחר מכספו להפריש

ילדיו.
הט"ז שאין (שם)ב. מצוה שרק הפוסקים דעת הביא

או  מילה בברית סנדק להיות (כגון: לעשותה וחובה הכרח
אבל  המעשר, בדמי לעשות מותר ולהשאילם) ספרים לקנות
אהבתו  מצד אם לעשותו, מוכרח דבר "הוא ילדיו את לזון

אושא. תקנת מצד ואם בנים" על אב וכרחם
מעשר  דמי להפריש יכול הדין שמעיקר אף ולכן,
ליה  דחיקא לא אי מקום "מכל בניו למזונות ולהוציאן

כן". לעשות נכון לא - טובא שעתא

ה'תשע"ד  אייר ט"ו חמישי יום תרומה  הפרשת על ברכה

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰äîeøz Léøônä ìk̈©©§¦§¨
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קודם  נעשית שהברכה הוא פשוט דבר תמוה: ולכאורה
'עובר  עליהן שמברכים המצוות בכל כמו ההפרשה,

בזה? הרמב"ם מחדש ומה לעשייתן',
והביאור:

ברכות ה"ח)בהלכות המצוות (פי"א שבכל הרמב"ם כתב
ול  המצוה, גמר על לברך סוכה יש עשיית על מברכים אין כן

התפילין, והנחת בסוכה הישיבה על אלא תפילין עשית או
מעקה, עשיית כגון אחרת, עשייה לאחריה אין אם ורק

העשייה. בשעת מברך
הרמב"ן לדעת בתרומה יב)והנה, שורש לסהמ"צ (השגות

מצוות  כשתי נחשבות לכהן ונתינתה התרומה הפרשת
הרמב"ם לדעת אך קלג)נפרדות, עשה אחת.(סהמ"צ מצוה הכל

על  לברך אין הרמב"ם שלדעת לומר מקום היה זה ולפי
אלא  מברכים ואין בנתינה הוא המצוה גמר כי ההפרשה,
בדבריו: הרמב"ם מרמז ולכך המצוה. של האחרון בשלב
בשעת  לברך שייך בעצם כי שיפריש", קודם "מברך
ומה  לעשייתן', 'עובר נקרא זה וגם הראשונה העשייה
של  האחרון בשלב אלא בתחילה מברכים אין שתמיד
אז, לברך וראוי הגמר הוא שהעיקר מפני הוא המצוה
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ּבין ‡. ּבבהמה ּבין - מינֹו ׁשאינּה נקבה על זכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּמרּכיב

לֹוקה  זה הרי - ׁשּבּים חּיה ּבמיני ואפּלּו ּובעֹופֹות, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבחּיה
לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל הּתֹורה ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָמן
חּיה  ּבהמה ואחד ּכלאים". תרּביע לא ּבהמּת" ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּבידֹו ׁשּיכניס עד לֹוקה, ואינֹו חברֹו. ׁשל אֹו ׁשּלֹו, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָועֹוף
אֹו ּבלבד, זה על זה העלם אם אבל ּבׁשפֹופרת; ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָּכמכחֹול

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּבקֹול ְְְִֶַַַַָׁשעֹוררן
לסהר·. מינין ׁשני להכניס ראה [=כלוב]מּתר ואם אחד; ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻ

ואסּור  להפריׁשן. זקּוק אינֹו זה, את זה רבעּו ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָאֹותן
לֹו. להרּביעּה לגֹוי ּבהמּתֹו לּתן ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָליׂשראל

מּתר ‚. מהן הּנֹולד הרי ּכלאים, ּבהמּתֹו והרּכיב ׁשעבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמי
מּתר ּבהנאה  - טהֹורה מין עם טהֹורה מין היה ואם ; ְְְֲִִִִַָָָָָָָֻ

אסּורֹות. ּבמאכלֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָּבאכילה,
ּפי „. על אף - לזה זה ׁשּדֹומין חּיה אֹו ּבהמה מיני ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשני

מּזה  זה ׁשני ׁשּמתעּברין והן הֹואיל - לזה זה ודֹומין , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ
עם  הּזאב ּכיצד? להרּכיבן. ואסּור ּכלאים אּלּו הרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמינין,
העּזים, עם והּצבאים הּׁשּועל, עם הּכפרי והּכלב ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּכלב,
עם  והּפרד הּפרד, עם והּסּוס הרחלים, עם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָוהּיעלים
לזה, זה ׁשּדֹומין ּפי על אף - הערֹוד עם והחמֹור ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָהחמֹור,

ּבזה. זה ּכלאים הן ְֲִִֵֵֶֶַָהרי
הּׁשֹור ‰. עם הּבר ׁשֹור ּכגֹון ויּׁשּובי, מדּברי ּבֹו ׁשּיׁש ,מין ְְְִִִִִִֵֶַַָָ

סוס]והרּמ זה,[מין עם זה להרּכיבן מּתר - הּסּוס עם ְְְִִִֶֶַַַָָָָֻ
ׁשהן עם מּפני זה ּכלאים ּבר, אּוז עם אּוז אבל אחד. מין ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

- מּבחּוץ ּביציו הּבר ואּוז מּבפנים, ּביציו ׁשהאּוז ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָזה;
והּכֹוי מינין. ׁשני  ׁשהם ספק מּכלל חיה ספק שהוא [מין ְְְִִִֵֵֶַָ

עליו,בהמה] לֹוקין ואין הּבהמה; ועם החּיה, עם ּכלאים -ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָ
ספק. ׁשהּוא ְִֵֵֶָמּפני

.Â מּתר אחד, מין אּמֹותיהן היּו אם - הּכלאים מן ְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּיּלֹודין
אסּור  מינין, מּׁשני אּמֹותיהן היּו ואם זה. על זה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלהרּכיבן
זה  הרּכיב אם וכן לֹוקה. הרּכיב, ואם זה; על זה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָלהרּכיבן

לֹוקה  - אּמֹו מין על אפּלּו ּפרדהּנֹולד, ּכיצד? מסוס . [נולד ֲִִִֵֶֶֶַַַָ
ׁשאּמּהוחמורה] ּפרּדה על להרּכיבֹו מּתר - חמֹור ְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻׁשאּמֹו

ׁשאּמֹו ּפרד אבל החמֹור; על אפּלּו להרּכיבֹו ואסּור ְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָחמֹור,
ּכּיֹוצא  ּכל וכן חמֹור. ׁשאּמּה ּפרּדה על להרּכיבֹו אסּור ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹסּוס,
למׁש אֹו ּפרּדה, על ּפרד להרּכיב הרֹוצה ,לפיכ ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבזה.
ּדֹומין  אם וקֹול: וזנב אזנים ּבסימני ּבֹודק - ּפרדֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָּבׁשּתי

ּומּתרין. אחד, מּמין ׁשאּמן ּבידּוע - לזה ְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻזה
.Ê,ּכאחד חּיה אֹו ּבהמה מיני ּבׁשני מלאכה העֹוׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכל

זה  הרי - טמאה מין והּׁשני טהֹורה, מין מהן אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהיה
ּובחמר  ּבׁשֹור תחרׁש "לא ׁשּנאמר: מקֹום, ּבכל ְְֱֲֲֶֶֶַַַָָֹֹֹלֹוקה
אֹו עגלה ּבהן הּמֹוׁש אֹו הּזֹורע, אֹו החֹורׁש, אחד ְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָיחּדו".
ואפּלּו ּכאחד, הנהיגן אֹו ּכאחד מׁשכן ואפּלּו ּכאחד; ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָאבן
המזּוגן  אבל מקֹום; מּכל "יחּדו", ׁשּנאמר: לֹוקה, - ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָּבקֹול

יחדיו] אותם ינהיג.[רותם אֹו ׁשּימׁש עד ּפטּור ,ְְִִֶַַָֹ
.Á טמא ׁשאחד מינין ׁשני ּכל ואחד וחמֹור, ׁשֹור ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאחד

טהֹור  אֹוואחד הּכבׂש, עם ּכחזיר ּבהמה, עם ּבהמה ּבין - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּככלב  ּבהמה, עם חּיה אֹו הּפיל, עם ּכיחמּור חּיה, עם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחּיה
אּלּו, ּכל על - ּבהן וכּיֹוצא החזיר, עם צבי אֹו העז ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָעם
ׁשּבארנּו ּכמֹו היא, ּבהמה ּבכלל ׁשחּיה הּתֹורה; מן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹוקה
מינין  ׁשני ּכל - סֹופרים מּדברי אבל אסּורֹות. ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַָָָּבמאכלֹות
ולמׁש ּכאחד ּבהן לחרׁש אסּורין ּבהרּבעה, ּכלאים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהן
,מׁש אֹו ּכאחד, מלאכה ּבהן עׂשה ואם ּולהנהיגן; ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָאֹותן
ּבהמה  להנהיג ואסּור מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - הנהיג ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָאֹו
עׂשה, ואם ׁשּבּוט; עם עז ּכגֹון ׁשּבּים, חּיה עם הּיּבׁשה ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמן

ָּפטּור.
.Ë ּבעגלה הּיֹוׁשב - ּכלאים אֹותּה מֹוׁשכין ׁשהיּו ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָעגלה

לּבהמה לֹוקה  ּגֹורמת ׁשּיׁשיבתֹו הנהיג; ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
א  וכן העגלה. ואחד ׁשּתמׁש ּבעגלה, יֹוׁשב אחד היה ם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹ

ּכאחד, ּכלאים ׁשהנהיגּו מאה ואפּלּו לֹוקין; ׁשניהן - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמנהיג
לֹוקין. ִָֻּכּלן

.È- ּכאחד חּיה אֹו ּובהמה ּבאדם מלאכה לעׂשֹות ְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָֻמּתר
החמֹור, עם עגלה מֹוׁש אֹו הּׁשֹור, עם ׁשחֹורׁש אדם ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָּכגֹון

ּבזה  ּבאדם וכּיֹוצא לא יחּדו", ּובחמר "ּבׁשֹור ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
וׁשֹור. ּבאדם אֹו ְְֲַָָוחמֹור

.‡È,אחד ּגּוף ׁשהיא ּפי על אף - הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֻּבהמת
קדׁש, ׁשהיתה מּפני ּגּופין; ּכׁשני אֹותּה עׂשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהּכתּוב

ּבזה  זה מערבין וחֹול ּכקדׁש זֹו,נעׂשית ּבהמה ונמצאת ; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
הּוא  הרי - ּכאחד המערבין הּטהֹורה עם טמאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכבהמה
מּמּנה  יקריבּו לא אׁשר טמאה, ּבהמה ּכל "ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאֹומר:
אּלא  מדּבר ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי לה'", ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָקרּבן
הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבׁשֹור החֹורׁש ,לפיכ הּמקּדׁשין. ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֻֻּבפסּולי
זה, ואּסּור ּכלאים; מּׁשּום לֹוקה זה הרי - ּבֹו הּמרּביע ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַאֹו

קּבלה. ְִִֵַָָמּדברי

י  ¤¤ּפרק
ּבלבד,‡. ּופׁשּתים צמר אּלא ּבגדים, ּבכלאי אּסּור ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָאין

ויׁש יחּדו". ּופׁשּתים צמר ׁשעטנז, תלּבׁש "לא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר:
הּמלח ׁשּבים האבנים על ׁשּגדל צמר ּכמֹו הּים [ים ּבכרּכי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

מלוחים] ּביֹותר,שמימיו ר והּוא הּזהב, ּכתבנית ּתבניתֹו ,ְְְְְִִֵַַַַָָ
ׁשהּוא  העין, מראית מּפני הּפׁשּתן עם ואסּור ׁשמ ֹו; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוכל

הּׁשירים וכן רחלים. לצמר אסּורין [=משי]ּדֹומה ,והּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
העין. מראית ְְִִִֵַַָמּפני
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אחת  מצוה על לברך אין כי בתחילה מברכים אין וממילא
אפשר  שלה הגמר על מברכים שאין במצוה אך פעמיים,
נתינת  על מברכים ואין מאחר ולכן, ההתחלה. על לברך
ההפרשה  שהוא הראשון החלק על מברכים לכהן, התרומה

סג) סי' ח"א (טננבוים) ארז .(עץ

הנתינה? על מברכים אין באמת ומדוע
הרשב"א יח)מבאר סי' ח"א אין (שו"ת תרומה בנתינת :

לכהן נותן שם elynהאדם התבואה על שחל משעה כי ,
ביד  כפיקדון אלא ואינה גבוה' 'ממון היא הרי תרומה

כך. על מברכים אין ולכן האדם,

ה'תשע"ד  אייר ט"ז שישי יום שליחותו? עושה שליח

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ì øîBàäàö :BçeìL ¨¥¦§¥
àáe ,íøz àì íàå íøz íà òãBé Bðéàå ,íøúì Cìäå ,éì íøúe§Ÿ¦§¨©¦§Ÿ§¥¥©¦¨©§¦Ÿ¨©¨
ïéøeqàa ïéøîBà ïéàL .íeøz Bú÷æç ïéà ¯ íeøz éøk àöîe¨¨§¦¨¥¤§¨¨¤¥§¦§¦¦
ànL LLBçå ;øéîçäì àlà ,ì÷äì BúeçéìL äOBò çéìL ú÷æç¤§©¨¦©¤§¦§¨¥¤¨§©§¦§¥¤¨

.úeLøá àlL íøz øçà©¥¨©¤Ÿ¦§
נחמן כרב א)הלכה סד, גיטין גם וראה ב. לא, שלהקל (עירובין

אדם  כגון שליחותו'. עושה שליח 'חזקת על סומכים אין
שליח ע"י לאשתו גט `mixneששלח oi` עשה שהשליח

כגון  להחמיר, אבל להינשא, מותרת והאשה שליחותו את
בכל  אסור - השליח ומת אשה לי וקדש צא לשלוחו האומר
ולא  שליחותו עשה שהשליח חזקה כי שבעולם, הנשים

שקידש. האשה מי ידוע
החזקה  על סומכים בדרבנן אבל תורה, בשל זה וכל
על  סומכים תחומין בעירובי ולכן, שליחותו. עושה ששליח
לקנות  רצה שמשלחו במקום העירוב את שהניח השליח

הכ"ב)שביתתו פ"ו עירובין .(הל'
כאן הרמב"ם פסק התורה מן שהיא ר"ת ובתרומה דעת (וכן

א) לב, עירובין שליחותו.בתוס' עושה שליח חזקה אומרים שאין
אחר  שמא ספק נתרמה, שהתבואה מצא שהשולח ואף

תרומה תרומתו ואין ברשותו שלא התרומה את (לעיל הפריש

.ה"ב)
למלך' ה'משנה ה"א)והקשה פ"ד בכורות בדרבנן (הל' מדוע :

בלי  אף הרי שליחותו', עושה שליח 'חזקת על לסמוך צריך
היא הלכה א)החזקה, לד, לקולא'?(שבת דרבנן ש'ספיקא

ותירץ:
אבל  בדיעבד, רק אמור לקולא' דרבנן 'ספיקא הכלל א.
לסמוך  אפשר החזקה על ואילו זה, על לסמוך אין לכתחילה

לכתחילה.
עשה  אכן אם לברר ואפשר לפנינו נמצא השליח אם ב.
דבר  כי דרבנן', 'ספיקא משום להתיר אין שליחותו את
עושה  שליח 'חזקת ואילו ספק, אינו לבררו שאפשר

וודאי. בגדר הינה שליחותו'
פעולת  נעשתה אם רק סומכים דרבנן' 'ספיקא על ג.
(באופן  כהלכה נעשתה אם יודעים שלא אלא היתר
כלל, נעשתה הפעולה אם כשספק אך להתיר), שיועיל

ש' החזקה על ואילו לקולא, הולכים עושה אין שליח
שהשליחות  ידיעה כל אין אם גם סומכים שליחותו'

נעשתה.

ה'תשע"ד  אייר י"ז קודש שבת תורה? דין להפקיע יכולה חכמים תקנת

:È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰Búøt ïäkä øëî íà¦¨©©Ÿ¥¨¨
¯ ç÷Blä CLî àì ïéãòL ét ìò óà ,íéîcä ç÷ìå ìàøOéì§¦§¨¥§¨©©¨¦©©¦¤£©¦Ÿ¨©©¥©

.úBðB÷ úBòî äøBz ïécL ;äîeøz dìéëàäì øeñà äæ éøä£¥¤¨§©£¦¨§¨¤¦¨¨
שמטלטלים  חכמים תיקנו קונות, מעות תורה שמדין אף

במשיכה או בהגבהה ה"א)נקנים פ"ג מכירה .(הל'
לא  התקנה איסור, חשש יש כאשר הרמב"ם, ולדעת
על  נמכרה הפרה התורה שמן וכיון התורה, דין את מפקיעה
ואסור  הכהן של כספו' 'קנין אינו שוב כסף, קנין ידי

תרומה. להאכילה
מזבח איסורי  בהלכות הי"ג)והנה, הרמב"ם (פ"ד כתב ,

בו  נעשה כאשר רק למזבח זונה אתנן להקריב שהאיסור
שהביאה  אף עליה, ובא לישראלית טלה נתן אם ולכן, קנין,
אין  קונות, אינן מעות שמדרבנן כיון כסף, כתשלום נחשבת
כשיש  הרמב"ם לשיטת ואם להקריבו. ומותר אתנן, זה
דין  את להפקיע יכולה חכמים תקנת אין איסור חשש

אתנן? הטלה נחשב לא למה התורה,
לחלק: ויש

ביטלו  שחכמים כיון מעות, וקיבל פרתו את שמכר כהן
לקונה  הכסף את להחזיר עליו אחר, קנין והצריכו זה קנין

איסור  ספק לפנינו כשבא ולכן, אחר, קנין יעשו לא אם
שחל  לקנין חוששים ישראל), לפרת תרומה (האכלת תורה

תורה דין פי xkendעל ciay sqka כבר הפרה כך, ואם ,
באתנן, כן שאין מה המוכר. הכהן של כספו קנין אינה
להחזיר  דבר שום בידו אין הרי הביאה, הוא שהתשלום
יחול  מה על כן ואם אחר, קנין יעשה לא אם לאישה,
כאן  אין התורה, מן הקנין להחלת מקום שאין וכיון הקנין?

ה"א)'אתנן' פ"ג מכירה המלך,הל' .(יד
נזר' לה)וה'אבני סי' מיישב:(חו"מ

אבל  קונות, שמעות התורה דין את ביטלו חכמים אמנם
משעת  למפרע חל הקנין משיכה, קנין כך אחר נעשה כאשר
שהשואל  לאחר תרומה להאכילה אסור ולכן הכסף נתינת
יוברר  משיכה קנין אח"כ יעשו אם כי הכסף, את לקח
לישראל, קנויה הפרה היתה הכסף נתינת שמשעת למפרע
הקנין) כסף (שהיא הביאה ידי על שנקנה הטלה על אך
המועיל  קנין כך אחר יעשה אם גם כי 'אתנן', שם לאחל
שהטלה  מבורר היה לא ביאה בשעת הרי חכמים, מתקנת
מבורר  שיהיה צריך ו'אתנן' בו), יחזור שמא (כי שלה יהיה

ביאה כגון)בשעת ד"ה א סג, ע"ז .(תוס'
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ט  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. ּבבהמה ּבין - מינֹו ׁשאינּה נקבה על זכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּמרּכיב

לֹוקה  זה הרי - ׁשּבּים חּיה ּבמיני ואפּלּו ּובעֹופֹות, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבחּיה
לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל הּתֹורה ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָמן
חּיה  ּבהמה ואחד ּכלאים". תרּביע לא ּבהמּת" ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּבידֹו ׁשּיכניס עד לֹוקה, ואינֹו חברֹו. ׁשל אֹו ׁשּלֹו, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָועֹוף
אֹו ּבלבד, זה על זה העלם אם אבל ּבׁשפֹופרת; ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָּכמכחֹול

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּבקֹול ְְְִֶַַַַָׁשעֹוררן
לסהר·. מינין ׁשני להכניס ראה [=כלוב]מּתר ואם אחד; ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻ

ואסּור  להפריׁשן. זקּוק אינֹו זה, את זה רבעּו ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָאֹותן
לֹו. להרּביעּה לגֹוי ּבהמּתֹו לּתן ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָליׂשראל

מּתר ‚. מהן הּנֹולד הרי ּכלאים, ּבהמּתֹו והרּכיב ׁשעבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמי
מּתר ּבהנאה  - טהֹורה מין עם טהֹורה מין היה ואם ; ְְְֲִִִִַָָָָָָָֻ

אסּורֹות. ּבמאכלֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָּבאכילה,
ּפי „. על אף - לזה זה ׁשּדֹומין חּיה אֹו ּבהמה מיני ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשני

מּזה  זה ׁשני ׁשּמתעּברין והן הֹואיל - לזה זה ודֹומין , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ
עם  הּזאב ּכיצד? להרּכיבן. ואסּור ּכלאים אּלּו הרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמינין,
העּזים, עם והּצבאים הּׁשּועל, עם הּכפרי והּכלב ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּכלב,
עם  והּפרד הּפרד, עם והּסּוס הרחלים, עם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָוהּיעלים
לזה, זה ׁשּדֹומין ּפי על אף - הערֹוד עם והחמֹור ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָהחמֹור,

ּבזה. זה ּכלאים הן ְֲִִֵֵֶֶַָהרי
הּׁשֹור ‰. עם הּבר ׁשֹור ּכגֹון ויּׁשּובי, מדּברי ּבֹו ׁשּיׁש ,מין ְְְִִִִִִֵֶַַָָ

סוס]והרּמ זה,[מין עם זה להרּכיבן מּתר - הּסּוס עם ְְְִִִֶֶַַַָָָָֻ
ׁשהן עם מּפני זה ּכלאים ּבר, אּוז עם אּוז אבל אחד. מין ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

- מּבחּוץ ּביציו הּבר ואּוז מּבפנים, ּביציו ׁשהאּוז ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָזה;
והּכֹוי מינין. ׁשני  ׁשהם ספק מּכלל חיה ספק שהוא [מין ְְְִִִֵֵֶַָ

עליו,בהמה] לֹוקין ואין הּבהמה; ועם החּיה, עם ּכלאים -ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָ
ספק. ׁשהּוא ְִֵֵֶָמּפני

.Â מּתר אחד, מין אּמֹותיהן היּו אם - הּכלאים מן ְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּיּלֹודין
אסּור  מינין, מּׁשני אּמֹותיהן היּו ואם זה. על זה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלהרּכיבן
זה  הרּכיב אם וכן לֹוקה. הרּכיב, ואם זה; על זה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָלהרּכיבן

לֹוקה  - אּמֹו מין על אפּלּו ּפרדהּנֹולד, ּכיצד? מסוס . [נולד ֲִִִֵֶֶֶַַַָ
ׁשאּמּהוחמורה] ּפרּדה על להרּכיבֹו מּתר - חמֹור ְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻׁשאּמֹו

ׁשאּמֹו ּפרד אבל החמֹור; על אפּלּו להרּכיבֹו ואסּור ְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָחמֹור,
ּכּיֹוצא  ּכל וכן חמֹור. ׁשאּמּה ּפרּדה על להרּכיבֹו אסּור ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹסּוס,
למׁש אֹו ּפרּדה, על ּפרד להרּכיב הרֹוצה ,לפיכ ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבזה.
ּדֹומין  אם וקֹול: וזנב אזנים ּבסימני ּבֹודק - ּפרדֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָּבׁשּתי

ּומּתרין. אחד, מּמין ׁשאּמן ּבידּוע - לזה ְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻזה
.Ê,ּכאחד חּיה אֹו ּבהמה מיני ּבׁשני מלאכה העֹוׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכל

זה  הרי - טמאה מין והּׁשני טהֹורה, מין מהן אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהיה
ּובחמר  ּבׁשֹור תחרׁש "לא ׁשּנאמר: מקֹום, ּבכל ְְֱֲֲֶֶֶַַַָָֹֹֹלֹוקה
אֹו עגלה ּבהן הּמֹוׁש אֹו הּזֹורע, אֹו החֹורׁש, אחד ְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָיחּדו".
ואפּלּו ּכאחד, הנהיגן אֹו ּכאחד מׁשכן ואפּלּו ּכאחד; ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָאבן
המזּוגן  אבל מקֹום; מּכל "יחּדו", ׁשּנאמר: לֹוקה, - ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָּבקֹול

יחדיו] אותם ינהיג.[רותם אֹו ׁשּימׁש עד ּפטּור ,ְְִִֶַַָֹ
.Á טמא ׁשאחד מינין ׁשני ּכל ואחד וחמֹור, ׁשֹור ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאחד

טהֹור  אֹוואחד הּכבׂש, עם ּכחזיר ּבהמה, עם ּבהמה ּבין - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּככלב  ּבהמה, עם חּיה אֹו הּפיל, עם ּכיחמּור חּיה, עם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחּיה
אּלּו, ּכל על - ּבהן וכּיֹוצא החזיר, עם צבי אֹו העז ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָעם
ׁשּבארנּו ּכמֹו היא, ּבהמה ּבכלל ׁשחּיה הּתֹורה; מן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹוקה
מינין  ׁשני ּכל - סֹופרים מּדברי אבל אסּורֹות. ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַָָָּבמאכלֹות
ולמׁש ּכאחד ּבהן לחרׁש אסּורין ּבהרּבעה, ּכלאים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהן
,מׁש אֹו ּכאחד, מלאכה ּבהן עׂשה ואם ּולהנהיגן; ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָאֹותן
ּבהמה  להנהיג ואסּור מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - הנהיג ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָאֹו
עׂשה, ואם ׁשּבּוט; עם עז ּכגֹון ׁשּבּים, חּיה עם הּיּבׁשה ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמן

ָּפטּור.
.Ë ּבעגלה הּיֹוׁשב - ּכלאים אֹותּה מֹוׁשכין ׁשהיּו ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָעגלה

לּבהמה לֹוקה  ּגֹורמת ׁשּיׁשיבתֹו הנהיג; ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
א  וכן העגלה. ואחד ׁשּתמׁש ּבעגלה, יֹוׁשב אחד היה ם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹ

ּכאחד, ּכלאים ׁשהנהיגּו מאה ואפּלּו לֹוקין; ׁשניהן - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמנהיג
לֹוקין. ִָֻּכּלן

.È- ּכאחד חּיה אֹו ּובהמה ּבאדם מלאכה לעׂשֹות ְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָֻמּתר
החמֹור, עם עגלה מֹוׁש אֹו הּׁשֹור, עם ׁשחֹורׁש אדם ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָּכגֹון

ּבזה  ּבאדם וכּיֹוצא לא יחּדו", ּובחמר "ּבׁשֹור ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
וׁשֹור. ּבאדם אֹו ְְֲַָָוחמֹור

.‡È,אחד ּגּוף ׁשהיא ּפי על אף - הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֻּבהמת
קדׁש, ׁשהיתה מּפני ּגּופין; ּכׁשני אֹותּה עׂשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהּכתּוב

ּבזה  זה מערבין וחֹול ּכקדׁש זֹו,נעׂשית ּבהמה ונמצאת ; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
הּוא  הרי - ּכאחד המערבין הּטהֹורה עם טמאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכבהמה
מּמּנה  יקריבּו לא אׁשר טמאה, ּבהמה ּכל "ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאֹומר:
אּלא  מדּבר ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי לה'", ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָקרּבן
הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבׁשֹור החֹורׁש ,לפיכ הּמקּדׁשין. ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֻֻּבפסּולי
זה, ואּסּור ּכלאים; מּׁשּום לֹוקה זה הרי - ּבֹו הּמרּביע ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַאֹו

קּבלה. ְִִֵַָָמּדברי

י  ¤¤ּפרק
ּבלבד,‡. ּופׁשּתים צמר אּלא ּבגדים, ּבכלאי אּסּור ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָאין

ויׁש יחּדו". ּופׁשּתים צמר ׁשעטנז, תלּבׁש "לא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר:
הּמלח ׁשּבים האבנים על ׁשּגדל צמר ּכמֹו הּים [ים ּבכרּכי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

מלוחים] ּביֹותר,שמימיו ר והּוא הּזהב, ּכתבנית ּתבניתֹו ,ְְְְְִִֵַַַַָָ
ׁשהּוא  העין, מראית מּפני הּפׁשּתן עם ואסּור ׁשמ ֹו; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוכל

הּׁשירים וכן רחלים. לצמר אסּורין [=משי]ּדֹומה ,והּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
העין. מראית ְְִִִֵַַָמּפני
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

אחת  מצוה על לברך אין כי בתחילה מברכים אין וממילא
אפשר  שלה הגמר על מברכים שאין במצוה אך פעמיים,
נתינת  על מברכים ואין מאחר ולכן, ההתחלה. על לברך
ההפרשה  שהוא הראשון החלק על מברכים לכהן, התרומה

סג) סי' ח"א (טננבוים) ארז .(עץ

הנתינה? על מברכים אין באמת ומדוע
הרשב"א יח)מבאר סי' ח"א אין (שו"ת תרומה בנתינת :

לכהן נותן שם elynהאדם התבואה על שחל משעה כי ,
ביד  כפיקדון אלא ואינה גבוה' 'ממון היא הרי תרומה

כך. על מברכים אין ולכן האדם,

ה'תשע"ד  אייר ט"ז שישי יום שליחותו? עושה שליח

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ì øîBàäàö :BçeìL ¨¥¦§¥
àáe ,íøz àì íàå íøz íà òãBé Bðéàå ,íøúì Cìäå ,éì íøúe§Ÿ¦§¨©¦§Ÿ§¥¥©¦¨©§¦Ÿ¨©¨
ïéøeqàa ïéøîBà ïéàL .íeøz Bú÷æç ïéà ¯ íeøz éøk àöîe¨¨§¦¨¥¤§¨¨¤¥§¦§¦¦
ànL LLBçå ;øéîçäì àlà ,ì÷äì BúeçéìL äOBò çéìL ú÷æç¤§©¨¦©¤§¦§¨¥¤¨§©§¦§¥¤¨

.úeLøá àlL íøz øçà©¥¨©¤Ÿ¦§
נחמן כרב א)הלכה סד, גיטין גם וראה ב. לא, שלהקל (עירובין

אדם  כגון שליחותו'. עושה שליח 'חזקת על סומכים אין
שליח ע"י לאשתו גט `mixneששלח oi` עשה שהשליח

כגון  להחמיר, אבל להינשא, מותרת והאשה שליחותו את
בכל  אסור - השליח ומת אשה לי וקדש צא לשלוחו האומר
ולא  שליחותו עשה שהשליח חזקה כי שבעולם, הנשים

שקידש. האשה מי ידוע
החזקה  על סומכים בדרבנן אבל תורה, בשל זה וכל
על  סומכים תחומין בעירובי ולכן, שליחותו. עושה ששליח
לקנות  רצה שמשלחו במקום העירוב את שהניח השליח

הכ"ב)שביתתו פ"ו עירובין .(הל'
כאן הרמב"ם פסק התורה מן שהיא ר"ת ובתרומה דעת (וכן

א) לב, עירובין שליחותו.בתוס' עושה שליח חזקה אומרים שאין
אחר  שמא ספק נתרמה, שהתבואה מצא שהשולח ואף

תרומה תרומתו ואין ברשותו שלא התרומה את (לעיל הפריש

.ה"ב)
למלך' ה'משנה ה"א)והקשה פ"ד בכורות בדרבנן (הל' מדוע :

בלי  אף הרי שליחותו', עושה שליח 'חזקת על לסמוך צריך
היא הלכה א)החזקה, לד, לקולא'?(שבת דרבנן ש'ספיקא

ותירץ:
אבל  בדיעבד, רק אמור לקולא' דרבנן 'ספיקא הכלל א.
לסמוך  אפשר החזקה על ואילו זה, על לסמוך אין לכתחילה

לכתחילה.
עשה  אכן אם לברר ואפשר לפנינו נמצא השליח אם ב.
דבר  כי דרבנן', 'ספיקא משום להתיר אין שליחותו את
עושה  שליח 'חזקת ואילו ספק, אינו לבררו שאפשר

וודאי. בגדר הינה שליחותו'
פעולת  נעשתה אם רק סומכים דרבנן' 'ספיקא על ג.
(באופן  כהלכה נעשתה אם יודעים שלא אלא היתר
כלל, נעשתה הפעולה אם כשספק אך להתיר), שיועיל

ש' החזקה על ואילו לקולא, הולכים עושה אין שליח
שהשליחות  ידיעה כל אין אם גם סומכים שליחותו'

נעשתה.

ה'תשע"ד  אייר י"ז קודש שבת תורה? דין להפקיע יכולה חכמים תקנת

:È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰Búøt ïäkä øëî íà¦¨©©Ÿ¥¨¨
¯ ç÷Blä CLî àì ïéãòL ét ìò óà ,íéîcä ç÷ìå ìàøOéì§¦§¨¥§¨©©¨¦©©¦¤£©¦Ÿ¨©©¥©

.úBðB÷ úBòî äøBz ïécL ;äîeøz dìéëàäì øeñà äæ éøä£¥¤¨§©£¦¨§¨¤¦¨¨
שמטלטלים  חכמים תיקנו קונות, מעות תורה שמדין אף

במשיכה או בהגבהה ה"א)נקנים פ"ג מכירה .(הל'
לא  התקנה איסור, חשש יש כאשר הרמב"ם, ולדעת
על  נמכרה הפרה התורה שמן וכיון התורה, דין את מפקיעה
ואסור  הכהן של כספו' 'קנין אינו שוב כסף, קנין ידי

תרומה. להאכילה
מזבח איסורי  בהלכות הי"ג)והנה, הרמב"ם (פ"ד כתב ,

בו  נעשה כאשר רק למזבח זונה אתנן להקריב שהאיסור
שהביאה  אף עליה, ובא לישראלית טלה נתן אם ולכן, קנין,
אין  קונות, אינן מעות שמדרבנן כיון כסף, כתשלום נחשבת
כשיש  הרמב"ם לשיטת ואם להקריבו. ומותר אתנן, זה
דין  את להפקיע יכולה חכמים תקנת אין איסור חשש

אתנן? הטלה נחשב לא למה התורה,
לחלק: ויש

ביטלו  שחכמים כיון מעות, וקיבל פרתו את שמכר כהן
לקונה  הכסף את להחזיר עליו אחר, קנין והצריכו זה קנין

איסור  ספק לפנינו כשבא ולכן, אחר, קנין יעשו לא אם
שחל  לקנין חוששים ישראל), לפרת תרומה (האכלת תורה

תורה דין פי xkendעל ciay sqka כבר הפרה כך, ואם ,
באתנן, כן שאין מה המוכר. הכהן של כספו קנין אינה
להחזיר  דבר שום בידו אין הרי הביאה, הוא שהתשלום
יחול  מה על כן ואם אחר, קנין יעשה לא אם לאישה,
כאן  אין התורה, מן הקנין להחלת מקום שאין וכיון הקנין?

ה"א)'אתנן' פ"ג מכירה המלך,הל' .(יד
נזר' לה)וה'אבני סי' מיישב:(חו"מ

אבל  קונות, שמעות התורה דין את ביטלו חכמים אמנם
משעת  למפרע חל הקנין משיכה, קנין כך אחר נעשה כאשר
שהשואל  לאחר תרומה להאכילה אסור ולכן הכסף נתינת
יוברר  משיכה קנין אח"כ יעשו אם כי הכסף, את לקח
לישראל, קנויה הפרה היתה הכסף נתינת שמשעת למפרע
הקנין) כסף (שהיא הביאה ידי על שנקנה הטלה על אך
המועיל  קנין כך אחר יעשה אם גם כי 'אתנן', שם לאחל
שהטלה  מבורר היה לא ביאה בשעת הרי חכמים, מתקנת
מבורר  שיהיה צריך ו'אתנן' בו), יחזור שמא (כי שלה יהיה

ביאה כגון)בשעת ד"ה א סג, ע"ז .(תוס'
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מּׁשּום ·. עליו לֹוקין אין ׁשּלּה, צמר - עז ּבת ִִֵֵֵֶֶֶַָָָָרחל
העין  מראית מּפני מּדבריהם, הּוא אסּור אבל .ּכלאים; ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָ

הרי  - ּבעֹולם חּבּור צד הּפׁשּתן עם הּצמר ׁשּנתחּבר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכיון
ׁשּטרפן  ּופׁשּתים צמר ּכיצד? הּתֹורה. מן ּכלאים ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָזה

וׁשע[=ערבם] ּבזה, והחליקם]זה מהן [סרקם ועׂשה אֹותן, ְְֵֶֶֶָָָָָ
וארג  ּכאחד, אֹותן וטוה טרפן, ּכלאים; אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָלבדין

ּכלאים. זה הרי - זה מּטוי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַּבגד
ּפׁשּתן ‚. ּבׁשל צמר ׁשל ּבגד אֹוּתפר ּבמׁשי, ּתפרן אפּלּו , ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ּבחּוטי  ּפׁשּתים ּבגד אֹו ּפׁשּתן, ּבחּוטי צמר ּבגד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּתפר
ּבחּוט  צמר חּוט קׁשר אֹו אפּלּוצמר, ּגדלן, אֹו ּפׁשּתים י ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ּכלאים. אּלּו הרי - ּוכרכן ּבקּפה אֹו ּבׂשק ּופׁשּתים צמר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻנתן
ּפי  על אף ּפׁשּתן, ׁשל ּבגדיל צמר ׁשל ּגדיל קׁשר ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָואפּלּו
ּוקׁשרן  ּופׁשּתן, צמר ּבגדי קפל אם וכן ּבאמצע, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהרצּועה
מּכל  יחּדו", ּופׁשּתים "צמר ׁשּנאמר: ּכלאים, אּלּו הרי -ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

מצב]מקֹום נאסר.[בכל ׁשּנתאחד, ּכיון - ְֱִֵֵֶֶַָָָ
הּכתּוב „. צר ׁשהרי ּתֹורה? ׁשל אּלּו אּסּורין ׁשּכל ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּומּנין

ּבציצית  ּכלאים ׁשּלא להּתיר הּׁשמּועה, מּפי ׁשּלמדּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָֹ
ּכלאים  להּתיר אּלא ציצית, לפרׁשת ּכלאים ּפרׁשת ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָנסמכה
מּכלל, - הן ּבלבד קׁשּורין חּוטין והּציצית, ְְְְִִִִִִִִֵַַַָּבּציצית;
ׁשאינֹו הּתֹורה, מן אסּור מצוה ּבמקֹום ׁשּלא ּכזה ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשחּבּור

סֹופרים. מּדברי אסּור ׁשהּוא ּדבר ּבּתֹורה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָממעט
צמר ‰. ׁשל ׁשהּוא ּכל חּוט אפּלּו ׁשעּור; לֹו אין ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָהּכלאים,

אסּור  - ּבצמר ּפׁשּתן ׁשל אֹו ּפׁשּתן, ׁשל ּגדֹול .ּבבגד ְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָ
.Â,ּבזה זה ׁשּטרפן ּבֹו, וכּיֹוצא ּגמּלים וצמר רחלים ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָצמר

הּכל  הרי - הרחלים מן החצי היה אם - טוי מהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹוטוה
מן  הרב היה ואם הּפׁשּתן. עם ּכלאים הּוא והרי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכצמר,

לערבֹו מּתר - הּכל הּגמּלים ׁשּצּורת מּפני הּפׁשּתן, עם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻ
לנימֹות חֹוׁשׁשין ואין ּגמּלים; צמר ׁשל [=שערות]צּורת ְְְְִִִֵֶֶֶַַ

צמר. חּוטי ׁשאינן מּפני ּבהן, המערבין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹצמר
.Ê על אף - ּבגדים מהן ׁשעֹוׂשין הּכבׂשים עֹורֹות ,ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָלפיכ

לנימֹות  חֹוׁשׁשין ואין מּתרין; ּבפׁשּתן, אֹותן ׁשּתֹופרין ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֻּפי
ׁשּתפרּו הּפׁשּתן חּוט ּבכלל ׁשּנכרכּו ּפי על אף צמר, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל

ּבמעּוטן. ּבטלּו ׁשהרי ְְֲִֵֶָָּבֹו,
.Á מן רב אם - ּבזה זה ׁשּטרפן והּפׁשּתן הּקּנּבס ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוכן

היה  ואם צמר; חּוטי עם מהן הּטוי לארג מּתר ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻהּקּנּבס,
אסּור  למחצה, .מחצה ְֱֱֶֶָָָ

.Ëאֹו ארנבים, צמר אֹו ּגמּלים, צמר ּכּלֹו ּבגד ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻהעֹוׂשה
ּפׁשּתן  ׁשל וחּוט זה, מּצד צמר ׁשל חּוט ּבֹו וארג ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹקּנּבס,

ּכלאים  מּׁשּום אסּור זה הרי - זה .מּצד ְֲִִִִֵֶֶַַָ
.Èׁשּנפרם צמר לפרף[נקרע]ּבגד מּתר אֹותֹו[לחבר]- ְְִִֶֶֶֶֶַָֹֻ

וקֹוׁשר ּפׁשּתן, שניתן ּבחּוט באופן מסביבם, החוט [את ְְְִֵָ
הקשר] להתיר מבלי הבגד חלקי את לא להפריד אבל ;ֲָֹ

ְִֹיתּפר.
.‡È עליהן וחֹוגר ּפׁשּתן, ּובגד צמר ּבגד אדם ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָלֹובׁש

יטרף ׁשּלא ּובלבד - הּמׁשיחה [=יערבב]מּבחּוץ את ְְְִִִִֶֶַַַָֹֹ
הבגדים] שני של ּכתפיו.[שרוך ּבין ּבּה ויקׁשר ,ְְְִֵֵָָֹ

.·È ּולמכרן לעׂשֹותן מּתר - ּבגדים אּלא ּכלאי אסּור ואין , ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֻ
תלּבׁש "לא ׁשּנאמר: ּבלבד, ּבהן להתּכּסֹות אֹו אֹותן ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹללּבׁש
ּדר ׁשהיא העלּיה - "עלי יעלה "לא ונאמר: ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשעטנז",
וכן  ּתחּתיו; ליׁשב מּתר ּכלאים, ׁשהּוא אהל אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלביׁשה.
ׁשּנאמר: ּכלאים, ׁשל מּצעֹות על ליׁשב הּתֹורה מן ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻמּתר
ּומּדברי  .ּתחּתי מּציעֹו אּתה אבל ,"עלי יעלה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ"לא
ׁשּבהם  והּתחּתֹון זֹו, ּגּבי על זֹו מּצעֹות עׂשר אפּלּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָסֹופרים,
על  נימה ּתּכר ׁשּמא העליֹון, על ליׁשב אסּור - ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכלאים

ְָּבׂשרֹו.
.‚Èּדברים ּוׂשמלֹות.ּבּמה יריעֹות ּכגֹון ּברּכין, אמּורים? ְְְְְֲִִִִֶַַָָ

ּוכסתֹות  ּכרים ּכגֹון נכרכין, ואינן קׁשין היּו אם מּתר אבל - ְְְְֲִִִִִֵָָָָָָָָֻ
ּבהן. נֹוגע ּבׂשרֹו יהיה ׁשּלא והּוא, ּולהסב; עליהן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹליׁשב

.„È;אסּורה רּכה, היתה אם - ּכלאים ׁשהיא הּפרכת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוכן
קׁש היתה ואם ּבׂשרֹו. על ותעלה הּׁשּמׁש, לּה יּסמ ה ׁשּמא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

מּתרת  נכרכת, .ׁשאינּה ְִֵֶֶֶֶֶָֻ
.ÂË;ללבׁשֹו מּתר - עקב לֹו ואין ּכלאים, ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻמנעל

הּגּוף  עֹור ּכׁשאר נהנה ואינֹו הּוא, קׁשה הרגל .ׁשעֹור ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
.ÊËּכסּות כלאים]ּתֹופרי ּכדרּכן[של ּתֹופרין -[כהרגלם], ְְְְְִֵַָ

יתּכּונּו ׁשּלא עליהם]ּובלבד המונח מהכסות ּבחּמה [להנות ְְְִִֶַַַַָֹ
והּצנּועין  הּגׁשמים; מּפני ּובּגׁשמים החּמה, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָמּפני

ּבארץ[=המהדרים] ּתֹופרין על , להניח שלא הקפדה [תוך ְִֶָָ
ׁשּלא גופם] ּובלבד - ּכדרּכן מֹוכרין ּכסּות, מֹוכרי וכן .ְְְְְְְִִֵֵֶַַָֹ

החּמה, מן ּכתפיהן ׁשעל הּכלאים להן ׁשּיּציל ּבחּמה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָיתּכּונּו
מפׁשילין  והּצנּועין, ּבֹו; להתחּמם ּבּגׁשמים יתּכּונּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָֹולא

ְֵַּבמּקל.
.ÊÈּכׁשהיא ּביצה אדם יּקח ומונחת]לא ּכלאים [חמה ּבבגד ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבּכלאים נהנה הּוא ׁשהרי גופו]- את המפריד הבגד [של ְֱֲִִֵֶֶֶַַ
החּמה הביצה]מּפני מחום יכווה הּצּנה [שלא מּפני אֹו ְְִִִֵֵַַַָָ

את  מחמם והבגד הבגד, את מחמם הביצה שחום [שבחורף,

ּבזה.גופו] ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְֵֵֶַָֹ
.ÁÈ עׂשרה ּגּבי על ואפּלּו עראי, ּכלאים אדם ילּבׁש ְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֹֹלא

הּמכס  את לגנב ואפּלּו ּכלּום, מהּנהּו ׁשאינֹו ואם ּבגדים, ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
לֹוקה. ּכן, ֵֶַָלבׁש

.ËÈ חּמּום ּדר ׁשהן ּבגדים אּלא ּכלאים, מּׁשּום אסּור ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאין
והּׂשמלה, והאבנט, והּמכנסים, והּמצנפת, הּכּתנת, ּכגֹון -ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ
ּבהן. וכּיֹוצא הּידים ואת הּׁשֹוקים את ּבהן ׁשּמחּפין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּובגדים

צלצּולין ּבבית [=חגורות]אבל העם אֹותן ׁשעֹוׂשין קטּנים ְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
את  ּבהן לצרר אֹו הּמעֹות, את ּבהן לצרר ׁשּלהן, ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹיד
אֹו מלֹוגמה אֹו רטּיה עליו ׁשּמּניחין ּוסמרטּוט ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָהּתבלין,

תחבושת]אסּפלנית מּתרין,[מיני אּלּו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻ
.ּבכ חּמּום ּדר אין ׁשהרי ּבהן; נֹוגע ׁשּבׂשרֹו ּפי על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאף

.Îהראש]ציץ את המקיפה מׁשי [רצועה אֹו עֹור ׁשל ִִֶֶ
מדלּדלין  ּפׁשּתן וחּוטי צמר חּוטי ּבהן ׁשּתלה ּבהן, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻוכּיֹוצא
מּׁשּום  ּבֹו אין - הּזבּובין להפריח ּכדי האדם, ּפני ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָעל

.ּבכ חּמּום ּדר ׁשאין ְְִִִֵֶֶֶַָּכלאים;
.‡Î מהן ידֹו, לתֹו חבלים ּומכניס ּבהמֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָהּמנהיג
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על  ׁשּכֹורכן ּפי על ואף מּתר, זה הרי - צמר ּומהן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻּפׁשּתים
לכֹורכן  לֹו ואסּור ּכלאים, נעׂשּו - ּכּלן קׁשרן אם אבל ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָֻידֹו;

ידֹו .על ַָ
.·Î ּומטּפחֹות הּידים, את ּבהן ׁשּמקּנחין ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמטּפחֹות

ּתֹורה, ספר ּומטּפחֹות והּקרקעֹות, הּכלים ּבהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמסּפגין
הּידים  ׁשהרי ּכלאים; מּׁשּום אסּורין - הּסּפרים ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָּומטּפחֹות

ּומחּממין  ּתמיד הּיד על נכרכין והן ּבהן, .נֹוגעֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
.‚Îוהּגרּדין [=סימנים]אֹותֹות הּכֹובסין ְְְִִִֶַַַׁשעֹוׂשין

-[=אורגים] ׁשּלֹו את מּכיר אחד ּכל ׁשּיהיה ּכדי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּבּבגדים,
זה  הרי - ּבצמר ּפׁשּתן אֹו ּבפׁשּתן, צמר ׁשל אֹות היתה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָאם

אצלֹו. חׁשּוב ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְִֵֶֶַַָָאסּור,
.„Îּבתכיפה ּפׁשּתן, ּבגד עם ׁשחּברֹו צמר [=תפירה]ּבגד ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָ

החּוט  ראׁשי ׁשני קּבץ ּכלאים; זה ואין חּבּור, אינֹו - ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאחת
ּכלאים. זה הרי - ּתכיפֹות ׁשּתי ׁשּתכף אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּכאחד,

.‰Î על ׁשאין למת, ּתכריכין הּכלאים מן לעׂשֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֻמּתר
מצוה  ויֹוׁשב הּמתים לחמֹור, מרּדעת מּמּנּו ולעׂשֹות ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָ

מרּדעת  יּניח ולא ּבּה. נֹוגע ּבׂשרֹו יהיה ׁשּלא והּוא, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹעליה;
הּזבל. את עליה להֹוציא אפּלּו ּכתפֹו, על ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָזֹו

.ÂÎ על לנׂשאן מּתר ּכלאים, מלּבׁשין ׁשהיּו והּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻהּמת
.ּכתפֹו ְֵ

.ÊÎ ׁשאבד ּפׁשּתן ּבגד אֹו ּפׁשּתן, חּוט ּבֹו ׁשאבד צמר ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבגד
הּגֹוי  ימּכרּנּו ׁשּמא לגֹוי, ימּכרּנּו לא זה הרי - צמר חּוט ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹּבֹו
אֹותֹו ימצא ׁשּמא לחמֹור, מרּדעת יעׂשּנּו ולא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹליׂשראל;
הּכלאים  אין ׁשהרי - וילּבׁשּנּו הּמרּדעת מעל ויקרעּנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָאחר
הּצמר  ׁשאין - צֹובעֹו זה? ּבגד ּתּקנת היא וכיצד ּבֹו. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָנּכר
וׁשֹומטֹו; לֹו, נּכר הּוא ּומּיד - אחד ּבצבע עֹולין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָוהּפׁשּתים
ׁשהרי  לֹו, והל נׁשמט ׁשּמא מּתר, זה הרי נּכר, לא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻואם

מצאֹו ולא אּסּורי .ּבדק ׁשּכל אסּורֹות, ּבביאֹות ּבארנּו ּוכבר ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
זה. ּבספק הקּלּו ּולפיכ סֹופרים; מּדברי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָספקֹות

.ÁÎ,יפה יפה לבדקן צרי - הּגֹוים מן צמר ּכלי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ּבפׁשּתן  הן ּתפּורין .ׁשּמא ְְְִִֵֶָָ

.ËÎמהּל היה אפּלּו - חברֹו על ּתֹורה ׁשל ּכלאים ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרֹואה
רּבֹו היה ואפּלּו מּיד, עליו וק ֹורעֹו לֹו, קֹופץ - ְְֲִִֵַַַָָָָָּבּׁשּוק
תעׂשה  לא אּסּור ּדֹוחה הּברּיֹות ּכבֹוד ׁשאין חכמה; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלּמדֹו

ּבּתֹורה  ׁשּיתּבאר?המפרׁש ּכמֹו אבדה, ּבהׁשב נדחה ולּמה . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
מת? ּבטמאת נדחה ולּמה ממֹון; ׁשל לאו ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻמּפני
אינֹו "לאחתֹו" למדּו: הּׁשמּועה ּומּפי הּכתּוב ּופרט ְְֲִִִֵַַַַָָָָֹהֹואיל
ׁשאּסּורֹו ּדבר אבל מצוה. למת מּטּמא אבל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמּטּמא,
מקֹום; ּבכל הּברּיֹות ּכבֹוד מּפני נדחה הּוא הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָמּדבריהם
לאו  הרי הּדבר", מן תסּור "לא ּבּתֹורה ׁשּכתּוב ּפי על ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹואף

הּברּיֹות. ּכבֹוד מּפני נדחה ׁשעטנז זה עליו היה אם ,לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבּׁשּוק, ּפֹוׁשט ואינֹו ּבּׁשּוק, עליו קֹורעֹו אינֹו - ּדבריהם ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשל

מּיד. ּפֹוׁשטֹו ּתֹורה, ׁשל היה ואם לביתֹו; ׁשּמּגיע ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָעד
.Ïלבּוׁש היה לֹוקה; - ּבֹו הּמתּכּסה אֹו ּכלאים, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּלֹובׁש

ראׁשֹו הֹוציא אחת. אּלא לֹוקה אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻּבכלאים
ׁשּלא  ּפי על אף - והחזירֹו ראׁשֹו הֹוציא והחזירֹו, הּבגד ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹמן

ואחת  אחת ּכל על חּיב זה הרי ּכּלֹו, הּבגד ּבּמה ּפׁשט . ְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻ

ּבׁשהתרּו הּיֹום? ּכל על אחת חּיב ׁשהּוא אמּורים, ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָּדברים
'ּפׁשט'! לֹו: ואמרּו ּבֹו התרּו אם אבל אחת; התראה ְְְְְֲִִַַַָָָָֹּבֹו
אחר  וללּבׁש לפׁשט ּכדי וׁשהה ּבֹו, לבּוׁש והּוא ְְְְְְְִִֵַַָָָֹֹֹ'ּפׁשט'!
ּבֹו ׁשהתרּו ּוׁשהּיה ׁשהּיה ּכל על חּיב זה הרי - ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהתרּו

ּפׁשט. ׁשּלא ּפי על ואף ְִֶֶַַַָָָֹעליה,
.‡Ï- מזיד הּלֹובׁש היה אם - ּכלאים חברֹו את ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמלּביׁש

תּתן  לא עּור, "ולפני מּׁשּום עֹובר והּמלּביׁש לֹוקה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹהּלֹובׁש
והּמלּביׁשמכׁשל" ּכלאים, ׁשהּבגד הּלֹובׁש ידע לא ואם ; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ

ּפטּור. והּלֹובׁש לֹוקה, ה ּמלּביׁש - ְְִִֵֵֶַַַָמזיד
.·Ïאפּלּו - עבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ּכהּנה ּבגדי ׁשּלבׁשּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹֻּכהנים

ּבֹו הּתרּו ולא ּכלאים; ׁשהּוא האבנט מּפני לֹוקין, - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻּבּמקּדׁש
הּציצית  ּכמֹו עׂשה מצות ׁשהיא עבֹודה, ּבׁשעת .אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
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עׂשה, מצוֹות ׁשבע - מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹיׁש
להּניח  (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹוׁשׁש
ׁשּלא  (ד) לקט; להּניח (ג) הּפאה; יכּלה ׁשּלא (ב) ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּפאה;
יעֹולל  ׁשּלא (ו) ּבּכרם; עֹוללֹות לעזב (ה) הּלקט; ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹילּקט
ּפרט  ילּקט ׁשּלא (ח) הּכרם; ּפרט לעזב (ז) ְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹהּכרם;
לקחת  יׁשּוב ׁשּלא (י) הּׁשכחה; להּניח (ט) ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּכרם;
צדקה  לּתן (יב) לענּיים; מעׂשר להפריׁש (יא) ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָהּׁשכחה;
מצוֹות  ּובאּור העני. על לבבֹו יאּמץ ׁשּלא (יג) יד; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכמּסת

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו

א  ¤¤ּפרק
יק ‡. לא - ׂשדהּו את אּלא הּקֹוצר ּכּלּה, הּׂשדה ּכל צר ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ

תכּלה  "לא ׁשּנאמר: הּׂשדה, ּבסֹוף לענּיים מעט קמה ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹיּניח
וזה  הּתֹולׁש. ואחד הּקֹוצר, אחד ;"ּבקצר ׂשד ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּפאת

'ּפאה'. הּנקרא הּוא ְִִֵֶַַַָָׁשּמּניח,
את ·. ּכׁשאֹוסף ּבאילנֹות מּניח ּכ - ּבּׂשדה ׁשּמּניח ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּוכׁשם

אסף  אֹו הּׂשדה, ּכל את וקצר עבר לענּיים. מעט ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּפרֹותיהן,
ונֹותנֹו מעט, אסף אֹו ּׁשּקצר מּמה לֹוקח - האילן ּפרֹות ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכל
ּתעזב  ולּגר "לעני ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ׁשּנתינתֹו ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלענּיים;
נֹותן  זה הרי - ּפת ואפהּו ולׁשֹו, הּקמח טחן ואפּלּו ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאתם".

לענּיים. הּפת מן ֲִִִֵַַָָּפאה
.‚- הּפאה ׁשּיּתן קדם נׂשרף, אֹו ׁשּקצר, הּקציר ּכל ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאבד

יכֹול  ואינֹו תעׂשה, לא מצות על עבר ׁשהרי לֹוקה; זה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי
לֹו ׁשּנּתק ׁשּבּה עׂשה .לקּים ְֲִֵֵֶֶַַָ

ּומאּלם„. ּכׁשּקֹוצר ּבלקט, אלומות]וכן ילּקט [- לא - ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַֹ
לענּיים, יּניחם אּלא הּקציר, ּבׁשעת הּנֹופלֹות ְְֲֳִִִִִִִֵֶַַַַַָָָהּׁשּבלים
אפּלּו - ולּקטן עבר תלּקט". לא קציר "ולקט ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
ּתעזב  ולּגר "לעני ׁשּנאמר: לענּיים, נֹותן - ואפה ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹטחן
לענּיים  ׁשּיּתן קדם ׁשּלּקטן, אחר נׂשרפּו אֹו אבדּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹאתם";

לֹוקה. -ֶ
וכן ‰. הּבצירה, ּבׁשעת הענבים מן ׁשּנפרט ּבפרט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוכן

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



צט mi`lk zekld - mirxf xtq - xii` `"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מּׁשּום ·. עליו לֹוקין אין ׁשּלּה, צמר - עז ּבת ִִֵֵֵֶֶֶַָָָָרחל
העין  מראית מּפני מּדבריהם, הּוא אסּור אבל .ּכלאים; ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָ

הרי  - ּבעֹולם חּבּור צד הּפׁשּתן עם הּצמר ׁשּנתחּבר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכיון
ׁשּטרפן  ּופׁשּתים צמר ּכיצד? הּתֹורה. מן ּכלאים ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָזה

וׁשע[=ערבם] ּבזה, והחליקם]זה מהן [סרקם ועׂשה אֹותן, ְְֵֶֶֶָָָָָ
וארג  ּכאחד, אֹותן וטוה טרפן, ּכלאים; אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָלבדין

ּכלאים. זה הרי - זה מּטוי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַּבגד
ּפׁשּתן ‚. ּבׁשל צמר ׁשל ּבגד אֹוּתפר ּבמׁשי, ּתפרן אפּלּו , ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ּבחּוטי  ּפׁשּתים ּבגד אֹו ּפׁשּתן, ּבחּוטי צמר ּבגד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּתפר
ּבחּוט  צמר חּוט קׁשר אֹו אפּלּוצמר, ּגדלן, אֹו ּפׁשּתים י ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ּכלאים. אּלּו הרי - ּוכרכן ּבקּפה אֹו ּבׂשק ּופׁשּתים צמר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻנתן
ּפי  על אף ּפׁשּתן, ׁשל ּבגדיל צמר ׁשל ּגדיל קׁשר ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָואפּלּו
ּוקׁשרן  ּופׁשּתן, צמר ּבגדי קפל אם וכן ּבאמצע, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהרצּועה
מּכל  יחּדו", ּופׁשּתים "צמר ׁשּנאמר: ּכלאים, אּלּו הרי -ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

מצב]מקֹום נאסר.[בכל ׁשּנתאחד, ּכיון - ְֱִֵֵֶֶַָָָ
הּכתּוב „. צר ׁשהרי ּתֹורה? ׁשל אּלּו אּסּורין ׁשּכל ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּומּנין

ּבציצית  ּכלאים ׁשּלא להּתיר הּׁשמּועה, מּפי ׁשּלמדּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָֹ
ּכלאים  להּתיר אּלא ציצית, לפרׁשת ּכלאים ּפרׁשת ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָנסמכה
מּכלל, - הן ּבלבד קׁשּורין חּוטין והּציצית, ְְְְִִִִִִִִֵַַַָּבּציצית;
ׁשאינֹו הּתֹורה, מן אסּור מצוה ּבמקֹום ׁשּלא ּכזה ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשחּבּור

סֹופרים. מּדברי אסּור ׁשהּוא ּדבר ּבּתֹורה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָממעט
צמר ‰. ׁשל ׁשהּוא ּכל חּוט אפּלּו ׁשעּור; לֹו אין ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָהּכלאים,

אסּור  - ּבצמר ּפׁשּתן ׁשל אֹו ּפׁשּתן, ׁשל ּגדֹול .ּבבגד ְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָ
.Â,ּבזה זה ׁשּטרפן ּבֹו, וכּיֹוצא ּגמּלים וצמר רחלים ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָצמר

הּכל  הרי - הרחלים מן החצי היה אם - טוי מהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹוטוה
מן  הרב היה ואם הּפׁשּתן. עם ּכלאים הּוא והרי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכצמר,

לערבֹו מּתר - הּכל הּגמּלים ׁשּצּורת מּפני הּפׁשּתן, עם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻ
לנימֹות חֹוׁשׁשין ואין ּגמּלים; צמר ׁשל [=שערות]צּורת ְְְְִִִֵֶֶֶַַ

צמר. חּוטי ׁשאינן מּפני ּבהן, המערבין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹצמר
.Ê על אף - ּבגדים מהן ׁשעֹוׂשין הּכבׂשים עֹורֹות ,ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָלפיכ

לנימֹות  חֹוׁשׁשין ואין מּתרין; ּבפׁשּתן, אֹותן ׁשּתֹופרין ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֻּפי
ׁשּתפרּו הּפׁשּתן חּוט ּבכלל ׁשּנכרכּו ּפי על אף צמר, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל

ּבמעּוטן. ּבטלּו ׁשהרי ְְֲִֵֶָָּבֹו,
.Á מן רב אם - ּבזה זה ׁשּטרפן והּפׁשּתן הּקּנּבס ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוכן

היה  ואם צמר; חּוטי עם מהן הּטוי לארג מּתר ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻהּקּנּבס,
אסּור  למחצה, .מחצה ְֱֱֶֶָָָ

.Ëאֹו ארנבים, צמר אֹו ּגמּלים, צמר ּכּלֹו ּבגד ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻהעֹוׂשה
ּפׁשּתן  ׁשל וחּוט זה, מּצד צמר ׁשל חּוט ּבֹו וארג ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹקּנּבס,

ּכלאים  מּׁשּום אסּור זה הרי - זה .מּצד ְֲִִִִֵֶֶַַָ
.Èׁשּנפרם צמר לפרף[נקרע]ּבגד מּתר אֹותֹו[לחבר]- ְְִִֶֶֶֶֶַָֹֻ

וקֹוׁשר ּפׁשּתן, שניתן ּבחּוט באופן מסביבם, החוט [את ְְְִֵָ
הקשר] להתיר מבלי הבגד חלקי את לא להפריד אבל ;ֲָֹ

ְִֹיתּפר.
.‡È עליהן וחֹוגר ּפׁשּתן, ּובגד צמר ּבגד אדם ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָלֹובׁש

יטרף ׁשּלא ּובלבד - הּמׁשיחה [=יערבב]מּבחּוץ את ְְְִִִִֶֶַַַָֹֹ
הבגדים] שני של ּכתפיו.[שרוך ּבין ּבּה ויקׁשר ,ְְְִֵֵָָֹ

.·È ּולמכרן לעׂשֹותן מּתר - ּבגדים אּלא ּכלאי אסּור ואין , ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֻ
תלּבׁש "לא ׁשּנאמר: ּבלבד, ּבהן להתּכּסֹות אֹו אֹותן ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹללּבׁש
ּדר ׁשהיא העלּיה - "עלי יעלה "לא ונאמר: ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשעטנז",
וכן  ּתחּתיו; ליׁשב מּתר ּכלאים, ׁשהּוא אהל אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלביׁשה.
ׁשּנאמר: ּכלאים, ׁשל מּצעֹות על ליׁשב הּתֹורה מן ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻמּתר
ּומּדברי  .ּתחּתי מּציעֹו אּתה אבל ,"עלי יעלה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ"לא
ׁשּבהם  והּתחּתֹון זֹו, ּגּבי על זֹו מּצעֹות עׂשר אפּלּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָסֹופרים,
על  נימה ּתּכר ׁשּמא העליֹון, על ליׁשב אסּור - ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכלאים

ְָּבׂשרֹו.
.‚Èּדברים ּוׂשמלֹות.ּבּמה יריעֹות ּכגֹון ּברּכין, אמּורים? ְְְְְֲִִִִֶַַָָ

ּוכסתֹות  ּכרים ּכגֹון נכרכין, ואינן קׁשין היּו אם מּתר אבל - ְְְְֲִִִִִֵָָָָָָָָֻ
ּבהן. נֹוגע ּבׂשרֹו יהיה ׁשּלא והּוא, ּולהסב; עליהן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹליׁשב

.„È;אסּורה רּכה, היתה אם - ּכלאים ׁשהיא הּפרכת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוכן
קׁש היתה ואם ּבׂשרֹו. על ותעלה הּׁשּמׁש, לּה יּסמ ה ׁשּמא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

מּתרת  נכרכת, .ׁשאינּה ְִֵֶֶֶֶֶָֻ
.ÂË;ללבׁשֹו מּתר - עקב לֹו ואין ּכלאים, ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻמנעל

הּגּוף  עֹור ּכׁשאר נהנה ואינֹו הּוא, קׁשה הרגל .ׁשעֹור ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
.ÊËּכסּות כלאים]ּתֹופרי ּכדרּכן[של ּתֹופרין -[כהרגלם], ְְְְְִֵַָ

יתּכּונּו ׁשּלא עליהם]ּובלבד המונח מהכסות ּבחּמה [להנות ְְְִִֶַַַַָֹ
והּצנּועין  הּגׁשמים; מּפני ּובּגׁשמים החּמה, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָמּפני

ּבארץ[=המהדרים] ּתֹופרין על , להניח שלא הקפדה [תוך ְִֶָָ
ׁשּלא גופם] ּובלבד - ּכדרּכן מֹוכרין ּכסּות, מֹוכרי וכן .ְְְְְְְִִֵֵֶַַָֹ

החּמה, מן ּכתפיהן ׁשעל הּכלאים להן ׁשּיּציל ּבחּמה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָיתּכּונּו
מפׁשילין  והּצנּועין, ּבֹו; להתחּמם ּבּגׁשמים יתּכּונּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָֹולא

ְֵַּבמּקל.
.ÊÈּכׁשהיא ּביצה אדם יּקח ומונחת]לא ּכלאים [חמה ּבבגד ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבּכלאים נהנה הּוא ׁשהרי גופו]- את המפריד הבגד [של ְֱֲִִֵֶֶֶַַ
החּמה הביצה]מּפני מחום יכווה הּצּנה [שלא מּפני אֹו ְְִִִֵֵַַַָָ

את  מחמם והבגד הבגד, את מחמם הביצה שחום [שבחורף,

ּבזה.גופו] ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְֵֵֶַָֹ
.ÁÈ עׂשרה ּגּבי על ואפּלּו עראי, ּכלאים אדם ילּבׁש ְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֹֹלא

הּמכס  את לגנב ואפּלּו ּכלּום, מהּנהּו ׁשאינֹו ואם ּבגדים, ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
לֹוקה. ּכן, ֵֶַָלבׁש

.ËÈ חּמּום ּדר ׁשהן ּבגדים אּלא ּכלאים, מּׁשּום אסּור ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאין
והּׂשמלה, והאבנט, והּמכנסים, והּמצנפת, הּכּתנת, ּכגֹון -ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ
ּבהן. וכּיֹוצא הּידים ואת הּׁשֹוקים את ּבהן ׁשּמחּפין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּובגדים

צלצּולין ּבבית [=חגורות]אבל העם אֹותן ׁשעֹוׂשין קטּנים ְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
את  ּבהן לצרר אֹו הּמעֹות, את ּבהן לצרר ׁשּלהן, ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹיד
אֹו מלֹוגמה אֹו רטּיה עליו ׁשּמּניחין ּוסמרטּוט ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָהּתבלין,

תחבושת]אסּפלנית מּתרין,[מיני אּלּו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻ
.ּבכ חּמּום ּדר אין ׁשהרי ּבהן; נֹוגע ׁשּבׂשרֹו ּפי על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאף

.Îהראש]ציץ את המקיפה מׁשי [רצועה אֹו עֹור ׁשל ִִֶֶ
מדלּדלין  ּפׁשּתן וחּוטי צמר חּוטי ּבהן ׁשּתלה ּבהן, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻוכּיֹוצא
מּׁשּום  ּבֹו אין - הּזבּובין להפריח ּכדי האדם, ּפני ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָעל

.ּבכ חּמּום ּדר ׁשאין ְְִִִֵֶֶֶַָּכלאים;
.‡Î מהן ידֹו, לתֹו חבלים ּומכניס ּבהמֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָהּמנהיג
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על  ׁשּכֹורכן ּפי על ואף מּתר, זה הרי - צמר ּומהן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻּפׁשּתים
לכֹורכן  לֹו ואסּור ּכלאים, נעׂשּו - ּכּלן קׁשרן אם אבל ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָֻידֹו;

ידֹו .על ַָ
.·Î ּומטּפחֹות הּידים, את ּבהן ׁשּמקּנחין ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמטּפחֹות

ּתֹורה, ספר ּומטּפחֹות והּקרקעֹות, הּכלים ּבהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמסּפגין
הּידים  ׁשהרי ּכלאים; מּׁשּום אסּורין - הּסּפרים ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָּומטּפחֹות

ּומחּממין  ּתמיד הּיד על נכרכין והן ּבהן, .נֹוגעֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
.‚Îוהּגרּדין [=סימנים]אֹותֹות הּכֹובסין ְְְִִִֶַַַׁשעֹוׂשין

-[=אורגים] ׁשּלֹו את מּכיר אחד ּכל ׁשּיהיה ּכדי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּבּבגדים,
זה  הרי - ּבצמר ּפׁשּתן אֹו ּבפׁשּתן, צמר ׁשל אֹות היתה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָאם

אצלֹו. חׁשּוב ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְִֵֶֶַַָָאסּור,
.„Îּבתכיפה ּפׁשּתן, ּבגד עם ׁשחּברֹו צמר [=תפירה]ּבגד ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָ

החּוט  ראׁשי ׁשני קּבץ ּכלאים; זה ואין חּבּור, אינֹו - ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאחת
ּכלאים. זה הרי - ּתכיפֹות ׁשּתי ׁשּתכף אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּכאחד,

.‰Î על ׁשאין למת, ּתכריכין הּכלאים מן לעׂשֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֻמּתר
מצוה  ויֹוׁשב הּמתים לחמֹור, מרּדעת מּמּנּו ולעׂשֹות ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָ

מרּדעת  יּניח ולא ּבּה. נֹוגע ּבׂשרֹו יהיה ׁשּלא והּוא, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹעליה;
הּזבל. את עליה להֹוציא אפּלּו ּכתפֹו, על ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָזֹו

.ÂÎ על לנׂשאן מּתר ּכלאים, מלּבׁשין ׁשהיּו והּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻהּמת
.ּכתפֹו ְֵ

.ÊÎ ׁשאבד ּפׁשּתן ּבגד אֹו ּפׁשּתן, חּוט ּבֹו ׁשאבד צמר ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבגד
הּגֹוי  ימּכרּנּו ׁשּמא לגֹוי, ימּכרּנּו לא זה הרי - צמר חּוט ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹּבֹו
אֹותֹו ימצא ׁשּמא לחמֹור, מרּדעת יעׂשּנּו ולא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹליׂשראל;
הּכלאים  אין ׁשהרי - וילּבׁשּנּו הּמרּדעת מעל ויקרעּנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָאחר
הּצמר  ׁשאין - צֹובעֹו זה? ּבגד ּתּקנת היא וכיצד ּבֹו. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָנּכר
וׁשֹומטֹו; לֹו, נּכר הּוא ּומּיד - אחד ּבצבע עֹולין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָוהּפׁשּתים
ׁשהרי  לֹו, והל נׁשמט ׁשּמא מּתר, זה הרי נּכר, לא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻואם

מצאֹו ולא אּסּורי .ּבדק ׁשּכל אסּורֹות, ּבביאֹות ּבארנּו ּוכבר ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
זה. ּבספק הקּלּו ּולפיכ סֹופרים; מּדברי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָספקֹות

.ÁÎ,יפה יפה לבדקן צרי - הּגֹוים מן צמר ּכלי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ּבפׁשּתן  הן ּתפּורין .ׁשּמא ְְְִִֵֶָָ

.ËÎמהּל היה אפּלּו - חברֹו על ּתֹורה ׁשל ּכלאים ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרֹואה
רּבֹו היה ואפּלּו מּיד, עליו וק ֹורעֹו לֹו, קֹופץ - ְְֲִִֵַַַָָָָָּבּׁשּוק
תעׂשה  לא אּסּור ּדֹוחה הּברּיֹות ּכבֹוד ׁשאין חכמה; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלּמדֹו

ּבּתֹורה  ׁשּיתּבאר?המפרׁש ּכמֹו אבדה, ּבהׁשב נדחה ולּמה . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
מת? ּבטמאת נדחה ולּמה ממֹון; ׁשל לאו ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻמּפני
אינֹו "לאחתֹו" למדּו: הּׁשמּועה ּומּפי הּכתּוב ּופרט ְְֲִִִֵַַַַָָָָֹהֹואיל
ׁשאּסּורֹו ּדבר אבל מצוה. למת מּטּמא אבל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמּטּמא,
מקֹום; ּבכל הּברּיֹות ּכבֹוד מּפני נדחה הּוא הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָמּדבריהם
לאו  הרי הּדבר", מן תסּור "לא ּבּתֹורה ׁשּכתּוב ּפי על ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹואף

הּברּיֹות. ּכבֹוד מּפני נדחה ׁשעטנז זה עליו היה אם ,לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבּׁשּוק, ּפֹוׁשט ואינֹו ּבּׁשּוק, עליו קֹורעֹו אינֹו - ּדבריהם ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשל

מּיד. ּפֹוׁשטֹו ּתֹורה, ׁשל היה ואם לביתֹו; ׁשּמּגיע ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָעד
.Ïלבּוׁש היה לֹוקה; - ּבֹו הּמתּכּסה אֹו ּכלאים, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּלֹובׁש

ראׁשֹו הֹוציא אחת. אּלא לֹוקה אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻּבכלאים
ׁשּלא  ּפי על אף - והחזירֹו ראׁשֹו הֹוציא והחזירֹו, הּבגד ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹמן

ואחת  אחת ּכל על חּיב זה הרי ּכּלֹו, הּבגד ּבּמה ּפׁשט . ְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻ

ּבׁשהתרּו הּיֹום? ּכל על אחת חּיב ׁשהּוא אמּורים, ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָּדברים
'ּפׁשט'! לֹו: ואמרּו ּבֹו התרּו אם אבל אחת; התראה ְְְְְֲִִַַַָָָָֹּבֹו
אחר  וללּבׁש לפׁשט ּכדי וׁשהה ּבֹו, לבּוׁש והּוא ְְְְְְְִִֵַַָָָֹֹֹ'ּפׁשט'!
ּבֹו ׁשהתרּו ּוׁשהּיה ׁשהּיה ּכל על חּיב זה הרי - ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהתרּו

ּפׁשט. ׁשּלא ּפי על ואף ְִֶֶַַַָָָֹעליה,
.‡Ï- מזיד הּלֹובׁש היה אם - ּכלאים חברֹו את ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמלּביׁש

תּתן  לא עּור, "ולפני מּׁשּום עֹובר והּמלּביׁש לֹוקה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹהּלֹובׁש
והּמלּביׁשמכׁשל" ּכלאים, ׁשהּבגד הּלֹובׁש ידע לא ואם ; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ

ּפטּור. והּלֹובׁש לֹוקה, ה ּמלּביׁש - ְְִִֵֵֶַַַָמזיד
.·Ïאפּלּו - עבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ּכהּנה ּבגדי ׁשּלבׁשּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹֻּכהנים

ּבֹו הּתרּו ולא ּכלאים; ׁשהּוא האבנט מּפני לֹוקין, - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻּבּמקּדׁש
הּציצית  ּכמֹו עׂשה מצות ׁשהיא עבֹודה, ּבׁשעת .אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
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עׂשה, מצוֹות ׁשבע - מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹיׁש
להּניח  (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹוׁשׁש
ׁשּלא  (ד) לקט; להּניח (ג) הּפאה; יכּלה ׁשּלא (ב) ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּפאה;
יעֹולל  ׁשּלא (ו) ּבּכרם; עֹוללֹות לעזב (ה) הּלקט; ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹילּקט
ּפרט  ילּקט ׁשּלא (ח) הּכרם; ּפרט לעזב (ז) ְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹהּכרם;
לקחת  יׁשּוב ׁשּלא (י) הּׁשכחה; להּניח (ט) ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּכרם;
צדקה  לּתן (יב) לענּיים; מעׂשר להפריׁש (יא) ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָהּׁשכחה;
מצוֹות  ּובאּור העני. על לבבֹו יאּמץ ׁשּלא (יג) יד; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכמּסת

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו

א  ¤¤ּפרק
יק ‡. לא - ׂשדהּו את אּלא הּקֹוצר ּכּלּה, הּׂשדה ּכל צר ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ

תכּלה  "לא ׁשּנאמר: הּׂשדה, ּבסֹוף לענּיים מעט קמה ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹיּניח
וזה  הּתֹולׁש. ואחד הּקֹוצר, אחד ;"ּבקצר ׂשד ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּפאת

'ּפאה'. הּנקרא הּוא ְִִֵֶַַַָָׁשּמּניח,
את ·. ּכׁשאֹוסף ּבאילנֹות מּניח ּכ - ּבּׂשדה ׁשּמּניח ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּוכׁשם

אסף  אֹו הּׂשדה, ּכל את וקצר עבר לענּיים. מעט ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּפרֹותיהן,
ונֹותנֹו מעט, אסף אֹו ּׁשּקצר מּמה לֹוקח - האילן ּפרֹות ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכל
ּתעזב  ולּגר "לעני ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ׁשּנתינתֹו ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלענּיים;
נֹותן  זה הרי - ּפת ואפהּו ולׁשֹו, הּקמח טחן ואפּלּו ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאתם".

לענּיים. הּפת מן ֲִִִֵַַָָּפאה
.‚- הּפאה ׁשּיּתן קדם נׂשרף, אֹו ׁשּקצר, הּקציר ּכל ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאבד

יכֹול  ואינֹו תעׂשה, לא מצות על עבר ׁשהרי לֹוקה; זה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי
לֹו ׁשּנּתק ׁשּבּה עׂשה .לקּים ְֲִֵֵֶֶַַָ

ּומאּלם„. ּכׁשּקֹוצר ּבלקט, אלומות]וכן ילּקט [- לא - ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַֹ
לענּיים, יּניחם אּלא הּקציר, ּבׁשעת הּנֹופלֹות ְְֲֳִִִִִִִֵֶַַַַַָָָהּׁשּבלים
אפּלּו - ולּקטן עבר תלּקט". לא קציר "ולקט ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
ּתעזב  ולּגר "לעני ׁשּנאמר: לענּיים, נֹותן - ואפה ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹטחן
לענּיים  ׁשּיּתן קדם ׁשּלּקטן, אחר נׂשרפּו אֹו אבדּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹאתם";

לֹוקה. -ֶ
וכן ‰. הּבצירה, ּבׁשעת הענבים מן ׁשּנפרט ּבפרט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוכן
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לא  ּכרמ ּופרט תעֹולל, לא וכרמ" ׁשּנאמר: - ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַֹֹּבעֹוללֹות
המעּמר וכן אתם". ּתעזב ולּגר לעני ,[חבילות]תלּקט; ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ

ׁשּנאמר: יּקחּנה, לא זה הרי - ּבּׂשדה אחת אלּמה ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻוׁשכח
- ּולקחֹו עבר לקחּתֹו". תׁשּוב לא ּבּׂשדה, עמר ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָֹֹ"וׁשכחּת
"לּגר  ׁשּנאמר: לענּיים, נֹותנֹו זה הרי ואפהּו, טחנ ֹו ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאפּלּו
ׁשּכּלן  למדּת, הא עׂשה. מצות זֹו יהיה", ולאלמנה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻלּיתֹום
ׁשּבהן, עׂשה קּים לא ואם לעׂשה; ׁשּנּתק תעׂשה לא ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹמצות

ֶלֹוקה.
.Âׁשכח ּכׁשם אם - ּבּקמה היא ּכ ּבעמרין, ׁשהּׁשכחה ְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשהּׁשכחה  ּוכׁשם לענּיים. זֹו הרי קצרּה, ולא הּקמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹמקצת
ּכּלן  לאילנֹות ׁשכחה יׁש ּכ - ּבּה וכּיֹוצא ,ּבּתבּואה ְְְִִֵֵַַָָָָָָָֻ

"אחרי תפאר לא ,זית תחּבט "ּכי [ודרשו:ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
שכחה] זו להן "אחריך" ׁשּיׁש האילנֹות, לׁשאר הּדין והּוא ;ְְִִִֵֶֶַָָָָ

ּכּזיתים. ְִִֵַָׁשכחה
.Ê,הּפרט - ּבּכרם לענּיים מּתנֹות ׁשארּבע למד, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָנמצאת

והּׁשכחה  והּפאה, -והעֹוללֹות, ּבּתבּואה מּתנֹות וׁשלׁש ; ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹ
- האילנֹות ּבׁשאר ּוׁשּתים והּפאה; והּׁשכחה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּלקט,

והּפאה. ְְִֵַַָָהּׁשכחה,
.Á לּבעלים הניה טֹובת ּבהן אין - אּלּו ענּיים מּתנֹות ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכל

לו  שיחזיק מנת על שירצה למי לתתם רשות לו [=אין

ׁשל טובה] ּכרהן על אֹותן ונֹוטלין ּבאין הענּיים אּלא ,ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָ
מּידֹו. אֹותן מֹוציאין ׁשּביׂשראל, עני ואפּלּו ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָּבעלים;

.Ë צדק ּגר אּלא אינֹו ענּיים, ּבמּתנֹות האמּור ּגר -ּכל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבן  ּלוי מה והּגר", הּלוי "ּובא ּבמעׂשר: אֹומר  הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשהרי
ענּיי  מֹונעין אין כן, ּפי על  ואף ּברית. ּבן הּגר אף ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַּברית
ונֹוטלין  יׂשראל ענּיי ּבכלל ּבאין אּלא אּלּו, מּמּתנֹות ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּגֹוים

ׁשלֹום. ּדרכי מּפני - ְְִֵֵַָָאֹותן
.È"אתם ּתעזב ולּגר "לעני ענּיים: ּבמּתנֹות זמן נאמר ּכל , ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ולחזר  מּלבּקׁש הענּיים ּפסקּו אֹותן. ּתֹובעין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹׁשהענּיים
ּגּופן  ׁשאין אדם; לכל מּתר מהן הּנׁשאר הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻעליהן
ּבהן  נאמר ׁשּלא ּדמיהן; לּתן חּיב ואינֹו ּכתרּומֹות. ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹקדֹוׁש
לעזב  מצּוה ואינֹו אתם"; "ּתעזב אּלא לענּיים", ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ"ונתן

ענּיים. אין והרי לענּיים, אּלא ּולעֹופֹות לחּיה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָאֹותן
.‡È המלּקטים מּׁשּיּכנסּו ּבלקט? מּתרין אדם ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּומאימתי

ּומאימתי  ויצאּו. הראׁשֹונים, מלּקטים אחר וילּקטּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָהּׁשנּיים
ּבּכרם  הענּיים מּׁשּיהּלכּו ּובעֹוללֹות? ּבפרט מּתרין אדם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל
אדם  ּכל ּומאימתי אדם. לכל מּתר כן אחרי הּנׁשאר ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֻויבֹואּו,
אֹותּה ׁשכח אם יׂשראל? ּבארץ זיתים ׁשל ּבׁשכחה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻמּתרין
ׁשהּוא  ּכסלו, חדׁש מראׁש ּבּה מּתר זה הרי - הּזית ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֻּבראׁש

רביעה אפלה[מטר]זמן ּבׁשנה השני ׁשנּיה המועד [כלומר: ְְְְֲִִֵַָָָָָ
מאחרים] שהגשמים בשנה המטר צּבּורי לירידת אבל ;ֲִֵָ

מּׁשּיפסקּו ּבהן מּתר זה הרי האילן, ּתחת ׁשּיּׁשכחּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻזיתים
אחריהן. מּלחּזר ְֲֲִִִֵֵֶַַענּיים

.·È ּבארץ הּמּנחֹות הּזיתים ׁשכחת לּטל לעני ׁשּיׁש זמן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּכל
אדם  ּכל הּתר ׁשּכבר ּפי על ואף נֹוטל, - האילנֹות ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּתחת

ׁשכחה  לּטל לֹו ׁשּיׁש זמן וכל האילנֹות; ׁשּבראׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבּׁשכחה
ׁשכחה  לֹו אין ׁשעדין ּפי על ואף נֹוטל, - האילן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּבראׁש

.ּתחּתיו  ְַָ
.‚Èמּתנֹות- עליהן מקּפידין הענּיים ׁשאין ׁשּבּׂשדה ענּיים ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּפסקּו לא ׁשעדין ּפי על ואף הּׂשדה, ּבעל ׁשל הן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהרי
מּתנֹותיהן  על מּלחּזר .הענּיים ְְֲִִִֵֵֶַַַָ

.„È אּלא הּתֹורה מן נֹוהגֹות אינן - האּלּו ענּיים מּתנֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָּכל
ּוכמעׂשרֹות  ּכתרּומֹות יׂשראל, אֹומר:ּבארץ הּכתּוב הרי ; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ

."בׂשד קציר תקצר ו"ּכי ארצכם", קציר את ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָֹֻ"ּובקצרכם
לארץ  ּבחּוצה נֹוהגת ׁשהּפאה ּבּתלמּוד, נתּפרׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּוכבר
אּלּו, ענּיים מּתנֹות לׁשאר הּדין ׁשהּוא לי, ויראה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמּדבריהם;

סֹופרים. מּדברי לארץ ּבחּוצה נֹוהגֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָׁשהן
.ÂË הּפאה ׁשעּור הּוא ׁשעּור;ּכּמה לּה אין הּתֹורה, מן ? ִִִֵֵַַַָָָָ

מּדבריהם, אבל חֹובתֹו. ידי יצא אחת, ׁשּבלת הּניח ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאפּלּו
לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ, ּבין מּׁשּׁשים, מאחד ּפחֹות ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאין
רב  ּולפי הּׂשדה, ּגדל לפי מּׁשּׁשים האחד על ְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּומֹוסיף
קטּנה  ׁשהיא ׂשדה ּכיצד? הּזרע. ּברּכת ּולפי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהענּיים,
לעני  מֹועיל אינֹו מּׁשּׁשים, אחד מּמּנה הּניח ׁשאם ְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּביֹותר,
מרּבין, הענּיים היּו אם וכן הּׁשעּור; על מֹוסיף זה הרי -ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָֻ

נתּבר  ׁשהרי הרּבה, ואסף מעט זרע ואם מֹוסיף מֹוסיף. -  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ואין  ׂשכר; לֹו מֹוסיפין ּבפאה, הּמֹוסיף וכל הּברכה. ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָלפי

ׁשעּור. הּזאת ִַַָָֹלהֹוספה

ה'תשע"ד  אייר י"ב שני יום

ב  ¤¤ּפרק
ּכּלֹו‡. ּולקיטתֹו ונׁשמר, הארץ, מן ׁשּגּדּוליו אכל, ְְְִִִִֶֶֶָָָָָָֹֻּכל

ּבפאה  חּיב - לקּיּום אֹותֹו ּומכניסין ׁשּנאמר:ּכאחת, , ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָ
ארצכם". קציר את ְְְְְְִֶֶֶַֻ"ּובקצרכם

ׁשחּיב ·. הּוא האּלּו, ּדרכים ּבחמׁש לקציר הּדֹומה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
והאגֹוזין,ּבפאה  והחרּובין, והּקטנּיֹות, הּתבּואה, ּכגֹון - ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָ

ּבין  והּתמרים והּזיתים, והענבים, והרּמֹונים, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָוהּׁשקדים,
ּופּואה  איסטיס אבל ּבאּלּו. ּכּיֹוצא וכל יבׁשים, ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹֻרטּבים
ּופטרּיֹות  ּכמהין וכן אכל. ׁשאינן מּפני ּפטּורין, ּבהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹוכּיֹוצא
הארץ. ּפרֹות ּכׁשאר הארץ מן ּגּדּוליהן ׁשאין מּפני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּפטּורין,
מפקר  הּוא ׁשהרי ׁשּיׁשמרּנּו, מי לֹו ׁשאין ּפטּור, ההפקר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻוכן

הּתא  וכן ּכאחד,לּכל. לקיטתן ׁשאין ּבפאה, חּיבין אינן נים ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּׁשּיּגמר  מה ּבֹו ויׁש הּיֹום ּׁשּיּגמר מה זה ּבאילן יׁש ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
אֹותֹו מכניסין ׁשאין ּפטּור, הּירק וכן ימים. ּכּמה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלאחר
מיּבׁשין  ׁשהרי ּבּפאה, חּיבין והּבצלים הּׁשּומים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלקּיּום.
ּבצלים  ׁשל האּמהֹות וכן לּקּיּום; אֹותן ּומכניסין ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָאֹותן
וכן  ּבפאה. חּיבֹות הּזרע, מהן לּקח ּבארץ אֹותן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּמּניחין

ּבהן. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ּבפאה ‚. חּיב ׁשהּוא ּכל ׁשּתפין קרקע ׁשל היתה ואפּלּו , ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

רּבים. ׁשל אפּלּו ארצכם", "קציר ׁשּנאמר: -ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַ
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אֹו„. לסטים, קצרּוה אֹו לעצמן, ּגֹוים ׁשּקצרּוה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָׂשדה
זֹו הרי - ּבהמה אֹו הרּוח ׁשּברּתּה אֹו נמלים, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָקרסמּוה

ּבּקמה  הּפאה ׁשחֹובת הּפאה; מן .ּפטּורה ְִֵֵֶַַַַָָָָָ
זֹו‰. הרי - ׁשּנׁשאר חציּה הּלסטים וקצרּו חציּה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָקצר

הּלסטים  ׁשּקצרּו ּבחצי - ׁשהחּיּוב קצרּוּפטּורה; אם אבל . ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
לׁשעּור  ּפאה נֹותן - הּׁשאר וקצר הּוא וחזר חציּה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּלסטים
ּפאה  נֹותן הּלֹוקח - חציּה ּומכר חציּה, קצר ּׁשּקצר; ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמה
נֹותן  הּגזּבר מּיד הּפֹודה - חציּה והקּדיׁש חציּה, קצר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלּכל.
הּנׁשאר  מן מּניח זה הרי - והקּדיׁשֹו חציּה, קצר לּכל; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּפאה

לּכל. הראּויה ְֵַָָָֹּפאה
.Âּבּׁש למּכר ענבים מּמּנּו ּבֹוצר ׁשהיה ּובדעּתֹוּכרם ּוק, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

מּכאן  לּׁשּוק ּבֹוצר היה אם - אֹותֹו לדר לּגת הּׁשאר ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹׁשּיּניח
הּנׁשאר. ּכפי לּגת, ּׁשּבֹוצר למה ּפאה נֹותן זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּומּכאן
נֹותן  זה הרי - ּבלבד אחת מרּוח לּׁשּוק ּבֹוצר היה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָואם
ּובצר  הֹואיל הּכרם; לכל הראּוי ּכפי הּנׁשאר, מן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפאה
מּכאן, ּומעט מּכאן מעט עראי ּכבֹוצר אינֹו - אחת ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָמרּוח

ּפטּור  מלילֹותׁשהּוא הּקֹוטף וכן של . עראית [קטיפה ְְִֵֵֶַָ
ׂשדהּו,שבלים] ּכל קטף אפּלּו - לביתֹו ּומכניס מעט ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָמעט

הּפאה. ּומן הּׁשכחה ּומן הּלקט מן ְִִִִֵֶֶַַַָָָּפטּור
.Ê הביאה לא ועדין ׁשּתגמר קדם - ׂשדהּו ּכל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻהּקֹוצר

חּיבת  לׁשליׁש, הּגיעה ואם ּפטּורה; זֹו הרי וכן ׁשליׁש, . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָ
חּיבין. ּגמירתן, ׁשליׁש נגמרּו אם - האילן ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָּבפרֹות

.Á חּיבת - קמה והיא ּופדאּה קמה, והיא ׂשדהּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּמקּדיׁש
ׁשּבׁשעת  ּפטּורה; - ּפדאּה ּכ ואחר הּגזּבר, קצרּה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָּבפאה.

ּבפאה  חּיב ׁשאינֹו קדׁש היתה הּפאה, .חּיּוב ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
.Ë מן ּפטּורה זֹו הרי - נתּגּיר ּכ ואחר ׂשדהּו, ׁשּקצר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּגֹוי

הּׁשכחה  ׁשאין ּפי על אף הּׁשכחה, ּומן הּלקט ּומן ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּפאה
העּמּור  ּבׁשעת .אּלא ְִִֶַָָ

.È ּבקיאין ׁשאינן מּפני לקצר, ּגֹוים ּפֹועלים ׂשֹוכרין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָֹאין
ז  הרי ּכּלּה, את וקצרּו ׂשכר ואם ּופאה; חּיבת ּבלקט ֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

.ּבפאה  ְֵָ
.‡È הרי - ּפאה הּניח ולא ׂשדהּו, ּכל ׁשּקצר הּבית ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבעל

לענּיים  ּפאה הּׁשּבלים מן נֹותן לעּׂשר;זה צרי ואינֹו , ְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
מן  ּפטּור זה הרי ּפאה, מּׁשּום הּקציר רב להן נתן ֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואפּלּו
קדם  ּפאה להן נֹותן זרה, לא ועדין ּדׁש אם וכן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּמעׂשרֹות.
- מלאכּתֹו וגמר ּובמזרה, ּברחת וזרה ּדׁש אבל ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּיעּׂשר;
ׁשעּור  המעּׂשרין, הּפרֹות מן להן נֹותן ּכ ואחר ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻמעּׂשר,

ּבאילנֹות. וכן ׂשדה. לאֹותּה הראּויה ְְְְִֵֵֶַָָָָָָהּפאה
.·Èׁשּיהיּו ּכדי - הּׂשדה ּבסֹוף אּלא הּפאה את מּניחין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאין

נּכרת  ׁשּתהיה ּוכדי לֹו, ׁשּיבֹואּו מקֹום יֹודעין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָהענּיים
יתּכּון  ׁשּלא - הרּמאין ּומּפני יחׁשד, ולא ולּׁשבים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹלעֹוברים
הּׂשדה, סֹוף קֹוצר אֹותֹו ׁשרֹואין לאּלּו ואֹומר הּכל, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹלקצר
ׁשם  ׁשאין ׁשעה יׁשמר ׁשּלא ועֹוד, הּנחּתי'. הּׂשדה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ'ּבתחּלת

לֹו הּקרֹוב לעני ויּתנּנה ויּניחּנה, הּפאה אדם, והּניח עבר . ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ׁשּיּניח  וצרי ּפאה; זֹו הרי - ּבאמצעּה אֹו הּׂשדה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבתחּלת
ּבּׂשדה  ּׁשּנׁשאר למה הראּויה הּפאה ּכׁשעּור הּׂשדה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבסֹוף

הראׁשֹונה. את ׁשהפריׁש ְִִִֶֶַַָָאחר
.‚È מּצד לנּו 'ּתן לֹו: ואמרּו לענּיים, ּפאה ׁשּנתן הּבית ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעל

- להם ונתן ּפאה זה', וזֹו ׁשהפריׁשזֹו הּׂשדה ּבעל וכן ; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
זֹו 'הרי ׁשאמר: אֹו זֹו', וגם ּפאה, זֹו 'הרי ואמר: ְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָּפאה,

ּפאה. ׁשּתיהן הרי - וזֹו' ְְֲֵֵֵֵֶָָּפאה,
.„È מּניחין אּלא הּׂשדה, ּכל את לקצר לּפֹועלים ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאסּור

הּפאה  ּכׁשעּור הּׂשדה עד ּבסֹוף ּכלּום, ּבּה לענּיים ואין ; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּפאה  ׁשראה עני ,לפיכ מּדעּתֹו. הּבית ּבעל ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיפריׁשּנה
לֹו ׁשּיּודע עד ּגזל, מּׁשּום ּבּה לּגע אסּור - ׂשדה ְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבסֹוף

הּבית. ּבעל מּדעת ִִִֶַַַַַַׁשהיא
.ÂË מּזרעים ּבהן וכּיֹוצא וקטנּיֹות ּתבּואה ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּפאה

ּבמחּבר  נּתנת - והאילנֹות הּכרם ּפאת וכן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּנקצרין,
אֹותּה קֹוצרין ואין ּבידם; אֹותּה ּבֹוזזין והענּיים ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָלּקרקע,
איׁש יּכּו ׁשּלא ּכדי - ּבקרּדּמֹות אֹותּה עֹוקרין ולא ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹֻּבמּגלֹות,

רעהּו הרי את ּביניהן, אֹותּה לחּלק הענּיים אֹותן רצּו . ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
אֹומר  ואחד לחּלק, אֹומרין ותׁשעה ּתׁשעים אפּלּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָמחּלקין;

ּכהלכה. ׁשאמר ׁשֹומעין, האחד לזה - ְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹלבז
.ÊËּדלית ׁשל מוגבהת]ּפאה ׁשאין [=גפן ּדקל, וׁשל ְִֵֵֶֶֶֶֶָָ

הּבית  ּבעל - ּגדֹולה ּבסּכנה אּלא אֹותּה לבז מּגיעין ְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹהענּיים
אֹותּה לבז ּכּלן רצּו ואם הענּיים; ּבין ּומחּלק אֹותּה, ְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹֻמֹוריד

ּבֹוזזין  ואחד לעצמן, לבז, אֹומרין ותׁשעה ּתׁשעים ואפּלּו ; ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹ
ּבעל  ּומחּיבין ּכהלכה, ׁשאמר לאחד ׁשֹומעין - לחּלק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאֹומר

ּביניהן. ּולחּלק להֹוריד ְְִִֵֵֵֶַַַהּבית
.ÊÈ,ּבּׂשדה לענּיים הּפאה את מחּלקין ּבּיֹום עּתֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבׁשלׁש

הּיֹום, ּובחצֹות ּבּׁשחר, - אֹותּה לבז אֹותן מּניחין ֲִִַַַַַַָָָֹאֹו
לּטל  אֹותֹו מּניחין אין זה, ּבזמן ׁשּלא ׁשּבא ועני ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּובמנחה;
לּטל  ּכּלן ּבֹו ׁשּיתקּבצּו לענּיים קבּוע עת ׁשּיהיה ּכדי -. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

ענּיֹות  ׁשם ׁשּיׁש מּפני ּבּיֹום? אחת עת לּה קבעּו לא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹולּמה
קטּנים  ׁשם ויׁש הּיֹום, ּבתחּלת לאכל ׁשּצריכין ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָֹמניקֹות
ויׁש הּיֹום, חצי עד לּׂשדה יּגיעּו ולא ּבּבקר נעֹורין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשאינן

הּמנחה. עד מּגיעין ׁשאינן זקנים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשם
.ÁÈ ׁשּנפל אֹו הּׁשאר, על וזרק הּפאה מקצת ׁשּנטל ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעני

ּומעבירין  אֹותֹו, קֹונסין - עליה טּליתֹו ׁשּפרׂש אֹו ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעליה,
מּמּנה  ויּנתן אֹותֹו מּידֹו, אֹותֹו לֹוקחין - ּׁשּנטל מה ואפּלּו ; ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אחר. ְִֵַָלעני
.ËÈ ּפלֹוני לאיׁש זה 'הרי ואמר: הּפאה, את ׁשּלּקט ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי

לעצמֹו, ּבּה ׁשּזֹוכה מּתֹו - ׁשּלּקט זה הּוא עני אם - ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהעני'
אּלא  לֹו, זכה לא - הּוא עׁשיר ואם ּפלֹוני; לאֹותֹו ּבּה ְְְִִִֶָָָָָָָֹזכה

ראׁשֹון  ׁשּנמצא לעני .יּתנּנה ְְִִִִֶֶֶָָָ
.Î,לפניו העֹומדין אּלּו לענּיים ּפאה ׁשהּניח הּבית ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבעל

ּבלקט  זֹוכה אדם ׁשאין ּבּה; זכה - ּונטלּה אחר עני ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָּובא
לידֹו ׁשּיּגיעּו עד מציאה, ׁשל וסלע ּופאה .ׁשכחה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
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לא  ּכרמ ּופרט תעֹולל, לא וכרמ" ׁשּנאמר: - ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַֹֹּבעֹוללֹות
המעּמר וכן אתם". ּתעזב ולּגר לעני ,[חבילות]תלּקט; ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ

ׁשּנאמר: יּקחּנה, לא זה הרי - ּבּׂשדה אחת אלּמה ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻוׁשכח
- ּולקחֹו עבר לקחּתֹו". תׁשּוב לא ּבּׂשדה, עמר ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָֹֹ"וׁשכחּת
"לּגר  ׁשּנאמר: לענּיים, נֹותנֹו זה הרי ואפהּו, טחנ ֹו ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאפּלּו
ׁשּכּלן  למדּת, הא עׂשה. מצות זֹו יהיה", ולאלמנה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻלּיתֹום
ׁשּבהן, עׂשה קּים לא ואם לעׂשה; ׁשּנּתק תעׂשה לא ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹמצות

ֶלֹוקה.
.Âׁשכח ּכׁשם אם - ּבּקמה היא ּכ ּבעמרין, ׁשהּׁשכחה ְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשהּׁשכחה  ּוכׁשם לענּיים. זֹו הרי קצרּה, ולא הּקמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹמקצת
ּכּלן  לאילנֹות ׁשכחה יׁש ּכ - ּבּה וכּיֹוצא ,ּבּתבּואה ְְְִִֵֵַַָָָָָָָֻ

"אחרי תפאר לא ,זית תחּבט "ּכי [ודרשו:ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
שכחה] זו להן "אחריך" ׁשּיׁש האילנֹות, לׁשאר הּדין והּוא ;ְְִִִֵֶֶַָָָָ

ּכּזיתים. ְִִֵַָׁשכחה
.Ê,הּפרט - ּבּכרם לענּיים מּתנֹות ׁשארּבע למד, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָנמצאת

והּׁשכחה  והּפאה, -והעֹוללֹות, ּבּתבּואה מּתנֹות וׁשלׁש ; ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹ
- האילנֹות ּבׁשאר ּוׁשּתים והּפאה; והּׁשכחה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּלקט,

והּפאה. ְְִֵַַָָהּׁשכחה,
.Á לּבעלים הניה טֹובת ּבהן אין - אּלּו ענּיים מּתנֹות ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכל

לו  שיחזיק מנת על שירצה למי לתתם רשות לו [=אין

ׁשל טובה] ּכרהן על אֹותן ונֹוטלין ּבאין הענּיים אּלא ,ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָ
מּידֹו. אֹותן מֹוציאין ׁשּביׂשראל, עני ואפּלּו ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָּבעלים;

.Ë צדק ּגר אּלא אינֹו ענּיים, ּבמּתנֹות האמּור ּגר -ּכל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבן  ּלוי מה והּגר", הּלוי "ּובא ּבמעׂשר: אֹומר  הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשהרי
ענּיי  מֹונעין אין כן, ּפי על  ואף ּברית. ּבן הּגר אף ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַּברית
ונֹוטלין  יׂשראל ענּיי ּבכלל ּבאין אּלא אּלּו, מּמּתנֹות ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּגֹוים

ׁשלֹום. ּדרכי מּפני - ְְִֵֵַָָאֹותן
.È"אתם ּתעזב ולּגר "לעני ענּיים: ּבמּתנֹות זמן נאמר ּכל , ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ולחזר  מּלבּקׁש הענּיים ּפסקּו אֹותן. ּתֹובעין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹׁשהענּיים
ּגּופן  ׁשאין אדם; לכל מּתר מהן הּנׁשאר הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻעליהן
ּבהן  נאמר ׁשּלא ּדמיהן; לּתן חּיב ואינֹו ּכתרּומֹות. ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹקדֹוׁש
לעזב  מצּוה ואינֹו אתם"; "ּתעזב אּלא לענּיים", ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ"ונתן

ענּיים. אין והרי לענּיים, אּלא ּולעֹופֹות לחּיה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָאֹותן
.‡È המלּקטים מּׁשּיּכנסּו ּבלקט? מּתרין אדם ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּומאימתי

ּומאימתי  ויצאּו. הראׁשֹונים, מלּקטים אחר וילּקטּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָהּׁשנּיים
ּבּכרם  הענּיים מּׁשּיהּלכּו ּובעֹוללֹות? ּבפרט מּתרין אדם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל
אדם  ּכל ּומאימתי אדם. לכל מּתר כן אחרי הּנׁשאר ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֻויבֹואּו,
אֹותּה ׁשכח אם יׂשראל? ּבארץ זיתים ׁשל ּבׁשכחה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻמּתרין
ׁשהּוא  ּכסלו, חדׁש מראׁש ּבּה מּתר זה הרי - הּזית ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֻּבראׁש

רביעה אפלה[מטר]זמן ּבׁשנה השני ׁשנּיה המועד [כלומר: ְְְְֲִִֵַָָָָָ
מאחרים] שהגשמים בשנה המטר צּבּורי לירידת אבל ;ֲִֵָ

מּׁשּיפסקּו ּבהן מּתר זה הרי האילן, ּתחת ׁשּיּׁשכחּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻזיתים
אחריהן. מּלחּזר ְֲֲִִִֵֵֶַַענּיים

.·È ּבארץ הּמּנחֹות הּזיתים ׁשכחת לּטל לעני ׁשּיׁש זמן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּכל
אדם  ּכל הּתר ׁשּכבר ּפי על ואף נֹוטל, - האילנֹות ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּתחת

ׁשכחה  לּטל לֹו ׁשּיׁש זמן וכל האילנֹות; ׁשּבראׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבּׁשכחה
ׁשכחה  לֹו אין ׁשעדין ּפי על ואף נֹוטל, - האילן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּבראׁש

.ּתחּתיו  ְַָ
.‚Èמּתנֹות- עליהן מקּפידין הענּיים ׁשאין ׁשּבּׂשדה ענּיים ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּפסקּו לא ׁשעדין ּפי על ואף הּׂשדה, ּבעל ׁשל הן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהרי
מּתנֹותיהן  על מּלחּזר .הענּיים ְְֲִִִֵֵֶַַַָ

.„È אּלא הּתֹורה מן נֹוהגֹות אינן - האּלּו ענּיים מּתנֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָּכל
ּוכמעׂשרֹות  ּכתרּומֹות יׂשראל, אֹומר:ּבארץ הּכתּוב הרי ; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ

."בׂשד קציר תקצר ו"ּכי ארצכם", קציר את ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָֹֻ"ּובקצרכם
לארץ  ּבחּוצה נֹוהגת ׁשהּפאה ּבּתלמּוד, נתּפרׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּוכבר
אּלּו, ענּיים מּתנֹות לׁשאר הּדין ׁשהּוא לי, ויראה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמּדבריהם;

סֹופרים. מּדברי לארץ ּבחּוצה נֹוהגֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָׁשהן
.ÂË הּפאה ׁשעּור הּוא ׁשעּור;ּכּמה לּה אין הּתֹורה, מן ? ִִִֵֵַַַָָָָ

מּדבריהם, אבל חֹובתֹו. ידי יצא אחת, ׁשּבלת הּניח ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאפּלּו
לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ, ּבין מּׁשּׁשים, מאחד ּפחֹות ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאין
רב  ּולפי הּׂשדה, ּגדל לפי מּׁשּׁשים האחד על ְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּומֹוסיף
קטּנה  ׁשהיא ׂשדה ּכיצד? הּזרע. ּברּכת ּולפי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהענּיים,
לעני  מֹועיל אינֹו מּׁשּׁשים, אחד מּמּנה הּניח ׁשאם ְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּביֹותר,
מרּבין, הענּיים היּו אם וכן הּׁשעּור; על מֹוסיף זה הרי -ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָֻ

נתּבר  ׁשהרי הרּבה, ואסף מעט זרע ואם מֹוסיף מֹוסיף. -  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ואין  ׂשכר; לֹו מֹוסיפין ּבפאה, הּמֹוסיף וכל הּברכה. ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָלפי

ׁשעּור. הּזאת ִַַָָֹלהֹוספה

ה'תשע"ד  אייר י"ב שני יום

ב  ¤¤ּפרק
ּכּלֹו‡. ּולקיטתֹו ונׁשמר, הארץ, מן ׁשּגּדּוליו אכל, ְְְִִִִֶֶֶָָָָָָֹֻּכל

ּבפאה  חּיב - לקּיּום אֹותֹו ּומכניסין ׁשּנאמר:ּכאחת, , ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָ
ארצכם". קציר את ְְְְְְִֶֶֶַֻ"ּובקצרכם

ׁשחּיב ·. הּוא האּלּו, ּדרכים ּבחמׁש לקציר הּדֹומה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
והאגֹוזין,ּבפאה  והחרּובין, והּקטנּיֹות, הּתבּואה, ּכגֹון - ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָ

ּבין  והּתמרים והּזיתים, והענבים, והרּמֹונים, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָוהּׁשקדים,
ּופּואה  איסטיס אבל ּבאּלּו. ּכּיֹוצא וכל יבׁשים, ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹֻרטּבים
ּופטרּיֹות  ּכמהין וכן אכל. ׁשאינן מּפני ּפטּורין, ּבהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹוכּיֹוצא
הארץ. ּפרֹות ּכׁשאר הארץ מן ּגּדּוליהן ׁשאין מּפני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּפטּורין,
מפקר  הּוא ׁשהרי ׁשּיׁשמרּנּו, מי לֹו ׁשאין ּפטּור, ההפקר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻוכן

הּתא  וכן ּכאחד,לּכל. לקיטתן ׁשאין ּבפאה, חּיבין אינן נים ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּׁשּיּגמר  מה ּבֹו ויׁש הּיֹום ּׁשּיּגמר מה זה ּבאילן יׁש ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
אֹותֹו מכניסין ׁשאין ּפטּור, הּירק וכן ימים. ּכּמה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלאחר
מיּבׁשין  ׁשהרי ּבּפאה, חּיבין והּבצלים הּׁשּומים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלקּיּום.
ּבצלים  ׁשל האּמהֹות וכן לּקּיּום; אֹותן ּומכניסין ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָאֹותן
וכן  ּבפאה. חּיבֹות הּזרע, מהן לּקח ּבארץ אֹותן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּמּניחין

ּבהן. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ּבפאה ‚. חּיב ׁשהּוא ּכל ׁשּתפין קרקע ׁשל היתה ואפּלּו , ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

רּבים. ׁשל אפּלּו ארצכם", "קציר ׁשּנאמר: -ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַ
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אֹו„. לסטים, קצרּוה אֹו לעצמן, ּגֹוים ׁשּקצרּוה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָׂשדה
זֹו הרי - ּבהמה אֹו הרּוח ׁשּברּתּה אֹו נמלים, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָקרסמּוה

ּבּקמה  הּפאה ׁשחֹובת הּפאה; מן .ּפטּורה ְִֵֵֶַַַַָָָָָ
זֹו‰. הרי - ׁשּנׁשאר חציּה הּלסטים וקצרּו חציּה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָקצר

הּלסטים  ׁשּקצרּו ּבחצי - ׁשהחּיּוב קצרּוּפטּורה; אם אבל . ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
לׁשעּור  ּפאה נֹותן - הּׁשאר וקצר הּוא וחזר חציּה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּלסטים
ּפאה  נֹותן הּלֹוקח - חציּה ּומכר חציּה, קצר ּׁשּקצר; ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמה
נֹותן  הּגזּבר מּיד הּפֹודה - חציּה והקּדיׁש חציּה, קצר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלּכל.
הּנׁשאר  מן מּניח זה הרי - והקּדיׁשֹו חציּה, קצר לּכל; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּפאה

לּכל. הראּויה ְֵַָָָֹּפאה
.Âּבּׁש למּכר ענבים מּמּנּו ּבֹוצר ׁשהיה ּובדעּתֹוּכרם ּוק, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

מּכאן  לּׁשּוק ּבֹוצר היה אם - אֹותֹו לדר לּגת הּׁשאר ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹׁשּיּניח
הּנׁשאר. ּכפי לּגת, ּׁשּבֹוצר למה ּפאה נֹותן זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּומּכאן
נֹותן  זה הרי - ּבלבד אחת מרּוח לּׁשּוק ּבֹוצר היה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָואם
ּובצר  הֹואיל הּכרם; לכל הראּוי ּכפי הּנׁשאר, מן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפאה
מּכאן, ּומעט מּכאן מעט עראי ּכבֹוצר אינֹו - אחת ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָמרּוח

ּפטּור  מלילֹותׁשהּוא הּקֹוטף וכן של . עראית [קטיפה ְְִֵֵֶַָ
ׂשדהּו,שבלים] ּכל קטף אפּלּו - לביתֹו ּומכניס מעט ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָמעט

הּפאה. ּומן הּׁשכחה ּומן הּלקט מן ְִִִִֵֶֶַַַָָָּפטּור
.Ê הביאה לא ועדין ׁשּתגמר קדם - ׂשדהּו ּכל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻהּקֹוצר

חּיבת  לׁשליׁש, הּגיעה ואם ּפטּורה; זֹו הרי וכן ׁשליׁש, . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָ
חּיבין. ּגמירתן, ׁשליׁש נגמרּו אם - האילן ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָּבפרֹות

.Á חּיבת - קמה והיא ּופדאּה קמה, והיא ׂשדהּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּמקּדיׁש
ׁשּבׁשעת  ּפטּורה; - ּפדאּה ּכ ואחר הּגזּבר, קצרּה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָּבפאה.

ּבפאה  חּיב ׁשאינֹו קדׁש היתה הּפאה, .חּיּוב ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
.Ë מן ּפטּורה זֹו הרי - נתּגּיר ּכ ואחר ׂשדהּו, ׁשּקצר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּגֹוי

הּׁשכחה  ׁשאין ּפי על אף הּׁשכחה, ּומן הּלקט ּומן ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּפאה
העּמּור  ּבׁשעת .אּלא ְִִֶַָָ

.È ּבקיאין ׁשאינן מּפני לקצר, ּגֹוים ּפֹועלים ׂשֹוכרין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָֹאין
ז  הרי ּכּלּה, את וקצרּו ׂשכר ואם ּופאה; חּיבת ּבלקט ֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

.ּבפאה  ְֵָ
.‡È הרי - ּפאה הּניח ולא ׂשדהּו, ּכל ׁשּקצר הּבית ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבעל

לענּיים  ּפאה הּׁשּבלים מן נֹותן לעּׂשר;זה צרי ואינֹו , ְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
מן  ּפטּור זה הרי ּפאה, מּׁשּום הּקציר רב להן נתן ֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואפּלּו
קדם  ּפאה להן נֹותן זרה, לא ועדין ּדׁש אם וכן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּמעׂשרֹות.
- מלאכּתֹו וגמר ּובמזרה, ּברחת וזרה ּדׁש אבל ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּיעּׂשר;
ׁשעּור  המעּׂשרין, הּפרֹות מן להן נֹותן ּכ ואחר ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻמעּׂשר,

ּבאילנֹות. וכן ׂשדה. לאֹותּה הראּויה ְְְְִֵֵֶַָָָָָָהּפאה
.·Èׁשּיהיּו ּכדי - הּׂשדה ּבסֹוף אּלא הּפאה את מּניחין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאין

נּכרת  ׁשּתהיה ּוכדי לֹו, ׁשּיבֹואּו מקֹום יֹודעין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָהענּיים
יתּכּון  ׁשּלא - הרּמאין ּומּפני יחׁשד, ולא ולּׁשבים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹלעֹוברים
הּׂשדה, סֹוף קֹוצר אֹותֹו ׁשרֹואין לאּלּו ואֹומר הּכל, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹלקצר
ׁשם  ׁשאין ׁשעה יׁשמר ׁשּלא ועֹוד, הּנחּתי'. הּׂשדה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ'ּבתחּלת

לֹו הּקרֹוב לעני ויּתנּנה ויּניחּנה, הּפאה אדם, והּניח עבר . ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ׁשּיּניח  וצרי ּפאה; זֹו הרי - ּבאמצעּה אֹו הּׂשדה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבתחּלת
ּבּׂשדה  ּׁשּנׁשאר למה הראּויה הּפאה ּכׁשעּור הּׂשדה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבסֹוף

הראׁשֹונה. את ׁשהפריׁש ְִִִֶֶַַָָאחר
.‚È מּצד לנּו 'ּתן לֹו: ואמרּו לענּיים, ּפאה ׁשּנתן הּבית ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעל

- להם ונתן ּפאה זה', וזֹו ׁשהפריׁשזֹו הּׂשדה ּבעל וכן ; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
זֹו 'הרי ׁשאמר: אֹו זֹו', וגם ּפאה, זֹו 'הרי ואמר: ְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָּפאה,

ּפאה. ׁשּתיהן הרי - וזֹו' ְְֲֵֵֵֵֶָָּפאה,
.„È מּניחין אּלא הּׂשדה, ּכל את לקצר לּפֹועלים ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאסּור

הּפאה  ּכׁשעּור הּׂשדה עד ּבסֹוף ּכלּום, ּבּה לענּיים ואין ; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּפאה  ׁשראה עני ,לפיכ מּדעּתֹו. הּבית ּבעל ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיפריׁשּנה
לֹו ׁשּיּודע עד ּגזל, מּׁשּום ּבּה לּגע אסּור - ׂשדה ְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבסֹוף

הּבית. ּבעל מּדעת ִִִֶַַַַַַׁשהיא
.ÂË מּזרעים ּבהן וכּיֹוצא וקטנּיֹות ּתבּואה ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּפאה

ּבמחּבר  נּתנת - והאילנֹות הּכרם ּפאת וכן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּנקצרין,
אֹותּה קֹוצרין ואין ּבידם; אֹותּה ּבֹוזזין והענּיים ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָלּקרקע,
איׁש יּכּו ׁשּלא ּכדי - ּבקרּדּמֹות אֹותּה עֹוקרין ולא ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹֻּבמּגלֹות,

רעהּו הרי את ּביניהן, אֹותּה לחּלק הענּיים אֹותן רצּו . ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
אֹומר  ואחד לחּלק, אֹומרין ותׁשעה ּתׁשעים אפּלּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָמחּלקין;

ּכהלכה. ׁשאמר ׁשֹומעין, האחד לזה - ְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹלבז
.ÊËּדלית ׁשל מוגבהת]ּפאה ׁשאין [=גפן ּדקל, וׁשל ְִֵֵֶֶֶֶֶָָ

הּבית  ּבעל - ּגדֹולה ּבסּכנה אּלא אֹותּה לבז מּגיעין ְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹהענּיים
אֹותּה לבז ּכּלן רצּו ואם הענּיים; ּבין ּומחּלק אֹותּה, ְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹֻמֹוריד

ּבֹוזזין  ואחד לעצמן, לבז, אֹומרין ותׁשעה ּתׁשעים ואפּלּו ; ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹ
ּבעל  ּומחּיבין ּכהלכה, ׁשאמר לאחד ׁשֹומעין - לחּלק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאֹומר

ּביניהן. ּולחּלק להֹוריד ְְִִֵֵֵֶַַַהּבית
.ÊÈ,ּבּׂשדה לענּיים הּפאה את מחּלקין ּבּיֹום עּתֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבׁשלׁש

הּיֹום, ּובחצֹות ּבּׁשחר, - אֹותּה לבז אֹותן מּניחין ֲִִַַַַַַָָָֹאֹו
לּטל  אֹותֹו מּניחין אין זה, ּבזמן ׁשּלא ׁשּבא ועני ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּובמנחה;
לּטל  ּכּלן ּבֹו ׁשּיתקּבצּו לענּיים קבּוע עת ׁשּיהיה ּכדי -. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

ענּיֹות  ׁשם ׁשּיׁש מּפני ּבּיֹום? אחת עת לּה קבעּו לא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹולּמה
קטּנים  ׁשם ויׁש הּיֹום, ּבתחּלת לאכל ׁשּצריכין ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָֹמניקֹות
ויׁש הּיֹום, חצי עד לּׂשדה יּגיעּו ולא ּבּבקר נעֹורין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשאינן

הּמנחה. עד מּגיעין ׁשאינן זקנים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשם
.ÁÈ ׁשּנפל אֹו הּׁשאר, על וזרק הּפאה מקצת ׁשּנטל ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעני

ּומעבירין  אֹותֹו, קֹונסין - עליה טּליתֹו ׁשּפרׂש אֹו ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעליה,
מּמּנה  ויּנתן אֹותֹו מּידֹו, אֹותֹו לֹוקחין - ּׁשּנטל מה ואפּלּו ; ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אחר. ְִֵַָלעני
.ËÈ ּפלֹוני לאיׁש זה 'הרי ואמר: הּפאה, את ׁשּלּקט ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי

לעצמֹו, ּבּה ׁשּזֹוכה מּתֹו - ׁשּלּקט זה הּוא עני אם - ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהעני'
אּלא  לֹו, זכה לא - הּוא עׁשיר ואם ּפלֹוני; לאֹותֹו ּבּה ְְְִִִֶָָָָָָָֹזכה

ראׁשֹון  ׁשּנמצא לעני .יּתנּנה ְְִִִִֶֶֶָָָ
.Î,לפניו העֹומדין אּלּו לענּיים ּפאה ׁשהּניח הּבית ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבעל

ּבלקט  זֹוכה אדם ׁשאין ּבּה; זכה - ּונטלּה אחר עני ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָּובא
לידֹו ׁשּיּגיעּו עד מציאה, ׁשל וסלע ּופאה .ׁשכחה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
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ג  ¤¤ּפרק
חברּתּה‡. על מּׂשדה הּפאה את מּניחין היּואין ּכיצד? . ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבּׁשנּיה  ויּניח ּכּלּה, האחת את יקצר לא - ׂשדֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻלֹו
ׂשד ּפאת תכּלה "לא ׁשּנאמר: לׁשּתיהן, הראּויה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּפאה
ואם  לּה. הראּויה ּפאה ואחת אחת ּבכל ׁשּיּניח ,"ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבקצר

ּפאה. אינּה חברּתּה, על מּׂשדה ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהּניח
.·ּבתֹו נחל והיה אחד, מין ּכּלּה זרּועה ׂשדהּו ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהיתה

אּמת אֹו ,מֹוׁש ׁשאינֹו ּפי על אף הּמים [=תעלת]הּׂשדה, ִִֵֵֶֶַַַַַַַָ
ׁשּתהיה  והּוא ּכאחת, צדדיה ּׁשּבׁשני מה לקצר יכֹול ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
מּצד  ּפאה ונֹותן ׂשדֹות, ּכׁשּתי זֹו הרי - ּוקבּועה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָמֹוׁשכת

לעצמֹו. זה מּצד ּופאה לעצמֹו ְְְְִֵֶֶַַַָזה
מפסיק‚. היה אם רחב [מפריד]וכן ׁשהּוא הּיחיד ּדר ּבּה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

אבל  אּמה. עׂשרה ׁשׁש הרחב הרּבים ּדר אֹו אּמֹות, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָארּבע
הּי ׁשביל ׁשביל אֹו אּמֹות, מארּבע הּפחֹות והּוא חיד, ְְְְִִִֵַַַַַָָ

ּבימֹות  קבּוע היה אם - אּמה עׂשרה מּׁשׁש הּפחֹות ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרּבים
ּבימֹות  קבּוע אינֹו ואם מפסיק; הּגׁשמים, ּובימֹות ְְְִִִִִֵַַַַַָָָהחּמה

אחת. ּכׂשדה היא הרי אּלא מפסיק, אינֹו - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגׁשמים
חרּוׁשה,„. ולא זרּועה ׁשאינּה ּבּורה ארץ ּבּה מפסיק ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹהיה

ׁשהפסיק  אֹו - נזרעה ולא ׁשּנחרׁשה והיא - נירה ארץ ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָֹאֹו
מּכאן  וחּטים מּכאן חּטים ׁשהיה ּכגֹון אחר, זרע ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבּה
ׁשּתביא  קדם אפּלּו ּבאמצעּה ׁשּקצר אֹו ּבאמצע, ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּוׂשעֹורים
ׂשדֹות; לׁשּתי נפסקת זֹו הרי - ׁשּקצר מקֹום וחרׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשליׁש
ׁשל  ּתלמים ּכׁשלׁשה מאּלּו, אחד ּכל רחב ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹוהּוא,

החרישה]ּפתיח ּבּמה [=תחילת רבע. מּבית ּפחֹות והּוא - ְִִֵֶַַַָָֹ
ׁשּתי  על אּמה חמּׁשים ׁשהיא קטּנה ּבׂשדה אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּדברים
הּבּור  אין זֹו, על יתרה היתה אם אבל ּפחֹות; אֹו ְְֲִֵֵַַַָָָָָאּמֹות
ּבית  רחב ּבֹו היה ּכן אם אּלא לׁשנים, מפסיקּה הּניר ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹאֹו

ּבּה. מפסיק ׁשהּוא, ּכל אחר זרע אבל ְֲִֵֶֶַַַַָָָֹרבע.
ּגֹובאי‰. ארבה]אכלּה ּבאמצעּה[מין נמלים קרסמּוה אֹו , ְְְְְֲִִֶַָָָָָָ

מפסיק. זה הרי ׁשאכלּו, מקֹום חרׁש אם -ְְֲִִֵֶֶַַָָָ
.Â ּתּלים ּתּלים ּבֹו יׁש אּלא ׁשוה, ּכּלֹו ׁשאינֹו ּבהר ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּזֹורע

יכֹול  ׁשאינֹו ּפי על אף - עמּקֹות מקֹומֹות ּומקֹומֹות ְְְֲִִֵֶַַָֻּגבֹוהין
הּמקֹום  נחרׁש אּלא ּכאחד, אֹותֹו ולזרע ּכּלֹו אֹותֹו ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻלחרׁש

ּפא  ּומּניח אחת, ּכׂשדה זה הרי - עצמֹו ּבפני אחת הּגבֹוּה ה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ
ההר. ּכל על ההר ְַָָָָָּבסֹוף

.Ê מּכל ּפאה נֹותן טפחים, עׂשרה ּגבֹוהֹות ׁשהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָמדרגֹות
מאחת  נֹותן מערבין, ׁשּורֹות ראׁשי היּו ואם ואחת; ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹאחת

הּכל  ראׁשי על ׁשאין ּפי על אף - מעׂשרה ּפחֹות היּו . ֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּפני  על סלע היה הּכל. על מאחת נֹותן מערבין, ְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹהּׁשּורֹות
ונֹותנּה זה מּצד הּמחרׁשה את הּוא עֹוקר אם - הּׂשדה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכל

מפסיק. אינֹו לאו, ואם מפסיק; זה, ְְְִִִִֵֶַַַָמּצד
.Á ׁשהיא ּפי על אף - אילנֹות ּבּה ׁשּיׁש ׂשדה ִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּזֹורע

מלּבנֹות מרובעות]מלּבנֹות ּכל [ערוגות ואין האילנֹות, ּבין ְְְְְִֵֵַַָָָ
ידּוע  ׁשהּדבר הּׂשדה; לכל אחת ּפאה נֹותן - מערב ְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּזרע

הּזרע. נחלק האילנֹות מקֹום ּומּפני היא, אחת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּׂשדה
.Ë עׂשרה ּכל האילנֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָּבּמה

ּביתר  אילנֹות עׂשרה ּכל היּו אם אבל סאה; ּבית ְְְֲֲִִֵֵָָָָָָָָּבתֹו
ׁשהרי  - ּומלּבן מלּבן מּכל ּפאה נֹותן זה הרי סאה, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּבית
מלּבנֹות  זרע האילנֹות מּפני ולא הרּבה, מרחקין ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻהאילנֹות

.מלּבנֹות  ְְַ
.È לכל אחת ּפאה נֹותן - הּירק ׁשּבין הּבצלים מלּבנֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוכן

ּומׂשימֹו ּביניהן מבּדיל ׁשהּירק ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּבצלים,
מלּבנֹות  .מלּבנֹות ְְְְַַ

.‡Èּבּה ׁשהתחילּו וכיון אחד, מין זרּועה ּכּלּה ׁשהיא ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻׂשדה
עד  ּומּכאן, מּכאן ּׁשּיבׁש מה ּתלׁש אֹו קצר ליּבׁש ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָמקֹומֹות
אם  - מּזֹו זֹו מרחקֹות מלּבנֹות מלּבנֹות מפרד הּלח ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָֹֻׁשּנׁשאר
ערּוגֹות, ערּוגֹות הּמין מאֹותֹו לזרע ׁשם אדם ּבני ּדר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהיה
מלּבן  מּכל ּפאה מּניח זה הרי - חרּדל אֹו ׁשבת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכגֹון
היה  ואם נזרעּו'; ערּוגֹות 'ערּוגֹות אֹומר: ׁשהרֹואה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָּומלּבן,
נֹותן  - וקטנּיֹות ּתבּואה ּכגֹון ׂשדֹות, אֹותֹו ׁשּזֹורעין ְְְְְִִִִֵֶָָמין

לּכל  אחת .ּפאה ֵַַַָֹ
.·È מּכאן ויבׁש מּכאן יבׁש ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבּמה

ּבאמצע כל ולח כדרך השדה בקצה לקצור [ומתחיל ְְֶַַָ
מּניח הקוצרים] ּבאמצע, ויבׁש מּכאן ולח מּכאן לח אבל ;ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

עצמֹו. ּבפני הּלח ּומן עצמֹו ּבפני הּיבׁש ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָמן
.‚È,ּבהן וכ ּיֹוצא ּפֹולין אֹו אפּונים אֹו ּבצלים ׁשּזרעּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׂשדה

מקצת  ּומּניח ּבּׁשּוק, לחין מקצתן למּכר ּבדעּתֹו ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹוהיה
לזה  ּפאה להּניח חּיב - ּגרן מּמּנּו ויעׂשה יבׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּׂשדה
ּבפני  יבׁש אֹותֹו ׁשּקֹוצר ולזה עצמֹו, ּבפני לח אֹותֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּמֹוכר

הן  מינין ּכׁשני והּגרן, ׁשהּׁשּוק .עצמֹו; ְְְִִִֵֵֶֶַַַֹ
.„Èעֹוׂשהּו ׁשהּוא ּפי על אף - אחד מין ׂשדהּו את ִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּזֹורע

ּפי  על אף - מינין ׁשני זרעּה אחת; ּפאה מּניח ּגרנֹות, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָׁשני
ּבפני  זה למין ּפאה נֹותן אחד, ּגרן אֹותן עֹוׂשה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹׁשהּוא

עצמֹו ּבפני זה למין ּופאה .עצמֹו ְְְְִִֵֵֶַַָ
.ÂË ּגונ ׁשני מיני זרעּה ׁשני ׁשּזרעּה ּכגֹון אחד, מּמין ים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

ׂשעֹורים  מיני ׁשני אֹו נֹותן חּטים אחד, ּגרן עׂשין אם - ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ
הלכה  זה, ודבר ּפאֹות; ׁשּתי נֹותן ּגרנֹות, ׁשּתי אחת; ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָּפאה

מּסיני. ְִִֶַֹלמׁשה
.ÊË,ונׁשּתּתפּו חזרּו ּפאֹות; ׁשּתי נֹותנין ׁשחלקּו, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהאחין

אחת  ּפאה ּכנֹותנין ואחר הּׂשדה, חצי ׁשּקצרּו הּׁשּתפין . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ׁשּלקח  וזה ּכלּום; מפריׁש אינֹו הּקצּור, ׁשּלקח זה - ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחּלקּו
ונׁשּתּתפּו, חזרּו ּבלבד. ׁשּלקח החצי על מפריׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהּקמה,
מפריׁש מהן אחד ּכל - ּבׁשּתפּות האחר החצי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻוקצרּו
החצי  על לא אבל ׁשּבּקמה, חברֹו חלק על ׁשּבּקמה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמחלקֹו

ְִֶַׁשּנקצר.
.ÊÈ,הּגיע לא וחציּה ׁשליׁש, עד חציּה ׁשהּגיע ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׂשדה

ּכּלּה הביאה ּכ ואחר חציֹו, ׁשהּגיע ּבחצי וקצר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻוהתחיל
- ּבּתחּלה ׁשהּגיע הראׁשֹון החצי ּגמר ּכ ואחר ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשליׁש,
על  האמצעּיים ּומן האמצעּיים, על הראׁשֹון מן ְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָמפריׁש
האחרֹון  על הראׁשֹון מן לא אבל האחרֹון; ועל .הראׁשֹון ְֲֲֲִִִַַַַָָָָָֹ

.ÁÈ אם - הרּבה לאנׁשים מּׂשדהּו מקֹומֹות מקֹומֹות ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָהּמֹוכר
ׁשּלקח. מחלקֹו ּפאה נֹותן ואחד אחד ּכל הּׂשדה, ּכל ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמכר
מקצת  וׁשּיר מקצת ּומכר לקצר, הּׂשדה ּבעל התחיל ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹואם
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הּׂשדה ּבעל ׁשהתחיל - ׁשּכיון לּכל; הראּויה ּפאה נֹותן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
על  הּלֹוקח מפריׁש - ּתחּלה מכר ואם ּבּכל. נתחּיב ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹלקצר,

ּׁשּׁשּיר  מה על הּׂשדה ּובעל ּׁשּלקח, .מה ִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
.ËÈ הּמבּדיל ּגבֹוּה ּגדר אּלא ּבּה מפסיק אין אילן, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׂשדה

והּבּדים  מּלמּטה, מבּדיל הּגדר היה אם אבל האילנֹות; ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָּבין
זה  הרי - ּגּבֹו על ּבּגדר ונֹוגעין מּלמעלן מערבין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹוהּפארֹות

לּכל  ּפאה ונֹותנין אחת, .ּכׂשדה ְְְִֵֶַַַָָֹ
.Î לקח אחת; ּפאה מּמּנּו נֹותנין אחד, אילן ׁשּלקחּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשנים

ּפאה  נֹותן וזה לעצמֹו, ּפאה נֹותן זה - ּדרֹומֹו וזה צפֹונֹו ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָזה
.לעצמֹו ְְַ

.‡Îוחברֹו זה חרּוב ּבצד עֹומד ׁשאדם ּכל - ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחרּובין
ּכׂשדה  ּכּלן הן הרי - זה את זה ורֹואין אחר, חרּוב ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבצד

לכּלן  אחת ּופאה את אחת, רֹואין הּצדדין ׁשני היּו ; ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
מּצד  מפריׁש - זה את זה רֹואין הּצדדין ואין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהאמצעּיים,
על  האמצעּיים ּומן האמצעּיים על הראׁשֹונים מן ְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָאחד
האחר. צד על זה ראׁשֹון מּצד יפריׁש לא אבל ְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹהראׁשֹונים,

.·Î,העיר מרּוחֹות אחת ּברּוח מהן ׁשּיׁש ּכל - ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּזיתים
הן  הרי - ּבמזרחּה אֹו ּכּלן, העיר ּבמערב ׁשּיׁש זיתים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻּכגֹון

לכּלן  אחת ּופאה אחת, .ּכׂשדה ְְֵֶַַַַָָָֻ
.‚Î מעל להקל ּכדי ּומּכאן, מּכאן ּכרמֹו מקצת את ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּבֹוצר

הּוא  - ויֹוסיפּו רוח האׁשּכֹולֹות ׁשאר ׁשּימצאּו עד ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָהּגפן
'מדל'הּנ אינֹוקרא אחת מרּוח ׁשהּבֹוצר ּבארנּו, ּוכבר ; ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

ואף  - לּכל הראּויה ּפאה הּנׁשאר מן נֹותן ּולפיכ ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹמדל,
נֹותן  אינֹו ּבּׁשּוק, למּכר הדל אם אבל לּׁשּוק. ׁשּבצר ּפי ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹעל
הּׁשאר  מן נֹותן - לביתֹו להביא הדל ׁשהדל; לזה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּפאה

לּכל. הראּויה ּפאה ,לדר ְְִִִֵֶַַָָָֹֹׁשהּניח

ד  ¤¤ּפרק
ּבׁשעת ‡. הּמּגל מּתֹו הּנֹופל זה לקט? הּוא ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאיזה

ויקצר  הּׁשּבלים ּכׁשּיקּבץ ידֹו מּתֹו הּנֹופל אֹו ;הּקצירה, ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
נפלּו אם אבל ׁשּתים; אֹו אחת ׁשּבלת הּנֹופל ׁשּיהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹוהּוא,
מאחר  והּנֹופל הּׂשדה. לבעל ׁשלׁשּתן הרי ּכאחת, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹׁשלׁש
לקט. אינּה אחת, ׁשּבלת אפּלּו - הּיד מאחר אֹו ֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּמּגל,

לקט ·. אינֹו ידֹו מּתֹו הּנֹופל - מּגל ּבלא ּבידֹו קֹוצר ;היה ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ידֹו מּתֹו הּנֹופל - אֹותן ׁשּתֹולׁשין ּדברים הּתֹולׁש ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָאבל
ואחר  להּתלׁש, ׁשּדרּכֹו ּדבר ּתֹולׁש אֹו קֹוצר היה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלקט.
ונפל  קֹוץ הּכהּו קמצֹו, מלא ּתלׁש אֹו זרֹועֹו מלא ְְְְְִֶַַַָָָָֹֹֻׁשּקצר

הּבית. ּבעל ׁשל זה הרי - הארץ על ֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּידֹו
ּכל ‚. ונקצר נקצרה, לא אחת ׁשּבלת ונׁשארה קֹוצר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהיה

מּגיעסביבֹותיה  ראׁשּה היה אם ויכֹולה - ׁשּבצּדּה לּקמה ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ
לאו, ואם הּׂשדה; ּבעל ׁשל היא הרי הּקמה, עם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהּקצר

ענּיים. ׁשל היא ֲֲִִִֵֶהרי
להּקצר „. יכֹולה הּפנימית - זֹו ּבצד זֹו ׁשּבֹולֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵַַָָָהיּו

ואינּה הּפנימית עם להּקצר יכֹולה והחיצֹונה הּקמה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָעם
את  ּומּצלת נּצלת, הּפנימית - הּקמה עם להּקצר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיכֹולה

היא ׁשהרי לקמה]החיצֹונה; מגיע ראשה שאין [השבולת ֲִִֵֶַָ
נקצרה. לא ׁשעדין ּפי על ואף הּמּגל, מּתֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹּכנֹופלת

הּׂשדה. ּבעל ׁשל הן הרי ׁשּבקׁש, ְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָוהּׁשּבלים
ּבעל ‰. ׁשל קציר ונתערב העמרים, את ׁשּפּזרה ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהרּוח

היא  לקט ּכּמה הּׂשדה את אֹומדין - הּלקט עם ְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּבית
אנס  ׁשּזה מּפני לענּיים; ונֹותן לעׂשֹות, הּוא ראּויה וכּמה . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּכֹור. ּבית לכל ּתבּואה קּבין ארּבעת זה? ְְְִִֵֶַַַַָָׁשעּור
.Â הּבית ּבעל ּובא ענּיים, לּקטּוהּו ולא לארץ, ׁשּנפל ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלקט

עֹוׂשה? הּוא ּכיצד - הארץ על ׁשּלֹו הּקציר את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהגּדיׁש
הּׁשּבלים  וכל אחר, למקֹום ּכּלֹו ׁשּלֹו הּגדיׁש ְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָֻמפּנה
איזֹו יֹודעין אנּו ׁשאין מּפני לענּיים; ּכּלן - ּבארץ ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻהּנֹוגעֹות

לקט  ׁשהיתה מהן -היא לענּיים ענּיים מּתנֹות ּוספק , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מּׁשּל לפניהן הּנח "ּתעזב", .ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַֹ

.Ê ּׁשראּויה מה לענּיים ויּתן אֹותּה, אֹומדין אין ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָולּמה
קנסּוהּו הּלקט, על והגּדיׁש ׁשעבר מּפני לקט? ;לעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

והגּדיׁש ׂשעֹורים הּלקט היה ואפּלּו ׁשֹוגג, היה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָואפּלּו
ואפּלּו ּבאּו, ולא לענּיים קרא ואפּלּו חּטים, ְֲֲֲִִִִִִַַָָָָָָֹעליו
ּבארץ, הּנֹוגעֹות ּכל - מּדעּתֹו ׁשּלא אחרים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹהגּדיׁשּוהּו

לענּיים. הן ֲֲִִֵֵָהרי
.Áלרּבץ ׁשּילּקטּו[=להרטיב]הצר קדם ׂשדהּו את ְְְְֵֵֶֶֶַַַָֹֻ

הּלקט, הפסד על מרּבה הּזקֹו אם - ׁשּבּה לקט ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻהענּיים
אסּור  הפסדֹו, על מרּבה הּלקט הפסד ואם לרּבץ; ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻמּתר
עד  הּגדר על והּניחֹו הּלקט, ּכל את קּבץ ואם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלרּבץ.

חסידּות. מּדת זֹו הרי - ויּטלּנּו העני ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָׁשּיבֹוא
.Ë החרים היּו אם - הּנמלים ּבחררי הּנמצאים ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹזרעים

לענּיים  ׁשאין הּׂשדה; ּבעל ׁשל הּוא הרי הּקמה, ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
ׁשל  זה הרי - ׁשּנקצר ּבמקֹום היּו ואם הּקמה. ּבתֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמּתנה

ּגררּוהּו הּלקט מן ׁשּמא ׁשחר,ענּיים; ׁשּנמצא ּפי על ואף . ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הּלקט, ׁשּספק - ׁשעברה' מּׁשנה זה 'הרי אֹומרין: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאין

ֶֶלקט.
.Èמפריׁש זה הרי - ּבגדיׁש ׁשּנתערבה לקט ׁשל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּבלת

אח  על ואֹומר ׁשּבֹולֹות, זֹו,ׁשּתי היא הּלקט 'אם מהן: ת ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
ׁשהיא  הּמעׂשרֹות הרי - לקט אינּה ואם לענּיים; היא ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהרי

ׁשנּיה' ּבׁשּבלת קבּועים זֹו, ׁשּבלת ּבהן ּומתנה חּיבת וחֹוזר ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
והאחרת  לעני, מהן אחת את ונֹותן ׁשנּיה, ׁשּבלת על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכן

מעׂשר. ְֲִֵֶַּתהיה
.‡Èּבנֹו ׁשּילּקט מנת על הּפֹועל, את אדם יׂשּכר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא

לחברֹואחריו  קמתֹו והּמֹוכר והחכּורֹות האריסין אבל ; ְְֲֲֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ
אׁשּתֹו את להביא לּפֹועל ויׁש אחריו. ּבנֹו ילּקט ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹלקצר,
אֹו הּקציר חצי לּטל ׂשכרֹו ואפּלּו אחריו, ללּקט ְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָֹּובניו

ּבׂשכרֹו. רביעֹו אֹו ְְְִִִָׁשליׁשֹו
.·È מּניח ׁשהּוא אֹו ללּקט, הענּיים את מּניח ׁשאינֹו ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמי

חברֹו על מהן אחד את ׁשּסּיע אֹו אחד, את ּומֹונע אחד ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאת
הענּיים  את ּגֹוזל זה הרי -. ֲֲִִֵֵֶֶָ

.‚È,ׂשדהּו ּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ארי להרּביץ לאדם ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָואסּור
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ג  ¤¤ּפרק
חברּתּה‡. על מּׂשדה הּפאה את מּניחין היּואין ּכיצד? . ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבּׁשנּיה  ויּניח ּכּלּה, האחת את יקצר לא - ׂשדֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻלֹו
ׂשד ּפאת תכּלה "לא ׁשּנאמר: לׁשּתיהן, הראּויה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּפאה
ואם  לּה. הראּויה ּפאה ואחת אחת ּבכל ׁשּיּניח ,"ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבקצר

ּפאה. אינּה חברּתּה, על מּׂשדה ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהּניח
.·ּבתֹו נחל והיה אחד, מין ּכּלּה זרּועה ׂשדהּו ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהיתה

אּמת אֹו ,מֹוׁש ׁשאינֹו ּפי על אף הּמים [=תעלת]הּׂשדה, ִִֵֵֶֶַַַַַַַָ
ׁשּתהיה  והּוא ּכאחת, צדדיה ּׁשּבׁשני מה לקצר יכֹול ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
מּצד  ּפאה ונֹותן ׂשדֹות, ּכׁשּתי זֹו הרי - ּוקבּועה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָמֹוׁשכת

לעצמֹו. זה מּצד ּופאה לעצמֹו ְְְְִֵֶֶַַַָזה
מפסיק‚. היה אם רחב [מפריד]וכן ׁשהּוא הּיחיד ּדר ּבּה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

אבל  אּמה. עׂשרה ׁשׁש הרחב הרּבים ּדר אֹו אּמֹות, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָארּבע
הּי ׁשביל ׁשביל אֹו אּמֹות, מארּבע הּפחֹות והּוא חיד, ְְְְִִִֵַַַַַָָ

ּבימֹות  קבּוע היה אם - אּמה עׂשרה מּׁשׁש הּפחֹות ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרּבים
ּבימֹות  קבּוע אינֹו ואם מפסיק; הּגׁשמים, ּובימֹות ְְְִִִִִֵַַַַַָָָהחּמה

אחת. ּכׂשדה היא הרי אּלא מפסיק, אינֹו - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגׁשמים
חרּוׁשה,„. ולא זרּועה ׁשאינּה ּבּורה ארץ ּבּה מפסיק ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹהיה

ׁשהפסיק  אֹו - נזרעה ולא ׁשּנחרׁשה והיא - נירה ארץ ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָֹאֹו
מּכאן  וחּטים מּכאן חּטים ׁשהיה ּכגֹון אחר, זרע ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבּה
ׁשּתביא  קדם אפּלּו ּבאמצעּה ׁשּקצר אֹו ּבאמצע, ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּוׂשעֹורים
ׂשדֹות; לׁשּתי נפסקת זֹו הרי - ׁשּקצר מקֹום וחרׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשליׁש
ׁשל  ּתלמים ּכׁשלׁשה מאּלּו, אחד ּכל רחב ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹוהּוא,

החרישה]ּפתיח ּבּמה [=תחילת רבע. מּבית ּפחֹות והּוא - ְִִֵֶַַַָָֹ
ׁשּתי  על אּמה חמּׁשים ׁשהיא קטּנה ּבׂשדה אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּדברים
הּבּור  אין זֹו, על יתרה היתה אם אבל ּפחֹות; אֹו ְְֲִֵֵַַַָָָָָאּמֹות
ּבית  רחב ּבֹו היה ּכן אם אּלא לׁשנים, מפסיקּה הּניר ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹאֹו

ּבּה. מפסיק ׁשהּוא, ּכל אחר זרע אבל ְֲִֵֶֶַַַַָָָֹרבע.
ּגֹובאי‰. ארבה]אכלּה ּבאמצעּה[מין נמלים קרסמּוה אֹו , ְְְְְֲִִֶַָָָָָָ

מפסיק. זה הרי ׁשאכלּו, מקֹום חרׁש אם -ְְֲִִֵֶֶַַָָָ
.Â ּתּלים ּתּלים ּבֹו יׁש אּלא ׁשוה, ּכּלֹו ׁשאינֹו ּבהר ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּזֹורע

יכֹול  ׁשאינֹו ּפי על אף - עמּקֹות מקֹומֹות ּומקֹומֹות ְְְֲִִֵֶַַָֻּגבֹוהין
הּמקֹום  נחרׁש אּלא ּכאחד, אֹותֹו ולזרע ּכּלֹו אֹותֹו ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻלחרׁש

ּפא  ּומּניח אחת, ּכׂשדה זה הרי - עצמֹו ּבפני אחת הּגבֹוּה ה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ
ההר. ּכל על ההר ְַָָָָָּבסֹוף

.Ê מּכל ּפאה נֹותן טפחים, עׂשרה ּגבֹוהֹות ׁשהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָמדרגֹות
מאחת  נֹותן מערבין, ׁשּורֹות ראׁשי היּו ואם ואחת; ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹאחת

הּכל  ראׁשי על ׁשאין ּפי על אף - מעׂשרה ּפחֹות היּו . ֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּפני  על סלע היה הּכל. על מאחת נֹותן מערבין, ְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹהּׁשּורֹות
ונֹותנּה זה מּצד הּמחרׁשה את הּוא עֹוקר אם - הּׂשדה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכל

מפסיק. אינֹו לאו, ואם מפסיק; זה, ְְְִִִִֵֶַַַָמּצד
.Á ׁשהיא ּפי על אף - אילנֹות ּבּה ׁשּיׁש ׂשדה ִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּזֹורע

מלּבנֹות מרובעות]מלּבנֹות ּכל [ערוגות ואין האילנֹות, ּבין ְְְְְִֵֵַַָָָ
ידּוע  ׁשהּדבר הּׂשדה; לכל אחת ּפאה נֹותן - מערב ְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּזרע

הּזרע. נחלק האילנֹות מקֹום ּומּפני היא, אחת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּׂשדה
.Ë עׂשרה ּכל האילנֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָּבּמה

ּביתר  אילנֹות עׂשרה ּכל היּו אם אבל סאה; ּבית ְְְֲֲִִֵֵָָָָָָָָּבתֹו
ׁשהרי  - ּומלּבן מלּבן מּכל ּפאה נֹותן זה הרי סאה, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּבית
מלּבנֹות  זרע האילנֹות מּפני ולא הרּבה, מרחקין ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻהאילנֹות

.מלּבנֹות  ְְַ
.È לכל אחת ּפאה נֹותן - הּירק ׁשּבין הּבצלים מלּבנֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוכן

ּומׂשימֹו ּביניהן מבּדיל ׁשהּירק ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּבצלים,
מלּבנֹות  .מלּבנֹות ְְְְַַ

.‡Èּבּה ׁשהתחילּו וכיון אחד, מין זרּועה ּכּלּה ׁשהיא ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻׂשדה
עד  ּומּכאן, מּכאן ּׁשּיבׁש מה ּתלׁש אֹו קצר ליּבׁש ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָמקֹומֹות
אם  - מּזֹו זֹו מרחקֹות מלּבנֹות מלּבנֹות מפרד הּלח ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָֹֻׁשּנׁשאר
ערּוגֹות, ערּוגֹות הּמין מאֹותֹו לזרע ׁשם אדם ּבני ּדר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהיה
מלּבן  מּכל ּפאה מּניח זה הרי - חרּדל אֹו ׁשבת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכגֹון
היה  ואם נזרעּו'; ערּוגֹות 'ערּוגֹות אֹומר: ׁשהרֹואה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָּומלּבן,
נֹותן  - וקטנּיֹות ּתבּואה ּכגֹון ׂשדֹות, אֹותֹו ׁשּזֹורעין ְְְְְִִִִֵֶָָמין

לּכל  אחת .ּפאה ֵַַַָֹ
.·È מּכאן ויבׁש מּכאן יבׁש ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבּמה

ּבאמצע כל ולח כדרך השדה בקצה לקצור [ומתחיל ְְֶַַָ
מּניח הקוצרים] ּבאמצע, ויבׁש מּכאן ולח מּכאן לח אבל ;ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

עצמֹו. ּבפני הּלח ּומן עצמֹו ּבפני הּיבׁש ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָמן
.‚È,ּבהן וכ ּיֹוצא ּפֹולין אֹו אפּונים אֹו ּבצלים ׁשּזרעּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׂשדה

מקצת  ּומּניח ּבּׁשּוק, לחין מקצתן למּכר ּבדעּתֹו ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹוהיה
לזה  ּפאה להּניח חּיב - ּגרן מּמּנּו ויעׂשה יבׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּׂשדה
ּבפני  יבׁש אֹותֹו ׁשּקֹוצר ולזה עצמֹו, ּבפני לח אֹותֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּמֹוכר

הן  מינין ּכׁשני והּגרן, ׁשהּׁשּוק .עצמֹו; ְְְִִִֵֵֶֶַַַֹ
.„Èעֹוׂשהּו ׁשהּוא ּפי על אף - אחד מין ׂשדהּו את ִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּזֹורע

ּפי  על אף - מינין ׁשני זרעּה אחת; ּפאה מּניח ּגרנֹות, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָׁשני
ּבפני  זה למין ּפאה נֹותן אחד, ּגרן אֹותן עֹוׂשה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹׁשהּוא

עצמֹו ּבפני זה למין ּופאה .עצמֹו ְְְְִִֵֵֶַַָ
.ÂË ּגונ ׁשני מיני זרעּה ׁשני ׁשּזרעּה ּכגֹון אחד, מּמין ים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

ׂשעֹורים  מיני ׁשני אֹו נֹותן חּטים אחד, ּגרן עׂשין אם - ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ
הלכה  זה, ודבר ּפאֹות; ׁשּתי נֹותן ּגרנֹות, ׁשּתי אחת; ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָּפאה

מּסיני. ְִִֶַֹלמׁשה
.ÊË,ונׁשּתּתפּו חזרּו ּפאֹות; ׁשּתי נֹותנין ׁשחלקּו, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהאחין

אחת  ּפאה ּכנֹותנין ואחר הּׂשדה, חצי ׁשּקצרּו הּׁשּתפין . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ׁשּלקח  וזה ּכלּום; מפריׁש אינֹו הּקצּור, ׁשּלקח זה - ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחּלקּו
ונׁשּתּתפּו, חזרּו ּבלבד. ׁשּלקח החצי על מפריׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהּקמה,
מפריׁש מהן אחד ּכל - ּבׁשּתפּות האחר החצי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻוקצרּו
החצי  על לא אבל ׁשּבּקמה, חברֹו חלק על ׁשּבּקמה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמחלקֹו

ְִֶַׁשּנקצר.
.ÊÈ,הּגיע לא וחציּה ׁשליׁש, עד חציּה ׁשהּגיע ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׂשדה

ּכּלּה הביאה ּכ ואחר חציֹו, ׁשהּגיע ּבחצי וקצר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻוהתחיל
- ּבּתחּלה ׁשהּגיע הראׁשֹון החצי ּגמר ּכ ואחר ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשליׁש,
על  האמצעּיים ּומן האמצעּיים, על הראׁשֹון מן ְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָמפריׁש
האחרֹון  על הראׁשֹון מן לא אבל האחרֹון; ועל .הראׁשֹון ְֲֲֲִִִַַַַָָָָָֹ

.ÁÈ אם - הרּבה לאנׁשים מּׂשדהּו מקֹומֹות מקֹומֹות ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָהּמֹוכר
ׁשּלקח. מחלקֹו ּפאה נֹותן ואחד אחד ּכל הּׂשדה, ּכל ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמכר
מקצת  וׁשּיר מקצת ּומכר לקצר, הּׂשדה ּבעל התחיל ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹואם
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הּׂשדה ּבעל ׁשהתחיל - ׁשּכיון לּכל; הראּויה ּפאה נֹותן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
על  הּלֹוקח מפריׁש - ּתחּלה מכר ואם ּבּכל. נתחּיב ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹלקצר,

ּׁשּׁשּיר  מה על הּׂשדה ּובעל ּׁשּלקח, .מה ִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
.ËÈ הּמבּדיל ּגבֹוּה ּגדר אּלא ּבּה מפסיק אין אילן, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׂשדה

והּבּדים  מּלמּטה, מבּדיל הּגדר היה אם אבל האילנֹות; ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָּבין
זה  הרי - ּגּבֹו על ּבּגדר ונֹוגעין מּלמעלן מערבין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹוהּפארֹות

לּכל  ּפאה ונֹותנין אחת, .ּכׂשדה ְְְִֵֶַַַָָֹ
.Î לקח אחת; ּפאה מּמּנּו נֹותנין אחד, אילן ׁשּלקחּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשנים

ּפאה  נֹותן וזה לעצמֹו, ּפאה נֹותן זה - ּדרֹומֹו וזה צפֹונֹו ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָזה
.לעצמֹו ְְַ

.‡Îוחברֹו זה חרּוב ּבצד עֹומד ׁשאדם ּכל - ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחרּובין
ּכׂשדה  ּכּלן הן הרי - זה את זה ורֹואין אחר, חרּוב ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבצד

לכּלן  אחת ּופאה את אחת, רֹואין הּצדדין ׁשני היּו ; ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
מּצד  מפריׁש - זה את זה רֹואין הּצדדין ואין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהאמצעּיים,
על  האמצעּיים ּומן האמצעּיים על הראׁשֹונים מן ְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָאחד
האחר. צד על זה ראׁשֹון מּצד יפריׁש לא אבל ְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹהראׁשֹונים,

.·Î,העיר מרּוחֹות אחת ּברּוח מהן ׁשּיׁש ּכל - ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּזיתים
הן  הרי - ּבמזרחּה אֹו ּכּלן, העיר ּבמערב ׁשּיׁש זיתים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻּכגֹון

לכּלן  אחת ּופאה אחת, .ּכׂשדה ְְֵֶַַַַָָָֻ
.‚Î מעל להקל ּכדי ּומּכאן, מּכאן ּכרמֹו מקצת את ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּבֹוצר

הּוא  - ויֹוסיפּו רוח האׁשּכֹולֹות ׁשאר ׁשּימצאּו עד ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָהּגפן
'מדל'הּנ אינֹוקרא אחת מרּוח ׁשהּבֹוצר ּבארנּו, ּוכבר ; ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

ואף  - לּכל הראּויה ּפאה הּנׁשאר מן נֹותן ּולפיכ ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹמדל,
נֹותן  אינֹו ּבּׁשּוק, למּכר הדל אם אבל לּׁשּוק. ׁשּבצר ּפי ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹעל
הּׁשאר  מן נֹותן - לביתֹו להביא הדל ׁשהדל; לזה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּפאה

לּכל. הראּויה ּפאה ,לדר ְְִִִֵֶַַָָָֹֹׁשהּניח

ד  ¤¤ּפרק
ּבׁשעת ‡. הּמּגל מּתֹו הּנֹופל זה לקט? הּוא ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאיזה

ויקצר  הּׁשּבלים ּכׁשּיקּבץ ידֹו מּתֹו הּנֹופל אֹו ;הּקצירה, ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
נפלּו אם אבל ׁשּתים; אֹו אחת ׁשּבלת הּנֹופל ׁשּיהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹוהּוא,
מאחר  והּנֹופל הּׂשדה. לבעל ׁשלׁשּתן הרי ּכאחת, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹׁשלׁש
לקט. אינּה אחת, ׁשּבלת אפּלּו - הּיד מאחר אֹו ֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּמּגל,

לקט ·. אינֹו ידֹו מּתֹו הּנֹופל - מּגל ּבלא ּבידֹו קֹוצר ;היה ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ידֹו מּתֹו הּנֹופל - אֹותן ׁשּתֹולׁשין ּדברים הּתֹולׁש ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָאבל
ואחר  להּתלׁש, ׁשּדרּכֹו ּדבר ּתֹולׁש אֹו קֹוצר היה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלקט.
ונפל  קֹוץ הּכהּו קמצֹו, מלא ּתלׁש אֹו זרֹועֹו מלא ְְְְְִֶַַַָָָָֹֹֻׁשּקצר

הּבית. ּבעל ׁשל זה הרי - הארץ על ֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּידֹו
ּכל ‚. ונקצר נקצרה, לא אחת ׁשּבלת ונׁשארה קֹוצר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהיה

מּגיעסביבֹותיה  ראׁשּה היה אם ויכֹולה - ׁשּבצּדּה לּקמה ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ
לאו, ואם הּׂשדה; ּבעל ׁשל היא הרי הּקמה, עם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהּקצר

ענּיים. ׁשל היא ֲֲִִִֵֶהרי
להּקצר „. יכֹולה הּפנימית - זֹו ּבצד זֹו ׁשּבֹולֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵַַָָָהיּו

ואינּה הּפנימית עם להּקצר יכֹולה והחיצֹונה הּקמה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָעם
את  ּומּצלת נּצלת, הּפנימית - הּקמה עם להּקצר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיכֹולה

היא ׁשהרי לקמה]החיצֹונה; מגיע ראשה שאין [השבולת ֲִִֵֶַָ
נקצרה. לא ׁשעדין ּפי על ואף הּמּגל, מּתֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹּכנֹופלת

הּׂשדה. ּבעל ׁשל הן הרי ׁשּבקׁש, ְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָוהּׁשּבלים
ּבעל ‰. ׁשל קציר ונתערב העמרים, את ׁשּפּזרה ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהרּוח

היא  לקט ּכּמה הּׂשדה את אֹומדין - הּלקט עם ְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּבית
אנס  ׁשּזה מּפני לענּיים; ונֹותן לעׂשֹות, הּוא ראּויה וכּמה . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּכֹור. ּבית לכל ּתבּואה קּבין ארּבעת זה? ְְְִִֵֶַַַַָָׁשעּור
.Â הּבית ּבעל ּובא ענּיים, לּקטּוהּו ולא לארץ, ׁשּנפל ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלקט

עֹוׂשה? הּוא ּכיצד - הארץ על ׁשּלֹו הּקציר את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהגּדיׁש
הּׁשּבלים  וכל אחר, למקֹום ּכּלֹו ׁשּלֹו הּגדיׁש ְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָֻמפּנה
איזֹו יֹודעין אנּו ׁשאין מּפני לענּיים; ּכּלן - ּבארץ ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻהּנֹוגעֹות

לקט  ׁשהיתה מהן -היא לענּיים ענּיים מּתנֹות ּוספק , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מּׁשּל לפניהן הּנח "ּתעזב", .ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַֹ

.Ê ּׁשראּויה מה לענּיים ויּתן אֹותּה, אֹומדין אין ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָולּמה
קנסּוהּו הּלקט, על והגּדיׁש ׁשעבר מּפני לקט? ;לעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

והגּדיׁש ׂשעֹורים הּלקט היה ואפּלּו ׁשֹוגג, היה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָואפּלּו
ואפּלּו ּבאּו, ולא לענּיים קרא ואפּלּו חּטים, ְֲֲֲִִִִִִַַָָָָָָֹעליו
ּבארץ, הּנֹוגעֹות ּכל - מּדעּתֹו ׁשּלא אחרים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹהגּדיׁשּוהּו

לענּיים. הן ֲֲִִֵֵָהרי
.Áלרּבץ ׁשּילּקטּו[=להרטיב]הצר קדם ׂשדהּו את ְְְְֵֵֶֶֶַַַָֹֻ

הּלקט, הפסד על מרּבה הּזקֹו אם - ׁשּבּה לקט ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻהענּיים
אסּור  הפסדֹו, על מרּבה הּלקט הפסד ואם לרּבץ; ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻמּתר
עד  הּגדר על והּניחֹו הּלקט, ּכל את קּבץ ואם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלרּבץ.

חסידּות. מּדת זֹו הרי - ויּטלּנּו העני ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָׁשּיבֹוא
.Ë החרים היּו אם - הּנמלים ּבחררי הּנמצאים ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹזרעים

לענּיים  ׁשאין הּׂשדה; ּבעל ׁשל הּוא הרי הּקמה, ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
ׁשל  זה הרי - ׁשּנקצר ּבמקֹום היּו ואם הּקמה. ּבתֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמּתנה

ּגררּוהּו הּלקט מן ׁשּמא ׁשחר,ענּיים; ׁשּנמצא ּפי על ואף . ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הּלקט, ׁשּספק - ׁשעברה' מּׁשנה זה 'הרי אֹומרין: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאין

ֶֶלקט.
.Èמפריׁש זה הרי - ּבגדיׁש ׁשּנתערבה לקט ׁשל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּבלת

אח  על ואֹומר ׁשּבֹולֹות, זֹו,ׁשּתי היא הּלקט 'אם מהן: ת ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
ׁשהיא  הּמעׂשרֹות הרי - לקט אינּה ואם לענּיים; היא ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהרי

ׁשנּיה' ּבׁשּבלת קבּועים זֹו, ׁשּבלת ּבהן ּומתנה חּיבת וחֹוזר ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
והאחרת  לעני, מהן אחת את ונֹותן ׁשנּיה, ׁשּבלת על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכן

מעׂשר. ְֲִֵֶַּתהיה
.‡Èּבנֹו ׁשּילּקט מנת על הּפֹועל, את אדם יׂשּכר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא

לחברֹואחריו  קמתֹו והּמֹוכר והחכּורֹות האריסין אבל ; ְְֲֲֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ
אׁשּתֹו את להביא לּפֹועל ויׁש אחריו. ּבנֹו ילּקט ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹלקצר,
אֹו הּקציר חצי לּטל ׂשכרֹו ואפּלּו אחריו, ללּקט ְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָֹּובניו

ּבׂשכרֹו. רביעֹו אֹו ְְְִִִָׁשליׁשֹו
.·È מּניח ׁשהּוא אֹו ללּקט, הענּיים את מּניח ׁשאינֹו ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמי

חברֹו על מהן אחד את ׁשּסּיע אֹו אחד, את ּומֹונע אחד ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאת
הענּיים  את ּגֹוזל זה הרי -. ֲֲִִֵֵֶֶָ

.‚È,ׂשדהּו ּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ארי להרּביץ לאדם ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָואסּור
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ויברחּו הענּיים ׁשּיראּו ראּויין ּכדי ׁשאינן ענּיים ׁשם היּו . ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָ
ממחה; ּבידן, למחֹות הּבית ּבעל יכֹול אם - לקט ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹלּטל

ׁשלֹום. ּדרכי מּפני מּניחן לאו, ְְְִִִֵֵַַָָָואם
.„È הפקר אינֹו - רּבֹו נפילת עם הּלקט את ;הּמפקיר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֻ

רׁשּות. ּבֹו לֹו אין רּבֹו, ׁשּנׁשר ְֵֵֶַַַָֻמאחר
.ÂË ּגרּגרין א ׁשני אֹו אחד ּגרּגר זה ּפרט? הּוא ,יזה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ

ּגרּגרין  ׁשלׁשה נפלּו הּבצירה; ּבׁשעת האׁשּכֹול מן ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָֹהּנפרטין
ּפרט. אינֹו אחת, ְֵֶֶַַַּבבת

.ÊË ונפל ּבעלין והסּב האׁשּכֹול, את וכֹורת ּבֹוצר ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻהיה
ּפרט  אינֹו - ונפרט -לארץ לארץ ּומׁשלי ּבֹוצר היה . ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשם, הּנמצא אׁשּכֹול חצי אפּלּו האׁשּכֹולֹות, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָּכׁשּמפּנה
ּפרט  הּוא הרי ׁשם, ׁשּנפרט ׁשלם אׁשּכֹול וכן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּפרט;

למעלה] שהוזכר הלקט על הּכלּכּלה [כמגדיש את והּמּניח .ְְִֶַַַַַַָ
הענּיים. את ּגֹוזל זה הרי ּבֹוצר, ׁשהּוא ּבׁשעה הּגפן ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּתחת

.ÊÈ מעּבה ׁשאינֹו הּקטן אׁשּכֹול זה עֹוללֹות? היא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻאיזֹו
זֹו על זֹו נֹוטפֹות ענביו ואין ּכתף, לֹו ׁשאין ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָּכאׁשּכֹולֹות,
לּה ואין נטף נטף, לּה ואין ּכתף לּה יׁש מפּזרֹות. ְְְֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָֻאּלא

לענּיים  - ספק ואם הּכרם; ּבעל ׁשל היא הרי - .ּכתף ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
.ÁÈ ּגּבי על זֹו ּבּׁשדרה המחּברֹות ּפסיגין ּכתף? הּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻאיזה

ׁשּיהיּו והּוא ויֹורדֹות; ּבּׁשדרה המחּברֹות ענבים נטף, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻזֹו;
ידֹו ּבפס נֹוגעין ׁשּבעֹוללֹות, הענבים בכל ּכל לגעת [שיכול ְְֲִִֵֶַָָָָָ

בנפרד] לׁשאר גרגר ׁשהּוא מּפני 'עֹולל'? ׁשמֹו נקרא ולּמה .ְְְְְִִִֵֵֶָָָָ
לאיׁש. ּכעֹולל ְְְִֵֶָהאׁשּכֹולֹות

.ËÈ,לענּיים ולּתנן הע ֹוללֹות לבצר חּיב הּבית ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹואין
לעצמן  אֹותן ּבֹוצרין הן הּוא אּלא הרי יחידי, וגרּגר ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

ֵעֹוללֹות.
.Î עֹוללת זמֹורה ׁשל ּובארּכּבה אׁשּכֹול, ּבּה ׁשהיה ְְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻזמֹורה

נקרצת אם ּבעל [=נחתכת]- ׁשל היא הרי האׁשּכֹול, עם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ
לענּיים. היא הרי לאו, ואם ְֲֲִִִִֵֶֶַָָהּכרם;

.‡Î ענּיים ׁשל הּוא הרי עֹוללֹות, ׁשּכּלֹו ׁשּנאמר:ּכרם - ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֻ
הּפרט  ואין עֹוללֹות. ּכּלֹו אפּלּו תעֹולל", לא וכרמ"ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַֹֻ

ּבלבד. ּבּכרם אּלא נֹוהגין ְְֲִִֵֶֶֶַַָָוהעֹוללֹות
.·Î ועֹוללֹות ּפרט לּקח זֹוכין הענּיים ׁשּיתחיל אין עד , ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

,ּכרמ תבצר "ּכי ׁשּנאמר: - ּכרמֹו את לבצר הּכרם ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹּבעל
ׁשלׁשה  ּבהן? זֹוכין ויהיּו יבצר וכּמה תעֹולל"; ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹֹֹלא

רביע. עֹוׂשין ׁשהן ְְִִֵֶֶַאׁשּכֹולֹות
.‚Î אין העֹוללֹות, נֹודעּו ׁשּלא עד ּכרמֹו את ְְְִֵֵֶֶַַַַָֹהּמקּדיׁש

לענּיים  העֹוללֹות העֹוללֹות - העֹוללֹות מּׁשּנֹודעּו ואם ; ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָ
להקּדׁש ּגּדּולם ׂשכר ויּתנּו .לענּיים, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָ

.„Îׁשּנֹודעּו אחר הּגפן את זֹומר הּזֹומר זה הרי העֹוללֹות, ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
העֹוללֹות  ּכֹורת ּכ האׁשּכֹולֹות, ׁשּכֹורת ּוכׁשם .ּכדרּכֹו; ְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָ

.‰Î ּבעֹוללֹות חּיב לבצר, ליׂשראל ּכרמֹו ׁשּמכר ;ּגֹוי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ
חּיב, יׂשראל ׁשל חלקֹו - ּבכרם ׁשּתפין ׁשהיּו וגֹוי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻיׂשראל

ּפטּור. ּגֹוי ְֶָוׁשל
.ÂÎ- עֹוללֹות ּבֹו ּומצא טבל, מעׂשר לֹו ׁשּנתנּו לוי ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבן

האׁשּכֹול עם נקרצת ואם לעני; שלו]נֹותנן היא -[הרי ְְְְְִִִִֶֶֶָָָ
לֹו אחר.[אף]יׁש מקֹום על מעׂשר ּתרּומת לעׂשֹותּה ְֲֲֵֵֵַַַַַָָ

.ÊÎ אם - ּביתֹו לתֹו ּובצרן ּגפנים, חמׁש לֹו ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֶָָָָָמי
ענבים עראי]לאכלן הּׁשכחה [בציר ּומן הּפרט מן ּפטּור - ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ

ּבעֹוללֹות וחּיב הרבעי, מותנה ּומן בעוללות החיוב [שאין ְְְִִֵַָָָ
ׁשּיר בבציר] ּכן אם אּלא ּבּכל, חּיב - יין ּבצרן ואם ;ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ְִָָמקצתן.

ה'תשע"ד  אייר י"ג שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
הּׂשדה,‡. ּבעל ׁשכחֹו ולא ּפֹועלים ׁשּׁשכחּוהּו ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹהעמר

ּפֹועלים  ׁשכחּוהּו ולא הּׂשדה ּבעל אּלּוׁשכחֹו ׁשכחּוהּו , ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹ
ּבׁשעה  אֹותֹו ורֹואין עֹוברין אחרים ׁשם והיּו ְְְְֲִִִֵֵָָָָָואּלּו
ואפּלּו אדם. ּכל ׁשּיׁשּכחּוהּו עד ׁשכחה; אינֹו - ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּׁשכחּוהּו

ׁשכחה. זה הרי נׁשּכח, אם - הּטמּון ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹעמר
ׁשהּפֹועלים ·. אני 'יֹודע ואמר: ּבעיר, הּׂשדה ּבעל ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהיה

ׁשכחה; זה הרי ׁשכחּוהּו, - ּפלֹוני' ׁשּבמקֹום עמר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָֹׁשֹוכחין
ׁשכחה; אינֹו - ּוׁשכחּוהּו ּכן, ואמר ּבּׂשדה היה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָואם
אפּלּו ּבעיר, אבל הּׁשכחה, הּוא ּבּׂשדה, מעּקרֹו ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּׁשכּוח

ׁשכחה  זה הרי ׁשכח, ּולבּסֹוף "וׁשכחּתזכּור ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבעיר. לא ּבּׂשדה", ִֶֶַָָֹֹעמר

ּבקׁש‚. חּפּוהּו אֹו ּבפניו הענּיים את עמדּו זֹוכר והּוא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ּוׁשכחֹו ּבּׂשדה והּניחֹו לעיר להֹוליכֹו ּבֹו ׁשהחזיק אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָהּקׁש,
ּפי  על אף למקֹום, מּמקֹום נטלֹו אם אבל ׁשכחה; אינֹו -ְְְֲִִִִֵַַָָָָָ
ּוׁשכחֹו לּכלים, אֹו לּבקר אֹו לּגדיׁש אֹו לּגּפה סמּו ְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשהּניחֹו

ׁשכחה. זה הרי -ְֲִֵֶָ
וׁשכח „. חברֹו, ּגּבי על והּניחֹו לעיר, להֹוליכֹו עמר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹנטל

העליֹון זכר אם - ׁשניהן עצמו]את ׁשּיפּגע [מצד קדם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשכחה[=שיתקל] הּתחּתֹון אין מכוסה ּבֹו, הוא [שהרי ְְִֵַַָ

ׁשכחה.בעליון] הּתחּתֹון לאו, ואם ;ְְְִִַַָָ
ׁשם ‰. וׁשכח חברֹו, ׂשדה לתֹו חזקה ּברּוח עמרין ְְְְֲֲֳִֵֵַַָָָָָָעפּו

"בׂשד קציר" ׁשּנאמר: ׁשכחה, אינֹו - ּפּזרה עמר אבל ; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ׁשכחה. זה הרי - וׁשכח ׂשדהּו, ּבתֹו ְְְֲֳִֵֵֶַָָָָָעמריו

.Â- הרביעי את וׁשכח ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון עמר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּנֹוטל
החמיׁשי; ׁשּיּטל עד ׁשכחה הרביעי אין ׁשּׁשי, ׁשם היה ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹאם
החמיׁשי, את לּטל ּכדי מּׁשּיׁשהה - ּבלבד חמּׁשה היּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹואם

ׁשכחה  הרביעי .הרי ְְֲִִִֵָָ
.Êאינֹו - מהן אחד את וׁשכח מערּבבין, ׁשעמריה ְְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻׂשדה

סביבֹותיו  ּכל את ׁשּיּטל עד .ׁשכחה, ְְִִִֶֶַָָָֹ
.Á ׁשהן ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא והּבצלים והּׁשּום ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּלּוף

ׁשכחה  להן יׁש ּבארץ, קמה,טמּונין וׁשכח ּבּלילה הּקֹוצר . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
להן  יׁש - ׁשּׁשכח הּסּומה וכן עמר, וׁשכח ּבּלילה ׁשעּמר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו
לּטל  מתּכּון ּבּלילה הּקֹוצר אֹו הּסּומה היה ואם  ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹׁשכחה;

'הרי  האֹומר: וכל ׁשכחה. לֹו אין הּגס, הּגס קֹוצר את ני ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּכל  ׁשכחה; לֹו יׁש - נֹוטל' אני ׁשֹוכח, ּׁשאני מה מנת ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעל

ּבטל. ּתנאֹו ּבּתֹורה, הּכתּוב על ְְֵֶַַַַַָָָָהּמתנה
.Ë,לבהמה להאכילּה נגמרה ׁשּלא עד ׁשּקצרּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּתבּואה

וכן  עמרים, עׂשאּה ולא אגּדֹות אגּדֹות קצרּה אם ְְְְֲֲֲֳִִֵֵָָָָָֹֻֻוכן
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לּׁשּוק  להּמכר קטּנֹות אגּדֹות ׁשּתלׁשן והּבצלים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻהּׁשּומים
ׁשכחה  להן אין - ּגרן מהן להעמיד עמרים עׂשאן .ולא ְְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

.È- ּולאחריו לפניו וׁשכח לקצר, ׁשהתחיל ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹהּקֹוצר
ׁשכחה  אינֹו וׁשּלפניו ׁשכחה, "לא ׁשּלאחריו ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ויּניחֹו מּמּנּו ׁשּיעבר עד ׁשכחה, אינֹו - לקחּתֹו" ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹתׁשּוב
ְֲַָלאחריו.

.‡È לצפֹון ּפניו זה הּׂשדה, מאמצע לקצר ׁשהתחילּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשנים
ׁשּלפניהן  - ּולאחריהן לפניהן וׁשכחּו לדרֹום, ּפניו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוזה
לאחריו  הּוא - ׁשּלפניו זה מהן, אחד ׁשּכל  מּפני ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשכחה;

חברֹו ׁשהתחילּוׁשל ּבּמקֹום לאחריהן ׁשּׁשכחּוהּו והעמר . ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּמן  הּׁשּורֹות עם מערב ׁשהּוא מּפני ׁשכחה; אינֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמּמּנּו,
וכן  ׁשכּוח. ׁשאינֹו עליו מֹוכיחין והן לּמערב, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמזרח
ׁשנים  והתחילּו לּגרן, אֹותן ׁשּפּנּו עמרים ׁשל ְְְֳִִִִִֶֶֶַַַָָֹהּׁשּורֹות
אינֹו - אחֹוריהן ּבין ּבאמצע עמר וׁשכחּו ׁשּורה, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמאמצע
לּמזרח  הּמערב ׁשּמן הּׁשּורה ּבאמצע ׁשהּוא מּפני ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשכחה;
ׁשכּוח  ׁשאינֹו עליו מֹוכחת והיא ּבּה, התחילּו לא .ׁשעדין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

.·È,האלּמֹות ּופּנה וחזר אלּמֹות, אלּמֹות ואּלם ְְֲֲֲִִֵֵַַָָָֻֻֻהּקֹוצר,
ּומּמקֹום  אחר, למקֹום זה מּמקֹום 'עמרים', הּנקראין ְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָָוהן
העמר  וׁשכח לּגרן, ׁשליׁשי ּומּמקֹום ׁשליׁשי, למקֹום ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהּׁשני
למקֹום  העמרים ּפּנה אם - למקֹום מּמקֹום ׁשּפּנה ְְְֳִִִִִֶָָָָָָָָָּבׁשעה
מּמקֹום  ּוכׁשּיפּנה ׁשכחה; לֹו יׁש וׁשכח, מלאכה ּגמר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
העמרים  ּפּנה ואם ׁשכחה. לֹו אין לּגרן, מלאכה ּגמר ְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשהּוא
ּוכׁשּפּנה  ׁשכחה; לֹו אין וׁשכח, מלאכה ּגמר ׁשאינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָלמקֹום

ׁשכחה  לֹו יׁש מלאכה, ּגמר ׁשאינֹו .מּמקֹום ְְְִִֵֵֶַָָָָ
.‚Èׁשּדעּתֹו מקֹום זה מלאכה? ּגמר ׁשהּוא מקֹום הּוא ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָאיזה

מּׁשם  להֹוליכן אֹו ׁשם, אֹותן ולדּוׁש ׁשם העמרין ּכל ְְְֳִִִֵַָָָָָָָָָלקּבץ
הּוא  מלאכה, ּגמר ׁשאינֹו ּומקֹום הּגרן; ׁשהּוא ּגדיׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹלמקֹום
אלּמֹות  מהם לעׂשֹות ּכדי העמרים ּבֹו ׁשּמקּבצין ְְְֲֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּמקֹום

אחר  למקֹום להֹוליכן ּכדי .ּגדֹולֹות ְְְְִֵֵַָָ
.„È אינן - וׁשלׁש ׁשכחה; - מּזֹו זֹו הּמבּדלֹות ּכריכֹות ְְְְְִִִֵֵַָָָָֹֻׁשּתי

-ׁשכחה  ּוׁשלׁשה ׁשכחה; - מּזה זה הּמבּדלין עמרין ׁשני . ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ
ׁשכחה. ְִֵָָאינן

.ÂË- מּזה זה הּמבּדלין והחרּובין זיתים צּבּורי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻׁשני
ׁשכחה  אינן - ּוׁשלׁשה ׁשכחה;ׁשכחה; - ּפׁשּתן חצני ׁשני . ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָֹ

ׁשכחה. אינן - ְְִֵָָָֹּוׁשלׁשה
.ÊË האילנֹות ּבׁשאר וכן ּגפנֹות, זה ׁשּתי הּמבּדלין ׁשנים - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

"לעני  ׁשּנאמר: ׁשכחה; אינן - ּוׁשלׁשה ׁשכחה; - ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹמּזה
לּגר. ואחד לעני אחד ׁשנים, היּו אפּלּו - אתם" ּתעזב ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹולּגר

.ÊÈ קּבין ארּבעת ׁשל ואחד קב, קב ׁשל העמרים ּכל ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהיּו
ׁשכחה  אינֹו - הארּבעה על יתר ׁשכחה; זה הרי - .ּוׁשכחֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

קּבין  ׁשמֹונת על יתר ואחד קּבין, ׁשני ׁשני ׁשל היּו אם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן
ׁשכחה. אינֹו -ְִֵָ

.ÁÈ ׁשכחה אינֹו - ּוׁשכחֹו סאתים, ּבֹו ׁשּיׁש ,העמר ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
על  אף - ּגדיׁש ולא עמר ּבּׂשדה", עמר "וׁשכחּת ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
אף  - עמרים ׁשני ׁשכח סאתים. סאתים העמרים ׁשּכל ְֳֳִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּפי
מהן  אחד ּבכל ואין הֹואיל - סאתים ּבׁשניהן ׁשּיׁש ּפי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעל

אפּלּו ׁשכחה, ׁשהן לי יראה וכן ׁשכחה; אּלּו הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָסאתים,
מּסאתים. יתר ּבׁשניהן ְִִִֵֵֶַָָָָהיה

.ËÈ אין ׁשכחה; אינּה - ּוׁשכחּה סאתים, ּבּה ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָקמה
ּבריאֹות  הן ּכאּלּו הּדּקֹות הּׁשּבלים את רֹואין - סאתים ְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָּבּה
היתה  ואם מלאֹות, הן ּכאּלּו הּׁשדּופֹות ואת ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻוארּכֹות,
ׁשכחה  אינּה ּוׁשכחּה, סאתים לעׂשֹות זה אמּדן אחר .ראּויה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ

.Î ּתב סאה אינן ׁשכח - עקּורה ׁשאינּה ּוסאה עקּורה, ּואה ְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָָ
ׁשכחה  ׁשניהן אּלא ּובפרֹות מצטרפין, ּובבצלים ּבׁשּום וכן ; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

ּובׁשניהן  ּתלּוׁש, ּומקצתן ּבּקרקע מקצתן ׁשכח אם - ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהאילן
ׁשכחה. ׁשניהן אּלא מצטרפין, אינן - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָסאתים

.‡Îאינּה - ׁשכּוחה ׁשאינּה הּקמה ּבצד עמר ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּׁשֹוכח
ׁשּסביבֹותיו ׁשכחה  עמר"; וׁשכחּת תקצר "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשכחה. אינּה - קמה ׁשּסביבֹותיו עמר אבל ׁשכחה, - ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹקציר
היתה  אפּלּו - ׁשכּוחה ׁשאינּה קמה ּבצד קמה ׁשכח אם ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָוכן
הּׁשכּוחה, את מּצלת זֹו הרי - אחד קלח ׁשכּוחה ׁשאינּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזֹו
עמר  ּבצד קמה אֹו עמר ׁשכח אם אבל לקחּתּה. מּתר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻויהיה
אֹותן, מּציל אינֹו - סאתים ּבֹו היה אפּלּו - ׁשכּוח ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאינֹו
ׁשּלֹו; עמר על מּצלת חברֹו קמת אין לענּיים. הּׁשכּוח ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוהרי
ׁשּתהיה  עד חּטים, עמר על מּצלת ׂשעֹורים קמת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹואין

העמר. מּמין ִִֶַָָָֹהּקמה
.·Î סאין ּכּמה ּבֹו היה אפּלּו האילנֹות, ּבין אילן ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהּׁשֹוכח

- ׁשלׁשה ׁשכחה; הן הרי - אילנֹות ׁשני ׁשּׁשכח אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּפרֹות,
ׁשכחה  .אינּה ְִֵָָ

.‚Î ּומפרסם ידּוע ׁשאינֹו ּבאילן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּבּמה
אֹו הּפרצה; ּבצד אֹו הּגת ּבצד עֹומד ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָּבמקֹומֹו,
ּכגֹון  ּבׁשמֹו, אֹו הרּבה; זיתים עֹוׂשה ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּבמעׂשיו,
ׁשהּוא  הּזיתים, ּבין הּנטֹופה' 'זית ּכגֹון ידּוע, ׁשם לֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהיה

'הּביׁשני' אֹו 'הּׁשפכני' אֹו הרּבה, ׁשמן היה נֹוטף אם אבל  . ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׁשכחה, אינֹו - אּלּו ּדברים מּׁשלׁשה אחד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבֹו
ואין  לעֹולם, ׁשֹוכחֹו ׁשאּתה עמר ּבּׂשדה"; עמר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ"וׁשכחּת
ׁשאּתה  זה, יצא - ותראהּו ּתׁשּוב אם אּלא ּבֹו יֹודע ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאּתה
ׁשהּוא  מּפני ּבֹו, ּתפּגע ׁשּלא ּפי על ואף זמן לאחר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַֹזֹוכרֹו

ּומפרסם. ְְַָָֻידּוע
.„Î עֹומד היה וידּוע. ּכמפרסם זה הרי ּבדעּתֹו, מסּים ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻֻהיה

וכּיֹוצא  נטֹופה זית ׁשניהן היּו מסּימֹו. הּדקל הּדקל, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבצד
וׁשכח  נטֹופה, זית ׂשדהּו ּכל היתה זה. את מסּים זה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבֹו,

ׁשכחה  לֹו יׁש - ׁשּתים אֹו מהן אמּורים?אחת ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּבֹו התחיל אם אבל המפרסם. זה ּבאילן התחיל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֹֻׁשּלא
מפרסם; ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשכחה, זה הרי - מקצתֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻוׁשכח
- סאתים אבל מּסאתים; ּפחֹות ּבֹו הּנׁשאר ׁשּיהיה ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָוהּוא,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו האילן, ּכל ׁשכח ּכן אם אּלא ׁשכחה, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאינֹו

.‰Î ׁשל ׁשּורֹות וׁשלׁש לבּדֹו, הּׁשּורֹות ּבאמצע העֹומד ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹזית
ׁשאין  ּפי על אף - רּוחֹותיו מּׁשלׁש אֹותֹו מּקיפין ִִִִִֵֵֶַַַָָֹזיתים
- האמצעי את וׁשכח זיתים, ׁשני אּלא מהן ׁשּורה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבכל

הסּתירּוהּו הּׁשּורֹות ׁשהרי ׁשכחה; זית אינֹו אמרּו ולּמה . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּבאֹותֹו יׂשראל ּבארץ חׁשּוב ׁשם ׁשהיה מּפני הּזמן.ּבלבד? ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
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ויברחּו הענּיים ׁשּיראּו ראּויין ּכדי ׁשאינן ענּיים ׁשם היּו . ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָ
ממחה; ּבידן, למחֹות הּבית ּבעל יכֹול אם - לקט ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹלּטל

ׁשלֹום. ּדרכי מּפני מּניחן לאו, ְְְִִִֵֵַַָָָואם
.„È הפקר אינֹו - רּבֹו נפילת עם הּלקט את ;הּמפקיר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֻ

רׁשּות. ּבֹו לֹו אין רּבֹו, ׁשּנׁשר ְֵֵֶַַַָֻמאחר
.ÂË ּגרּגרין א ׁשני אֹו אחד ּגרּגר זה ּפרט? הּוא ,יזה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ

ּגרּגרין  ׁשלׁשה נפלּו הּבצירה; ּבׁשעת האׁשּכֹול מן ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָֹהּנפרטין
ּפרט. אינֹו אחת, ְֵֶֶַַַּבבת

.ÊË ונפל ּבעלין והסּב האׁשּכֹול, את וכֹורת ּבֹוצר ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻהיה
ּפרט  אינֹו - ונפרט -לארץ לארץ ּומׁשלי ּבֹוצר היה . ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשם, הּנמצא אׁשּכֹול חצי אפּלּו האׁשּכֹולֹות, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָּכׁשּמפּנה
ּפרט  הּוא הרי ׁשם, ׁשּנפרט ׁשלם אׁשּכֹול וכן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּפרט;

למעלה] שהוזכר הלקט על הּכלּכּלה [כמגדיש את והּמּניח .ְְִֶַַַַַַָ
הענּיים. את ּגֹוזל זה הרי ּבֹוצר, ׁשהּוא ּבׁשעה הּגפן ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּתחת

.ÊÈ מעּבה ׁשאינֹו הּקטן אׁשּכֹול זה עֹוללֹות? היא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻאיזֹו
זֹו על זֹו נֹוטפֹות ענביו ואין ּכתף, לֹו ׁשאין ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָּכאׁשּכֹולֹות,
לּה ואין נטף נטף, לּה ואין ּכתף לּה יׁש מפּזרֹות. ְְְֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָֻאּלא

לענּיים  - ספק ואם הּכרם; ּבעל ׁשל היא הרי - .ּכתף ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
.ÁÈ ּגּבי על זֹו ּבּׁשדרה המחּברֹות ּפסיגין ּכתף? הּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻאיזה

ׁשּיהיּו והּוא ויֹורדֹות; ּבּׁשדרה המחּברֹות ענבים נטף, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻזֹו;
ידֹו ּבפס נֹוגעין ׁשּבעֹוללֹות, הענבים בכל ּכל לגעת [שיכול ְְֲִִֵֶַָָָָָ

בנפרד] לׁשאר גרגר ׁשהּוא מּפני 'עֹולל'? ׁשמֹו נקרא ולּמה .ְְְְְִִִֵֵֶָָָָ
לאיׁש. ּכעֹולל ְְְִֵֶָהאׁשּכֹולֹות

.ËÈ,לענּיים ולּתנן הע ֹוללֹות לבצר חּיב הּבית ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹואין
לעצמן  אֹותן ּבֹוצרין הן הּוא אּלא הרי יחידי, וגרּגר ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

ֵעֹוללֹות.
.Î עֹוללת זמֹורה ׁשל ּובארּכּבה אׁשּכֹול, ּבּה ׁשהיה ְְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻזמֹורה

נקרצת אם ּבעל [=נחתכת]- ׁשל היא הרי האׁשּכֹול, עם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ
לענּיים. היא הרי לאו, ואם ְֲֲִִִִֵֶֶַָָהּכרם;

.‡Î ענּיים ׁשל הּוא הרי עֹוללֹות, ׁשּכּלֹו ׁשּנאמר:ּכרם - ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֻ
הּפרט  ואין עֹוללֹות. ּכּלֹו אפּלּו תעֹולל", לא וכרמ"ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַֹֻ

ּבלבד. ּבּכרם אּלא נֹוהגין ְְֲִִֵֶֶֶַַָָוהעֹוללֹות
.·Î ועֹוללֹות ּפרט לּקח זֹוכין הענּיים ׁשּיתחיל אין עד , ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

,ּכרמ תבצר "ּכי ׁשּנאמר: - ּכרמֹו את לבצר הּכרם ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹּבעל
ׁשלׁשה  ּבהן? זֹוכין ויהיּו יבצר וכּמה תעֹולל"; ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹֹֹלא

רביע. עֹוׂשין ׁשהן ְְִִֵֶֶַאׁשּכֹולֹות
.‚Î אין העֹוללֹות, נֹודעּו ׁשּלא עד ּכרמֹו את ְְְִֵֵֶֶַַַַָֹהּמקּדיׁש

לענּיים  העֹוללֹות העֹוללֹות - העֹוללֹות מּׁשּנֹודעּו ואם ; ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָ
להקּדׁש ּגּדּולם ׂשכר ויּתנּו .לענּיים, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָ

.„Îׁשּנֹודעּו אחר הּגפן את זֹומר הּזֹומר זה הרי העֹוללֹות, ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
העֹוללֹות  ּכֹורת ּכ האׁשּכֹולֹות, ׁשּכֹורת ּוכׁשם .ּכדרּכֹו; ְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָ

.‰Î ּבעֹוללֹות חּיב לבצר, ליׂשראל ּכרמֹו ׁשּמכר ;ּגֹוי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ
חּיב, יׂשראל ׁשל חלקֹו - ּבכרם ׁשּתפין ׁשהיּו וגֹוי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻיׂשראל

ּפטּור. ּגֹוי ְֶָוׁשל
.ÂÎ- עֹוללֹות ּבֹו ּומצא טבל, מעׂשר לֹו ׁשּנתנּו לוי ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבן

האׁשּכֹול עם נקרצת ואם לעני; שלו]נֹותנן היא -[הרי ְְְְְִִִִֶֶֶָָָ
לֹו אחר.[אף]יׁש מקֹום על מעׂשר ּתרּומת לעׂשֹותּה ְֲֲֵֵֵַַַַַָָ

.ÊÎ אם - ּביתֹו לתֹו ּובצרן ּגפנים, חמׁש לֹו ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֶָָָָָמי
ענבים עראי]לאכלן הּׁשכחה [בציר ּומן הּפרט מן ּפטּור - ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ

ּבעֹוללֹות וחּיב הרבעי, מותנה ּומן בעוללות החיוב [שאין ְְְִִֵַָָָ
ׁשּיר בבציר] ּכן אם אּלא ּבּכל, חּיב - יין ּבצרן ואם ;ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ְִָָמקצתן.

ה'תשע"ד  אייר י"ג שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
הּׂשדה,‡. ּבעל ׁשכחֹו ולא ּפֹועלים ׁשּׁשכחּוהּו ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹהעמר

ּפֹועלים  ׁשכחּוהּו ולא הּׂשדה ּבעל אּלּוׁשכחֹו ׁשכחּוהּו , ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹ
ּבׁשעה  אֹותֹו ורֹואין עֹוברין אחרים ׁשם והיּו ְְְְֲִִִֵֵָָָָָואּלּו
ואפּלּו אדם. ּכל ׁשּיׁשּכחּוהּו עד ׁשכחה; אינֹו - ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּׁשכחּוהּו

ׁשכחה. זה הרי נׁשּכח, אם - הּטמּון ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹעמר
ׁשהּפֹועלים ·. אני 'יֹודע ואמר: ּבעיר, הּׂשדה ּבעל ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהיה

ׁשכחה; זה הרי ׁשכחּוהּו, - ּפלֹוני' ׁשּבמקֹום עמר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָֹׁשֹוכחין
ׁשכחה; אינֹו - ּוׁשכחּוהּו ּכן, ואמר ּבּׂשדה היה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָואם
אפּלּו ּבעיר, אבל הּׁשכחה, הּוא ּבּׂשדה, מעּקרֹו ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּׁשכּוח

ׁשכחה  זה הרי ׁשכח, ּולבּסֹוף "וׁשכחּתזכּור ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבעיר. לא ּבּׂשדה", ִֶֶַָָֹֹעמר

ּבקׁש‚. חּפּוהּו אֹו ּבפניו הענּיים את עמדּו זֹוכר והּוא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ּוׁשכחֹו ּבּׂשדה והּניחֹו לעיר להֹוליכֹו ּבֹו ׁשהחזיק אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָהּקׁש,
ּפי  על אף למקֹום, מּמקֹום נטלֹו אם אבל ׁשכחה; אינֹו -ְְְֲִִִִֵַַָָָָָ
ּוׁשכחֹו לּכלים, אֹו לּבקר אֹו לּגדיׁש אֹו לּגּפה סמּו ְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשהּניחֹו

ׁשכחה. זה הרי -ְֲִֵֶָ
וׁשכח „. חברֹו, ּגּבי על והּניחֹו לעיר, להֹוליכֹו עמר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹנטל

העליֹון זכר אם - ׁשניהן עצמו]את ׁשּיפּגע [מצד קדם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשכחה[=שיתקל] הּתחּתֹון אין מכוסה ּבֹו, הוא [שהרי ְְִֵַַָ

ׁשכחה.בעליון] הּתחּתֹון לאו, ואם ;ְְְִִַַָָ
ׁשם ‰. וׁשכח חברֹו, ׂשדה לתֹו חזקה ּברּוח עמרין ְְְְֲֲֳִֵֵַַָָָָָָעפּו

"בׂשד קציר" ׁשּנאמר: ׁשכחה, אינֹו - ּפּזרה עמר אבל ; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ׁשכחה. זה הרי - וׁשכח ׂשדהּו, ּבתֹו ְְְֲֳִֵֵֶַָָָָָעמריו

.Â- הרביעי את וׁשכח ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון עמר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּנֹוטל
החמיׁשי; ׁשּיּטל עד ׁשכחה הרביעי אין ׁשּׁשי, ׁשם היה ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹאם
החמיׁשי, את לּטל ּכדי מּׁשּיׁשהה - ּבלבד חמּׁשה היּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹואם

ׁשכחה  הרביעי .הרי ְְֲִִִֵָָ
.Êאינֹו - מהן אחד את וׁשכח מערּבבין, ׁשעמריה ְְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻׂשדה

סביבֹותיו  ּכל את ׁשּיּטל עד .ׁשכחה, ְְִִִֶֶַָָָֹ
.Á ׁשהן ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא והּבצלים והּׁשּום ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּלּוף

ׁשכחה  להן יׁש ּבארץ, קמה,טמּונין וׁשכח ּבּלילה הּקֹוצר . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
להן  יׁש - ׁשּׁשכח הּסּומה וכן עמר, וׁשכח ּבּלילה ׁשעּמר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו
לּטל  מתּכּון ּבּלילה הּקֹוצר אֹו הּסּומה היה ואם  ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹׁשכחה;

'הרי  האֹומר: וכל ׁשכחה. לֹו אין הּגס, הּגס קֹוצר את ני ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּכל  ׁשכחה; לֹו יׁש - נֹוטל' אני ׁשֹוכח, ּׁשאני מה מנת ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעל

ּבטל. ּתנאֹו ּבּתֹורה, הּכתּוב על ְְֵֶַַַַַָָָָהּמתנה
.Ë,לבהמה להאכילּה נגמרה ׁשּלא עד ׁשּקצרּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּתבּואה

וכן  עמרים, עׂשאּה ולא אגּדֹות אגּדֹות קצרּה אם ְְְְֲֲֲֳִִֵֵָָָָָֹֻֻוכן
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לּׁשּוק  להּמכר קטּנֹות אגּדֹות ׁשּתלׁשן והּבצלים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻהּׁשּומים
ׁשכחה  להן אין - ּגרן מהן להעמיד עמרים עׂשאן .ולא ְְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

.È- ּולאחריו לפניו וׁשכח לקצר, ׁשהתחיל ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹהּקֹוצר
ׁשכחה  אינֹו וׁשּלפניו ׁשכחה, "לא ׁשּלאחריו ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ויּניחֹו מּמּנּו ׁשּיעבר עד ׁשכחה, אינֹו - לקחּתֹו" ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹתׁשּוב
ְֲַָלאחריו.

.‡È לצפֹון ּפניו זה הּׂשדה, מאמצע לקצר ׁשהתחילּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשנים
ׁשּלפניהן  - ּולאחריהן לפניהן וׁשכחּו לדרֹום, ּפניו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוזה
לאחריו  הּוא - ׁשּלפניו זה מהן, אחד ׁשּכל  מּפני ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשכחה;

חברֹו ׁשהתחילּוׁשל ּבּמקֹום לאחריהן ׁשּׁשכחּוהּו והעמר . ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּמן  הּׁשּורֹות עם מערב ׁשהּוא מּפני ׁשכחה; אינֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמּמּנּו,
וכן  ׁשכּוח. ׁשאינֹו עליו מֹוכיחין והן לּמערב, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמזרח
ׁשנים  והתחילּו לּגרן, אֹותן ׁשּפּנּו עמרים ׁשל ְְְֳִִִִִֶֶֶַַַָָֹהּׁשּורֹות
אינֹו - אחֹוריהן ּבין ּבאמצע עמר וׁשכחּו ׁשּורה, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמאמצע
לּמזרח  הּמערב ׁשּמן הּׁשּורה ּבאמצע ׁשהּוא מּפני ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשכחה;
ׁשכּוח  ׁשאינֹו עליו מֹוכחת והיא ּבּה, התחילּו לא .ׁשעדין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

.·È,האלּמֹות ּופּנה וחזר אלּמֹות, אלּמֹות ואּלם ְְֲֲֲִִֵֵַַָָָֻֻֻהּקֹוצר,
ּומּמקֹום  אחר, למקֹום זה מּמקֹום 'עמרים', הּנקראין ְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָָוהן
העמר  וׁשכח לּגרן, ׁשליׁשי ּומּמקֹום ׁשליׁשי, למקֹום ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהּׁשני
למקֹום  העמרים ּפּנה אם - למקֹום מּמקֹום ׁשּפּנה ְְְֳִִִִִֶָָָָָָָָָּבׁשעה
מּמקֹום  ּוכׁשּיפּנה ׁשכחה; לֹו יׁש וׁשכח, מלאכה ּגמר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
העמרים  ּפּנה ואם ׁשכחה. לֹו אין לּגרן, מלאכה ּגמר ְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשהּוא
ּוכׁשּפּנה  ׁשכחה; לֹו אין וׁשכח, מלאכה ּגמר ׁשאינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָלמקֹום

ׁשכחה  לֹו יׁש מלאכה, ּגמר ׁשאינֹו .מּמקֹום ְְְִִֵֵֶַָָָָ
.‚Èׁשּדעּתֹו מקֹום זה מלאכה? ּגמר ׁשהּוא מקֹום הּוא ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָאיזה

מּׁשם  להֹוליכן אֹו ׁשם, אֹותן ולדּוׁש ׁשם העמרין ּכל ְְְֳִִִֵַָָָָָָָָָלקּבץ
הּוא  מלאכה, ּגמר ׁשאינֹו ּומקֹום הּגרן; ׁשהּוא ּגדיׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹלמקֹום
אלּמֹות  מהם לעׂשֹות ּכדי העמרים ּבֹו ׁשּמקּבצין ְְְֲֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּמקֹום

אחר  למקֹום להֹוליכן ּכדי .ּגדֹולֹות ְְְְִֵֵַָָ
.„È אינן - וׁשלׁש ׁשכחה; - מּזֹו זֹו הּמבּדלֹות ּכריכֹות ְְְְְִִִֵֵַָָָָֹֻׁשּתי

-ׁשכחה  ּוׁשלׁשה ׁשכחה; - מּזה זה הּמבּדלין עמרין ׁשני . ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ
ׁשכחה. ְִֵָָאינן

.ÂË- מּזה זה הּמבּדלין והחרּובין זיתים צּבּורי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻׁשני
ׁשכחה  אינן - ּוׁשלׁשה ׁשכחה;ׁשכחה; - ּפׁשּתן חצני ׁשני . ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָֹ

ׁשכחה. אינן - ְְִֵָָָֹּוׁשלׁשה
.ÊË האילנֹות ּבׁשאר וכן ּגפנֹות, זה ׁשּתי הּמבּדלין ׁשנים - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

"לעני  ׁשּנאמר: ׁשכחה; אינן - ּוׁשלׁשה ׁשכחה; - ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹמּזה
לּגר. ואחד לעני אחד ׁשנים, היּו אפּלּו - אתם" ּתעזב ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹולּגר

.ÊÈ קּבין ארּבעת ׁשל ואחד קב, קב ׁשל העמרים ּכל ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהיּו
ׁשכחה  אינֹו - הארּבעה על יתר ׁשכחה; זה הרי - .ּוׁשכחֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

קּבין  ׁשמֹונת על יתר ואחד קּבין, ׁשני ׁשני ׁשל היּו אם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן
ׁשכחה. אינֹו -ְִֵָ

.ÁÈ ׁשכחה אינֹו - ּוׁשכחֹו סאתים, ּבֹו ׁשּיׁש ,העמר ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
על  אף - ּגדיׁש ולא עמר ּבּׂשדה", עמר "וׁשכחּת ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
אף  - עמרים ׁשני ׁשכח סאתים. סאתים העמרים ׁשּכל ְֳֳִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּפי
מהן  אחד ּבכל ואין הֹואיל - סאתים ּבׁשניהן ׁשּיׁש ּפי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעל

אפּלּו ׁשכחה, ׁשהן לי יראה וכן ׁשכחה; אּלּו הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָסאתים,
מּסאתים. יתר ּבׁשניהן ְִִִֵֵֶַָָָָהיה

.ËÈ אין ׁשכחה; אינּה - ּוׁשכחּה סאתים, ּבּה ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָקמה
ּבריאֹות  הן ּכאּלּו הּדּקֹות הּׁשּבלים את רֹואין - סאתים ְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָּבּה
היתה  ואם מלאֹות, הן ּכאּלּו הּׁשדּופֹות ואת ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻוארּכֹות,
ׁשכחה  אינּה ּוׁשכחּה, סאתים לעׂשֹות זה אמּדן אחר .ראּויה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ

.Î ּתב סאה אינן ׁשכח - עקּורה ׁשאינּה ּוסאה עקּורה, ּואה ְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָָ
ׁשכחה  ׁשניהן אּלא ּובפרֹות מצטרפין, ּובבצלים ּבׁשּום וכן ; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

ּובׁשניהן  ּתלּוׁש, ּומקצתן ּבּקרקע מקצתן ׁשכח אם - ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהאילן
ׁשכחה. ׁשניהן אּלא מצטרפין, אינן - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָסאתים

.‡Îאינּה - ׁשכּוחה ׁשאינּה הּקמה ּבצד עמר ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּׁשֹוכח
ׁשּסביבֹותיו ׁשכחה  עמר"; וׁשכחּת תקצר "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשכחה. אינּה - קמה ׁשּסביבֹותיו עמר אבל ׁשכחה, - ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹקציר
היתה  אפּלּו - ׁשכּוחה ׁשאינּה קמה ּבצד קמה ׁשכח אם ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָוכן
הּׁשכּוחה, את מּצלת זֹו הרי - אחד קלח ׁשכּוחה ׁשאינּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזֹו
עמר  ּבצד קמה אֹו עמר ׁשכח אם אבל לקחּתּה. מּתר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻויהיה
אֹותן, מּציל אינֹו - סאתים ּבֹו היה אפּלּו - ׁשכּוח ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאינֹו
ׁשּלֹו; עמר על מּצלת חברֹו קמת אין לענּיים. הּׁשכּוח ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוהרי
ׁשּתהיה  עד חּטים, עמר על מּצלת ׂשעֹורים קמת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹואין

העמר. מּמין ִִֶַָָָֹהּקמה
.·Î סאין ּכּמה ּבֹו היה אפּלּו האילנֹות, ּבין אילן ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהּׁשֹוכח

- ׁשלׁשה ׁשכחה; הן הרי - אילנֹות ׁשני ׁשּׁשכח אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּפרֹות,
ׁשכחה  .אינּה ְִֵָָ

.‚Î ּומפרסם ידּוע ׁשאינֹו ּבאילן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּבּמה
אֹו הּפרצה; ּבצד אֹו הּגת ּבצד עֹומד ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָּבמקֹומֹו,
ּכגֹון  ּבׁשמֹו, אֹו הרּבה; זיתים עֹוׂשה ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּבמעׂשיו,
ׁשהּוא  הּזיתים, ּבין הּנטֹופה' 'זית ּכגֹון ידּוע, ׁשם לֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהיה

'הּביׁשני' אֹו 'הּׁשפכני' אֹו הרּבה, ׁשמן היה נֹוטף אם אבל  . ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׁשכחה, אינֹו - אּלּו ּדברים מּׁשלׁשה אחד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבֹו
ואין  לעֹולם, ׁשֹוכחֹו ׁשאּתה עמר ּבּׂשדה"; עמר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ"וׁשכחּת
ׁשאּתה  זה, יצא - ותראהּו ּתׁשּוב אם אּלא ּבֹו יֹודע ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאּתה
ׁשהּוא  מּפני ּבֹו, ּתפּגע ׁשּלא ּפי על ואף זמן לאחר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַֹזֹוכרֹו

ּומפרסם. ְְַָָֻידּוע
.„Î עֹומד היה וידּוע. ּכמפרסם זה הרי ּבדעּתֹו, מסּים ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻֻהיה

וכּיֹוצא  נטֹופה זית ׁשניהן היּו מסּימֹו. הּדקל הּדקל, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבצד
וׁשכח  נטֹופה, זית ׂשדהּו ּכל היתה זה. את מסּים זה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבֹו,

ׁשכחה  לֹו יׁש - ׁשּתים אֹו מהן אמּורים?אחת ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּבֹו התחיל אם אבל המפרסם. זה ּבאילן התחיל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֹֻׁשּלא
מפרסם; ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשכחה, זה הרי - מקצתֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻוׁשכח
- סאתים אבל מּסאתים; ּפחֹות ּבֹו הּנׁשאר ׁשּיהיה ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָוהּוא,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו האילן, ּכל ׁשכח ּכן אם אּלא ׁשכחה, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאינֹו

.‰Î ׁשל ׁשּורֹות וׁשלׁש לבּדֹו, הּׁשּורֹות ּבאמצע העֹומד ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹזית
ׁשאין  ּפי על אף - רּוחֹותיו מּׁשלׁש אֹותֹו מּקיפין ִִִִִֵֵֶַַַָָֹזיתים
- האמצעי את וׁשכח זיתים, ׁשני אּלא מהן ׁשּורה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבכל

הסּתירּוהּו הּׁשּורֹות ׁשהרי ׁשכחה; זית אינֹו אמרּו ולּמה . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּבאֹותֹו יׂשראל ּבארץ חׁשּוב ׁשם ׁשהיה מּפני הּזמן.ּבלבד? ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
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.ÂÎ את לפׁשט יכֹול ׁשאינֹו ּכל ּבעריס? ׁשכחה הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאיזה
ולּטלּה ויׁשּכח ידֹו הּגפנים מן ּגפן מן מּׁשּיעבר ּובּכרם, ; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

האילן, ּכל ּוׁשאר הימּנּו; מּׁשּירד ּובדקל, ּבדלית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאֹותּה;
ּבֹו; התחיל ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה לֹו. ויל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹמּׁשּיפנה
את  ׁשּיבצר עד ׁשכחה, אינֹו - ּוׁשכחֹו ּבֹו התחיל אם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹאבל

סביביו. ְִָָּכל
.ÊÎ,לעצמֹו ּבֹו וזכה ּבּבקר והׁשּכים ּכרמֹו, את ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹהּמפקיר

ּובפאה  ּובׁשכחה ּובעֹוללֹות ּבפרט חּיב - ׁשהרי ּובצרֹו ; ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
הּוא  והרי לֹו, ׁשהיה מּפני - ּבֹו קֹורא אני "ו"כרמ "ׂשד"ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ
זה  הרי אחרים, ׁשל ּבׂשדה ההפקר מן זכה אם אבל ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלֹו.
ּכמֹו הּמעׂשרֹות, מן ּפטּור ּכ ּובין ּכ ּובין הּכל. מן ְְִִֵֵַַַַָָָָֹּפטּור

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

ו  ¤¤ּפרק
והּוא ‡. הארץ, ּבזרע לענּיים יׁש ׁשּׁשית אחרת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּתנה

עני'. 'מעׂשר הּנקרא והּוא לענּיים, ׁשּנֹותנין ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּמעׂשר
ׁשּקֹוצר ·. אחר ּומעׂשרֹות: ּתרּומֹות הפרׁשת סדר הּוא ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָוזה

מלאכּתֹו ותּגמר העץ, ּפרי אֹוסף אֹו הארץ, מפריׁשזרע - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
החמּׁשים, מן אחד ּגדֹולה',מּמּנּו 'ּתרּומה הּנקרא הּוא וזה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ

ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית ּבּתֹורה: נאמר זה ועל לּכהן; ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹונֹותנּה
העׂשרה, מן אחד הּׁשאר מן מפריׁש ּכ ואחר ."ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָויצהר
זה  ועל לּלוי; ונֹותנֹו ראׁשֹון', 'מעׂשר הּנקרא הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָוזה
ונאמר: וגֹו'", יׂשראל ּבני מעׂשר את "ּכי ּבּתֹורה: ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנאמר

ּביׂשראל". מעׂשר ּכל נתּתי הּנה לוי, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ"ולבני
הּנקרא ‚. והּוא מעׂשרה, אחד הּׁשאר מן מפריׁש ּכ ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָואחר

ועליו  ּבירּוׁשלים; אֹותֹו אֹוכלין לבעליו, והּוא ׁשני', ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ'מעׂשר
ּגאלנאמר  "ואם נאמר:: ועליו מּמעׂשרֹו", איׁש יגאל ְְְְֱֱִִִִֶֶַַַַַָָָֹ

יבחר  אׁשר ּבּמקֹום ,אלהי ה' לפני ואכלּת . . ּתעּׂשר ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ"עּׂשר
וכּו'". ּדגנ מעׂשר ׁשם, ׁשמֹו ְְְְְְֵַַַָָלׁשּכן

הּׁשבּוע,„. מן ראׁשֹונה ּבׁשנה מפריׁשין הּזה הּסדר ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל
ּובחמיׁשית; ּוברביעית מן ּובּׁשנּיה ּובּׁשליׁשית ּבּׁשּׁשית אבל ְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַַָָָ

הּׁשאר  מן מפריׁש ראׁשֹון, מעׂשר ׁשּמפריׁשין אחר - ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָהּׁשבּוע
ואין  עני', 'מעׂשר הּנקרא והּוא לענּיים, ונֹותנֹו אחר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָמעׂשר
נאמר  ועליו עני; מעׂשר אּלא ׁשני מעׂשר אּלּו ׁשנים ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשּתי
ּתבּואת מעׂשר ּכל את ּתֹוציא ׁשנים, ׁשלׁש "מקצה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּבּתֹורה:
ועליו  וכּו'", הּלוי ּובא .ּבׁשערי והּנחּת ההיא, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבּׁשנה
ּבּׁשנה  ּתבּואת מעׂשר ּכל את לעׂשר תכּלה "ּכי ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָָָנאמר:

וכּו'". הּמעׂשר ׁשנת ְְְֲִִֵַַַַהּׁשליׁשית,
הפקר ‰. ּכּלּה - הּׁשמּטה ולא ׁשנת ּתרּומה, לא ּבּה ואין ; ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹֻ

עני. מעׂשר ולא ׁשני, ולא ראׁשֹון לא ּכלל, ְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹֹמעׂשרֹות
ּבארץ  מפריׁשין - קרקע ׁשמּטת ּבּה ׁשאין לארץ, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובחּוצה
מּפני  עני; ּומעׂשר ראׁשֹון מעׂשר ּומֹואב, ּובעּמֹון ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָמצרים
ענּיי  ׁשּיהיּו ּכדי יׂשראל, לארץ קרֹובֹות אּלּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָׁשארצֹות
מּסיני, למׁשה והלכה ּבּׁשביעית. עליה נסמכין ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹיׂשראל
ּבּׁשביעית. עני מעׂשר ּומֹואב עּמֹון ּבארץ מפריׁשין ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּיהיּו
רב  ּכסדר ׁשני, מעׂשר ּבּׁשביעית מפריׁשין ּבׁשנער, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאבל

ִַָהּׁשנים.

.Â,מעׂשרה אחד מּמּנּו מפריׁש הּלוי, ׁשּלֹוקח ראׁשֹון ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמעׂשר
ּבּתֹורה: נאמר ועליו מעׂשר; ּתרּומת והּוא לּכהן, ְְְְְֱֲֵֵֶַַַַַָָָֹונֹותנֹו

ּתדּבר" הלוּים ."ואל ְְְִִֵֶַַ
.Ê עני מעׂשר ׁשם לֹו והיה ענּיים, עליו ׁשעברּו הּׂשדה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָּבעל

ׂשבעֹו ּכדי הּמעׂשר מן עליו ׁשּיעבר עני לכל נֹותן -, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
וׂשבעּו" ,ּבׁשערי "ואכלּו –ׁשּנאמר : ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָ

(Á) יפחֹות לא נתן, החּטים מן אם וכּמה? ׂשבעֹו. ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹּכדי
מן  ואם מּקב; יפחֹות לא נתן, הּׂשעֹורים מן ואם קב; ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָֹמחצי
לא  הּגרֹוגרֹות, מן ואם וחצי; מּקב יפחֹות לא ְְְְִִִִִִֵַַַָָֹֹֻהּכּסמין,
חמׁש מּמׁשקל יפחֹות לא הּדבלה, מן ואם מּקב; ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹיפחֹות
מן  ואם לג; מחצי יפחֹות לא הּיין, מן ואם סלע; ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַֹֹועׂשרים

מרביעית  יפחֹות לא נתן, נתן הּׁשמן הּקב. רבע הארז, מן ; ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
חמּׁשה  מׁשקל והּוא ליטרה, מׁשקל לֹו נֹותן ירק, ְְְְֲִִִִֵַַָָָָלֹו
האגֹוזים, מן קּבין; ׁשלׁשת החרּובין, מן ּדינר; ְְֱִִִִִִִֶֶַָָָֹֹּוׁשלׁשים
ׁשּתים; הרּמֹונים, מן חמּׁשה; האפרסקין, מן ְְְֲֲֲִִִִִִִַַָָָָָעׂשרה;
מּכדי  יפחֹות לא הּפרֹות, מּׁשאר לֹו נתן ואם אחד. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹואתרֹוג,

סעּודֹות. ׁשּתי מזֹון ּבדמיהן ויּקח ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַׁשּימּכרם
.Ë לּתן ּכדי ּבֹו ואין מרּבין והענּיים מּועט, ּדבר לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָֻהיה

ּביניהן  מחּלקין והן לפניהן, נֹותן - ּכּׁשעּור ואחד אחד .לכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
.È הנאה טֹובת ּבֹו אין - ּבּגרן הּמתחּלק עני ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּומעׂשר

עני  ואפּלּו ּכרהֹו; על ונֹוטלין ּבאין הענּיים אּלא ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָָָלּבעלים,
יׁש - ּבּבית הּמתחּלק אבל מּידֹו. אֹותֹו מֹוציאין ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּביׂשראל,

ׁשּירצה  עני לכל ונֹותנֹו לּבעלים, הנאה טֹובת .ּבֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
.‡Èמיּדעֹו אֹו קרֹובֹו לעני לּתנֹו ורצה ּבּגרן, מעׂשר לֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֻהיה

עני  לכל מחּלקֹו - והחצי לֹו, לּתנֹו מחצה להפריׁש לֹו יׁש -ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשאמרנּו ּכּׁשעּור .ׁשּיעבר, ְֲִֶֶַַַָֹ

.·È ּכדי אּלא לעני נֹותן ׁשאינֹו אמּורים, ּדברים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבּמה
לכל  מחּלקֹו ּבּבית, הּמעׂשר היה אם אבל ּבּׂשדה; ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָׂשבעֹו?

ּכזית  ּכזית אפּלּו אּלא הענּיים ׂשבעֹו ּכדי לּתן מצּוה ׁשאינֹו ; ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
"ואכלּו ׁשּנאמר: לּקח, ׁשם מֹוצא אינֹו ׁשהרי - ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּׂשדה

וׂשבעּו". ,ְְִֵֶָָבׁשערי
.‚È ּופֹוטרין ּתחּלה, לאּׁשה נֹותנין - לּבית ואּׁשה איׁש ְְְְִִִִִִִַַָָָָָּבאּו

לאיׁש נֹותנין ּכ ואחר ׁשני אֹותּה; ּוקרֹובֹו, איׁש ּובנֹו, אב . ְְְְְִִִֵַַָָָָ
האחר  לֹו נֹותן - עני מהן אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאחין,

ׁשּלֹו. עני ְִֶַַָמעׂשר
.„È מעׂשר מפריׁש זה - ּבאריסּות ׂשדה ׁשּקּבלּו ענּיים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשני

ונֹותן  מחלקֹו מפריׁש חברֹו וכן לחברֹו, ונֹותנֹו מחלקֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָעני
.לֹו

.ÂË ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה ּבלקט אסּור לקצר, ׂשדה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהמקּבל
הּׂשדה, ּבכל חלק לּקח מּמּנּו ׁשּקּבלּה ּבזמן אימתי? ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעני.
לֹו אמר אם אבל ּבׂשכרֹו. רביעּה אֹו ׁשליׁשּה לֹו ׁשּנתן ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָּכגֹון
אֹו ,'ׁשּל היא ּבלבד קֹוצר ּׁשאּתה מה 'ׁשליׁש הּׂשדה: ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבעל
ׁשּיקצר, עד ּכלּום לֹו אין זה הרי - ּׁשּתקצר' מה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹ'רביע

הּוא  עני הּקציר ׁשּובׁשעת ּבלקט מּתר ,לפיכ ּופאה.; כחה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
אחר  אּלא עני מעׂשר מפריׁשין ׁשאין - עני ּבמעׂשר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָואסּור

ׁשּקצר. ּבחלקֹו זכה והרי ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָׁשּקצר,
.ÊË מּתר זה הרי - והעני ּופרֹות, קרקע ׂשדהּו את ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּמֹוכר
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ּבהן, אסּור והּלֹוקח ׁשּלּה. עני ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבלקט
ּדמים  נתן לא ׁשעדין ּפי על הּדמים ואף לוה ואפּלּו ; ְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ענּיים. ּבמּתנֹות אסּור זה הרי ְְְֲֲִִֵֶַָָָּולקחּה,
.ÊÈ מׁשּלמין ואין מלוה, מּמּנּו ּפֹורעין אין - עני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמעׂשר

הּתגמּולין את טובה]מּמּנּו ׁשבּויים,[החזר ּבֹו ּפֹודין ואין , ְְְִִִִֵֶֶַַ
ׁשֹוׁשבינּות ּבֹו עֹוׂשין הנישא]ואין לזוג נֹותנין [מתנה ואין , ְְְְִִִֵֵ

ּגמילּות  ׁשל ּדבר מּמּנּו מׁשּלחין אבל לצדקה; ּדבר ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָמּמּנּו
אֹותֹו ונֹותנין עני. מעׂשר ׁשהּוא להֹודיעֹו וצרי ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָחסדים,

עיר כמתנה]לחבר - אֹותֹו[לרב מֹוציאין ואין ּבטֹובה. ְְְִִִֵֶֶָ
ואֹומר: ,"ּבׁשערי "והּנחּת ׁשּנאמר: לארץ, לחּוצה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמהארץ

וׂשבעּו". ,בׁשערי ְְְְִֵֶָָָ"ואכלּו

ז  ¤¤ּפרק
ּׁשראּוי ‡. מה ּכפי יׂשראל לענּיי צדקה לּתן עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמצות

מּׂשגת  הּנֹותן יד היתה אם ּתפּתח לעני, "ּפתח ׁשּנאמר: - ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
,"עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו, "והחזקּת ונאמר: לֹו", יד ְְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָאת

."עּמ אחי "וחי ְְֱִִֵֶַָָונאמר:
נתן ·. ולא מּמּנּו, עיניו והעלים מבּקׁש, עני הרֹואה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכל

את  תאּמץ "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - צדקה ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלֹו
האביֹון". מאחי ,יד את תקּפץ ולא ,ְְְְְְִִֵֶֶָָָָֹֹלבב

לֹו‚. אין אם - לֹו לּתן מצּוה אּתה העני, ּׁשחסר מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלפי
ּבית; ּכלי לֹו קֹונין ּבית, ּכלי לֹו אין אֹותֹו; מכּסים ְְְְִִִִֵֵֵַַַּכסּות,
אּׁשה, היתה ואם אּׁשה; אֹותֹו מּׂשיאין אּׁשה, לֹו ְְִִִִִִֵַָָָָָאין
לרּכב  העני זה ׁשל ּדרּכֹו היה אפּלּו לאיׁש. אֹותּה ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹמּׂשיאין
לֹו קֹונין - מּנכסיו וירד והעני לפניו, רץ ועבד הּסּוס ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָעל

לפניו  לרּוץ ועבד עליו לרּכב מחסֹורֹוסּוס "ּדי ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
אּתה  ואין חסרֹונֹו, להׁשלים אּתה ּומצּוה לֹו"; יחסר ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֻאׁשר

לעּׁשרֹו. ְְְֶַֻמצּוה
ּומּציעין „. ּבית, לֹו ׂשֹוכרין - אּׁשה להּׂשיאֹו ׁשּבא ְְִִִִִִֶַַַָָָיתֹום

אּׁשה  לֹו מּׂשיאין ּכ ואחר ּתׁשמיׁשֹו, ּכלי וכל מּטה .לֹו ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ
נֹותן ‰. - מּׂשגת הּנֹותן יד ואין מחסֹורֹו, ּדי וׁשאל עני ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבא

ידֹו הּׂשגת ּכפי מן לֹו מצוה נכסיו, חמׁש עד וכּמה? . ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹ
עין  מּכן, ּפחֹות ּבינֹוני; ּבנכסיו, מעׂשרה ואחד ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻהּמבחר;
הּׁשקל  מּׁשליׁשית עצמֹו אדם ימנע אל ּולעֹולם ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָרעה.

הּנֹותן וכל עני ּבׁשנה; ואפּלּו מצוה. קּים לא מּזה, ּפחֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
לאחר. צדקה לּתן חּיב הּצדקה, מן ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּמתּפרנס

.Â עני- האכילּוני' אני, 'רעב ואמר: אֹותֹו, מּכירין ׁשאין ְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
אֹותֹו מפרנסין אּלא הּוא, רּמאי ׁשּמא אחריו ּבֹודקין ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָאין
רּמאי  ׁשּמא אחריו ּבֹודקין - 'ּכּסּוני' ואמר: ערם, היה ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹמּיד.

מּיד,הּוא  ּכבֹודֹו לפי אֹותֹו מכּסין - אֹותֹו מּכירין היּו ואם ;ְְְְִִִִִִַַָָ
אחריו. ּבֹודקין ְְֲִֵַָואין

.Ê ּדרכי מפרנסין מּפני יׂשראל, ענּיי עם ּגֹוים ענּיי ּומכּסין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָ
למּתנה ׁשלֹום  לֹו נזקקין אין הּפתחים, על המחּזר ועני . ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

את  להחזיר ואסּור מּועטת. מּתנה לֹו נֹותנין אבל ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֻמרּבה;
אחת, ּגרֹוגרת לֹו נֹותן אּתה ואפּלּו ריקם, ׁשּׁשאל ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעני

נכלם". ,ּד יׁשב "אל ְֱִֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
.Á אחד אין מּכּכר למקֹום, מּמקֹום העֹובר לעני ּפֹוחתין ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָ

ּבפּונדיֹון  ּבסלע הּנמּכר סאין ארּבע החּטים [שהוא ּכׁשהיּו ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ
סעודות] שתי כדי בו ויש הקב, רובע של ּבארנּוככר ּוכבר ;ְְֵַָ

לּתן  וכסת עליו, ׁשּיׁשן מּצע לֹו נֹותנין - לן ואם הּמּדֹות. ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
מזֹון  לֹו נֹותנין - ׁשבת ואם וקטנית; וׁשמן מראׁשֹותיו, ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָּתחת
מּכירין  היּו ואם וירק. ודג וקטנית וׁשמן סעּודֹות, ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹׁשלׁש

ּכבֹודֹו. לפי לֹו נֹותנין ְְְִִאֹותֹו,
.Ë לֹועני ונֹותנין עליו מערימין צדקה, לּקח רֹוצה ׁשאינֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

עצמֹו, את הּמרעיב ועׁשיר הלואה; לׁשם אֹו מּתנה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָלׁשם
אין  - יׁשּתה ולא מּמּנּו יאכל ׁשּלא ּבממֹונֹו צרה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹועינֹו

ּבֹו .מׁשּגיחין ְִִַ
.È ּׁשראּוי מי מּמה מעט ׁשּיּתן אֹו צדקה, לּתן רֹוצה ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

אֹותֹו ּכֹופין ּדין ּבית - מה לֹו ׁשּיּתן עד אֹותֹו ּומּכין , ִִִִֵֵֶַַַ
מה  מהן ולֹוקחין ּבפניו, לנכסיו ויֹורדין לּתן; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּׁשאמדּוהּו
ּבערבי  ואפּלּו הּצדקה, על ּוממׁשּכנין לּתן. לֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּׁשראּוי

ַָׁשּבתֹות.
.‡È ה [=נדיב]ׁשֹועאדם מן יתר צדקה נֹותן לֹו,ׁשהּוא ראּוי ְִֵֵֶַָָָָָָָ

אסּור  - יתּבּיׁש ׁשּלא ּכדי לּגּבאין ונֹותן לעצמֹו ׁשּמצר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹאֹו
מּמּנּו וׁשֹואל ׁשּמכלימֹו וגּבאי צדקה; מּמּנּו ולגּבֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָלתבעֹו
לחציו". ּכל על "ּופקדּתי ׁשּנאמר: מּמּנּו, להּפרע עתיד -ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

.·È ׁשבּויים,אין לפדיֹון ואפּלּו היתֹומים, על צדקה ּפֹוסקין ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָ
עליהן  הּדּין ּפסק ואם הרּבה; ממֹון להן ׁשּיׁש ּפי על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָואף

מּתר  ׁשם, להם לׂשּום הּנׁשים ּכדי מן לֹוקחין צדקה ּגּבאי . ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ
ׁשחזקת  - מרּבה ּדבר לא אבל מּועט, ּדבר הּתינֹוקֹות ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻּומן
מּועט  הּוא וכּמה אחרים. מּׁשל ּגזל אֹו ּגנבה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻהמרּבה,

ענּיּותן. אֹו הּבעלים עׁשר לפי הּכל ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלהן?
.‚È קֹודמין עני ּביתֹו, וענּיי אדם; לכל קֹודם קרֹובֹו, ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

אחרת  עיר לענּיי קֹודמין עירֹו, וענּיי עירֹו; ׁשּנאמר:לענּיי , ְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ
."ּבארצ ּולאבינ לענּי לאחי"ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָֹ

.„È ׁשם מי ׁשהל העיר אנׁשי עליו  ּופסקּו ּבסחֹורה, ׁשהל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
רּבים, היּו ואם העיר. אֹותּה לענּיי נֹותן זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָצדקה
אֹותּה מביאין ּבאין, ּוכׁשהן נֹותנין; - צדקה עליהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָּופסקּו
עיר  חבר ׁשם יׁש ואם עירם. ענּיי ּבּה ּומפרנסין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָעּמהן

הציבור] בצרכי המתעסק חכם לחבר [תלמיד אֹותּה יּתנּו -ְְִֶֶָ
לֹו. ׁשּיראה ּכמֹו מחּלקּה והּוא ְְְְִֵֶֶַָָעיר,

.ÂË:ספר האֹומר 'ּתנּו אֹו הּכנסת', לבית ּדינר מאתים 'ּתנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
- הּכנסת' לבית ּבֹו;ּתֹורה רגיל ׁשהּוא הּכנסת לבית יּתנּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

מאתים  'ּתנּו האֹומר: לׁשניהם. יּתנּו ּבׁשניהם, רגיל היה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָואם
העיר  אֹותּה לענּיי יּתנּו לענּיים', .ּדינרין ְֲֲִִִִִִִֵַָָָָ

ה'תשע"ד  אייר י"ד רביעי יום

ח  ¤¤ּפרק
'הרי ‡. האֹומר: ,לפיכ הּנדרים. ּבכלל היא הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּצדקה,

לּתנּה חּיב - צדקה' הּזֹו הּסלע 'הרי אֹו לצדקה', סלע ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעלי
מּיד  ׁשהרי לענּיים - לׁשּלמֹו" תאחר ּב"לא חּיב אחר, ואם ; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ענּיים, ׁשם אין אם הן. מצּויין והענּיים מּיד, לּתן ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵָָָָּבידֹו
עד  יּתן ׁשּלא התנה ואם ענּיים. ׁשּימצא עד ּומּניח ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמפריׁש
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.ÂÎ את לפׁשט יכֹול ׁשאינֹו ּכל ּבעריס? ׁשכחה הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאיזה
ולּטלּה ויׁשּכח ידֹו הּגפנים מן ּגפן מן מּׁשּיעבר ּובּכרם, ; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

האילן, ּכל ּוׁשאר הימּנּו; מּׁשּירד ּובדקל, ּבדלית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאֹותּה;
ּבֹו; התחיל ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה לֹו. ויל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹמּׁשּיפנה
את  ׁשּיבצר עד ׁשכחה, אינֹו - ּוׁשכחֹו ּבֹו התחיל אם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹאבל

סביביו. ְִָָּכל
.ÊÎ,לעצמֹו ּבֹו וזכה ּבּבקר והׁשּכים ּכרמֹו, את ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹהּמפקיר

ּובפאה  ּובׁשכחה ּובעֹוללֹות ּבפרט חּיב - ׁשהרי ּובצרֹו ; ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
הּוא  והרי לֹו, ׁשהיה מּפני - ּבֹו קֹורא אני "ו"כרמ "ׂשד"ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ
זה  הרי אחרים, ׁשל ּבׂשדה ההפקר מן זכה אם אבל ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלֹו.
ּכמֹו הּמעׂשרֹות, מן ּפטּור ּכ ּובין ּכ ּובין הּכל. מן ְְִִֵֵַַַַָָָָֹּפטּור

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

ו  ¤¤ּפרק
והּוא ‡. הארץ, ּבזרע לענּיים יׁש ׁשּׁשית אחרת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּתנה

עני'. 'מעׂשר הּנקרא והּוא לענּיים, ׁשּנֹותנין ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּמעׂשר
ׁשּקֹוצר ·. אחר ּומעׂשרֹות: ּתרּומֹות הפרׁשת סדר הּוא ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָוזה

מלאכּתֹו ותּגמר העץ, ּפרי אֹוסף אֹו הארץ, מפריׁשזרע - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
החמּׁשים, מן אחד ּגדֹולה',מּמּנּו 'ּתרּומה הּנקרא הּוא וזה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ

ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית ּבּתֹורה: נאמר זה ועל לּכהן; ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹונֹותנּה
העׂשרה, מן אחד הּׁשאר מן מפריׁש ּכ ואחר ."ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָויצהר
זה  ועל לּלוי; ונֹותנֹו ראׁשֹון', 'מעׂשר הּנקרא הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָוזה
ונאמר: וגֹו'", יׂשראל ּבני מעׂשר את "ּכי ּבּתֹורה: ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנאמר

ּביׂשראל". מעׂשר ּכל נתּתי הּנה לוי, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ"ולבני
הּנקרא ‚. והּוא מעׂשרה, אחד הּׁשאר מן מפריׁש ּכ ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָואחר

ועליו  ּבירּוׁשלים; אֹותֹו אֹוכלין לבעליו, והּוא ׁשני', ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ'מעׂשר
ּגאלנאמר  "ואם נאמר:: ועליו מּמעׂשרֹו", איׁש יגאל ְְְְֱֱִִִִֶֶַַַַַָָָֹ

יבחר  אׁשר ּבּמקֹום ,אלהי ה' לפני ואכלּת . . ּתעּׂשר ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ"עּׂשר
וכּו'". ּדגנ מעׂשר ׁשם, ׁשמֹו ְְְְְְֵַַַָָלׁשּכן

הּׁשבּוע,„. מן ראׁשֹונה ּבׁשנה מפריׁשין הּזה הּסדר ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל
ּובחמיׁשית; ּוברביעית מן ּובּׁשנּיה ּובּׁשליׁשית ּבּׁשּׁשית אבל ְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַַָָָ

הּׁשאר  מן מפריׁש ראׁשֹון, מעׂשר ׁשּמפריׁשין אחר - ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָהּׁשבּוע
ואין  עני', 'מעׂשר הּנקרא והּוא לענּיים, ונֹותנֹו אחר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָמעׂשר
נאמר  ועליו עני; מעׂשר אּלא ׁשני מעׂשר אּלּו ׁשנים ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשּתי
ּתבּואת מעׂשר ּכל את ּתֹוציא ׁשנים, ׁשלׁש "מקצה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּבּתֹורה:
ועליו  וכּו'", הּלוי ּובא .ּבׁשערי והּנחּת ההיא, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבּׁשנה
ּבּׁשנה  ּתבּואת מעׂשר ּכל את לעׂשר תכּלה "ּכי ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָָָנאמר:

וכּו'". הּמעׂשר ׁשנת ְְְֲִִֵַַַַהּׁשליׁשית,
הפקר ‰. ּכּלּה - הּׁשמּטה ולא ׁשנת ּתרּומה, לא ּבּה ואין ; ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹֻ

עני. מעׂשר ולא ׁשני, ולא ראׁשֹון לא ּכלל, ְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹֹמעׂשרֹות
ּבארץ  מפריׁשין - קרקע ׁשמּטת ּבּה ׁשאין לארץ, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובחּוצה
מּפני  עני; ּומעׂשר ראׁשֹון מעׂשר ּומֹואב, ּובעּמֹון ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָמצרים
ענּיי  ׁשּיהיּו ּכדי יׂשראל, לארץ קרֹובֹות אּלּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָׁשארצֹות
מּסיני, למׁשה והלכה ּבּׁשביעית. עליה נסמכין ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹיׂשראל
ּבּׁשביעית. עני מעׂשר ּומֹואב עּמֹון ּבארץ מפריׁשין ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּיהיּו
רב  ּכסדר ׁשני, מעׂשר ּבּׁשביעית מפריׁשין ּבׁשנער, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאבל

ִַָהּׁשנים.

.Â,מעׂשרה אחד מּמּנּו מפריׁש הּלוי, ׁשּלֹוקח ראׁשֹון ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמעׂשר
ּבּתֹורה: נאמר ועליו מעׂשר; ּתרּומת והּוא לּכהן, ְְְְְֱֲֵֵֶַַַַַָָָֹונֹותנֹו

ּתדּבר" הלוּים ."ואל ְְְִִֵֶַַ
.Ê עני מעׂשר ׁשם לֹו והיה ענּיים, עליו ׁשעברּו הּׂשדה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָּבעל

ׂשבעֹו ּכדי הּמעׂשר מן עליו ׁשּיעבר עני לכל נֹותן -, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
וׂשבעּו" ,ּבׁשערי "ואכלּו –ׁשּנאמר : ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָ

(Á) יפחֹות לא נתן, החּטים מן אם וכּמה? ׂשבעֹו. ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹּכדי
מן  ואם מּקב; יפחֹות לא נתן, הּׂשעֹורים מן ואם קב; ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָֹמחצי
לא  הּגרֹוגרֹות, מן ואם וחצי; מּקב יפחֹות לא ְְְְִִִִִִֵַַַָָֹֹֻהּכּסמין,
חמׁש מּמׁשקל יפחֹות לא הּדבלה, מן ואם מּקב; ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹיפחֹות
מן  ואם לג; מחצי יפחֹות לא הּיין, מן ואם סלע; ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַֹֹועׂשרים

מרביעית  יפחֹות לא נתן, נתן הּׁשמן הּקב. רבע הארז, מן ; ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
חמּׁשה  מׁשקל והּוא ליטרה, מׁשקל לֹו נֹותן ירק, ְְְְֲִִִִֵַַָָָָלֹו
האגֹוזים, מן קּבין; ׁשלׁשת החרּובין, מן ּדינר; ְְֱִִִִִִִֶֶַָָָֹֹּוׁשלׁשים
ׁשּתים; הרּמֹונים, מן חמּׁשה; האפרסקין, מן ְְְֲֲֲִִִִִִִַַָָָָָעׂשרה;
מּכדי  יפחֹות לא הּפרֹות, מּׁשאר לֹו נתן ואם אחד. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹואתרֹוג,

סעּודֹות. ׁשּתי מזֹון ּבדמיהן ויּקח ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַׁשּימּכרם
.Ë לּתן ּכדי ּבֹו ואין מרּבין והענּיים מּועט, ּדבר לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָֻהיה

ּביניהן  מחּלקין והן לפניהן, נֹותן - ּכּׁשעּור ואחד אחד .לכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
.È הנאה טֹובת ּבֹו אין - ּבּגרן הּמתחּלק עני ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּומעׂשר

עני  ואפּלּו ּכרהֹו; על ונֹוטלין ּבאין הענּיים אּלא ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָָָלּבעלים,
יׁש - ּבּבית הּמתחּלק אבל מּידֹו. אֹותֹו מֹוציאין ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּביׂשראל,

ׁשּירצה  עני לכל ונֹותנֹו לּבעלים, הנאה טֹובת .ּבֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
.‡Èמיּדעֹו אֹו קרֹובֹו לעני לּתנֹו ורצה ּבּגרן, מעׂשר לֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֻהיה

עני  לכל מחּלקֹו - והחצי לֹו, לּתנֹו מחצה להפריׁש לֹו יׁש -ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשאמרנּו ּכּׁשעּור .ׁשּיעבר, ְֲִֶֶַַַָֹ

.·È ּכדי אּלא לעני נֹותן ׁשאינֹו אמּורים, ּדברים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבּמה
לכל  מחּלקֹו ּבּבית, הּמעׂשר היה אם אבל ּבּׂשדה; ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָׂשבעֹו?

ּכזית  ּכזית אפּלּו אּלא הענּיים ׂשבעֹו ּכדי לּתן מצּוה ׁשאינֹו ; ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
"ואכלּו ׁשּנאמר: לּקח, ׁשם מֹוצא אינֹו ׁשהרי - ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּׂשדה

וׂשבעּו". ,ְְִֵֶָָבׁשערי
.‚È ּופֹוטרין ּתחּלה, לאּׁשה נֹותנין - לּבית ואּׁשה איׁש ְְְְִִִִִִִַַָָָָָּבאּו

לאיׁש נֹותנין ּכ ואחר ׁשני אֹותּה; ּוקרֹובֹו, איׁש ּובנֹו, אב . ְְְְְִִִֵַַָָָָ
האחר  לֹו נֹותן - עני מהן אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאחין,

ׁשּלֹו. עני ְִֶַַָמעׂשר
.„È מעׂשר מפריׁש זה - ּבאריסּות ׂשדה ׁשּקּבלּו ענּיים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשני

ונֹותן  מחלקֹו מפריׁש חברֹו וכן לחברֹו, ונֹותנֹו מחלקֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָעני
.לֹו

.ÂË ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה ּבלקט אסּור לקצר, ׂשדה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהמקּבל
הּׂשדה, ּבכל חלק לּקח מּמּנּו ׁשּקּבלּה ּבזמן אימתי? ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעני.
לֹו אמר אם אבל ּבׂשכרֹו. רביעּה אֹו ׁשליׁשּה לֹו ׁשּנתן ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָּכגֹון
אֹו ,'ׁשּל היא ּבלבד קֹוצר ּׁשאּתה מה 'ׁשליׁש הּׂשדה: ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבעל
ׁשּיקצר, עד ּכלּום לֹו אין זה הרי - ּׁשּתקצר' מה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹ'רביע

הּוא  עני הּקציר ׁשּובׁשעת ּבלקט מּתר ,לפיכ ּופאה.; כחה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
אחר  אּלא עני מעׂשר מפריׁשין ׁשאין - עני ּבמעׂשר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָואסּור

ׁשּקצר. ּבחלקֹו זכה והרי ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָׁשּקצר,
.ÊË מּתר זה הרי - והעני ּופרֹות, קרקע ׂשדהּו את ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּמֹוכר
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ּבהן, אסּור והּלֹוקח ׁשּלּה. עני ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבלקט
ּדמים  נתן לא ׁשעדין ּפי על הּדמים ואף לוה ואפּלּו ; ְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ענּיים. ּבמּתנֹות אסּור זה הרי ְְְֲֲִִֵֶַָָָּולקחּה,
.ÊÈ מׁשּלמין ואין מלוה, מּמּנּו ּפֹורעין אין - עני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמעׂשר

הּתגמּולין את טובה]מּמּנּו ׁשבּויים,[החזר ּבֹו ּפֹודין ואין , ְְְִִִִֵֶֶַַ
ׁשֹוׁשבינּות ּבֹו עֹוׂשין הנישא]ואין לזוג נֹותנין [מתנה ואין , ְְְְִִִֵֵ

ּגמילּות  ׁשל ּדבר מּמּנּו מׁשּלחין אבל לצדקה; ּדבר ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָמּמּנּו
אֹותֹו ונֹותנין עני. מעׂשר ׁשהּוא להֹודיעֹו וצרי ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָחסדים,

עיר כמתנה]לחבר - אֹותֹו[לרב מֹוציאין ואין ּבטֹובה. ְְְִִִֵֶֶָ
ואֹומר: ,"ּבׁשערי "והּנחּת ׁשּנאמר: לארץ, לחּוצה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמהארץ

וׂשבעּו". ,בׁשערי ְְְְִֵֶָָָ"ואכלּו

ז  ¤¤ּפרק
ּׁשראּוי ‡. מה ּכפי יׂשראל לענּיי צדקה לּתן עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמצות

מּׂשגת  הּנֹותן יד היתה אם ּתפּתח לעני, "ּפתח ׁשּנאמר: - ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
,"עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו, "והחזקּת ונאמר: לֹו", יד ְְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָאת

."עּמ אחי "וחי ְְֱִִֵֶַָָונאמר:
נתן ·. ולא מּמּנּו, עיניו והעלים מבּקׁש, עני הרֹואה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכל

את  תאּמץ "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - צדקה ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלֹו
האביֹון". מאחי ,יד את תקּפץ ולא ,ְְְְְְִִֵֶֶָָָָֹֹלבב

לֹו‚. אין אם - לֹו לּתן מצּוה אּתה העני, ּׁשחסר מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלפי
ּבית; ּכלי לֹו קֹונין ּבית, ּכלי לֹו אין אֹותֹו; מכּסים ְְְְִִִִֵֵֵַַַּכסּות,
אּׁשה, היתה ואם אּׁשה; אֹותֹו מּׂשיאין אּׁשה, לֹו ְְִִִִִִֵַָָָָָאין
לרּכב  העני זה ׁשל ּדרּכֹו היה אפּלּו לאיׁש. אֹותּה ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹמּׂשיאין
לֹו קֹונין - מּנכסיו וירד והעני לפניו, רץ ועבד הּסּוס ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָעל

לפניו  לרּוץ ועבד עליו לרּכב מחסֹורֹוסּוס "ּדי ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
אּתה  ואין חסרֹונֹו, להׁשלים אּתה ּומצּוה לֹו"; יחסר ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֻאׁשר

לעּׁשרֹו. ְְְֶַֻמצּוה
ּומּציעין „. ּבית, לֹו ׂשֹוכרין - אּׁשה להּׂשיאֹו ׁשּבא ְְִִִִִִֶַַַָָָיתֹום

אּׁשה  לֹו מּׂשיאין ּכ ואחר ּתׁשמיׁשֹו, ּכלי וכל מּטה .לֹו ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ
נֹותן ‰. - מּׂשגת הּנֹותן יד ואין מחסֹורֹו, ּדי וׁשאל עני ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבא

ידֹו הּׂשגת ּכפי מן לֹו מצוה נכסיו, חמׁש עד וכּמה? . ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹ
עין  מּכן, ּפחֹות ּבינֹוני; ּבנכסיו, מעׂשרה ואחד ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻהּמבחר;
הּׁשקל  מּׁשליׁשית עצמֹו אדם ימנע אל ּולעֹולם ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָרעה.

הּנֹותן וכל עני ּבׁשנה; ואפּלּו מצוה. קּים לא מּזה, ּפחֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
לאחר. צדקה לּתן חּיב הּצדקה, מן ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּמתּפרנס

.Â עני- האכילּוני' אני, 'רעב ואמר: אֹותֹו, מּכירין ׁשאין ְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
אֹותֹו מפרנסין אּלא הּוא, רּמאי ׁשּמא אחריו ּבֹודקין ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָאין
רּמאי  ׁשּמא אחריו ּבֹודקין - 'ּכּסּוני' ואמר: ערם, היה ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹמּיד.

מּיד,הּוא  ּכבֹודֹו לפי אֹותֹו מכּסין - אֹותֹו מּכירין היּו ואם ;ְְְְִִִִִִַַָָ
אחריו. ּבֹודקין ְְֲִֵַָואין

.Ê ּדרכי מפרנסין מּפני יׂשראל, ענּיי עם ּגֹוים ענּיי ּומכּסין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָ
למּתנה ׁשלֹום  לֹו נזקקין אין הּפתחים, על המחּזר ועני . ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

את  להחזיר ואסּור מּועטת. מּתנה לֹו נֹותנין אבל ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֻמרּבה;
אחת, ּגרֹוגרת לֹו נֹותן אּתה ואפּלּו ריקם, ׁשּׁשאל ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעני

נכלם". ,ּד יׁשב "אל ְֱִֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
.Á אחד אין מּכּכר למקֹום, מּמקֹום העֹובר לעני ּפֹוחתין ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָ

ּבפּונדיֹון  ּבסלע הּנמּכר סאין ארּבע החּטים [שהוא ּכׁשהיּו ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ
סעודות] שתי כדי בו ויש הקב, רובע של ּבארנּוככר ּוכבר ;ְְֵַָ

לּתן  וכסת עליו, ׁשּיׁשן מּצע לֹו נֹותנין - לן ואם הּמּדֹות. ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
מזֹון  לֹו נֹותנין - ׁשבת ואם וקטנית; וׁשמן מראׁשֹותיו, ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָּתחת
מּכירין  היּו ואם וירק. ודג וקטנית וׁשמן סעּודֹות, ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹׁשלׁש

ּכבֹודֹו. לפי לֹו נֹותנין ְְְִִאֹותֹו,
.Ë לֹועני ונֹותנין עליו מערימין צדקה, לּקח רֹוצה ׁשאינֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

עצמֹו, את הּמרעיב ועׁשיר הלואה; לׁשם אֹו מּתנה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָלׁשם
אין  - יׁשּתה ולא מּמּנּו יאכל ׁשּלא ּבממֹונֹו צרה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹועינֹו

ּבֹו .מׁשּגיחין ְִִַ
.È ּׁשראּוי מי מּמה מעט ׁשּיּתן אֹו צדקה, לּתן רֹוצה ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

אֹותֹו ּכֹופין ּדין ּבית - מה לֹו ׁשּיּתן עד אֹותֹו ּומּכין , ִִִִֵֵֶַַַ
מה  מהן ולֹוקחין ּבפניו, לנכסיו ויֹורדין לּתן; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּׁשאמדּוהּו
ּבערבי  ואפּלּו הּצדקה, על ּוממׁשּכנין לּתן. לֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּׁשראּוי

ַָׁשּבתֹות.
.‡È ה [=נדיב]ׁשֹועאדם מן יתר צדקה נֹותן לֹו,ׁשהּוא ראּוי ְִֵֵֶַָָָָָָָ

אסּור  - יתּבּיׁש ׁשּלא ּכדי לּגּבאין ונֹותן לעצמֹו ׁשּמצר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹאֹו
מּמּנּו וׁשֹואל ׁשּמכלימֹו וגּבאי צדקה; מּמּנּו ולגּבֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָלתבעֹו
לחציו". ּכל על "ּופקדּתי ׁשּנאמר: מּמּנּו, להּפרע עתיד -ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

.·È ׁשבּויים,אין לפדיֹון ואפּלּו היתֹומים, על צדקה ּפֹוסקין ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָ
עליהן  הּדּין ּפסק ואם הרּבה; ממֹון להן ׁשּיׁש ּפי על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָואף

מּתר  ׁשם, להם לׂשּום הּנׁשים ּכדי מן לֹוקחין צדקה ּגּבאי . ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ
ׁשחזקת  - מרּבה ּדבר לא אבל מּועט, ּדבר הּתינֹוקֹות ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻּומן
מּועט  הּוא וכּמה אחרים. מּׁשל ּגזל אֹו ּגנבה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻהמרּבה,

ענּיּותן. אֹו הּבעלים עׁשר לפי הּכל ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלהן?
.‚È קֹודמין עני ּביתֹו, וענּיי אדם; לכל קֹודם קרֹובֹו, ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

אחרת  עיר לענּיי קֹודמין עירֹו, וענּיי עירֹו; ׁשּנאמר:לענּיי , ְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ
."ּבארצ ּולאבינ לענּי לאחי"ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָֹ

.„È ׁשם מי ׁשהל העיר אנׁשי עליו  ּופסקּו ּבסחֹורה, ׁשהל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
רּבים, היּו ואם העיר. אֹותּה לענּיי נֹותן זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָצדקה
אֹותּה מביאין ּבאין, ּוכׁשהן נֹותנין; - צדקה עליהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָּופסקּו
עיר  חבר ׁשם יׁש ואם עירם. ענּיי ּבּה ּומפרנסין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָעּמהן

הציבור] בצרכי המתעסק חכם לחבר [תלמיד אֹותּה יּתנּו -ְְִֶֶָ
לֹו. ׁשּיראה ּכמֹו מחּלקּה והּוא ְְְְִֵֶֶַָָעיר,

.ÂË:ספר האֹומר 'ּתנּו אֹו הּכנסת', לבית ּדינר מאתים 'ּתנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
- הּכנסת' לבית ּבֹו;ּתֹורה רגיל ׁשהּוא הּכנסת לבית יּתנּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

מאתים  'ּתנּו האֹומר: לׁשניהם. יּתנּו ּבׁשניהם, רגיל היה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָואם
העיר  אֹותּה לענּיי יּתנּו לענּיים', .ּדינרין ְֲֲִִִִִִִֵַָָָָ

ה'תשע"ד  אייר י"ד רביעי יום

ח  ¤¤ּפרק
'הרי ‡. האֹומר: ,לפיכ הּנדרים. ּבכלל היא הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּצדקה,

לּתנּה חּיב - צדקה' הּזֹו הּסלע 'הרי אֹו לצדקה', סלע ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעלי
מּיד  ׁשהרי לענּיים - לׁשּלמֹו" תאחר ּב"לא חּיב אחר, ואם ; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ענּיים, ׁשם אין אם הן. מצּויין והענּיים מּיד, לּתן ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵָָָָּבידֹו
עד  יּתן ׁשּלא התנה ואם ענּיים. ׁשּימצא עד ּומּניח ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמפריׁש
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ּבׁשעה  התנה אם וכן להפריׁש; צרי אינֹו עני, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָׁשּימצא
רּׁשאין  ּגּבאין ׁשּיהיּו אֹותּה, התנּדב אֹו ּבצדקה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּנדר

מּתרין. אּלּו הרי - ּבזהב אֹותּה ּולצרף ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָֻלׁשּנֹותּה
אמר:·. ּכיצד? הּנדרים. ּכׁשאר חּיב ּבצדקה, ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָהּמתּפיס

'הרי  ואמר: סלע הפריׁש צדקה. זֹו הרי ּכזֹו', זֹו סלע ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'הרי
הּׁשנּיה  הרי - 'וזֹו' ואמר: ׁשנּיה סלע ולקח צדקה', ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָזֹו

ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ואף .צדקה, ְְִֵֵֶַַָָֹ
'לא ‚. ׁשּיאמר: עד יּתן נדר, ּכּמה ידע ולא צדקה ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹהּנֹודר

נתּכּונּתי' לכ. ְְְִִַַָ
עלי „. 'הרי האֹומר: אֹו לצדקה', זֹו 'סלע האֹומר: ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאחד

ּבאחרת, לׁשּנֹותּה רצה אם - הּסלע והפריׁש לצדקה', ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָסלע
לׁשּנֹותּה אסּור הּגּבאי, ליד מּׁשהּגיעה ואם רצּומּתר; ואם . ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֻ

אּלא  רּׁשאין; אינן ּדינרין, ולעׂשֹותן הּמעֹות לצרף ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּגּבאין
לא  אבל לאחרים, מצרפין - לחּלק ענּיים ׁשם אין ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹאם

ְְַָלעצמן.
ּכדי ‰. הּגּבאי ּביד הּמעֹות ּבעּכּוב הנאה לענּיים ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָהיה

אֹותן  ללוֹות מּתר הּגּבאי אֹותֹו הרי - לּתן לאחרים ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָֻלעּׂשֹות
ׁשאסּור  ּכהקּדׁש אינּה ׁשהּצדקה, ּופֹורע; ענּיים, ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמעֹות

ּבֹו .להנֹות ֵָ
.Â;לׁשּנֹותּה אסּור הּכנסת, לבית נר אֹו מנֹורה ׁשהתנּדב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמי

נׁשּתּקע  ׁשּלא ּפי על אף לׁשּנֹותּה, מּתר מצוה, לדבר ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹֻואם
ׁשל  'נר אֹו הּמנֹורה' 'זֹו אֹומרין: אּלא מעליה, ּבעליה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשם

לׁשּנֹותּהּפלֹוני' מּתר מעליה, הּבעלים ׁשם נׁשּתּקע ואם . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ
הרׁשּות. לדבר ְְֲִִַָאפּלּו

.Ê אבל יׂשראל; הּמתנּדב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּמה
עד  מצוה, לדבר אפּלּו לׁשּנֹותּה אסּור - ּגֹוי היה ְְְֲִִִִַַַָָָָָאם
'הקּדׁשּתי  הּגֹוי: יאמר ׁשּמא מעליה; ּבעליה ׁשם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּיׁשּתּקע

לעצמן' אֹותֹו ּומכרּו יהּודים, ׁשל הּכנסת לבית .ּדבר ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ
.Á.ּתחּלה מּמּנּו מקּבלין אין הּבית, לבדק ׁשהתנּדב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּגֹוי

מסּים, ּדבר היה ואם לֹו; מחזירין אין מּמּנּו, לקחּו ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֻואם
ּדבר  להן יהיה ׁשּלא ּכדי - לֹו מחזירין אבן, אֹו קֹורה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּכגֹון

ּבּמקּדׁש ּבית מסּים לבנֹות ולנּו, לכם "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
לכּתחּלה; מהן מקּבלין הּכנסת, לבית אבל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלאלהינּו".
- אמר לא ואם הפרׁשּתי'; יׂשראל 'ּבדעת ׁשּיאמר: ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹוהּוא,
לחֹומת  מהן מקּבלין ואין לּׁשמים. ּבלּבֹו ׁשּמא ּגניזה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָטעּון
אין  "ולכם ׁשּנאמר: - ׁשּבּה הּמים לאּמת ולא ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹירּוׁשלים,

ּבירּוׁשלים". וזּכרֹון ּוצדקה ְְִִִֵֶַָָָָחלק
.Ë ואם ּבפרהסיה; הּגֹוים מן צדקה לּטל ליׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹאסּור

מן  לּטלּה יכֹול ואינֹו יׂשראל, ׁשל ּבצדקה לחיֹות יכֹול ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָאינֹו
מּתר  זה הרי - ּבצנעה הּגֹוים הּגֹוים מן ׂשר אֹו ּומל . ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֻ

לֹו, אֹותֹו מחזירין אין - לצדקה ליׂשראל ממֹון ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּׁשלח
ּגֹוים  לענּיי ויּנתן מּמּנּו, נֹוטלין אּלא מלכּות; ׁשלֹום ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָמּׁשּום

.הּמל יׁשמע ׁשּלא ּכדי ְְִֵֵֶֶֶֶַַַֹּבּסתר,
.Èל ואין ולכסּותם. ענּיים לפרנסת קֹודם ׁשבּויים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָּפדיֹון

ּבכלל  הּוא הרי ׁשהּׁשבּוי, ׁשבּויים; ּפדיֹון ּכמֹו רּבה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָמצוה
נפׁשֹות  ּבסּכנת ועֹומד הערּמים, ּובכלל והּצמאים, .הרעבים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻ

תאּמץ  "לא על עֹובר זה הרי - מּפדיֹונֹו עיניו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹוהּמעלים
ּדם  על תעמד "לא ועל ,"יד את תקּפץ ולא ,לבב ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָֹֹֹֹאת
"ּפתח  מצות ּובּטל ;"לעיני ּבפר ירּדּנּו "לא ועל ,"ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹרע
לרע "ואהבּת ,"עּמ אחי "וחי ּומצות ,"יד את ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּתפּתח
ואין  ּכאּלּו. ּדברים והרּבה לּמות", לקחים ו"הּצל ,"ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּכמֹו

ׁשבּויים. ּכפדיֹון רּבה מצוה ְְְְְִִִַָָל
.‡È להם ּובא הּכנסת, ּבית לבנין מעֹות ׁשּגבּו העיר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאנׁשי

וקֹורֹות  אבנים קנּו הּמעֹות. את ּבֹו מֹוציאין - מצוה ְְְֲִִִִֶַַָָָָּדבר
אף  ׁשבּויים; לפדיֹון אּלא מצוה, לדבר אֹותם ימּכרּו לא -ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹ

האבנים את וגדרּו הּלבנים, את ׁשהביא ּפי [התקינו על ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
מֹוכרין לבניין] - לּבנין הּכל והתקינּו הּקֹורֹות, את ּופּצלּו ,ְְְְְִִִִִֶַַַָֹ

לא  - וגמרּו ּבנּו אם אבל ּבלבד. ׁשבּויים לפדיֹון ְְְְְְֲִִִִַַָָָֹֹהּכל
הּצּבּור. מן לפדיֹונם יגּבּו אּלא הּכנסת, ּבית את ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָימּכרּו

.·È ּתּקּון מּפני ּדמיהם, על ּביתר הּׁשבּויים את ּפֹודין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָאין
לׁשּבֹותם; אחריהם רֹודפים האֹויבים יהיּו ׁשּלא - ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹהעֹולם
ׁשּלא  - העֹולם ּתּקּון מּפני הּׁשבּויים, את מבריחין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹואין
ּומרּבים  העל, את עליהם מכּבידין האֹויבים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹיהיּו

.ּבׁשמירתם  ְִִָָ
.‚Èוׁשבּו מהן, ׁשּלוה אֹו לּגֹוים, ּובניו עצמֹו ׁשּמכר ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי

ּוׁשנּיה  ראׁשֹונה ּפעם - ּבהלואתן אֹותֹו אסרּו אֹו ,אֹותן ְְְְִִַַַָָָָָָָ
את  ּפֹודין אבל אֹותֹו, ּפֹודין אין ׁשליׁשית, לפּדֹותֹו; ְְְֲִִִִִִֵֶָָמצוה
אֹותֹו ּפֹודין להרגֹו, ּבּקׁשּו ואם אביהם. מיתת לאחר ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָהּבנים

ּפעמים  ּכּמה אחר אפּלּו .מּידם ְֲִִִַַַָָָָ
.„È עליו וקּבל עבדּות לׁשם וטבל הֹואיל - ׁשּנׁשּבה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעבד

ׁשּנׁשּתּמד  וׁשבּוי ׁשּנׁשּבה; ּכיׂשראל אֹותֹו ּפֹודין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָמצוֹות,
להכעיס  נבלה אֹוכל ׁשהיה ּכגֹון אחת, למצוה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאפּלּו

ּבזה  לפּדֹותֹו.וכּיֹוצא אסּור - ְְִֵֶַָָ
.ÂË ּולהֹוציא ּולכּסֹות להאכיל לאיׁש, קֹודמת ְְְֲִִִִֶֶַַָָָהאּׁשה

ּדרּכּה האּׁשה ואין לחּזר ּדרּכֹו ׁשהאיׁש מּפני - הּׁשבי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמּבית
ונתּבעּו ּבּׁשביה, ׁשניהן היּו ואם מרּבה; ּובׁשּתּה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻלחּזר,
ּדרּכֹו ׁשאין לפי לפּדֹות, קֹודם האיׁש - ערוה לדבר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשניהן

לכ. ְָ
.ÊË את מּׂשיאין - אֹותן להּׂשיא ׁשּבאּו ויתֹומה ְִִִִֶֶַַָָָָיתֹום

ולא  מרּבה; אּׁשה ׁשל ׁשּבׁשּתּה מּפני לאיׁש, קדם ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֻהאּׁשה
ּכסף  ׁשל ּדינר ּורביע ּדינרין ׁשּׁשה מּמׁשקל לּה ְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָיפחתּו

ּכבֹודּה לפי לּה נֹותנין צדקה, ׁשל ּבּכיס יׁש ואם .טהֹור; ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ
.ÊÈ ּבּכיס ואין הרּבה, ׁשבּויים אֹו הרּבה, ענּיים לפנינּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָהיּו

- ּכּלן את לפּדֹות ּכדי אֹו לכּסֹות ּכדי אֹו לפרנס ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָֻּכדי
ויׂשראל  ליׂשראל, קֹודם ולוי לּלוי, הּכהן את ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמקּדימין

ו  לאסּופי, ּוׁשתּוקי לׁשתּוקי, וחלל לממזר,לחלל, אסּופי ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָ
עּמנּו ּגדל ׁשהּנתין לגר, קֹודם ונתין לנתין; ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּוממזר
ארּור  ּבכלל ׁשהיה לפי מׁשחרר, לעבד קֹודם וגר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻּבקדּׁשה;

וגו'] עבד כנען -].
.ÁÈ אם אבל ּבחכמה; ׁשוין ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָּבּמה

ּתלמיד  חכמים, ּתלמיד ּוממזר הארץ עם ּגדֹול ּכהן ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהיה
קֹודם  ואם חכמים חברֹו; את קֹודם ּבחכמה, הּגדֹול וכל . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
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ּגדֹול  ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף - אביו אֹו רּבֹו מהן אחד ִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה
קֹודם  חכמים ּתלמיד ׁשהּוא אביו אֹו רּבֹו ּבחכמה, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמהן

ּבחכמה. מהן ּגדֹול ׁשהּוא ְְֵֶֶֶָָָָלזה

ט  ¤¤ּפרק
.‡- יׂשראל ּבּה ׁשּיׁש עיר ּגּבאי ּכל מהן להעמיד חּיבין ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

העם  על מחּזרין ׁשּיהיּו ונאמנים, ידּועים אנׁשים ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָָָָצדקה,
מה  ואחד אחד מּכל ולֹוקחין ׁשּבת, לערב ׁשּבת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמערב
הּמעֹות  מחּלקין והן עליו; הּקצּוב ודבר לּתן, ראּוי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּׁשהּוא
מזֹונֹות  ועני עני לכל ונֹותנין ׁשּבת, לערב ׁשּבת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמערב

הּקראת היא וזֹו ימים. לׁשבעת קּפה [הנקראת]הּמסּפיקין ְְְְְִִִִִַַַַַָָֻֻ
צדקה. ְֶָָׁשל

חצר ·. מּכל ויֹום יֹום ּבכל ׁשּלֹוקחין ּגּבאין מעמידין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוכן
מאכל ּפת  לפי ּומיני מתנּדב ׁשהּוא מּמי מעֹות אֹו ּופרֹות, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

לכל  ונֹותנין הענּיים, ּבין לערב הּגבּוי את ּומחּלקין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשעה;
'ּתמחּוי'. הּנקרא הּוא וזה יֹומֹו. ּפרנסת מּמּנּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָעני

ׁשאין ‚. מּיׂשראל, ּבקהל ׁשמענּו ולא ראינּו לא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹמעֹולם
ׁשּנהגּו מקֹומֹות יׁש - הּתמחּוי אבל צדקה; ׁשל קּפה ְְְֲֲֵֶֶֶַַָָָָָָֻלהן

ּבֹו נהגּו ׁשּלא מקֹומֹות ויׁש הּיֹום,ּבֹו, הּפׁשּוט והּמנהג . ְְְְֲִֵֶַַַָָָֹ
ׁשּבת  מערב ּומחּלקין יֹום ּבכל מחּזרין הּקּפה ּגּבאי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשּיהיּו

ׁשּבת. ְֶֶַָלערב
ׁשאכלּו„. ּתענית וכל לענּיים; מזֹונֹות מחּלקין ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָּבּתענּיֹות,

ּכׁשֹופכי  אּלּו הרי - לענּיים צדקה חּלקּו ולא ולנּו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָֹהעם
ועּתה ּדמים  - ּבּה ילין "צדק ּבּקּבלה: נאמר ועליהם , ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הּפת  חּלקּו ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָֹמרּצחים".
אבל  ענבים; אֹו ּתמרים ּכגֹון הּפת, ּבּה ׁשאֹוכלין ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָוהּפרֹות

ּדמים. ּכׁשֹופכי אינן החּטים, אֹו הּמעֹות אחרּו ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָאם
ּבׁשנים ‰. אּלא נגּבית אינּה ׂשררה הּקּפה עֹוׂשין ׁשאין , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

על  אחד להאמין ּומּתר מּׁשנים; ּבפחֹות ּבממֹון הּצּבּור ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֻעל
מּפני  ּבׁשלׁשה, אּלא נתחּלקת ואינּה קּפה. ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻהּמעֹות
לׁשּבת. מחסֹורֹו ּדי אחד לכל ׁשּנֹותן ממֹונֹות, ּכדיני ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

קצּובוהּתמחּוי ּדבר ׁשאינֹו ּבׁשלׁשה, [ונדרשים נגּבה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
הגבייה] כדי תוך בעצמם ּבׁשלׁשה.לקצוב ּומתחּלק ;ְְִִֵַָֹ

.Â לערב ׁשּבת מערב והּקּפה יֹום, ּבכל נגּבה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּתמחּוי
העיר  אֹותּה לענּיי והּקּפה עֹולם, לענּיי והּתמחּוי ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻׁשּבת;

.ּבלבד  ְִַ
.Ê,קּפה ותמחּוי ּתמחּוי, קּפה לעׂשֹות העיר ּבני ְְְְֲִִֵַַַַָָָָֻֻרּׁשאין

ׁשּלא  ּפי על ואף צּבּור, מּצרכי ּׁשּירצּו מה לכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּולׁשּנֹותן
ׁשּגבּו ּבׁשעה ּכן ׁשהּכל התנּו ּגדֹול חכם ּבּמדינה היה ואם ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ

הרי  - ּׁשּיראה מה ּכפי לענּיים יחּלק והּוא ּדעּתֹו, על ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַּגֹובין
צּבּור. מּצרכי לֹו ּׁשּיראה מה לכל אֹותן לׁשּנה רּׁשאי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָזה

.Á אּלא ּבּׁשּוק, מּזה זה לפרׁש רּׁשאין אינן צדקה, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּגּבאי
לחנּות ּפֹורׁש וזה לּׁשער ּפֹורׁש זה ׁשּיהיה קשר ּכדי [שנשמר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

וגֹובין.עין] ,ְִ

.Ëּכיסֹו לתֹו יּתנם לא - ּבּׁשּוק מעֹות הּגּבאי [שלא מצא ְְִִֵַַַַָָָֹ
הצדקה] מכספי לכיסו שמכניס לתֹויחשד נֹותנן אּלא ,ְְֶָָ

יּטלם. לביתֹו, ולכׁשּיּגיע צדקה; ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָארנקי
.È יּתנם לא - ּבּׁשּוק ּופרעֹו מנה, ּבחברֹו נֹוׁשה הּגּבאי ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהיה

ולכׁשּיּגיע  צדקה; ׁשל ארנקי לתֹו יּתנם אּלא ּכיסֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלתֹו
יּטלם  אּלא לביתֹו, ׁשנים ׁשנים הּקּפה מעֹות ימנה ולא . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ

החׁשד מּפני אחד, מטבע]אחד מול מטבע לעצמו [שלוקח ְֲִֵֶֶַָָָ
ּומּיׂשראל". מה' נקּיים "והייתם ׁשּנאמר: -ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָ

.‡È הּמעֹות מצרפין - לחּלק ענּיים להם ׁשאין צדקה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּגּבאי
לעצמן  מצרפים ואין לאחרים, ׁשאין ּדינרין ּתמחּוי ּגּבאי ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

לעצמם. מֹוכרין ואין לאחרים, מֹוכרין - לחּלק ענּיים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָלהם
עם  ּבהקּדׁש ולא צדקה, ּגּבאי עם ּבצדקה מחּׁשבים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹואין
על  הּנּתן הּכסף אּתם יחׁשב לא א" ׁשּנאמר: - ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּגזּברין

עׂשים". הם באמּונה ּכי ֱִִֵֶָָָֹידם,
.·È צדקה לּתן אֹותֹו ּכֹופין יֹום, ׁשלׁשים ּבּמדינה ׁשּיׁשב ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמי

הּמדינה  ּבני עם ּכֹופין לּקּפה חדׁשים, ׁשלׁשה ׁשם יׁשב ; ְְְֳִִִִֵַַַָָָָָָֹֻ
אֹותֹו ּכֹופין חדׁשים, ׁשּׁשה ׁשם יׁשב הּתמחּוי; לּתן ְֳִִִִֵַַַָָָָאֹותֹו
ׁשם  יׁשב העיר; ענּיי ּבּה ׁשּמכּסים ּבּכסּות צדקה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלּתן
ׁשּקֹוברין  לּקבּורה צדקה לּתן אֹותֹו ּכֹופין חדׁשים, ְְְְֳִִִִִֵֶַָָָָָּתׁשעה

קבּורה. צרכי ּכל להן ועֹוׂשין הענּיים את ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָּבּה
.‚È מן לּטל לֹו אסּור סעּודֹות, ׁשּתי מזֹון לֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶָֹמי

מן הּתמחּוי  יּטל לא סעּודֹות, עׂשרה ארּבע מזֹון לֹו היּו ; ְְְְְִִֵֶַַַַָֹֹ
ונֹותן  נֹוׂשא ׁשאינֹו ּפי על אף זּוז, מאתים לֹו היּו ְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻהּקּפה.
- ּבהן ונֹותן נֹוׂשא והּוא זּוז, חמּׁשים לֹו ׁשהיּו אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָּבהם,
לֹו היּו עני; ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה לקט יּטל לא זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהרי
זה  הרי ּכאחד, לֹו נֹותנין אלף אפּלּו - ּדינר חסר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמאתים
ׁשהיּו אֹו חֹוב, עליו הן והרי מעֹות, ּבידֹו היּו לּקח. ְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻמּתר

לּקח. מּתר זה הרי - אׁשּתֹו לכתּבת ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֻֻֻממׁשּכנין
.„È ּכלי לֹו היּו אפּלּו ּבית, ּוכלי חצר לֹו ויׁש ,ׁשּצר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָעני

ואת  ּביתֹו את למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - זהב ּוכלי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכסף
לֹו לּתן ּומצוה לּקח; מּתר אּלא ּתׁשמיׁשֹו, ּדברים ּכלי ּבּמה . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

וכּיֹוצא  ּומלּבּוׁש ּומּצעֹות ּוׁשתּיה אכילה ּבכלי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָאמּורים?
אֹו מנֹורה ּכגֹון זהב ּכלי אֹו ּכסף ּכלי היּו אם אבל ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָּבהן;
ּדברים  ּבּמה מהן. ּפחֹות ולֹוקח מֹוכרן ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעלי

העם מן לגּבֹות ׁשּיּגיע קדם מתרומה אמּורים? אם [כי ְֲִִִִֶֶַַָָֹ
למּכר פרטית] אֹותֹו מחּיבין - הּצדקה ׁשּגבה אחר אבל ;ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

יּטל. ּכ ואחר מהן, ּפחּותין אחרים ולּקח ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּכליו
.ÂË הּמעֹות לֹו ותּמּו לעיר, מעיר מהּל ׁשהיה הּבית ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבעל

לקט  לּקח מּתר זה הרי - עּתה ּיאכל מה לֹו ואין ,ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּבּדר
ולכׁשּיּגיע  הּצדקה; מן ולהנֹות עני, ּומעׂשר ּופאה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשכחה
ׁשעה. ּבאֹותּה היה עני ׁשהרי - לׁשּלם חּיב אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָלביתֹו,

לׁשּלם  חּיב ׁשאינֹו ׁשהעׁשיר, לעני ּדֹומה? זה למה .הא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
.ÊË עּתה מכרן ואם ּוכרמים, וׂשדֹות ּבּתים לֹו ׁשהיּו ְְְְִִִִֶַָָָָָָָמי

הּגׁשמי  החּמה ּבימי ימֹות עד הּניחן ואם ּבזֹול, מֹוכר ם ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ
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ּבׁשעה  התנה אם וכן להפריׁש; צרי אינֹו עני, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָׁשּימצא
רּׁשאין  ּגּבאין ׁשּיהיּו אֹותּה, התנּדב אֹו ּבצדקה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּנדר

מּתרין. אּלּו הרי - ּבזהב אֹותּה ּולצרף ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָֻלׁשּנֹותּה
אמר:·. ּכיצד? הּנדרים. ּכׁשאר חּיב ּבצדקה, ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָהּמתּפיס

'הרי  ואמר: סלע הפריׁש צדקה. זֹו הרי ּכזֹו', זֹו סלע ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'הרי
הּׁשנּיה  הרי - 'וזֹו' ואמר: ׁשנּיה סלע ולקח צדקה', ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָזֹו

ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ואף .צדקה, ְְִֵֵֶַַָָֹ
'לא ‚. ׁשּיאמר: עד יּתן נדר, ּכּמה ידע ולא צדקה ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹהּנֹודר

נתּכּונּתי' לכ. ְְְִִַַָ
עלי „. 'הרי האֹומר: אֹו לצדקה', זֹו 'סלע האֹומר: ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאחד

ּבאחרת, לׁשּנֹותּה רצה אם - הּסלע והפריׁש לצדקה', ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָסלע
לׁשּנֹותּה אסּור הּגּבאי, ליד מּׁשהּגיעה ואם רצּומּתר; ואם . ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֻ

אּלא  רּׁשאין; אינן ּדינרין, ולעׂשֹותן הּמעֹות לצרף ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּגּבאין
לא  אבל לאחרים, מצרפין - לחּלק ענּיים ׁשם אין ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹאם

ְְַָלעצמן.
ּכדי ‰. הּגּבאי ּביד הּמעֹות ּבעּכּוב הנאה לענּיים ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָהיה

אֹותן  ללוֹות מּתר הּגּבאי אֹותֹו הרי - לּתן לאחרים ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָֻלעּׂשֹות
ׁשאסּור  ּכהקּדׁש אינּה ׁשהּצדקה, ּופֹורע; ענּיים, ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמעֹות

ּבֹו .להנֹות ֵָ
.Â;לׁשּנֹותּה אסּור הּכנסת, לבית נר אֹו מנֹורה ׁשהתנּדב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמי

נׁשּתּקע  ׁשּלא ּפי על אף לׁשּנֹותּה, מּתר מצוה, לדבר ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹֻואם
ׁשל  'נר אֹו הּמנֹורה' 'זֹו אֹומרין: אּלא מעליה, ּבעליה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשם

לׁשּנֹותּהּפלֹוני' מּתר מעליה, הּבעלים ׁשם נׁשּתּקע ואם . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ
הרׁשּות. לדבר ְְֲִִַָאפּלּו

.Ê אבל יׂשראל; הּמתנּדב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּמה
עד  מצוה, לדבר אפּלּו לׁשּנֹותּה אסּור - ּגֹוי היה ְְְֲִִִִַַַָָָָָאם
'הקּדׁשּתי  הּגֹוי: יאמר ׁשּמא מעליה; ּבעליה ׁשם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּיׁשּתּקע

לעצמן' אֹותֹו ּומכרּו יהּודים, ׁשל הּכנסת לבית .ּדבר ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ
.Á.ּתחּלה מּמּנּו מקּבלין אין הּבית, לבדק ׁשהתנּדב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּגֹוי

מסּים, ּדבר היה ואם לֹו; מחזירין אין מּמּנּו, לקחּו ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֻואם
ּדבר  להן יהיה ׁשּלא ּכדי - לֹו מחזירין אבן, אֹו קֹורה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּכגֹון

ּבּמקּדׁש ּבית מסּים לבנֹות ולנּו, לכם "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
לכּתחּלה; מהן מקּבלין הּכנסת, לבית אבל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלאלהינּו".
- אמר לא ואם הפרׁשּתי'; יׂשראל 'ּבדעת ׁשּיאמר: ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹוהּוא,
לחֹומת  מהן מקּבלין ואין לּׁשמים. ּבלּבֹו ׁשּמא ּגניזה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָטעּון
אין  "ולכם ׁשּנאמר: - ׁשּבּה הּמים לאּמת ולא ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹירּוׁשלים,

ּבירּוׁשלים". וזּכרֹון ּוצדקה ְְִִִֵֶַָָָָחלק
.Ë ואם ּבפרהסיה; הּגֹוים מן צדקה לּטל ליׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹאסּור

מן  לּטלּה יכֹול ואינֹו יׂשראל, ׁשל ּבצדקה לחיֹות יכֹול ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָאינֹו
מּתר  זה הרי - ּבצנעה הּגֹוים הּגֹוים מן ׂשר אֹו ּומל . ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֻ

לֹו, אֹותֹו מחזירין אין - לצדקה ליׂשראל ממֹון ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּׁשלח
ּגֹוים  לענּיי ויּנתן מּמּנּו, נֹוטלין אּלא מלכּות; ׁשלֹום ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָמּׁשּום

.הּמל יׁשמע ׁשּלא ּכדי ְְִֵֵֶֶֶֶַַַֹּבּסתר,
.Èל ואין ולכסּותם. ענּיים לפרנסת קֹודם ׁשבּויים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָּפדיֹון

ּבכלל  הּוא הרי ׁשהּׁשבּוי, ׁשבּויים; ּפדיֹון ּכמֹו רּבה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָמצוה
נפׁשֹות  ּבסּכנת ועֹומד הערּמים, ּובכלל והּצמאים, .הרעבים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻ

תאּמץ  "לא על עֹובר זה הרי - מּפדיֹונֹו עיניו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹוהּמעלים
ּדם  על תעמד "לא ועל ,"יד את תקּפץ ולא ,לבב ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָֹֹֹֹאת
"ּפתח  מצות ּובּטל ;"לעיני ּבפר ירּדּנּו "לא ועל ,"ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹרע
לרע "ואהבּת ,"עּמ אחי "וחי ּומצות ,"יד את ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּתפּתח
ואין  ּכאּלּו. ּדברים והרּבה לּמות", לקחים ו"הּצל ,"ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּכמֹו

ׁשבּויים. ּכפדיֹון רּבה מצוה ְְְְְִִִַָָל
.‡È להם ּובא הּכנסת, ּבית לבנין מעֹות ׁשּגבּו העיר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאנׁשי

וקֹורֹות  אבנים קנּו הּמעֹות. את ּבֹו מֹוציאין - מצוה ְְְֲִִִִֶַַָָָָּדבר
אף  ׁשבּויים; לפדיֹון אּלא מצוה, לדבר אֹותם ימּכרּו לא -ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹ

האבנים את וגדרּו הּלבנים, את ׁשהביא ּפי [התקינו על ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
מֹוכרין לבניין] - לּבנין הּכל והתקינּו הּקֹורֹות, את ּופּצלּו ,ְְְְְִִִִִֶַַַָֹ

לא  - וגמרּו ּבנּו אם אבל ּבלבד. ׁשבּויים לפדיֹון ְְְְְְֲִִִִַַָָָֹֹהּכל
הּצּבּור. מן לפדיֹונם יגּבּו אּלא הּכנסת, ּבית את ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָימּכרּו

.·È ּתּקּון מּפני ּדמיהם, על ּביתר הּׁשבּויים את ּפֹודין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָאין
לׁשּבֹותם; אחריהם רֹודפים האֹויבים יהיּו ׁשּלא - ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹהעֹולם
ׁשּלא  - העֹולם ּתּקּון מּפני הּׁשבּויים, את מבריחין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹואין
ּומרּבים  העל, את עליהם מכּבידין האֹויבים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹיהיּו

.ּבׁשמירתם  ְִִָָ
.‚Èוׁשבּו מהן, ׁשּלוה אֹו לּגֹוים, ּובניו עצמֹו ׁשּמכר ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי

ּוׁשנּיה  ראׁשֹונה ּפעם - ּבהלואתן אֹותֹו אסרּו אֹו ,אֹותן ְְְְִִַַַָָָָָָָ
את  ּפֹודין אבל אֹותֹו, ּפֹודין אין ׁשליׁשית, לפּדֹותֹו; ְְְֲִִִִִִֵֶָָמצוה
אֹותֹו ּפֹודין להרגֹו, ּבּקׁשּו ואם אביהם. מיתת לאחר ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָהּבנים

ּפעמים  ּכּמה אחר אפּלּו .מּידם ְֲִִִַַַָָָָ
.„È עליו וקּבל עבדּות לׁשם וטבל הֹואיל - ׁשּנׁשּבה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעבד

ׁשּנׁשּתּמד  וׁשבּוי ׁשּנׁשּבה; ּכיׂשראל אֹותֹו ּפֹודין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָמצוֹות,
להכעיס  נבלה אֹוכל ׁשהיה ּכגֹון אחת, למצוה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאפּלּו

ּבזה  לפּדֹותֹו.וכּיֹוצא אסּור - ְְִֵֶַָָ
.ÂË ּולהֹוציא ּולכּסֹות להאכיל לאיׁש, קֹודמת ְְְֲִִִִֶֶַַָָָהאּׁשה

ּדרּכּה האּׁשה ואין לחּזר ּדרּכֹו ׁשהאיׁש מּפני - הּׁשבי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמּבית
ונתּבעּו ּבּׁשביה, ׁשניהן היּו ואם מרּבה; ּובׁשּתּה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻלחּזר,
ּדרּכֹו ׁשאין לפי לפּדֹות, קֹודם האיׁש - ערוה לדבר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשניהן

לכ. ְָ
.ÊË את מּׂשיאין - אֹותן להּׂשיא ׁשּבאּו ויתֹומה ְִִִִֶֶַַָָָָיתֹום

ולא  מרּבה; אּׁשה ׁשל ׁשּבׁשּתּה מּפני לאיׁש, קדם ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֻהאּׁשה
ּכסף  ׁשל ּדינר ּורביע ּדינרין ׁשּׁשה מּמׁשקל לּה ְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָיפחתּו

ּכבֹודּה לפי לּה נֹותנין צדקה, ׁשל ּבּכיס יׁש ואם .טהֹור; ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ
.ÊÈ ּבּכיס ואין הרּבה, ׁשבּויים אֹו הרּבה, ענּיים לפנינּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָהיּו

- ּכּלן את לפּדֹות ּכדי אֹו לכּסֹות ּכדי אֹו לפרנס ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָֻּכדי
ויׂשראל  ליׂשראל, קֹודם ולוי לּלוי, הּכהן את ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמקּדימין

ו  לאסּופי, ּוׁשתּוקי לׁשתּוקי, וחלל לממזר,לחלל, אסּופי ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָ
עּמנּו ּגדל ׁשהּנתין לגר, קֹודם ונתין לנתין; ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּוממזר
ארּור  ּבכלל ׁשהיה לפי מׁשחרר, לעבד קֹודם וגר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻּבקדּׁשה;

וגו'] עבד כנען -].
.ÁÈ אם אבל ּבחכמה; ׁשוין ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָּבּמה

ּתלמיד  חכמים, ּתלמיד ּוממזר הארץ עם ּגדֹול ּכהן ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהיה
קֹודם  ואם חכמים חברֹו; את קֹודם ּבחכמה, הּגדֹול וכל . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
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ּגדֹול  ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף - אביו אֹו רּבֹו מהן אחד ִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה
קֹודם  חכמים ּתלמיד ׁשהּוא אביו אֹו רּבֹו ּבחכמה, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמהן

ּבחכמה. מהן ּגדֹול ׁשהּוא ְְֵֶֶֶָָָָלזה

ט  ¤¤ּפרק
.‡- יׂשראל ּבּה ׁשּיׁש עיר ּגּבאי ּכל מהן להעמיד חּיבין ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

העם  על מחּזרין ׁשּיהיּו ונאמנים, ידּועים אנׁשים ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָָָָצדקה,
מה  ואחד אחד מּכל ולֹוקחין ׁשּבת, לערב ׁשּבת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמערב
הּמעֹות  מחּלקין והן עליו; הּקצּוב ודבר לּתן, ראּוי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּׁשהּוא
מזֹונֹות  ועני עני לכל ונֹותנין ׁשּבת, לערב ׁשּבת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמערב

הּקראת היא וזֹו ימים. לׁשבעת קּפה [הנקראת]הּמסּפיקין ְְְְְִִִִִַַַַַָָֻֻ
צדקה. ְֶָָׁשל

חצר ·. מּכל ויֹום יֹום ּבכל ׁשּלֹוקחין ּגּבאין מעמידין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוכן
מאכל ּפת  לפי ּומיני מתנּדב ׁשהּוא מּמי מעֹות אֹו ּופרֹות, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

לכל  ונֹותנין הענּיים, ּבין לערב הּגבּוי את ּומחּלקין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשעה;
'ּתמחּוי'. הּנקרא הּוא וזה יֹומֹו. ּפרנסת מּמּנּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָעני

ׁשאין ‚. מּיׂשראל, ּבקהל ׁשמענּו ולא ראינּו לא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹמעֹולם
ׁשּנהגּו מקֹומֹות יׁש - הּתמחּוי אבל צדקה; ׁשל קּפה ְְְֲֲֵֶֶֶַַָָָָָָֻלהן

ּבֹו נהגּו ׁשּלא מקֹומֹות ויׁש הּיֹום,ּבֹו, הּפׁשּוט והּמנהג . ְְְְֲִֵֶַַַָָָֹ
ׁשּבת  מערב ּומחּלקין יֹום ּבכל מחּזרין הּקּפה ּגּבאי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשּיהיּו

ׁשּבת. ְֶֶַָלערב
ׁשאכלּו„. ּתענית וכל לענּיים; מזֹונֹות מחּלקין ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָּבּתענּיֹות,

ּכׁשֹופכי  אּלּו הרי - לענּיים צדקה חּלקּו ולא ולנּו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָֹהעם
ועּתה ּדמים  - ּבּה ילין "צדק ּבּקּבלה: נאמר ועליהם , ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הּפת  חּלקּו ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָֹמרּצחים".
אבל  ענבים; אֹו ּתמרים ּכגֹון הּפת, ּבּה ׁשאֹוכלין ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָוהּפרֹות

ּדמים. ּכׁשֹופכי אינן החּטים, אֹו הּמעֹות אחרּו ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָאם
ּבׁשנים ‰. אּלא נגּבית אינּה ׂשררה הּקּפה עֹוׂשין ׁשאין , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

על  אחד להאמין ּומּתר מּׁשנים; ּבפחֹות ּבממֹון הּצּבּור ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֻעל
מּפני  ּבׁשלׁשה, אּלא נתחּלקת ואינּה קּפה. ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻהּמעֹות
לׁשּבת. מחסֹורֹו ּדי אחד לכל ׁשּנֹותן ממֹונֹות, ּכדיני ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

קצּובוהּתמחּוי ּדבר ׁשאינֹו ּבׁשלׁשה, [ונדרשים נגּבה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
הגבייה] כדי תוך בעצמם ּבׁשלׁשה.לקצוב ּומתחּלק ;ְְִִֵַָֹ

.Â לערב ׁשּבת מערב והּקּפה יֹום, ּבכל נגּבה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּתמחּוי
העיר  אֹותּה לענּיי והּקּפה עֹולם, לענּיי והּתמחּוי ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻׁשּבת;

.ּבלבד  ְִַ
.Ê,קּפה ותמחּוי ּתמחּוי, קּפה לעׂשֹות העיר ּבני ְְְְֲִִֵַַַַָָָָֻֻרּׁשאין

ׁשּלא  ּפי על ואף צּבּור, מּצרכי ּׁשּירצּו מה לכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּולׁשּנֹותן
ׁשּגבּו ּבׁשעה ּכן ׁשהּכל התנּו ּגדֹול חכם ּבּמדינה היה ואם ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ

הרי  - ּׁשּיראה מה ּכפי לענּיים יחּלק והּוא ּדעּתֹו, על ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַּגֹובין
צּבּור. מּצרכי לֹו ּׁשּיראה מה לכל אֹותן לׁשּנה רּׁשאי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָזה

.Á אּלא ּבּׁשּוק, מּזה זה לפרׁש רּׁשאין אינן צדקה, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּגּבאי
לחנּות ּפֹורׁש וזה לּׁשער ּפֹורׁש זה ׁשּיהיה קשר ּכדי [שנשמר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

וגֹובין.עין] ,ְִ

.Ëּכיסֹו לתֹו יּתנם לא - ּבּׁשּוק מעֹות הּגּבאי [שלא מצא ְְִִֵַַַַָָָֹ
הצדקה] מכספי לכיסו שמכניס לתֹויחשד נֹותנן אּלא ,ְְֶָָ

יּטלם. לביתֹו, ולכׁשּיּגיע צדקה; ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָארנקי
.È יּתנם לא - ּבּׁשּוק ּופרעֹו מנה, ּבחברֹו נֹוׁשה הּגּבאי ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהיה

ולכׁשּיּגיע  צדקה; ׁשל ארנקי לתֹו יּתנם אּלא ּכיסֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלתֹו
יּטלם  אּלא לביתֹו, ׁשנים ׁשנים הּקּפה מעֹות ימנה ולא . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ

החׁשד מּפני אחד, מטבע]אחד מול מטבע לעצמו [שלוקח ְֲִֵֶֶַָָָ
ּומּיׂשראל". מה' נקּיים "והייתם ׁשּנאמר: -ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָ

.‡È הּמעֹות מצרפין - לחּלק ענּיים להם ׁשאין צדקה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּגּבאי
לעצמן  מצרפים ואין לאחרים, ׁשאין ּדינרין ּתמחּוי ּגּבאי ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

לעצמם. מֹוכרין ואין לאחרים, מֹוכרין - לחּלק ענּיים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָלהם
עם  ּבהקּדׁש ולא צדקה, ּגּבאי עם ּבצדקה מחּׁשבים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹואין
על  הּנּתן הּכסף אּתם יחׁשב לא א" ׁשּנאמר: - ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּגזּברין

עׂשים". הם באמּונה ּכי ֱִִֵֶָָָֹידם,
.·È צדקה לּתן אֹותֹו ּכֹופין יֹום, ׁשלׁשים ּבּמדינה ׁשּיׁשב ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמי

הּמדינה  ּבני עם ּכֹופין לּקּפה חדׁשים, ׁשלׁשה ׁשם יׁשב ; ְְְֳִִִִֵַַַָָָָָָֹֻ
אֹותֹו ּכֹופין חדׁשים, ׁשּׁשה ׁשם יׁשב הּתמחּוי; לּתן ְֳִִִִֵַַַָָָָאֹותֹו
ׁשם  יׁשב העיר; ענּיי ּבּה ׁשּמכּסים ּבּכסּות צדקה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלּתן
ׁשּקֹוברין  לּקבּורה צדקה לּתן אֹותֹו ּכֹופין חדׁשים, ְְְְֳִִִִִֵֶַָָָָָּתׁשעה

קבּורה. צרכי ּכל להן ועֹוׂשין הענּיים את ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָּבּה
.‚È מן לּטל לֹו אסּור סעּודֹות, ׁשּתי מזֹון לֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶָֹמי

מן הּתמחּוי  יּטל לא סעּודֹות, עׂשרה ארּבע מזֹון לֹו היּו ; ְְְְְִִֵֶַַַַָֹֹ
ונֹותן  נֹוׂשא ׁשאינֹו ּפי על אף זּוז, מאתים לֹו היּו ְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻהּקּפה.
- ּבהן ונֹותן נֹוׂשא והּוא זּוז, חמּׁשים לֹו ׁשהיּו אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָּבהם,
לֹו היּו עני; ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה לקט יּטל לא זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהרי
זה  הרי ּכאחד, לֹו נֹותנין אלף אפּלּו - ּדינר חסר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמאתים
ׁשהיּו אֹו חֹוב, עליו הן והרי מעֹות, ּבידֹו היּו לּקח. ְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻמּתר

לּקח. מּתר זה הרי - אׁשּתֹו לכתּבת ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֻֻֻממׁשּכנין
.„È ּכלי לֹו היּו אפּלּו ּבית, ּוכלי חצר לֹו ויׁש ,ׁשּצר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָעני

ואת  ּביתֹו את למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - זהב ּוכלי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכסף
לֹו לּתן ּומצוה לּקח; מּתר אּלא ּתׁשמיׁשֹו, ּדברים ּכלי ּבּמה . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

וכּיֹוצא  ּומלּבּוׁש ּומּצעֹות ּוׁשתּיה אכילה ּבכלי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָאמּורים?
אֹו מנֹורה ּכגֹון זהב ּכלי אֹו ּכסף ּכלי היּו אם אבל ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָּבהן;
ּדברים  ּבּמה מהן. ּפחֹות ולֹוקח מֹוכרן ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעלי

העם מן לגּבֹות ׁשּיּגיע קדם מתרומה אמּורים? אם [כי ְֲִִִִֶֶַַָָֹ
למּכר פרטית] אֹותֹו מחּיבין - הּצדקה ׁשּגבה אחר אבל ;ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

יּטל. ּכ ואחר מהן, ּפחּותין אחרים ולּקח ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּכליו
.ÂË הּמעֹות לֹו ותּמּו לעיר, מעיר מהּל ׁשהיה הּבית ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבעל

לקט  לּקח מּתר זה הרי - עּתה ּיאכל מה לֹו ואין ,ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּבּדר
ולכׁשּיּגיע  הּצדקה; מן ולהנֹות עני, ּומעׂשר ּופאה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשכחה
ׁשעה. ּבאֹותּה היה עני ׁשהרי - לׁשּלם חּיב אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָלביתֹו,

לׁשּלם  חּיב ׁשאינֹו ׁשהעׁשיר, לעני ּדֹומה? זה למה .הא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
.ÊË עּתה מכרן ואם ּוכרמים, וׂשדֹות ּבּתים לֹו ׁשהיּו ְְְְִִִִֶַָָָָָָָמי

הּגׁשמי  החּמה ּבימי ימֹות עד הּניחן ואם ּבזֹול, מֹוכר ם ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ
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מאכילין  אּלא למּכר, אֹותֹו מחּיבין אין - ּבׁשויהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמֹוכרן
וימּכר  עצמֹו, ידחק ולא ּדמיהן; חצי עד עני מעׂשר ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹֹֹאֹותֹו

מכירה  ּבזמן .ׁשּלא ְְִִֶַָֹ
.ÊÈ מי מֹוצא אינֹו והּוא ּביקר, מֹוכרין האדם ׁשאר ְְְְִִֵֵֶָָָָָֹהיּו

אין  - וטרּוד ּדחּוק ׁשהּוא מּפני ּבזֹול, אּלא מּמּנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיּקח
עד  ,והֹול עני מעׂשר אֹוכל אּלא למּכר; אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹמחּיבין

למּכר  ּדחּוק ׁשאינֹו הּכל וידעּו ּבׁשוה, .ׁשּימּכר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹ
.ÁÈ מה על והֹותירּו מחסֹורֹו, להׁשלים ּכדי לֹו ׁשּגבּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָעני

ׁשּלֹו הּמֹותר הרי - צרי לענּיים.ּׁשהּוא ענּיים, ּומֹותר ; ֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
מֹותר  ׁשבּוי. לאֹותֹו ׁשבּוי, ּומֹותר לׁשבּויים; ׁשבּויים, ְְְִִִַַַָָמֹותר

ליֹורׁשיו. הּמת, מֹותר למתים; ְְְִִֵֵֵַַָמתים,
.ËÈ מקּבלין - לּקּפה ּפרּוטה אֹו לּתמחּוי, ּפרּוסה ׁשּנתן ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻעני

ּבגדים  לֹו נתנּו לּתן. אֹותֹו מחּיבין אין נתן, לא ואם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹמּמּנּו;
ואם  מּמּנּו; מקּבלין - הּׁשחקין את להן והחזיר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָחדׁשים,

לּתן  אֹותֹו מחּיבין אין נתן, .לא ְְִִֵֵַַָֹ

י  ¤¤ּפרק
עׂשה ‡. מצוֹות מּכל יתר צדקה, ּבמצות להּזהר אנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָחּיבין

"ּכי  ׁשּנאמר: אבינּו, אברהם זרע לצּדיקי סימן ׁשהּצדקה -ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
לעׂשֹות  אחריו ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה אׁשר למען ְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָידעּתיו,
אּלא  עֹומדת האמת ודת מתּכֹונן יׂשראל ּכּסא ואין ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדקה".
נגאלין  יׂשראל ואין ּתּכֹונני"; "ּבצדקה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבצדקה,
ּתּפדה; ּבמׁשּפט "צּיֹון, ׁשּנאמר: הּצדקה, ּבזכּות ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

ּבצדקה". ְְִֶָָָָוׁשביה,
ולא ·. רע ּדבר ואין הּצדקה, מן מעני אדם אין ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹּולעֹולם

הּצדקה  ּבׁשביל נגלל מעׂשה הּזק "והיה ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: עליו, מרחמין - המרחם ּכל ׁשלֹום". ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּצדקה,
אכזרי  ׁשהּוא מי וכל ;"והרּב ורחמ רחמים, ל ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ"ונתן
אּלא  מצּויה האכזרּיּות ׁשאין - ליחּוסֹו יחּוׁש מרחם, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואינֹו
יׂשראל  ּכל ירחמּו". ולא הּמה, "אכזרי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבּגֹוים,
לה' אּתם "ּבנים ׁשּנאמר: הם, ּכאחים - אליהם ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָוהּנלוה
עליו? ירחם מי אחיו, על האח ירחם לא אם ְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹאלהיכם";
אֹותן  ׁשּׂשֹונאין הלּגֹוים עיניהן, נֹוׂשאין יׂשראל ענּיי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּולמי
לאחיהם. אּלא ּתלּויֹות, עיניהם אין הא אחריהן?! ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָורֹודפין

'ּבלּיעל'‚. נקרא זה הרי - הּצדקה מן עיניו הּמעלים ,ּכל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
הּוא  זרה ּובעבֹודה 'ּבלּיעל'; זרה עבֹודה עֹובד ׁשּנקרא ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָּכמֹו
מן  עיניו ּובמעלים בלּיעל", ּבני אנׁשים "יצאּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָאֹומר:
לבב עם דבר יהיה ּפן ,ל "הּׁשמר אֹומר: הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהּצדקה
אכזרי"; רׁשעים, "ורחמי ׁשּנאמר: 'רׁשע', ונקרא ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָבלּיעל".
ב והיה ה', אל עלי "וקרא ׁשּנאמר: 'חֹוטא', ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָונקרא
ׁשּנאמר: הענּיים, לׁשועת קרֹוב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָחטא".
להּזהר  צרי ,לפיכ תׁשמע"; אּתה ענּיים, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָ"ׁשועת
ּכי  "והיה ׁשּנאמר: להם, ּכרּותה ּברית ׁשהרי - ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּצעקתם

אני". חּנּון ּכי וׁשמעּתי אלי, ְְְִִִִֵַַַַָָיצעק
ּכבּוׁשֹות „. ּופניו רעֹות, ּפנים ּבסבר לעני צדקה הּנֹותן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָּכל

אֹו זכּותֹו אּבד זהּובים, אלף לֹו נתן אפּלּו - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָּבּקרקע
ּובׂשמחה,הפסידּה יפֹות ּפנים ּבסבר לֹו נֹותן אּלא . ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ

לא [=מצטער]ּומתאֹונן "אם ׁשּנאמר: צרתֹו, על עּמֹו ְֱִִִֵֶֶַַָָֹ
ּדברי  לֹו ּומדּבר לאביֹון"; נפׁשי עגמה יֹום, לקׁשה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָבכיתי

ארנן". אלמנה "ולב ׁשּנאמר: ונחמֹות, ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּתחנּונים
ּפּיסהּו‰. - לֹו לּתן ּכלּום ּביד ואין ,מּמ העני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאל

ּבזעקה ּבדברים  עליו הּקֹול להגּביּה אֹו ּבעני, לגער ואסּור . ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָֹ
נׁשּבר  "לב אֹומר: הּוא והרי ונדּכה; נׁשּבר ׁשּלּבֹו מּפני -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
רּוח  "להחיֹות ואֹומר: תבזה", לא אלהים, - ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַֹֹונדּכה
את  ׁשהכלים למי ואֹוי נדּכאים". לב ּולהחיֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָׁשפלים,
ּבין  ּברחמים ּבין ּכאב, לֹו יהיה אּלא לֹו; אֹוי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָהעני,

לאביֹונים". אנכי "אב ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֶֶֶַָָָָֹּבדברים,
.Â ּגדֹול ׂשכרֹו - אֹותן ּומעּׂשה צדקה, לּתן אחרים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהּכֹופה

הּנֹותן  נאמר:מּׂשכר ּבהן וכּיֹוצא צדקה ּגּבאי ועל ; ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּכּכֹוכבים". הרּבים ְִִִֵַַַָָ"ּומצּדיקי

.Ê מעלה מּזֹו: למעלה זֹו ּבצדקה, יׁש מעלֹות ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָׁשמֹונה
יׂשראל  ּביד הּמחזיק זה - מּמּנה למעלה ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּגדֹולה
ׁשּתפּות, עּמֹו עֹוׂשה אֹו הלואה, אֹו מּתנה לֹו ונֹותן ,ְְִֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּמ
יצטר ׁשּלא עד ידֹו את לחּזק ּכדי מלאכה, לֹו ממציא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹו

יׁשאל  ולא ז לּברּיֹות ועל ּגר ; ּבֹו, "והחזקּת נאמר: ה ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
.ויצטר יּפל ׁשּלא ּבֹו החזק ּכלֹומר, - "עּמ וחי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹותֹוׁשב

.Á,נתן למי ידע ולא לענּיים, צדקה הּנֹותן - מּזה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּפחּות
לׁשמּה מצוה זֹו ׁשהרי לקח, מּמי העני ידע ּכגֹון ולא ; ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ּבּה נֹותנין הּצּדיקים ׁשהיּו ּבּמקּדׁש, ׁשהיתה חׁשאים ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָלׁשּכת
ּבחׁשאי. מּמּנה מתּפרנסין טֹובים ּבני והענּיים ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָּבחׁשאי,
אדם  יּתן ולא צדקה; ׁשל קּפה לתֹו הּנֹותן - לזה ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻוקרֹוב
נאמן  ׁשהממּנה יֹודע ּכן אם אּלא צדקה, ׁשל קּפה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻֻלתֹו

ּתרדיֹון. ּבן ּכחנניה ּכּׁשּורה לנהג ויֹודע ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹוחכם
.Ë מּמי העני ידע ולא יּתן, למי הּנֹותן ׁשּידע - מּזה ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּפחּות

ּומׁשליכין לקח  ּבּסתר, הֹולכין ׁשהיּו החכמים ּגדֹולי ּכגֹון ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
טֹובה  ּומעלה לעׂשֹות, ראּוי וכזה הענּיים. ּבפתחי ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָהּמעֹות

ּכּׁשּורה. נֹוהגין ּבצדקה הממּנין אין אם ְְֲִִִִִֵַַָָָֻהיא,
.È הּנֹותן ידע ולא נטל, מּמי העני ׁשּידע - מּזה ;ּפחּות ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבסדיניהם  הּמעֹות צֹוררים ׁשהיּו החכמים ּגדֹולי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּכגֹון
ּכדי  ונֹוטלין, הענּיים ּובאין לאחֹוריהם, ׁשּלא ּומפׁשילין ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּבּוׁשה. להם ְִֶֶָָיהיה
.‡È ׁשּיׁשאל קדם ּבידֹו, לעני ׁשּיּתן - מּזה .ּפחּות ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
.·È ׁשּיׁשאל אחר לֹו, לּתן ּכראּוי לֹו ׁשּיּתן - מּזה .ּפחּות ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
.‚È ּפנים ּבסבר הראּוי, מן ּפחֹות לֹו ׁשּיּתן - מּזה ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָּפחּות

.יפֹות  ָ
.„È ּבעצב לֹו ׁשּיּתן - מּזה .ּפחּות ְִִֵֶֶֶֶָ
.ÂË ּכל קדם לעני ּפרּוטה נֹותנין היּו החכמים ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹּגדֹולי

מתּפללין  ּכ ואחר אחזה ּתפּלה, ּבצדק "אני ׁשּנאמר: - ְְְְְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
."ֶָפני

.ÊË חּיב ׁשאינֹו הּגדֹולים ולבנֹותיו לבניו מזֹונֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהּנֹותן
הּבנֹות  ּולהנהיג ּתֹורה, הּזכרים ללּמד ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבמזֹונֹותיהם,

מבּזֹות  יהיּו ולא יׁשרה לאביו ּבדר מזֹונֹות הּנֹותן וכן , ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֻ
היא, ּגדֹולה ּוצדקה הּצדקה; ּבכלל זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּולאּמֹו
על  ויתֹומים ענּיים ּומׁשקה הּמאכיל וכל קֹודם. ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשהּקרֹוב
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עליו, ּומתעּנג עֹונהּו והּוא ה' אל קֹורא זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשלחנֹו
יענה". וה' ּתקרא, "אז ְֱֲִֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:

.ÊÈ,ויתֹומים ענּיים אדם ׁשל ּביתֹו ּבני ׁשּיהיּו חכמים, ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָצּוּו
ּבני  ויהנּו ּבאּלּו, להׁשּתּמׁש לֹו מּוטב - העבדים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָּבמקֹום

חם  זרע ּבהם יהנּו ולא מּנכסיו, ויעקב יצחק ׁשּכל אברהם ; ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבעֹולם; ועֹון חטא יֹוסיף ויֹום יֹום ּבכל עבדים, ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהּמרּבה
זכּות  מֹוסיף וׁשעה ׁשעה ּכל ּביתֹו, ּבני ענּיים יהיּו ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָואם

ְִּומצוֹות.
.ÁÈיצטר ואל ּבצער, ויתּגלּגל עצמֹו, אדם ידחק ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹלעֹולם

הּצּבּור  על עצמֹו אדם יׁשלי ואל צּוּולּברּיֹות, וכן ; ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָ
לּברּיֹות'. ּתצטר ואל חל, ׁשּבּת 'עׂשה ואמרּו: ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֹחכמים
ואפּלּו ּבאּמנּות, יעסק - והעני ּומכּבד, חכם היה ְְְֱֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָֹֻֻואפּלּו
עֹורֹות  לפׁשט מּוטב לּברּיֹות; יצטר ולא מנּולת, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֻֻּבאּמנּות
וכהן  אני וגדֹול אני 'חכם לעם: יאמר ולא ּבּׁשּוק, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹהּנבלֹות
היּו - החכמים ּגדֹולי חכמים. צּוּו ּובכ ּפרנס ּוני'; ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַָָָָאני,
לּגּנֹות, מים וׁשֹואבי הּקֹורֹות, ונֹוׂשאי עצים, חֹוטבי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַמהן
קּבלּו ולא הּצּבּור, מן ׁשאלּו ולא והּפחמין, הּברזל ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹועֹוׂשין

להן. ּכׁשּנתנּו ְְֵֶֶֶָָמהן
.ËÈ- ונֹוטל העם את ּומרּמה לּטל, צרי ׁשאינֹו מי ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל 

לּברּיֹות  ׁשּיצטר עד הּזקנה מן מת ּבכלל אינֹו הּוא והרי , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
לּטל, ׁשּצרי מי וכל ּבאדם". יבטח אׁשר הּגבר ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ"ארּור
אֹו חֹולה אֹו זקן ּכגֹון נֹוטל, ּכן אם אּלא לחיֹות יכֹול ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָואינֹו
ׁשֹופ זה הרי - נֹוטל ואינֹו ּדעּתֹו ּומגיס יּסּורין, ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַּבעל
עֹונֹות  אּלא ּבצערֹו, לֹו ואין ּבנפׁשֹו; ּומתחּיב ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָּדמים,
את  ודחק עצמֹו וצער לּטל, ׁשּצר מי וכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹוחּטאֹות.
אינֹו - הּצּבּור על יטריח ׁשּלא ּכדי צער, חּיי וחיה ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהּׁשעה,
ּכל  ועל ועליו מּׁשּלֹו, אחרים ׁשּיפרנס עד הּזקנה מן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמת

ּבה'". יבטח אׁשר הּגבר ּברּו" נאמר: ּבֹו ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָּכּיֹוצא

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  אייר ט"ו חמישי יום
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וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָיׁש
ּתרּומה  להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹמצוֹות
יקּדים  ׁשּלא (ג) מעׂשר; ּתרּומת להפריׁש (ב) ְְְְְֲִִֵֶַַַַָֹּגדֹולה;
הּסדר; על יפריׁש אּלא לזה, זה ּומעׂשרֹות ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָּתרּומֹות
ּתֹוׁשב  אפּלּו יאכל ׁשּלא (ה) ּתרּומה; זר יאכל ׁשּלא ְֲִֶֶַַַָָֹֹֹֹ(ד)
ּתרּומה; ערל יאכל ׁשּלא (ו) ּתרּומה; ׂשכירֹו אֹו ְְְִֵֵֶַָָָֹֹֹּכהן

טמ  ּכהן יאכל ׁשּלא חללה (ז) ּתאכל ׁשּלא (ח) ּתרּומה; א ְֲֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹ
- אּלּו מצוֹות ּובאּור הּקדׁשים. מן מּורם ולא ְְְֳִִִֵֵַָָָֹּתרּומה,

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א  ¤¤ּפרק
אּלא ‡. הּתֹורה מן נֹוהגֹות אינן והּמעׂשרֹות ְְְֲִֵֶַַַַַָָָהּתרּומֹות

יׂשראל  הּבית.ּבארץ ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
מּפני  ׁשנער, ּבארץ אף נֹוהגֹות ׁשּיהיּו התקינּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָּונביאים
וׁשבין  הֹולכין יׂשראל ורב יׂשראל לארץ סמּוכה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהיא
ּבארץ  אף נֹוהגֹות ׁשּיהיּו התקינּו הראׁשֹונים וחכמים ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָׁשם;
ארץ  סביבֹות ׁשהן מּפני ּומֹואב, עּמֹון ּובארץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָמצרים

ְִֵָיׂשראל.
הארצֹות ·. היא - מקֹום ּבכל האמּורה יׂשראל ְְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָארץ

רב  מּדעת נביא אֹו ׁשֹופט אֹו יׂשראל מל אֹותן ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּכֹובׁש
מּיׂשראל  יחיד אבל רּבים'. 'ּכּבּוׁש הּנקרא הּוא וזה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָיׂשראל,
אפּלּו - מקֹום לעצמן וכבׁשּו ׁשהלכּו ׁשבט אֹו מׁשּפחה ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָאֹו
ּכדי  יׂשראל', 'ארץ נקרא אינֹו - לאברהם ׁשּנּתנה הארץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמן

הּמצוֹות  ּכל ּבֹו ּדינֹוׁשּינהגּו ּובית יהֹוׁשע חּלק זה ּומּפני ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֻ
ּכדי  - נכּבׁשה ׁשּלא ּפי על ואף לּׁשבטים, יׂשראל ארץ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל
ויכּבׁש וׁשבט ׁשבט ּכל ּכׁשּיעלה יחיד ּכּבּוׁש ּתהיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא

ְֶחלקֹו.
ארם‚. ּכגֹון ּכנען, לארץ חּוץ ּדוד ׁשּכבׁש נהרים הארצֹות ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

יׂשראל  ׁשּמל ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא ואחלב צֹובה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוארם
ּדין  ּבית ּפי ועל ּכארץ הּוא, אינן - עֹוׂשה היה הּגדֹול ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבבל  ּכגֹון ּדבר לכל לארץ ּכחּוצה ולא ּדבר, לכל ְְְְְְִֵֶֶָָָָָָָָָָָֹיׂשראל
מּכלל יצאּו אּלא ּכארץ ּומצרים, ולהיֹותן לארץ, חּוצה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

יׂשראל? ארץ מּמעלת ירדּו מה ּומּפני הּגיעּו. לא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹיׂשראל
אּלא  יׂשראל, ארץ ּכל ׁשּיכּבׁש קדם אֹותן ׁשּכבׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמּפני
ּכנען  ארץ ּכל ּתפׂש ואּלּו עממים; מּׁשבעה ּבּה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָנׁשאר
היה  - אחרֹות ארצֹות ּכבׁש ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָלגבּולֹותיה
ּדוד, ׁשּכבׁש והארצֹות ּדבר. לכל יׂשראל ּכארץ ּכּלֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻּכּבּוׁשֹו

'סּוריה'. הּנקראין ְְִִֵַָָהן
ויׁש„. יׂשראל, ּכארץ ּבהן ׁשהיא ּדברים יׁש - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָסּוריה

לארץ  ּכחּוצה ּבהן ׁשהיא ּכקֹונה ּדברים קרקע, ּבּה והּקֹונה . ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
והּכל  ּוׁשביעית; ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות לענין יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹּבארץ

סֹופרים. מּדברי ְְְְִִִֵָּבסּוריה,
ראׁשֹונה ‰. קדּׁשה ונתקּדׁש מצרים, עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּכל

לפי  - ראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה קדּׁשתן; ּבטלה ׁשּגלּו, ּכיון -ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֻֻ
קּדׁשה  ולא לׁשעתּה קּדׁשה ּבלבד, הּכּבּוׁש מּפני ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשהיתה
ּבמקצת  והחזיקּו הּגֹולה, ּבני ׁשעלּו ּכיון לבֹוא. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלעתיד
לׁשעתּה לעֹולם, העֹומדת ׁשנּיה קדּׁשה קּדׁשּוה - ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָֻהארץ

עֹולי ולעתיד  ּבהן ׁשהחזיקּו הּמקֹומֹות אֹותן והּניחּו לבֹוא; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
מן  ּפּטרּום ולא ּכׁשהיּו, ּבבל עֹולי ּבהן החזיקּו ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹמצרים
ּבּׁשביעית. ענּיים עליהן ׁשּיסמכּו ּכדי והּמעׂשרֹות, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהּתרּומה
ׁשּלא  הּמקֹומֹות מאֹותן ׁשאן, ּבית הּתיר הּקדֹוׁש ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹורּבנּו
מן  ּופּטרּה אׁשקלֹון, על נמנה והּוא ּבבל; עֹולי ּבהן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָהחזיקּו

יהודי]הּמעׂשרֹות ריכוז בהן היה שלא .[לפי ְַַַ
.Â,ּבארץ הּתלּויֹות מצוֹות לענין ּכּלֹו העֹולם ּכל ְְְְְִִִֶַַָָָָָָֻנמצא

וחּוצה  וסּוריה, יׂשראל, ארץ - מחלקֹות לׁשלׁש ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹנחלק
עֹולי  ׁשהחזיקּו ּכל - לׁשנים נחלקת יׂשראל וארץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹלארץ.
ּבלבד  מצרים עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו והּנׁשאר אחד, חלק ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבבל
מצרים  ארץ - לׁשנים נחלקת לארץ וחּוצה ׁשני. ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָחלק
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מאכילין  אּלא למּכר, אֹותֹו מחּיבין אין - ּבׁשויהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמֹוכרן
וימּכר  עצמֹו, ידחק ולא ּדמיהן; חצי עד עני מעׂשר ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹֹֹאֹותֹו

מכירה  ּבזמן .ׁשּלא ְְִִֶַָֹ
.ÊÈ מי מֹוצא אינֹו והּוא ּביקר, מֹוכרין האדם ׁשאר ְְְְִִֵֵֶָָָָָֹהיּו

אין  - וטרּוד ּדחּוק ׁשהּוא מּפני ּבזֹול, אּלא מּמּנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיּקח
עד  ,והֹול עני מעׂשר אֹוכל אּלא למּכר; אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹמחּיבין

למּכר  ּדחּוק ׁשאינֹו הּכל וידעּו ּבׁשוה, .ׁשּימּכר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹ
.ÁÈ מה על והֹותירּו מחסֹורֹו, להׁשלים ּכדי לֹו ׁשּגבּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָעני

ׁשּלֹו הּמֹותר הרי - צרי לענּיים.ּׁשהּוא ענּיים, ּומֹותר ; ֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
מֹותר  ׁשבּוי. לאֹותֹו ׁשבּוי, ּומֹותר לׁשבּויים; ׁשבּויים, ְְְִִִַַַָָמֹותר

ליֹורׁשיו. הּמת, מֹותר למתים; ְְְִִֵֵֵַַָמתים,
.ËÈ מקּבלין - לּקּפה ּפרּוטה אֹו לּתמחּוי, ּפרּוסה ׁשּנתן ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻעני

ּבגדים  לֹו נתנּו לּתן. אֹותֹו מחּיבין אין נתן, לא ואם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹמּמּנּו;
ואם  מּמּנּו; מקּבלין - הּׁשחקין את להן והחזיר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָחדׁשים,

לּתן  אֹותֹו מחּיבין אין נתן, .לא ְְִִֵֵַַָֹ

י  ¤¤ּפרק
עׂשה ‡. מצוֹות מּכל יתר צדקה, ּבמצות להּזהר אנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָחּיבין

"ּכי  ׁשּנאמר: אבינּו, אברהם זרע לצּדיקי סימן ׁשהּצדקה -ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
לעׂשֹות  אחריו ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה אׁשר למען ְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָידעּתיו,
אּלא  עֹומדת האמת ודת מתּכֹונן יׂשראל ּכּסא ואין ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדקה".
נגאלין  יׂשראל ואין ּתּכֹונני"; "ּבצדקה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבצדקה,
ּתּפדה; ּבמׁשּפט "צּיֹון, ׁשּנאמר: הּצדקה, ּבזכּות ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

ּבצדקה". ְְִֶָָָָוׁשביה,
ולא ·. רע ּדבר ואין הּצדקה, מן מעני אדם אין ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹּולעֹולם

הּצדקה  ּבׁשביל נגלל מעׂשה הּזק "והיה ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: עליו, מרחמין - המרחם ּכל ׁשלֹום". ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּצדקה,
אכזרי  ׁשהּוא מי וכל ;"והרּב ורחמ רחמים, ל ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ"ונתן
אּלא  מצּויה האכזרּיּות ׁשאין - ליחּוסֹו יחּוׁש מרחם, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואינֹו
יׂשראל  ּכל ירחמּו". ולא הּמה, "אכזרי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבּגֹוים,
לה' אּתם "ּבנים ׁשּנאמר: הם, ּכאחים - אליהם ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָוהּנלוה
עליו? ירחם מי אחיו, על האח ירחם לא אם ְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹאלהיכם";
אֹותן  ׁשּׂשֹונאין הלּגֹוים עיניהן, נֹוׂשאין יׂשראל ענּיי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּולמי
לאחיהם. אּלא ּתלּויֹות, עיניהם אין הא אחריהן?! ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָורֹודפין

'ּבלּיעל'‚. נקרא זה הרי - הּצדקה מן עיניו הּמעלים ,ּכל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
הּוא  זרה ּובעבֹודה 'ּבלּיעל'; זרה עבֹודה עֹובד ׁשּנקרא ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָּכמֹו
מן  עיניו ּובמעלים בלּיעל", ּבני אנׁשים "יצאּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָאֹומר:
לבב עם דבר יהיה ּפן ,ל "הּׁשמר אֹומר: הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהּצדקה
אכזרי"; רׁשעים, "ורחמי ׁשּנאמר: 'רׁשע', ונקרא ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָבלּיעל".
ב והיה ה', אל עלי "וקרא ׁשּנאמר: 'חֹוטא', ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָונקרא
ׁשּנאמר: הענּיים, לׁשועת קרֹוב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָחטא".
להּזהר  צרי ,לפיכ תׁשמע"; אּתה ענּיים, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָ"ׁשועת
ּכי  "והיה ׁשּנאמר: להם, ּכרּותה ּברית ׁשהרי - ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּצעקתם

אני". חּנּון ּכי וׁשמעּתי אלי, ְְְִִִִֵַַַַָָיצעק
ּכבּוׁשֹות „. ּופניו רעֹות, ּפנים ּבסבר לעני צדקה הּנֹותן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָּכל

אֹו זכּותֹו אּבד זהּובים, אלף לֹו נתן אפּלּו - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָּבּקרקע
ּובׂשמחה,הפסידּה יפֹות ּפנים ּבסבר לֹו נֹותן אּלא . ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ

לא [=מצטער]ּומתאֹונן "אם ׁשּנאמר: צרתֹו, על עּמֹו ְֱִִִֵֶֶַַָָֹ
ּדברי  לֹו ּומדּבר לאביֹון"; נפׁשי עגמה יֹום, לקׁשה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָבכיתי

ארנן". אלמנה "ולב ׁשּנאמר: ונחמֹות, ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּתחנּונים
ּפּיסהּו‰. - לֹו לּתן ּכלּום ּביד ואין ,מּמ העני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאל

ּבזעקה ּבדברים  עליו הּקֹול להגּביּה אֹו ּבעני, לגער ואסּור . ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָֹ
נׁשּבר  "לב אֹומר: הּוא והרי ונדּכה; נׁשּבר ׁשּלּבֹו מּפני -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
רּוח  "להחיֹות ואֹומר: תבזה", לא אלהים, - ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַֹֹונדּכה
את  ׁשהכלים למי ואֹוי נדּכאים". לב ּולהחיֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָׁשפלים,
ּבין  ּברחמים ּבין ּכאב, לֹו יהיה אּלא לֹו; אֹוי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָהעני,

לאביֹונים". אנכי "אב ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֶֶֶַָָָָֹּבדברים,
.Â ּגדֹול ׂשכרֹו - אֹותן ּומעּׂשה צדקה, לּתן אחרים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהּכֹופה

הּנֹותן  נאמר:מּׂשכר ּבהן וכּיֹוצא צדקה ּגּבאי ועל ; ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּכּכֹוכבים". הרּבים ְִִִֵַַַָָ"ּומצּדיקי

.Ê מעלה מּזֹו: למעלה זֹו ּבצדקה, יׁש מעלֹות ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָׁשמֹונה
יׂשראל  ּביד הּמחזיק זה - מּמּנה למעלה ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּגדֹולה
ׁשּתפּות, עּמֹו עֹוׂשה אֹו הלואה, אֹו מּתנה לֹו ונֹותן ,ְְִֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּמ
יצטר ׁשּלא עד ידֹו את לחּזק ּכדי מלאכה, לֹו ממציא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹו

יׁשאל  ולא ז לּברּיֹות ועל ּגר ; ּבֹו, "והחזקּת נאמר: ה ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
.ויצטר יּפל ׁשּלא ּבֹו החזק ּכלֹומר, - "עּמ וחי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹותֹוׁשב

.Á,נתן למי ידע ולא לענּיים, צדקה הּנֹותן - מּזה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּפחּות
לׁשמּה מצוה זֹו ׁשהרי לקח, מּמי העני ידע ּכגֹון ולא ; ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ּבּה נֹותנין הּצּדיקים ׁשהיּו ּבּמקּדׁש, ׁשהיתה חׁשאים ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָלׁשּכת
ּבחׁשאי. מּמּנה מתּפרנסין טֹובים ּבני והענּיים ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָּבחׁשאי,
אדם  יּתן ולא צדקה; ׁשל קּפה לתֹו הּנֹותן - לזה ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻוקרֹוב
נאמן  ׁשהממּנה יֹודע ּכן אם אּלא צדקה, ׁשל קּפה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻֻלתֹו

ּתרדיֹון. ּבן ּכחנניה ּכּׁשּורה לנהג ויֹודע ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹוחכם
.Ë מּמי העני ידע ולא יּתן, למי הּנֹותן ׁשּידע - מּזה ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּפחּות

ּומׁשליכין לקח  ּבּסתר, הֹולכין ׁשהיּו החכמים ּגדֹולי ּכגֹון ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
טֹובה  ּומעלה לעׂשֹות, ראּוי וכזה הענּיים. ּבפתחי ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָהּמעֹות

ּכּׁשּורה. נֹוהגין ּבצדקה הממּנין אין אם ְְֲִִִִִֵַַָָָֻהיא,
.È הּנֹותן ידע ולא נטל, מּמי העני ׁשּידע - מּזה ;ּפחּות ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבסדיניהם  הּמעֹות צֹוררים ׁשהיּו החכמים ּגדֹולי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּכגֹון
ּכדי  ונֹוטלין, הענּיים ּובאין לאחֹוריהם, ׁשּלא ּומפׁשילין ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּבּוׁשה. להם ְִֶֶָָיהיה
.‡È ׁשּיׁשאל קדם ּבידֹו, לעני ׁשּיּתן - מּזה .ּפחּות ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
.·È ׁשּיׁשאל אחר לֹו, לּתן ּכראּוי לֹו ׁשּיּתן - מּזה .ּפחּות ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
.‚È ּפנים ּבסבר הראּוי, מן ּפחֹות לֹו ׁשּיּתן - מּזה ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָּפחּות

.יפֹות  ָ
.„È ּבעצב לֹו ׁשּיּתן - מּזה .ּפחּות ְִִֵֶֶֶֶָ
.ÂË ּכל קדם לעני ּפרּוטה נֹותנין היּו החכמים ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹּגדֹולי

מתּפללין  ּכ ואחר אחזה ּתפּלה, ּבצדק "אני ׁשּנאמר: - ְְְְְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
."ֶָפני

.ÊË חּיב ׁשאינֹו הּגדֹולים ולבנֹותיו לבניו מזֹונֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהּנֹותן
הּבנֹות  ּולהנהיג ּתֹורה, הּזכרים ללּמד ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבמזֹונֹותיהם,

מבּזֹות  יהיּו ולא יׁשרה לאביו ּבדר מזֹונֹות הּנֹותן וכן , ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֻ
היא, ּגדֹולה ּוצדקה הּצדקה; ּבכלל זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּולאּמֹו
על  ויתֹומים ענּיים ּומׁשקה הּמאכיל וכל קֹודם. ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשהּקרֹוב
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עליו, ּומתעּנג עֹונהּו והּוא ה' אל קֹורא זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשלחנֹו
יענה". וה' ּתקרא, "אז ְֱֲִֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:

.ÊÈ,ויתֹומים ענּיים אדם ׁשל ּביתֹו ּבני ׁשּיהיּו חכמים, ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָצּוּו
ּבני  ויהנּו ּבאּלּו, להׁשּתּמׁש לֹו מּוטב - העבדים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָּבמקֹום

חם  זרע ּבהם יהנּו ולא מּנכסיו, ויעקב יצחק ׁשּכל אברהם ; ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבעֹולם; ועֹון חטא יֹוסיף ויֹום יֹום ּבכל עבדים, ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהּמרּבה
זכּות  מֹוסיף וׁשעה ׁשעה ּכל ּביתֹו, ּבני ענּיים יהיּו ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָואם

ְִּומצוֹות.
.ÁÈיצטר ואל ּבצער, ויתּגלּגל עצמֹו, אדם ידחק ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹלעֹולם

הּצּבּור  על עצמֹו אדם יׁשלי ואל צּוּולּברּיֹות, וכן ; ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָ
לּברּיֹות'. ּתצטר ואל חל, ׁשּבּת 'עׂשה ואמרּו: ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֹחכמים
ואפּלּו ּבאּמנּות, יעסק - והעני ּומכּבד, חכם היה ְְְֱֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָֹֻֻואפּלּו
עֹורֹות  לפׁשט מּוטב לּברּיֹות; יצטר ולא מנּולת, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֻֻּבאּמנּות
וכהן  אני וגדֹול אני 'חכם לעם: יאמר ולא ּבּׁשּוק, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹהּנבלֹות
היּו - החכמים ּגדֹולי חכמים. צּוּו ּובכ ּפרנס ּוני'; ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַָָָָאני,
לּגּנֹות, מים וׁשֹואבי הּקֹורֹות, ונֹוׂשאי עצים, חֹוטבי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַמהן
קּבלּו ולא הּצּבּור, מן ׁשאלּו ולא והּפחמין, הּברזל ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹועֹוׂשין

להן. ּכׁשּנתנּו ְְֵֶֶֶָָמהן
.ËÈ- ונֹוטל העם את ּומרּמה לּטל, צרי ׁשאינֹו מי ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל 

לּברּיֹות  ׁשּיצטר עד הּזקנה מן מת ּבכלל אינֹו הּוא והרי , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
לּטל, ׁשּצרי מי וכל ּבאדם". יבטח אׁשר הּגבר ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ"ארּור
אֹו חֹולה אֹו זקן ּכגֹון נֹוטל, ּכן אם אּלא לחיֹות יכֹול ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָואינֹו
ׁשֹופ זה הרי - נֹוטל ואינֹו ּדעּתֹו ּומגיס יּסּורין, ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַּבעל
עֹונֹות  אּלא ּבצערֹו, לֹו ואין ּבנפׁשֹו; ּומתחּיב ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָּדמים,
את  ודחק עצמֹו וצער לּטל, ׁשּצר מי וכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹוחּטאֹות.
אינֹו - הּצּבּור על יטריח ׁשּלא ּכדי צער, חּיי וחיה ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהּׁשעה,
ּכל  ועל ועליו מּׁשּלֹו, אחרים ׁשּיפרנס עד הּזקנה מן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמת

ּבה'". יבטח אׁשר הּגבר ּברּו" נאמר: ּבֹו ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָּכּיֹוצא

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  אייר ט"ו חמישי יום
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וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָיׁש
ּתרּומה  להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹמצוֹות
יקּדים  ׁשּלא (ג) מעׂשר; ּתרּומת להפריׁש (ב) ְְְְְֲִִֵֶַַַַָֹּגדֹולה;
הּסדר; על יפריׁש אּלא לזה, זה ּומעׂשרֹות ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָּתרּומֹות
ּתֹוׁשב  אפּלּו יאכל ׁשּלא (ה) ּתרּומה; זר יאכל ׁשּלא ְֲִֶֶַַַָָֹֹֹֹ(ד)
ּתרּומה; ערל יאכל ׁשּלא (ו) ּתרּומה; ׂשכירֹו אֹו ְְְִֵֵֶַָָָֹֹֹּכהן

טמ  ּכהן יאכל ׁשּלא חללה (ז) ּתאכל ׁשּלא (ח) ּתרּומה; א ְֲֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹ
- אּלּו מצוֹות ּובאּור הּקדׁשים. מן מּורם ולא ְְְֳִִִֵֵַָָָֹּתרּומה,

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א  ¤¤ּפרק
אּלא ‡. הּתֹורה מן נֹוהגֹות אינן והּמעׂשרֹות ְְְֲִֵֶַַַַַָָָהּתרּומֹות

יׂשראל  הּבית.ּבארץ ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
מּפני  ׁשנער, ּבארץ אף נֹוהגֹות ׁשּיהיּו התקינּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָּונביאים
וׁשבין  הֹולכין יׂשראל ורב יׂשראל לארץ סמּוכה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהיא
ּבארץ  אף נֹוהגֹות ׁשּיהיּו התקינּו הראׁשֹונים וחכמים ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָׁשם;
ארץ  סביבֹות ׁשהן מּפני ּומֹואב, עּמֹון ּובארץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָמצרים

ְִֵָיׂשראל.
הארצֹות ·. היא - מקֹום ּבכל האמּורה יׂשראל ְְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָארץ

רב  מּדעת נביא אֹו ׁשֹופט אֹו יׂשראל מל אֹותן ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּכֹובׁש
מּיׂשראל  יחיד אבל רּבים'. 'ּכּבּוׁש הּנקרא הּוא וזה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָיׂשראל,
אפּלּו - מקֹום לעצמן וכבׁשּו ׁשהלכּו ׁשבט אֹו מׁשּפחה ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָאֹו
ּכדי  יׂשראל', 'ארץ נקרא אינֹו - לאברהם ׁשּנּתנה הארץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמן

הּמצוֹות  ּכל ּבֹו ּדינֹוׁשּינהגּו ּובית יהֹוׁשע חּלק זה ּומּפני ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֻ
ּכדי  - נכּבׁשה ׁשּלא ּפי על ואף לּׁשבטים, יׂשראל ארץ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל
ויכּבׁש וׁשבט ׁשבט ּכל ּכׁשּיעלה יחיד ּכּבּוׁש ּתהיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא

ְֶחלקֹו.
ארם‚. ּכגֹון ּכנען, לארץ חּוץ ּדוד ׁשּכבׁש נהרים הארצֹות ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

יׂשראל  ׁשּמל ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא ואחלב צֹובה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוארם
ּדין  ּבית ּפי ועל ּכארץ הּוא, אינן - עֹוׂשה היה הּגדֹול ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבבל  ּכגֹון ּדבר לכל לארץ ּכחּוצה ולא ּדבר, לכל ְְְְְְִֵֶֶָָָָָָָָָָָֹיׂשראל
מּכלל יצאּו אּלא ּכארץ ּומצרים, ולהיֹותן לארץ, חּוצה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

יׂשראל? ארץ מּמעלת ירדּו מה ּומּפני הּגיעּו. לא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹיׂשראל
אּלא  יׂשראל, ארץ ּכל ׁשּיכּבׁש קדם אֹותן ׁשּכבׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמּפני
ּכנען  ארץ ּכל ּתפׂש ואּלּו עממים; מּׁשבעה ּבּה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָנׁשאר
היה  - אחרֹות ארצֹות ּכבׁש ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָלגבּולֹותיה
ּדוד, ׁשּכבׁש והארצֹות ּדבר. לכל יׂשראל ּכארץ ּכּלֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻּכּבּוׁשֹו

'סּוריה'. הּנקראין ְְִִֵַָָהן
ויׁש„. יׂשראל, ּכארץ ּבהן ׁשהיא ּדברים יׁש - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָסּוריה

לארץ  ּכחּוצה ּבהן ׁשהיא ּכקֹונה ּדברים קרקע, ּבּה והּקֹונה . ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
והּכל  ּוׁשביעית; ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות לענין יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹּבארץ

סֹופרים. מּדברי ְְְְִִִֵָּבסּוריה,
ראׁשֹונה ‰. קדּׁשה ונתקּדׁש מצרים, עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּכל

לפי  - ראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה קדּׁשתן; ּבטלה ׁשּגלּו, ּכיון -ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֻֻ
קּדׁשה  ולא לׁשעתּה קּדׁשה ּבלבד, הּכּבּוׁש מּפני ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשהיתה
ּבמקצת  והחזיקּו הּגֹולה, ּבני ׁשעלּו ּכיון לבֹוא. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלעתיד
לׁשעתּה לעֹולם, העֹומדת ׁשנּיה קדּׁשה קּדׁשּוה - ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָֻהארץ

עֹולי ולעתיד  ּבהן ׁשהחזיקּו הּמקֹומֹות אֹותן והּניחּו לבֹוא; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
מן  ּפּטרּום ולא ּכׁשהיּו, ּבבל עֹולי ּבהן החזיקּו ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹמצרים
ּבּׁשביעית. ענּיים עליהן ׁשּיסמכּו ּכדי והּמעׂשרֹות, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהּתרּומה
ׁשּלא  הּמקֹומֹות מאֹותן ׁשאן, ּבית הּתיר הּקדֹוׁש ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹורּבנּו
מן  ּופּטרּה אׁשקלֹון, על נמנה והּוא ּבבל; עֹולי ּבהן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָהחזיקּו

יהודי]הּמעׂשרֹות ריכוז בהן היה שלא .[לפי ְַַַ
.Â,ּבארץ הּתלּויֹות מצוֹות לענין ּכּלֹו העֹולם ּכל ְְְְְִִִֶַַָָָָָָֻנמצא

וחּוצה  וסּוריה, יׂשראל, ארץ - מחלקֹות לׁשלׁש ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹנחלק
עֹולי  ׁשהחזיקּו ּכל - לׁשנים נחלקת יׂשראל וארץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹלארץ.
ּבלבד  מצרים עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו והּנׁשאר אחד, חלק ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבבל
מצרים  ארץ - לׁשנים נחלקת לארץ וחּוצה ׁשני. ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָחלק
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סֹופרים  מּדברי ּבהן נֹוהגֹות הּמצוֹות ּומֹואב, ועּמֹון ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָוׁשנער
נֹוהגֹות  ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות אין הארצֹות, ּוׁשאר ְְְְֲֲִִֵַַָָָּונביאים;

.ּבהן  ֶָ
.Ê ׁשהיא מרקם מצרים? עֹולי ׁשהחזיקּו הארץ היא ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאיזֹו

ׁשהיא  מאׁשקלֹון הּגדֹול; הּים עד יׂשראל, ארץ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמזרח
ּבּצפֹון  ׁשהיא עּכֹו עד יׂשראל, ארץ מהּללדרֹום היה . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

- הּדר מזרח ׁשהּוא ימינֹו, ׁשעל הארץ ּכל - לכזיב ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמעּכֹו
העּמים, ארץ מּׁשּום טמאה לארץ, חּוצה ּבחזקת היא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהרי
ׁשאֹותֹו ל ׁשּיּודע עד הּׁשביעית; ּומן הּמעׂשר מן ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּופטּורה
ׁשהּוא  ׂשמאלֹו, ׁשעל הארץ וכל יׂשראל. מארץ ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמקֹום

ּבחז  היא הרי - הּדר היא מערב ּוטהֹורה יׂשראל, ארץ קת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשּיּודע  עד ּובׁשביעית; ּבמעׂשר וחּיבת העּמים, ארץ ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּׁשּום
מּטּורי  ויֹורד ׁשּׁשֹופע וכל לארץ. חּוצה הּמקֹום ׁשאֹותֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹל

ולפנים סּמנּום [=לדרום]סּמנּום מּטּורי יׂשראל; ארץ , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
והּנּנסין[=לצפון]ולחּוץ לארץ. חּוצה ׁשּבּים,[=איים], ְְִֶֶַַַַָָָָָ

נחל  ועד סּמנּום מּטּורי עליהן מתּוח חּוט ּכאּלּו אֹותן ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָרֹואין
ולחּוץ, החּוט ּומן יׂשראל; ארץ ולפנים, החּוט מן - ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָמצרים

צּורתּה: היא וזֹו לארץ. ְִֶָָָָָחּוצה
.Á הּמזרח ּכנגד ולפנים מּכזיב ּבבל? עֹולי החזיקּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמהיכן

[- הּנהר [אבל ועד סּמנּום, והיא אמנה עד ולחּוץ ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָּומּכזיב
לא  עצמּה, ּוכזיב ּבֹו; החזיקּו לא - מצרים נחל ְְְְְִִִִֶַַַַָֹֹוהּוא

ּבּה. ְִֶָהחזיקּו
.Ë ארם ּכנגד ּולמּטה יׂשראל מארץ סּוריה? היא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאיזֹו

ּבבל  עד ּפרת יד ּכל צֹובה, וארם ּדּמׂשק נהרים ּכגֹון , ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָ
היא  הרי וצהר, ׁשנער; עד ּבהן וכּיֹוצא ּומנּבג וחרן ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָואחלב
ּתחּומי  והן ּכאׁשקלֹון, לארץ חּוצה - עּכֹו אבל ְְְְְְְֲֵֵֶַַָָָָָּכסּוריה.

יׂשראל. ְִֵֶֶָארץ
.È ּבאר קרקע ׁשּקנה מן ּגֹוי הפקיעּה לא - יׂשראל ץ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

יׂשראל  חזר אם ,לפיכ ּבקדּׁשתּה. היא הרי אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻהּמצוֹות,
ּתרּומֹות  מפריׁש אּלא יחיד, ּככּבּוׁש אינּה מּמּנּו, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָּולקחּה
לא  ּכאּלּו הּתֹורה, מן והּכל ּבּכּורים; ּומביא ְְְִִִִִֵַַַַָֹֹּומעׂשרֹות,
מן  להפקיע ּבסּוריה לגֹוי קנין ויׁש מעֹולם. לגֹוי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָנמּכרה

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּׁשביעית, ּומן ְְְְִִִִֵֶַַַַָהּמעׂשרֹות
.‡È אם - יׂשראל ּבארץ ׁשּקנה ּבּקרקע ׁשּגדלּו הּגֹוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפרֹות

מּכלּום, ּפטּורין הּגֹוי, ּומרחן הּגֹוי ּביד מלאכּתן ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָנגמרה
אחר  יׂשראל לקחן ואם ּגֹוי. ּדגן ולא ,"ּדגנ" ְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּבּכל  חּיבין - יׂשראל ּוגמרן מלאכּתן, ׁשּתּגמר קדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּנתלׁשּו
ּותרּומת  לּכהן, ונֹותנּה ּגדֹולה ּתרּומה ּומפריׁש הּתֹורה; ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֹמן

לּכהן ּומֹוכרּה באכילה]מעׂשר עליו שאסורה ּומעׂשר [לפי , ְֲֲֵֵֵַַַָֹ
ּבּמעׂשר  לּלוי אֹומר ׁשהּוא מּפני ׁשּלֹו; הּוא והרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַראׁשֹון
אּתם  ׁשאין איׁש מּכח ּבאתי 'אני מעׂשר: ּבתרּומת ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹולּכהן
מעׂשר  ּתרּומת יּתן לא מה ּומּפני ּכלּום'. מּמּנּו לּטל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹיכֹולין
"ּכי  מעׂשר: ּבתרּומת ׁשּנאמר לפי ּגדֹולה? ּכתרּומה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלּכהן,
לֹוקח  ׁשאּתה טבל - הּמעׂשר" את יׂשראל ּבני מאת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָתקחּו
לּכהן; ונֹותנּה מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו מפריׁש אּתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמּיׂשראל,
לּכהן  נֹותן אּתה אין הּגֹוי, מן לֹוקח ׁשאּתה טבל ֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאבל

ולֹוקח  לּכהן, מֹוכרּה אּלא מּמּנּו, ׁשּתפריׁש מעׂשר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּתרּומת
ֶָָּדמיה.

.·È לּקרקע מחּברין ּכׁשהן ליׂשראל ׁשּלֹו הּפרֹות הּגֹוי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻמכר
יׂשראל  ּביד ונגמרּו הּמעׂשרֹות, לעֹונת ּבאּו ׁשּלא עד אם -ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹ
ואם  לּבעלים; והּמעׂשרֹות הּתרּומֹות ונֹותן ּבּכל, חּיבין -ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָֹ
מעׂשר  ּתרּומת מפריׁש - הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו אחר ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַַָָָמכרן
לקח  ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי לּבעלים מהן ונֹותן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּומעׂשר,
ּביד  ונגמרה ׁשליׁש, ׁשהביאה אחר הּגֹוי מן זרּועה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּתבּואה
ונֹותן  ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות מפריׁש - ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָיׂשראל
מעׂשר  ּתרּומת ׁשליׁשי ּוׁשני לּלוי, הּמעׂשר ׁשליׁשי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַׁשני

הּׁשליׁש. לֹו ּומֹוכר ְִֵֵַַֹלּכהן,
.‚È לעֹונת ׁשּיבֹואּו קדם לגֹוי ּפרֹותיו ׁשּמכר ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל

ּומן  הּתרּומֹות מן ּפטּורין - הּגֹוי ּוגמרן ְְְְִִִַַַַַָָהּמעׂשרֹות,
ּפי הּמעׂשרֹות; על אף - הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו אחר ואם ְְְְִִֶַַַַַַַַַַַָ

ּפרֹות  ׁשּגמר ּגֹוי וכן מּדבריהם. ּבּכל חּיבין הּגֹוי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּגמרן
ּבתרּומה  חּיבין אינן ּגֹוי, ּביד ודּגּונן הֹואיל - ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָיׂשראל

מּדבריהם. אּלא ְְִִֵֶֶַַָּומעׂשרֹות
.„È לעֹונת ׁשּבאּו אחר מחּברין ּפרֹות ליׂשראל הּגֹוי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻמכר

חּיבין  אינן - יׂשראל ּברׁשּות הּגֹוי ּומרחן ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּמעׂשרֹות,
ּברׁשּות  הּמעׂשרֹות לעֹונת ּובאּו הֹואיל ּומעׂשרֹות, ְְְְְִִִַַַַַַָָּבתרּומה

יׂשראל  ּברׁשּות ׁשהן ּפי על אף - הּגֹוי ּומרחן .הּגֹוי, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ
.ÂË ּובמעׂשרֹות ּבתרּומֹות חּיב - ּבסּוריה ׂשדה ְְְְְִֶֶַַַַָָָהּקֹונה

ּכמֹו ּבירּוׁשלים, הּקֹונה הּתֹורה מן ׁשּיתחּיב ּכמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמּדבריהם,
ּתלּוׁשין  ּבין ּבסּוריה, הּגֹוים מן ּפרֹות הּקֹונה אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּבארנּו.
על  אף - הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו קדם אפּלּו מחּברין, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻּבין
ּפטּורין. ׁשּלֹו, מּקרקע ואינן הֹואיל - יׂשראל ׁשּמרחן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפי

.ÊË אם - מחּברין ּופרֹות ּבסּוריה, הּגֹוי מן קרקע ְְְְִִִֵַַַָָָָֻקנה
לא  עדין ואם ּפטּורין; הּגֹוי, ּביד הּמעׂשרֹות לעֹונת ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַֹהּגיעּו
הּקרקע, עם אֹותן וקנה הֹואיל הּמעׂשרֹות, לעֹונת ְְְְִִִִַַַַַַַָָָהּגיעּו

לעּׂשר. ְֵַַָחּיב
.ÊÈ מן ּפטּורין ּפרֹותיו - ּבסּוריה לגֹוי אריס ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָיׂשראל

ּכלּום, הּקרקע ּבגּוף לֹו ׁשאין לפי לגֹוי הּמעׂשרֹות; ויׁש ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַ
וכן  ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמעׂשרֹות, מן להפקיע ּבסּוריה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָקנין

תבואה]החֹוכר כמות תמורת השדה את והמקּבל [מעבד ְְֵֵַַַ
השדה] מתפוקת אחוז הּגֹוי [תמורת מן ׂשדה ְִֵֶַַָוהּׂשֹוכר

הּתרּומֹות. ּומן הּמעׂשרֹות מן ּפטּור ְְְְִִַַַַָָּבסּוריה,
.ÁÈ הביאה ׁשּלא עד הּגֹוי מן ׂשדה ּבסּוריה ׁשּלקח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל 

חזר  אם - ׁשליׁש ׁשהביאה מאחר לגֹוי ּומכרּה וחזר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשליׁש,
ּבתרּומֹות  חּיב זה הרי - ׁשנּיה ּפעם ּולקחּה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָיׂשראל

יׂשראל. ּביד נתחּיבה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּומעׂשרֹות,
.ËÈ,אריס לּה והֹוריד ּבסּוריה, קרקע לֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָיׂשראל

אֹומר: ׁשאני ּפטּורין; אּלּו הרי - ּפרֹות האריס לֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָוׁשלח
ּבּׁשּוק  מצּוי הּמין אֹותֹו ׁשּיהיה והּוא, - לקח' הּׁשּוק .'מן ְְִִִֶֶַַַַָָ

.Î ּומעׂשרֹות ּבתרּומֹות חּיבת הּגֹוי, ּכיצד?ׁשּתפּות . ְְִֵֶֶַַַַַָֻ
הּׂשדה  חלקּו אפּלּו - ּבׁשּתפּות ׂשדה ׁשּלקחּו וגֹוי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֻיׂשראל
טבל  הרי - הּגדיׁש חלקּו אם לֹומר צרי ואין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבקמתּה,
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ּפי  על אף ּגֹוי, ׁשל מחלקֹו וקלח קלח ּבכל מערבין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻוחּלין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, וחּיּובן הּגֹוי; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּמרחן

.‡Î ׁשהּמעׂשרֹות - יׂשראל ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבּמה
ּתֹורה  ּבררהׁשל אין ּתֹורה ּובׁשל למפרע], אבל [=בירור ; ְְֲֵֵֶֶָָָָ

מּדבריהם  ׁשם והּמעׂשרֹות הֹואיל - ּבסּוריה ׂשדה לקחּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאם
מּכלּום. ּפטּור ּגֹוי ׁשל חלקֹו הּגדיׁש, חלקּו אפּלּו -ְְְֲִִִֶֶַָָָ

.·Î ּפטּורין ּפרֹות לארץ, לחּוצה ׁשּיצאּו יׂשראל מן ארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
אני  "אׁשר ׁשּנאמר: הּמעׂשרֹות, ּומן הּתרּומֹות ּומן ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָהחּלה
לּה ּובחּוצה חּיבין, אּתם "ׁשּמה" - ׁשּמה" אתכם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָמביא
ּפרֹות  וכן מּדבריהם. חּיבין לסּוריה, יצאּו ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָּפטּורין.
"ׁשּמה" ׁשּנאמר: ּבחּלה, חּיבין לארץ, ׁשּנכנסּו לארץ ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָחּוצה
חּוצה  ּבפרֹות ּבין הארץ ּבפרֹות ּבין חּיבין, אּתם "ׁשּמה" -ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשּנכנסּו אחר יׂשראל ּביד למעׂשר נקּבעּו ואם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלארץ.

מּדבריהם. ּבמעׂשרֹות חּיבין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָלארץ,
.‚Î ּבזמן - לארץ ּבספינה ׁשּבא לארץ חּוצה ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָעפר

ּגֹוׁשׁשת ּבֹו[=מתחככת]ׁשהּספינה הּצֹומח הרי - ּבארץ ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
יׂשראל  ּבארץ ּכּצֹומח ּוׁשביעית, ּומעׂשרֹות ּבתרּומה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָחּיב

ְַָעצמּה.
.„Îאֹו לארץ, לחּוצה ונֹוטה ּבארץ עֹומד ׁשהּוא ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָאילן

העּקר  אחר הֹול הּכל - לארץ ונֹוטה לארץ ּבחּוצה ;עֹומד ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
- לארץ ּבחּוצה ׁשרׁשיו ּומקצת ּבארץ, ׁשרׁשיו מקצת ְְְִִֶֶָָָָָָָָָָָָָָהיּו
וחּלין  טבל הרי ּביניהן, מבּדיל סלע צחיח היה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻאפּלּו

ּבזה. זה ְִֶֶָָֹמערבין
.‰Îנקּבֹו והיה הׁשריׁש, ׁשּלא זרע ּבֹו ׁשהיה נקּוב ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹעציץ

הֹולכין  - לארץ חּוצה ונֹופֹו הּנֹוף ּבארץ .אחר ְְִֶֶַַַָָָָָ
.ÂÎ עֹולי ׁשהחזיקּו ּבמקֹום ואפּלּו הּזה, ּבּזמן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָהּתרּומה

אּלא  הּתֹורה, מן אינּה - עזרא ּבימי ואפּלּו ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבבל,
יׂשראל, ּבארץ אּלא ּתֹורה ׁשל ּתרּומה ל ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָמּדבריהם;
ּביאת  תבֹואּו", "ּכי ׁשּנאמר: ׁשם, יׂשראל ּכל ׁשהיּו ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּובזמן
לחזר  עתידין ׁשהן ּוכמֹו ראׁשֹונה ּבירּׁשה ּכׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻֻּכּלכם
ּבימי  ׁשהיתה ׁשנּיה ּבירּׁשה ּכׁשהיּו לא ׁשליׁשית; ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹֻֻּבירּׁשה
מן  אֹותן חּיבה לא ּולפיכ - מקצתן ּביאת ׁשהיתה ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָֹעזרא,
חּיבין  ׁשאין ּבמעׂשרֹות, הּדין ׁשהּוא לי, יראה וכן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּתֹורה.

ּכתרּומה. מּדבריהם, אּלא הּזה ּבּזמן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבהן

ב  ¤¤ּפרק
חּיב ‡. - הארץ מן ׁשּגּדּוליו הּנׁשמר, אדם, אכל ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכל

לּכהן, ראׁשית מּמּנּו להפריׁש עׂשה ּומצות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹּבתרּומה;
מה  לֹו"; ּתּתן . . ויצהר ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
לֹו ויׁש הארץ, מן וגּדּוליו אדם, מאכל ויצהר ּתירֹוׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָּדגן
חּיב  ּבהן ּכּיֹוצא ּכל אף - "ּדגנ" ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבעלים,

ּבמעׂשרֹות. וכן ְְְְִֵַַָּבתרּומה.
הֹואיל ·. - אדם מאכל ׁשאינן ּפי על אף - ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָהּכרׁשינין

ּומעׂשרֹות  ּבתרּומה חּיבין רעבֹון, ּבׁשני אֹותן .ואֹוכלין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ
חּיבין  לאדם, מּתחּלה ׁשּזרען והּקרנית והאזֹוב ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻהּסיאה
ּפי  על אף - לבהמה זרען ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבמעׂשר;
ּפטּורין, - מחּברין ּכׁשהן לאדם עליהן וחׁשב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּנמל

אם  - ּבחצר מאליהם עלּו ּכלּום. אינּה חּבּור ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּמחׁשבת
ׁשּסתמן  חּיבין, אּלּו הרי - ּפרֹותיה המׁשּמרת חצר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיתה

ּפטּורין. מׁשּמרת, אינּה ואם ְְְְִִֵֶֶַָָָלאדם;
ּבצלים ‚. זרע לפת זרע ּכגֹון נאכלין, ׁשאין ּגּנה ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָזרעֹוני

ּומן  הּתרּומה מן ּפטּורין - ּבהן וכּיֹוצא צנֹון ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָוזרע
אכל  ׁשאינן מּפני ּבתרּומה הּמעׂשרֹות, חּיב הּקצח, אבל ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ְַַּומעׂשרֹות.
לעלה]ּתמרֹות„. הצמוד תמר וׁשל [דמוי ּתלּתן, ׁשל ְְְִֶֶָָ

והּקפרסין צלף, וׁשל הּלבן, ּפֹול וׁשל ׁשל [קליפה]חרּדל, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפרי. ׁשאינן מּפני ּפטּורין, - ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָצלף
וכן  חּיבין. אּלּו הרי לירק, זרען אבל לזרע; ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבׁשּזרען

עצמו]האבּיֹונֹות ּפרי.[הפרי ׁשהן מּפני חּיבין, צלף ׁשל ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּומן ‰. הּתרּומה מן ּפטּור ירקּה לזרע, ׁשּזרעּה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֻּכסּבר

הּירק  מן ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש לירק, זרעּה ְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָהּמעׂשרֹות;
הּזרע  זרעּהּומן ּפטּור; ירקּה לזרע, ׁשּזרעּה הּׁשבת וכן . ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

זירין  מתעּׂשרת ואינּה וירק, זרע מתעּׂשרת - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלירק
מן [גבעולים] ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש לזירין, זרעּה ;ְְְְְִִִִַַַָָָ

לזרע, ׁשּזרען והּגרּגר הּׁשחלים וכן הּירק. ּומן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּזרע
ׁשאם  ּולירק? לזרע מתעּׂשרין ּכיצד וירק. זרע ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמתעּׂשרין
ּכ ואחר ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש לאכלֹו, הּירק ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָלּקט

הּזרע. מן מפריׁש ׁשּלֹו, הּזרע ויאסף ּוכׁשּייבׁש ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹאֹוכל;
.Â,אדם מאכל ׁשהן ּפי על אף - חּיבין הירקֹות אינן ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

מּדבריהם  אּלא "ּתבּואת ּבמעׂשרֹות ּבּמעׂשר: ׁשּנאמר לפי ; ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
ּבכלל  אינם הירקֹות אבל ּבּה; וכּיֹוצא ּתבּואה ,"ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָזרע
נאמר  ׁשהרי - ּבּתרּומה הּדין ׁשהּוא לי, יראה וכן ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּתבּואה.
אבל  לאּלּו; הּדֹומה ּכל ,"ויצהר ּתירׁש ּדגנ" ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹּבּה:

ּכּמעׂשר. מּדבריהם, - הּירק ְְֲִִֵֵֶַַַַָָּתרּומת
.Ê,לארץ ּבחּוצה הּירק מן ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁשין ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָאין

וכן  מעׂשרֹות. ּבהן ׁשּמפריׁשין ׁשאמרנּו ּבּמקֹומֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָואפּלּו
עפר  ׁשּיׁש ּפי על אף - לארץ לארץ מחּוצה הּבא ִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָירק

עליו  ּגזרּו ולא ּפטּור זה הרי והּקטנית ּבעּקריהן, הּתבּואה . ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּלהן  והּירק אדם, ּכל אצל ּדעּתֹו ּבטלה - לירק ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָׁשּזרען

ּומעׂשרֹות. ּבתרּומה חּיב והּזרע, ְְְִֶַַַַַָָָּפטּור;
.Á אדם אכל ׁשאינֹו ּפי על אף - הֹואיל הּתלּתן - ּכׁשּיקׁשּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּבתרּומה  חּיבין הן הרי ּבתחּלתן, אֹותן אֹוכלין אדם ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָֹורב
ְַַּומעׂשרֹות.

.Ë הּתרּומה מן ּפטּורין הּלקט ואּלּו הּמעׂשרֹות: ּומן ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָ
ּכרי  מהן העמיד אפּלּו והעֹוללֹות, והּפרט והּפאה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהּׁשכחה

למעׂשרֹות,[ערימה] הקּבעּו - ּבּׂשדה ּגרן מהן עׂשה ואם .ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּבעיר  הּגרן עׂשה אם אבל ּומעׂשרֹות; ּתרּומה מהן ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּומפריׁש
אֹו לקט ׁשהן יֹודעין והּכל להן, יׁש קֹול ׁשהרי ּפטּורין, -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ

ּפאה. אֹו ְִֵָָׁשכחה
.È ּבתרּומה חּיבין - ּגֹוי ׁשל והּפאה והּׁשכחה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּלקט

הפקיר  ּכן אם אּלא ׁשּלא ּומעׂשרֹות, והּזיתים הּתבּואה וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּומּנין  הּמעׂשרֹות; ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין ׁשליׁש, ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָהביאּו
עבר  ׁשליׁש. ׁשהביאה ּבידּוע ּומצמחת, ׁשּזֹורעּה ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיֹודע?
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סֹופרים  מּדברי ּבהן נֹוהגֹות הּמצוֹות ּומֹואב, ועּמֹון ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָוׁשנער
נֹוהגֹות  ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות אין הארצֹות, ּוׁשאר ְְְְֲֲִִֵַַָָָּונביאים;

.ּבהן  ֶָ
.Ê ׁשהיא מרקם מצרים? עֹולי ׁשהחזיקּו הארץ היא ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאיזֹו

ׁשהיא  מאׁשקלֹון הּגדֹול; הּים עד יׂשראל, ארץ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמזרח
ּבּצפֹון  ׁשהיא עּכֹו עד יׂשראל, ארץ מהּללדרֹום היה . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

- הּדר מזרח ׁשהּוא ימינֹו, ׁשעל הארץ ּכל - לכזיב ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמעּכֹו
העּמים, ארץ מּׁשּום טמאה לארץ, חּוצה ּבחזקת היא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהרי
ׁשאֹותֹו ל ׁשּיּודע עד הּׁשביעית; ּומן הּמעׂשר מן ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּופטּורה
ׁשהּוא  ׂשמאלֹו, ׁשעל הארץ וכל יׂשראל. מארץ ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמקֹום

ּבחז  היא הרי - הּדר היא מערב ּוטהֹורה יׂשראל, ארץ קת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשּיּודע  עד ּובׁשביעית; ּבמעׂשר וחּיבת העּמים, ארץ ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּׁשּום
מּטּורי  ויֹורד ׁשּׁשֹופע וכל לארץ. חּוצה הּמקֹום ׁשאֹותֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹל

ולפנים סּמנּום [=לדרום]סּמנּום מּטּורי יׂשראל; ארץ , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
והּנּנסין[=לצפון]ולחּוץ לארץ. חּוצה ׁשּבּים,[=איים], ְְִֶֶַַַַָָָָָ

נחל  ועד סּמנּום מּטּורי עליהן מתּוח חּוט ּכאּלּו אֹותן ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָרֹואין
ולחּוץ, החּוט ּומן יׂשראל; ארץ ולפנים, החּוט מן - ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָמצרים

צּורתּה: היא וזֹו לארץ. ְִֶָָָָָחּוצה
.Á הּמזרח ּכנגד ולפנים מּכזיב ּבבל? עֹולי החזיקּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמהיכן

[- הּנהר [אבל ועד סּמנּום, והיא אמנה עד ולחּוץ ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָּומּכזיב
לא  עצמּה, ּוכזיב ּבֹו; החזיקּו לא - מצרים נחל ְְְְְִִִִֶַַַַָֹֹוהּוא

ּבּה. ְִֶָהחזיקּו
.Ë ארם ּכנגד ּולמּטה יׂשראל מארץ סּוריה? היא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאיזֹו

ּבבל  עד ּפרת יד ּכל צֹובה, וארם ּדּמׂשק נהרים ּכגֹון , ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָ
היא  הרי וצהר, ׁשנער; עד ּבהן וכּיֹוצא ּומנּבג וחרן ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָואחלב
ּתחּומי  והן ּכאׁשקלֹון, לארץ חּוצה - עּכֹו אבל ְְְְְְְֲֵֵֶַַָָָָָּכסּוריה.

יׂשראל. ְִֵֶֶָארץ
.È ּבאר קרקע ׁשּקנה מן ּגֹוי הפקיעּה לא - יׂשראל ץ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

יׂשראל  חזר אם ,לפיכ ּבקדּׁשתּה. היא הרי אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻהּמצוֹות,
ּתרּומֹות  מפריׁש אּלא יחיד, ּככּבּוׁש אינּה מּמּנּו, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָּולקחּה
לא  ּכאּלּו הּתֹורה, מן והּכל ּבּכּורים; ּומביא ְְְִִִִִֵַַַַָֹֹּומעׂשרֹות,
מן  להפקיע ּבסּוריה לגֹוי קנין ויׁש מעֹולם. לגֹוי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָנמּכרה

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּׁשביעית, ּומן ְְְְִִִִֵֶַַַַָהּמעׂשרֹות
.‡È אם - יׂשראל ּבארץ ׁשּקנה ּבּקרקע ׁשּגדלּו הּגֹוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפרֹות

מּכלּום, ּפטּורין הּגֹוי, ּומרחן הּגֹוי ּביד מלאכּתן ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָנגמרה
אחר  יׂשראל לקחן ואם ּגֹוי. ּדגן ולא ,"ּדגנ" ְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּבּכל  חּיבין - יׂשראל ּוגמרן מלאכּתן, ׁשּתּגמר קדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּנתלׁשּו
ּותרּומת  לּכהן, ונֹותנּה ּגדֹולה ּתרּומה ּומפריׁש הּתֹורה; ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֹמן

לּכהן ּומֹוכרּה באכילה]מעׂשר עליו שאסורה ּומעׂשר [לפי , ְֲֲֵֵֵַַַָֹ
ּבּמעׂשר  לּלוי אֹומר ׁשהּוא מּפני ׁשּלֹו; הּוא והרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַראׁשֹון
אּתם  ׁשאין איׁש מּכח ּבאתי 'אני מעׂשר: ּבתרּומת ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹולּכהן
מעׂשר  ּתרּומת יּתן לא מה ּומּפני ּכלּום'. מּמּנּו לּטל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹיכֹולין
"ּכי  מעׂשר: ּבתרּומת ׁשּנאמר לפי ּגדֹולה? ּכתרּומה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלּכהן,
לֹוקח  ׁשאּתה טבל - הּמעׂשר" את יׂשראל ּבני מאת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָתקחּו
לּכהן; ונֹותנּה מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו מפריׁש אּתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמּיׂשראל,
לּכהן  נֹותן אּתה אין הּגֹוי, מן לֹוקח ׁשאּתה טבל ֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאבל

ולֹוקח  לּכהן, מֹוכרּה אּלא מּמּנּו, ׁשּתפריׁש מעׂשר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּתרּומת
ֶָָּדמיה.

.·È לּקרקע מחּברין ּכׁשהן ליׂשראל ׁשּלֹו הּפרֹות הּגֹוי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻמכר
יׂשראל  ּביד ונגמרּו הּמעׂשרֹות, לעֹונת ּבאּו ׁשּלא עד אם -ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹ
ואם  לּבעלים; והּמעׂשרֹות הּתרּומֹות ונֹותן ּבּכל, חּיבין -ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָֹ
מעׂשר  ּתרּומת מפריׁש - הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו אחר ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַַָָָמכרן
לקח  ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי לּבעלים מהן ונֹותן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּומעׂשר,
ּביד  ונגמרה ׁשליׁש, ׁשהביאה אחר הּגֹוי מן זרּועה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּתבּואה
ונֹותן  ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות מפריׁש - ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָיׂשראל
מעׂשר  ּתרּומת ׁשליׁשי ּוׁשני לּלוי, הּמעׂשר ׁשליׁשי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַׁשני

הּׁשליׁש. לֹו ּומֹוכר ְִֵֵַַֹלּכהן,
.‚È לעֹונת ׁשּיבֹואּו קדם לגֹוי ּפרֹותיו ׁשּמכר ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל

ּומן  הּתרּומֹות מן ּפטּורין - הּגֹוי ּוגמרן ְְְְִִִַַַַַָָהּמעׂשרֹות,
ּפי הּמעׂשרֹות; על אף - הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו אחר ואם ְְְְִִֶַַַַַַַַַַַָ

ּפרֹות  ׁשּגמר ּגֹוי וכן מּדבריהם. ּבּכל חּיבין הּגֹוי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּגמרן
ּבתרּומה  חּיבין אינן ּגֹוי, ּביד ודּגּונן הֹואיל - ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָיׂשראל

מּדבריהם. אּלא ְְִִֵֶֶַַָּומעׂשרֹות
.„È לעֹונת ׁשּבאּו אחר מחּברין ּפרֹות ליׂשראל הּגֹוי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻמכר

חּיבין  אינן - יׂשראל ּברׁשּות הּגֹוי ּומרחן ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּמעׂשרֹות,
ּברׁשּות  הּמעׂשרֹות לעֹונת ּובאּו הֹואיל ּומעׂשרֹות, ְְְְְִִִַַַַַַָָּבתרּומה

יׂשראל  ּברׁשּות ׁשהן ּפי על אף - הּגֹוי ּומרחן .הּגֹוי, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ
.ÂË ּובמעׂשרֹות ּבתרּומֹות חּיב - ּבסּוריה ׂשדה ְְְְְִֶֶַַַַָָָהּקֹונה

ּכמֹו ּבירּוׁשלים, הּקֹונה הּתֹורה מן ׁשּיתחּיב ּכמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמּדבריהם,
ּתלּוׁשין  ּבין ּבסּוריה, הּגֹוים מן ּפרֹות הּקֹונה אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּבארנּו.
על  אף - הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו קדם אפּלּו מחּברין, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻּבין
ּפטּורין. ׁשּלֹו, מּקרקע ואינן הֹואיל - יׂשראל ׁשּמרחן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפי

.ÊË אם - מחּברין ּופרֹות ּבסּוריה, הּגֹוי מן קרקע ְְְְִִִֵַַַָָָָֻקנה
לא  עדין ואם ּפטּורין; הּגֹוי, ּביד הּמעׂשרֹות לעֹונת ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַֹהּגיעּו
הּקרקע, עם אֹותן וקנה הֹואיל הּמעׂשרֹות, לעֹונת ְְְְִִִִַַַַַַַָָָהּגיעּו

לעּׂשר. ְֵַַָחּיב
.ÊÈ מן ּפטּורין ּפרֹותיו - ּבסּוריה לגֹוי אריס ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָיׂשראל

ּכלּום, הּקרקע ּבגּוף לֹו ׁשאין לפי לגֹוי הּמעׂשרֹות; ויׁש ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַ
וכן  ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמעׂשרֹות, מן להפקיע ּבסּוריה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָקנין

תבואה]החֹוכר כמות תמורת השדה את והמקּבל [מעבד ְְֵֵַַַ
השדה] מתפוקת אחוז הּגֹוי [תמורת מן ׂשדה ְִֵֶַַָוהּׂשֹוכר

הּתרּומֹות. ּומן הּמעׂשרֹות מן ּפטּור ְְְְִִַַַַָָּבסּוריה,
.ÁÈ הביאה ׁשּלא עד הּגֹוי מן ׂשדה ּבסּוריה ׁשּלקח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל 

חזר  אם - ׁשליׁש ׁשהביאה מאחר לגֹוי ּומכרּה וחזר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשליׁש,
ּבתרּומֹות  חּיב זה הרי - ׁשנּיה ּפעם ּולקחּה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָיׂשראל

יׂשראל. ּביד נתחּיבה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּומעׂשרֹות,
.ËÈ,אריס לּה והֹוריד ּבסּוריה, קרקע לֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָיׂשראל

אֹומר: ׁשאני ּפטּורין; אּלּו הרי - ּפרֹות האריס לֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָוׁשלח
ּבּׁשּוק  מצּוי הּמין אֹותֹו ׁשּיהיה והּוא, - לקח' הּׁשּוק .'מן ְְִִִֶֶַַַַָָ

.Î ּומעׂשרֹות ּבתרּומֹות חּיבת הּגֹוי, ּכיצד?ׁשּתפּות . ְְִֵֶֶַַַַַָֻ
הּׂשדה  חלקּו אפּלּו - ּבׁשּתפּות ׂשדה ׁשּלקחּו וגֹוי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֻיׂשראל
טבל  הרי - הּגדיׁש חלקּו אם לֹומר צרי ואין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבקמתּה,
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ּפי  על אף ּגֹוי, ׁשל מחלקֹו וקלח קלח ּבכל מערבין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻוחּלין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, וחּיּובן הּגֹוי; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּמרחן

.‡Î ׁשהּמעׂשרֹות - יׂשראל ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבּמה
ּתֹורה  ּבררהׁשל אין ּתֹורה ּובׁשל למפרע], אבל [=בירור ; ְְֲֵֵֶֶָָָָ

מּדבריהם  ׁשם והּמעׂשרֹות הֹואיל - ּבסּוריה ׂשדה לקחּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאם
מּכלּום. ּפטּור ּגֹוי ׁשל חלקֹו הּגדיׁש, חלקּו אפּלּו -ְְְֲִִִֶֶַָָָ

.·Î ּפטּורין ּפרֹות לארץ, לחּוצה ׁשּיצאּו יׂשראל מן ארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
אני  "אׁשר ׁשּנאמר: הּמעׂשרֹות, ּומן הּתרּומֹות ּומן ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָהחּלה
לּה ּובחּוצה חּיבין, אּתם "ׁשּמה" - ׁשּמה" אתכם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָמביא
ּפרֹות  וכן מּדבריהם. חּיבין לסּוריה, יצאּו ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָּפטּורין.
"ׁשּמה" ׁשּנאמר: ּבחּלה, חּיבין לארץ, ׁשּנכנסּו לארץ ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָחּוצה
חּוצה  ּבפרֹות ּבין הארץ ּבפרֹות ּבין חּיבין, אּתם "ׁשּמה" -ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשּנכנסּו אחר יׂשראל ּביד למעׂשר נקּבעּו ואם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלארץ.

מּדבריהם. ּבמעׂשרֹות חּיבין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָלארץ,
.‚Î ּבזמן - לארץ ּבספינה ׁשּבא לארץ חּוצה ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָעפר

ּגֹוׁשׁשת ּבֹו[=מתחככת]ׁשהּספינה הּצֹומח הרי - ּבארץ ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
יׂשראל  ּבארץ ּכּצֹומח ּוׁשביעית, ּומעׂשרֹות ּבתרּומה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָחּיב

ְַָעצמּה.
.„Îאֹו לארץ, לחּוצה ונֹוטה ּבארץ עֹומד ׁשהּוא ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָאילן

העּקר  אחר הֹול הּכל - לארץ ונֹוטה לארץ ּבחּוצה ;עֹומד ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
- לארץ ּבחּוצה ׁשרׁשיו ּומקצת ּבארץ, ׁשרׁשיו מקצת ְְְִִֶֶָָָָָָָָָָָָָָהיּו
וחּלין  טבל הרי ּביניהן, מבּדיל סלע צחיח היה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻאפּלּו

ּבזה. זה ְִֶֶָָֹמערבין
.‰Îנקּבֹו והיה הׁשריׁש, ׁשּלא זרע ּבֹו ׁשהיה נקּוב ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹעציץ

הֹולכין  - לארץ חּוצה ונֹופֹו הּנֹוף ּבארץ .אחר ְְִֶֶַַַָָָָָ
.ÂÎ עֹולי ׁשהחזיקּו ּבמקֹום ואפּלּו הּזה, ּבּזמן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָהּתרּומה

אּלא  הּתֹורה, מן אינּה - עזרא ּבימי ואפּלּו ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבבל,
יׂשראל, ּבארץ אּלא ּתֹורה ׁשל ּתרּומה ל ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָמּדבריהם;
ּביאת  תבֹואּו", "ּכי ׁשּנאמר: ׁשם, יׂשראל ּכל ׁשהיּו ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּובזמן
לחזר  עתידין ׁשהן ּוכמֹו ראׁשֹונה ּבירּׁשה ּכׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻֻּכּלכם
ּבימי  ׁשהיתה ׁשנּיה ּבירּׁשה ּכׁשהיּו לא ׁשליׁשית; ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹֻֻּבירּׁשה
מן  אֹותן חּיבה לא ּולפיכ - מקצתן ּביאת ׁשהיתה ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָֹעזרא,
חּיבין  ׁשאין ּבמעׂשרֹות, הּדין ׁשהּוא לי, יראה וכן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּתֹורה.

ּכתרּומה. מּדבריהם, אּלא הּזה ּבּזמן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבהן

ב  ¤¤ּפרק
חּיב ‡. - הארץ מן ׁשּגּדּוליו הּנׁשמר, אדם, אכל ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכל

לּכהן, ראׁשית מּמּנּו להפריׁש עׂשה ּומצות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹּבתרּומה;
מה  לֹו"; ּתּתן . . ויצהר ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
לֹו ויׁש הארץ, מן וגּדּוליו אדם, מאכל ויצהר ּתירֹוׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָּדגן
חּיב  ּבהן ּכּיֹוצא ּכל אף - "ּדגנ" ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבעלים,

ּבמעׂשרֹות. וכן ְְְְִֵַַָּבתרּומה.
הֹואיל ·. - אדם מאכל ׁשאינן ּפי על אף - ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָהּכרׁשינין

ּומעׂשרֹות  ּבתרּומה חּיבין רעבֹון, ּבׁשני אֹותן .ואֹוכלין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ
חּיבין  לאדם, מּתחּלה ׁשּזרען והּקרנית והאזֹוב ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻהּסיאה
ּפי  על אף - לבהמה זרען ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבמעׂשר;
ּפטּורין, - מחּברין ּכׁשהן לאדם עליהן וחׁשב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּנמל

אם  - ּבחצר מאליהם עלּו ּכלּום. אינּה חּבּור ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּמחׁשבת
ׁשּסתמן  חּיבין, אּלּו הרי - ּפרֹותיה המׁשּמרת חצר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיתה

ּפטּורין. מׁשּמרת, אינּה ואם ְְְְִִֵֶֶַָָָלאדם;
ּבצלים ‚. זרע לפת זרע ּכגֹון נאכלין, ׁשאין ּגּנה ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָזרעֹוני

ּומן  הּתרּומה מן ּפטּורין - ּבהן וכּיֹוצא צנֹון ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָוזרע
אכל  ׁשאינן מּפני ּבתרּומה הּמעׂשרֹות, חּיב הּקצח, אבל ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ְַַּומעׂשרֹות.
לעלה]ּתמרֹות„. הצמוד תמר וׁשל [דמוי ּתלּתן, ׁשל ְְְִֶֶָָ

והּקפרסין צלף, וׁשל הּלבן, ּפֹול וׁשל ׁשל [קליפה]חרּדל, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפרי. ׁשאינן מּפני ּפטּורין, - ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָצלף
וכן  חּיבין. אּלּו הרי לירק, זרען אבל לזרע; ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבׁשּזרען

עצמו]האבּיֹונֹות ּפרי.[הפרי ׁשהן מּפני חּיבין, צלף ׁשל ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּומן ‰. הּתרּומה מן ּפטּור ירקּה לזרע, ׁשּזרעּה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֻּכסּבר

הּירק  מן ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש לירק, זרעּה ְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָהּמעׂשרֹות;
הּזרע  זרעּהּומן ּפטּור; ירקּה לזרע, ׁשּזרעּה הּׁשבת וכן . ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

זירין  מתעּׂשרת ואינּה וירק, זרע מתעּׂשרת - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלירק
מן [גבעולים] ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש לזירין, זרעּה ;ְְְְְִִִִַַַָָָ

לזרע, ׁשּזרען והּגרּגר הּׁשחלים וכן הּירק. ּומן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּזרע
ׁשאם  ּולירק? לזרע מתעּׂשרין ּכיצד וירק. זרע ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמתעּׂשרין
ּכ ואחר ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש לאכלֹו, הּירק ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָלּקט

הּזרע. מן מפריׁש ׁשּלֹו, הּזרע ויאסף ּוכׁשּייבׁש ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹאֹוכל;
.Â,אדם מאכל ׁשהן ּפי על אף - חּיבין הירקֹות אינן ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

מּדבריהם  אּלא "ּתבּואת ּבמעׂשרֹות ּבּמעׂשר: ׁשּנאמר לפי ; ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
ּבכלל  אינם הירקֹות אבל ּבּה; וכּיֹוצא ּתבּואה ,"ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָזרע
נאמר  ׁשהרי - ּבּתרּומה הּדין ׁשהּוא לי, יראה וכן ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּתבּואה.
אבל  לאּלּו; הּדֹומה ּכל ,"ויצהר ּתירׁש ּדגנ" ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹּבּה:

ּכּמעׂשר. מּדבריהם, - הּירק ְְֲִִֵֵֶַַַַָָּתרּומת
.Ê,לארץ ּבחּוצה הּירק מן ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁשין ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָאין

וכן  מעׂשרֹות. ּבהן ׁשּמפריׁשין ׁשאמרנּו ּבּמקֹומֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָואפּלּו
עפר  ׁשּיׁש ּפי על אף - לארץ לארץ מחּוצה הּבא ִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָירק

עליו  ּגזרּו ולא ּפטּור זה הרי והּקטנית ּבעּקריהן, הּתבּואה . ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּלהן  והּירק אדם, ּכל אצל ּדעּתֹו ּבטלה - לירק ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָׁשּזרען

ּומעׂשרֹות. ּבתרּומה חּיב והּזרע, ְְְִֶַַַַַָָָּפטּור;
.Á אדם אכל ׁשאינֹו ּפי על אף - הֹואיל הּתלּתן - ּכׁשּיקׁשּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּבתרּומה  חּיבין הן הרי ּבתחּלתן, אֹותן אֹוכלין אדם ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָֹורב
ְַַּומעׂשרֹות.

.Ë הּתרּומה מן ּפטּורין הּלקט ואּלּו הּמעׂשרֹות: ּומן ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָ
ּכרי  מהן העמיד אפּלּו והעֹוללֹות, והּפרט והּפאה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהּׁשכחה

למעׂשרֹות,[ערימה] הקּבעּו - ּבּׂשדה ּגרן מהן עׂשה ואם .ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּבעיר  הּגרן עׂשה אם אבל ּומעׂשרֹות; ּתרּומה מהן ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּומפריׁש
אֹו לקט ׁשהן יֹודעין והּכל להן, יׁש קֹול ׁשהרי ּפטּורין, -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ

ּפאה. אֹו ְִֵָָׁשכחה
.È ּבתרּומה חּיבין - ּגֹוי ׁשל והּפאה והּׁשכחה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּלקט

הפקיר  ּכן אם אּלא ׁשּלא ּומעׂשרֹות, והּזיתים הּתבּואה וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּומּנין  הּמעׂשרֹות; ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין ׁשליׁש, ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָהביאּו
עבר  ׁשליׁש. ׁשהביאה ּבידּוע ּומצמחת, ׁשּזֹורעּה ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיֹודע?
ּתרּומה. אינּה ׁשליׁש, הביאּו ׁשּלא וזיתים מּתבּואה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָֹוהפריׁש
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.‡È,הּמעׂשרֹות ּומן הּתרּומה מן ּפטּור - ההפקר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָוכן
הּכל ואפּלּו ּבתרּומה הפקיר חּיב הפקר, ׂשדה הּזֹורע אבל ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

ְַַּומעׂשרֹות.
.·È- ּתרּומה מּמּנה והפריׁש ועבר ּבּה, וזכה קמה ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָהפקיר

ועבר  ּבהן, וזכה ׁשּבלים הפקיר אם אבל ּתרּומה; זֹו ְְְְֲֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָהרי
הּמפריׁש ּכל וכן ּתרּומה. אינּה - ּתרּומה מהן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָוהפריׁש

ּבמעׂשרֹות  וכן ּתרּומה; אינּה חּיב, ׁשאינֹו ּדברים מּדבר . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּובּׂשדֹות, ּבּגּנֹות אֹותן לזרע אדם ּבני רב ׁשל ּדרּכן ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשאין
ּומן  הּתרּומה מן ּפטּורין הן הרי - ההפקר מן חזקתן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּלא
וגריס  רכּפה, ׁשל ּובצל ּבכי, ּבעל הּׁשּום ּכגֹון ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָהּמעׂשרֹות;

ּבהן. וכּיֹוצא הּמצרּיֹות, ועדׁשים ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָהּקלקי,
.‚È ּכגֹון - חּיב ׁשאינֹו ּבדבר ּבתרּומה ׁשחּיב ּדבר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָנתערב

נּקּוף פאה]זיתי מדין עניים מסיק,[של ּבזיתי ׁשּנתערבּו ְְְִִִֵֵֵֵֶָָ
אחרֹות, ּפרֹות לֹו יׁש אם - ּבציר ּבענבי עֹוללֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵָוענבי
- אּלּו אּלא לֹו אין ואם חׁשּבֹון. לפי החּיב על ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָמֹוציא
חּיב  הּכל ּוכאּלּו הּכל, על מעׂשר ּותרּומת ּתרּומה ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָֹֹמפריׁש
חׁשּבֹון  לפי ׁשני, ּומעׂשר ראׁשֹון מעׂשר ּומפריׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָּבתרּומה;

החּיב. ַַָָָּדבר
.„È טהֹורה ּבין טמאה ּבין לּכהן, - נטמא הּתרּומה אפּלּו ; ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹ

להפריׁש חּיב זה הרי ׁשּיפריׁש, קדם ּכּלֹו הּתירֹוׁש אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּדגן
הּנה  "ואני, ׁשּנאמר: - לּכהן ולּתנּה ּבטמאה ּתרּומה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּמּנּו

ּתרּומתי" מׁשמרת את ל רבים]נתּתי טמאה [לשון אחת , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
יהנּו והּטמאה, לּכהנים. נאכלת הּטהֹורה, טהֹורה. ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחת
ּדגן  היה ואם אֹותֹו; מדליקין ׁשמן, היה אם ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבׂשרפתּה:

הּתּנּור. את ּבֹו מּסיקין ּבֹו, ְִִֵֶַַַַוכּיֹוצא
.ÂË הּמעׂשר נטמא אֹו נטמאת, אם - מעׂשר ּתרּומת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָוכן

ּבׂשרפתּה להנֹות לּכהן ונּתנת ּבטמאה, אֹותּה מפריׁשין -. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ
.ÊËמבר - מעׂשר ּתרּומת אֹו ּגדֹולה ּתרּומה הּמפריׁש ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָוכל

ׁשּיפריׁש ּכמֹוקדם הּמצוֹות, ּכל על ׁשּמברכין ּכדר ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבברכֹות. ְְִֵֶַָׁשּבארנּו

.ÊÈאפּלּו לארץ, לחּוצה מהארץ ּתרּומה מֹוציאין ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָאין
ואם טמאה  לארץ. לארץ מחּוצה ּתרּומה מביאין ואין . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

ּבארץ  טמאה ׁשהיא מּפני ּתאכל, לא זֹו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹהביא
ׁשּלא  ּתרּומה 'ראינּו יאמרּו: ׁשּלא ּתּׂשרף, ולא ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹֹהעּמים;
יאמרּו: ׁשּמא לארץ, לחּוצה ּתחזר ולא נׂשרפת'; ְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹנטמאה
עד  אֹותּה מּניחין אּלא לארץ'; לחּוצה ּתרּומה ְְִִִִֶֶַַָָָָָָ'מֹוציאין
אם  הּפסח ערב ׁשּיבֹוא עד אֹו לּכל, ידּועה טמאה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּתּטמא

ותּׂשרף. חמץ, ְְִֵֵָָָָהיתה

ג  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. הּתֹורה, מן ׁשעּור לּה אין ּגדֹולה, ְְֱִִֵֶֶַַָָָָּתרּומה

את  ּפֹוטרת אחת חּטה אפּלּו ׁשהּוא, ּכל - "ּדגנ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ"ראׁשית
חכמים; ׁשּנתנּו ּכּׁשעּור אּלא יפריׁש לא ּולכּתחּלה, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּכרי.
לֹו יׁש הּטמאה, מּפני לׂשרפה עֹומדת ׁשהיא הּזה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּובּזמן

לכּתחּלה. ׁשהּוא ּכל ְְְְִִֶַַָָלהפריׁש
יפה,·. עין חכמים? ׁשּנתנּו ׁשעּורּה הּוא [חלק]וכּמה ְְֲִִִֶַַָָָָָָ

רעה, ועין מחמּׁשים; אחד והּבינֹונית, מארּבעים; ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחד
מּׁשּׁשים. מאחד יפחֹות ולא מּׁשּׁשים. ְְִִִִִִִֵֶֶָָֹאחד

ּתרּומת ‚. ּכגֹון עליה, מקּפידין הּכהנים ׁשאין ּתרּומה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכל
מּׁשּׁשים  אחד לכּתחּלה נּטלת - והּכליסין ואּלּוהחרּובין . ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

וערּובי  ּתרּומה, ּגּדּולי ּתרּומת מּׁשּׁשים: אחד ְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָנּטלין
ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס הּטמאה ׁשהיתה טמאה ּותרּומה ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻּתרּומה,
הּקּצח, ּותרּומת לארץ, חּוצה ּותרּומת הקּדׁש, ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָּותרּומת
ּוׂשעֹורין  והּתּורמּוסין, והּגמזּיֹות, והחרּובין, ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָוהּכליסין,
וכן  נקּוב; ׁשאינֹו עציץ ּופרֹות ּבהן, וכּיֹוצא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָאדֹומּיֹות,
אחד  ּתֹורמין יתֹומים, ּפרֹות ּכׁשּתֹורמין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָהאּפיטרֹוּפין

ִִִמּׁשּׁשים.
ולא „. ּבמׁשקל, ולא ּבמּדה, לא זֹו ּתרּומה ּתֹורמין ְְְְְְְִִִֵָָָֹֹֹאין

ׁשעּור  ּבּה נאמר ׁשּלא לפי - ּומפריׁשּבמנין אֹומד, אּלא ; ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּכמֹו הּמדּוד ּבדעּתֹו את הּוא ּתֹורם אבל מחמּׁשים. אחד ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּמּדתן  ּובקּפה ּבסל יתרם ולא הּמנּוי. ואת הּׁשקּול  ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻואת
יתרם  ולא ׁשליׁשן. אֹו חצין ּבהן הּוא ּתֹורם אבל ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָֹֹידּועה,

מּדה. ׁשחציּה חציּה, ְְְִִֶֶֶָָָָּבסאה
זֹו‰. הרי חּלין, מקצת וׁשּיר הֹואיל - ּבתרּומה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻהּמרּבה

לא ּתרּומה  ּתרּומה', האּלּו הּפרֹות 'ּכל אמר: אם אבל ; ְְֲִֵֵַַָָָָָָֹ
אחד  ּבידֹו ועלתה מעׂשרה, אחד לתרם הּמתּכּון ּכלּום. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאמר
מּׁשּׁשים, אחד לתרם נתּכּון ּתרּומה; ּתרּומתֹו - ְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָֹמּׁשּׁשים

ּתרּומה. אינּה - מחמּׁשים אחד ּבידֹו ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָועלתה
.Â- מעׂשרים אחד אפּלּו ּבידֹו ועלתה ּתרּומה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּמפריׁש

וחזר  מּׁשּׁשים, אחד ּבידֹו ועלתה ּתרם ּתרּומה. ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָּתרּומתֹו
ּבמעׂשרֹות; חּיבת הּתֹוספת אֹותּה - ּתרּומה לׁשם ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָוהֹוסיף

יאכלּנה  ּכ ואחר הּמעׂשרֹות, הּכהן מּמּנה ּתרם ּומפריׁש . ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ויחזר  ּתרּומה, זֹו הרי - ואחת מחמּׁשים אחד ּבידֹו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹועלתה
ׁשּבדעּתֹו; הּׁשעּור להׁשלים ּכדי ׁשנּיה ּפעם ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹויתרם
אֹו ּבמׁשקל אֹו ּבמּדה להפריׁשּה לֹו יׁש - הּזאת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּתֹוספת

הּמּקף מן אּלא יפריׁשּנה לא אבל ומבואר ּבמנין, [הסמוך, ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֻ
ִָָּבראׁשֹונה.להלן]

.Êמקצת ּתרּומה,הּמפריׁש אינֹו הּמקצת אֹותֹו - הּתרּומה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
להפריׁש צרי ּכן, ּפי על ואף הּכרי; ּכחֹולק הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָוהרי
אחרֹות  מּפרֹות עליו יפריׁש ולא מּמּנּו, מקצת אֹותֹו .ּתרּומת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

.Á ּכרי ּתרּומת ּומקצת זה, מּכרי ּתרּומה מקצת ְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָהפריׁש
זה  על מּזה יתרם לא זה הרי - מּמּנּו 'ּתרּומת אחר האֹומר: . ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

קרא  - 'ּבדרֹומֹו' אֹו 'ּבצפֹונֹו' אמר אם - לתֹוכֹו' הּזה ְְְְִִִִֶַַַָָָהּכרי
עּין לא ואם ּתרּומתֹו; מּמּנּו להפריׁש וחּיב [סימן]ׁשם, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ

ּכלּום. אמר לא ְַָָֹמקֹום,
.Ë מקֹום - ּבזה' הּזה והּכרי הּזה הּכרי 'ּתרּומת ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָאמר:

ׁשל  ּתרּומתֹו נסּתּימה ׁשם ראׁשֹון, ׁשל ּתרּומתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּנסּתּימה
.ׁשני  ִֵ

.È מדקּדק אּלא ּבאמד; אֹותּה מפריׁשין אין מעׂשר, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּתרּומת
ּבּתֹורה  מפרׁש ׁשעּורּה ׁשהרי - הּזה ּבּזמן ואפּלּו .ּבׁשעּורּה, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

.‡È,ׁשֹוקל - הּנׁשקל ודבר מֹודד, - להּמדד ׁשּדרּכֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּדבר
מֹונה  - למנֹותֹו ׁשאפׁשר ּולׁשקלֹוודבר למנֹותֹו אפׁשר היה . ְְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָ
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והּׁשֹוקל  מּמּנּו, מׁשּבח והּמֹודד מׁשּבח, הּמֹונה - ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻֻּולמדדֹו
מּׁשניהם. ְְִֵֶָֻמׁשּבח

.·È,מּמעׂשרֹו לוי ּבן אֹותן ׁשּיפריׁש - מעׂשר ּתרּומת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמצות
ויׁשׁשּנ הּמעׂשר". את יׂשראל ּבני מאת תקחּו "ּכי אמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

לּלוי, הּמעׂשר ויּתן לּכהן; ולּתנּה אֹותּה, להפריׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹליׂשראל
הּמעׂשר. מן מעׂשר ׁשהיא ּתרּומתֹו מּמּנּו ׁשהפריׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָאחר

.‚È קדם ׁשּבלים, ּכׁשהּוא ראׁשֹון מעׂשר ׁשהפריׁש ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹיׂשראל
חּיב  הּלוי אין - לּלוי ּונתנֹו ּגדֹולה, ּתרּומה ויפריׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּידּוׁש
ּתרּומת  אּלא ׁשּידּוׁשּנּו, אחר ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָלהפריׁש
מן  הּמעׂשר והפריׁש יׂשראל, ּדׁש אם אבל ּבלבד. ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמעׂשר
הּלוי  חּיב - לּלוי ּונתנֹו ּגדֹולה, ּתרּומה ׁשּיפריׁש קדם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּדגן
מאחר  מעׂשר; ּותרּומת ּגדֹולה, ּתרּומה מּמּנּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָלהפריׁש

ּגדֹולה  ּבתרּומה נתחּיב ּדגן, "ראׁשית ׁשּנעׂשה ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
."ְְָּדגנ

.„È לּכהן ּתרּומתֹו יּתן לא - ׁשּבלים מעׂשר ׁשּלקח לוי ְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּבן
מן  מעׂשר לֹו ולּתן ולזרֹות לדּוׁש אֹותֹו קֹונסין אּלא ְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַָָׁשּבלים,
אֹו הּתבן מן מעׂשר לֹו לּתן חּיב ואינֹו הּדגן; מן ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמעׂשר
לֹו ׁשּנּתנּו ּכמֹו ׁשּבלים, הּמעׂשר ּתרּומת הפריׁש ואם ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַָָהעצה.

הּתבן  ואת הּזרע את לּכהן ונֹותן ּכֹותׁש, זה הרי ּומּפני - . ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹ
ׁשּבלים, הּמעׂשר ׁשּלקח מּפני לכּתׁש? אֹותֹו קנסּו ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָֹמה

ּגדֹולה. ּתרּומה מּמּנּו ְְְְִִִֶַָָוהפקיע
.ÂËלי אמר ּכ' ללוי: ׁשאמר יׂשראל לּבן מעׂשר אּבא, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

אביו  ׁשהרי ׁשּבֹו; מעׂשר לתרּומת חֹוׁשׁשין אין - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבידי'
הּלוי. לפלֹוני הּמעׂשר ׁשּזה צּוהּו ּולפיכ ּתרּומתֹו, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהפריׁש
- ּבידי' ל יׁש מעׂשר ּכֹור אּבא, לי 'אמר לֹו: אמר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָואם

ׁשּבֹו מעׂשר לתרּומת .חֹוׁשׁשין ְְֲִִֵֶַַ
.ÊË ּבׁשמינית מּׁשמֹונה אחד ּבּה ׁשהיה מעׂשר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּתרּומת

קורטוב] ונקרא אינֹו[הלוג, מּכאן, ּפחֹות לּכהן; מֹוליכּה ,ִִֵֵַָָָֹ
ּוביין  וׂשֹורפּה. ּבאּור, מׁשליכּה אּלא להֹוליכּה, ּבּה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָמּטּפל
ׁשּתהיה  ּובלבד לּכהן; מֹוליכּה ׁשהּוא, ּכל אפּלּו - ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹּובׁשמן
אֹו טמאה, היתה אם אבל ּוטהֹורה; וּדאית, מעׂשר ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָּתרּומת
ּבּה מּטּפל אינֹו ּכּׁשעּור, ּבּה אין אם - ּדמאי ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהיתה

ׂשֹורפּה. ְֶָָאּלא
.ÊÈ הּמּקף מן אּלא ּגדֹולה, ּתרּומה ּתֹורמין היּואין ּכיצד? . ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻ

לא  - אחר ּבבית סאה וחמּׁשים זה, ּבבית סאה חמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹלֹו
מפריׁש ׁשּנמצא הּמאה, על סאין ׁשּתי מהן מאחד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיפריׁש
הּמּקף, מן ׁשּלא הפריׁש ואם אחר. מקֹום על ְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֻמּמקֹום
אם  אבל ׁשמּור; הּמפרׁש ׁשּיהיה והּוא, ּתרּומה; ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָֻּתרּומתֹו
ואמר: מׁשּתּברין, ׁשהן וראה ׁשמן, אֹו יין ּכּדי טעּון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיה

ּכלּום. אמר לא - ׁשּבביתי' ּפרֹות על ּתרּומה הן ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָֹ'הרי
.ÁÈ ׁשּבבית מגּורֹות ׁשּתי אֹו הּבית, ּבתֹו המפּזרין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֻּפרֹות

הּכל  על אחד מן ּתֹורם - ּדבלה,אחד ועּגּולי ּתבּואה, ׂשּקי . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּתֹורמין  אחת, ּבהּקפה היּו אם - ּגרֹוגרֹות ׁשל ְְְְִִִֶַַַָָָָָוחבּיֹות

הּכל  על ּפיהן,מאחד את סתם ׁשּלא עד - יין ׁשל חבּיֹות . ִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ואחת. אחת מּכל ּתֹורם ּומּׁשּסתם, הּכל; על מאחת ְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָֹּתֹורם

.ËÈ על מאחד ּתֹורם ּבּגּנה, ּומּניח ירק ּגּפי מלּקט ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהיה
ואחד; אחד מּכל ּתֹורם ּביניהן, אחד מין הביא ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהּכל.

מּלמּטה  ּוכרּוב מּלמעלה ּכרּוב ּבקּפה, הרּבה מינין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֻהביא
הּתחּתֹון  על העליֹון מן יתרם לא - ּבאמצע אחר .ּומין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ

הּכל, על מאחד ּתֹורם - ּבּגרן צּבּורין חמּׁשה הּקיף ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹואם
מּכל  ּתֹורם קּים, הּגרן עּקר אין קּים; הּגרן ׁשעּקר ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבזמן

ואחד. ְֶֶָָאחד
.Î הּמּקף מן ׁשּלא אֹותּה מפריׁשין - מעׂשר ,ּתרּומת ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֻ

מעׂשרֹותיכם "מּכל אפּלּו[מתנותיכם]ׁשּנאמר: ּתרימּו"; ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹ
- אחרת ּבמדינה אחר ּומעׂשר זֹו, ּבמדינה אחד ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמעׂשר
ּתֹורמין  אין חכמים ותלמידי הּכל. על אחת ּתרּומה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹמפריׁש

ּתרּומת ואפּלּו הּמּקף, מן מעׂשר.אּלא ְֲֲִִֵֶַַַַָָֻ
.‡Îמּמּנּו נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר לֹו ׁשהיה לוי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבן

ּבטבלֹו והּוא ,והֹול עליו מפריׁש להיֹות והּניחֹו ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָּתרּומתֹו,
עׂשּוי  ּׁשעׂשה מה יׂשראל,- ּבני מעׂשר את "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּתרּומה  ּכּלֹו את עֹוׂשה ׁשהּוא מלּמד לה'", ירימּו ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֻאׁשר
ְֵַלאחר.

.·Îהּניחֹו ּכ ואחר ּתחּלה, מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָהפריׁש
מעׂשר, ּתרּומת ּכּלֹו ׁשּיעׂשה עד והֹול עליו מפריׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלהיֹות
מקּדׁשֹו, "את ׁשּנאמר: ּכלּום, עׂשה לא - לּכהן ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹויּתנּנּו

ּתרּומה מּמּנּו" אֹותֹו עֹוׂשה ּבתֹוכֹו, ׁשּקדׁשיו ּבזמן : ְְְִִֶֶֶַָָָָ
ּתרּומה  אֹותֹו עֹוׂשה אינֹו ּבתֹוכֹו, קדׁשיו אין ְְֲִֵֵֵֶַָָָָלאחרים;
ּתרּומה  עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות הּמּניח וכן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלאחרים.
להיֹות  הּניחן ואם לתרּומה; טבלין ׁשּיהיּו צרי ְְְְְְִִִִִִִִֶָָָָָּגדֹולה,

למעׂשר. טבלין ׁשּיהיּו צרי מעׂשר, עליהן ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמפריׁש
.‚Î על אֹותן מפריׁשין ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ְְְְְִִִִֶַַַַַָּכׁשּמפריׁשין

ּכ ואחר לּכל, ּתחּלה ּבּכּורים מפריׁש ּכיצד? ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּסדר.
מעׂשר  ּכ ואחר ראׁשֹון, מעׂשר ּכ ואחר ּגדֹולה, ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָּתרּומה
מעׂשר  אֹו לראׁשֹון, ׁשני והּמקּדים עני. מעׂשר אֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָׁשני
ׁשעבר  ּפי על אף - לבּכּורים ּתרּומה ׁשהקּדים אֹו ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָלתרּומה,
ּבלא  ׁשהּוא ּומּנין עׂשּוי. ּׁשעׂשה מה תעׂשה, לא ְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹעל
ּתאחר  לא תאחר", לא ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹתעׂשה?

זה. לאו על לֹוקין ואין להקּדימֹו; ׁשראּוי ְְְִִֵֶֶַַָָָָּדבר
.„Î ּכאחד מעׂשר ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה להפריׁש ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָהרֹוצה

ּוׁשליׁש ּוׁשלׁשים מּׁשלׁשה אחד מפריׁש שלושה - [שהם ְְְְִִִִֶַָָֹֹ
מעשר] לתרומת ואחד גדולה, לתרומה שנים - מאה ,מתוך

זה ואֹומר  ּבצד הּוא הרי ּכאן, ׁשּיׁש מּמאה 'אחד : ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
הּוא  ׁשהפרׁשּתי, מּזה והּנׁשאר חּלין; הּוא והרי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֻׁשהפרׁשּתי,
אּלּו, חּלין למאה להיֹות ׁשראּוי והּמעׂשר הּכל; על ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻּתרּומה
הּתרּומה  על יתר הּנׁשאר וזה ׁשהפרׁשּתי; זה ּבצד הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהרי

הּכל'. על מעׂשר ּתרּומת הּוא הרי ּׁשהפרׁשּתי, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַֹמּמה

ה'תשע"ד  אייר ט"ז שישי יום

ד  ¤¤ּפרק
ּומעׂשרֹות ‡. ּתרּומֹות לֹו להפריׁש ׁשליח אדם -עֹוׂשה ְְְְִִֶַַַַָָָ

ואין  הּׁשליח; את לרּבֹות אּתם", ּגם ּתרימּו "ּכן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר:
ּבני  אּתם מה - אּתם" "ּגם ׁשּנאמר: ּגֹוי, ׁשליח ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָעֹוׂשין

ּברית. ּבני ׁשלּוחכם אף ְְְְֲִִֵֶַּברית,
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.‡È,הּמעׂשרֹות ּומן הּתרּומה מן ּפטּור - ההפקר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָוכן
הּכל ואפּלּו ּבתרּומה הפקיר חּיב הפקר, ׂשדה הּזֹורע אבל ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

ְַַּומעׂשרֹות.
.·È- ּתרּומה מּמּנה והפריׁש ועבר ּבּה, וזכה קמה ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָהפקיר

ועבר  ּבהן, וזכה ׁשּבלים הפקיר אם אבל ּתרּומה; זֹו ְְְְֲֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָהרי
הּמפריׁש ּכל וכן ּתרּומה. אינּה - ּתרּומה מהן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָוהפריׁש

ּבמעׂשרֹות  וכן ּתרּומה; אינּה חּיב, ׁשאינֹו ּדברים מּדבר . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּובּׂשדֹות, ּבּגּנֹות אֹותן לזרע אדם ּבני רב ׁשל ּדרּכן ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשאין
ּומן  הּתרּומה מן ּפטּורין הן הרי - ההפקר מן חזקתן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּלא
וגריס  רכּפה, ׁשל ּובצל ּבכי, ּבעל הּׁשּום ּכגֹון ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָהּמעׂשרֹות;

ּבהן. וכּיֹוצא הּמצרּיֹות, ועדׁשים ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָהּקלקי,
.‚È ּכגֹון - חּיב ׁשאינֹו ּבדבר ּבתרּומה ׁשחּיב ּדבר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָנתערב

נּקּוף פאה]זיתי מדין עניים מסיק,[של ּבזיתי ׁשּנתערבּו ְְְִִִֵֵֵֵֶָָ
אחרֹות, ּפרֹות לֹו יׁש אם - ּבציר ּבענבי עֹוללֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵָוענבי
- אּלּו אּלא לֹו אין ואם חׁשּבֹון. לפי החּיב על ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָמֹוציא
חּיב  הּכל ּוכאּלּו הּכל, על מעׂשר ּותרּומת ּתרּומה ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָֹֹמפריׁש
חׁשּבֹון  לפי ׁשני, ּומעׂשר ראׁשֹון מעׂשר ּומפריׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָּבתרּומה;

החּיב. ַַָָָּדבר
.„È טהֹורה ּבין טמאה ּבין לּכהן, - נטמא הּתרּומה אפּלּו ; ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹ

להפריׁש חּיב זה הרי ׁשּיפריׁש, קדם ּכּלֹו הּתירֹוׁש אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּדגן
הּנה  "ואני, ׁשּנאמר: - לּכהן ולּתנּה ּבטמאה ּתרּומה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּמּנּו

ּתרּומתי" מׁשמרת את ל רבים]נתּתי טמאה [לשון אחת , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
יהנּו והּטמאה, לּכהנים. נאכלת הּטהֹורה, טהֹורה. ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחת
ּדגן  היה ואם אֹותֹו; מדליקין ׁשמן, היה אם ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבׂשרפתּה:

הּתּנּור. את ּבֹו מּסיקין ּבֹו, ְִִֵֶַַַַוכּיֹוצא
.ÂË הּמעׂשר נטמא אֹו נטמאת, אם - מעׂשר ּתרּומת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָוכן

ּבׂשרפתּה להנֹות לּכהן ונּתנת ּבטמאה, אֹותּה מפריׁשין -. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ
.ÊËמבר - מעׂשר ּתרּומת אֹו ּגדֹולה ּתרּומה הּמפריׁש ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָוכל

ׁשּיפריׁש ּכמֹוקדם הּמצוֹות, ּכל על ׁשּמברכין ּכדר ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבברכֹות. ְְִֵֶַָׁשּבארנּו

.ÊÈאפּלּו לארץ, לחּוצה מהארץ ּתרּומה מֹוציאין ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָאין
ואם טמאה  לארץ. לארץ מחּוצה ּתרּומה מביאין ואין . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

ּבארץ  טמאה ׁשהיא מּפני ּתאכל, לא זֹו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹהביא
ׁשּלא  ּתרּומה 'ראינּו יאמרּו: ׁשּלא ּתּׂשרף, ולא ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹֹהעּמים;
יאמרּו: ׁשּמא לארץ, לחּוצה ּתחזר ולא נׂשרפת'; ְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹנטמאה
עד  אֹותּה מּניחין אּלא לארץ'; לחּוצה ּתרּומה ְְִִִִֶֶַַָָָָָָ'מֹוציאין
אם  הּפסח ערב ׁשּיבֹוא עד אֹו לּכל, ידּועה טמאה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּתּטמא

ותּׂשרף. חמץ, ְְִֵֵָָָָהיתה

ג  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. הּתֹורה, מן ׁשעּור לּה אין ּגדֹולה, ְְֱִִֵֶֶַַָָָָּתרּומה

את  ּפֹוטרת אחת חּטה אפּלּו ׁשהּוא, ּכל - "ּדגנ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ"ראׁשית
חכמים; ׁשּנתנּו ּכּׁשעּור אּלא יפריׁש לא ּולכּתחּלה, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּכרי.
לֹו יׁש הּטמאה, מּפני לׂשרפה עֹומדת ׁשהיא הּזה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּובּזמן

לכּתחּלה. ׁשהּוא ּכל ְְְְִִֶַַָָלהפריׁש
יפה,·. עין חכמים? ׁשּנתנּו ׁשעּורּה הּוא [חלק]וכּמה ְְֲִִִֶַַָָָָָָ

רעה, ועין מחמּׁשים; אחד והּבינֹונית, מארּבעים; ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחד
מּׁשּׁשים. מאחד יפחֹות ולא מּׁשּׁשים. ְְִִִִִִִֵֶֶָָֹאחד

ּתרּומת ‚. ּכגֹון עליה, מקּפידין הּכהנים ׁשאין ּתרּומה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכל
מּׁשּׁשים  אחד לכּתחּלה נּטלת - והּכליסין ואּלּוהחרּובין . ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

וערּובי  ּתרּומה, ּגּדּולי ּתרּומת מּׁשּׁשים: אחד ְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָנּטלין
ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס הּטמאה ׁשהיתה טמאה ּותרּומה ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻּתרּומה,
הּקּצח, ּותרּומת לארץ, חּוצה ּותרּומת הקּדׁש, ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָּותרּומת
ּוׂשעֹורין  והּתּורמּוסין, והּגמזּיֹות, והחרּובין, ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָוהּכליסין,
וכן  נקּוב; ׁשאינֹו עציץ ּופרֹות ּבהן, וכּיֹוצא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָאדֹומּיֹות,
אחד  ּתֹורמין יתֹומים, ּפרֹות ּכׁשּתֹורמין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָהאּפיטרֹוּפין

ִִִמּׁשּׁשים.
ולא „. ּבמׁשקל, ולא ּבמּדה, לא זֹו ּתרּומה ּתֹורמין ְְְְְְְִִִֵָָָֹֹֹאין

ׁשעּור  ּבּה נאמר ׁשּלא לפי - ּומפריׁשּבמנין אֹומד, אּלא ; ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּכמֹו הּמדּוד ּבדעּתֹו את הּוא ּתֹורם אבל מחמּׁשים. אחד ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּמּדתן  ּובקּפה ּבסל יתרם ולא הּמנּוי. ואת הּׁשקּול  ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻואת
יתרם  ולא ׁשליׁשן. אֹו חצין ּבהן הּוא ּתֹורם אבל ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָֹֹידּועה,

מּדה. ׁשחציּה חציּה, ְְְִִֶֶֶָָָָּבסאה
זֹו‰. הרי חּלין, מקצת וׁשּיר הֹואיל - ּבתרּומה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻהּמרּבה

לא ּתרּומה  ּתרּומה', האּלּו הּפרֹות 'ּכל אמר: אם אבל ; ְְֲִֵֵַַָָָָָָֹ
אחד  ּבידֹו ועלתה מעׂשרה, אחד לתרם הּמתּכּון ּכלּום. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאמר
מּׁשּׁשים, אחד לתרם נתּכּון ּתרּומה; ּתרּומתֹו - ְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָֹמּׁשּׁשים

ּתרּומה. אינּה - מחמּׁשים אחד ּבידֹו ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָועלתה
.Â- מעׂשרים אחד אפּלּו ּבידֹו ועלתה ּתרּומה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּמפריׁש

וחזר  מּׁשּׁשים, אחד ּבידֹו ועלתה ּתרם ּתרּומה. ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָּתרּומתֹו
ּבמעׂשרֹות; חּיבת הּתֹוספת אֹותּה - ּתרּומה לׁשם ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָוהֹוסיף

יאכלּנה  ּכ ואחר הּמעׂשרֹות, הּכהן מּמּנה ּתרם ּומפריׁש . ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ויחזר  ּתרּומה, זֹו הרי - ואחת מחמּׁשים אחד ּבידֹו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹועלתה
ׁשּבדעּתֹו; הּׁשעּור להׁשלים ּכדי ׁשנּיה ּפעם ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹויתרם
אֹו ּבמׁשקל אֹו ּבמּדה להפריׁשּה לֹו יׁש - הּזאת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּתֹוספת

הּמּקף מן אּלא יפריׁשּנה לא אבל ומבואר ּבמנין, [הסמוך, ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֻ
ִָָּבראׁשֹונה.להלן]

.Êמקצת ּתרּומה,הּמפריׁש אינֹו הּמקצת אֹותֹו - הּתרּומה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
להפריׁש צרי ּכן, ּפי על ואף הּכרי; ּכחֹולק הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָוהרי
אחרֹות  מּפרֹות עליו יפריׁש ולא מּמּנּו, מקצת אֹותֹו .ּתרּומת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

.Á ּכרי ּתרּומת ּומקצת זה, מּכרי ּתרּומה מקצת ְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָהפריׁש
זה  על מּזה יתרם לא זה הרי - מּמּנּו 'ּתרּומת אחר האֹומר: . ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

קרא  - 'ּבדרֹומֹו' אֹו 'ּבצפֹונֹו' אמר אם - לתֹוכֹו' הּזה ְְְְִִִִֶַַַָָָהּכרי
עּין לא ואם ּתרּומתֹו; מּמּנּו להפריׁש וחּיב [סימן]ׁשם, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ

ּכלּום. אמר לא ְַָָֹמקֹום,
.Ë מקֹום - ּבזה' הּזה והּכרי הּזה הּכרי 'ּתרּומת ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָאמר:

ׁשל  ּתרּומתֹו נסּתּימה ׁשם ראׁשֹון, ׁשל ּתרּומתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּנסּתּימה
.ׁשני  ִֵ

.È מדקּדק אּלא ּבאמד; אֹותּה מפריׁשין אין מעׂשר, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּתרּומת
ּבּתֹורה  מפרׁש ׁשעּורּה ׁשהרי - הּזה ּבּזמן ואפּלּו .ּבׁשעּורּה, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

.‡È,ׁשֹוקל - הּנׁשקל ודבר מֹודד, - להּמדד ׁשּדרּכֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּדבר
מֹונה  - למנֹותֹו ׁשאפׁשר ּולׁשקלֹוודבר למנֹותֹו אפׁשר היה . ְְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָ
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והּׁשֹוקל  מּמּנּו, מׁשּבח והּמֹודד מׁשּבח, הּמֹונה - ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻֻּולמדדֹו
מּׁשניהם. ְְִֵֶָֻמׁשּבח

.·È,מּמעׂשרֹו לוי ּבן אֹותן ׁשּיפריׁש - מעׂשר ּתרּומת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמצות
ויׁשׁשּנ הּמעׂשר". את יׂשראל ּבני מאת תקחּו "ּכי אמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

לּלוי, הּמעׂשר ויּתן לּכהן; ולּתנּה אֹותּה, להפריׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹליׂשראל
הּמעׂשר. מן מעׂשר ׁשהיא ּתרּומתֹו מּמּנּו ׁשהפריׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָאחר

.‚È קדם ׁשּבלים, ּכׁשהּוא ראׁשֹון מעׂשר ׁשהפריׁש ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹיׂשראל
חּיב  הּלוי אין - לּלוי ּונתנֹו ּגדֹולה, ּתרּומה ויפריׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּידּוׁש
ּתרּומת  אּלא ׁשּידּוׁשּנּו, אחר ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָלהפריׁש
מן  הּמעׂשר והפריׁש יׂשראל, ּדׁש אם אבל ּבלבד. ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמעׂשר
הּלוי  חּיב - לּלוי ּונתנֹו ּגדֹולה, ּתרּומה ׁשּיפריׁש קדם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּדגן
מאחר  מעׂשר; ּותרּומת ּגדֹולה, ּתרּומה מּמּנּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָלהפריׁש

ּגדֹולה  ּבתרּומה נתחּיב ּדגן, "ראׁשית ׁשּנעׂשה ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
."ְְָּדגנ

.„È לּכהן ּתרּומתֹו יּתן לא - ׁשּבלים מעׂשר ׁשּלקח לוי ְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּבן
מן  מעׂשר לֹו ולּתן ולזרֹות לדּוׁש אֹותֹו קֹונסין אּלא ְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַָָׁשּבלים,
אֹו הּתבן מן מעׂשר לֹו לּתן חּיב ואינֹו הּדגן; מן ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמעׂשר
לֹו ׁשּנּתנּו ּכמֹו ׁשּבלים, הּמעׂשר ּתרּומת הפריׁש ואם ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַָָהעצה.

הּתבן  ואת הּזרע את לּכהן ונֹותן ּכֹותׁש, זה הרי ּומּפני - . ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹ
ׁשּבלים, הּמעׂשר ׁשּלקח מּפני לכּתׁש? אֹותֹו קנסּו ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָֹמה

ּגדֹולה. ּתרּומה מּמּנּו ְְְְִִִֶַָָוהפקיע
.ÂËלי אמר ּכ' ללוי: ׁשאמר יׂשראל לּבן מעׂשר אּבא, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

אביו  ׁשהרי ׁשּבֹו; מעׂשר לתרּומת חֹוׁשׁשין אין - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבידי'
הּלוי. לפלֹוני הּמעׂשר ׁשּזה צּוהּו ּולפיכ ּתרּומתֹו, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהפריׁש
- ּבידי' ל יׁש מעׂשר ּכֹור אּבא, לי 'אמר לֹו: אמר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָואם

ׁשּבֹו מעׂשר לתרּומת .חֹוׁשׁשין ְְֲִִֵֶַַ
.ÊË ּבׁשמינית מּׁשמֹונה אחד ּבּה ׁשהיה מעׂשר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּתרּומת

קורטוב] ונקרא אינֹו[הלוג, מּכאן, ּפחֹות לּכהן; מֹוליכּה ,ִִֵֵַָָָֹ
ּוביין  וׂשֹורפּה. ּבאּור, מׁשליכּה אּלא להֹוליכּה, ּבּה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָמּטּפל
ׁשּתהיה  ּובלבד לּכהן; מֹוליכּה ׁשהּוא, ּכל אפּלּו - ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹּובׁשמן
אֹו טמאה, היתה אם אבל ּוטהֹורה; וּדאית, מעׂשר ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָּתרּומת
ּבּה מּטּפל אינֹו ּכּׁשעּור, ּבּה אין אם - ּדמאי ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהיתה

ׂשֹורפּה. ְֶָָאּלא
.ÊÈ הּמּקף מן אּלא ּגדֹולה, ּתרּומה ּתֹורמין היּואין ּכיצד? . ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻ

לא  - אחר ּבבית סאה וחמּׁשים זה, ּבבית סאה חמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹלֹו
מפריׁש ׁשּנמצא הּמאה, על סאין ׁשּתי מהן מאחד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיפריׁש
הּמּקף, מן ׁשּלא הפריׁש ואם אחר. מקֹום על ְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֻמּמקֹום
אם  אבל ׁשמּור; הּמפרׁש ׁשּיהיה והּוא, ּתרּומה; ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָֻּתרּומתֹו
ואמר: מׁשּתּברין, ׁשהן וראה ׁשמן, אֹו יין ּכּדי טעּון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיה

ּכלּום. אמר לא - ׁשּבביתי' ּפרֹות על ּתרּומה הן ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָֹ'הרי
.ÁÈ ׁשּבבית מגּורֹות ׁשּתי אֹו הּבית, ּבתֹו המפּזרין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֻּפרֹות

הּכל  על אחד מן ּתֹורם - ּדבלה,אחד ועּגּולי ּתבּואה, ׂשּקי . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּתֹורמין  אחת, ּבהּקפה היּו אם - ּגרֹוגרֹות ׁשל ְְְְִִִֶַַַָָָָָוחבּיֹות

הּכל  על ּפיהן,מאחד את סתם ׁשּלא עד - יין ׁשל חבּיֹות . ִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ואחת. אחת מּכל ּתֹורם ּומּׁשּסתם, הּכל; על מאחת ְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָֹּתֹורם

.ËÈ על מאחד ּתֹורם ּבּגּנה, ּומּניח ירק ּגּפי מלּקט ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהיה
ואחד; אחד מּכל ּתֹורם ּביניהן, אחד מין הביא ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהּכל.

מּלמּטה  ּוכרּוב מּלמעלה ּכרּוב ּבקּפה, הרּבה מינין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֻהביא
הּתחּתֹון  על העליֹון מן יתרם לא - ּבאמצע אחר .ּומין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ

הּכל, על מאחד ּתֹורם - ּבּגרן צּבּורין חמּׁשה הּקיף ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹואם
מּכל  ּתֹורם קּים, הּגרן עּקר אין קּים; הּגרן ׁשעּקר ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבזמן

ואחד. ְֶֶָָאחד
.Î הּמּקף מן ׁשּלא אֹותּה מפריׁשין - מעׂשר ,ּתרּומת ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֻ

מעׂשרֹותיכם "מּכל אפּלּו[מתנותיכם]ׁשּנאמר: ּתרימּו"; ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹ
- אחרת ּבמדינה אחר ּומעׂשר זֹו, ּבמדינה אחד ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמעׂשר
ּתֹורמין  אין חכמים ותלמידי הּכל. על אחת ּתרּומה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹמפריׁש

ּתרּומת ואפּלּו הּמּקף, מן מעׂשר.אּלא ְֲֲִִֵֶַַַַָָֻ
.‡Îמּמּנּו נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר לֹו ׁשהיה לוי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבן

ּבטבלֹו והּוא ,והֹול עליו מפריׁש להיֹות והּניחֹו ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָּתרּומתֹו,
עׂשּוי  ּׁשעׂשה מה יׂשראל,- ּבני מעׂשר את "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּתרּומה  ּכּלֹו את עֹוׂשה ׁשהּוא מלּמד לה'", ירימּו ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֻאׁשר
ְֵַלאחר.

.·Îהּניחֹו ּכ ואחר ּתחּלה, מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָהפריׁש
מעׂשר, ּתרּומת ּכּלֹו ׁשּיעׂשה עד והֹול עליו מפריׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלהיֹות
מקּדׁשֹו, "את ׁשּנאמר: ּכלּום, עׂשה לא - לּכהן ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹויּתנּנּו

ּתרּומה מּמּנּו" אֹותֹו עֹוׂשה ּבתֹוכֹו, ׁשּקדׁשיו ּבזמן : ְְְִִֶֶֶַָָָָ
ּתרּומה  אֹותֹו עֹוׂשה אינֹו ּבתֹוכֹו, קדׁשיו אין ְְֲִֵֵֵֶַָָָָלאחרים;
ּתרּומה  עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות הּמּניח וכן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלאחרים.
להיֹות  הּניחן ואם לתרּומה; טבלין ׁשּיהיּו צרי ְְְְְְִִִִִִִִֶָָָָָּגדֹולה,

למעׂשר. טבלין ׁשּיהיּו צרי מעׂשר, עליהן ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמפריׁש
.‚Î על אֹותן מפריׁשין ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ְְְְְִִִִֶַַַַַָּכׁשּמפריׁשין

ּכ ואחר לּכל, ּתחּלה ּבּכּורים מפריׁש ּכיצד? ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּסדר.
מעׂשר  ּכ ואחר ראׁשֹון, מעׂשר ּכ ואחר ּגדֹולה, ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָּתרּומה
מעׂשר  אֹו לראׁשֹון, ׁשני והּמקּדים עני. מעׂשר אֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָׁשני
ׁשעבר  ּפי על אף - לבּכּורים ּתרּומה ׁשהקּדים אֹו ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָלתרּומה,
ּבלא  ׁשהּוא ּומּנין עׂשּוי. ּׁשעׂשה מה תעׂשה, לא ְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹעל
ּתאחר  לא תאחר", לא ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹתעׂשה?

זה. לאו על לֹוקין ואין להקּדימֹו; ׁשראּוי ְְְִִֵֶֶַַָָָָּדבר
.„Î ּכאחד מעׂשר ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה להפריׁש ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָהרֹוצה

ּוׁשליׁש ּוׁשלׁשים מּׁשלׁשה אחד מפריׁש שלושה - [שהם ְְְְִִִִֶַָָֹֹ
מעשר] לתרומת ואחד גדולה, לתרומה שנים - מאה ,מתוך

זה ואֹומר  ּבצד הּוא הרי ּכאן, ׁשּיׁש מּמאה 'אחד : ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
הּוא  ׁשהפרׁשּתי, מּזה והּנׁשאר חּלין; הּוא והרי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֻׁשהפרׁשּתי,
אּלּו, חּלין למאה להיֹות ׁשראּוי והּמעׂשר הּכל; על ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻּתרּומה
הּתרּומה  על יתר הּנׁשאר וזה ׁשהפרׁשּתי; זה ּבצד הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהרי

הּכל'. על מעׂשר ּתרּומת הּוא הרי ּׁשהפרׁשּתי, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַֹמּמה

ה'תשע"ד  אייר ט"ז שישי יום

ד  ¤¤ּפרק
ּומעׂשרֹות ‡. ּתרּומֹות לֹו להפריׁש ׁשליח אדם -עֹוׂשה ְְְְִִֶַַַַָָָ

ואין  הּׁשליח; את לרּבֹות אּתם", ּגם ּתרימּו "ּכן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר:
ּבני  אּתם מה - אּתם" "ּגם ׁשּנאמר: ּגֹוי, ׁשליח ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָעֹוׂשין

ּברית. ּבני ׁשלּוחכם אף ְְְְֲִִֵֶַּברית,
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ּתרּומה:·. ּתרּומתן אין ּתרמּו, ואם יתרמּו; לא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹחמּׁשה
יׂשראל, ׁשל ׁשּתרם והּנכרי והּקטן; והּׁשֹוטה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהחרׁש,
ּברׁשּות  ׁשּלא ׁשּלֹו, ׁשאינֹו את והּתֹורם ּברׁשּותֹו; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹואפּלּו
זֹו הרי - אחרים ׁשל על מּׁשּלֹו הּתֹורם אבל ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּבעלים.
לכל  ׁשּנֹותנּה ׁשּלֹו, הנאה וטֹובת ּפרֹותיהן; ותּקן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּתרּומה,

ׁשּירצה. ְִֵֶֶֹּכהן
ולּקט ‚. חברֹו ׂשדה לתֹו ׁשּירד אֹו ּברׁשּות, ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהּתֹורם

הּבית  ּבעל ּבא אם - ותרם ׁשּיּקחם ּכדי ּברׁשּות ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפרֹות
מּמה  יפֹות ׁשם היּו אם - הּיפֹות' אצל הּל' לֹו: ְִִֵֵֶַַַַָָָָָואמר
היּו לא ואם מקּפיד; אינֹו ׁשהרי ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּׁשּתרם
אמר  ׁשּלא ּתרּומה, ּתרּומתֹו אין - ּׁשּתרם מּמה יפֹות ְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשם
והֹוסיף  ולּקט הּבית ּבעל ּבא ואם מחּוי. ּדר על אּלא ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָלֹו

ּתרּומה  ּתרּומתֹו לֹו, אין ּבין מהן יפֹות לֹו יׁש ּבין -. ְְֵֵֵֵֵֶָָָ
ּתרּומה „. ּתרּומתן ּתרמּו, ואם יתרמּו; לא חרׁשחמּׁשה : ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָֹֹ

והאּלם  הּברכה; ׁשֹומע ׁשאינֹו לפי ׁשֹומע, ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָמדּבר
;לבר יכֹולין ׁשאינן מּפני - והערם מדּבר, ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּׁשֹומע
את  ּולהפריׁש לכּון יכֹולין ׁשאינן מּפני - והּסּומה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהּׁשּכֹור

ֶַָהּיפה.
ׁשּתי ‰. הביא ׁשּלא ּפי על אף - נדרים לעֹונת ׁשהּגיע ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹקטן

ּתרּומה, ּתרּומתֹו ּתרם, אם - ּגדֹול נעׂשה ולא ְְְְֲִַַָָָָָָֹׂשערֹות,
קּימין  והקּדׁשן ונדריהן הֹואיל ּתֹורה; ׁשל ּבתרּומה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואפּלּו

ּבּנדרים. ׁשּבארנּו ּכמֹו הּתֹורה, ְְְִִֵֶַַַָָמן
.Âואינֹו לתרם, והל לי', ּותרם 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְְְִִִֵֵֵַָָֹֹהאֹומר

אין  - ּתרּום ּכריֹו ּומצא ּובא ּתרם, לא אֹו ּתרם אם ְִִֵֵַַַָָָָָָֹיֹודע
ּתרּום  עֹוׂשה חזקתֹו ׁשליח חזקת ּבאּסּורין אֹומרין ׁשאין ; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּתרם ׁשל  אחר ׁשּמא וחֹוׁשׁש להחמיר; אּלא להקל, יחּותֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּברׁשּות. ְִֶֹׁשּלא

.Ê ּבעל ׁשל ּכדעּתֹו ּתֹורם - ּותרם' 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹהאֹומר
אחד הּבית  מפריׁש רעה, עין ּבעל ׁשהּוא ּבֹו יֹודע היה אם : ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

אחד  לֹו מפריׁש ׂשבעה, נפׁש ּבעל היה ואם ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּׁשּׁשים;
ּבבינֹונית, לֹו מפריׁש - ּדעּתֹו יֹודע אינֹו ואם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָמארּבעים.
אחד  ּבידֹו ועלתה לבינֹונית, נתּכּון מחמּׁשים. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאחד
נתּכּון  ואם ּתרּומה; ּתרּומתֹו - מּׁשּׁשים אחד אֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָמארּבעים
וארּבעים  מּתׁשעה אחד אפּלּו ותרם הּבינֹונית, על ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָלהֹוסיף

ּתרּומה. ּתרּומתֹו אין -ְְֵָָ
.Á:ׁשּנאמר ּומעׂשרֹות, ּבתרּומה חּיבין - הּׁשּתפין ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּפרֹות

לּטל "מעׂשרתיכם" צריכין אין והּׁשּתפין ׁשנים; ׁשל אפּלּו , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֻ
ּתרם  ּתרּומה. ּתרּומתֹו מהן, הּתֹורם ּכל אּלא מּזה, זה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָרׁשּות
ׁשּתרם  ידע לא ׁשהרי ּתרּומה, ותרם הּׁשני ּובא מהן, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאחד
אינּה הּׁשני ּתרּומת זה, על זה ממחין היּו אם - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָחברֹו
אין  ּכּׁשעּור, הראׁשֹון ותרם ממחין היּו לא ואם ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹּתרּומה.
ּכּׁשעּור, הראׁשֹון ּתרם לא ואם ּתרּומה; הּׁשני ְְְִִִִֵַַַַָָָֹּתרּומת

ּתרּומה. ׁשניהן ְְְֵֶַָּתרּומת
.Ë:וׁשפחתֹו לעבּדֹו אֹו ּביתֹו לבן אֹו לׁשּתפֹו ְְְְְְִֵֵֶַָָָֻהאֹומר

אם  - ׁשּיתרמּו קדם ׁשליחּותן ּובּטל לתרם, והלכּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָֹֹֹֹ'ּתרם',
ׁשאמר  ּכגֹון - ׁשּנה ואם ּתרּומה; ּתרּומתֹו הּׁשליח, ׁשּנה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹלא

הּצפֹון', מן 'ּתרם ּובּטל לֹו: הֹואיל - הּדרֹום מן ותרם ְְִִִִֵַַַָָָֹ
ּתרּומה  אינּה מּקדם, .ׁשליחּותֹו ְְִִֵֶָָֹ

.È ּתרם ׁשּלא עד אם - ועּכב הּבית ּבעל ּובא ׁשּתרם, ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאריס
ּתרּומתֹו עּכב, מּׁשּתרם ואם ּתרּומה; ּתרּומתֹו אין ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָעּכב,

יתֹומים.ּתרּומה  נכסי ּתֹורמין והאּפיטרֹוּפין . ְְְְְְִִִִִֵֶָָ
.‡È והּגזלן היּוהּגּנב ואם ּתרּומה; ּתרּומתן והאּנס, ְְְְְְִַַַַַָָָָָָָָ

ּתרּומה. ּתרּומתן אין רֹודפין, ְְְְִִֵַָָָָהּבעלים
.·È ּׁשהן מה על ּתֹורמין והאּׁשה, והעבד והּׂשכיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבן

ּדבר  ּתֹורם אדם ׁשאין הּכל, על יתרמּו לא אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹאֹוכלין;
ּבעּסתּה והאּׁשה אביו, ׁשלחן על ּבׁשאֹוכל הּבן ׁשּלֹו. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשאינֹו

ּברׁשּות. ׁשהן מּפני ּתֹורמין, -ְְְִִִֵֵֶ
.‚È ּבעל מּדעת ׁשּלא לתרם רׁשּות להן אין ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹהּפֹועלים,

הּיין, את לטּמא ירצּו ׁשאם - ּבּגת הּדֹורכין מן חּוץ ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַהּבית;
על  והאמינם להן ׁשּמסר ּולפי מּיד; אֹותֹו מטּמאין הם ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהרי

ּתרּומתם ּתרמּו, ואם ּכׁשלּוחין, הן הרי ,ּתרּומה ּכ. ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָ
.„È ליּופֹועל 'ּכנׂש הּבית: ּבעל לֹו ותרם,ׁשאמר ּגרני', ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ּתרּומה  ּתרּומתֹו - ּכּנׂש ּכ .ואחר ְְְִֵַַָָָ
.ÂËׁשאינּה ּתֹורה ּדין - מּׁשּלֹו ּתרּומה ׁשהפריׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָהּנכרי

חּיב  ׁשאינֹו לפי ּתרּומתן ּתרּומה, ׁשּתהיה ּגזרּו, ּומּדבריהם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
הּממֹון  זה יהיה ׁשּלא ּכיסין, ּבעלי מּׁשּום - ּגזרה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּתרּומה;
הּגֹוי  את ּובֹודקין לפטרֹו. ּכדי ּבגֹוי אֹותֹו ויתלה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָליׂשראל,
הפרׁשּתיה', יׂשראל 'ּבדעת אמר, אם ּתרּומה: ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשהפריׁש
לּׁשמים. ּבלּבֹו ׁשּמא ּגניזה, טעּונה - לאו ואם לּכהן; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּתּנתן
ׁשהפריׁש ּגֹוי אבל יׂשראל. ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבּמה
ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין עליה; ּגזרּו לא לארץ, ּבחּוצה ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָֹּתרּומה

ּכלל. ּתרּומה ואינּה ,ְְְִֵָָָָצרי
.ÊË ואמר הּמתּכּון 'מעׂשר' 'מעׂשר', ואמר 'ּתרּומה' לֹומר ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָָ

ּכלּום  אמר לא - ׁשוין.'ּתרּומה' ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד ; ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹ
הרי  - ּכלּום ּבׂשפתיו הֹוציא ולא ּבמחׁשבּתֹו, ּתרּומה ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹהפריׁש
ּבמחׁשבה  ּתרּומתכם", לכם "ונחׁשב ׁשּנאמר: ּתרּומה, ְְְְְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָזֹו

ּתרּומה. ּתהיה ְְְִִֶַָּבלבד
.ÊÈהיא הּמפריׁש הרי הּתנאי, נתקּים אם - ּתנאי על ּתרּומה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָ

נתקּי לא ואם ּתרּומה ּתרּומה; אינּה ּתרּומה ם, הּמפריׁש וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
לחכם  עליהן נׁשאל זה הרי - עליהם ונחם מעׂשרֹות, ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹו
ּכמֹות  חּלין ותחזר הּנדרים, ׁשאר ׁשּמּתירין ּכדר לֹו, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻּומּתיר
ּתחּלה, ׁשהפריׁש אֹותּה ׁשנּיה ּפעם ׁשּיפריׁש עד - ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשהיתה

אחרֹות. ּפרֹות ֲֵֵאֹו
.ÁÈ מנת הּתֹורם על ּתרּומה זֹו 'הרי ואמר: יין, ׁשל ּבֹור ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָ

ּומן  הּׁשבר מן ׁשלם ׁשּתעלה צרי - ׁשלם' ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּתעלה
מדּמעת  אינּה נׁשּברה, ואם הּטמאה; מן לא אבל .הּׁשפיכה, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֹֻ

לּבֹור  ּתּגיע לא ּתתּגלּגל אֹו ׁשם ּתּׁשבר ׁשאם ּבמקֹום ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּניחּה
הּתנאי. נתקּים ׁשּכבר מדּמעת, זֹו הרי -ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָ

.ËÈ ּבתרּומת ּבּמה אבל ּגדֹולה. ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָ
נתקּים  ׁשעלתה, ּכיון - הּמּקף מן ׁשּלא לתרם ׁשּמּתר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻמעׂשר,
אֹו ׁשּנׁשּברה ּפי על ואף - מעׂשר ּתרּומת היא והרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָּתנאֹו;

ׁשּנטמאת  לֹומר צרי ואין .נׁשּפכה, ְְְְִִִֵֶַָָָ
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.Î:אֹוהאֹומר חּלין', וׁשּלמּטה ּתרּומה 'ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשהּדבר  קּימין, ּדבריו - ּתרּומה' וׁשּלמּטה חּלין ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ'ׁשּלמעלה

הּתֹורם  ּבדעת .ּתלּוי ְֵַַַָ
.‡Î זֹוהּתֹורם ׁשּתהיה לּבֹו את ׁשּיכּון צרי - הּגרן את ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

ּׁשּבּקטיעין מה ועל הּכרי, על שלא ּתרּומה קטועות [שבלים ְְְְִִִֶַַַַַָ
הּתֹורם נידושו] הּתבן. ּׁשּבתֹו מה ועל ּׁשּבּצדדין, מה ועל ,ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ

ּׁשּבחרצּנין, מה על לתרם לּבֹו את ׁשּיכּון צרי - הּיקב ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹאת
ּׁשּבּזּוגין מה צרי[קליפות]ועל יין, ׁשל הּבֹור את הּתֹורם . ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

ּׁשּבּגפת מה על לתרם לּבֹו את לא [פסולת]ׁשּיכּון ואם . ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
הּוא, ּדין ּבית ׁשּתנאי הּכל; נפטר - סתם ּתרם אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹנתּכּון,
ונמצאּו ּתאנים, ׁשל ּכלּכּלה הּתֹורם הּכל. על ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשהּתרּומה
לתרם  ׁשּבלּבֹו מּפני ּפטּורין, אּלּו הרי - הּכלּכּלה ּבצד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּתאנים

הּכל. ַַֹעל

ה  ¤¤ּפרק
הּיפה ‡. מן אּלא ּתֹורמין את אין "ּבהרימכם ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

אף  הּמתקּים, מן ּתֹורם - ּכהן ׁשם אין ואם מּמּנּו"; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹחלּבֹו
ּתאנים  ּתֹורם ּכיצד? מתקּים. ׁשאינֹו יפה ׁשם ׁשּיׁש ּפי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָעל

הּגרֹוגרֹות מיובשות]על ּכהן,[תאנים ּבֹו ׁשאין ּובמקֹום ; ְְֵֵֶַַָָֹ
ּתאנים  לעׂשֹות רגיל ואם הּתאנים. על ּגרֹוגרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָּתֹורם
ּבמקֹום  אפּלּו הּגרֹוגרֹות, על הּתאנים מן ּתֹורם - ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָּגרֹוגרֹות
מן  ּתֹורמין אין - ּכהן ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל ּכהן. ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹׁשאין
לעׂשֹות  ׁשּדרּכן ּבמקֹום אפּלּו הּתאנים, על ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָהּגרֹוגרֹות

ּגרֹוגרֹות. ְְִֵָּתאנים
א ·. קטן, ׁשהּוא ּפי על אף ׁשלם, ּבצל לא ותֹורמין בל ְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹ

ּגדֹול  ׁשהּוא ּפי על אף ּבצל, ּתֹורמין חצי אין מקֹום. ּבכל - ְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
וכמלאה  הּגרן, מן "ּכּדגן ׁשּנאמר: מינֹו, ׁשאינֹו על ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּמין

ּתרּומה. אינּה ּתרם, ואם הּיקב"; ְְִִֵֶַַָָָָמן
ּכל ‚. אחד, חּטים מין ּכל אחד, מין - והּמלפפֹון ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָהּקּׁשּות

וכל  זה. על מּזה ותֹורם אחד; ּודבלה ּוגרֹוגרֹות ּתאנים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמין
מן  אפּלּו זה, על מּזה יתרם לא - ּבחברֹו ּכלאים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַֹֹׁשהּוא

הרע  על וחמּׁשים הּיפה חּטים סאה חמּׁשים לֹו היּו ּכיצד? . ְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
- חּטים סאין ׁשני הּכל על והפריׁש אחד, ּבבית ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹׂשעֹורים
הּיפה  מן ּתֹורם - ּבחברֹו ּכלאים ׁשאינֹו וכל ּתרּומה. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאינן
הרע  מן ּתרם ואם הּיפה; על הרע מן לא אבל הרע, ְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹעל
החּטים, על הּזּונין מן חּוץ - ּתרּומה ּתרּומתֹו הּיפה, ְְִִִִֶַַַַַָָָעל

אדם. מאכל הּזּונין ׁשאין ְֲִִֵֵֶַַַָָמּפני
ׁשּלא „. ּדבר על מלאכּתֹו ׁשּנגמרה מּדבר ּתֹורמין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹאין

ּדבר  על מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא מּדבר ולא מלאכּתֹו, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֹנגמרה
על  מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא מּדבר ולא מלאכּתֹו, ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנגמרה

מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא הּגרן,ּדבר מן "ּכּדגן ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּתרמּו, ואם הּגמּור; על הּגמּור מן הּיקב", מן ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָוכמלאה

ּתרּומה. ְְָָָּתרּומתן
מּׁשּיכבר‰. הּגרן? את ּתֹורמין ּכבר [יסנן]מאימתי ; ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ּכבּור  ׁשאינֹו על הּכבּור מן ּתֹורם ׁשּבלים מקצת, המכּנס . ְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
מלילֹות לעׂשֹותן ּביתֹו שהן]לתֹו כמות זה [לאכלם הרי , ְְֲֲִֵֵֶַָ

ׁשּבלים. מהן ֳִִֵֵֶּתֹורם

.Â;וערב ׁשתי ּבּה מּׁשּיהּלכּו הּגת? את ּתֹורמין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמאימתי
מּׁשּיעטנּו הּזיתים? את ּתֹורמין [מתחילת מאימתי ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.סחיטתם]
.Êּתרּומתֹו ּתרם, ואם הּטמא; על הּטהֹור מן ּתֹורמין ְְְִִִֵֵַַַַָָָָאין

ׁשּנטמא ּתרּומה  ּדבלה ׁשל ׁשעּגּול מּסיני, למׁשה והלכה . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּבֹו. הּטמא על ׁשּבֹו הּטהֹור מן לכּתחּלה ּתֹורמין - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָמקצתֹו
ׁשל  אגּדה אפּלּו אּלא אחד, ּגּוף ׁשהּוא ּבלבד העּגּול ְְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻולא
ּתֹורמין  - מקצתּה ׁשּנטמאת חּטים ׁשל ערמה אפּלּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָירק,
עּגּולים  ׁשני היּו אם אבל ׁשּבּה. הּטמא על ׁשּבּה הּטהֹור ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמן
טהֹורה  ואחת טמאה אחת ערמֹות, ׁשּתי אֹו אגּדֹות ׁשּתי ְְְְְֲֲֵֵֵֵַַַַָָֻאֹו
ותֹורמין  לכּתחּלה. הּטמא על הּטהֹור מן יתרם לא - ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹּבצּדּה
ׁשּנאמר: - לכּתחּלה הּטמא על הּטהֹור מן מעׂשר ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּתרּומת

ׁשּבֹו. המקּדׁש מן טל מּמּנּו", מקּדׁשֹו ְְְִִִֶֶֶַָֹֻ"את
.Á,ּבׁשֹוגג - ּתרם ואם הּטהֹור. על הּטמא מן ּתֹורמין ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָאין

וזה  הּׁשירים, את ּתּקן לא - ּבמזיד ּתרּומה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּתרּומתֹו
ויתרם  ויחזר ּתרּומה, ׁשּלא ׁשהרים אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹ

הּטמא  מן לתרם ׁשּמּתר וׁשגג ידע, אם אבל ּבּטמאה; ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻידע
הרי - הּטהֹור מעׂשר.על  ּבתרּומת וכן ּכּמזיד. הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָ

.Ëהּתלּוׁש מן ולא הּתלּוׁש, על המחּבר מן ּתֹורמין ְְְִִִֵַַַַָָָֹֻאין
המחּבר  'ּפרֹות על ואמר: ּתלּוׁשין, ּפרֹות לֹו היּו ּכיצד? . ְְְִֵֵֵַַַַָָָֻ

המחּברים' אּלּו ּפרֹות על ּתרּומה יהיּו שלו]אּלּו ,[שאינם ְְְִִֵֵֵַַָָֻ
ערּוגֹות ׁשּתי לֹו ׁשהיּו אֹו 'לכׁשּיּתלׁשּו', אמר ,[שלו]אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָ

ּפרֹות  על ּתרּומה יהיּו ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה 'ּפר ֹות ְְְְֲִִֵֵַַָָָואמר:
מחּברין  זֹו ערּוגה 'ּפרֹות ׁשאמר: אֹו מחּברים', זֹו ְְֲֲִִֵֶַָָָָָֻֻערּוגה
ּכלּום. אמר לא - ּתלּוׁשין' זֹו ערּוגה ּפרֹות על ּתרּומה ְְְְֲִִֵַַָָָֹיהיּו
על  ּתרּומה יהיּו ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה 'ּפרֹות אמר: אם ְְְֲֲִִִֵַַָָָָאבל
ּובידֹו הֹואיל - ונתלׁשּו לכׁשּיּתלׁשּו', זֹו ערּוגה ְְְְְְֲִִִִֵֶָָָּפרֹות
ּדבריו  ׁשניהן, ולכׁשּיּתלׁשּו מעׂשה; מחּסר אינֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻלתלׁשם,

ׁשּיאמר. ּבעת ׁשליׁש ׁשּתיהן ׁשּיביאּו והּוא, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹקּימין;
.È;הּלח על הּיבׁש מן ולא הּיבׁש, על הּלח מן ּתֹורמין ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹאין

ּתרּומה  ּתרּומתֹו ּתרם, ולּקט ואם הּיֹום, ירק לּקט ּכיצד? . ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָ
ּדרּכֹו ּכן אם אּלא זה, על מּזה ּתֹורמין אין - למחר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּמּנּו
ׁשלׁשה  להׁשּתּמר ׁשּדרּכֹו ירק וכן ימים; ׁשני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹלהׁשּתּמר
הּימים  ּבׁשלׁשת ׁשּלּקט ּכל - הּמלפפֹונֹות ּכגֹון ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹימים,
אחד  יֹום להׁשּתּמר ׁשּדרּכֹו ירק זה. על מּזה ותֹורם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמצטרף,
זה. על מּזה ּתֹורם - ּבערב ולּקט ּבׁשחרית ולּקט ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבלבד,

.‡È,ׁשעברה ׁשנה ּפרֹות על זֹו ׁשנה מּפרֹות ּתֹורמין ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָאין
- ּתרם ואם זֹו; ׁשנה ּפרֹות על ׁשעברה ׁשנה מּפרֹות ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹולא

ּתרּומה  ׁשנ אינּה "ׁשנה ׁשּנאמר: ראׁש, ערב ירק לּקט ה". ְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ׁשּבאה  אחר ולּקט וחזר הּׁשמׁש, ּבאה ׁשּלא עד ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּׁשנה
יׁשן. וזה חדׁש, ׁשּזה זה; על מּזה ּתֹורמין אין - ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּׁשמׁש
ׁשּלא  עד ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה ּבערב אתרֹוג לּקט אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוכן
- הּׁשמׁש מּׁשּבאה אחר אתרֹוג ולּקט וחזר הּׁשמׁש, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבאה
הּׁשנה  ראׁש ּבתׁשרי ׁשאחד מּפני זה; על מּזה ּתֹורמין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאין
ּבׁשבט  עׂשר וחמּׁשה וקטנּיֹות, וירקֹות ּתבּואה ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָלמעׂשרֹות

האילן. למעׂשרֹות הּׁשנה ְְִַַַָָָָֹראׁש
.·È ולא לארץ, חּוצה ּפרֹות על הארץ ּפרֹות ּתֹורמין ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאין
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ּתרּומה:·. ּתרּומתן אין ּתרמּו, ואם יתרמּו; לא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹחמּׁשה
יׂשראל, ׁשל ׁשּתרם והּנכרי והּקטן; והּׁשֹוטה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהחרׁש,
ּברׁשּות  ׁשּלא ׁשּלֹו, ׁשאינֹו את והּתֹורם ּברׁשּותֹו; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹואפּלּו
זֹו הרי - אחרים ׁשל על מּׁשּלֹו הּתֹורם אבל ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּבעלים.
לכל  ׁשּנֹותנּה ׁשּלֹו, הנאה וטֹובת ּפרֹותיהן; ותּקן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּתרּומה,

ׁשּירצה. ְִֵֶֶֹּכהן
ולּקט ‚. חברֹו ׂשדה לתֹו ׁשּירד אֹו ּברׁשּות, ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהּתֹורם

הּבית  ּבעל ּבא אם - ותרם ׁשּיּקחם ּכדי ּברׁשּות ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפרֹות
מּמה  יפֹות ׁשם היּו אם - הּיפֹות' אצל הּל' לֹו: ְִִֵֵֶַַַַָָָָָואמר
היּו לא ואם מקּפיד; אינֹו ׁשהרי ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּׁשּתרם
אמר  ׁשּלא ּתרּומה, ּתרּומתֹו אין - ּׁשּתרם מּמה יפֹות ְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשם
והֹוסיף  ולּקט הּבית ּבעל ּבא ואם מחּוי. ּדר על אּלא ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָלֹו

ּתרּומה  ּתרּומתֹו לֹו, אין ּבין מהן יפֹות לֹו יׁש ּבין -. ְְֵֵֵֵֵֶָָָ
ּתרּומה „. ּתרּומתן ּתרמּו, ואם יתרמּו; לא חרׁשחמּׁשה : ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָֹֹ

והאּלם  הּברכה; ׁשֹומע ׁשאינֹו לפי ׁשֹומע, ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָמדּבר
;לבר יכֹולין ׁשאינן מּפני - והערם מדּבר, ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּׁשֹומע
את  ּולהפריׁש לכּון יכֹולין ׁשאינן מּפני - והּסּומה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהּׁשּכֹור

ֶַָהּיפה.
ׁשּתי ‰. הביא ׁשּלא ּפי על אף - נדרים לעֹונת ׁשהּגיע ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹקטן

ּתרּומה, ּתרּומתֹו ּתרם, אם - ּגדֹול נעׂשה ולא ְְְְֲִַַָָָָָָֹׂשערֹות,
קּימין  והקּדׁשן ונדריהן הֹואיל ּתֹורה; ׁשל ּבתרּומה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואפּלּו

ּבּנדרים. ׁשּבארנּו ּכמֹו הּתֹורה, ְְְִִֵֶַַַָָמן
.Âואינֹו לתרם, והל לי', ּותרם 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְְְִִִֵֵֵַָָֹֹהאֹומר

אין  - ּתרּום ּכריֹו ּומצא ּובא ּתרם, לא אֹו ּתרם אם ְִִֵֵַַַָָָָָָֹיֹודע
ּתרּום  עֹוׂשה חזקתֹו ׁשליח חזקת ּבאּסּורין אֹומרין ׁשאין ; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּתרם ׁשל  אחר ׁשּמא וחֹוׁשׁש להחמיר; אּלא להקל, יחּותֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּברׁשּות. ְִֶֹׁשּלא

.Ê ּבעל ׁשל ּכדעּתֹו ּתֹורם - ּותרם' 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹהאֹומר
אחד הּבית  מפריׁש רעה, עין ּבעל ׁשהּוא ּבֹו יֹודע היה אם : ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

אחד  לֹו מפריׁש ׂשבעה, נפׁש ּבעל היה ואם ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּׁשּׁשים;
ּבבינֹונית, לֹו מפריׁש - ּדעּתֹו יֹודע אינֹו ואם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָמארּבעים.
אחד  ּבידֹו ועלתה לבינֹונית, נתּכּון מחמּׁשים. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאחד
נתּכּון  ואם ּתרּומה; ּתרּומתֹו - מּׁשּׁשים אחד אֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָמארּבעים
וארּבעים  מּתׁשעה אחד אפּלּו ותרם הּבינֹונית, על ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָלהֹוסיף

ּתרּומה. ּתרּומתֹו אין -ְְֵָָ
.Á:ׁשּנאמר ּומעׂשרֹות, ּבתרּומה חּיבין - הּׁשּתפין ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּפרֹות

לּטל "מעׂשרתיכם" צריכין אין והּׁשּתפין ׁשנים; ׁשל אפּלּו , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֻ
ּתרם  ּתרּומה. ּתרּומתֹו מהן, הּתֹורם ּכל אּלא מּזה, זה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָרׁשּות
ׁשּתרם  ידע לא ׁשהרי ּתרּומה, ותרם הּׁשני ּובא מהן, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאחד
אינּה הּׁשני ּתרּומת זה, על זה ממחין היּו אם - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָחברֹו
אין  ּכּׁשעּור, הראׁשֹון ותרם ממחין היּו לא ואם ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹּתרּומה.
ּכּׁשעּור, הראׁשֹון ּתרם לא ואם ּתרּומה; הּׁשני ְְְִִִִֵַַַַָָָֹּתרּומת

ּתרּומה. ׁשניהן ְְְֵֶַָּתרּומת
.Ë:וׁשפחתֹו לעבּדֹו אֹו ּביתֹו לבן אֹו לׁשּתפֹו ְְְְְְִֵֵֶַָָָֻהאֹומר

אם  - ׁשּיתרמּו קדם ׁשליחּותן ּובּטל לתרם, והלכּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָֹֹֹֹ'ּתרם',
ׁשאמר  ּכגֹון - ׁשּנה ואם ּתרּומה; ּתרּומתֹו הּׁשליח, ׁשּנה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹלא

הּצפֹון', מן 'ּתרם ּובּטל לֹו: הֹואיל - הּדרֹום מן ותרם ְְִִִִֵַַַָָָֹ
ּתרּומה  אינּה מּקדם, .ׁשליחּותֹו ְְִִֵֶָָֹ

.È ּתרם ׁשּלא עד אם - ועּכב הּבית ּבעל ּובא ׁשּתרם, ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאריס
ּתרּומתֹו עּכב, מּׁשּתרם ואם ּתרּומה; ּתרּומתֹו אין ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָעּכב,

יתֹומים.ּתרּומה  נכסי ּתֹורמין והאּפיטרֹוּפין . ְְְְְְִִִִִֵֶָָ
.‡È והּגזלן היּוהּגּנב ואם ּתרּומה; ּתרּומתן והאּנס, ְְְְְְִַַַַַָָָָָָָָ

ּתרּומה. ּתרּומתן אין רֹודפין, ְְְְִִֵַָָָָהּבעלים
.·È ּׁשהן מה על ּתֹורמין והאּׁשה, והעבד והּׂשכיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבן

ּדבר  ּתֹורם אדם ׁשאין הּכל, על יתרמּו לא אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹאֹוכלין;
ּבעּסתּה והאּׁשה אביו, ׁשלחן על ּבׁשאֹוכל הּבן ׁשּלֹו. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשאינֹו

ּברׁשּות. ׁשהן מּפני ּתֹורמין, -ְְְִִִֵֵֶ
.‚È ּבעל מּדעת ׁשּלא לתרם רׁשּות להן אין ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹהּפֹועלים,

הּיין, את לטּמא ירצּו ׁשאם - ּבּגת הּדֹורכין מן חּוץ ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַהּבית;
על  והאמינם להן ׁשּמסר ּולפי מּיד; אֹותֹו מטּמאין הם ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהרי

ּתרּומתם ּתרמּו, ואם ּכׁשלּוחין, הן הרי ,ּתרּומה ּכ. ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָ
.„È ליּופֹועל 'ּכנׂש הּבית: ּבעל לֹו ותרם,ׁשאמר ּגרני', ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ּתרּומה  ּתרּומתֹו - ּכּנׂש ּכ .ואחר ְְְִֵַַָָָ
.ÂËׁשאינּה ּתֹורה ּדין - מּׁשּלֹו ּתרּומה ׁשהפריׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָהּנכרי

חּיב  ׁשאינֹו לפי ּתרּומתן ּתרּומה, ׁשּתהיה ּגזרּו, ּומּדבריהם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
הּממֹון  זה יהיה ׁשּלא ּכיסין, ּבעלי מּׁשּום - ּגזרה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּתרּומה;
הּגֹוי  את ּובֹודקין לפטרֹו. ּכדי ּבגֹוי אֹותֹו ויתלה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָליׂשראל,
הפרׁשּתיה', יׂשראל 'ּבדעת אמר, אם ּתרּומה: ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשהפריׁש
לּׁשמים. ּבלּבֹו ׁשּמא ּגניזה, טעּונה - לאו ואם לּכהן; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּתּנתן
ׁשהפריׁש ּגֹוי אבל יׂשראל. ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבּמה
ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין עליה; ּגזרּו לא לארץ, ּבחּוצה ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָֹּתרּומה

ּכלל. ּתרּומה ואינּה ,ְְְִֵָָָָצרי
.ÊË ואמר הּמתּכּון 'מעׂשר' 'מעׂשר', ואמר 'ּתרּומה' לֹומר ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָָ

ּכלּום  אמר לא - ׁשוין.'ּתרּומה' ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד ; ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹ
הרי  - ּכלּום ּבׂשפתיו הֹוציא ולא ּבמחׁשבּתֹו, ּתרּומה ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹהפריׁש
ּבמחׁשבה  ּתרּומתכם", לכם "ונחׁשב ׁשּנאמר: ּתרּומה, ְְְְְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָזֹו

ּתרּומה. ּתהיה ְְְִִֶַָּבלבד
.ÊÈהיא הּמפריׁש הרי הּתנאי, נתקּים אם - ּתנאי על ּתרּומה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָ

נתקּי לא ואם ּתרּומה ּתרּומה; אינּה ּתרּומה ם, הּמפריׁש וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
לחכם  עליהן נׁשאל זה הרי - עליהם ונחם מעׂשרֹות, ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹו
ּכמֹות  חּלין ותחזר הּנדרים, ׁשאר ׁשּמּתירין ּכדר לֹו, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻּומּתיר
ּתחּלה, ׁשהפריׁש אֹותּה ׁשנּיה ּפעם ׁשּיפריׁש עד - ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשהיתה

אחרֹות. ּפרֹות ֲֵֵאֹו
.ÁÈ מנת הּתֹורם על ּתרּומה זֹו 'הרי ואמר: יין, ׁשל ּבֹור ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָ

ּומן  הּׁשבר מן ׁשלם ׁשּתעלה צרי - ׁשלם' ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּתעלה
מדּמעת  אינּה נׁשּברה, ואם הּטמאה; מן לא אבל .הּׁשפיכה, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֹֻ

לּבֹור  ּתּגיע לא ּתתּגלּגל אֹו ׁשם ּתּׁשבר ׁשאם ּבמקֹום ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּניחּה
הּתנאי. נתקּים ׁשּכבר מדּמעת, זֹו הרי -ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָ

.ËÈ ּבתרּומת ּבּמה אבל ּגדֹולה. ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָ
נתקּים  ׁשעלתה, ּכיון - הּמּקף מן ׁשּלא לתרם ׁשּמּתר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻמעׂשר,
אֹו ׁשּנׁשּברה ּפי על ואף - מעׂשר ּתרּומת היא והרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָּתנאֹו;

ׁשּנטמאת  לֹומר צרי ואין .נׁשּפכה, ְְְְִִִֵֶַָָָ
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.Î:אֹוהאֹומר חּלין', וׁשּלמּטה ּתרּומה 'ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשהּדבר  קּימין, ּדבריו - ּתרּומה' וׁשּלמּטה חּלין ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ'ׁשּלמעלה

הּתֹורם  ּבדעת .ּתלּוי ְֵַַַָ
.‡Î זֹוהּתֹורם ׁשּתהיה לּבֹו את ׁשּיכּון צרי - הּגרן את ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

ּׁשּבּקטיעין מה ועל הּכרי, על שלא ּתרּומה קטועות [שבלים ְְְְִִִֶַַַַַָ
הּתֹורם נידושו] הּתבן. ּׁשּבתֹו מה ועל ּׁשּבּצדדין, מה ועל ,ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ

ּׁשּבחרצּנין, מה על לתרם לּבֹו את ׁשּיכּון צרי - הּיקב ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹאת
ּׁשּבּזּוגין מה צרי[קליפות]ועל יין, ׁשל הּבֹור את הּתֹורם . ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

ּׁשּבּגפת מה על לתרם לּבֹו את לא [פסולת]ׁשּיכּון ואם . ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
הּוא, ּדין ּבית ׁשּתנאי הּכל; נפטר - סתם ּתרם אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹנתּכּון,
ונמצאּו ּתאנים, ׁשל ּכלּכּלה הּתֹורם הּכל. על ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשהּתרּומה
לתרם  ׁשּבלּבֹו מּפני ּפטּורין, אּלּו הרי - הּכלּכּלה ּבצד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּתאנים

הּכל. ַַֹעל

ה  ¤¤ּפרק
הּיפה ‡. מן אּלא ּתֹורמין את אין "ּבהרימכם ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

אף  הּמתקּים, מן ּתֹורם - ּכהן ׁשם אין ואם מּמּנּו"; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹחלּבֹו
ּתאנים  ּתֹורם ּכיצד? מתקּים. ׁשאינֹו יפה ׁשם ׁשּיׁש ּפי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָעל

הּגרֹוגרֹות מיובשות]על ּכהן,[תאנים ּבֹו ׁשאין ּובמקֹום ; ְְֵֵֶַַָָֹ
ּתאנים  לעׂשֹות רגיל ואם הּתאנים. על ּגרֹוגרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָּתֹורם
ּבמקֹום  אפּלּו הּגרֹוגרֹות, על הּתאנים מן ּתֹורם - ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָּגרֹוגרֹות
מן  ּתֹורמין אין - ּכהן ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל ּכהן. ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹׁשאין
לעׂשֹות  ׁשּדרּכן ּבמקֹום אפּלּו הּתאנים, על ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָהּגרֹוגרֹות

ּגרֹוגרֹות. ְְִֵָּתאנים
א ·. קטן, ׁשהּוא ּפי על אף ׁשלם, ּבצל לא ותֹורמין בל ְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹ

ּגדֹול  ׁשהּוא ּפי על אף ּבצל, ּתֹורמין חצי אין מקֹום. ּבכל - ְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
וכמלאה  הּגרן, מן "ּכּדגן ׁשּנאמר: מינֹו, ׁשאינֹו על ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּמין

ּתרּומה. אינּה ּתרם, ואם הּיקב"; ְְִִֵֶַַָָָָמן
ּכל ‚. אחד, חּטים מין ּכל אחד, מין - והּמלפפֹון ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָהּקּׁשּות

וכל  זה. על מּזה ותֹורם אחד; ּודבלה ּוגרֹוגרֹות ּתאנים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמין
מן  אפּלּו זה, על מּזה יתרם לא - ּבחברֹו ּכלאים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַֹֹׁשהּוא

הרע  על וחמּׁשים הּיפה חּטים סאה חמּׁשים לֹו היּו ּכיצד? . ְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
- חּטים סאין ׁשני הּכל על והפריׁש אחד, ּבבית ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹׂשעֹורים
הּיפה  מן ּתֹורם - ּבחברֹו ּכלאים ׁשאינֹו וכל ּתרּומה. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאינן
הרע  מן ּתרם ואם הּיפה; על הרע מן לא אבל הרע, ְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹעל
החּטים, על הּזּונין מן חּוץ - ּתרּומה ּתרּומתֹו הּיפה, ְְִִִִֶַַַַַָָָעל

אדם. מאכל הּזּונין ׁשאין ְֲִִֵֵֶַַַָָמּפני
ׁשּלא „. ּדבר על מלאכּתֹו ׁשּנגמרה מּדבר ּתֹורמין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹאין

ּדבר  על מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא מּדבר ולא מלאכּתֹו, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֹנגמרה
על  מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא מּדבר ולא מלאכּתֹו, ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנגמרה

מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא הּגרן,ּדבר מן "ּכּדגן ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּתרמּו, ואם הּגמּור; על הּגמּור מן הּיקב", מן ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָוכמלאה

ּתרּומה. ְְָָָּתרּומתן
מּׁשּיכבר‰. הּגרן? את ּתֹורמין ּכבר [יסנן]מאימתי ; ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ּכבּור  ׁשאינֹו על הּכבּור מן ּתֹורם ׁשּבלים מקצת, המכּנס . ְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
מלילֹות לעׂשֹותן ּביתֹו שהן]לתֹו כמות זה [לאכלם הרי , ְְֲֲִֵֵֶַָ

ׁשּבלים. מהן ֳִִֵֵֶּתֹורם

.Â;וערב ׁשתי ּבּה מּׁשּיהּלכּו הּגת? את ּתֹורמין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמאימתי
מּׁשּיעטנּו הּזיתים? את ּתֹורמין [מתחילת מאימתי ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.סחיטתם]
.Êּתרּומתֹו ּתרם, ואם הּטמא; על הּטהֹור מן ּתֹורמין ְְְִִִֵֵַַַַָָָָאין

ׁשּנטמא ּתרּומה  ּדבלה ׁשל ׁשעּגּול מּסיני, למׁשה והלכה . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּבֹו. הּטמא על ׁשּבֹו הּטהֹור מן לכּתחּלה ּתֹורמין - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָמקצתֹו
ׁשל  אגּדה אפּלּו אּלא אחד, ּגּוף ׁשהּוא ּבלבד העּגּול ְְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻולא
ּתֹורמין  - מקצתּה ׁשּנטמאת חּטים ׁשל ערמה אפּלּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָירק,
עּגּולים  ׁשני היּו אם אבל ׁשּבּה. הּטמא על ׁשּבּה הּטהֹור ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמן
טהֹורה  ואחת טמאה אחת ערמֹות, ׁשּתי אֹו אגּדֹות ׁשּתי ְְְְְֲֲֵֵֵֵַַַַָָֻאֹו
ותֹורמין  לכּתחּלה. הּטמא על הּטהֹור מן יתרם לא - ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹּבצּדּה
ׁשּנאמר: - לכּתחּלה הּטמא על הּטהֹור מן מעׂשר ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּתרּומת

ׁשּבֹו. המקּדׁש מן טל מּמּנּו", מקּדׁשֹו ְְְִִִֶֶֶַָֹֻ"את
.Á,ּבׁשֹוגג - ּתרם ואם הּטהֹור. על הּטמא מן ּתֹורמין ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָאין

וזה  הּׁשירים, את ּתּקן לא - ּבמזיד ּתרּומה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּתרּומתֹו
ויתרם  ויחזר ּתרּומה, ׁשּלא ׁשהרים אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹ

הּטמא  מן לתרם ׁשּמּתר וׁשגג ידע, אם אבל ּבּטמאה; ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻידע
הרי - הּטהֹור מעׂשר.על  ּבתרּומת וכן ּכּמזיד. הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָ

.Ëהּתלּוׁש מן ולא הּתלּוׁש, על המחּבר מן ּתֹורמין ְְְִִִֵַַַַָָָֹֻאין
המחּבר  'ּפרֹות על ואמר: ּתלּוׁשין, ּפרֹות לֹו היּו ּכיצד? . ְְְִֵֵֵַַַַָָָֻ

המחּברים' אּלּו ּפרֹות על ּתרּומה יהיּו שלו]אּלּו ,[שאינם ְְְִִֵֵֵַַָָֻ
ערּוגֹות ׁשּתי לֹו ׁשהיּו אֹו 'לכׁשּיּתלׁשּו', אמר ,[שלו]אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָ

ּפרֹות  על ּתרּומה יהיּו ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה 'ּפר ֹות ְְְְֲִִֵֵַַָָָואמר:
מחּברין  זֹו ערּוגה 'ּפרֹות ׁשאמר: אֹו מחּברים', זֹו ְְֲֲִִֵֶַָָָָָֻֻערּוגה
ּכלּום. אמר לא - ּתלּוׁשין' זֹו ערּוגה ּפרֹות על ּתרּומה ְְְְֲִִֵַַָָָֹיהיּו
על  ּתרּומה יהיּו ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה 'ּפרֹות אמר: אם ְְְֲֲִִִֵַַָָָָאבל
ּובידֹו הֹואיל - ונתלׁשּו לכׁשּיּתלׁשּו', זֹו ערּוגה ְְְְְְֲִִִִֵֶָָָּפרֹות
ּדבריו  ׁשניהן, ולכׁשּיּתלׁשּו מעׂשה; מחּסר אינֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻלתלׁשם,

ׁשּיאמר. ּבעת ׁשליׁש ׁשּתיהן ׁשּיביאּו והּוא, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹקּימין;
.È;הּלח על הּיבׁש מן ולא הּיבׁש, על הּלח מן ּתֹורמין ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹאין

ּתרּומה  ּתרּומתֹו ּתרם, ולּקט ואם הּיֹום, ירק לּקט ּכיצד? . ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָ
ּדרּכֹו ּכן אם אּלא זה, על מּזה ּתֹורמין אין - למחר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּמּנּו
ׁשלׁשה  להׁשּתּמר ׁשּדרּכֹו ירק וכן ימים; ׁשני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹלהׁשּתּמר
הּימים  ּבׁשלׁשת ׁשּלּקט ּכל - הּמלפפֹונֹות ּכגֹון ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹימים,
אחד  יֹום להׁשּתּמר ׁשּדרּכֹו ירק זה. על מּזה ותֹורם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמצטרף,
זה. על מּזה ּתֹורם - ּבערב ולּקט ּבׁשחרית ולּקט ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבלבד,

.‡È,ׁשעברה ׁשנה ּפרֹות על זֹו ׁשנה מּפרֹות ּתֹורמין ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָאין
- ּתרם ואם זֹו; ׁשנה ּפרֹות על ׁשעברה ׁשנה מּפרֹות ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹולא

ּתרּומה  ׁשנ אינּה "ׁשנה ׁשּנאמר: ראׁש, ערב ירק לּקט ה". ְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ׁשּבאה  אחר ולּקט וחזר הּׁשמׁש, ּבאה ׁשּלא עד ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּׁשנה
יׁשן. וזה חדׁש, ׁשּזה זה; על מּזה ּתֹורמין אין - ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּׁשמׁש
ׁשּלא  עד ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה ּבערב אתרֹוג לּקט אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוכן
- הּׁשמׁש מּׁשּבאה אחר אתרֹוג ולּקט וחזר הּׁשמׁש, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבאה
הּׁשנה  ראׁש ּבתׁשרי ׁשאחד מּפני זה; על מּזה ּתֹורמין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאין
ּבׁשבט  עׂשר וחמּׁשה וקטנּיֹות, וירקֹות ּתבּואה ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָלמעׂשרֹות

האילן. למעׂשרֹות הּׁשנה ְְִַַַָָָָֹראׁש
.·È ולא לארץ, חּוצה ּפרֹות על הארץ ּפרֹות ּתֹורמין ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאין
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הארץ  ּפרֹות על לארץ חּוצה הארץ מּפרֹות מּפרֹות ולא , ְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
ולא  הארץ. ּפרֹות על סּוריה מּפרֹות ולא סּוריה, ּפרֹות ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹֹעל
ּפרֹות  אֹו ׁשכחה לקט ּכגֹון ּבתרּומה, חּיבין ׁשאינן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמּפרֹות
מּפרֹות  ולא ּבתרּומה, ׁשחּיבין ּפרֹות על ּתרּומתם, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּנתרמה
אינּה ּתרם, ואם הּפטּורין. ּפרֹות על ּבתרּומה, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשחּיבין

ְָּתרּומה.
.‚È,ּתרּומתֹו נ ּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מּמעׂשר ּתרּומה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹהּמפריׁש

- אחרֹות ּפרֹות על נפּדּו, ׁשּלא והקּדׁש ׁשני מּמעׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹאֹו
ּתרּומה.}אין { ּתרּומתֹו ְְֵָָ

.„È על אי הּתֹורה מן ּבתרּומה חּיב ׁשהּוא מּדבר ּתֹורמין ן ְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
על  מּדבריהם החּיב מן ולא מּדבריהם, חּיב ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדבר
ויחזר  ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ּתרם ואם הּתֹורה. מן ְְְְֲִִַַַַַָָָָָֹהחּיב

.ויתרם  ְְִֹ
.ÂË ּכארץ הּוא הרי נקּוב, ּכדי עציץ ּבּנקב? יהיה וכּמה . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשאינֹו ּבעציץ ּתבּואה זרע מּכזית. ּפחֹות והּוא קטן, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשרׁש
הּתבּואה  ונגמרה נּקבֹו, ּכ ואחר ׁשליׁש, והביאה ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָנקּוב,
ׁשּיּקבּנּו עד נקּוב; ּבׁשאינֹו ּכצֹומח הּוא הרי - נקּוב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָוהּוא

ׁשליׁש. ׁשּיביאּו ְִִֶֶָֹקדם
.ÊË,נקּוב ּבעציץ הּגדלין על ּבארץ הּגדלין מּפרֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּתֹורם

ּתרּומה  ּתרּומתֹו - ּבארץ הּגדלין על נקּוב עציץ מּפרֹות .אֹו ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ויחזר  ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּנקּוב על נקּוב מּׁשאינֹו ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹּתרם
ּתרּומה, ּתרּומתֹו - נקּוב ׁשאינֹו על הּנקּוב מן ּתרם ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹויתרם.
מּמקֹום  ּומעׂשרֹות ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹולא

ֵַאחר.
.ÊÈ הּוּדאי על הּדמאי ּומן הּדמאי, על הּדמאי מן ְְְִִֵַַַַַַַַַַַַהּתֹורם

ּבפני  ואחד אחד מּכל ויתרם ויחזר ּתרּומה, ּתרּומתֹו -ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ולא עצמֹו ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּדמאי על הּוּדאי מן ּתרם . ְְְְְִַַַַַַַַָָָֹ

ּומעׂשרֹות. ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא עד ְְִֵֵֶֶַַַָָָָּתאכל
.ÁÈ החּטים על ׁשּבלים ּתֹורמין ׁשמן,אין על וזיתים , ְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַ

ּתרּומה  אינּה ּתרם, ואם יין; על ׁשּלא וענבים ּגזרה, - ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
על  ׁשמן ּתֹורמין אבל .ולדר לכּתׁש הּכהן את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹיטריח
זה  למה צּמּוקין; לעׂשֹותן ענבים על ויין הּנכּבׁשין, ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָזיתים
הּיפה  מן ּבזה, זה ּכלאים ׁשאינן מינין מּׁשני לתֹורם ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּדֹומה?
לא  אבל ּכבׁש, זיתי על ׁשמן מּזיתי ּתֹורמין וכן הרע. ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעל
המבּׁשל, על מבּׁשל ׁשאינֹו מּיין ׁשמן; זיתי על ּכבׁש ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻמּזיתי
על  הּצלּול מן מבּׁשל; ׁשאינֹו על המבּׁשל מן לא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻֻאבל
מּתאנים  הּצלּול; על צלּול מּׁשאינֹו לא אבל צלּול, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשאינֹו
לא  אבל ּבמּדה, הּתאנים על מּגרֹוגרֹות ּבמנין, ּגרֹוגרֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹעל
ּבמנין  ּתאנים על ּגרֹוגרֹות ולא ּבמּדה, ּגרֹוגרֹות על ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּתאנים
הּפת, על חּטים ותֹורמין יפה. ּבעין לעֹולם ׁשּיתרם ּכדי -ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
אּלּו ּובכל חׁשּבֹון. לפי אּלא החּטים על הּפת מן לא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאבל

ּתרּומה. ּתרּומתֹו ּתרם, אם -ְְִַָָָ
.ËÈ על יין ולא הּנכּתׁשין, זיתים על ׁשמן ּתֹורמין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹאין

ׁשּנגמרה  מּדבר לתֹורם ּדֹומה ׁשּזה - הּנדרכֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָענבים
מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא ּדבר על -מלאכּתֹו ּתרם ואם . ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹ

ּבפני  והענבים הּזיתים מן ויתרם ויחזר ּתרּומה, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֹּתרּומתֹו
עליה  חּיב והאֹוכלּה עצמּה, ּבפני מדּמעת הראׁשֹונה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָעצמן.

הּׁשנּיה. לא אבל ּגמּורֹות; ּתרּומֹות ְְְְֲִִַָָָֹּכׁשאר
.Î על זיתים אֹו לאכלן, ׁשּדעּתֹו זיתים על ׁשמן ׁשּתרם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמי

ענבים  על יין ׁשּתרם אֹו לאכילה, הּכל על ודעּתֹו ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹזיתים
ענ  על ענבים אֹו לאכילה, ונמלׁשהם לאכילה, והּכל בים ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

אינֹו - עליהן ּתרם ׁשּכבר והענבים הּזיתים ודר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלדרכן,
ולתרם  לחזר צרי. ְְֲִִַָֹֹ

.‡Î חמץ על יין ּתֹורמין אבל יין, על חמץ ּתֹורמין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹאין
על  חמץ לתרם ּבלּבֹו היה הן; אחד מין והחמץ, ׁשהּיין -ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

ּתרּומה. אינּה - יין ׁשּתרם החמץ ונמצא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹחמץ,
.·Î אם - חמץ ונמצאת הּיין, על יין ׁשל חבית ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּתֹורם

ואם  ּתרּומה; אינּה ּתרמּה, ׁשּלא עד חמץ ׁשהיתה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹנֹודע
- ספק ואם ּתרּומה. זֹו הרי החמיצה, ׁשּתרמּה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאחר

ויתרם  ויחזר מרה,ּתרּומה, ונמצאת קּׁשּות הּתֹורם וכן . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹֹ
נקּורין ׁשּנמצאּו אֹו סרּוח, ונמצא [מחוררים.אבּטיח ְְְְְֲִִִִֶַַַָָ

נחש] לארס מחשש באכילה יין ואסורים ׁשל חבית ּתרם ,ִִֶַַָָ
ויתרם  ויחזר ּתרּומה, - לׁשּתֹותּה ׁשאסּור מגּלה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֹֻונמצאת
והאֹוכל  עצמּה, ּבפני מדּמעת מּׁשּתיהן אחת ואין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשנּיה.

חמׁש. חּיב אינֹו מּׁשּתיהן ְִֵֵֶֶַַַָֹאחת
.‚Î;מדּמעתן אינּה החּלין, לתֹו מהן אחת נפלה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּכיצד?

ׁשּתיהן  נפלּו מדּמעת. אינּה אחר, למקֹום ׁשנּיה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנפלה
ׁשּבׁשּתיהן  ּכּקטּנה מדּמעֹות אחד, זר למקֹום אכל אם וכן . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

וחמׁשּה ׁשּבׁשּתיהן ּכּקטּנה מׁשּלם הּוא ׁשּתיהן, ּכיצד . ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ּדמי  הּכהן מן ונֹוטל אחד, לכהן נֹותנן ּבׁשּתיהן? ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹעֹוׂשה

ְַָהּגדֹולה.
.„Î על ּתרּומה להפריׁשּה והּניחּה החבית, את ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּבֹודק

ּולאחר  לּכהן, ויּתנּנה ּתרּומה, ּכּלּה ׁשּתעׂשה עד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻאחרים,
ׁשלׁשה  עד ּתחּלה ׁשּבדקּה מעת - חמץ ּומצאּה ּבדקּה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹזמן
ׁשהּתרּומה  הּימים ּבאֹותן ׁשחׁשב יין וכל יין, וּדאי ְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָימים,
וצרי ספק, - ואיל מּכאן מתּקן; הּוא הרי זֹו, ּבחבית ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֻׁשּלֹו

ׁשנּיה  ּתרּומה מּמּנּו .להפריׁש ְְְְִִִֶַָָ
.‰Îׁשהּניחֹו הּיין את לבּדק צרי ּפרקים ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹֹּבׁשלׁשה

ּבּקדים הן: ואּלּו החמיץ; ׁשּמא עליו, [רוח להפריׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
החגמזרחית] מֹוצאי סוכות]ׁשל במוצאי ,[המנשבת ֵֶֶָָ

מּגּתֹו, ויין לּבסר. מים ּכניסת ּובׁשעת הּסמדר, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָֹּובהֹוצאת
יֹום. ארּבעים יין ׁשהּוא ּבחזקת עליו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָמפריׁשין

.ÂÎ ּתרּומה ׁשּיעׂשּו עד עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמּניח
אם  - הּמּקף מן אּלא לכּתחּלה מפריׁשין ׁשאין ּפי על אף -ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
זה  הרי - ׁשאבדּו מצאן קּימין. ּבחזקת הן הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהפריׁש,
אחר  אּלא עליהן הפריׁש לא ׁשּמא ּׁשּתּקן, מה לכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחֹוׁשׁש

ׁשנּיה  ּתרּומה מפריׁש ,ּולפיכ .ׁשאבדּו; ְְְְְִִִֶַָָָָ

ו ּפרק ¤¤
לּכהנים ‡. נאכלת מעׂשר ּותרּומת ּגדֹולים ּתרּומה ּבין - ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
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הּכנענים  ועבדיהן הן נקבֹות, ּבין זכרים ּבין קטּנים, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּבין
עבד  ּכסּפֹו". קנין נפׁש יקנה ּכי "וכהן, ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹּובהמּתן,

אֹוכלין. אּלּו הרי - ׁשּמרדה ּכהן ואׁשת ׁשּברח, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹּכהן
מיחס ·. ּכהן אּלא אֹותּה, אֹוכל אין - ּתֹורה ׁשל ;ּתרּומה ְְֵֵֵֶֶָָָָָֹֻ

ּבלבד. ּדבריהם ׁשל ּבתרּומה אֹוכלין חזקה, ּכהני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאבל
מעׂשר, ּתרּומת ּבין ּגדֹולה ּתרּומה ּבין - טהֹורה ְְְְְֲֵֵֵַַָָָָּותרּומה
לכהן  אּלא נּתנת אינּה - ּדבריהם ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹּבין

טמאה, ּתרּומה לאכל ׁשאסּור מּפני חכמים; וכל ּתלמיד ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
לכל  טמאה ּתרּומה נֹותן ,לפיכ טמאה. ּבחזקת הארץ ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻעּמי

ׁשּירצה. ְִֵֶֶֹּכהן
ׁשנים ‚. ׁשלׁש ּבת קטּנה אפּלּו לכהן, ׁשּנּׂשאת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹיׂשראלית

ּבתרּומה  ּתאכל - אחד ּתֹורה,ויֹום ודין וׁשֹוק; וחזה ְְְְִִֶֶַָָָָָֹ
חכמים  אסרּו אבל קנינֹו. היא ׁשהרי מּׁשּנתארסה, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּתאכל
ּתרּומה  ּתאכיל ׁשּמא - ּגזרה לחּפה; ׁשּתּכנס עד ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּתאכל,

א  ּכׁשהיא ּולאחיה, אביה.לאביה ּבבית רּוסה ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָ
ּבתרּומה,„. אֹוכלת אינּה - לכהן ׁשּנּׂשאת וׁשֹוטה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹחרׁשת

לחרׁשת, ּכהן חרׁש יּׂשא ׁשּמא ּגזרה אביה; הּׂשיאּה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹאפּלּו
אֹותּה יׂשראל ויאכיל ּבת חרׁשת ּתאכל ׁשּלא ּגזרּו, לפיכ ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ְָּכלל.
יאכל ‰. לא זר, "וכל ׁשּנאמר: ּתרּומֹות, לאכל אסּור - ְְֱֱֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּזר

קדׁש, יאכל לא - ׂשכירֹו אֹו ּכהן ּתֹוׁשב היה אפּלּו ְֲִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹֹקדׁש".
זה  - ּתֹוׁשב קדׁש"; יאכל לא וׂשכיר, ּכהן "ּתֹוׁשב ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּנאמר:
הּוא  הרי עברי, ועבד ׁשנים. ׂשכיר זה - וׂשכיר עֹולם, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָׂשכיר
"וכל  ׁשּנאמר: - ּכּזר היא הרי הּזר, אׁשת וכהנת ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכתֹוׁשב.

אׁשּתֹו. ּבין הּוא ּבין ְִֵֵָזר",
.Â ׁשהיה ּבין טמא ׁשהיה ּבין - ּבזדֹון ּתרּומה ׁשאכל ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָזר

חּיב טהֹור  - טמאה ׁשאכל ּבין טהֹורה ּתרּומה ׁשאכל ּבין , ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ולֹוקה  יחּללהּו". ּכי ּבֹו, "ּומתּו ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמיתה
לֹוקה  ׁשאינֹו ּׁשאכל, מה ּדמי מׁשּלם ואינֹו אכילתּה, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
"ואיׁש, ׁשּנאמר: חמׁש, מֹוסיף - ּבׁשגגה אכל ואם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּומׁשּלם.

וגֹו'". חמׁשיתֹו ויסף - ּבׁשגגה קדׁש יאכל ְְְֲִִִִֶַַָָָֹֹּכי
.Ê הּקדׁשים ּבתרּומת היא זר, לאיׁש תהיה ּכי - ּכהן ְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָֹ"ּובת

לּה לאסּור ּתּבעל ׁשאם זה: ּבלאו ענינים ׁשני - תאכל" ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹלא
ּביאה  אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו חללה, אֹו זֹונה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָותעׂשה
חלל, ּכל ּכדין לעֹולם ּבּתרּומֹות לאכל אסּורה היא הרי -ְְְֱֲֲִִֵֶַָָָָָֹ
היא  הרי - ליׂשראל ּתּנׂשא וׁשאם ּדבר; לכל ּכּזר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשהחלל
לעֹולם, וׁשֹוק חזה ׁשהּוא הּקדׁשים מן ּבּמּורם לאכל ְֱֲֳִִֶֶֶַַָָָָָָֹאסּורה

מת. אֹו ׁשּגרׁשּה ּפי על ְִֵֵֶַַָאף
.Áאֹו הּיׂשראלי ׁשּגרׁשּה אחר אֹוכלת - הּתרּומֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָאבל

ּבן  מּמּנה הּניח לא אם תהיה מת, ּכי ּכהן "ּובת ׁשּנאמר: , ְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
אביה  ּבית אל וׁשבה - לּה אין וזרע ּוגרּוׁשה, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָאלמנה

ּתאכל". אביה מּלחם ְִִִֵֶֶֶָָָֹּכנעּוריה,
.Ë חֹוזרת לחם; ּכל ולא "מּלחם", - למדּו הּׁשמּועה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּפי

וׁשֹוק  לחזה חֹוזרת ואינּה לתרּומה, .היא ְְְִִֵֶֶֶָָָָ
.È ׁשּנבעלה ויׂשראלית לוּיה אפּלּו אּלא ּבלבד, הּכהנת ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹולא

אסּורה  - זֹונה ונעׂשת הֹואיל - לּה ּבתרּומה לאסּור לאכל ְְְֱֲֲִִֶַָָָָָָֹ
מּכהן  זרע לּה ׁשּיׁש ּפי על ואף .לעֹולם, ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ

.‡È ּפי על ואף ּבתרּומה, אֹוכלת אינּה הּׁשבּויה ,ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלפיכ
לֹומר  ׁשּנאמנת ׁשבּויה וכל אני'; 'טהֹורה אֹומרת ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהיא
הרי  לבעלּה, מּתרת ׁשּתהיה ּכדי עד לּה ׁשּיׁש אֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ'טהֹורה',

ּבתרּומה  אֹוכלת מן זֹו נפסלה לא - לבהמה והּנרּבעת . ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ואֹוכלת. ְְֶֶַָֻהּכהּנה,

.·Èּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת מּכהן, זרע לּה ׁשּיׁש -יׂשראלית ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ואפּלּו ואנּדרֹוגינֹוס, טמטּום ואפּלּו נקבֹות, ּבין זכרים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָֻּבין

לּה" אין "וזרע ׁשּנאמר: העֹולם, סֹוף עד הּזרע [ודרשו זרע ְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
לה"] "עיין .חז"ל:

.‚È ּכהן זרע ּכ - אֹותּה ּפֹוסל מּכהנת יׂשראל ׁשּזרע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשם
אֹותּה מאכיל ּפסּול.מּיׂשראלית זרע ׁשהּוא ּפי על ואף , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָ

וילדה  ליׂשראל, ּכהנת אֹו לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ּבת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכיצד?
ׁשּנּׂשאת  אֹו עליה, ערוה ׁשהּוא מי הּבת על ּובא ּבת, ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּמּנּו
ּבת  אּמֹו אם היתה - קּים הּממזר והרי הּבת, ּומתה ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָלממזר,
ּתאכל  לא ליׂשראל, ּכהן ּבת ּבתרּומה; ּתאכל לכהן, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹֹֹֹיׂשראל

ְִָּבתרּומה.
.„È ּפי על ואף זרעּה, ּבׁשביל אֹוכלת ׁשהיא למדּת, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּנה

אינֹו יׂשראל ואפּלּו ּפסּול הּזרע לֹומר,ׁשאֹותֹו צרי ואין ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
נׂשּואה  ׁשהּבת ּפי על אף מּכהן, ּבת לּה היתה ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשאם
הּבת  ּבׁשביל אֹוכלת אּמּה הרי - נתחּללה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָליׂשראל,

ְַָהּפסּולה.
.ÂËׁשאינּה הּכהנת - ּבֹו זרעּהּכּיֹוצא מּפני אֹוכלת ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּכהן  ּבת ּכיצד? ּכהנים. הּזרע ׁשאֹותֹו ּפי על אף ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּמּיׂשראל,
ונּׂשאת  הּבת והלכה ּבת, מּמּנּו וילדה ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנּׂשאת
ּגדֹול, ּכהן להיֹות ראּוי זה הרי - ּבן מּמּנּו וילדה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹלכהן,
אּמֹו ׁשּמתה ּפי על ואף אּמֹו, אם את ּופֹוסל אּמֹו, את ;מאכיל ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

מן  ּפֹוסלני ׁשהּוא ּגדֹול, ּכהן ּבּתי ּכבן 'לא אֹומרת: ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹֹוזאת
ְַָהּתרּומה'.

.ÊË מאכיל ואינֹו זרע, מּׁשּום ּפֹוסל אינֹו ּכיצד?העבד . ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
וילדה  לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראלית אֹו ליׂשראל, ׁשּנּׂשאת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹּכהנת
עבד, מּמּנּו וילדה הּׁשפחה, על ונכּבׁש הּבן והל ּבן, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּמּנּו
ּבת  זה עבד ׁשל אביו אם היתה - קּים העבד והרי הּבן ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּומת
ליׂשראל, ּכהן ּבת היתה ּבתרּומה; ּתאכל לא לכהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹֹֹֹיׂשראל

יחּוס. להם אין ׁשהעבדים זרע, זה ׁשאין - ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּתאכל
.ÊÈ וחזרה ּבן, מּמּנּו ולּה ומת, לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבת

ולּה הּיׂשראלי, מת ּבתרּומה. ּתאכל לא - ליׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹונּׂשאת
אֹוכלת  מּיׂשראל, ּבנּה מת ּבתרּומה; ּתאכל לא - ּבן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹמּמּנּו

הראׁשֹון  ּבנּה .ּבׁשביל ְְִִִָָ
.ÁÈ וחזרה ּבן, מּמּנּו לּה ויׁש ליׂשראל, ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבת

ּתאכל  ּבן, מּמּנּו ולּה מת ּבתרּומה; ּתאכל - לכהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹֹונּׂשאת
ּבנּה מּפני לאכל, אסּורה - מּכהן ּבנּה מת ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶָָָָֹֹּבתרּומה;
ּכנעּוריה, אביה לבית חֹוזרת - מּיׂשראל ּבנּה מת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּמּיׂשראל.

וׁשֹוק  ּבחזה אֹוכלת ואינּה ּבתרּומה; .ואֹוכלת ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָ
.ËÈ,ּבן מּמּנּו לּה ויׁש ּתחּלה, ליׂשראל ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּבת

- ּבן מּמּנּו ולּה מת ּבתרּומה; אֹוכלת - לכהן ונּׂשאת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹוחזרה
ּכמֹו מאכילּה הּוא ׁשהרי האחרֹון, ּבנּה ּבפני ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹוכלת
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הארץ  ּפרֹות על לארץ חּוצה הארץ מּפרֹות מּפרֹות ולא , ְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
ולא  הארץ. ּפרֹות על סּוריה מּפרֹות ולא סּוריה, ּפרֹות ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹֹעל
ּפרֹות  אֹו ׁשכחה לקט ּכגֹון ּבתרּומה, חּיבין ׁשאינן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמּפרֹות
מּפרֹות  ולא ּבתרּומה, ׁשחּיבין ּפרֹות על ּתרּומתם, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּנתרמה
אינּה ּתרם, ואם הּפטּורין. ּפרֹות על ּבתרּומה, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשחּיבין

ְָּתרּומה.
.‚È,ּתרּומתֹו נ ּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מּמעׂשר ּתרּומה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹהּמפריׁש

- אחרֹות ּפרֹות על נפּדּו, ׁשּלא והקּדׁש ׁשני מּמעׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹאֹו
ּתרּומה.}אין { ּתרּומתֹו ְְֵָָ

.„È על אי הּתֹורה מן ּבתרּומה חּיב ׁשהּוא מּדבר ּתֹורמין ן ְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
על  מּדבריהם החּיב מן ולא מּדבריהם, חּיב ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדבר
ויחזר  ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ּתרם ואם הּתֹורה. מן ְְְְֲִִַַַַַָָָָָֹהחּיב

.ויתרם  ְְִֹ
.ÂË ּכארץ הּוא הרי נקּוב, ּכדי עציץ ּבּנקב? יהיה וכּמה . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשאינֹו ּבעציץ ּתבּואה זרע מּכזית. ּפחֹות והּוא קטן, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשרׁש
הּתבּואה  ונגמרה נּקבֹו, ּכ ואחר ׁשליׁש, והביאה ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָנקּוב,
ׁשּיּקבּנּו עד נקּוב; ּבׁשאינֹו ּכצֹומח הּוא הרי - נקּוב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָוהּוא

ׁשליׁש. ׁשּיביאּו ְִִֶֶָֹקדם
.ÊË,נקּוב ּבעציץ הּגדלין על ּבארץ הּגדלין מּפרֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּתֹורם

ּתרּומה  ּתרּומתֹו - ּבארץ הּגדלין על נקּוב עציץ מּפרֹות .אֹו ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ויחזר  ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּנקּוב על נקּוב מּׁשאינֹו ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹּתרם
ּתרּומה, ּתרּומתֹו - נקּוב ׁשאינֹו על הּנקּוב מן ּתרם ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹויתרם.
מּמקֹום  ּומעׂשרֹות ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹולא

ֵַאחר.
.ÊÈ הּוּדאי על הּדמאי ּומן הּדמאי, על הּדמאי מן ְְְִִֵַַַַַַַַַַַַהּתֹורם

ּבפני  ואחד אחד מּכל ויתרם ויחזר ּתרּומה, ּתרּומתֹו -ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ולא עצמֹו ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּדמאי על הּוּדאי מן ּתרם . ְְְְְִַַַַַַַַָָָֹ

ּומעׂשרֹות. ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא עד ְְִֵֵֶֶַַַָָָָּתאכל
.ÁÈ החּטים על ׁשּבלים ּתֹורמין ׁשמן,אין על וזיתים , ְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַ

ּתרּומה  אינּה ּתרם, ואם יין; על ׁשּלא וענבים ּגזרה, - ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
על  ׁשמן ּתֹורמין אבל .ולדר לכּתׁש הּכהן את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹיטריח
זה  למה צּמּוקין; לעׂשֹותן ענבים על ויין הּנכּבׁשין, ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָזיתים
הּיפה  מן ּבזה, זה ּכלאים ׁשאינן מינין מּׁשני לתֹורם ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּדֹומה?
לא  אבל ּכבׁש, זיתי על ׁשמן מּזיתי ּתֹורמין וכן הרע. ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעל
המבּׁשל, על מבּׁשל ׁשאינֹו מּיין ׁשמן; זיתי על ּכבׁש ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻמּזיתי
על  הּצלּול מן מבּׁשל; ׁשאינֹו על המבּׁשל מן לא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻֻאבל
מּתאנים  הּצלּול; על צלּול מּׁשאינֹו לא אבל צלּול, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשאינֹו
לא  אבל ּבמּדה, הּתאנים על מּגרֹוגרֹות ּבמנין, ּגרֹוגרֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹעל
ּבמנין  ּתאנים על ּגרֹוגרֹות ולא ּבמּדה, ּגרֹוגרֹות על ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּתאנים
הּפת, על חּטים ותֹורמין יפה. ּבעין לעֹולם ׁשּיתרם ּכדי -ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
אּלּו ּובכל חׁשּבֹון. לפי אּלא החּטים על הּפת מן לא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאבל

ּתרּומה. ּתרּומתֹו ּתרם, אם -ְְִַָָָ
.ËÈ על יין ולא הּנכּתׁשין, זיתים על ׁשמן ּתֹורמין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹאין

ׁשּנגמרה  מּדבר לתֹורם ּדֹומה ׁשּזה - הּנדרכֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָענבים
מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא ּדבר על -מלאכּתֹו ּתרם ואם . ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹ

ּבפני  והענבים הּזיתים מן ויתרם ויחזר ּתרּומה, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֹּתרּומתֹו
עליה  חּיב והאֹוכלּה עצמּה, ּבפני מדּמעת הראׁשֹונה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָעצמן.

הּׁשנּיה. לא אבל ּגמּורֹות; ּתרּומֹות ְְְְֲִִַָָָֹּכׁשאר
.Î על זיתים אֹו לאכלן, ׁשּדעּתֹו זיתים על ׁשמן ׁשּתרם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמי

ענבים  על יין ׁשּתרם אֹו לאכילה, הּכל על ודעּתֹו ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹזיתים
ענ  על ענבים אֹו לאכילה, ונמלׁשהם לאכילה, והּכל בים ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

אינֹו - עליהן ּתרם ׁשּכבר והענבים הּזיתים ודר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלדרכן,
ולתרם  לחזר צרי. ְְֲִִַָֹֹ

.‡Î חמץ על יין ּתֹורמין אבל יין, על חמץ ּתֹורמין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹאין
על  חמץ לתרם ּבלּבֹו היה הן; אחד מין והחמץ, ׁשהּיין -ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

ּתרּומה. אינּה - יין ׁשּתרם החמץ ונמצא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹחמץ,
.·Î אם - חמץ ונמצאת הּיין, על יין ׁשל חבית ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּתֹורם

ואם  ּתרּומה; אינּה ּתרמּה, ׁשּלא עד חמץ ׁשהיתה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹנֹודע
- ספק ואם ּתרּומה. זֹו הרי החמיצה, ׁשּתרמּה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאחר

ויתרם  ויחזר מרה,ּתרּומה, ונמצאת קּׁשּות הּתֹורם וכן . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹֹ
נקּורין ׁשּנמצאּו אֹו סרּוח, ונמצא [מחוררים.אבּטיח ְְְְְֲִִִִֶַַַָָ

נחש] לארס מחשש באכילה יין ואסורים ׁשל חבית ּתרם ,ִִֶַַָָ
ויתרם  ויחזר ּתרּומה, - לׁשּתֹותּה ׁשאסּור מגּלה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֹֻונמצאת
והאֹוכל  עצמּה, ּבפני מדּמעת מּׁשּתיהן אחת ואין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשנּיה.

חמׁש. חּיב אינֹו מּׁשּתיהן ְִֵֵֶֶַַַָֹאחת
.‚Î;מדּמעתן אינּה החּלין, לתֹו מהן אחת נפלה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּכיצד?

ׁשּתיהן  נפלּו מדּמעת. אינּה אחר, למקֹום ׁשנּיה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנפלה
ׁשּבׁשּתיהן  ּכּקטּנה מדּמעֹות אחד, זר למקֹום אכל אם וכן . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

וחמׁשּה ׁשּבׁשּתיהן ּכּקטּנה מׁשּלם הּוא ׁשּתיהן, ּכיצד . ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ּדמי  הּכהן מן ונֹוטל אחד, לכהן נֹותנן ּבׁשּתיהן? ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹעֹוׂשה

ְַָהּגדֹולה.
.„Î על ּתרּומה להפריׁשּה והּניחּה החבית, את ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּבֹודק

ּולאחר  לּכהן, ויּתנּנה ּתרּומה, ּכּלּה ׁשּתעׂשה עד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻאחרים,
ׁשלׁשה  עד ּתחּלה ׁשּבדקּה מעת - חמץ ּומצאּה ּבדקּה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹזמן
ׁשהּתרּומה  הּימים ּבאֹותן ׁשחׁשב יין וכל יין, וּדאי ְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָימים,
וצרי ספק, - ואיל מּכאן מתּקן; הּוא הרי זֹו, ּבחבית ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֻׁשּלֹו

ׁשנּיה  ּתרּומה מּמּנּו .להפריׁש ְְְְִִִֶַָָ
.‰Îׁשהּניחֹו הּיין את לבּדק צרי ּפרקים ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹֹּבׁשלׁשה

ּבּקדים הן: ואּלּו החמיץ; ׁשּמא עליו, [רוח להפריׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
החגמזרחית] מֹוצאי סוכות]ׁשל במוצאי ,[המנשבת ֵֶֶָָ

מּגּתֹו, ויין לּבסר. מים ּכניסת ּובׁשעת הּסמדר, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָֹּובהֹוצאת
יֹום. ארּבעים יין ׁשהּוא ּבחזקת עליו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָמפריׁשין

.ÂÎ ּתרּומה ׁשּיעׂשּו עד עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמּניח
אם  - הּמּקף מן אּלא לכּתחּלה מפריׁשין ׁשאין ּפי על אף -ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
זה  הרי - ׁשאבדּו מצאן קּימין. ּבחזקת הן הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהפריׁש,
אחר  אּלא עליהן הפריׁש לא ׁשּמא ּׁשּתּקן, מה לכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחֹוׁשׁש

ׁשנּיה  ּתרּומה מפריׁש ,ּולפיכ .ׁשאבדּו; ְְְְְִִִֶַָָָָ

ו ּפרק ¤¤
לּכהנים ‡. נאכלת מעׂשר ּותרּומת ּגדֹולים ּתרּומה ּבין - ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
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הּכנענים  ועבדיהן הן נקבֹות, ּבין זכרים ּבין קטּנים, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּבין
עבד  ּכסּפֹו". קנין נפׁש יקנה ּכי "וכהן, ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹּובהמּתן,

אֹוכלין. אּלּו הרי - ׁשּמרדה ּכהן ואׁשת ׁשּברח, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹּכהן
מיחס ·. ּכהן אּלא אֹותּה, אֹוכל אין - ּתֹורה ׁשל ;ּתרּומה ְְֵֵֵֶֶָָָָָֹֻ

ּבלבד. ּדבריהם ׁשל ּבתרּומה אֹוכלין חזקה, ּכהני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאבל
מעׂשר, ּתרּומת ּבין ּגדֹולה ּתרּומה ּבין - טהֹורה ְְְְְֲֵֵֵַַָָָָּותרּומה
לכהן  אּלא נּתנת אינּה - ּדבריהם ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹּבין

טמאה, ּתרּומה לאכל ׁשאסּור מּפני חכמים; וכל ּתלמיד ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
לכל  טמאה ּתרּומה נֹותן ,לפיכ טמאה. ּבחזקת הארץ ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻעּמי

ׁשּירצה. ְִֵֶֶֹּכהן
ׁשנים ‚. ׁשלׁש ּבת קטּנה אפּלּו לכהן, ׁשּנּׂשאת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹיׂשראלית

ּבתרּומה  ּתאכל - אחד ּתֹורה,ויֹום ודין וׁשֹוק; וחזה ְְְְִִֶֶַָָָָָֹ
חכמים  אסרּו אבל קנינֹו. היא ׁשהרי מּׁשּנתארסה, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּתאכל
ּתרּומה  ּתאכיל ׁשּמא - ּגזרה לחּפה; ׁשּתּכנס עד ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּתאכל,

א  ּכׁשהיא ּולאחיה, אביה.לאביה ּבבית רּוסה ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָ
ּבתרּומה,„. אֹוכלת אינּה - לכהן ׁשּנּׂשאת וׁשֹוטה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹחרׁשת

לחרׁשת, ּכהן חרׁש יּׂשא ׁשּמא ּגזרה אביה; הּׂשיאּה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹאפּלּו
אֹותּה יׂשראל ויאכיל ּבת חרׁשת ּתאכל ׁשּלא ּגזרּו, לפיכ ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ְָּכלל.
יאכל ‰. לא זר, "וכל ׁשּנאמר: ּתרּומֹות, לאכל אסּור - ְְֱֱֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּזר

קדׁש, יאכל לא - ׂשכירֹו אֹו ּכהן ּתֹוׁשב היה אפּלּו ְֲִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹֹקדׁש".
זה  - ּתֹוׁשב קדׁש"; יאכל לא וׂשכיר, ּכהן "ּתֹוׁשב ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּנאמר:
הּוא  הרי עברי, ועבד ׁשנים. ׂשכיר זה - וׂשכיר עֹולם, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָׂשכיר
"וכל  ׁשּנאמר: - ּכּזר היא הרי הּזר, אׁשת וכהנת ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכתֹוׁשב.

אׁשּתֹו. ּבין הּוא ּבין ְִֵֵָזר",
.Â ׁשהיה ּבין טמא ׁשהיה ּבין - ּבזדֹון ּתרּומה ׁשאכל ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָזר

חּיב טהֹור  - טמאה ׁשאכל ּבין טהֹורה ּתרּומה ׁשאכל ּבין , ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ולֹוקה  יחּללהּו". ּכי ּבֹו, "ּומתּו ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמיתה
לֹוקה  ׁשאינֹו ּׁשאכל, מה ּדמי מׁשּלם ואינֹו אכילתּה, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
"ואיׁש, ׁשּנאמר: חמׁש, מֹוסיף - ּבׁשגגה אכל ואם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּומׁשּלם.

וגֹו'". חמׁשיתֹו ויסף - ּבׁשגגה קדׁש יאכל ְְְֲִִִִֶַַָָָֹֹּכי
.Ê הּקדׁשים ּבתרּומת היא זר, לאיׁש תהיה ּכי - ּכהן ְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָֹ"ּובת

לּה לאסּור ּתּבעל ׁשאם זה: ּבלאו ענינים ׁשני - תאכל" ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹלא
ּביאה  אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו חללה, אֹו זֹונה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָותעׂשה
חלל, ּכל ּכדין לעֹולם ּבּתרּומֹות לאכל אסּורה היא הרי -ְְְֱֲֲִִֵֶַָָָָָֹ
היא  הרי - ליׂשראל ּתּנׂשא וׁשאם ּדבר; לכל ּכּזר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשהחלל
לעֹולם, וׁשֹוק חזה ׁשהּוא הּקדׁשים מן ּבּמּורם לאכל ְֱֲֳִִֶֶֶַַָָָָָָֹאסּורה

מת. אֹו ׁשּגרׁשּה ּפי על ְִֵֵֶַַָאף
.Áאֹו הּיׂשראלי ׁשּגרׁשּה אחר אֹוכלת - הּתרּומֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָאבל

ּבן  מּמּנה הּניח לא אם תהיה מת, ּכי ּכהן "ּובת ׁשּנאמר: , ְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
אביה  ּבית אל וׁשבה - לּה אין וזרע ּוגרּוׁשה, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָאלמנה

ּתאכל". אביה מּלחם ְִִִֵֶֶֶָָָֹּכנעּוריה,
.Ë חֹוזרת לחם; ּכל ולא "מּלחם", - למדּו הּׁשמּועה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּפי

וׁשֹוק  לחזה חֹוזרת ואינּה לתרּומה, .היא ְְְִִֵֶֶֶָָָָ
.È ׁשּנבעלה ויׂשראלית לוּיה אפּלּו אּלא ּבלבד, הּכהנת ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹולא

אסּורה  - זֹונה ונעׂשת הֹואיל - לּה ּבתרּומה לאסּור לאכל ְְְֱֲֲִִֶַָָָָָָֹ
מּכהן  זרע לּה ׁשּיׁש ּפי על ואף .לעֹולם, ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ

.‡È ּפי על ואף ּבתרּומה, אֹוכלת אינּה הּׁשבּויה ,ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלפיכ
לֹומר  ׁשּנאמנת ׁשבּויה וכל אני'; 'טהֹורה אֹומרת ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהיא
הרי  לבעלּה, מּתרת ׁשּתהיה ּכדי עד לּה ׁשּיׁש אֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ'טהֹורה',

ּבתרּומה  אֹוכלת מן זֹו נפסלה לא - לבהמה והּנרּבעת . ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ואֹוכלת. ְְֶֶַָֻהּכהּנה,

.·Èּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת מּכהן, זרע לּה ׁשּיׁש -יׂשראלית ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ואפּלּו ואנּדרֹוגינֹוס, טמטּום ואפּלּו נקבֹות, ּבין זכרים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָֻּבין

לּה" אין "וזרע ׁשּנאמר: העֹולם, סֹוף עד הּזרע [ודרשו זרע ְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
לה"] "עיין .חז"ל:

.‚È ּכהן זרע ּכ - אֹותּה ּפֹוסל מּכהנת יׂשראל ׁשּזרע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשם
אֹותּה מאכיל ּפסּול.מּיׂשראלית זרע ׁשהּוא ּפי על ואף , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָ

וילדה  ליׂשראל, ּכהנת אֹו לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ּבת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכיצד?
ׁשּנּׂשאת  אֹו עליה, ערוה ׁשהּוא מי הּבת על ּובא ּבת, ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּמּנּו
ּבת  אּמֹו אם היתה - קּים הּממזר והרי הּבת, ּומתה ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָלממזר,
ּתאכל  לא ליׂשראל, ּכהן ּבת ּבתרּומה; ּתאכל לכהן, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹֹֹֹיׂשראל

ְִָּבתרּומה.
.„È ּפי על ואף זרעּה, ּבׁשביל אֹוכלת ׁשהיא למדּת, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּנה

אינֹו יׂשראל ואפּלּו ּפסּול הּזרע לֹומר,ׁשאֹותֹו צרי ואין ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
נׂשּואה  ׁשהּבת ּפי על אף מּכהן, ּבת לּה היתה ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשאם
הּבת  ּבׁשביל אֹוכלת אּמּה הרי - נתחּללה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָליׂשראל,

ְַָהּפסּולה.
.ÂËׁשאינּה הּכהנת - ּבֹו זרעּהּכּיֹוצא מּפני אֹוכלת ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּכהן  ּבת ּכיצד? ּכהנים. הּזרע ׁשאֹותֹו ּפי על אף ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּמּיׂשראל,
ונּׂשאת  הּבת והלכה ּבת, מּמּנּו וילדה ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנּׂשאת
ּגדֹול, ּכהן להיֹות ראּוי זה הרי - ּבן מּמּנּו וילדה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹלכהן,
אּמֹו ׁשּמתה ּפי על ואף אּמֹו, אם את ּופֹוסל אּמֹו, את ;מאכיל ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

מן  ּפֹוסלני ׁשהּוא ּגדֹול, ּכהן ּבּתי ּכבן 'לא אֹומרת: ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹֹוזאת
ְַָהּתרּומה'.

.ÊË מאכיל ואינֹו זרע, מּׁשּום ּפֹוסל אינֹו ּכיצד?העבד . ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
וילדה  לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראלית אֹו ליׂשראל, ׁשּנּׂשאת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹּכהנת
עבד, מּמּנּו וילדה הּׁשפחה, על ונכּבׁש הּבן והל ּבן, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּמּנּו
ּבת  זה עבד ׁשל אביו אם היתה - קּים העבד והרי הּבן ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּומת
ליׂשראל, ּכהן ּבת היתה ּבתרּומה; ּתאכל לא לכהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹֹֹֹיׂשראל

יחּוס. להם אין ׁשהעבדים זרע, זה ׁשאין - ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּתאכל
.ÊÈ וחזרה ּבן, מּמּנּו ולּה ומת, לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבת

ולּה הּיׂשראלי, מת ּבתרּומה. ּתאכל לא - ליׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹונּׂשאת
אֹוכלת  מּיׂשראל, ּבנּה מת ּבתרּומה; ּתאכל לא - ּבן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹמּמּנּו

הראׁשֹון  ּבנּה .ּבׁשביל ְְִִִָָ
.ÁÈ וחזרה ּבן, מּמּנּו לּה ויׁש ליׂשראל, ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבת

ּתאכל  ּבן, מּמּנּו ולּה מת ּבתרּומה; ּתאכל - לכהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹֹונּׂשאת
ּבנּה מּפני לאכל, אסּורה - מּכהן ּבנּה מת ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶָָָָֹֹּבתרּומה;
ּכנעּוריה, אביה לבית חֹוזרת - מּיׂשראל ּבנּה מת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּמּיׂשראל.

וׁשֹוק  ּבחזה אֹוכלת ואינּה ּבתרּומה; .ואֹוכלת ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָ
.ËÈ,ּבן מּמּנּו לּה ויׁש ּתחּלה, ליׂשראל ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּבת

- ּבן מּמּנּו ולּה מת ּבתרּומה; אֹוכלת - לכהן ונּׂשאת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹוחזרה
ּכמֹו מאכילּה הּוא ׁשהרי האחרֹון, ּבנּה ּבפני ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹוכלת
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ה'תשע"ד  אייר י"ז קודש שבת יום

ז  ¤¤ּפרק
טהֹורה ‡. ּבין טמאה ּבין ּתרּומה, לאכל אסּור טמא ְְְֱֵֵֵֵֵֶָָָָָֹֹּכהן

- זב אֹו צרּוע והּוא אהרן, מּזרע איׁש "איׁש ׁשּנאמר: -ְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָֹ
ּכל  אֹותֹו ׁשאֹוכלין קדׁש, הּוא איזה יאכל"; לא ְֳִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹּבּקדׁשים
אּלא  ּתרּומֹות. - אֹומר הוי ּונקבֹות? זכרים אהרן, ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָֹזרע
ּולפיכ ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - טהֹורה ּתרּומה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשהאֹוכל

לוקים]לֹוקה – שמים בידי מיתה ׁשּנאמר:[שחייבי , ֱֶֶֶַ
וטמא  חטא". עליו יׂשאּו ולא מׁשמרּתי, את ְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹ"וׁשמרּו
אינֹו - ּבלאו ׁשהּוא ּפי על אף - טמאה ּתרּומה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאכל

קדׁש. אינּה ׁשהרי ֲֵֵֶֶֶָֹלֹוקה,
ּבתרּומה ·. אֹוכלין הּטמאים ׁשמׁשן אין ׁשּיעריבּו עד , ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ

ׁשעה  ׁשליׁש ּכמֹו העת וזֹו ּבינֹונּיים, ּכֹוכבים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָֹויצאּו
עד  וטהר", הּׁשמׁש, "ּובא ׁשּנאמר: החּמה, ׁשקיעת ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאחר

הּקדׁשים". מן יאכל "ואחר האֹור; מן הרקיע ְְֳִִִִִֶַַַַַַָָָָֹׁשּיטהר
מּפני ‚. לֹוקה, אינֹו - טמאה ּתרּומה ׁשאכל טהֹור ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהן

ּבעׂשה  מּדבר ׁשהּוא - הּקדׁשים" מן יאכל "ואחר ׁשּנאמר: , ְֱֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
טמא, ּדבר אבל ּכׁשּיטהר; ׁשּיאכל הּוא ּבקדּׁשתֹו, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשהּוא
עׂשה  עׂשה, מּכלל הּבא ולאו ׁשּטהר. ּפי על אף יאכל ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹלא

הּוא.
אבריו „. ׁשּנזּדעזעּו והרּגיׁש ּבתרּומה, אֹוכל ׁשהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמי

הּתרּומה  את ּובֹולע ּבאּמה, אֹוחז - זרע ׁשכבת .להֹוציא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּתרּומה ‰. אֹותן ּומאכילין אֹותן מטּבילין והחרׁש, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹוטה

ׁשמ  ׁשּיעריבּו אחר אחר ייׁשנּו ׁשּלא אֹותן, ּומׁשּמרין ׁשן. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָֹ
להם  עׂשּו ּכן אם אּלא טמאים, - ייׁשנּו ׁשאם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהּטבילה;

נחׁשת ׁשל ובדיקה]ּכיס מעקב ומאפשר לאיברם ,[המוצמד ְִֶֶֹ
קרי. יראה ְִִֶֶֶָׁשּמא

.Âׁשּיטּבלּו עד ּבתרּומה, לאכל אסּורין - ּגמּלים ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָֹרֹוכבי
הרכיבה  חּמּום. מּפני טמאה, ּבחזקת ׁשהן ׁשמׁשן; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻויעריבּו

זרע  ׁשכבת ׁשל טּפה מֹוציא הּגמל, עֹור .על ְִִִֶֶַַַַָָָ
.Ê- ּתׁשמיׁש ּבׁשעת נתהּפכה לא אם - מּטתּה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹהמׁשּמׁשת

ּבׁשעת  נתהּפכה ואם לערב; ּבּתרּומה ואֹוכלת ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָטֹובלת,
ימים, ׁשלׁשה ּכל ּבתרּומה לאכל אסּורה זֹו הרי - ְְְֱֲֲִִִֵֶַָָָָָֹֹּתׁשמיׁש

טמאה  ותהיה ּתפלט ׁשּלא לּה אפׁשר ׁשּיתּבאר ׁשאי ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ
ְִּבמקֹומֹו.

.Áאינּה - מּדבריהם ועּקרּה הֹואיל - לארץ חּוצה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּתרּומת
מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ׁשּטמאה לכהן אּלא ּבאכילה, ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻאסּורה

ויֹולדֹות  ונּדֹות, וזבֹות, וזבין, קראין, ּבעלי וכּלן והן: . ְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֻ
ׁשמׁש. העריבּו ׁשּלא ּפי על אף לאכלּה, מּתרין - ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּטבלּו
לנּו אפׁשר ׁשאי ּבמת ׁשּנגע ּבין - טמאֹות מּגע טמאי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאבל
לטּבל  צרי אינֹו - ּבׁשרץ ׁשּנגע ּבין מּמּנּו, לּטהר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּיֹום

לארץ  חּוצה .לתרּומת ְִֶַָָָ
.Ë לא ׁשעדין ּוקטּנה קרי, ראה לא ׁשעדין ּכהן ,ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלפיכ

ׁשחזקתן  ּבדיקה, ּבלא ּתמיד אֹותּה אֹוכלין - נּדה ּדם ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָֹראת
עליהן  עדין טמאה יצאה ּכמי ׁשּלא הּוא הרי והּמצרע, . ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻ

ּכהן  אֹותֹו ׁשּיטּמא והּוא, מּגּופֹו; עליו יֹוצאה ְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשּטמאה
הּוא. טהֹור הּכהן, ׁשּיטּמאֹו קדם אבל ְְְֲֵֶֶַַָָָֹֹֻמיחס;

.È ׁשהרי - ּתֹורה מּדין ּבתרּומה לאכל אסּור ערל, ְֱֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹּכהן
וׂשכיר" "ּתֹוׁשב ונאמר ּבתרּומה, וׂשכיר" "ּתֹוׁשב ְְְְֱֱִִִֶֶַַָָָָָנאמר
- ּבֹו אסּור ערל ּבפסח, האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב מה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּבפסח;
ואם  ּבּה. אסּור ערל ּבתרּומה, האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב ְְְִִִֵַָָָָָָָָאף
ואף  ּבתרּומה, לאכל מּתר - מׁשּו הּתֹורה. מן לֹוקה ְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹֻאכל,
ׁשנּיה, ּפעם ׁשּיּמֹול סֹופרים, ּומּדברי ּכערל; ׁשּנראה ּפי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעל

מהּול. ׁשּיראה ֵֶֶַָָעד
.‡È ּבתרּומה אֹוכל מהּול, אֹוכל,והּנֹולד אינֹו והּטמטּום ; ְְְְִֵֵֵַַָָָֻ

ואֹוכל. מל ואנּדרֹוגינֹוס, ערל. ספק ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָמּפני
.·È לאכל אסּורין ׁשהן ּפי על אף - הּטמאים וכל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערל

אֹוכלין  ועבדיהן נׁשיהן .ּבתרּומה, ְְְְְִִֵֵֶֶַָ
.‚È,אֹוכלין ועבדיהן הם - ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָּפצּוע

יאכלּו לא ּפצּוע ּונׁשיהן מּׁשּנעׂשה אׁשּתֹו את ידע לא אם . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ּגרים, ּבת נׂשא אם וכן יאכלּו. אּלּו הרי ׁשפכה, ּוכרּות ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָֹּדּכא

אֹוכלת. זֹו ֲֵֶֶהרי
.„È ּכהן ּבת ׁשּקּדׁש ּכהן ּדּכא סריס ּפצּוע אֹוכלת. אינּה , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

אנּדרֹוגינֹוס [מלידה]חּמה אֹוכלין. ועבדיו ואׁשּתֹו הּוא , ְְְְְֲִִִַַַָָָ
נׁשֹותיהן. לא אבל אֹוכלין, עבדיהן - ְְְְְֲִֵֵֶֶַָֹֻוטמטּום

.ÂË אֹוכלין אינן עבדים, להם ׁשּקנּו וקטן ׁשֹוטה ;חרׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
להן  ׁשּנפלּו אֹו אּפיטרֹוּפין, אֹו ּדין, ּבית להם קנּו אם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָאבל

אֹוכלין. אּלּו הרי - ְֲִִֵֵָֻּבירּׁשה
.ÊËּדר ּבין הּתרּומה, מן לפֹוסל ׁשּנבעל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָאנּדרֹוגינֹוס

ּכנׁשים, ּבתרּומה מּלאכל נפסל - נקבּותֹו ּדר ּבין ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹזכרּותֹו
אֹוכלין  עבדיו ׁשהּוא ואין אחר לאנּדרֹוגינֹוס נבעל אם וכן . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

מאכיל  ולא אֹוכל ואינֹו נפסל, - לאּׁשה ּבביאתֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹּפֹוסל
ּדר אבל נקבּותֹו; ּדר אֹותֹו ׁשּיבעל והּוא, ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַָָָֹעבדיו;

ּפֹוסל זכר אין הּכהּנה.זכרּותֹו, מן זכר ְְִֵֵַַָָָָָֻ
.ÊÈ הרי - מאכיל אינֹו מהם אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשל ֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻעבד

לאכל  אסּור העבד מאכיל זה ּבתרּומה, הּמאכיל וכל . ְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
וׁשֹוק. ְֶָָּבחזה

.ÁÈ מלֹוג עבדי ּבין לֹו והכניסה לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבת
יאכלּו אּלּו הרי - ּברזל צאן עבדי ׁשּקנּוּבין ּכהן עבדי וכן ; ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹ

"ּכי  ׁשּנאמר: יאכלּו, - עבדים ׁשּקנּו אׁשּתֹו ועבדי ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹעבדים,
וקנין  אֹוכל, הּקנין קנין אפּלּו - ּכסּפֹו" קנין נפׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָיקנה
אחרים. מאכיל אינֹו אֹוכל, ׁשאינֹו וקנין מאכיל. ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהאֹוכל

.ËÈ מלֹוג עבדי ּבין לֹו והכניסה ליׂשראל, ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבת
יאכלּו לא אּלּו הרי - ּברזל צאן עבדי .ּבין ְְְֲֵֵֵֵֶַַֹֹֹ

.Î ּבין הדיֹוט, לכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ּגדֹול, לכהן ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹֹאלמנה
לֹו והכניסה לאוין, חּיבי ׁשאר וכן יׂשראלית, ּבין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהנת
אף  יאכלּו, לא מלֹוג עבדי - ּברזל צאן ועבדי מלֹוג ְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַֹֹֹעבדי
יאכלּו, ּברזל צאן ועבדי ּבמזֹונֹותם; חּיב  ׁשהּוא ּפי ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹעל

ּבעל  ׁשל ׁשהן ׁשנּיהמּפני נׂשא מדרבנן]. עריות -[איסורי ְְִִֵֵֶֶַַָָָ
יאכלּו. לא ׁשּלּה מלֹוג ועבדי אֹוכלת, ְְְְִֵֶֶֶַָֹֹהיא

.‡Î לכהן ּגרּוׁשה אֹו ּגדֹול, לכהן ׁשּנתארסה אלמנה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹּכהנת
ּפס  לביאה מׁשּמרֹות והן הֹואיל - ּתֹורה,הדיֹוט ׁשל ּולה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָ
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יאכלּו לא אּלּו -הרי ארּוסין ּבלא לחּפה נכנסּו אם וכן ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָֹֹֹֻ
אֹו נתאלמנּו מּלאכל. אֹותן ּפֹוסלת ׁשהחּפה אֹוכלֹות, ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻאינן
הּנּׂשּואין  מן ואֹוכלֹות; להכׁשרן חזרּו הארּוסין, מן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָנתּגרׁשּו

נתחּללּו. ׁשּכבר יאכלּו, לא -ְְְְִֶַָֹֹ
.·Î ּבהן ׁשּיׁש יבמין לפני ונפלה ּכהן, ּבעלּה ׁשּמת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּכהנת

החלל  זּקת מּפני ּתאכל, לא - אחד חלל ּבּה עׂשה ואפּלּו , ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
מאמר הּכׁשרים ּביבמה [קידושין]מן קֹונה הּמאמר ׁשאין ; ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּגמּור. ְִָָקנין
.‚Î,עליו נאסרה ׁשהיא הּכהנת, ליבמּתֹו ּגט ׁשּנתן ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן

ׁשהיא  מּפני ּבתרּומה; אֹוכלת זֹו הרי - עליה זּקתֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָועדין
ּפֹוסל  הּגט ׁשאין ּדבריהם, ׁשל ּפסּולה לביאה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמׁשּמרת

מּדבריהם  אּלא ׁשנּיה היבמה אֹו חלּוצה ּכהנת וכן . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
אילֹונית ׁשּנׂשא הדיֹוט ּכהן אֹוכלת. לכהן, [אשה ׁשּנתארסה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ללדת] יכולה ּבתרּומה.שאינה אֹוכלת זֹו הרי ,ְֲִֵֶֶָ

ח  ¤¤ּפרק
והארּוס ‡. והּיבם, ויֹום העּבר, ׁשנים ּתׁשע ּובן והחרׁש, ין, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

מאכילין  ולא ּפֹוסלין, - .אחד ְְֲִִִֶַָֹ
יׂשראל ·. ּבת ּכיצד? ּתאכל העּבר לא מּכהן, המעּברת ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֻֻ

לאכל  אסּורה מּיׂשראל, המעּברת ּכהן ּובת העּבר; ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻּבׁשביל
ּכנעּוריה", אביה ּבית אל "וׁשבה ׁשּנאמר: - העּבר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻמּפני

למעּברת. ְְִֶֶָֻּפרט
ׁשּמא ‚. לּה חֹוׁשׁשין אין - יׂשראל עליה ׁשּבא ּכהן ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבת

לערב  ואֹוכלת טֹובלת אּלא נׂשּואה נתעּברה, היתה . ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
עד  לערב, ּבתרּומה ואֹוכלת טֹובלת - ּבעלּה ּומת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָליׂשראל,
למפרע, מקלקלת זֹו הרי - עּברּה הּכר ואם יֹום; ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻֻארּבעים
מים  אּלא עּבר, אינֹו הארּבעים ׁשּכל יֹום; ארּבעים ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻעד

חׁשּוב. הּוא ָָָּבעֹולם
ּומת„. לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל לא ּבת - מעּברת והּניחּה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻ

הּוא  ׁשהּיּלֹוד העּבר; ּבׁשביל ּבתרּומה עבדיה ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹֻיאכלּו
מאכיל  אינֹו יּלֹוד וׁשאינֹו העּבר ׁשּמאכיל, היה אם ,לפיכ . ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

אחיו  ּבגלל אֹוכלין אּלא העבדים, ּפֹוסל אינֹו - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָחלל
מּלאכל. העבדים ויאסרּו החלל, זה ׁשּיּולד עד ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּכׁשרים,

ּתאכל ‰. לא - ּכהן ליבם הּזקּוקה יׂשראל ּבת ּכיצד? ,הּיבם ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֹֹ
אֹותּה; קנה לא עדין וזה נפׁש", יקנה ּכי "וכהן, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּנאמר:

ליׂשראל הּזקּוקה ּכהן ׁשּנאמר:ּובת יבמּה, מּפני אסּורה - ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
יבם. לׁשֹומרת ּפרט ּכנעּוריה", אביה ּבית אל ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ"וׁשבה

.Â ׁשהערה אֹו ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס, יבמּתֹו על ׁשּבא ּכהן ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹיבם
ׁשּבארנּוּבּה ּכמֹו אֹותּה, ׁשּקנה ּפי על אף - ּגמר ולא ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבעילה  ׁשּיבעל עד ּבתרּומה; מאכילּה אינֹו יּבּום, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹּבהלכֹות
מן  ּבׁשּנתאלמנה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּברצֹון. ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּגמּורה
ּתאכל  אֹוכלת, והיתה הֹואיל - הּנּׂשּואין מן אבל ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹהארּוסין;

זֹו. ְִָּבביאה
.Ê אסּורה - ליׂשראל ׁשּנתארסה ּכהן ּבת ּכיצד? ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהארּוסין

קנין  ּבּה לֹו יׁש ׁשהרי לכהן לאכל, ׁשּנתארסה יׂשראל ּובת ; ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּבית  לבני ּתאכיל ׁשּמא לחּפה, ׁשּתּכנס עד ּתאכל לא -ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶַָָאביה,

.Á לאחר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לכהנת: ׁשאמר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻיׂשראל
ׁשעדין  הּׁשלׁשים, ּכל ּבתרּומה אֹוכלת זֹו הרי - יֹום' ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשלׁשים
מעכׁשו  לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אמר ואם נתארסה; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻלא

מּיד  לאכל אסּורה זה הרי - יֹום' ׁשלׁשים ּבׁשאר לאחר וכן . ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא הּתנאים ְִֵֶַַָָָּכל

.Ë ׁשּנּׂשא ּכהנת ּכיצד? ּתאכל,החרׁש לא - יׂשראל לחרׁש ת ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
חכמים  ּבתּקנת קֹונה יׂשראל ׁשהרי ּובת נּׂשּואין. לֹו ׁשּתּקנּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּתֹורה, מן קֹונה ׁשאינֹו ּתאכל; לא - חרׁש לכהן ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹׁשּנּׂשאת
ּדעת. ּבן ֵֶֶַַׁשאינֹו

.È- ׁשּנתחרׁש עד לכנסּה הסּפיק ולא ּפּקח, לכהן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹנתארסה
אינּה - ויּבמּה חרׁש, יבם לפני ונפלה מת, אֹוכלת; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָאינּה
זֹו הרי - ונתחרׁש ּפּקח, ּכׁשהּוא נׂשאּה אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹוכלת.
אֹוכלת, זֹו הרי - ויּבמּה חרׁש, ליבם ונפלה מת, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָאֹוכלת;
מּמּנּו, ׁשּילדה חרׁש ואׁשת ּבתחּלה. אֹוכלת והיתה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָהֹואיל

ּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת זֹו .הרי ְְֲִִֵֶֶָ
.‡È לאסּור ׁשּנבעלה מי ּכיצד? אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבן

ּביאה, ּוביאתֹו הֹואיל - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן והּוא ְְִִִִֵֶֶַָָָָָלּה,
מּלאכל  ואסּורה הּכהּנה מן אֹונפסלה זֹונה ׁשּנעׂשת מּפני , ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

ׁשחּוף היה אפּלּו ׁשּבארנּו, ּכמֹו מתקשה]חללה ּובת [שאינו . ְְֲֲִֵֶַַָָָָָ
אף  - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן לכהן נּׂשאת אפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹיׂשראל,
לפי  הּקטן, ּבׁשביל אֹוכלת אינּה - ּביאה ׁשּביאתֹו ּפי ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָעל
ויֹום  ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשהּוא ספק ׁשּיגּדיל. עד קֹונה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשאינֹו
אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש לבן נּׂשאת ׁשאינֹו, ספק ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹאחד,
אסּורה  זֹו הרי - הביא ׁשּלא ספק ׂשערֹות ׁשּתי ׁשהביא ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹספק

ֱֶֹלאכל.
.·È אין ּכ ּתֹורה, ׁשל ּבתרּומה מאכילין ׁשאין אּלּו ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל

יאכ  ׁשּמא ּגזרה, - ּדבריהם ׁשל ּבתרּומה ּבׁשל מאכילין ילּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
.ּתֹורה  ָ

.‚È והמפּתה האֹונס, מאכילין: ולא ּפֹוסלין, לא ,ואּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹ
ׁשהן  להן, אסּורה היתה ּכן אם אּלא אּׁשה; ׁשּנׂשא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָוהּׁשֹוטה

אֹותּה ּכמֹוּפֹוסלין חללה, אֹו זֹונה ׁשּנעׂשת מּפני ּבביאתן, ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„È ּפּתה אֹו אֹותּה ׁשאנס אֹו ׁשֹוטה, לכהן ׁשּנּׂשאת ְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹמי
ּפי  על ואף ּבנּה. ּבׁשביל אֹוכלת - וילדה ּכהן, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאֹותּה
מאחר  ׁשּמא היא, ּבקּדּוׁשין וׁשּלא הֹואיל ספק, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּדבר
יצא  ׁשּלא והּוא, עליה; ׁשּבא זה ּבחזקת הּולד הרי - ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻעּברה
הּכהן  ּבזה אחריה מרּננין הּכל אּלא אחר, עם קֹול .עליה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ּפּתה  אֹו ׁשאנסּה אֹו יׂשראל, ׁשֹוטה עליה ׁשּבא ּכהנת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹוכן
- ונתעּברה נתחּתאֹותּה, העּבר; מּפני אֹוכלת, אינּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

ּתאכל. זֹו הרי ֲֵַָָֹֻהעּבר,
.ÂËזֹו הרי - סתירה ועדי קּנּוי עדי לּה ׁשּבאּו איׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָאׁשת

מּפני  הּמרים; מי ׁשּתׁשּתה עד ּבתרּומה, לאכל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאסּורה
זֹונה  ספק מן ׁשהיא ׁשהיתה אֹו ׁשּיׁשקּנה, קדם ּבעלּה מת . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

אסּורה  זֹו הרי - ּכתּבה נֹוטלֹות ולא ׁשֹותֹות ׁשאינן ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָֹֻהּנׁשים
'טמאה  ׁשאמרה: ּכהן אׁשת וכל לעֹולם. ּבתרּומה ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹלאכל

ּבתרּומה  לאכל אסּורה זֹו הרי - .אני' ְֱֲֲֲִִֵֶָָֹ
.ÊË,אביה מּדעת ׁשּלא לכהן ׁשּנּׂשאת יׂשראל ּבת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹקטּנה
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ה'תשע"ד  אייר י"ז קודש שבת יום

ז  ¤¤ּפרק
טהֹורה ‡. ּבין טמאה ּבין ּתרּומה, לאכל אסּור טמא ְְְֱֵֵֵֵֵֶָָָָָֹֹּכהן

- זב אֹו צרּוע והּוא אהרן, מּזרע איׁש "איׁש ׁשּנאמר: -ְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָֹ
ּכל  אֹותֹו ׁשאֹוכלין קדׁש, הּוא איזה יאכל"; לא ְֳִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹּבּקדׁשים
אּלא  ּתרּומֹות. - אֹומר הוי ּונקבֹות? זכרים אהרן, ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָֹזרע
ּולפיכ ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - טהֹורה ּתרּומה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשהאֹוכל

לוקים]לֹוקה – שמים בידי מיתה ׁשּנאמר:[שחייבי , ֱֶֶֶַ
וטמא  חטא". עליו יׂשאּו ולא מׁשמרּתי, את ְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹ"וׁשמרּו
אינֹו - ּבלאו ׁשהּוא ּפי על אף - טמאה ּתרּומה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאכל

קדׁש. אינּה ׁשהרי ֲֵֵֶֶֶָֹלֹוקה,
ּבתרּומה ·. אֹוכלין הּטמאים ׁשמׁשן אין ׁשּיעריבּו עד , ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ

ׁשעה  ׁשליׁש ּכמֹו העת וזֹו ּבינֹונּיים, ּכֹוכבים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָֹויצאּו
עד  וטהר", הּׁשמׁש, "ּובא ׁשּנאמר: החּמה, ׁשקיעת ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאחר

הּקדׁשים". מן יאכל "ואחר האֹור; מן הרקיע ְְֳִִִִִֶַַַַַַָָָָֹׁשּיטהר
מּפני ‚. לֹוקה, אינֹו - טמאה ּתרּומה ׁשאכל טהֹור ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהן

ּבעׂשה  מּדבר ׁשהּוא - הּקדׁשים" מן יאכל "ואחר ׁשּנאמר: , ְֱֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
טמא, ּדבר אבל ּכׁשּיטהר; ׁשּיאכל הּוא ּבקדּׁשתֹו, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשהּוא
עׂשה  עׂשה, מּכלל הּבא ולאו ׁשּטהר. ּפי על אף יאכל ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹלא

הּוא.
אבריו „. ׁשּנזּדעזעּו והרּגיׁש ּבתרּומה, אֹוכל ׁשהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמי

הּתרּומה  את ּובֹולע ּבאּמה, אֹוחז - זרע ׁשכבת .להֹוציא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּתרּומה ‰. אֹותן ּומאכילין אֹותן מטּבילין והחרׁש, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹוטה

ׁשמ  ׁשּיעריבּו אחר אחר ייׁשנּו ׁשּלא אֹותן, ּומׁשּמרין ׁשן. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָֹ
להם  עׂשּו ּכן אם אּלא טמאים, - ייׁשנּו ׁשאם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהּטבילה;

נחׁשת ׁשל ובדיקה]ּכיס מעקב ומאפשר לאיברם ,[המוצמד ְִֶֶֹ
קרי. יראה ְִִֶֶֶָׁשּמא

.Âׁשּיטּבלּו עד ּבתרּומה, לאכל אסּורין - ּגמּלים ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָֹרֹוכבי
הרכיבה  חּמּום. מּפני טמאה, ּבחזקת ׁשהן ׁשמׁשן; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻויעריבּו

זרע  ׁשכבת ׁשל טּפה מֹוציא הּגמל, עֹור .על ְִִִֶֶַַַַָָָ
.Ê- ּתׁשמיׁש ּבׁשעת נתהּפכה לא אם - מּטתּה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹהמׁשּמׁשת

ּבׁשעת  נתהּפכה ואם לערב; ּבּתרּומה ואֹוכלת ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָטֹובלת,
ימים, ׁשלׁשה ּכל ּבתרּומה לאכל אסּורה זֹו הרי - ְְְֱֲֲִִִֵֶַָָָָָֹֹּתׁשמיׁש

טמאה  ותהיה ּתפלט ׁשּלא לּה אפׁשר ׁשּיתּבאר ׁשאי ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ
ְִּבמקֹומֹו.

.Áאינּה - מּדבריהם ועּקרּה הֹואיל - לארץ חּוצה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּתרּומת
מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ׁשּטמאה לכהן אּלא ּבאכילה, ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻאסּורה

ויֹולדֹות  ונּדֹות, וזבֹות, וזבין, קראין, ּבעלי וכּלן והן: . ְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֻ
ׁשמׁש. העריבּו ׁשּלא ּפי על אף לאכלּה, מּתרין - ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּטבלּו
לנּו אפׁשר ׁשאי ּבמת ׁשּנגע ּבין - טמאֹות מּגע טמאי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאבל
לטּבל  צרי אינֹו - ּבׁשרץ ׁשּנגע ּבין מּמּנּו, לּטהר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּיֹום

לארץ  חּוצה .לתרּומת ְִֶַָָָ
.Ë לא ׁשעדין ּוקטּנה קרי, ראה לא ׁשעדין ּכהן ,ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלפיכ

ׁשחזקתן  ּבדיקה, ּבלא ּתמיד אֹותּה אֹוכלין - נּדה ּדם ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָֹראת
עליהן  עדין טמאה יצאה ּכמי ׁשּלא הּוא הרי והּמצרע, . ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻ

ּכהן  אֹותֹו ׁשּיטּמא והּוא, מּגּופֹו; עליו יֹוצאה ְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשּטמאה
הּוא. טהֹור הּכהן, ׁשּיטּמאֹו קדם אבל ְְְֲֵֶֶַַָָָֹֹֻמיחס;

.È ׁשהרי - ּתֹורה מּדין ּבתרּומה לאכל אסּור ערל, ְֱֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹּכהן
וׂשכיר" "ּתֹוׁשב ונאמר ּבתרּומה, וׂשכיר" "ּתֹוׁשב ְְְְֱֱִִִֶֶַַָָָָָנאמר
- ּבֹו אסּור ערל ּבפסח, האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב מה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּבפסח;
ואם  ּבּה. אסּור ערל ּבתרּומה, האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב ְְְִִִֵַָָָָָָָָאף
ואף  ּבתרּומה, לאכל מּתר - מׁשּו הּתֹורה. מן לֹוקה ְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹֻאכל,
ׁשנּיה, ּפעם ׁשּיּמֹול סֹופרים, ּומּדברי ּכערל; ׁשּנראה ּפי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעל

מהּול. ׁשּיראה ֵֶֶַָָעד
.‡È ּבתרּומה אֹוכל מהּול, אֹוכל,והּנֹולד אינֹו והּטמטּום ; ְְְְִֵֵֵַַָָָֻ

ואֹוכל. מל ואנּדרֹוגינֹוס, ערל. ספק ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָמּפני
.·È לאכל אסּורין ׁשהן ּפי על אף - הּטמאים וכל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערל

אֹוכלין  ועבדיהן נׁשיהן .ּבתרּומה, ְְְְְִִֵֵֶֶַָ
.‚È,אֹוכלין ועבדיהן הם - ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָּפצּוע

יאכלּו לא ּפצּוע ּונׁשיהן מּׁשּנעׂשה אׁשּתֹו את ידע לא אם . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ּגרים, ּבת נׂשא אם וכן יאכלּו. אּלּו הרי ׁשפכה, ּוכרּות ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָֹּדּכא

אֹוכלת. זֹו ֲֵֶֶהרי
.„È ּכהן ּבת ׁשּקּדׁש ּכהן ּדּכא סריס ּפצּוע אֹוכלת. אינּה , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

אנּדרֹוגינֹוס [מלידה]חּמה אֹוכלין. ועבדיו ואׁשּתֹו הּוא , ְְְְְֲִִִַַַָָָ
נׁשֹותיהן. לא אבל אֹוכלין, עבדיהן - ְְְְְֲִֵֵֶֶַָֹֻוטמטּום

.ÂË אֹוכלין אינן עבדים, להם ׁשּקנּו וקטן ׁשֹוטה ;חרׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
להן  ׁשּנפלּו אֹו אּפיטרֹוּפין, אֹו ּדין, ּבית להם קנּו אם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָאבל

אֹוכלין. אּלּו הרי - ְֲִִֵֵָֻּבירּׁשה
.ÊËּדר ּבין הּתרּומה, מן לפֹוסל ׁשּנבעל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָאנּדרֹוגינֹוס

ּכנׁשים, ּבתרּומה מּלאכל נפסל - נקבּותֹו ּדר ּבין ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹזכרּותֹו
אֹוכלין  עבדיו ׁשהּוא ואין אחר לאנּדרֹוגינֹוס נבעל אם וכן . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

מאכיל  ולא אֹוכל ואינֹו נפסל, - לאּׁשה ּבביאתֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹּפֹוסל
ּדר אבל נקבּותֹו; ּדר אֹותֹו ׁשּיבעל והּוא, ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַָָָֹעבדיו;

ּפֹוסל זכר אין הּכהּנה.זכרּותֹו, מן זכר ְְִֵֵַַָָָָָֻ
.ÊÈ הרי - מאכיל אינֹו מהם אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשל ֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻעבד

לאכל  אסּור העבד מאכיל זה ּבתרּומה, הּמאכיל וכל . ְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
וׁשֹוק. ְֶָָּבחזה

.ÁÈ מלֹוג עבדי ּבין לֹו והכניסה לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבת
יאכלּו אּלּו הרי - ּברזל צאן עבדי ׁשּקנּוּבין ּכהן עבדי וכן ; ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹ

"ּכי  ׁשּנאמר: יאכלּו, - עבדים ׁשּקנּו אׁשּתֹו ועבדי ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹעבדים,
וקנין  אֹוכל, הּקנין קנין אפּלּו - ּכסּפֹו" קנין נפׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָיקנה
אחרים. מאכיל אינֹו אֹוכל, ׁשאינֹו וקנין מאכיל. ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהאֹוכל

.ËÈ מלֹוג עבדי ּבין לֹו והכניסה ליׂשראל, ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבת
יאכלּו לא אּלּו הרי - ּברזל צאן עבדי .ּבין ְְְֲֵֵֵֵֶַַֹֹֹ

.Î ּבין הדיֹוט, לכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ּגדֹול, לכהן ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹֹאלמנה
לֹו והכניסה לאוין, חּיבי ׁשאר וכן יׂשראלית, ּבין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהנת
אף  יאכלּו, לא מלֹוג עבדי - ּברזל צאן ועבדי מלֹוג ְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַֹֹֹעבדי
יאכלּו, ּברזל צאן ועבדי ּבמזֹונֹותם; חּיב  ׁשהּוא ּפי ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹעל

ּבעל  ׁשל ׁשהן ׁשנּיהמּפני נׂשא מדרבנן]. עריות -[איסורי ְְִִֵֵֶֶַַָָָ
יאכלּו. לא ׁשּלּה מלֹוג ועבדי אֹוכלת, ְְְְִֵֶֶֶַָֹֹהיא

.‡Î לכהן ּגרּוׁשה אֹו ּגדֹול, לכהן ׁשּנתארסה אלמנה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹּכהנת
ּפס  לביאה מׁשּמרֹות והן הֹואיל - ּתֹורה,הדיֹוט ׁשל ּולה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָ
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יאכלּו לא אּלּו -הרי ארּוסין ּבלא לחּפה נכנסּו אם וכן ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָֹֹֹֻ
אֹו נתאלמנּו מּלאכל. אֹותן ּפֹוסלת ׁשהחּפה אֹוכלֹות, ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻאינן
הּנּׂשּואין  מן ואֹוכלֹות; להכׁשרן חזרּו הארּוסין, מן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָנתּגרׁשּו

נתחּללּו. ׁשּכבר יאכלּו, לא -ְְְְִֶַָֹֹ
.·Î ּבהן ׁשּיׁש יבמין לפני ונפלה ּכהן, ּבעלּה ׁשּמת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּכהנת

החלל  זּקת מּפני ּתאכל, לא - אחד חלל ּבּה עׂשה ואפּלּו , ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
מאמר הּכׁשרים ּביבמה [קידושין]מן קֹונה הּמאמר ׁשאין ; ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּגמּור. ְִָָקנין
.‚Î,עליו נאסרה ׁשהיא הּכהנת, ליבמּתֹו ּגט ׁשּנתן ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן

ׁשהיא  מּפני ּבתרּומה; אֹוכלת זֹו הרי - עליה זּקתֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָועדין
ּפֹוסל  הּגט ׁשאין ּדבריהם, ׁשל ּפסּולה לביאה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמׁשּמרת

מּדבריהם  אּלא ׁשנּיה היבמה אֹו חלּוצה ּכהנת וכן . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
אילֹונית ׁשּנׂשא הדיֹוט ּכהן אֹוכלת. לכהן, [אשה ׁשּנתארסה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ללדת] יכולה ּבתרּומה.שאינה אֹוכלת זֹו הרי ,ְֲִֵֶֶָ

ח  ¤¤ּפרק
והארּוס ‡. והּיבם, ויֹום העּבר, ׁשנים ּתׁשע ּובן והחרׁש, ין, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

מאכילין  ולא ּפֹוסלין, - .אחד ְְֲִִִֶַָֹ
יׂשראל ·. ּבת ּכיצד? ּתאכל העּבר לא מּכהן, המעּברת ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֻֻ

לאכל  אסּורה מּיׂשראל, המעּברת ּכהן ּובת העּבר; ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻּבׁשביל
ּכנעּוריה", אביה ּבית אל "וׁשבה ׁשּנאמר: - העּבר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻמּפני

למעּברת. ְְִֶֶָֻּפרט
ׁשּמא ‚. לּה חֹוׁשׁשין אין - יׂשראל עליה ׁשּבא ּכהן ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבת

לערב  ואֹוכלת טֹובלת אּלא נׂשּואה נתעּברה, היתה . ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
עד  לערב, ּבתרּומה ואֹוכלת טֹובלת - ּבעלּה ּומת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָליׂשראל,
למפרע, מקלקלת זֹו הרי - עּברּה הּכר ואם יֹום; ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻֻארּבעים
מים  אּלא עּבר, אינֹו הארּבעים ׁשּכל יֹום; ארּבעים ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻעד

חׁשּוב. הּוא ָָָּבעֹולם
ּומת„. לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל לא ּבת - מעּברת והּניחּה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻ

הּוא  ׁשהּיּלֹוד העּבר; ּבׁשביל ּבתרּומה עבדיה ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹֻיאכלּו
מאכיל  אינֹו יּלֹוד וׁשאינֹו העּבר ׁשּמאכיל, היה אם ,לפיכ . ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

אחיו  ּבגלל אֹוכלין אּלא העבדים, ּפֹוסל אינֹו - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָחלל
מּלאכל. העבדים ויאסרּו החלל, זה ׁשּיּולד עד ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּכׁשרים,

ּתאכל ‰. לא - ּכהן ליבם הּזקּוקה יׂשראל ּבת ּכיצד? ,הּיבם ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֹֹ
אֹותּה; קנה לא עדין וזה נפׁש", יקנה ּכי "וכהן, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּנאמר:

ליׂשראל הּזקּוקה ּכהן ׁשּנאמר:ּובת יבמּה, מּפני אסּורה - ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
יבם. לׁשֹומרת ּפרט ּכנעּוריה", אביה ּבית אל ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ"וׁשבה

.Â ׁשהערה אֹו ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס, יבמּתֹו על ׁשּבא ּכהן ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹיבם
ׁשּבארנּוּבּה ּכמֹו אֹותּה, ׁשּקנה ּפי על אף - ּגמר ולא ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבעילה  ׁשּיבעל עד ּבתרּומה; מאכילּה אינֹו יּבּום, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹּבהלכֹות
מן  ּבׁשּנתאלמנה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּברצֹון. ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּגמּורה
ּתאכל  אֹוכלת, והיתה הֹואיל - הּנּׂשּואין מן אבל ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹהארּוסין;

זֹו. ְִָּבביאה
.Ê אסּורה - ליׂשראל ׁשּנתארסה ּכהן ּבת ּכיצד? ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהארּוסין

קנין  ּבּה לֹו יׁש ׁשהרי לכהן לאכל, ׁשּנתארסה יׂשראל ּובת ; ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּבית  לבני ּתאכיל ׁשּמא לחּפה, ׁשּתּכנס עד ּתאכל לא -ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶַָָאביה,

.Á לאחר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לכהנת: ׁשאמר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻיׂשראל
ׁשעדין  הּׁשלׁשים, ּכל ּבתרּומה אֹוכלת זֹו הרי - יֹום' ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשלׁשים
מעכׁשו  לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אמר ואם נתארסה; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻלא

מּיד  לאכל אסּורה זה הרי - יֹום' ׁשלׁשים ּבׁשאר לאחר וכן . ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא הּתנאים ְִֵֶַַָָָּכל

.Ë ׁשּנּׂשא ּכהנת ּכיצד? ּתאכל,החרׁש לא - יׂשראל לחרׁש ת ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
חכמים  ּבתּקנת קֹונה יׂשראל ׁשהרי ּובת נּׂשּואין. לֹו ׁשּתּקנּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּתֹורה, מן קֹונה ׁשאינֹו ּתאכל; לא - חרׁש לכהן ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹׁשּנּׂשאת
ּדעת. ּבן ֵֶֶַַׁשאינֹו

.È- ׁשּנתחרׁש עד לכנסּה הסּפיק ולא ּפּקח, לכהן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹנתארסה
אינּה - ויּבמּה חרׁש, יבם לפני ונפלה מת, אֹוכלת; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָאינּה
זֹו הרי - ונתחרׁש ּפּקח, ּכׁשהּוא נׂשאּה אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹוכלת.
אֹוכלת, זֹו הרי - ויּבמּה חרׁש, ליבם ונפלה מת, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָאֹוכלת;
מּמּנּו, ׁשּילדה חרׁש ואׁשת ּבתחּלה. אֹוכלת והיתה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָהֹואיל

ּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת זֹו .הרי ְְֲִִֵֶֶָ
.‡È לאסּור ׁשּנבעלה מי ּכיצד? אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבן

ּביאה, ּוביאתֹו הֹואיל - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן והּוא ְְִִִִֵֶֶַָָָָָלּה,
מּלאכל  ואסּורה הּכהּנה מן אֹונפסלה זֹונה ׁשּנעׂשת מּפני , ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

ׁשחּוף היה אפּלּו ׁשּבארנּו, ּכמֹו מתקשה]חללה ּובת [שאינו . ְְֲֲִֵֶַַָָָָָ
אף  - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן לכהן נּׂשאת אפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹיׂשראל,
לפי  הּקטן, ּבׁשביל אֹוכלת אינּה - ּביאה ׁשּביאתֹו ּפי ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָעל
ויֹום  ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשהּוא ספק ׁשּיגּדיל. עד קֹונה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשאינֹו
אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש לבן נּׂשאת ׁשאינֹו, ספק ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹאחד,
אסּורה  זֹו הרי - הביא ׁשּלא ספק ׂשערֹות ׁשּתי ׁשהביא ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹספק

ֱֶֹלאכל.
.·È אין ּכ ּתֹורה, ׁשל ּבתרּומה מאכילין ׁשאין אּלּו ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל

יאכ  ׁשּמא ּגזרה, - ּדבריהם ׁשל ּבתרּומה ּבׁשל מאכילין ילּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
.ּתֹורה  ָ

.‚È והמפּתה האֹונס, מאכילין: ולא ּפֹוסלין, לא ,ואּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹ
ׁשהן  להן, אסּורה היתה ּכן אם אּלא אּׁשה; ׁשּנׂשא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָוהּׁשֹוטה

אֹותּה ּכמֹוּפֹוסלין חללה, אֹו זֹונה ׁשּנעׂשת מּפני ּבביאתן, ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„È ּפּתה אֹו אֹותּה ׁשאנס אֹו ׁשֹוטה, לכהן ׁשּנּׂשאת ְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹמי
ּפי  על ואף ּבנּה. ּבׁשביל אֹוכלת - וילדה ּכהן, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאֹותּה
מאחר  ׁשּמא היא, ּבקּדּוׁשין וׁשּלא הֹואיל ספק, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּדבר
יצא  ׁשּלא והּוא, עליה; ׁשּבא זה ּבחזקת הּולד הרי - ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻעּברה
הּכהן  ּבזה אחריה מרּננין הּכל אּלא אחר, עם קֹול .עליה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ּפּתה  אֹו ׁשאנסּה אֹו יׂשראל, ׁשֹוטה עליה ׁשּבא ּכהנת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹוכן
- ונתעּברה נתחּתאֹותּה, העּבר; מּפני אֹוכלת, אינּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

ּתאכל. זֹו הרי ֲֵַָָֹֻהעּבר,
.ÂËזֹו הרי - סתירה ועדי קּנּוי עדי לּה ׁשּבאּו איׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָאׁשת

מּפני  הּמרים; מי ׁשּתׁשּתה עד ּבתרּומה, לאכל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאסּורה
זֹונה  ספק מן ׁשהיא ׁשהיתה אֹו ׁשּיׁשקּנה, קדם ּבעלּה מת . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

אסּורה  זֹו הרי - ּכתּבה נֹוטלֹות ולא ׁשֹותֹות ׁשאינן ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָֹֻהּנׁשים
'טמאה  ׁשאמרה: ּכהן אׁשת וכל לעֹולם. ּבתרּומה ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹלאכל

ּבתרּומה  לאכל אסּורה זֹו הרי - .אני' ְֱֲֲֲִִֵֶָָֹ
.ÊË,אביה מּדעת ׁשּלא לכהן ׁשּנּׂשאת יׂשראל ּבת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹקטּנה
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אביה, ׁשּקּדׁשּה ּפי על אף - ּבפניו ׁשּלא ּבין אביה ּבפני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבין
למפרע; זרה ּתעׂשה מחה, ׁשאם ּבתרּומה; אֹוכלת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאינּה
לדעּתֹו ׁשּלא ׁשּנּׂשאת לפי הּוא, ּכֹועס - וׁשֹותק ׁשרֹואה .וזה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹ

ט  ¤¤ּפרק
ליד ‡. אֹו לידּה, ּגט ׁשּיּגיע עד ּבתרּומה אֹוכלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאּׁשה

לקּבלה  ׁשעׂשת זֹוׁשלּוחּה הרי ּגרּוׁשה, ספק ׁשהיא וכל ; ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
אסּורה  ּגּטּה, לּה לקּבל ׁשליח ׁשעׂשת האּׁשה ּתאכל. ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹלא
ּבמקֹום  ּגּטי לי 'קּבל לֹו: אמרה ואם מּיד; ּבתרּומה ְְְְֱִִִִִִֵֶַָָָָָֹלאכל
מקֹום. לאֹותֹו ׁשליח ׁשּיּגיע עד אסּורה אינּה - ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּפלֹוני'
ּגט  ׁשּיּגיע עד ּבתרּומה אֹוכלת ּגּטּה, להבאת ׁשליח ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשלחה
קדם  אחת ׁשעה ּגּט זה 'הרי לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלידּה.

מּיד. ּבתרּומה לאכל אסּורה - ְְֱֲִִִִֶָָָָֹלמיתתי'
ּכרקֹום·. ׁשהּקיפּה ּבּים,[מצור]עיר הּמּטרפת ּוספינה , ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

לֹומר  צרי ואין קּימין; ּבחזקת אּלּו הרי - לּדין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָוהּיֹוצא
ּוספינה  ּכרקֹום, ׁשּכבׁשּה עיר אבל ּבׁשּירה. ויֹוצא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָמפרׁש,
ׁשּגררּתּו ּומי ּגֹוים, ּדיני מּבּתי להרג והּיֹוצא ּבּים, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאבדה
עליהן  נֹותנין - נהר ׁשטפֹו אֹו מּפלת, עליו נפלה אֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָֹחּיה,
ּבת  נׁשֹותיהן היּו אם ,לפיכ מתים; וחמרי חּיים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻֻחמרי

יׂש ּבת אֹו ליׂשראל, יאכלּו.ּכהן לא אּלּו הרי - לכהן ראל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַָָֹֹֹֹ
הּסקילה  ּבבית והּניחּוהּו ּדין, ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר מי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָאבל

אׁשּתֹו. ּתאכל ולא מת, ּבחזקת זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹלהרג
ּכהנת ‚. ׁשהיתה ּבין אחרת, ּבמדינה ּגֹוסס ּבעלּה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּניחּו

ׁשרב  ּתאכל; לא - ּכהן אׁשת יׂשראלית אֹו יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹאׁשת
למיתה  'לא ּגֹוססין אֹומר: ואחד ּבעלּה', 'מת אֹומר: אחד . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ּתאכל. לא זֹו הרי - ֲֵֵַֹֹמת'
נאמנֹות „. ׁשאינן נׁשים מחמׁש אחת אֹו צרתּה, לּה ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָאמרה

ּבעלּה ׁשּמת הרי להעידּה ּפיהן, על נּׂשאת ואינּה הֹואיל - ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

לּה ׁשּיעיד עד קּים; ׁשּבעלּה ּבחזקת ּבתרּומה אֹוכלת ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזֹו
ּפיו. על להּׂשיאּה נאמן ְֱִִֶֶַַָָׁשהּוא

ּפסלֹו‰. ׁשחרּור, ּבגט לֹו מּׁשּיזּכה - עבּדֹו את ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהמׁשחרר
ּבתרּומה  הּוא מּלאכל ועדין לחרּות, ׁשּיצא עבד וכל ; ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

על  אף - עבדים ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשחרּור, ּגט ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻמעּכב
ּבתרּומה. לאכל אסּור הּוא הרי כן, ְֱֲִִֵֵֶָָֹּפי

.Â ּבהם והיּו אחר, ידי על לֹו וזּכה לאחר, נכסיו ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּכֹותב
ספק  זה הרי - צוח ּכ ואחר לֹו ׁשּנתנּו זה וׁשתק ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעבדים,

ע  סֹופֹו הֹוכיח ׁשּצוח זה יצאּואם לא ועדין ּתחּלתֹו, ל ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
ּבֹו חזר ׁשּׁשתק, אחר ׁשּצוח זה אֹו ראׁשֹון, לפיכ,מרׁשּות ; ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

והּׁשני  ּכהן ראׁשֹון רּבן ׁשהיה ּבין - ּבתרּומה אֹוכלין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹאין
ּכהן. והּׁשני יׂשראל ראׁשֹון רּבן ׁשהיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹיׂשראל,

.Ê וכהן הּתרּומה. מאכילּה מּכהן, ּבהמה ׁשּׂשכר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹיׂשראל
ּבמזֹונֹותיה  חּיב ׁשהּוא ּפי על אף - יׂשראל ּבהמת ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּׂשכר

ּתרּומה  יאכילּנה לא ּכסּפֹו.- קנין ׁשאינּה מּפני , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
.Áהּׂשכר ולהיֹות לפּטמּה, מּכהן ּפרה ׁשּׁשם [הרווח יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

לּכהן יחולק] ׁשּיׁש ּפי על אף ּתרּומה, יאכילּנה לא - ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּביניהן
אף  - לפּטמּה יׂשראל ּפרת ׁשּׁשם ּכהן אבל חלק; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבׁשבחּה
ׁשהרי  לּכהן, וגּופּה הֹואיל ּבּׁשבח, חלק ליׂשראל ׁשּיׁש ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹעל

הּתרּומה. מאכילּה זה הרי - עצמֹו על ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָׁשמּה
.Ë;הּתרּומה מאכילֹו - ּבכֹור ׁשּילדה יׂשראל ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָּפרתֹו

לתֹו ּתרּומה ּכרׁשיני אדם ואֹוצר לּכהנים. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹׁשהּבכֹור
אֹותן  ויאכלּו ׁשּלֹו הּיֹונים יבֹואּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו .ׁשֹובכֹו, ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹ

.È הּדמים ולקח ליׂשראל, ּפרתֹו הּכהן מכר ׁשאם לי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹיראה
אסּור  זה הרי הּלֹוקח, מׁש לא ׁשעדין ּפי על אף -ֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו קֹונֹות, מעֹות ּתֹורה ׁשּדין ּתרּומה; ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָלהאכילּה

ּוממּכר  מּקח ּפי ּבהלכֹות על אף - לּכהן יׂשראל מכר ואם . ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
.ׁשּימׁש עד ּבתרּומה ּתאכל לא הּדמים, ְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּנתן
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ּבארנּו‡. וכּכבר ּכ' ואמר: ּבאמּונה, ונֹותן ׁשהּנֹוׂשא , ְְְְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

לקחּתי  'זה אמר: אפּלּו הֹוניה. ל ֹו אין - מׂשּתּכר' ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאני
לפסק  חּיבין ּדין ּבית אבל מּתר. מֹוכר', אני ּובעׂשר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבסלע

מחיר]הּׁשערים יהיה [לקבוע ולא ;לכ ׁשֹוטרין ּולהעמיד , ְְְְְְֲִִִִֶַַָָֹ
ּבלבד  ׁשתּות אּלא ּׁשּירצה, מה ּכל מׂשּתּכר ואחד אחד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
ׁשתּות. על יתר הּמֹוכר יׂשּתּכר ולא ּבׂשכרן, להן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיפסקּו

נפׁש,·. חּיי ּבהם ׁשּיׁש ּבדברים אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבּמה

העּקרין אבל ּוסלתֹות. ׁשמנים יינֹות ּכגֹון [שורשים]ּכגֹון , ְְְְֲִִִֵָָָָָ
להן  ּפֹוסקין אין - ּבהן וכּיֹוצא והּלבֹונה והּקשט ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהחמס

ּׁשּירצה. מה ּכל הּמׂשּתּכר יׂשּתּכר אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשער,
הראׁשֹון ‚. הּתּגר אּלא ּבביצים; ּפעמים מׂשּתּכרין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָואין

ּבלבד  ּבּקרן מֹוכרן מּמּנּו והּלֹוקח ּבׂשכר, מֹוכרן .הּוא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבהן „. ׁשּיׁש ּבדברים יׂשראל ּבארץ סחֹורה לעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאסּור

מּגרנֹו מביא וזה ּומֹוכר מּגרנֹו מביא זה אּלא נפׁש; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָחּיי
ּבזֹול  ׁשּימּכרּו ּכדי מּתר ּומֹוכר, מרּבה, ׁשהּׁשמן ּובמקֹום . ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֻֻ

ּבׁשמן. ְְְִֵֶֶַלהׂשּתּכר
אֹוצרין‰. ּבארץ [אוגרים]אין נפׁש חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּפרֹות ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ

מּדבר  מּגיע ׁשהרי יׂשראל; ׁשרּבֹו מקֹום ּבכל וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻיׂשראל,
הּׁשּוק; מן ּבלֹוקח אמּורים? ּדברים ּבּמה ליׂשראל. צער ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָזה
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קּבֹו לעׂשֹות מּתר מּׁשּלֹו, הּמכניס לו]אבל שיש [המעט ְֲֲִִֶַַַַָָֻ
ָאֹוצר.

.Â ּוׁשביעית ׁשביעית ערב ׁשנים, ׁשלׁש ּפרֹות לאצר ְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹֻמּתר
לא  חרּובין קב אפּלּו - ּבּצרת ּובׁשני ׁשביעית. ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָֹֹּומֹוצאי

מארה ׁשּמכניס מּפני הּמפקיע [קללה]יאצר, וכל ּבּׁשערים. ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשרּבֹו ּבמקֹום אֹו יׂשראל, ּבארץ ּפרֹות ׁשאצר אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשערים,

ּברּבית. ּכמלוה זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָיׂשראל
.Ê אבל נפׁש. חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּבפרֹות אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבּמה

ּבארץ  אֹותן לאצר מּתר - ּופלּפלין ּכּמֹון ּכג ֹון ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֻהּתבלין,
העּקרין  ּכׁשאר למקֹום, מּמקֹום אֹותן ּולהֹוציא .יׂשראל ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָ

.Á יינֹות ּכגֹון נפׁש, חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּפרֹות מֹוציאין ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָאין
לסּוריה  ולא לארץ לחּוצה יׂשראל מארץ ּוסלתֹות, ,ׁשמנים ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ
יׂשראל  ּבארץ אחר מל לרׁשּות זה מל מרׁשּות .ולא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹ

.Ë,ׁשּירצּו ּדבר לכל ׁשער להם לקץ העיר ּבני ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹרּׁשאין
על  ׁשּיעבר מי לכל ּביניהן ּולהתנֹות ּוללחם, לבׂשר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואפּלּו

וכ ּכ אֹותֹו יענׁשּו .הּתנאי, ְְְַַַַָָ
.È יעׂשה ׁשּלא ּביניהם לפסק אּמנּיֹות אנׁשי רּׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻֻוכן

על  ׁשּיעבר מי וכל ּבזה, וכּיֹוצא חברֹו, ׁשּיעׂשה ּביֹום ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאחד
וכ ּכ אֹותֹו יענׁשּו .הּתנאי, ְְְַַַַָָ

.‡È חׁשּוב חכם ּבּה ׁשאין ּבמדינה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּבּמה
ּולהצליח הּמדינה מעׂשה יׁשלתּקן אם אבל יֹוׁשביה. ּדרכי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

יכֹולין  ואין ּכלּום; מֹועיל ׁשּלהן הּתנאי אין חׁשּוב, חכם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבּה
ּכן  אם אּלא הּתנאי, מן קּבל ׁשּלא מי על ּולהפסיד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹלענש
לפי  ׁשהפסיד מי וכל החכם. מּדעת ועׂשּו עּמהן ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָהתנה

מׁשּלם. החכם, מּדעת ׁשאינֹו ְְִֵֵֶֶַַַַַָָהּתנאי
.·È- ּבדברים הֹוניה ּכ ּוממּכר, ּבמּקח ׁשהֹוניה ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָּכׁשם

אני  ,מאלהי ויראת עמיתֹו, את איׁש תֹונּו "ולא ְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:
ּדברים. הֹונית זֹו ְִַָָה'",

.‚Èמעׂשי 'זכר לֹו: יאמר לא ּתׁשּובה, ּבעל היה ְְֲֵֶַַַַַָָָֹֹֹּכיצד?
מעׂשה  'זכר לֹו: יאמר לא ּגרים, ּבן היה ואם ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹהראׁשֹונים'.
'ּפה  לֹו: יאמר לא ּתֹורה, ללמד ּובא גר היה .'ְֲִֵֶֶַָָָָֹֹֹאבֹותי

נ  מּפי ׁשאֹוכל ׁשּנּתנה ּתֹורה וילמד יבֹוא ּוטרפֹות, בלֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
מקּבר ?!הּגבּורה' ׁשהיה אֹו עליו, ּבאין ויּסּורין חלאים היּו ְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

אּיֹוב: ׁשל חבריו ׁשאמרּו ּכדר לֹו יאמר לא - ּבניו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאת
ּכסלת יראת אבד".[בטחונך]"הלא נקי הּוא מי נא זכר , ְְְְֲִִִִֶָָָָָָָֹ

.„È אצל 'לכּו להם: יאמר לא - ּתבּואה מבּקׁשין חּמרין ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהיּו
ּתבּואה  מֹוכר ׁשאינֹו ּבֹו יֹודע והּוא ּתבּואה', ׁשּמֹוכר ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָּפלֹוני

למי מעֹולם  יאמר לא - חכמה ּדבר ׁשל ׁשאלה נׁשאלה . ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
'מה  אֹו: זה'? ּבדבר ּתׁשיב 'מה חכמה: אֹותּה יֹודע ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאינֹו

הּדברים. ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן זה'? ּבדבר ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּדעּת
.ÂË עֹובר - ּבדברים ּבין ּבממֹון ּבין הּגר, את הּמֹונה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכל

ּדברים; הֹונית זה תֹונה", לא "וגר ׁשּנאמר: לאוין, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבׁשלׁשה
את  ׁשהּמֹונה למדּת, הא ממֹון. הֹונית זה ּתלחצּנּו", ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ"ולא
אחיו", את איׁש תֹונּו "לא מּׁשּום לאוין: ּבׁשלׁשה עֹובר ְִִִִִֵֵֶַָָָֹֹהּגר
תֹונה". לא "וגר ּומּׁשּום עמיתֹו", את איׁש ּתֹונּו "אל ְֲִִִִֵֶֶַֹּומּׁשּום

.ÊË ּבׁשלׁשה עֹובר ּבממֹון, והֹונהּו לחצֹו אם מּׁשּום וכן : ְְְְְִִִֵֵָָָָֹ

את  איׁש תֹונּו "ולא ּומּׁשּום אחיו", את איׁש ּתֹונּו ְִִִִֶֶַָֹ"אל
תלחצּנּו". "ולא ּומּׁשּום ְְֲִִִֶָֹעמיתֹו",

.ÊÈ אף דברים, הֹונית ׁשל לאו על ּבגר עֹובר מה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּומּפני
ּבהֹונית  אף ממֹון, הֹונית ׁשל לאו ועל ממֹון, ְְְֶַַַַַָָָָָָּבהֹונית
הֹוניה  ּבלׁשֹון ׁשניהן את הּכתּוב ׁשהֹוציא מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּדברים?
"לא  ּבפרּוׁש: הּדברים ּבׁשני ּבגר הּלאוין וכפל ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹסתם,

תלחץ".תֹונה" ו"לא , ְְִֶָֹ
.ÁÈ נּתנה ׁשּזֹו - ממֹון מהֹונית ּדברים הֹונית ְְְִִֵֶַַָָָָָָּגדֹולה

ּבגּופֹו וזה ּבממֹונֹו, וזה להּׁשבֹון, נּתנה לא וזֹו ;להּׁשבֹון, ְְְְְְְְִִִֶֶָָָָֹ
לפי  ,"מאלהי "ויראת ּדברים: ּבהֹונית אֹומר הּוא ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹוהרי
נאמר  לּלב, מסּור ׁשהּוא ּדבר ּכל הא לּלב. מסּור ֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהּדבר
נענה  - ּדברים מהֹונית הּצֹועק וכל ."מאלהי "ויראת ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבֹו:

ה'". אני "ּכי ׁשּנאמר: ֱֲִִִֶֶַָמּיד,

ה'תשע"ד  אייר י"ב שני יום

טו  ¤¤ּפרק
וטעה ‡. ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל, אֹו ּבמּדה, לחברֹו ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָהּמֹוכר

אבל  ּבדמים; אּלא הֹוניה ׁשאין לעֹולם; חֹוזר - ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבכל
חֹוזר  .ּבחׁשּבֹון, ְְֵֶ

ואחד ·. מאה ונמצאּו ּבדינר, אגֹוזים מאה לֹו מכר ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָּכיצד?
הּטעּות, את ּומחזיר הּמּקח נקנה - ותׁשעים ּתׁשעה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָאֹו

ׁשנים  ּכּמה אחר אֹוואפּלּו יתר הּמעֹות נמצאּו אם וכן . ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָ
ׁשּלא  מּידֹו ׁשּקנּו אחר ואפּלּו חֹוזר; ׁשּפסק, הּמנין מן ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹחסר
וכן  הּוא. ּבטעּות ׁשּקנין חֹוזר, - ּכלּום חברֹו אצל לֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָנׁשאר

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל
ׁשאר ‚. אֹו ּבהמה, אֹו עבד, אֹו קרקע, לחברֹו הּמֹוכר ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן

- הּלֹוקח ּבֹו ידע ׁשּלא מּום ּבּמּקח ונמצא ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹמּטלטלין,
הּוא  טעּות מּקח ׁשּזה ׁשנים, ּכּמה אחר אפּלּו ;מחזירֹו ְֲִִִִֶֶַַַַַָָָ

אם  אבל ּבּמּום; ׁשּידע אחר ּבּמּקח יׁשּתּמׁש ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹוהּוא,
יכֹול  ואינֹו מחל, זה הרי - הּמּום ׁשראה אחר ּבֹו ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנׁשּתּמׁש

ְְִַלהחזיר.
הּמּום „. ּפחת מחּׁשבין עׂשרה אין ׁשוה ּכלי לֹו מכר אפּלּו . ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָ

את  מחזיר - אּסר מּדמיו הּמפחיתֹו מּום ּבֹו ונמצא ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָדינרין,
הּמּום'; ּפחת אּסר ל 'הא לֹו: לֹומר יכֹול ואינֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָהּכלי,
רצה  אם וכן רֹוצה'. אני ׁשלם 'ּבחפץ אֹומר: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּלֹוקח
אֹומר  ׁשהּוא הּמֹוכר; ּביד הרׁשּות הּמּום, ּפחת לּקח ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָהּלֹוקח
.'ול ׁשּל ּדמים טל אֹו ׁשהּוא, ּכמֹות אֹותֹו ּתקנה 'אֹו ְְְִִֵֶֶֶָָֹלֹו:

ׁשּמחזירין ‰. מּום ׁשהּוא הּמדינה ּבני עליו ׁשהסּכימּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכל
מּום, ׁשאינֹו עליו ׁשהסּכימּו וכל ּבֹו; מחזירין זה, מּקח ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָּבֹו
ונֹותן  הּנֹוׂשא ׁשּכל ּפרׁש; אם אּלא ּבֹו מחזיר אינֹו זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

.סֹומ הּוא הּמדינה מנהג על ְְְִִֵַַַָָסתם,
.Â.מּום מּכל הּׁשלם ּדבר אּלא לֹוקח אינֹו סתם, הּלֹוקח ְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּכל

עלי  חֹוזר אּתה ׁשאין מנת 'על ואמר: הּמֹוכר ּפרׁש ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָואם
ּבממּכרֹו ׁשּיׁש הּמּום ׁשּיפרׁש עד חֹוזר, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבמּום'
ּבמּקח  ׁשּיּמצא מּום 'ּכל לֹו: ׁשּיאמר עד אֹו הּלֹוקח, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוימחל
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אביה, ׁשּקּדׁשּה ּפי על אף - ּבפניו ׁשּלא ּבין אביה ּבפני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבין
למפרע; זרה ּתעׂשה מחה, ׁשאם ּבתרּומה; אֹוכלת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאינּה
לדעּתֹו ׁשּלא ׁשּנּׂשאת לפי הּוא, ּכֹועס - וׁשֹותק ׁשרֹואה .וזה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹ

ט  ¤¤ּפרק
ליד ‡. אֹו לידּה, ּגט ׁשּיּגיע עד ּבתרּומה אֹוכלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאּׁשה

לקּבלה  ׁשעׂשת זֹוׁשלּוחּה הרי ּגרּוׁשה, ספק ׁשהיא וכל ; ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
אסּורה  ּגּטּה, לּה לקּבל ׁשליח ׁשעׂשת האּׁשה ּתאכל. ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹלא
ּבמקֹום  ּגּטי לי 'קּבל לֹו: אמרה ואם מּיד; ּבתרּומה ְְְְֱִִִִִִֵֶַָָָָָֹלאכל
מקֹום. לאֹותֹו ׁשליח ׁשּיּגיע עד אסּורה אינּה - ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּפלֹוני'
ּגט  ׁשּיּגיע עד ּבתרּומה אֹוכלת ּגּטּה, להבאת ׁשליח ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשלחה
קדם  אחת ׁשעה ּגּט זה 'הרי לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלידּה.

מּיד. ּבתרּומה לאכל אסּורה - ְְֱֲִִִִֶָָָָֹלמיתתי'
ּכרקֹום·. ׁשהּקיפּה ּבּים,[מצור]עיר הּמּטרפת ּוספינה , ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

לֹומר  צרי ואין קּימין; ּבחזקת אּלּו הרי - לּדין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָוהּיֹוצא
ּוספינה  ּכרקֹום, ׁשּכבׁשּה עיר אבל ּבׁשּירה. ויֹוצא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָמפרׁש,
ׁשּגררּתּו ּומי ּגֹוים, ּדיני מּבּתי להרג והּיֹוצא ּבּים, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאבדה
עליהן  נֹותנין - נהר ׁשטפֹו אֹו מּפלת, עליו נפלה אֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָֹחּיה,
ּבת  נׁשֹותיהן היּו אם ,לפיכ מתים; וחמרי חּיים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻֻחמרי

יׂש ּבת אֹו ליׂשראל, יאכלּו.ּכהן לא אּלּו הרי - לכהן ראל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַָָֹֹֹֹ
הּסקילה  ּבבית והּניחּוהּו ּדין, ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר מי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָאבל

אׁשּתֹו. ּתאכל ולא מת, ּבחזקת זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹלהרג
ּכהנת ‚. ׁשהיתה ּבין אחרת, ּבמדינה ּגֹוסס ּבעלּה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּניחּו

ׁשרב  ּתאכל; לא - ּכהן אׁשת יׂשראלית אֹו יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹאׁשת
למיתה  'לא ּגֹוססין אֹומר: ואחד ּבעלּה', 'מת אֹומר: אחד . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ּתאכל. לא זֹו הרי - ֲֵֵַֹֹמת'
נאמנֹות „. ׁשאינן נׁשים מחמׁש אחת אֹו צרתּה, לּה ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָאמרה

ּבעלּה ׁשּמת הרי להעידּה ּפיהן, על נּׂשאת ואינּה הֹואיל - ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

לּה ׁשּיעיד עד קּים; ׁשּבעלּה ּבחזקת ּבתרּומה אֹוכלת ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזֹו
ּפיו. על להּׂשיאּה נאמן ְֱִִֶֶַַָָׁשהּוא

ּפסלֹו‰. ׁשחרּור, ּבגט לֹו מּׁשּיזּכה - עבּדֹו את ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהמׁשחרר
ּבתרּומה  הּוא מּלאכל ועדין לחרּות, ׁשּיצא עבד וכל ; ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

על  אף - עבדים ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשחרּור, ּגט ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻמעּכב
ּבתרּומה. לאכל אסּור הּוא הרי כן, ְֱֲִִֵֵֶָָֹּפי

.Â ּבהם והיּו אחר, ידי על לֹו וזּכה לאחר, נכסיו ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּכֹותב
ספק  זה הרי - צוח ּכ ואחר לֹו ׁשּנתנּו זה וׁשתק ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעבדים,

ע  סֹופֹו הֹוכיח ׁשּצוח זה יצאּואם לא ועדין ּתחּלתֹו, ל ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
ּבֹו חזר ׁשּׁשתק, אחר ׁשּצוח זה אֹו ראׁשֹון, לפיכ,מרׁשּות ; ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

והּׁשני  ּכהן ראׁשֹון רּבן ׁשהיה ּבין - ּבתרּומה אֹוכלין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹאין
ּכהן. והּׁשני יׂשראל ראׁשֹון רּבן ׁשהיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹיׂשראל,

.Ê וכהן הּתרּומה. מאכילּה מּכהן, ּבהמה ׁשּׂשכר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹיׂשראל
ּבמזֹונֹותיה  חּיב ׁשהּוא ּפי על אף - יׂשראל ּבהמת ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּׂשכר

ּתרּומה  יאכילּנה לא ּכסּפֹו.- קנין ׁשאינּה מּפני , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
.Áהּׂשכר ולהיֹות לפּטמּה, מּכהן ּפרה ׁשּׁשם [הרווח יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

לּכהן יחולק] ׁשּיׁש ּפי על אף ּתרּומה, יאכילּנה לא - ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּביניהן
אף  - לפּטמּה יׂשראל ּפרת ׁשּׁשם ּכהן אבל חלק; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבׁשבחּה
ׁשהרי  לּכהן, וגּופּה הֹואיל ּבּׁשבח, חלק ליׂשראל ׁשּיׁש ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹעל

הּתרּומה. מאכילּה זה הרי - עצמֹו על ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָׁשמּה
.Ë;הּתרּומה מאכילֹו - ּבכֹור ׁשּילדה יׂשראל ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָּפרתֹו

לתֹו ּתרּומה ּכרׁשיני אדם ואֹוצר לּכהנים. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹׁשהּבכֹור
אֹותן  ויאכלּו ׁשּלֹו הּיֹונים יבֹואּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו .ׁשֹובכֹו, ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹ

.È הּדמים ולקח ליׂשראל, ּפרתֹו הּכהן מכר ׁשאם לי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹיראה
אסּור  זה הרי הּלֹוקח, מׁש לא ׁשעדין ּפי על אף -ֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו קֹונֹות, מעֹות ּתֹורה ׁשּדין ּתרּומה; ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָלהאכילּה

ּוממּכר  מּקח ּפי ּבהלכֹות על אף - לּכהן יׂשראל מכר ואם . ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
.ׁשּימׁש עד ּבתרּומה ּתאכל לא הּדמים, ְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּנתן
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ּבארנּו‡. וכּכבר ּכ' ואמר: ּבאמּונה, ונֹותן ׁשהּנֹוׂשא , ְְְְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

לקחּתי  'זה אמר: אפּלּו הֹוניה. ל ֹו אין - מׂשּתּכר' ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאני
לפסק  חּיבין ּדין ּבית אבל מּתר. מֹוכר', אני ּובעׂשר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבסלע

מחיר]הּׁשערים יהיה [לקבוע ולא ;לכ ׁשֹוטרין ּולהעמיד , ְְְְְְֲִִִִֶַַָָֹ
ּבלבד  ׁשתּות אּלא ּׁשּירצה, מה ּכל מׂשּתּכר ואחד אחד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
ׁשתּות. על יתר הּמֹוכר יׂשּתּכר ולא ּבׂשכרן, להן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיפסקּו

נפׁש,·. חּיי ּבהם ׁשּיׁש ּבדברים אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבּמה

העּקרין אבל ּוסלתֹות. ׁשמנים יינֹות ּכגֹון [שורשים]ּכגֹון , ְְְְֲִִִֵָָָָָ
להן  ּפֹוסקין אין - ּבהן וכּיֹוצא והּלבֹונה והּקשט ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהחמס

ּׁשּירצה. מה ּכל הּמׂשּתּכר יׂשּתּכר אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשער,
הראׁשֹון ‚. הּתּגר אּלא ּבביצים; ּפעמים מׂשּתּכרין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָואין

ּבלבד  ּבּקרן מֹוכרן מּמּנּו והּלֹוקח ּבׂשכר, מֹוכרן .הּוא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבהן „. ׁשּיׁש ּבדברים יׂשראל ּבארץ סחֹורה לעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאסּור

מּגרנֹו מביא וזה ּומֹוכר מּגרנֹו מביא זה אּלא נפׁש; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָחּיי
ּבזֹול  ׁשּימּכרּו ּכדי מּתר ּומֹוכר, מרּבה, ׁשהּׁשמן ּובמקֹום . ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֻֻ

ּבׁשמן. ְְְִֵֶֶַלהׂשּתּכר
אֹוצרין‰. ּבארץ [אוגרים]אין נפׁש חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּפרֹות ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ

מּדבר  מּגיע ׁשהרי יׂשראל; ׁשרּבֹו מקֹום ּבכל וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻיׂשראל,
הּׁשּוק; מן ּבלֹוקח אמּורים? ּדברים ּבּמה ליׂשראל. צער ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָזה
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קּבֹו לעׂשֹות מּתר מּׁשּלֹו, הּמכניס לו]אבל שיש [המעט ְֲֲִִֶַַַַָָֻ
ָאֹוצר.

.Â ּוׁשביעית ׁשביעית ערב ׁשנים, ׁשלׁש ּפרֹות לאצר ְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹֻמּתר
לא  חרּובין קב אפּלּו - ּבּצרת ּובׁשני ׁשביעית. ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָֹֹּומֹוצאי

מארה ׁשּמכניס מּפני הּמפקיע [קללה]יאצר, וכל ּבּׁשערים. ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשרּבֹו ּבמקֹום אֹו יׂשראל, ּבארץ ּפרֹות ׁשאצר אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשערים,

ּברּבית. ּכמלוה זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָיׂשראל
.Ê אבל נפׁש. חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּבפרֹות אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבּמה

ּבארץ  אֹותן לאצר מּתר - ּופלּפלין ּכּמֹון ּכג ֹון ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֻהּתבלין,
העּקרין  ּכׁשאר למקֹום, מּמקֹום אֹותן ּולהֹוציא .יׂשראל ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָ

.Á יינֹות ּכגֹון נפׁש, חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּפרֹות מֹוציאין ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָאין
לסּוריה  ולא לארץ לחּוצה יׂשראל מארץ ּוסלתֹות, ,ׁשמנים ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ
יׂשראל  ּבארץ אחר מל לרׁשּות זה מל מרׁשּות .ולא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹ

.Ë,ׁשּירצּו ּדבר לכל ׁשער להם לקץ העיר ּבני ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹרּׁשאין
על  ׁשּיעבר מי לכל ּביניהן ּולהתנֹות ּוללחם, לבׂשר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואפּלּו

וכ ּכ אֹותֹו יענׁשּו .הּתנאי, ְְְַַַַָָ
.È יעׂשה ׁשּלא ּביניהם לפסק אּמנּיֹות אנׁשי רּׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻֻוכן

על  ׁשּיעבר מי וכל ּבזה, וכּיֹוצא חברֹו, ׁשּיעׂשה ּביֹום ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאחד
וכ ּכ אֹותֹו יענׁשּו .הּתנאי, ְְְַַַַָָ

.‡È חׁשּוב חכם ּבּה ׁשאין ּבמדינה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּבּמה
ּולהצליח הּמדינה מעׂשה יׁשלתּקן אם אבל יֹוׁשביה. ּדרכי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

יכֹולין  ואין ּכלּום; מֹועיל ׁשּלהן הּתנאי אין חׁשּוב, חכם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבּה
ּכן  אם אּלא הּתנאי, מן קּבל ׁשּלא מי על ּולהפסיד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹלענש
לפי  ׁשהפסיד מי וכל החכם. מּדעת ועׂשּו עּמהן ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָהתנה

מׁשּלם. החכם, מּדעת ׁשאינֹו ְְִֵֵֶֶַַַַַָָהּתנאי
.·È- ּבדברים הֹוניה ּכ ּוממּכר, ּבמּקח ׁשהֹוניה ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָּכׁשם

אני  ,מאלהי ויראת עמיתֹו, את איׁש תֹונּו "ולא ְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:
ּדברים. הֹונית זֹו ְִַָָה'",

.‚Èמעׂשי 'זכר לֹו: יאמר לא ּתׁשּובה, ּבעל היה ְְֲֵֶַַַַַָָָֹֹֹּכיצד?
מעׂשה  'זכר לֹו: יאמר לא ּגרים, ּבן היה ואם ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹהראׁשֹונים'.
'ּפה  לֹו: יאמר לא ּתֹורה, ללמד ּובא גר היה .'ְֲִֵֶֶַָָָָֹֹֹאבֹותי

נ  מּפי ׁשאֹוכל ׁשּנּתנה ּתֹורה וילמד יבֹוא ּוטרפֹות, בלֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
מקּבר ?!הּגבּורה' ׁשהיה אֹו עליו, ּבאין ויּסּורין חלאים היּו ְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

אּיֹוב: ׁשל חבריו ׁשאמרּו ּכדר לֹו יאמר לא - ּבניו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאת
ּכסלת יראת אבד".[בטחונך]"הלא נקי הּוא מי נא זכר , ְְְְֲִִִִֶָָָָָָָֹ

.„È אצל 'לכּו להם: יאמר לא - ּתבּואה מבּקׁשין חּמרין ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהיּו
ּתבּואה  מֹוכר ׁשאינֹו ּבֹו יֹודע והּוא ּתבּואה', ׁשּמֹוכר ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָּפלֹוני

למי מעֹולם  יאמר לא - חכמה ּדבר ׁשל ׁשאלה נׁשאלה . ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
'מה  אֹו: זה'? ּבדבר ּתׁשיב 'מה חכמה: אֹותּה יֹודע ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאינֹו

הּדברים. ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן זה'? ּבדבר ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּדעּת
.ÂË עֹובר - ּבדברים ּבין ּבממֹון ּבין הּגר, את הּמֹונה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכל

ּדברים; הֹונית זה תֹונה", לא "וגר ׁשּנאמר: לאוין, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבׁשלׁשה
את  ׁשהּמֹונה למדּת, הא ממֹון. הֹונית זה ּתלחצּנּו", ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ"ולא
אחיו", את איׁש תֹונּו "לא מּׁשּום לאוין: ּבׁשלׁשה עֹובר ְִִִִִֵֵֶַָָָֹֹהּגר
תֹונה". לא "וגר ּומּׁשּום עמיתֹו", את איׁש ּתֹונּו "אל ְֲִִִִֵֶֶַֹּומּׁשּום

.ÊË ּבׁשלׁשה עֹובר ּבממֹון, והֹונהּו לחצֹו אם מּׁשּום וכן : ְְְְְִִִֵֵָָָָֹ

את  איׁש תֹונּו "ולא ּומּׁשּום אחיו", את איׁש ּתֹונּו ְִִִִֶֶַָֹ"אל
תלחצּנּו". "ולא ּומּׁשּום ְְֲִִִֶָֹעמיתֹו",

.ÊÈ אף דברים, הֹונית ׁשל לאו על ּבגר עֹובר מה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּומּפני
ּבהֹונית  אף ממֹון, הֹונית ׁשל לאו ועל ממֹון, ְְְֶַַַַַָָָָָָּבהֹונית
הֹוניה  ּבלׁשֹון ׁשניהן את הּכתּוב ׁשהֹוציא מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּדברים?
"לא  ּבפרּוׁש: הּדברים ּבׁשני ּבגר הּלאוין וכפל ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹסתם,

תלחץ".תֹונה" ו"לא , ְְִֶָֹ
.ÁÈ נּתנה ׁשּזֹו - ממֹון מהֹונית ּדברים הֹונית ְְְִִֵֶַַָָָָָָּגדֹולה

ּבגּופֹו וזה ּבממֹונֹו, וזה להּׁשבֹון, נּתנה לא וזֹו ;להּׁשבֹון, ְְְְְְְְִִִֶֶָָָָֹ
לפי  ,"מאלהי "ויראת ּדברים: ּבהֹונית אֹומר הּוא ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹוהרי
נאמר  לּלב, מסּור ׁשהּוא ּדבר ּכל הא לּלב. מסּור ֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהּדבר
נענה  - ּדברים מהֹונית הּצֹועק וכל ."מאלהי "ויראת ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבֹו:

ה'". אני "ּכי ׁשּנאמר: ֱֲִִִֶֶַָמּיד,

ה'תשע"ד  אייר י"ב שני יום

טו  ¤¤ּפרק
וטעה ‡. ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל, אֹו ּבמּדה, לחברֹו ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָהּמֹוכר

אבל  ּבדמים; אּלא הֹוניה ׁשאין לעֹולם; חֹוזר - ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבכל
חֹוזר  .ּבחׁשּבֹון, ְְֵֶ

ואחד ·. מאה ונמצאּו ּבדינר, אגֹוזים מאה לֹו מכר ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָּכיצד?
הּטעּות, את ּומחזיר הּמּקח נקנה - ותׁשעים ּתׁשעה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָאֹו

ׁשנים  ּכּמה אחר אֹוואפּלּו יתר הּמעֹות נמצאּו אם וכן . ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָ
ׁשּלא  מּידֹו ׁשּקנּו אחר ואפּלּו חֹוזר; ׁשּפסק, הּמנין מן ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹחסר
וכן  הּוא. ּבטעּות ׁשּקנין חֹוזר, - ּכלּום חברֹו אצל לֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָנׁשאר

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל
ׁשאר ‚. אֹו ּבהמה, אֹו עבד, אֹו קרקע, לחברֹו הּמֹוכר ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן

- הּלֹוקח ּבֹו ידע ׁשּלא מּום ּבּמּקח ונמצא ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹמּטלטלין,
הּוא  טעּות מּקח ׁשּזה ׁשנים, ּכּמה אחר אפּלּו ;מחזירֹו ְֲִִִִֶֶַַַַַָָָ

אם  אבל ּבּמּום; ׁשּידע אחר ּבּמּקח יׁשּתּמׁש ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹוהּוא,
יכֹול  ואינֹו מחל, זה הרי - הּמּום ׁשראה אחר ּבֹו ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנׁשּתּמׁש

ְְִַלהחזיר.
הּמּום „. ּפחת מחּׁשבין עׂשרה אין ׁשוה ּכלי לֹו מכר אפּלּו . ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָ

את  מחזיר - אּסר מּדמיו הּמפחיתֹו מּום ּבֹו ונמצא ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָדינרין,
הּמּום'; ּפחת אּסר ל 'הא לֹו: לֹומר יכֹול ואינֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָהּכלי,
רצה  אם וכן רֹוצה'. אני ׁשלם 'ּבחפץ אֹומר: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּלֹוקח
אֹומר  ׁשהּוא הּמֹוכר; ּביד הרׁשּות הּמּום, ּפחת לּקח ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָהּלֹוקח
.'ול ׁשּל ּדמים טל אֹו ׁשהּוא, ּכמֹות אֹותֹו ּתקנה 'אֹו ְְְִִֵֶֶֶָָֹלֹו:

ׁשּמחזירין ‰. מּום ׁשהּוא הּמדינה ּבני עליו ׁשהסּכימּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכל
מּום, ׁשאינֹו עליו ׁשהסּכימּו וכל ּבֹו; מחזירין זה, מּקח ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָּבֹו
ונֹותן  הּנֹוׂשא ׁשּכל ּפרׁש; אם אּלא ּבֹו מחזיר אינֹו זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

.סֹומ הּוא הּמדינה מנהג על ְְְִִֵַַַָָסתם,
.Â.מּום מּכל הּׁשלם ּדבר אּלא לֹוקח אינֹו סתם, הּלֹוקח ְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּכל

עלי  חֹוזר אּתה ׁשאין מנת 'על ואמר: הּמֹוכר ּפרׁש ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָואם
ּבממּכרֹו ׁשּיׁש הּמּום ׁשּיפרׁש עד חֹוזר, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבמּום'
ּבמּקח  ׁשּיּמצא מּום 'ּכל לֹו: ׁשּיאמר עד אֹו הּלֹוקח, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוימחל
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צרי ׁשהּמֹוחל אֹותֹו'; קּבלּתי ,וכ ּכ עד ּדמיו הּפֹוחת ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָזה
המפרׁש ּכמֹו אֹותֹו, ויפרׁש ּבֹו לֹו ׁשּימחל הּדבר ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָלידע

.ּבהֹוניה  ְָָ
.Ê ּומּומין ּגלּויים מּומין בּה ּומנה לחברֹו, ּפרה ְֲִִִֵֵַַָָָָָהּמֹוכר

הּגלּויין  הּמּומין מאֹותן מּום בּה היה ולא נּכרין, ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשאין
מּקח  זה הרי - נּכרין ׁשאינן מאֹותן מּום ּבּה ונמצא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּמנה,
ׁשהרי  ׁשּנמצא; הּמּום ׁשּפרׁש ּפי על אף וחֹוזר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָטעּות,
הּנראין  הּמּומין אּלּו ּבּה ׁשאין 'ּכׁשראיתי אֹומר: ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּלֹוקח
ואינֹו ׁשּמנה, נראין ׁשאינן אּלּו ּבּה אין ּכ אמרּתי: ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּמנה,

ּדעּתי' להׁשּביח ּכדי אּלא אּלּו מּומין .מפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ
.Áחּגרת היא, עּורת זֹו 'ּפרה היא,[צולעת]ּכיצד? ִִִִֵֶֶֶֶַָָ

- רבצנית אֹו נׁשכנית ונמצאת היא', רבצנית היא, ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָנׁשכנית
זה  אין ׁשּמנה, הּמּומין ּכל ּבּה היּו טעּות. מּקח זה ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהרי

ח  היתה אם וכן טעּות. אף מּקח - נׁשכנית ונמצאת ּגרת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
טעּות. מּקח זה אין עּורת, ׁשאינּה ּפי ִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעל

.Ë,ּבּה יׁש זה 'מּום לֹו: ואמר ּבּה, ׁשּיׁש הּמּום לֹו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָהראה
ׁשּמנה  הּמּומין ׁשאֹותן ּפי על אף - ּפלֹוני' ּומּום ּפלֹוני ְְִִִִֶֶַַַָָָּומּום
מּקח  זה אין - מקצתן אֹו ּכּולן בּה ונמצאּו נראין, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָאינן

.טעּות  ָ
.È ּגּדמת היא, 'חּגרת לֹו: ואמר לחברֹו, ׁשפחה הּמֹוכר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוכן

אחת] יד נכּפית [בעלת  היא, ׁשֹוטה היא, סֹומה ְִִִִֵָָהיא,
נפילה] ממחלת מאּלּו[סובלת מּום בּה היה ולא ְִֵֵָָָֹהיא',

וכן  טעּות. מּקח זה הרי - נכּפית ונמצאת ׁשּמנה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּמּומין
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל

.‡È,דינרין ּבמאה חפץ לחברֹו ׁשהּמֹוכר אֹומר, אני ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּכאן
ׁשאין  מנת על אחד, זּוז אּלא ׁשוה אינֹו זה 'חפץ לֹו: ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָואמר

אֹוניה; עליו לֹו יׁש זה הרי - אֹוניה' עלי זה ל ׁשהרי ְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
מתּכּון  ׁשאינֹו ידעּתי זּוז, ׁשוה ׁשאינֹו ׁשראיתי 'ּכיון ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאֹומר:
ּבמּקחֹו ׁשּיׁש ההֹוניה ּכדי ׁשּיפרׁש עד ּדעּתי'. להׁשּביח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאּלא
ידע  זה ׁשהרי נֹוטה, ׁשהּדעת ּבכדי לּה קרֹוב אֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבוּדאי

לדּון. ראּוי וכזה ּבֹו. ׁשּמחל הּדבר ְְֶֶַַַַָָָָָָּבוּדאי
.·Èלהחזירֹו יכֹול הּלֹוקח אין - ׁשפחה אֹו עבד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמֹוכר

והן  מּמלאכּתֹו, אֹותֹו מבּטלין ׁשאין הּנֹואי מּומי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַמּפני
ראהּו; ּכבר ּגלּוי, סמּפֹון זה היה ׁשאם 'סמּפֹון'; ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָהּנקראין
אֹו ּכלב, נׁשיכת אֹו ּבּבׂשר, ׁשּומא ּכגֹון נראה, אינֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָואם

וא  הֹואיל - ּבֹו וכּיֹוצא החטם אֹו הּפה מבּטלֹוריח ינֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַֹ
הּמּטה, לתׁשמיׁש העבדים ׁשאין מחזיר, אינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָמּמלאכּתֹו,

למלאכה  .אּלא ְִֶָָָ
.‚È רע ׁשחין ּבֹו אֹונמצא ּכחֹו, את הּמתׁש חלי אֹו , ְְֳִִִֵֵֶַַָֹ

מׁשעמם אֹו נכּפה, מּפני [משוגע]ׁשהיה מּום, זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָֻ
ּבּה וכּיֹוצא צרעת ּבֹו נמצא אם וכן מּמלאכּתֹו. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּמבּטלֹו
ׁשל  ׁשּנפׁשֹו מּפני מּום, זה הרי - הּמגאלים אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּדברים
ּבמלאכת  לֹו מתעּסק ׁשאינֹו ונמצא מהם; אֹוננת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאדם
זה  הרי - מזּין ליסטיס נמצא אם וכן ּוׁשתּיה. ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶָָָָֻאכילה
והֹורגֹו. אֹותֹו ּתֹופׂש ׁשהּמל מּפני ּכּלֹו, את המאּבד ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַֻמּום
ּומחזירֹו, מּום זה הרי - לּמלכּות מכּתב נמצא אם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֻוכן
אבל  ׁשּירצה. עת ּבכל למלאכּתֹו ּתֹופׂשֹו ׁשהּמל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמּפני

ּתמיד, ּבֹורח אֹו נפׁשֹות, ּגֹונב אֹו חֹוטף אֹו ּגּנב נמצא ְְִִִֵֵֵַַָָָָאם
יכֹול  אינֹו - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא וסֹובא, זֹולל ְְְִִֵֵֵֵֵַָָאֹו
הּדעֹות  ּכל ּבהן ׁשּיׁש ּבחזקת העבדים ׁשּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלהחזיר,

ּפרׁש. ּכן אם אּלא ִֵֵֵֶָָָהרעֹות,

ה'תשע"ד  אייר י"ג שלישי יום

טז  ¤¤ּפרק
נאכל,‡. זרעֹונים ׁשל עצמן ׁשאין ּגּנה, זרעֹוני ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמֹוכר

צמחּו ולא הּדמים לחברֹו, את לֹו ּומחזיר ּבאחריּותן חּיב - ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
מחמת  צמחּו ׁשּלא והּוא, לזריעה; ׁשחזקתן מּמּנּו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלקח
חּיב  אינֹו - ּבֹו וכּיֹוצא ּבברד הארץ לקת אם אבל ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָעצמן;
ּכּיֹוצא  ּכל וכן צמחּו. לא הּברד מחמת ׁשּמא ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבאחריּותן,

ֶָּבזה.
ּוזרען,·. ּוׂשעֹורים, חּטים ּכגֹון הּנאכלים, זרעים לֹו ְְְְֱִִִִִֶַַָָָָָמכר

ּבאחריּותן  חּיב אינֹו - צמחּו ּפׁשּתן,ולא זרע היּו אפּלּו ; ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ
אֹותֹו, ואֹוכלין הֹואיל - לזריעה אֹותֹו קֹונין אדם ּבני ְְְְִִִִִֵֶָָָֹׁשרב
לזרע, קֹונה ׁשהּוא הֹודיעֹו ואם זריעתֹו. ּבאחריּות חּיב ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָאינֹו
לרפּואה  הּנמּכרים לדברים הּדין והּוא ּבאחריּותן. ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָחּיב

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵֶַָָָולצביעה.
והֹודיעֹו‚. מחברֹו, מּקח הּלֹוקח ׁשּכל למד, אּתה ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמּכאן

ׁשהֹוליכֹו ואחר ׁשם, למכרֹו ּפלֹונית למדינה מֹוליכֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָׁשהּוא
מּקחי  לי 'החזר לֹו: לֹומר יכֹול אינֹו - מּום ּבֹו נמצא ְְְִִִִֵֵַַָָָָלׁשם
להביא  מטּפל והּמֹוכר הּדמים, את לֹו מחזיר אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלכאן';

ׁשם  למכרֹו אֹו ׁשהֹודיעֹו,ממּכרֹו אחר נגנב אֹו אבד ואפּלּו . ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ
ׁשּיֹוליכֹו הֹודיעֹו לא אם אבל מֹוכר. ּברׁשּות הּוא ְֲֲִִִִֵֵֶָֹהרי
זה  הרי - מּום ׁשם ּבֹו ונמצא והֹוליכֹו אחרת, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָלמדינה

לּמֹוכר. ּבמּומֹו הּמּקח ׁשּיחזיר עד הּלֹוקח, ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָּברׁשּות
.„- נגנב אֹו ּכ אחר ואבד מּום, ּבֹו ונמצא מּקח ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָהּלֹוקח

התליע  ואם לּמֹוכר; ׁשּיחזירֹו עד לֹוקח, ּברׁשּות זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַהרי
לֹו היה ואם מֹוכר. ּברׁשּות זה הרי הּזמן, מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָונפסד

לֹוקח. ּברׁשּות זה הרי - הֹודיעֹו ולא לּמֹוכר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַֹלהֹודיע
לֹו:‰. לֹומר יכֹול - נּגח ונמצא לחברֹו, ׁשֹור ְְֲִֵֵַַַַָָָהּמֹוכר

ּבׁשהיה  אמּורים? ּדברים ּבּמה .'ל מכרּתיו ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָ'לׁשחיטה
ׁשהּוא  ידּוע היה אם אבל ולחריׁשה; לׁשחיטה קֹונה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּלֹוקח

וחֹוזר  טעּות, מּקח זה הרי - ּבלבד לחריׁשה ּכל קֹונה וכן . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Â נֹודע אם - טרפה ונמצאת ּוׁשחטּה לּטּבח, ּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהּמֹוכר
את  לֹו מחזיר זה הרי ּכׁשּלקחּה, טרפה ׁשהיתה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבוּדאי

הּדמים  את הּמֹוכר ויחזיר למד,הּׁשחּוטה אּתה מּכאן . ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
אחר  מּום הּלֹוקח ּבֹו ועׂשה ּבממּכרֹו, מּום ׁשהיה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּמֹוכר
ׁשּדרּכֹו ּדבר עׂשה אם - הראׁשֹון הּמּום לֹו ׁשּיּודע ְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹקדם
ׁשּנה, ואם ּפטּור; - הּטרפה את ׁשּׁשחט זה ּכגֹון ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָלעׂשֹותֹו,
הּמּקח  מחזיר - הּמּום לֹו ׁשּיּודע קדם אחר מּום ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹועׂשה

ׁשעׂשה. הּמּום ּדמי ּומׁשּלם ְְְִֵֵֶַַָָָָלבעליו,
.Ê הּמּום נֹודע ּכ ואחר חלּוק, מּמּנּו לעׂשֹות ּוקרעֹו ּבגד ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָקנה

ּכ ואחר ּתפרֹו, הּקרעים. את לֹו מחזיר - הּקריעה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָמחמת
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הּמֹוכר. מן הּתפירה ׁשבח נֹוטל הׁשּביח, אם - הּמּום ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָנֹודע
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָָוכן

.Á נראה זמן ּולאחר ּפרֹותיה, ואכל לחברֹו, קרקע ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמֹוכר
ּכל  מחזיר לּבעלים, קרקע להחזיר רצה אם - מּום ּבּה ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָלֹו

ׁשאכל  לֹוהּפרֹות להעלֹות צרי ּבּה, ודר חצר היתה ואם ; ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ָָׂשכר.

.Ë הּמּקח ואבד נראה, ׁשאינֹו מּום ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמֹוכר
הּמּום אֹותֹו הּדמים מחמת את מחזיר זה הרי -. ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ

.Èטֹוחנֹות לֹו ׁשאין לחברֹו ׁשֹור הּמֹוכר ,[שינים]ּכיצד? ֲֲֵֵֵֵֶַַַ
ּכּלן  לפני הּמאכל מּניח והיה ׁשּלֹו, הּבקר עם הּלֹוקח ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻוהּניחֹו
- ּברעב ׁשּמת עד אֹוכל אינֹו ׁשּזה יֹודע היה ולא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואֹוכלין,
ּכל  וכן הּדמים. את לֹו ויחזיר הּנבלה, את לֹו מחזיר זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.‡Èואינֹו לזה, ּומֹוכר מּזה ׁשּלֹוקח ספסר הּמֹוכר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה

נׁשּבע  הּספסר הרי - זה ּבמּום ידע ולא עּמֹו, הּמּקח ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמׁשהה
על  ׁשהיה מּפני ונפטר; זה, ּבמּום ידע ׁשּלא הּסת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשבּועת
ׁשּימּות, קדם לֹו ּולהחזירֹו עצמֹו ּבפני הּׁשֹור לבּדק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹהּלֹוקח
עׂשה, ולא הֹואיל הראׁשֹון. הּמֹוכר על מחזירֹו הּספסר ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֹוהיה

עצמֹו על הפסיד ּבזה.הּוא ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִֵֵֶַַַָָ
.·È לממחה הראהּו ׁשּלא ונֹודע ּומכרֹו, הּבכֹור את ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהּׁשֹוחט

אכל, ּׁשאכל מה הּבׂשר - מן והּנׁשאר הּדמים; את לֹו ויחזיר ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הּׁשֹוחט  וכן הּדמים. את להן ויחזיר יּקבר, - הּלקֹוחֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּביד
אכל, ּׁשאכל מה - טרפה ׁשהיא ונֹודע ּומכרּה, הּפרה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאת
לּטּבח, הּבׂשר יחזיר - אכל ּׁשּלא ּומה הּדמים; את לֹו ְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹויחזיר

הּדמים. את לֹו ְְִִֶַַָויחזיר
.‚È הּלֹוקח ׁשהאכילֹומכר אֹו לּגֹויים, טרפה ׁשל זה ּבׂשר ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לֹו ויחזיר הּטרפה, ּדמי על הּטּבח עם יח ּׁשב - ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָלּכלבים
הּמֹותר  את ּבזה.הּטּבח ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶֶַַַַָָָָ

.„Èּבׂשר ונמצאּוהּמֹוכר ּפרֹות, ּבכֹור; ּבׂשר ונמצא לחברֹו, ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָ
ויחזיר  אכלּו, ּׁשאכלּו מה - נס יין ונמצא יין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָטבלים;

הּדמים  את מן להן לאכלֹו ׁשאסּור ּדבר הּמֹוכר ּכל וכן . ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ׁשהיה  ּבין ּבכרת, אּסּורֹו ׁשהיה ּבין - ּדינֹו הּוא ּכ ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהּתֹורה,
אכילתֹו ׁשאּסּור ּדבר הּמֹוכר אבל ּבלבד. ּבלאו ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָאּסּורֹו
הּפרֹות  את מחזיר קּימין, הּפרֹות היּו אם - סֹופרים ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָמּדברי
לֹו מחזיר הּמֹוכר ואין אכלן, אכלן ואם ּדמיו; את ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָונֹוטל
- מּדבריהם ּבין הּתֹורה מן ּבין הניה, אּסּורי וכל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּכלּום.

ּכלל. מכירה ּדין ּבהן ואין הּדמים, את ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמחזיר

ה'תשע"ד  אייר י"ד רביעי יום

יז  ¤¤ּפרק
ונמצאּו‡. יפֹות חּטים לֹו מכר ּבּמֹוכרין: מּדֹות ְְְְְִִִִִַַַַָָארּבע

ונמצאּו רעֹות הּמֹוכר. ולא ּבֹו, לחזר יכֹול הּלֹוקח - ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹרעֹות
ונמצאּו רעֹות הּלֹוקח. ולא ּבֹו, לחזר יכֹול הּמֹוכר - ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹיפֹות
ׁשאין  יפֹות ׁשאינן ּפי על אף - יפֹות ונמצאּו יפֹות ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָרעֹות,
ׁשם  יׁש והרי מהן, למּטה ׁשאין רעֹות ולא מהן, ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלמעלה

קנה  אּלא ּבֹו, לחזר יכֹול מהן אחד אין  - ׁשתּות ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהֹוניה
אֹוניה  .ּומחזיר ְִַָָ

ׁשחממית·. חּטים הּמֹוכר לבנה,[אדומה]אבל ונמצאת ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
ׁשל  ונמצאּו זית ׁשל עצים ׁשחממית, ונמצאת לבנה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָאֹו

מדברית]ׁשקמה יין [תאנה זית, ׁשל ונמצאּו ׁשקמה ׁשל , ְְְְְִִִִִֶֶַַָָ
יכֹול  מׁשניהן אחד ּכל - יין ונמצא חמץ חמץ, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹונמצא
ּכל  וכן לֹו. ׁשּימּכר ׁשאמר הּמין זה ׁשאין ּבחברֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹלחזר

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
מּיד ‚. והחמיץ ּבקנקּניו הּלֹוקח ּונתנֹו לחברֹו, יין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר

'לתבׁשיל  לֹו: ׁשאמר ּפי על ואף ּבאחריּותֹו, חּיב אינֹו -ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָ
מּקח  זה הרי מחמיץ, ׁשּיינֹו ידּוע ואם לֹו'; צרי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָאני

-טעּות  והחמיץ הּמֹוכר ּבקנקּני הּוא והרי יין, לֹו מכר . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
'למקּפה לֹו: אמר ואֹומר [לתבשיל]אם מחזיר - 'צרי אני ְְְְֲִִִִִֵַַָָָ

לבּׁשל  אּלא לׁשּתֹותֹו קניתי לא ׁשאני ,וקנקּנ יינ 'הרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלֹו:
יכֹול  אינֹו - הּוא' 'למקּפה לֹו אמר לא ואם מעט'. ְְְְְִִֵַַַָָָֹמעט
היה  ולא אֹותֹו? ׁשתית לא 'לּמה לֹו: אֹומר ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹלהחזיר,

ׁשּיחמיץ'. עד לׁשהֹותֹו ְְְִִֶַַל
מֹוכר,„. ׁשל והחבית לחברֹו, ׁשכר ׁשל חבית ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמֹוכר

ּברׁשּות  זה הרי - הראׁשֹונים ימים ׁשלׁשה ּבתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹוהחמיצה
לֹוקח  ּברׁשּות ,ואיל מּכאן הּדמים; את ּומחזיר .הּמֹוכר, ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

מעט,‰. מעט למכרּה ּכדי לחברֹו יין ׁשל חבית ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמֹוכר
ואם  לּמֹוכר; חֹוזרת - ּבׁשליׁשּה אֹו ּבמחציתּה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָוהחמיצה
ולא  וׁשהה הּׁשּוק יֹום ׁשהּגיע אֹו ׁשּלּה, הּנקב הּלֹוקח ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנה

הּלֹוקח  ּברׁשּות היא הרי - יין מכר ׁשל חבית המקּבל וכן . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
וקדם  ׁשם, ּולמכרּה ּפלֹוני למקֹום להֹוליכּה ּכדי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֹמחברֹו
ּברׁשּות  זֹו הרי - החמיצה אֹו הּיין הּוזל לׁשם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּתּגיע
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּלֹו. והּיין ׁשהחבית מּפני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמֹוכר,

.Âמבּׂשם 'יין לחברֹו: חּיב [עמיד]האֹומר ,'ל מֹוכר אני ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָֻ
,'ל מֹוכר אני יׁשן 'יין לֹו: אמר העצרת. עד לֹו ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָלהעמיד
ׁשנים; ׁשלׁש מּׁשל 'מיּׁשן', ׁשעברה; ׁשנה מּׁשל לֹו ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻנֹותן
ׁשם  ׁשּיׁש ּובמקֹום החג. עד יחמיץ ולא ׁשּיעמד ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹוצרי

הּמדינה. ּכמנהג הּכל ידּוע, ְְְְִִִַַַַָָָֹמנהג
.Êל מֹוכר אני יין ׁשל זה 'מרּתף לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָהאֹומר

הּלֹוקח  הרי - סתם יין ׁשל מרּתף לֹו ׁשּמכר אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלמקּפה',
טֹוב, יינם יהיה ׁשּלא מאה ּבכל קנקּנים עׂשרה עליו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹמקּבל

להׁשּתּנֹות התחיל ּכבר לא [להחמיץ]אּלא - זה על יתר ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
ְֵַיקּבל.

.Áאֹו ,'ל מֹוכר אני למקּפה יין ׁשל 'מרּתף לֹו: ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָאמר
ׁשּכּלֹו יין לֹו נֹותן - 'ל מֹוכר אני יין ׁשל 'חבית לֹו: ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשאמר
נֹותן  - יין' ׁשל זה 'מרּתף לֹו: אמר לתבׁשיל. וראּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיפה
יפה. ולא רע לא ּבינֹוני, הּוא ׁשהרי ּבחנּות, הּנמּכר יין ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלֹו
אפּלּו - יין הזּכיר ולא ,'ל מֹוכר אני זה 'מרּתף לֹו: ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָֹאמר

הּגיעֹו חמץ, ּבזה.ּכּלֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְִִֵֵֶֶַָָֹֻ
.Ë:אֹו ,'ל מֹוכר אני עץ ׁשל 'ערבה לחברֹו: ְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָהאֹומר

ׁשראּוי  עץ לֹו נֹותן אינֹו - 'ל מֹוכר אני הּבד ּבית ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָ'קֹורת
אּלא  הּבד, ּבית לקֹורת ׁשראּויה קֹורה אֹו ערבה, ּבֹו ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹלחּפר
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צרי ׁשהּמֹוחל אֹותֹו'; קּבלּתי ,וכ ּכ עד ּדמיו הּפֹוחת ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָזה
המפרׁש ּכמֹו אֹותֹו, ויפרׁש ּבֹו לֹו ׁשּימחל הּדבר ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָלידע

.ּבהֹוניה  ְָָ
.Ê ּומּומין ּגלּויים מּומין בּה ּומנה לחברֹו, ּפרה ְֲִִִֵֵַַָָָָָהּמֹוכר

הּגלּויין  הּמּומין מאֹותן מּום בּה היה ולא נּכרין, ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשאין
מּקח  זה הרי - נּכרין ׁשאינן מאֹותן מּום ּבּה ונמצא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּמנה,
ׁשהרי  ׁשּנמצא; הּמּום ׁשּפרׁש ּפי על אף וחֹוזר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָטעּות,
הּנראין  הּמּומין אּלּו ּבּה ׁשאין 'ּכׁשראיתי אֹומר: ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּלֹוקח
ואינֹו ׁשּמנה, נראין ׁשאינן אּלּו ּבּה אין ּכ אמרּתי: ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּמנה,

ּדעּתי' להׁשּביח ּכדי אּלא אּלּו מּומין .מפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ
.Áחּגרת היא, עּורת זֹו 'ּפרה היא,[צולעת]ּכיצד? ִִִִֵֶֶֶֶַָָ

- רבצנית אֹו נׁשכנית ונמצאת היא', רבצנית היא, ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָנׁשכנית
זה  אין ׁשּמנה, הּמּומין ּכל ּבּה היּו טעּות. מּקח זה ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהרי

ח  היתה אם וכן טעּות. אף מּקח - נׁשכנית ונמצאת ּגרת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
טעּות. מּקח זה אין עּורת, ׁשאינּה ּפי ִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעל

.Ë,ּבּה יׁש זה 'מּום לֹו: ואמר ּבּה, ׁשּיׁש הּמּום לֹו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָהראה
ׁשּמנה  הּמּומין ׁשאֹותן ּפי על אף - ּפלֹוני' ּומּום ּפלֹוני ְְִִִִֶֶַַַָָָּומּום
מּקח  זה אין - מקצתן אֹו ּכּולן בּה ונמצאּו נראין, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָאינן

.טעּות  ָ
.È ּגּדמת היא, 'חּגרת לֹו: ואמר לחברֹו, ׁשפחה הּמֹוכר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוכן

אחת] יד נכּפית [בעלת  היא, ׁשֹוטה היא, סֹומה ְִִִִֵָָהיא,
נפילה] ממחלת מאּלּו[סובלת מּום בּה היה ולא ְִֵֵָָָֹהיא',

וכן  טעּות. מּקח זה הרי - נכּפית ונמצאת ׁשּמנה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּמּומין
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל

.‡È,דינרין ּבמאה חפץ לחברֹו ׁשהּמֹוכר אֹומר, אני ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּכאן
ׁשאין  מנת על אחד, זּוז אּלא ׁשוה אינֹו זה 'חפץ לֹו: ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָואמר

אֹוניה; עליו לֹו יׁש זה הרי - אֹוניה' עלי זה ל ׁשהרי ְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
מתּכּון  ׁשאינֹו ידעּתי זּוז, ׁשוה ׁשאינֹו ׁשראיתי 'ּכיון ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאֹומר:
ּבמּקחֹו ׁשּיׁש ההֹוניה ּכדי ׁשּיפרׁש עד ּדעּתי'. להׁשּביח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאּלא
ידע  זה ׁשהרי נֹוטה, ׁשהּדעת ּבכדי לּה קרֹוב אֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבוּדאי

לדּון. ראּוי וכזה ּבֹו. ׁשּמחל הּדבר ְְֶֶַַַַָָָָָָּבוּדאי
.·Èלהחזירֹו יכֹול הּלֹוקח אין - ׁשפחה אֹו עבד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמֹוכר

והן  מּמלאכּתֹו, אֹותֹו מבּטלין ׁשאין הּנֹואי מּומי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַמּפני
ראהּו; ּכבר ּגלּוי, סמּפֹון זה היה ׁשאם 'סמּפֹון'; ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָהּנקראין
אֹו ּכלב, נׁשיכת אֹו ּבּבׂשר, ׁשּומא ּכגֹון נראה, אינֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָואם

וא  הֹואיל - ּבֹו וכּיֹוצא החטם אֹו הּפה מבּטלֹוריח ינֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַֹ
הּמּטה, לתׁשמיׁש העבדים ׁשאין מחזיר, אינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָמּמלאכּתֹו,

למלאכה  .אּלא ְִֶָָָ
.‚È רע ׁשחין ּבֹו אֹונמצא ּכחֹו, את הּמתׁש חלי אֹו , ְְֳִִִֵֵֶַַָֹ

מׁשעמם אֹו נכּפה, מּפני [משוגע]ׁשהיה מּום, זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָֻ
ּבּה וכּיֹוצא צרעת ּבֹו נמצא אם וכן מּמלאכּתֹו. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּמבּטלֹו
ׁשל  ׁשּנפׁשֹו מּפני מּום, זה הרי - הּמגאלים אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּדברים
ּבמלאכת  לֹו מתעּסק ׁשאינֹו ונמצא מהם; אֹוננת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאדם
זה  הרי - מזּין ליסטיס נמצא אם וכן ּוׁשתּיה. ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶָָָָֻאכילה
והֹורגֹו. אֹותֹו ּתֹופׂש ׁשהּמל מּפני ּכּלֹו, את המאּבד ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַֻמּום
ּומחזירֹו, מּום זה הרי - לּמלכּות מכּתב נמצא אם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֻוכן
אבל  ׁשּירצה. עת ּבכל למלאכּתֹו ּתֹופׂשֹו ׁשהּמל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמּפני

ּתמיד, ּבֹורח אֹו נפׁשֹות, ּגֹונב אֹו חֹוטף אֹו ּגּנב נמצא ְְִִִֵֵֵַַָָָָאם
יכֹול  אינֹו - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא וסֹובא, זֹולל ְְְִִֵֵֵֵֵַָָאֹו
הּדעֹות  ּכל ּבהן ׁשּיׁש ּבחזקת העבדים ׁשּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלהחזיר,

ּפרׁש. ּכן אם אּלא ִֵֵֵֶָָָהרעֹות,

ה'תשע"ד  אייר י"ג שלישי יום

טז  ¤¤ּפרק
נאכל,‡. זרעֹונים ׁשל עצמן ׁשאין ּגּנה, זרעֹוני ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמֹוכר

צמחּו ולא הּדמים לחברֹו, את לֹו ּומחזיר ּבאחריּותן חּיב - ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
מחמת  צמחּו ׁשּלא והּוא, לזריעה; ׁשחזקתן מּמּנּו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלקח
חּיב  אינֹו - ּבֹו וכּיֹוצא ּבברד הארץ לקת אם אבל ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָעצמן;
ּכּיֹוצא  ּכל וכן צמחּו. לא הּברד מחמת ׁשּמא ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבאחריּותן,

ֶָּבזה.
ּוזרען,·. ּוׂשעֹורים, חּטים ּכגֹון הּנאכלים, זרעים לֹו ְְְְֱִִִִִֶַַָָָָָמכר

ּבאחריּותן  חּיב אינֹו - צמחּו ּפׁשּתן,ולא זרע היּו אפּלּו ; ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ
אֹותֹו, ואֹוכלין הֹואיל - לזריעה אֹותֹו קֹונין אדם ּבני ְְְְִִִִִֵֶָָָֹׁשרב
לזרע, קֹונה ׁשהּוא הֹודיעֹו ואם זריעתֹו. ּבאחריּות חּיב ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָאינֹו
לרפּואה  הּנמּכרים לדברים הּדין והּוא ּבאחריּותן. ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָחּיב

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵֶַָָָולצביעה.
והֹודיעֹו‚. מחברֹו, מּקח הּלֹוקח ׁשּכל למד, אּתה ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמּכאן

ׁשהֹוליכֹו ואחר ׁשם, למכרֹו ּפלֹונית למדינה מֹוליכֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָׁשהּוא
מּקחי  לי 'החזר לֹו: לֹומר יכֹול אינֹו - מּום ּבֹו נמצא ְְְִִִִֵֵַַָָָָלׁשם
להביא  מטּפל והּמֹוכר הּדמים, את לֹו מחזיר אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלכאן';

ׁשם  למכרֹו אֹו ׁשהֹודיעֹו,ממּכרֹו אחר נגנב אֹו אבד ואפּלּו . ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ
ׁשּיֹוליכֹו הֹודיעֹו לא אם אבל מֹוכר. ּברׁשּות הּוא ְֲֲִִִִֵֵֶָֹהרי
זה  הרי - מּום ׁשם ּבֹו ונמצא והֹוליכֹו אחרת, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָלמדינה

לּמֹוכר. ּבמּומֹו הּמּקח ׁשּיחזיר עד הּלֹוקח, ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָּברׁשּות
.„- נגנב אֹו ּכ אחר ואבד מּום, ּבֹו ונמצא מּקח ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָהּלֹוקח

התליע  ואם לּמֹוכר; ׁשּיחזירֹו עד לֹוקח, ּברׁשּות זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַהרי
לֹו היה ואם מֹוכר. ּברׁשּות זה הרי הּזמן, מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָונפסד

לֹוקח. ּברׁשּות זה הרי - הֹודיעֹו ולא לּמֹוכר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַֹלהֹודיע
לֹו:‰. לֹומר יכֹול - נּגח ונמצא לחברֹו, ׁשֹור ְְֲִֵֵַַַַָָָהּמֹוכר

ּבׁשהיה  אמּורים? ּדברים ּבּמה .'ל מכרּתיו ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָ'לׁשחיטה
ׁשהּוא  ידּוע היה אם אבל ולחריׁשה; לׁשחיטה קֹונה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּלֹוקח

וחֹוזר  טעּות, מּקח זה הרי - ּבלבד לחריׁשה ּכל קֹונה וכן . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Â נֹודע אם - טרפה ונמצאת ּוׁשחטּה לּטּבח, ּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהּמֹוכר
את  לֹו מחזיר זה הרי ּכׁשּלקחּה, טרפה ׁשהיתה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבוּדאי

הּדמים  את הּמֹוכר ויחזיר למד,הּׁשחּוטה אּתה מּכאן . ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
אחר  מּום הּלֹוקח ּבֹו ועׂשה ּבממּכרֹו, מּום ׁשהיה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּמֹוכר
ׁשּדרּכֹו ּדבר עׂשה אם - הראׁשֹון הּמּום לֹו ׁשּיּודע ְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹקדם
ׁשּנה, ואם ּפטּור; - הּטרפה את ׁשּׁשחט זה ּכגֹון ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָלעׂשֹותֹו,
הּמּקח  מחזיר - הּמּום לֹו ׁשּיּודע קדם אחר מּום ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹועׂשה

ׁשעׂשה. הּמּום ּדמי ּומׁשּלם ְְְִֵֵֶַַָָָָלבעליו,
.Ê הּמּום נֹודע ּכ ואחר חלּוק, מּמּנּו לעׂשֹות ּוקרעֹו ּבגד ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָקנה

ּכ ואחר ּתפרֹו, הּקרעים. את לֹו מחזיר - הּקריעה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָמחמת

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

dxikn zekld - oipw xtq - xii` c"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּמֹוכר. מן הּתפירה ׁשבח נֹוטל הׁשּביח, אם - הּמּום ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָנֹודע
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָָוכן

.Á נראה זמן ּולאחר ּפרֹותיה, ואכל לחברֹו, קרקע ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמֹוכר
ּכל  מחזיר לּבעלים, קרקע להחזיר רצה אם - מּום ּבּה ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָלֹו

ׁשאכל  לֹוהּפרֹות להעלֹות צרי ּבּה, ודר חצר היתה ואם ; ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ָָׂשכר.

.Ë הּמּקח ואבד נראה, ׁשאינֹו מּום ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמֹוכר
הּמּום אֹותֹו הּדמים מחמת את מחזיר זה הרי -. ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ

.Èטֹוחנֹות לֹו ׁשאין לחברֹו ׁשֹור הּמֹוכר ,[שינים]ּכיצד? ֲֲֵֵֵֵֶַַַ
ּכּלן  לפני הּמאכל מּניח והיה ׁשּלֹו, הּבקר עם הּלֹוקח ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻוהּניחֹו
- ּברעב ׁשּמת עד אֹוכל אינֹו ׁשּזה יֹודע היה ולא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואֹוכלין,
ּכל  וכן הּדמים. את לֹו ויחזיר הּנבלה, את לֹו מחזיר זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.‡Èואינֹו לזה, ּומֹוכר מּזה ׁשּלֹוקח ספסר הּמֹוכר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה

נׁשּבע  הּספסר הרי - זה ּבמּום ידע ולא עּמֹו, הּמּקח ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמׁשהה
על  ׁשהיה מּפני ונפטר; זה, ּבמּום ידע ׁשּלא הּסת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשבּועת
ׁשּימּות, קדם לֹו ּולהחזירֹו עצמֹו ּבפני הּׁשֹור לבּדק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹהּלֹוקח
עׂשה, ולא הֹואיל הראׁשֹון. הּמֹוכר על מחזירֹו הּספסר ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֹוהיה

עצמֹו על הפסיד ּבזה.הּוא ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִֵֵֶַַַָָ
.·È לממחה הראהּו ׁשּלא ונֹודע ּומכרֹו, הּבכֹור את ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהּׁשֹוחט

אכל, ּׁשאכל מה הּבׂשר - מן והּנׁשאר הּדמים; את לֹו ויחזיר ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הּׁשֹוחט  וכן הּדמים. את להן ויחזיר יּקבר, - הּלקֹוחֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּביד
אכל, ּׁשאכל מה - טרפה ׁשהיא ונֹודע ּומכרּה, הּפרה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאת
לּטּבח, הּבׂשר יחזיר - אכל ּׁשּלא ּומה הּדמים; את לֹו ְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹויחזיר

הּדמים. את לֹו ְְִִֶַַָויחזיר
.‚È הּלֹוקח ׁשהאכילֹומכר אֹו לּגֹויים, טרפה ׁשל זה ּבׂשר ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לֹו ויחזיר הּטרפה, ּדמי על הּטּבח עם יח ּׁשב - ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָלּכלבים
הּמֹותר  את ּבזה.הּטּבח ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶֶַַַַָָָָ

.„Èּבׂשר ונמצאּוהּמֹוכר ּפרֹות, ּבכֹור; ּבׂשר ונמצא לחברֹו, ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָ
ויחזיר  אכלּו, ּׁשאכלּו מה - נס יין ונמצא יין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָטבלים;

הּדמים  את מן להן לאכלֹו ׁשאסּור ּדבר הּמֹוכר ּכל וכן . ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ׁשהיה  ּבין ּבכרת, אּסּורֹו ׁשהיה ּבין - ּדינֹו הּוא ּכ ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהּתֹורה,
אכילתֹו ׁשאּסּור ּדבר הּמֹוכר אבל ּבלבד. ּבלאו ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָאּסּורֹו
הּפרֹות  את מחזיר קּימין, הּפרֹות היּו אם - סֹופרים ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָמּדברי
לֹו מחזיר הּמֹוכר ואין אכלן, אכלן ואם ּדמיו; את ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָונֹוטל
- מּדבריהם ּבין הּתֹורה מן ּבין הניה, אּסּורי וכל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּכלּום.

ּכלל. מכירה ּדין ּבהן ואין הּדמים, את ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמחזיר

ה'תשע"ד  אייר י"ד רביעי יום

יז  ¤¤ּפרק
ונמצאּו‡. יפֹות חּטים לֹו מכר ּבּמֹוכרין: מּדֹות ְְְְְִִִִִַַַַָָארּבע

ונמצאּו רעֹות הּמֹוכר. ולא ּבֹו, לחזר יכֹול הּלֹוקח - ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹרעֹות
ונמצאּו רעֹות הּלֹוקח. ולא ּבֹו, לחזר יכֹול הּמֹוכר - ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹיפֹות
ׁשאין  יפֹות ׁשאינן ּפי על אף - יפֹות ונמצאּו יפֹות ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָרעֹות,
ׁשם  יׁש והרי מהן, למּטה ׁשאין רעֹות ולא מהן, ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלמעלה

קנה  אּלא ּבֹו, לחזר יכֹול מהן אחד אין  - ׁשתּות ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהֹוניה
אֹוניה  .ּומחזיר ְִַָָ

ׁשחממית·. חּטים הּמֹוכר לבנה,[אדומה]אבל ונמצאת ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
ׁשל  ונמצאּו זית ׁשל עצים ׁשחממית, ונמצאת לבנה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָאֹו

מדברית]ׁשקמה יין [תאנה זית, ׁשל ונמצאּו ׁשקמה ׁשל , ְְְְְִִִִִֶֶַַָָ
יכֹול  מׁשניהן אחד ּכל - יין ונמצא חמץ חמץ, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹונמצא
ּכל  וכן לֹו. ׁשּימּכר ׁשאמר הּמין זה ׁשאין ּבחברֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹלחזר

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
מּיד ‚. והחמיץ ּבקנקּניו הּלֹוקח ּונתנֹו לחברֹו, יין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר

'לתבׁשיל  לֹו: ׁשאמר ּפי על ואף ּבאחריּותֹו, חּיב אינֹו -ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָ
מּקח  זה הרי מחמיץ, ׁשּיינֹו ידּוע ואם לֹו'; צרי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָאני

-טעּות  והחמיץ הּמֹוכר ּבקנקּני הּוא והרי יין, לֹו מכר . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
'למקּפה לֹו: אמר ואֹומר [לתבשיל]אם מחזיר - 'צרי אני ְְְְֲִִִִִֵַַָָָ

לבּׁשל  אּלא לׁשּתֹותֹו קניתי לא ׁשאני ,וקנקּנ יינ 'הרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלֹו:
יכֹול  אינֹו - הּוא' 'למקּפה לֹו אמר לא ואם מעט'. ְְְְְִִֵַַַָָָֹמעט
היה  ולא אֹותֹו? ׁשתית לא 'לּמה לֹו: אֹומר ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹלהחזיר,

ׁשּיחמיץ'. עד לׁשהֹותֹו ְְְִִֶַַל
מֹוכר,„. ׁשל והחבית לחברֹו, ׁשכר ׁשל חבית ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמֹוכר

ּברׁשּות  זה הרי - הראׁשֹונים ימים ׁשלׁשה ּבתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹוהחמיצה
לֹוקח  ּברׁשּות ,ואיל מּכאן הּדמים; את ּומחזיר .הּמֹוכר, ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

מעט,‰. מעט למכרּה ּכדי לחברֹו יין ׁשל חבית ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמֹוכר
ואם  לּמֹוכר; חֹוזרת - ּבׁשליׁשּה אֹו ּבמחציתּה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָוהחמיצה
ולא  וׁשהה הּׁשּוק יֹום ׁשהּגיע אֹו ׁשּלּה, הּנקב הּלֹוקח ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנה

הּלֹוקח  ּברׁשּות היא הרי - יין מכר ׁשל חבית המקּבל וכן . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
וקדם  ׁשם, ּולמכרּה ּפלֹוני למקֹום להֹוליכּה ּכדי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֹמחברֹו
ּברׁשּות  זֹו הרי - החמיצה אֹו הּיין הּוזל לׁשם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּתּגיע
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּלֹו. והּיין ׁשהחבית מּפני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמֹוכר,

.Âמבּׂשם 'יין לחברֹו: חּיב [עמיד]האֹומר ,'ל מֹוכר אני ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָֻ
,'ל מֹוכר אני יׁשן 'יין לֹו: אמר העצרת. עד לֹו ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָלהעמיד
ׁשנים; ׁשלׁש מּׁשל 'מיּׁשן', ׁשעברה; ׁשנה מּׁשל לֹו ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻנֹותן
ׁשם  ׁשּיׁש ּובמקֹום החג. עד יחמיץ ולא ׁשּיעמד ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹוצרי

הּמדינה. ּכמנהג הּכל ידּוע, ְְְְִִִַַַַָָָֹמנהג
.Êל מֹוכר אני יין ׁשל זה 'מרּתף לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָהאֹומר

הּלֹוקח  הרי - סתם יין ׁשל מרּתף לֹו ׁשּמכר אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלמקּפה',
טֹוב, יינם יהיה ׁשּלא מאה ּבכל קנקּנים עׂשרה עליו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹמקּבל

להׁשּתּנֹות התחיל ּכבר לא [להחמיץ]אּלא - זה על יתר ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
ְֵַיקּבל.

.Áאֹו ,'ל מֹוכר אני למקּפה יין ׁשל 'מרּתף לֹו: ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָאמר
ׁשּכּלֹו יין לֹו נֹותן - 'ל מֹוכר אני יין ׁשל 'חבית לֹו: ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשאמר
נֹותן  - יין' ׁשל זה 'מרּתף לֹו: אמר לתבׁשיל. וראּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיפה
יפה. ולא רע לא ּבינֹוני, הּוא ׁשהרי ּבחנּות, הּנמּכר יין ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלֹו
אפּלּו - יין הזּכיר ולא ,'ל מֹוכר אני זה 'מרּתף לֹו: ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָֹאמר

הּגיעֹו חמץ, ּבזה.ּכּלֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְִִֵֵֶֶַָָֹֻ
.Ë:אֹו ,'ל מֹוכר אני עץ ׁשל 'ערבה לחברֹו: ְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָהאֹומר

ׁשראּוי  עץ לֹו נֹותן אינֹו - 'ל מֹוכר אני הּבד ּבית ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָ'קֹורת
אּלא  הּבד, ּבית לקֹורת ׁשראּויה קֹורה אֹו ערבה, ּבֹו ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹלחּפר
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הרֹואה  ׁשּכל ּבצּורתּה, הּבד ּבית קֹורת אֹו ּבצּורתּה, ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָערבה
הּבד' ּבית קֹורת 'זֹו אֹו: ערבה', 'זֹו ּכּיֹוצא אֹומר: ּכל וכן . ְֲֵֵֵֵֵַַַַָָ

ֶָּבזה.

ה'תשע"ד  אייר ט"ו חמישי יום

יח  ּפרק
יום חמישי ֿ שישי ט "ו ֿ ט "ז אייר 

¤¤
ּוממּכר,‡. ּבמּקח אדם ּבני את לרּמֹות את אסּור לגנב אֹו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשּיׁש יֹודע היה זה. ּבדבר יׂשראל ואחד ּגֹויים ואחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּדעּתם;
הּברּיֹות  ּדעת לגנב ואפּלּו לּלֹוקח. יֹודיעֹו מּום, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָֹּבממּכרֹו

אסּור. ְִִָָּבדברים,
מפרּכסין·. הּבהמה,[מייפים]אין את ולא האדם, את לא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

מפרּכס  אבל ּכחדׁשים. ׁשּיראּו ּכדי היׁשנים הּכלים את ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹולא
צרּכן. ּכל וייּפה ויגהץ ׁשּיׁשּוף ּכגֹון ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהחדׁשים,

חזרין‚. ׁשל ּבמים האדם את מׁשרּבטין סובין]אין [מי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
צֹובעים  ולא ׁשמנים, פניו ויראּו ׁשּיתּפח ּכדי ּבהן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכּיֹוצא

ּבׂשרקאת  את [אודם]הּפנים נֹופחין ולא ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּבמים; הּבׂשר את ׁשֹורין ולא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּקרבים,
ּבכלל  לגֹוי נבלה ּבׂשר מֹוכרין ואין אסּורין. אּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָּבדברים
ּכׁשחּוטה. אצלֹו ׁשהּנבלה ּפי על אף ׁשחּוטה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָּבׂשר

לבר„. ּפי[לברר]מּתר על לא אבל הּגריסין, [בשטח את ְֲִִִֶַַָָָֹֹֻ
התבואה]הּמגּורההעליון] את [אוצר ּכגֹונב אּלא ׁשאינֹו , ְְֵֵֶֶֶַָָ

קליֹות  לחּלק לחנוני ּומּתר ּברּור. ׁשהּכל וידּמה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהעין,
אצלֹו; לבֹוא להרּגילן ּכדי ולּׁשפחֹות לּתינֹוקֹות ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָואגֹוזים
ואין  מּמּנּו, ּבמּקיפין להרּבֹות ּכדי ׁשּבּׁשּוק מּׁשער ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַּופֹוחת

הּדעת. ּגנבת ּבזה ואין עליו, לעּכב יכֹולין הּׁשּוק ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּבני
ואין ‰. ּבחדׁשים, חדׁשים אפּלּו ּבפרֹות, ּפרֹות מערבין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָאין

ּביקר  היׁשנים ואפּלּו ּבחדׁשים, יׁשנים לֹומר ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹצרי
ליּׁשנן  רֹוצה ׁשהּלֹוקח מּפני ּבזֹול, הּתירּווהחדׁשים ּביין . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

הּגּתֹות ּבין ּבר קׁשה התסיסה]לערב תהליך [באמצע ְְִֵֵֶַַָָ
לערב  מּתר נּכר, טעמֹו היה ואם ׁשּמׁשּביחֹו. מּפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּבלבד,
ּבֹו; מרּגיׁש הּלֹוקח טעמֹו, הּנּכר ּדבר ׁשּכל מקֹום; ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָּבכל

אֹותֹו. לערב מּתר ְְִֵָָָֻּולפיכ
.Â לא - ּביינֹו מים לֹו ׁשּנתערב ּומי ּביין. מים מערבין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאין

ּפי  על אף לתּגר ולא מֹודיעֹו; ּכן אם אּלא ּבחנּות, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹימּכרּנּו
להּטיל  ׁשּנהגּו ּומקֹום אחרים. ּבֹו ירּמה ׁשּמא ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּמֹודיעֹו,

הּגּתֹו ּבין ׁשּיהיה והּוא, יּטיל; ּביין, .ת מים ְְְִִִִִֵֶֶַַַַ
.Êּפיטס לתֹו ונֹותן ּגּתֹות, מחמׁש נֹוטל [גיגית]הּתּגר ְְִִֵֵֵֵַַָָָ

ּגרנֹות מחמׁש תבואה]אחד ; שדשים לתֹו[מקומות ונֹותן , ְְְֵֵֵֶָָָ
לערב. יתּכּון ׁשּלא ּובלבד אחת; ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹמגּורה

.Á ׁשמרים לערב ּכל אסּור ואפּלּו ּבׁשמן, ּבין ּביין ּבין , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
אסּור. יֹום, ׁשל ּבׁשמרים אמׁש ׁשל ׁשמרים ואפּלּו ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשהּוא;

לתֹוכֹו. ׁשמריו נֹותן לכלי, מּכלי הּיין ערה אם ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָאבל
.Ë מכר ׁשמרים. מקּבל אינֹו מזּקק, ׁשמן לחברֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּמֹוכר

לג  מאה לכל ׁשמרים ּומחצה לג מקּבל סתם, ׁשמן ;לֹו ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּפני  על למעלה העֹולה עכּור ׁשמן ׁשמרים ּבׁשאר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומקּבל

מקֹום. ּבאֹותֹו הּידּועים הּׁשמרים על יתר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּׁשמן,

.È ׁשהּׁשמן ּבתׁשרי מעֹות לֹו ּבׁשּנתן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּמה
מּפני  ּגדֹולה ׁשהיא ּתׁשרי, ּבמּדת ּבניסן הּׁשמן ולקח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעכּור,
ניסן, ּבמּדת לקח אם אבל למעלה. הּקֹופה הּׁשמן ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָאֹותֹו

מ  קטּנה אּלא ׁשהיא מקּבל אינֹו - הּׁשמן צלל ׁשּכבר ּפני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבלבד  .הּׁשמרים ְְִִַַָ

.‡È לכל קיטנית רבע עליו מקּבל לחברֹו, חּטים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹהּמֹוכר
סאה.סאה  לכל נּׁשֹובֹות רבע עליו מקּבל ׂשעֹורים, . ְְְְְִִֵַַָָָָָֹ

עפרּורית רבע עליו מקּבל קטנות]עדׁשים, ואבנים [עפר ְְֲִִֵַַַָָָֹ
מכר  מאה. לכל מתליעֹות עׂשר עליו מקּבל ּתאנים, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלסאה.
נמצא  סאה. לכל טּנֹופֹות רבע עליו מקּבל ּפרֹות, ׁשאר ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹלֹו
הּכל, את ינּפה - ׁשהּוא ּכל האּלּו הּׁשעּורין על יתר ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבהן

ּכלּום. ּבהן ׁשאין ּוברּורין מנּפין ּפרֹות לֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶָֻויּתן
.·È להן ׁשאין ּבמקֹום אּלא אמּורים, הּדברים אּלּו ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואין

הּמדינה  ּכמנהג הּכל מנהג, להן ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל .מנהג; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
.‚È ּומנּקין ּברּורין הּפרֹות ּכל ׁשּיהיּו ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֻיׁש

יּמכרּו ולא צלּולין, והּׁשמנים הּיינֹות וׁשּיהיּו ּדבר, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּכל
מחצה  ּבהן היּו אפּלּו ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ּכלל. ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָׁשמרים
אחר, מין אֹו ּתבן אֹו עפר מחצה ּבּפרֹות ׁשהיה אֹו ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשמרים,

ׁשהּוא  ּכמֹות ׁשל יּמכר ּגרנֹו מּתֹו צרֹור הּבֹורר לפיכ . ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשאּלּו ׁשּברר; צרֹור ּכׁשעּור חּטים ּדמי לֹו נֹותן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶחברֹו,
- 'יחזירּנּו' ּתאמר: ואם החּטים; ּבמּדת נמּכר היה ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָֹהּניחֹו,

ׁשהּוא'. ּכל לערב 'אסּור אמרּו: ְְֲֵֵֶָָָָהרי
.„È ק מנהג,[כדים]נקּניםהּמֹוכר ׁשאין ּבמקֹום ּבּׁשרֹון ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ּפיטסֹות עׂשרה מאה לכל רעים]מקּבל ׁשּיהיּו[כדים והּוא : ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ
ּבגפרית. ועׂשּויֹות ְְֲִַָָנאֹות

ה'תשע"ד  אייר ט"ז שישי יום

יט  ¤¤ּפרק
ׁשּיׁש‡. מּטלטלין אֹו קרקע לחברֹו למּכר לּמֹוכר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹאסּור

עסקין ּדין[עוררים]ּבה ּבהן משפטי]ויׁש עד [בירור , ְֲִִֵֶַָָָ
רֹוצה  אדם אין עליו, ׁשהאחריּות ּפי על ׁשאף ֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיֹודיעֹו;

מאחרים. נתּבע ויהיה לּדין וירד מעֹותיו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּיּתן
מן ·. ּבאחד הּלֹוקח ׁשּקנה ואחר לחברֹו, קרקע ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּמֹוכר

עליה  יצאּו ּבּה, ׁשּיׁשּתּמׁש וקדם ּבהן, ׁשּקֹונין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּדרכים
ּגדֹול  מּום ל ׁשאין ּבֹו; לחזר יכֹול זה הרי - ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָֹמערערין

הּתֹובעין  ּובאּו ּבה נהנה לא ׁשעדין יבטל מּזה, לפיכ . ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
עם  ּדין ויעׂשה הּדמים, את הּמֹוכר ויחזיר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָהּמּקח,
ּדׁש ואפּלּו ׁשהּוא, ּכל הּלֹוקח ּבּה נׁשּתּמׁש ואם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהמערערין.
אּלא  ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - הארץ עם וערבֹו ׁשּלּה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמצר
יחזר  ּבּדין, מּידֹו הֹוציאּוה ואם המערערין; עם ּדין ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָֹעֹוׂשה

הּנטרפין. ּכל ּכדין הּמֹוכר ְְִִִֵַַַָָעל
זה ‚. הרי מּטלטלין, ׁשאר אֹו עבד אֹו קרקע הּמֹוכר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכל

ּבאחריּותן  הּלֹוקח חּיב מּיד הּמּקח הֹוציאּו אם ּכיצד? . ְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָ
מן  ׁשּנתן הּדמים ּכל ונֹוטל הּלֹוקח חֹוזר - הּמֹוכר ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָמחמת
ּבכל  הּדין הּוא ּכ מחמתֹו. הּמּקח נלקח ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמֹוכר,
קנה  אּלא זה ּדבר הּלֹוקח ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹממּכר,
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האחריּות  ּבֹו הזּכיר ולא ּבׁשטר, הּקרקע מכר אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָֹסתם.
טעּות  הזּכרה, ׁשּלא ׁשהאחריּות ּבאחריּותן; ח ּיב זה הרי -ְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

היא. ִֵסֹופר
הּלֹוקח „. מּיד הּמּקח ּבׁשהֹוציאּו אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּבּמה

והיּו מּטלטלין הּמּקח ׁשהיה ּכגֹון י ׂשראל, ׁשל ּדין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבית
ּבעל  ׁשּבא אֹו ּגזּולה, הּקרקע ׁשהיתה אֹו ּגזּולין, אֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָּגנּובין
ׁשל  ּדין ּבבית והּכל הּלֹוקח; מּיד ּוטרפּה מֹוכר ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחֹוב

-יׂשראל  הּלֹוקח מּיד הּמּקח ׁשהֹוציא הּוא הּגֹוי אם אבל . ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
חּיב  הּמֹוכר אין - ׁשּלהן ּבערּכּיֹות ּבין ,הּמל ּבדין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבין
זה  חפץ ּגנב ׁשהּמֹוכר טֹוען ׁשהּגֹוי ּפי על ואף ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבאחריּותֹו;
חּיב  הּמֹוכר אין - ּכ על ּגֹויים עדים והביא מּמּנּו, ּגזלֹו ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאֹו
האנס. ּבאחריּות חּיב הּמֹוכר ואין הּוא, אנס ׁשּזה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכלּום;

ׁשּיּולד ‰. אנס ׁשּכל עּמֹו והתנה לחברֹו, קרקע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמֹוכר
מחמת  ּוגזלּה ּגֹוי ּבא אפּלּו - לׁשּלם חּיב יהיה זֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָּבקרקע
מׁשקה  ׁשהיה הּנהר נפסק אם אבל לׁשּלם. חּיב ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּמֹוכר,
אֹו ּברכה, ונעׂשית ּבתֹוכּה לעבר הּנהר ׁשחזר אֹו ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹאֹותּה,

זועה אדמה]ׁשּבאה זה [רעידת הרי - אֹותּה והׁשחיתה ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָ
עלה  ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו אנס ּבהן וכּיֹוצא ׁשאּלּו ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּפטּור;

וכל ׁשהתנה; ּבעת הּפלא זה ּדבר הּמֹוכר לב אנס על ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
זה. ּתנאי ּבכלל אינֹו מצּוי, ְְִֵֵֶֶַַָׁשאינֹו

.Â,הּמתנה ּדעת ׁשאֹומדין ׁשּבממֹון, ּתנאי לכל הּדין ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָוהּוא
ׁשּבגללן  הידּועין הּדברים אּלא הּתנאי ּבאֹותֹו ּכֹוללין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָואין
ׁשהתנה. ּבׁשעה הּמתנה ּבדעת ׁשהיּו והן הּתנאי, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהיה

.Ê למקֹום ׂשמׂשמין להעביר מּלחים ׁשּׂשכר ּבאחד ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֻמעׂשה
עד  להן ׁשּיארע אנס ּבכל חּיבין ׁשהן עּמהן והתנה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפלֹוני,
ׁשהיּו הּנהר ונפסק ּפלֹוני, למקֹום הּׂשמׂשמין ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻׁשּיּגיעּו
ואין  מצּוי, ׁשאינֹו אנס זה חכמים: ואמרּו ּבֹו; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹמֹוליכין
אֹותֹו עד בהמה ּגּבי על אּלּו ׂשמׂשמין להֹולי ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֻחּיבין

ּבזה.הּמקֹום  ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶַַָָָ
.Á עליו יהיה ׁשּלא הּמֹוכר והתנה לחברֹו, קרקע ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמֹוכר

מּיד  ויצאת ּגזּולה, הארץ ׁשּזֹו ּבוּדאי נֹודע אפּלּו - ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָאחריּות
ּבא  אם לֹומר צרי ואין ּכלּום; חּיב הּמֹוכר אין - ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָהּלֹוקח
ּתנאי  ׁשּכל ּכלּום; לֹו מחזיר ׁשאינֹו ּוטרפּה, חֹוב ְְְְִֵֶֶַַַַָָָּבעל

קּים  .ׁשּבממֹון ְֶַָָ
.Ë לוי ּובא ּבאחריּות, ׁשּלא לׁשמעֹון ׂשדה ׁשּמכר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹראּובן

עם  ּדין לעׂשֹות ראּובן רצה אם - ׁשמעֹון מּיד ְְְֲִִִִִִֵַָָָָלהֹוציאּה
אין  והרי ,ּול ּלי 'מה לֹו: לֹומר יכֹול לוי ואין עֹוׂשה; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָלוי,
ׁשיהיה  רצֹוני 'אין לֹו: אֹומר ראּובן ׁשהרי - אחריּות' ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעלי

ּתרעמת  ּבגללי'לׁשמעֹון הפסיד ׁשהרי .עלי, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹ
.È וחזר ּבאחריּות, ׁשּלא לׁשמעֹון ׂשדה ׁשּמכר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹראּובן

לטרף  ראּובן ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ּבאחריּות, מּׁשמעֹון ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּולקחּה
ּפי  על ׁשאף ׁשמעֹון; על לחזר יכֹול אינֹו - מּמּנּו ְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹאֹותּה
קּבל, עצמֹו אחריּות לׁשמעֹון, אחריּות עליו קּבל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשּלא

לעצמֹו הּמֹוציא והּוא הּמֹוכר הּוא יהיה ּבא ׁשּלא אם אבל . ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ
ּבכל  חֹוזר - ראּובן מּיד ּוטרפּה אביהם יעקב ׁשל חֹוב ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבעל
האחריּות, עליו קּבל ׁשּׁשמעֹון מּפני ׁשמעֹון; על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּדמים

ּכלל. אחרים אחריּות לׁשמעֹון קּבל לא ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָֹּוראּובן

ה'תשע"ד  אייר י"ז קודש שבת יום

כ  ¤¤ּפרק
'ּבמאתים ‡. אֹומר: מֹוכר מחברֹו, מ ּקח לקנֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָהּמבּקׁש

ּבמנה', אּלא קֹונה 'איני אֹומר: והּלֹוקח ,'ל מֹוכר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאני
זה  ּומׁש נתקּבצּו, ּכ ואחר לביתֹו, וזה לביתֹו זה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהל
לֹו ונתן הּלֹוקח ׁשּתבע הּוא הּמֹוכר אם - סתם ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהחפץ
ּומׁש ׁשּבא הּוא הּלֹוקח ואם מנה; אּלא נֹותן אינֹו ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהחפץ,

מאתים  לּתן חּיב סתם, .החפץ ְִִֵֵֶַַַָָָ
מהן ·. אחד וכל אדם, ּבני מחמּׁשה מאחד מּקח ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּלֹוקח

יֹודע  אינֹו והּוא הּמּקח', ּבעל הּוא 'אני ואֹומר: אֹותֹו ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָּתֹובע
ויהיּו ּומסּתּלק; ּביניהן, הּמּקח ּדמי מּניח - לקח מהן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמּמי

אלּיהּו ׁשּיבֹוא עד אֹו ׁשּיֹודּו, עד מּנחין היה הּדמים ואם . ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ׁשמים  ידי לצאת ּכדי ואחד אחד לכל ּדמים נֹותן .חסיד, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

ועׂשה ‚. ׁשקר, על ונׁשּבע ּבֹו וכפר מהן, מאחד מּקח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלקח
אֹותֹו ּתֹובע ואחד אחד וכל לׁשּלם, רֹוצה הּוא והרי ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּתׁשּובה
אֹומר: והּוא לי', ונׁשּבעּת ּבי ׁשּכפרּת הּוא 'אני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָואֹומר:
ׁשעבר  מּפני ואחד, אחד לכל לׁשּלם חּיב - יֹודע' ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ'איני

.עברה  ֲֵָ
לא „. ולזה מכרּתי, 'לזה לֹומר: הּמּקח ּבעל ְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹנאמן

אם  אבל ידֹו. מּתחת יֹוצא ׁשהּמּקח ּבזמן אימתי? ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמכרּתי'.
ודינֹו ּבלבד, אחד עד הּוא הרי ידֹו, מּתחת יֹוצא הּמּקח ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאין

ּבעדּותֹו נֹוגע אינֹו ׁשהרי אדם, ּכל ּכדין זֹו לפיכּבעדּות . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
ּבעל  ּומאחד מּדעּתֹו מאחד ונטל מּׁשנים, הּדמים נטל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאם
- ּכרחֹו ּבעל נטל ּומּמי מּדעּתֹו נטל מּמי ידע ולא ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹּכרחֹו,
אין  - ּבֹו ּתֹופׂשין ׁשניהם ׁשהיּו ּבין ּבידֹו, הּמּקח ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבין
חכמים  ּבתּקנת נׁשּבע מּׁשניהן אחד וכל ּכלל, עדּות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכאן

הּדמים. וחצי הּמּקח חצי ונֹוטל חפץ ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָּבנקיטת
'לא ‰. אֹומר: וזה לי', 'מכרּת ואמר: חברֹו על ׁשּטען ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרי

הּלֹוקח  ׁשּטען אֹו דמים'; לי נתּת ולא 'מכרּתי, אֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹמכרּתי',
ולא  'מׁשכּתי ׁשאמר: אֹו ,מׁש לא ועדין הּדמים ְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּנתן
אֹו ;'ל 'הֹודעּתיו לֹו: אֹומר והּמֹוכר זה', מּום ְְְִִִֵֵֶַַָראיתי
והאחד  ּבינינּו', ּתנאי היה וכ ּכ' מהן: האחד ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשאמר
וכּיֹוצא  הּטענֹות אּלּו ּבכל - ּתנאי' ׁשם היה 'לא ְְְְֵֵֵַַַָָָָָֹאֹומר:

הר  עליו מחברֹו, הּמֹוציא - .איה ּבהן ְֲִֵֵֶַָָָָָָ
.Â להֹוציא ׁשּמבּקׁשין הּכֹופר נׁשּבע - ראיה ׁשם היתה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹלא

הּסת  ׁשבּועת עד מּידֹו עליו ׁשּיׁש אֹו ּבמקצת הֹודה ואם ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּכּלן. הּטענֹות ּכׁשאר הּתֹורה, ׁשבּועת נׁשּבע - ְְְְִִֶַַַָָָָָָֻאחד

.Ê הּפרֹות והרי לֹו, ונתן ּפרֹות', ּבדינר לי 'ּתן לחנוני: ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאמר
הרּבים  ּברׁשּות הּבית מּנחין ּובעל הּדינר, ּתֹובע והחנוני , ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֻ

הרי  - 'ּכיס לתֹו אֹותֹו והׁשלכּת ל 'נתּתיו לֹו: ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָאֹומר
הּפרֹות, ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת חכמים ּבתּקנת נׁשּבע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּלֹוקח
הרּבים. ּברׁשּות הן והרי הּמֹוכר, מרׁשּות יצאּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָהֹואיל
ואּלּו ונפטר; הּסת נׁשּבע היה - הּלֹוקח ּברׁשּות היּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָואּלּו
ויּׁשארּו הּסת, נׁשּבע היה - החנוני ּברׁשּות עדין ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהיּו

אצלֹו. ְֵֶָּפרֹותיו
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הרֹואה  ׁשּכל ּבצּורתּה, הּבד ּבית קֹורת אֹו ּבצּורתּה, ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָערבה
הּבד' ּבית קֹורת 'זֹו אֹו: ערבה', 'זֹו ּכּיֹוצא אֹומר: ּכל וכן . ְֲֵֵֵֵֵַַַַָָ

ֶָּבזה.

ה'תשע"ד  אייר ט"ו חמישי יום

יח  ּפרק
יום חמישי ֿ שישי ט "ו ֿ ט "ז אייר 

¤¤
ּוממּכר,‡. ּבמּקח אדם ּבני את לרּמֹות את אסּור לגנב אֹו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשּיׁש יֹודע היה זה. ּבדבר יׂשראל ואחד ּגֹויים ואחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּדעּתם;
הּברּיֹות  ּדעת לגנב ואפּלּו לּלֹוקח. יֹודיעֹו מּום, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָֹּבממּכרֹו

אסּור. ְִִָָּבדברים,
מפרּכסין·. הּבהמה,[מייפים]אין את ולא האדם, את לא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

מפרּכס  אבל ּכחדׁשים. ׁשּיראּו ּכדי היׁשנים הּכלים את ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹולא
צרּכן. ּכל וייּפה ויגהץ ׁשּיׁשּוף ּכגֹון ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהחדׁשים,

חזרין‚. ׁשל ּבמים האדם את מׁשרּבטין סובין]אין [מי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
צֹובעים  ולא ׁשמנים, פניו ויראּו ׁשּיתּפח ּכדי ּבהן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכּיֹוצא

ּבׂשרקאת  את [אודם]הּפנים נֹופחין ולא ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּבמים; הּבׂשר את ׁשֹורין ולא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּקרבים,
ּבכלל  לגֹוי נבלה ּבׂשר מֹוכרין ואין אסּורין. אּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָּבדברים
ּכׁשחּוטה. אצלֹו ׁשהּנבלה ּפי על אף ׁשחּוטה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָּבׂשר

לבר„. ּפי[לברר]מּתר על לא אבל הּגריסין, [בשטח את ְֲִִִֶַַָָָֹֹֻ
התבואה]הּמגּורההעליון] את [אוצר ּכגֹונב אּלא ׁשאינֹו , ְְֵֵֶֶֶַָָ

קליֹות  לחּלק לחנוני ּומּתר ּברּור. ׁשהּכל וידּמה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהעין,
אצלֹו; לבֹוא להרּגילן ּכדי ולּׁשפחֹות לּתינֹוקֹות ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָואגֹוזים
ואין  מּמּנּו, ּבמּקיפין להרּבֹות ּכדי ׁשּבּׁשּוק מּׁשער ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַּופֹוחת

הּדעת. ּגנבת ּבזה ואין עליו, לעּכב יכֹולין הּׁשּוק ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּבני
ואין ‰. ּבחדׁשים, חדׁשים אפּלּו ּבפרֹות, ּפרֹות מערבין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָאין

ּביקר  היׁשנים ואפּלּו ּבחדׁשים, יׁשנים לֹומר ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹצרי
ליּׁשנן  רֹוצה ׁשהּלֹוקח מּפני ּבזֹול, הּתירּווהחדׁשים ּביין . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

הּגּתֹות ּבין ּבר קׁשה התסיסה]לערב תהליך [באמצע ְְִֵֵֶַַָָ
לערב  מּתר נּכר, טעמֹו היה ואם ׁשּמׁשּביחֹו. מּפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּבלבד,
ּבֹו; מרּגיׁש הּלֹוקח טעמֹו, הּנּכר ּדבר ׁשּכל מקֹום; ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָּבכל

אֹותֹו. לערב מּתר ְְִֵָָָֻּולפיכ
.Â לא - ּביינֹו מים לֹו ׁשּנתערב ּומי ּביין. מים מערבין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאין

ּפי  על אף לתּגר ולא מֹודיעֹו; ּכן אם אּלא ּבחנּות, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹימּכרּנּו
להּטיל  ׁשּנהגּו ּומקֹום אחרים. ּבֹו ירּמה ׁשּמא ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּמֹודיעֹו,

הּגּתֹו ּבין ׁשּיהיה והּוא, יּטיל; ּביין, .ת מים ְְְִִִִִֵֶֶַַַַ
.Êּפיטס לתֹו ונֹותן ּגּתֹות, מחמׁש נֹוטל [גיגית]הּתּגר ְְִִֵֵֵֵַַָָָ

ּגרנֹות מחמׁש תבואה]אחד ; שדשים לתֹו[מקומות ונֹותן , ְְְֵֵֵֶָָָ
לערב. יתּכּון ׁשּלא ּובלבד אחת; ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹמגּורה

.Á ׁשמרים לערב ּכל אסּור ואפּלּו ּבׁשמן, ּבין ּביין ּבין , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
אסּור. יֹום, ׁשל ּבׁשמרים אמׁש ׁשל ׁשמרים ואפּלּו ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשהּוא;

לתֹוכֹו. ׁשמריו נֹותן לכלי, מּכלי הּיין ערה אם ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָאבל
.Ë מכר ׁשמרים. מקּבל אינֹו מזּקק, ׁשמן לחברֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּמֹוכר

לג  מאה לכל ׁשמרים ּומחצה לג מקּבל סתם, ׁשמן ;לֹו ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּפני  על למעלה העֹולה עכּור ׁשמן ׁשמרים ּבׁשאר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומקּבל

מקֹום. ּבאֹותֹו הּידּועים הּׁשמרים על יתר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּׁשמן,

.È ׁשהּׁשמן ּבתׁשרי מעֹות לֹו ּבׁשּנתן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּמה
מּפני  ּגדֹולה ׁשהיא ּתׁשרי, ּבמּדת ּבניסן הּׁשמן ולקח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעכּור,
ניסן, ּבמּדת לקח אם אבל למעלה. הּקֹופה הּׁשמן ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָאֹותֹו

מ  קטּנה אּלא ׁשהיא מקּבל אינֹו - הּׁשמן צלל ׁשּכבר ּפני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבלבד  .הּׁשמרים ְְִִַַָ

.‡È לכל קיטנית רבע עליו מקּבל לחברֹו, חּטים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹהּמֹוכר
סאה.סאה  לכל נּׁשֹובֹות רבע עליו מקּבל ׂשעֹורים, . ְְְְְִִֵַַָָָָָֹ

עפרּורית רבע עליו מקּבל קטנות]עדׁשים, ואבנים [עפר ְְֲִִֵַַַָָָֹ
מכר  מאה. לכל מתליעֹות עׂשר עליו מקּבל ּתאנים, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלסאה.
נמצא  סאה. לכל טּנֹופֹות רבע עליו מקּבל ּפרֹות, ׁשאר ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹלֹו
הּכל, את ינּפה - ׁשהּוא ּכל האּלּו הּׁשעּורין על יתר ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבהן

ּכלּום. ּבהן ׁשאין ּוברּורין מנּפין ּפרֹות לֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶָֻויּתן
.·È להן ׁשאין ּבמקֹום אּלא אמּורים, הּדברים אּלּו ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואין

הּמדינה  ּכמנהג הּכל מנהג, להן ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל .מנהג; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
.‚È ּומנּקין ּברּורין הּפרֹות ּכל ׁשּיהיּו ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֻיׁש

יּמכרּו ולא צלּולין, והּׁשמנים הּיינֹות וׁשּיהיּו ּדבר, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּכל
מחצה  ּבהן היּו אפּלּו ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ּכלל. ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָׁשמרים
אחר, מין אֹו ּתבן אֹו עפר מחצה ּבּפרֹות ׁשהיה אֹו ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשמרים,

ׁשהּוא  ּכמֹות ׁשל יּמכר ּגרנֹו מּתֹו צרֹור הּבֹורר לפיכ . ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשאּלּו ׁשּברר; צרֹור ּכׁשעּור חּטים ּדמי לֹו נֹותן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶחברֹו,
- 'יחזירּנּו' ּתאמר: ואם החּטים; ּבמּדת נמּכר היה ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָֹהּניחֹו,

ׁשהּוא'. ּכל לערב 'אסּור אמרּו: ְְֲֵֵֶָָָָהרי
.„È ק מנהג,[כדים]נקּניםהּמֹוכר ׁשאין ּבמקֹום ּבּׁשרֹון ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ּפיטסֹות עׂשרה מאה לכל רעים]מקּבל ׁשּיהיּו[כדים והּוא : ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ
ּבגפרית. ועׂשּויֹות ְְֲִַָָנאֹות

ה'תשע"ד  אייר ט"ז שישי יום

יט  ¤¤ּפרק
ׁשּיׁש‡. מּטלטלין אֹו קרקע לחברֹו למּכר לּמֹוכר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹאסּור

עסקין ּדין[עוררים]ּבה ּבהן משפטי]ויׁש עד [בירור , ְֲִִֵֶַָָָ
רֹוצה  אדם אין עליו, ׁשהאחריּות ּפי על ׁשאף ֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיֹודיעֹו;

מאחרים. נתּבע ויהיה לּדין וירד מעֹותיו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּיּתן
מן ·. ּבאחד הּלֹוקח ׁשּקנה ואחר לחברֹו, קרקע ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּמֹוכר

עליה  יצאּו ּבּה, ׁשּיׁשּתּמׁש וקדם ּבהן, ׁשּקֹונין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּדרכים
ּגדֹול  מּום ל ׁשאין ּבֹו; לחזר יכֹול זה הרי - ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָֹמערערין

הּתֹובעין  ּובאּו ּבה נהנה לא ׁשעדין יבטל מּזה, לפיכ . ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
עם  ּדין ויעׂשה הּדמים, את הּמֹוכר ויחזיר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָהּמּקח,
ּדׁש ואפּלּו ׁשהּוא, ּכל הּלֹוקח ּבּה נׁשּתּמׁש ואם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהמערערין.
אּלא  ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - הארץ עם וערבֹו ׁשּלּה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמצר
יחזר  ּבּדין, מּידֹו הֹוציאּוה ואם המערערין; עם ּדין ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָֹעֹוׂשה

הּנטרפין. ּכל ּכדין הּמֹוכר ְְִִִֵַַַָָעל
זה ‚. הרי מּטלטלין, ׁשאר אֹו עבד אֹו קרקע הּמֹוכר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכל

ּבאחריּותן  הּלֹוקח חּיב מּיד הּמּקח הֹוציאּו אם ּכיצד? . ְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָ
מן  ׁשּנתן הּדמים ּכל ונֹוטל הּלֹוקח חֹוזר - הּמֹוכר ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָמחמת
ּבכל  הּדין הּוא ּכ מחמתֹו. הּמּקח נלקח ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמֹוכר,
קנה  אּלא זה ּדבר הּלֹוקח ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹממּכר,
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האחריּות  ּבֹו הזּכיר ולא ּבׁשטר, הּקרקע מכר אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָֹסתם.
טעּות  הזּכרה, ׁשּלא ׁשהאחריּות ּבאחריּותן; ח ּיב זה הרי -ְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

היא. ִֵסֹופר
הּלֹוקח „. מּיד הּמּקח ּבׁשהֹוציאּו אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּבּמה

והיּו מּטלטלין הּמּקח ׁשהיה ּכגֹון י ׂשראל, ׁשל ּדין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבית
ּבעל  ׁשּבא אֹו ּגזּולה, הּקרקע ׁשהיתה אֹו ּגזּולין, אֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָּגנּובין
ׁשל  ּדין ּבבית והּכל הּלֹוקח; מּיד ּוטרפּה מֹוכר ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחֹוב

-יׂשראל  הּלֹוקח מּיד הּמּקח ׁשהֹוציא הּוא הּגֹוי אם אבל . ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
חּיב  הּמֹוכר אין - ׁשּלהן ּבערּכּיֹות ּבין ,הּמל ּבדין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבין
זה  חפץ ּגנב ׁשהּמֹוכר טֹוען ׁשהּגֹוי ּפי על ואף ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבאחריּותֹו;
חּיב  הּמֹוכר אין - ּכ על ּגֹויים עדים והביא מּמּנּו, ּגזלֹו ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאֹו
האנס. ּבאחריּות חּיב הּמֹוכר ואין הּוא, אנס ׁשּזה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכלּום;

ׁשּיּולד ‰. אנס ׁשּכל עּמֹו והתנה לחברֹו, קרקע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמֹוכר
מחמת  ּוגזלּה ּגֹוי ּבא אפּלּו - לׁשּלם חּיב יהיה זֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָּבקרקע
מׁשקה  ׁשהיה הּנהר נפסק אם אבל לׁשּלם. חּיב ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּמֹוכר,
אֹו ּברכה, ונעׂשית ּבתֹוכּה לעבר הּנהר ׁשחזר אֹו ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹאֹותּה,

זועה אדמה]ׁשּבאה זה [רעידת הרי - אֹותּה והׁשחיתה ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָ
עלה  ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו אנס ּבהן וכּיֹוצא ׁשאּלּו ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּפטּור;

וכל ׁשהתנה; ּבעת הּפלא זה ּדבר הּמֹוכר לב אנס על ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
זה. ּתנאי ּבכלל אינֹו מצּוי, ְְִֵֵֶֶַַָׁשאינֹו

.Â,הּמתנה ּדעת ׁשאֹומדין ׁשּבממֹון, ּתנאי לכל הּדין ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָוהּוא
ׁשּבגללן  הידּועין הּדברים אּלא הּתנאי ּבאֹותֹו ּכֹוללין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָואין
ׁשהתנה. ּבׁשעה הּמתנה ּבדעת ׁשהיּו והן הּתנאי, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהיה

.Ê למקֹום ׂשמׂשמין להעביר מּלחים ׁשּׂשכר ּבאחד ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֻמעׂשה
עד  להן ׁשּיארע אנס ּבכל חּיבין ׁשהן עּמהן והתנה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפלֹוני,
ׁשהיּו הּנהר ונפסק ּפלֹוני, למקֹום הּׂשמׂשמין ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻׁשּיּגיעּו
ואין  מצּוי, ׁשאינֹו אנס זה חכמים: ואמרּו ּבֹו; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹמֹוליכין
אֹותֹו עד בהמה ּגּבי על אּלּו ׂשמׂשמין להֹולי ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֻחּיבין

ּבזה.הּמקֹום  ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶַַָָָ
.Á עליו יהיה ׁשּלא הּמֹוכר והתנה לחברֹו, קרקע ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמֹוכר

מּיד  ויצאת ּגזּולה, הארץ ׁשּזֹו ּבוּדאי נֹודע אפּלּו - ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָאחריּות
ּבא  אם לֹומר צרי ואין ּכלּום; חּיב הּמֹוכר אין - ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָהּלֹוקח
ּתנאי  ׁשּכל ּכלּום; לֹו מחזיר ׁשאינֹו ּוטרפּה, חֹוב ְְְְִֵֶֶַַַַָָָּבעל

קּים  .ׁשּבממֹון ְֶַָָ
.Ë לוי ּובא ּבאחריּות, ׁשּלא לׁשמעֹון ׂשדה ׁשּמכר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹראּובן

עם  ּדין לעׂשֹות ראּובן רצה אם - ׁשמעֹון מּיד ְְְֲִִִִִִֵַָָָָלהֹוציאּה
אין  והרי ,ּול ּלי 'מה לֹו: לֹומר יכֹול לוי ואין עֹוׂשה; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָלוי,
ׁשיהיה  רצֹוני 'אין לֹו: אֹומר ראּובן ׁשהרי - אחריּות' ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעלי

ּתרעמת  ּבגללי'לׁשמעֹון הפסיד ׁשהרי .עלי, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹ
.È וחזר ּבאחריּות, ׁשּלא לׁשמעֹון ׂשדה ׁשּמכר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹראּובן

לטרף  ראּובן ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ּבאחריּות, מּׁשמעֹון ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּולקחּה
ּפי  על ׁשאף ׁשמעֹון; על לחזר יכֹול אינֹו - מּמּנּו ְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹאֹותּה
קּבל, עצמֹו אחריּות לׁשמעֹון, אחריּות עליו קּבל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשּלא

לעצמֹו הּמֹוציא והּוא הּמֹוכר הּוא יהיה ּבא ׁשּלא אם אבל . ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ
ּבכל  חֹוזר - ראּובן מּיד ּוטרפּה אביהם יעקב ׁשל חֹוב ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבעל
האחריּות, עליו קּבל ׁשּׁשמעֹון מּפני ׁשמעֹון; על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּדמים

ּכלל. אחרים אחריּות לׁשמעֹון קּבל לא ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָֹּוראּובן

ה'תשע"ד  אייר י"ז קודש שבת יום

כ  ¤¤ּפרק
'ּבמאתים ‡. אֹומר: מֹוכר מחברֹו, מ ּקח לקנֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָהּמבּקׁש

ּבמנה', אּלא קֹונה 'איני אֹומר: והּלֹוקח ,'ל מֹוכר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאני
זה  ּומׁש נתקּבצּו, ּכ ואחר לביתֹו, וזה לביתֹו זה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהל
לֹו ונתן הּלֹוקח ׁשּתבע הּוא הּמֹוכר אם - סתם ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהחפץ
ּומׁש ׁשּבא הּוא הּלֹוקח ואם מנה; אּלא נֹותן אינֹו ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהחפץ,

מאתים  לּתן חּיב סתם, .החפץ ְִִֵֵֶַַַָָָ
מהן ·. אחד וכל אדם, ּבני מחמּׁשה מאחד מּקח ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּלֹוקח

יֹודע  אינֹו והּוא הּמּקח', ּבעל הּוא 'אני ואֹומר: אֹותֹו ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָּתֹובע
ויהיּו ּומסּתּלק; ּביניהן, הּמּקח ּדמי מּניח - לקח מהן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמּמי

אלּיהּו ׁשּיבֹוא עד אֹו ׁשּיֹודּו, עד מּנחין היה הּדמים ואם . ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ׁשמים  ידי לצאת ּכדי ואחד אחד לכל ּדמים נֹותן .חסיד, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

ועׂשה ‚. ׁשקר, על ונׁשּבע ּבֹו וכפר מהן, מאחד מּקח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלקח
אֹותֹו ּתֹובע ואחד אחד וכל לׁשּלם, רֹוצה הּוא והרי ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּתׁשּובה
אֹומר: והּוא לי', ונׁשּבעּת ּבי ׁשּכפרּת הּוא 'אני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָואֹומר:
ׁשעבר  מּפני ואחד, אחד לכל לׁשּלם חּיב - יֹודע' ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ'איני

.עברה  ֲֵָ
לא „. ולזה מכרּתי, 'לזה לֹומר: הּמּקח ּבעל ְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹנאמן

אם  אבל ידֹו. מּתחת יֹוצא ׁשהּמּקח ּבזמן אימתי? ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמכרּתי'.
ודינֹו ּבלבד, אחד עד הּוא הרי ידֹו, מּתחת יֹוצא הּמּקח ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאין

ּבעדּותֹו נֹוגע אינֹו ׁשהרי אדם, ּכל ּכדין זֹו לפיכּבעדּות . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
ּבעל  ּומאחד מּדעּתֹו מאחד ונטל מּׁשנים, הּדמים נטל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאם
- ּכרחֹו ּבעל נטל ּומּמי מּדעּתֹו נטל מּמי ידע ולא ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹּכרחֹו,
אין  - ּבֹו ּתֹופׂשין ׁשניהם ׁשהיּו ּבין ּבידֹו, הּמּקח ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבין
חכמים  ּבתּקנת נׁשּבע מּׁשניהן אחד וכל ּכלל, עדּות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכאן

הּדמים. וחצי הּמּקח חצי ונֹוטל חפץ ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָּבנקיטת
'לא ‰. אֹומר: וזה לי', 'מכרּת ואמר: חברֹו על ׁשּטען ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרי

הּלֹוקח  ׁשּטען אֹו דמים'; לי נתּת ולא 'מכרּתי, אֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹמכרּתי',
ולא  'מׁשכּתי ׁשאמר: אֹו ,מׁש לא ועדין הּדמים ְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּנתן
אֹו ;'ל 'הֹודעּתיו לֹו: אֹומר והּמֹוכר זה', מּום ְְְִִִֵֵֶַַָראיתי
והאחד  ּבינינּו', ּתנאי היה וכ ּכ' מהן: האחד ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשאמר
וכּיֹוצא  הּטענֹות אּלּו ּבכל - ּתנאי' ׁשם היה 'לא ְְְְֵֵֵַַַָָָָָֹאֹומר:

הר  עליו מחברֹו, הּמֹוציא - .איה ּבהן ְֲִֵֵֶַָָָָָָ
.Â להֹוציא ׁשּמבּקׁשין הּכֹופר נׁשּבע - ראיה ׁשם היתה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹלא

הּסת  ׁשבּועת עד מּידֹו עליו ׁשּיׁש אֹו ּבמקצת הֹודה ואם ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּכּלן. הּטענֹות ּכׁשאר הּתֹורה, ׁשבּועת נׁשּבע - ְְְְִִֶַַַָָָָָָֻאחד

.Ê הּפרֹות והרי לֹו, ונתן ּפרֹות', ּבדינר לי 'ּתן לחנוני: ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאמר
הרּבים  ּברׁשּות הּבית מּנחין ּובעל הּדינר, ּתֹובע והחנוני , ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֻ

הרי  - 'ּכיס לתֹו אֹותֹו והׁשלכּת ל 'נתּתיו לֹו: ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָאֹומר
הּפרֹות, ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת חכמים ּבתּקנת נׁשּבע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּלֹוקח
הרּבים. ּברׁשּות הן והרי הּמֹוכר, מרׁשּות יצאּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָהֹואיל
ואּלּו ונפטר; הּסת נׁשּבע היה - הּלֹוקח ּברׁשּות היּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָואּלּו
ויּׁשארּו הּסת, נׁשּבע היה - החנוני ּברׁשּות עדין ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהיּו

אצלֹו. ְֵֶָּפרֹותיו
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.Á הּמּנחין ּפרֹות לּטל ּובא לחנוני, ּדינר הּלֹוקח ְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻנתן
לי  ׁשּנתּת זה 'ּדינר החנוני: לֹו ואמר הרּבים, ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּברׁשּות
לתֹו והֹולכּתם ל נתּתים ׁשּכבר ּפרֹות דמי הּוא ְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָעכׁשו,
לא  מעֹולם הרּבים ּברׁשּות הּמּנחין אּלּו ּפרֹות אבל ,ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֻּבית
ּבנקיטת  חכמים ּבתּקנת נׁשּבע החנוני הרי - 'ל ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָמכרּתים
לא  ׁשהרי לחנוני; ּפרֹותיו ּומחזיר הּדבר , היה ׁשּכ ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹחפץ

מעֹולם  לֹו ׁשּמכרן לֹו נׁשּבע הֹודה היה ּבחנּותֹו, היּו ואּלּו . ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֵֶֶַהּסת

.Ë ּבזמן מעֹות, לּטל לּׁשלחני ּדינר ּבנֹותן הּדין ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹֻוכן
הּׁשלחני  הֹודה אם - הרּבים ּברׁשּות צבּורין ְְְִִִִִֶַַַָָָָֻׁשהּמעֹות
ּבנקיטת  הּלֹוקח נׁשּבע - הּדינר נטל לא ועדין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּמכרן,
על  אף ׁשּמכרן, הֹודה לא ואם הּמעֹות; ונֹוטל ׁשּנתן, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹחפץ
ּדמי  זה ׁשּדינר וטֹוען עּתה, ּדינר מּמּנּו ׁשּלקח ׁשּמֹודה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּפי
הּׁשלחני  הרי - ּביתֹו לתֹו הּלֹוקח הֹוליכן ׁשּכבר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּמעֹות

לחנּותֹו מעֹותיו ויחזיר חפץ, ּבנקיטת .נׁשּבע ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָ
.È וילדה ׁשפחתֹו, הּמֹוכר וכן וילדה, ּבחמֹור, ּפרה ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהּמחליף

'מּׁשּלקחּתי  אֹומר: וזה ילדה', מכרּתי ׁשּלא 'עד אֹומר: זה -ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
להביא  הּלֹוקח על - יֹודע' 'איני הּמֹוכר: אמר אפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָילדה',
עֹומדת  והּׁשפחה ּבאגם, עֹומדת ׁשהּפרה ּפי על אף ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָראיה.
ראיה  הּלֹוקח ׁשּיביא עד הּמֹוכר, ּבחזקת הן הרי - .ּבסמטה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ולד  על חפץ ּבנקיטת הּמֹוכר יּׁשבע - ראיה הביא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹלא
ׁשאין  הּסת, אּלא נׁשּבע אינֹו הּׁשפחה ולד על אבל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּפרה.
הּקרקעֹות, על ולא העבדים על לא חפץ ּבנקיטת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹנׁשּבעין

ונטען. טֹוען ּבהלכֹות ׁשּית ּבאר ְְְְְְִִִֵֵֶָָּכמֹו

.‡Èואינּה יֹודע', 'איני אֹומר: וזה יֹודע', 'איני אֹומר: ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה
ילדה', 'ּברׁשּותי אֹומר: זה יחלקּו; - מהן אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּברׁשּות

ּבּולד  הּטֹוען זכה - ׁשֹותק .והאחד ְֵֵֶַַָָָָָָ
.·È קטן עבדים ׁשני לֹו ׁשהיּו ׂשדֹות מי ׁשּתי אֹו וגדֹול, ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָ

והּמֹוכר  לקחּתי', 'ּגדֹולים אֹומר: הּלֹוקח ּוקטּנה, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָּגדֹולה
ראיה, להביא הּלֹוקח על - ׁשּמכרּתי' הּוא 'קטּנים ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָאֹומר:

קטן  אּלא מכר ׁשּלא הּסת הּמֹוכר יּׁשבע .אֹו ִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
.‚È זכה - ׁשֹותק והּמֹוכר לקחּתי', 'ּגדֹול הּלֹוקח: ְְִֵֵֵַַַַַָָָָָאמר

להביא  הּלֹוקח על - יֹודע' 'איני הּמֹוכר: אמר ואם ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָּבּגדֹול.
אּלא  לזה ואין יֹודע, ׁשאינֹו הּסת הּמֹוכר יּׁשבע אֹו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָראיה,

.הּקטן  ַָָ
.„È ראיה להביא עליו ּברׁשּותֹו, הּספק ׁשּנֹולד מי .ּכל ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ

את  החמֹור ּבעל ּומׁש ּבחמֹור, ּפרה הּמחליף ְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָּכיצד?
ׁשּמת  עד החמֹור את למׁש הּפרה ּבעל הסּפיק ולא ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹהּפרה,
חמֹורֹו ׁשהיתה ראיה להביא החמֹור ּבעל על - ְְְֲֲֲִֶַַַַַָָָָָהחמֹור

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפרה. מׁשיכת ּבעת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָקּימת
.ÂËאֹותֹו ונּקבה הּכֹוסֹות, ּבית ּבעבי ׁשּנמצאת ְְְֳִִִֵֵֶַַַָָמחט

ׁשּזֹו ּבידּוע ּדם, קרט עליה נמצא אם - מפּלׁש ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻנקב
הּמּכה, ּפי הּוגלד אם לפיכ ׁשחיטה; קדם ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹנטרפה
ׁשחיטה. קדם ימים ׁשלׁשה טרפה היתה ׁשהיא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹּבידּוע
הּטּבח  ועל ספק, הּדבר הרי - הּמּכה ּפי הּוגלד ְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָֹלא
ּברׁשּותֹו ׁשהרי נטרפה, לקיחתֹו ׁשּקדם ראיה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֹלהביא
לּמֹוכר  הּדמים יׁשּלם ראיה, הביא לא ואם הּספק. ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹנֹולד

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
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ה'תשע"ד  אייר י"א ראשון יום
יום ראשון ֿ שני י "א ֿ י "ב אייר 

.·Ó ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― המ"ב ּבגדהּמצוה מּללּבֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
עבֹודה ּכמרי לֹובׁשים ׁשהיּו ּכמֹו ּופׁשּתים מּצמר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָהארּוג
תלּבׁש "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּזמן, ּבאֹותֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹזרה

i`)ׁשעטנז" ,ak mixac)נזירי אצל הּיֹום מפרסם וזה . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֻ
מלקּות; חּיב ― זה לאו על העֹובר הּמצרים. ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָהקּבטים

ּכלאים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו h)ּוכבר wxt)וגם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
מּכֹות(cp.)ּבׁשּבת .(k.)ּובסֹוף ְְַַָ

― ק"כ הּמׁשלמת ּפאההּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
(dcya dvw)אמרֹו והּוא ּבהן וכּיֹוצא והּפרֹות ֿ הּתבּואה ְְְְְִֵֵֵַַַָָָמן

אתם" "ּתעזב i)יתעּלה: ,hi `xwie).הּפאה ׁשהזּכיר אחר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ׁשּנּתק(fh:)ּוכבר לאו היא ׁשהּפאה , ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

"ׂשד ּפאת תכּלה "לא אמרֹו: הּוא ― הּלאו (l`לעׂשה. ְְְְֲֵֶַַַַָָָֹ
(ix dyrzאמרֹו הּוא ― והעׂשה :(jynda)ולּגר "לעני : ְְְֲִֵֵֶַָָָ

ּפאה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתם". ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּתעזב
ּבארץ. אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָֹודין

― הר"י ֿ הּזרּוע,הּמצוה ּכל מּלקצֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּׂשדה, ּבפאת לענּיים ׁשארית מּמּנּו יּניח ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא

"ּבקצר ׂשד ּפאת ֿ תכּלה "לא ak)יתעּלה: ,bk my)ולאו , ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָֹֻ
יּתן ֿ הּזרּוע, ּכל וקצר עבר ׁשאם לפי לעׂשה, נּתק ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָזה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ הּקציר, מן הּפאה ּכׁשעּור ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָלענּיים

אתם" ּתעזב ולּגר עׂשה(my)"לעני ּבמצות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ
(lirl Ð kw dyr zevn)ּג חֹובה והּפאה ּכמֹו. לאילן ם ְְִֵַַָָָָ

ּבארץ ֿ הּתֹורה מן חֹובה זֹו ּומצוה לּׂשדה. חֹובה ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיא
ּבּמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָיׂשראל

לּה .("d`t")ׁשחּברה ְֶָָֻ

ה'תשע"ד  אייר י"ב שני יום
יום שני ֿ שלישי י "ב ֿ י "ג אייר 

.‡È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקכ"א ֿ הּלקטהּמצוה את להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָ
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(hwld zrya zeltepd milay)קציר "ולקט אמרֹו: ְְְְְִֶֶָוהּוא
אתם" ּתעזב ולּגר לעני תלּקט ak)לא ,bk `xwie)זה וגם , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ

ix`)לאו dyrz `l)ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו לעׂשה, ׁשּנּתק ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
זֹו(fh:)מּכֹות מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּפאה. לגּבי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ

ּפאה c)ּבמּסכת wxt)אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ודין . ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
ֶָָּבארץ.

― הרי"א הּׁשּבליםהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֳִִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא לענּיים, יּנחּו אּלא הּקצירה, ּבׁשעת ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֻהּנֹופלֹות

תלּקט" לא קציר "ולקט נּתק(my)יתעּלה: זה וגם . ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַֹ
kw`)לעׂשה dyr zevn)ּוכבר ּבּפאה. ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְֲֵֵֵֶַַַָָ

ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני i)נתּבארּו dpyn c wxt). ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

― הקכ"ג לענּייםהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָ
והן ּפרֹותיו, ּבציר ּבׁשעת ּבּכרם הּנׁשארֹות ֿ הּׁשארּיֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאת

עֹוללֹות wepizÎllerk)הּנקראֹות lecbd eqgiy ohw leky`), ְִֵַָ
אתם" ּתעזב ולּגר "לעני הּכתּוב: אמר ּבהן i)וגם ,hi my), ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ העֹוללֹות. את ׁשהזּכיר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאחר
ּפאה f)ּבמּסכת wxt).ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן נֹוהגת ואינה . ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

― הרי"ב ֿ הּכרםהּמצוה את מּלכּלֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּבצירתֹו zellerd)ּבׁשעת z` xeval `l)אמרֹו והּוא , ְְְְִִַָָ

ת לא וכרמ" האׁשּכֹולֹות(my)עֹולל"יתעּלה: יּנחּו אּלא , ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֻ
dvwa)הּקיצֹונּיֹות ze`vnp zellerd)אין אבל לענּיים. ― ֲֲִִִִֵַָָ

לּכרם הּדֹומים ואפּלּו האילנֹות ּבׁשאר זה `dxdfּדבר idefe) ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
(mxka zicegiלא זית תחּבט "ּכי ּבאמרֹו: ׁשהאזהרה לפי ,ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ

"אחרי k)תפאר ,ck mixac)הּׁשכחה ֿ את יּקח ׁשּלא היא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
הּדין נלמד ֿ הּזית wxe)ּומן j`).האילנֹות לׁשאר ּבׁשכחה ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָ

זה "zeller")וגם ly e`ld)ּדיני נתּבארּו ּוכבר לעׂשה. נּתק ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ
ּפאה ּבמּסכת זֹו c)מצוה dpyn f wxt). ְְִֵֶֶַָָ

ה'תשע"ד  אייר י"ג שלישי יום

.‚È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקכ"ד לענּייםהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָ
אמרֹו: והּוא הּבציר, ּבׁשעת ֿ הענבים מן ונפל ֿ ּׁשּנׁשר ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָמה

אתם" ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא ּכרמ (xwie`"ּופרט ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
(i ,hiּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ,wxt) ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

(e.ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן נֹוהגת ְִֵֶֶֶֶַָָָָָואינּה

― הרי"ג אתֿהּמצוה מּלאסֹוף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
יּנחּו אּלא ּבצירתֹו, ּבׁשעת ֿ הּכרם מן הּנֹופלים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֻהּגרּגרים

תלּקט" לא ּכרמ "ּופרט אמרֹו: והּוא וגם(my)לענּיים, , ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ
ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לעׂשה. נּתק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה

(b dpyn f wxt).

―הּמ הקכ"ב עמרצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
dcya)הּׁשכחה egkypy zeceb`e zenel`)אמרֹו והּוא , ְְְִַָָ

לּגר לקחּתֹו ֿ תׁשּוב לא ּבּׂשדה עמר "וׁשכחּת ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיתעּלה:
יהיה" ולאלמנה hi)לּיתֹום ,ck mixac)לּגר" ׁשאמר זה , ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

והּוא להּניחֹו הּצּוּוי הּוא ― יהיה", ולאלמנה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָלּיתֹום
ׁשהּוא אתם", "ּתעזב ּופאה ּבלקט ׁשאמר ּכמֹו ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהעׂשה,

ׁשּבארנּו ּכמֹו kwÎkw`)העׂשה dyr zeevn)אינּה זֹו וגם , ְְְֲֵֵֵֶַַָָ
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבארץ. אּלא ֿ הּתֹורה מן ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנֹוהגת

ּפאה ּבמּסכת זֹו e)מצוה wxte d wxt). ְְִֵֶֶַָָ

― הרי"ד עמרהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ֿ תׁשּוב לא ּבּׂשדה עמר "וׁשכחּת אמרֹו: והּוא ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹֹהּׁשכחה,

ּבין(my)לקחּתֹו" ּבּתבּואה ּבין לּכל נֹוהגת הּׁשכחה וכן , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
חּיב ― ּולקחּה עבר ׁשאם לעׂשה, נּתק זה וגם ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבאילן.
לּיתֹום "לּגר יתעּלה: אמרֹו והּוא לענּיים, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָלהחזיר

k`)ולאלמנה" ,my)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ֿ תעׂשה לא ֿ מצות ׁשּכל אצלנּו: הּוא ׁשּכלל ודע ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפאה.

ּבּה l)ׁשּיׁש zexyt`)ּכׁשּקּים עׂשה, ozipyקּיּום onf lk=) ְֲִִֵֵֵֶֶָ
(miiwl― יקּימּנּו לא ואם לֹוקה; אינֹו ― ׁשּבּה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹעׂשה

קצרּה ׁשאם ― הּפאה ּכגֹון יתחּיב(=miiprl)לֹוקה, לא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּדׁש אם וכן ׁשּבלים. לּתנּה יכֹול אּלא ׁשּיקצר ּבזמן ְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמלקּות
מהֿ ׁשעּור ֿ הּבצק מן נֹותן ― ולׁשן ּוטחנן ֿ החּטים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָאת
אֹותן ׁשאבדּו ארע אם אבל ֿ הּפאה. מן ּבֹו חּיב ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּׁשהיה
ׁשּלא ּכיון לֹוקה, זה הרי ― ׁשּנׂשרפּו אֹו לגמרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹהחּטים
את ׁשאכל ּכגֹון ּבידֹו, ּבּטלֹו אם ֿ ׁשּכן ּכל ׁשּבּה; עׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָקּים
ּבגמרא ׁשאמרם ּתחׁשֹוב ואל ּגמירא. עד החּטים ֿ אֹותן ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָּכל

זאת(fh.)מּכֹות אּלא לנּו אין "אנּו :(owd geliy)ועֹוד ְֵֶַָָָֹ
Ðאחרת" e`ll wzipd dyrd z` oda lhal jiiy eay avn) ֶֶַ

(zewln aiigzdl jk ici lreונתקּים ,(`xnba my xxazne) ְְִֵַ
הּפאה היא ה"אחרת" aeygz)ׁשאֹותּה l`)ׁשּלא ׁשּמׁשמע ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

"אחרת" ענין אּלא לא, ― ּבלבד ּבּפאה אּלא זה ּדין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹיהא
לפי הּפאה. ּכדין ֿ ּׁשּדינֹו ֿ מה וכל הּפאה לֹומר: ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָרצֹונֹו
הּוא מהם ֿ אחד ּכל והעֹוללֹות והּׁשכחה והּלקט ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּפרט

ּבֹו ואפׁשר מעׂשה, ּבֹו ׁשּיׁש ּבּפאה(mda)לאו ּׁשאפׁשר מה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
קּימֹו ולא קּימֹו `eneiwÎi)מענין e` dyrd meiw zxev)אֹו ְְְְִִִֵַֹ

ּבּטלֹו ולא `iּבּטלֹו e` dyrd meiw zexyt` leha zxev) ְְְִִֹ
(elehiaקּיּום ּבּה ׁשּיׁש לּפאה למדנּו ׁשּמּמּנּו ׁשהּכתּוב לפי .ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

וזה ― אתם" ּתעזב ולּגר "לעני יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעׂשה
ֿ תכּלה "לא אמר: ּובעֹוללֹות. ּובּפרט ּובּלקט ּבּפאה ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹנאמר
תעֹולל לא וכרמ תלּקט, לא קציר ולקט .ׂשד ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָֹֹּפאת
עֹוד ואמר אתם". ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא ּכרמ ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּופרט
ולאלמנה לּיתֹום לּגר לקחּתֹו ֿ תׁשּוב "לא הּׁשכחה: ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹּבעמר
לאו היא ׁשהּפאה הּגמרא לׁשֹון ׁשּמצאנּו וכיון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָיהיה".
"לעני ּׁשאמר: מּמה ׁשּבּה עׂשה על ולמדּו לעׂשה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנּתק
לאו הּלאוין חמׁשת ׁשּכלֿאּלּו מׁשמע אתם", ּתעזב ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹולּגר
לֹוקה, אינֹו ― ׁשּבּה עׂשה ׁשּקּים ֿ זמן וכל לעׂשה, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנּתק
לֹוקה. ― ׁשּבּה עׂשה קּיּום מּמּנּו נבצר ואם ׁשּזכרנּו; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָּכמֹו
עּתה קּימֹו ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף לקּימֹו, לֹו ׁשאפׁשר ֿ זמן ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹוכל
ׁשּכבר ׁשּנדע עד ּבלבד לקּימֹו נצּוהּו אּלא לֹוקה, אינֹו ―ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
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קכט xii` a"iÎ`"i ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.Á הּמּנחין ּפרֹות לּטל ּובא לחנוני, ּדינר הּלֹוקח ְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻנתן
לי  ׁשּנתּת זה 'ּדינר החנוני: לֹו ואמר הרּבים, ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּברׁשּות
לתֹו והֹולכּתם ל נתּתים ׁשּכבר ּפרֹות דמי הּוא ְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָעכׁשו,
לא  מעֹולם הרּבים ּברׁשּות הּמּנחין אּלּו ּפרֹות אבל ,ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֻּבית
ּבנקיטת  חכמים ּבתּקנת נׁשּבע החנוני הרי - 'ל ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָמכרּתים
לא  ׁשהרי לחנוני; ּפרֹותיו ּומחזיר הּדבר , היה ׁשּכ ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹחפץ

מעֹולם  לֹו ׁשּמכרן לֹו נׁשּבע הֹודה היה ּבחנּותֹו, היּו ואּלּו . ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֵֶֶַהּסת

.Ë ּבזמן מעֹות, לּטל לּׁשלחני ּדינר ּבנֹותן הּדין ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹֻוכן
הּׁשלחני  הֹודה אם - הרּבים ּברׁשּות צבּורין ְְְִִִִִֶַַַָָָָֻׁשהּמעֹות
ּבנקיטת  הּלֹוקח נׁשּבע - הּדינר נטל לא ועדין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּמכרן,
על  אף ׁשּמכרן, הֹודה לא ואם הּמעֹות; ונֹוטל ׁשּנתן, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹחפץ
ּדמי  זה ׁשּדינר וטֹוען עּתה, ּדינר מּמּנּו ׁשּלקח ׁשּמֹודה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּפי
הּׁשלחני  הרי - ּביתֹו לתֹו הּלֹוקח הֹוליכן ׁשּכבר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּמעֹות

לחנּותֹו מעֹותיו ויחזיר חפץ, ּבנקיטת .נׁשּבע ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָ
.È וילדה ׁשפחתֹו, הּמֹוכר וכן וילדה, ּבחמֹור, ּפרה ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהּמחליף

'מּׁשּלקחּתי  אֹומר: וזה ילדה', מכרּתי ׁשּלא 'עד אֹומר: זה -ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
להביא  הּלֹוקח על - יֹודע' 'איני הּמֹוכר: אמר אפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָילדה',
עֹומדת  והּׁשפחה ּבאגם, עֹומדת ׁשהּפרה ּפי על אף ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָראיה.
ראיה  הּלֹוקח ׁשּיביא עד הּמֹוכר, ּבחזקת הן הרי - .ּבסמטה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ולד  על חפץ ּבנקיטת הּמֹוכר יּׁשבע - ראיה הביא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹלא
ׁשאין  הּסת, אּלא נׁשּבע אינֹו הּׁשפחה ולד על אבל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּפרה.
הּקרקעֹות, על ולא העבדים על לא חפץ ּבנקיטת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹנׁשּבעין

ונטען. טֹוען ּבהלכֹות ׁשּית ּבאר ְְְְְְִִִֵֵֶָָּכמֹו

.‡Èואינּה יֹודע', 'איני אֹומר: וזה יֹודע', 'איני אֹומר: ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה
ילדה', 'ּברׁשּותי אֹומר: זה יחלקּו; - מהן אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּברׁשּות

ּבּולד  הּטֹוען זכה - ׁשֹותק .והאחד ְֵֵֶַַָָָָָָ
.·È קטן עבדים ׁשני לֹו ׁשהיּו ׂשדֹות מי ׁשּתי אֹו וגדֹול, ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָ

והּמֹוכר  לקחּתי', 'ּגדֹולים אֹומר: הּלֹוקח ּוקטּנה, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָּגדֹולה
ראיה, להביא הּלֹוקח על - ׁשּמכרּתי' הּוא 'קטּנים ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָאֹומר:

קטן  אּלא מכר ׁשּלא הּסת הּמֹוכר יּׁשבע .אֹו ִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
.‚È זכה - ׁשֹותק והּמֹוכר לקחּתי', 'ּגדֹול הּלֹוקח: ְְִֵֵֵַַַַַָָָָָאמר

להביא  הּלֹוקח על - יֹודע' 'איני הּמֹוכר: אמר ואם ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָּבּגדֹול.
אּלא  לזה ואין יֹודע, ׁשאינֹו הּסת הּמֹוכר יּׁשבע אֹו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָראיה,

.הּקטן  ַָָ
.„È ראיה להביא עליו ּברׁשּותֹו, הּספק ׁשּנֹולד מי .ּכל ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ

את  החמֹור ּבעל ּומׁש ּבחמֹור, ּפרה הּמחליף ְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָּכיצד?
ׁשּמת  עד החמֹור את למׁש הּפרה ּבעל הסּפיק ולא ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹהּפרה,
חמֹורֹו ׁשהיתה ראיה להביא החמֹור ּבעל על - ְְְֲֲֲִֶַַַַַָָָָָהחמֹור

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפרה. מׁשיכת ּבעת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָקּימת
.ÂËאֹותֹו ונּקבה הּכֹוסֹות, ּבית ּבעבי ׁשּנמצאת ְְְֳִִִֵֵֶַַַָָמחט

ׁשּזֹו ּבידּוע ּדם, קרט עליה נמצא אם - מפּלׁש ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻנקב
הּמּכה, ּפי הּוגלד אם לפיכ ׁשחיטה; קדם ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹנטרפה
ׁשחיטה. קדם ימים ׁשלׁשה טרפה היתה ׁשהיא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹּבידּוע
הּטּבח  ועל ספק, הּדבר הרי - הּמּכה ּפי הּוגלד ְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָֹלא
ּברׁשּותֹו ׁשהרי נטרפה, לקיחתֹו ׁשּקדם ראיה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֹלהביא
לּמֹוכר  הּדמים יׁשּלם ראיה, הביא לא ואם הּספק. ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹנֹולד

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
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ה'תשע"ד  אייר י"א ראשון יום
יום ראשון ֿ שני י "א ֿ י "ב אייר 

.·Ó ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― המ"ב ּבגדהּמצוה מּללּבֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
עבֹודה ּכמרי לֹובׁשים ׁשהיּו ּכמֹו ּופׁשּתים מּצמר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָהארּוג
תלּבׁש "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּזמן, ּבאֹותֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹזרה

i`)ׁשעטנז" ,ak mixac)נזירי אצל הּיֹום מפרסם וזה . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֻ
מלקּות; חּיב ― זה לאו על העֹובר הּמצרים. ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָהקּבטים

ּכלאים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו h)ּוכבר wxt)וגם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
מּכֹות(cp.)ּבׁשּבת .(k.)ּובסֹוף ְְַַָ

― ק"כ הּמׁשלמת ּפאההּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
(dcya dvw)אמרֹו והּוא ּבהן וכּיֹוצא והּפרֹות ֿ הּתבּואה ְְְְְִֵֵֵַַַָָָמן

אתם" "ּתעזב i)יתעּלה: ,hi `xwie).הּפאה ׁשהזּכיר אחר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ׁשּנּתק(fh:)ּוכבר לאו היא ׁשהּפאה , ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

"ׂשד ּפאת תכּלה "לא אמרֹו: הּוא ― הּלאו (l`לעׂשה. ְְְְֲֵֶַַַַָָָֹ
(ix dyrzאמרֹו הּוא ― והעׂשה :(jynda)ולּגר "לעני : ְְְֲִֵֵֶַָָָ

ּפאה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתם". ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּתעזב
ּבארץ. אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָֹודין

― הר"י ֿ הּזרּוע,הּמצוה ּכל מּלקצֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּׂשדה, ּבפאת לענּיים ׁשארית מּמּנּו יּניח ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא

"ּבקצר ׂשד ּפאת ֿ תכּלה "לא ak)יתעּלה: ,bk my)ולאו , ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָֹֻ
יּתן ֿ הּזרּוע, ּכל וקצר עבר ׁשאם לפי לעׂשה, נּתק ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָזה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ הּקציר, מן הּפאה ּכׁשעּור ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָלענּיים

אתם" ּתעזב ולּגר עׂשה(my)"לעני ּבמצות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ
(lirl Ð kw dyr zevn)ּג חֹובה והּפאה ּכמֹו. לאילן ם ְְִֵַַָָָָ

ּבארץ ֿ הּתֹורה מן חֹובה זֹו ּומצוה לּׂשדה. חֹובה ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיא
ּבּמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָיׂשראל

לּה .("d`t")ׁשחּברה ְֶָָֻ

ה'תשע"ד  אייר י"ב שני יום
יום שני ֿ שלישי י "ב ֿ י "ג אייר 

.‡È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקכ"א ֿ הּלקטהּמצוה את להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָ
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(hwld zrya zeltepd milay)קציר "ולקט אמרֹו: ְְְְְִֶֶָוהּוא
אתם" ּתעזב ולּגר לעני תלּקט ak)לא ,bk `xwie)זה וגם , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ

ix`)לאו dyrz `l)ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו לעׂשה, ׁשּנּתק ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
זֹו(fh:)מּכֹות מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּפאה. לגּבי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ

ּפאה c)ּבמּסכת wxt)אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ודין . ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
ֶָָּבארץ.

― הרי"א הּׁשּבליםהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֳִִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא לענּיים, יּנחּו אּלא הּקצירה, ּבׁשעת ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֻהּנֹופלֹות

תלּקט" לא קציר "ולקט נּתק(my)יתעּלה: זה וגם . ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַֹ
kw`)לעׂשה dyr zevn)ּוכבר ּבּפאה. ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְֲֵֵֵֶַַַָָ

ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני i)נתּבארּו dpyn c wxt). ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

― הקכ"ג לענּייםהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָ
והן ּפרֹותיו, ּבציר ּבׁשעת ּבּכרם הּנׁשארֹות ֿ הּׁשארּיֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאת

עֹוללֹות wepizÎllerk)הּנקראֹות lecbd eqgiy ohw leky`), ְִֵַָ
אתם" ּתעזב ולּגר "לעני הּכתּוב: אמר ּבהן i)וגם ,hi my), ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ העֹוללֹות. את ׁשהזּכיר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאחר
ּפאה f)ּבמּסכת wxt).ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן נֹוהגת ואינה . ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

― הרי"ב ֿ הּכרםהּמצוה את מּלכּלֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּבצירתֹו zellerd)ּבׁשעת z` xeval `l)אמרֹו והּוא , ְְְְִִַָָ

ת לא וכרמ" האׁשּכֹולֹות(my)עֹולל"יתעּלה: יּנחּו אּלא , ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֻ
dvwa)הּקיצֹונּיֹות ze`vnp zellerd)אין אבל לענּיים. ― ֲֲִִִִֵַָָ

לּכרם הּדֹומים ואפּלּו האילנֹות ּבׁשאר זה `dxdfּדבר idefe) ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
(mxka zicegiלא זית תחּבט "ּכי ּבאמרֹו: ׁשהאזהרה לפי ,ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ

"אחרי k)תפאר ,ck mixac)הּׁשכחה ֿ את יּקח ׁשּלא היא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
הּדין נלמד ֿ הּזית wxe)ּומן j`).האילנֹות לׁשאר ּבׁשכחה ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָ

זה "zeller")וגם ly e`ld)ּדיני נתּבארּו ּוכבר לעׂשה. נּתק ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ
ּפאה ּבמּסכת זֹו c)מצוה dpyn f wxt). ְְִֵֶֶַָָ

ה'תשע"ד  אייר י"ג שלישי יום

.‚È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקכ"ד לענּייםהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָ
אמרֹו: והּוא הּבציר, ּבׁשעת ֿ הענבים מן ונפל ֿ ּׁשּנׁשר ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָמה

אתם" ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא ּכרמ (xwie`"ּופרט ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
(i ,hiּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ,wxt) ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

(e.ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן נֹוהגת ְִֵֶֶֶֶַָָָָָואינּה

― הרי"ג אתֿהּמצוה מּלאסֹוף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
יּנחּו אּלא ּבצירתֹו, ּבׁשעת ֿ הּכרם מן הּנֹופלים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֻהּגרּגרים

תלּקט" לא ּכרמ "ּופרט אמרֹו: והּוא וגם(my)לענּיים, , ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ
ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לעׂשה. נּתק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה

(b dpyn f wxt).

―הּמ הקכ"ב עמרצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
dcya)הּׁשכחה egkypy zeceb`e zenel`)אמרֹו והּוא , ְְְִַָָ

לּגר לקחּתֹו ֿ תׁשּוב לא ּבּׂשדה עמר "וׁשכחּת ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיתעּלה:
יהיה" ולאלמנה hi)לּיתֹום ,ck mixac)לּגר" ׁשאמר זה , ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

והּוא להּניחֹו הּצּוּוי הּוא ― יהיה", ולאלמנה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָלּיתֹום
ׁשהּוא אתם", "ּתעזב ּופאה ּבלקט ׁשאמר ּכמֹו ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהעׂשה,

ׁשּבארנּו ּכמֹו kwÎkw`)העׂשה dyr zeevn)אינּה זֹו וגם , ְְְֲֵֵֵֶַַָָ
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבארץ. אּלא ֿ הּתֹורה מן ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנֹוהגת

ּפאה ּבמּסכת זֹו e)מצוה wxte d wxt). ְְִֵֶֶַָָ

― הרי"ד עמרהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ֿ תׁשּוב לא ּבּׂשדה עמר "וׁשכחּת אמרֹו: והּוא ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹֹהּׁשכחה,

ּבין(my)לקחּתֹו" ּבּתבּואה ּבין לּכל נֹוהגת הּׁשכחה וכן , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
חּיב ― ּולקחּה עבר ׁשאם לעׂשה, נּתק זה וגם ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבאילן.
לּיתֹום "לּגר יתעּלה: אמרֹו והּוא לענּיים, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָלהחזיר

k`)ולאלמנה" ,my)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ֿ תעׂשה לא ֿ מצות ׁשּכל אצלנּו: הּוא ׁשּכלל ודע ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפאה.

ּבּה l)ׁשּיׁש zexyt`)ּכׁשּקּים עׂשה, ozipyקּיּום onf lk=) ְֲִִֵֵֵֶֶָ
(miiwl― יקּימּנּו לא ואם לֹוקה; אינֹו ― ׁשּבּה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹעׂשה

קצרּה ׁשאם ― הּפאה ּכגֹון יתחּיב(=miiprl)לֹוקה, לא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּדׁש אם וכן ׁשּבלים. לּתנּה יכֹול אּלא ׁשּיקצר ּבזמן ְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמלקּות
מהֿ ׁשעּור ֿ הּבצק מן נֹותן ― ולׁשן ּוטחנן ֿ החּטים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָאת
אֹותן ׁשאבדּו ארע אם אבל ֿ הּפאה. מן ּבֹו חּיב ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּׁשהיה
ׁשּלא ּכיון לֹוקה, זה הרי ― ׁשּנׂשרפּו אֹו לגמרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹהחּטים
את ׁשאכל ּכגֹון ּבידֹו, ּבּטלֹו אם ֿ ׁשּכן ּכל ׁשּבּה; עׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָקּים
ּבגמרא ׁשאמרם ּתחׁשֹוב ואל ּגמירא. עד החּטים ֿ אֹותן ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָּכל

זאת(fh.)מּכֹות אּלא לנּו אין "אנּו :(owd geliy)ועֹוד ְֵֶַָָָֹ
Ðאחרת" e`ll wzipd dyrd z` oda lhal jiiy eay avn) ֶֶַ

(zewln aiigzdl jk ici lreונתקּים ,(`xnba my xxazne) ְְִֵַ
הּפאה היא ה"אחרת" aeygz)ׁשאֹותּה l`)ׁשּלא ׁשּמׁשמע ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

"אחרת" ענין אּלא לא, ― ּבלבד ּבּפאה אּלא זה ּדין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹיהא
לפי הּפאה. ּכדין ֿ ּׁשּדינֹו ֿ מה וכל הּפאה לֹומר: ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָרצֹונֹו
הּוא מהם ֿ אחד ּכל והעֹוללֹות והּׁשכחה והּלקט ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּפרט

ּבֹו ואפׁשר מעׂשה, ּבֹו ׁשּיׁש ּבּפאה(mda)לאו ּׁשאפׁשר מה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
קּימֹו ולא קּימֹו `eneiwÎi)מענין e` dyrd meiw zxev)אֹו ְְְְִִִֵַֹ

ּבּטלֹו ולא `iּבּטלֹו e` dyrd meiw zexyt` leha zxev) ְְְִִֹ
(elehiaקּיּום ּבּה ׁשּיׁש לּפאה למדנּו ׁשּמּמּנּו ׁשהּכתּוב לפי .ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

וזה ― אתם" ּתעזב ולּגר "לעני יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעׂשה
ֿ תכּלה "לא אמר: ּובעֹוללֹות. ּובּפרט ּובּלקט ּבּפאה ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹנאמר
תעֹולל לא וכרמ תלּקט, לא קציר ולקט .ׂשד ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָֹֹּפאת
עֹוד ואמר אתם". ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא ּכרמ ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּופרט
ולאלמנה לּיתֹום לּגר לקחּתֹו ֿ תׁשּוב "לא הּׁשכחה: ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹּבעמר
לאו היא ׁשהּפאה הּגמרא לׁשֹון ׁשּמצאנּו וכיון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָיהיה".
"לעני ּׁשאמר: מּמה ׁשּבּה עׂשה על ולמדּו לעׂשה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנּתק
לאו הּלאוין חמׁשת ׁשּכלֿאּלּו מׁשמע אתם", ּתעזב ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹולּגר
לֹוקה, אינֹו ― ׁשּבּה עׂשה ׁשּקּים ֿ זמן וכל לעׂשה, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנּתק
לֹוקה. ― ׁשּבּה עׂשה קּיּום מּמּנּו נבצר ואם ׁשּזכרנּו; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָּכמֹו
עּתה קּימֹו ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף לקּימֹו, לֹו ׁשאפׁשר ֿ זמן ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹוכל
ׁשּכבר ׁשּנדע עד ּבלבד לקּימֹו נצּוהּו אּלא לֹוקה, אינֹו ―ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
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`xiiקל f"hÎc"i iyiyÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אפׁשרּות ׁשּום נׁשארה ולא הּלאו על וׁשעבר אפׁשר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹאי
― ׁשּבֹו עׂשה והבינהּו.(wx)לקּיּום זה ענין ודע לֹוקה. אז ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ה'תשע"ד  אייר י"ד רביעי יום
יום רביעי ֿ שישי י "ד ֿ ט "ז אייר 

.‰ˆ˜ .Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הק"ל עניהּמצוה מעׂשר להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָ
אחרי ּבּׁשליׁשית וגם ֿ הּׁשמּטה, מן ׁשליׁשית ֿ ׁשנה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָּבכל
והּוא הּׁשמּטה, ― מן ּבּׁשּׁשית ּכלֹומר: ― ְְְְִִִִִִַַַַָהּׁשליׁשית,
ֿ מעׂשר ֿ ּכל את ּתֹוציא ׁשנים ׁשלׁש "מקצה יתעּלה: ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאמרֹו

וגֹו'" ּתבּואת(gk ,ci mixac)חֹובה אינה זֹו וגם . ְְְְֵַָָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמן

ּפאה ּבמּסכת g)זֹו wxt)ּדמאי c)ּובמּסכת wxt)ּובמּסכת ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
מסּפר ּבמקֹומֹות מפּזרים מּמנּה ענינים וכּמה ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֻמעׂשרֹות.

מכׁשירין ּומּסכת זרעים מּסכּתֹות a)מּׁשאר wxt seq)וידים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
(b dpyn c wxt).

― הקצ"ה ּולחּזקהּמצוה צדקה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
זֹו מצוה על הּצּוּוי ּבא ּוכבר להם. ּולהרחיב ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָהחלׁשים

"יד ֿ את ּתפּתח "ּפתח אמר: ׁשֹונים, eh,ּבלׁשֹונֹות my) ְְְִִִֶַַַָָָֹ
(g"עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו "והחזקּת ואמר: ,,dk `xwie) ְְְְֱִֵֶַַַָָָָָ

(dl"עּמ אחי "וחי ואמר: ,(el ,my)ּֿבכל הּכּונה , ְְְִִֵַַַָָָָָָ
ונתמכּנּו ענּינּו ׁשּנכלּכל והיא: אחת, היא האּלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּפסּוקים
ׁשֹונים, ּבמקֹומֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מחסֹורֹו. ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָּדי

ּבכתּבֹות fq.)ּובתרא(fq.)רּבם `xza `aa),ּבּקּבלה ּובא , ְְִַַַָָָָָֻֻ
ּכלֹומר: זֹו, ּבמצוה חּיב הּצדקה מן הּמתּפרנס עני ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשאפּלּו
אפּלּו ― ׁשּכמֹוהּו למי אֹו מּמּנּו ׁשּנמּו למי ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָהּצדקה

מּועט. ְָָָּבדבר

― הרל"ב מּלתתהּמצוה מּלהּמנע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
וׁשּיׁש מּצבם ּדחק ׁשּנדע אחרי מאחינּו לענּיים ּורוחה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָצדקה

יכלת תאּמץלנּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהם, לתמ ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
האביֹון" מאחי יד ֿ את תקּפץ ולא לבב ֿ eh,את mixac) ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹ

(fמּלתת ׁשּנּמנע עד הּקמצנּות ּבמּדת מּלהתנהג אזהרה וזֹו .ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
לֹו. ָָלראּוי

ה'תשע"ד  אייר ט"ו חמישי יום

.ËÎ˜ .ÂÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקכ"ו ּתרּומההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָ

lknּגדֹולה, zyxten `idy ,zenexzay daeygde dlecbd) ְָ
(zenkd"לֹו ֿ ּתּתן וגֹו' ּדגנ "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָוהּוא

(c ,gi mixac)אּלא מןֿהּתֹורה נֹוהגת אינה זֹו ּומצוה .ְִִֵֶֶֶַָָָָ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבארץ

ְּתרּומֹות.

― הקכ"ט להפריׁשהּמצוה הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָ

לּכהנים, ּולתּתֹו מּיׂשראל ׁשמקּבלים ֿ הּמעׂשר מן ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמעׂשר
אלהם ואמרּת ּתדּבר ֿ הלוּים "ואל יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּוא
לכם נתּתי אׁשר ֿ הּמעׂשר את ֿ יׂשראל ּבני מאת ֿ תקחּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכי
מןֿ מעׂשר ה' ּתרּומת מּמּנּו והרמתם ּבנחלתכם ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹמאּתם

ek)הּמעׂשר" ,gi xacna)הּוא ― זה ׁשּמעׂשר לנּו, ּופרׁש . ֲֲֵֵֵֶֶַַַַָ
"ּונתּתם אמר: לּכהן. יּנתן ― מעׂשר ּתרּומת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהּנקרא,

הּכהן" לאהרן ה' ֿ ּתרּומת את gk)מּמּנּו ,my)ּפרׁש ּוכבר . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ׁשּבֹו, והּיפה מןֿהּמבחר זה מעׂשר ׁשּמפריׁשים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּכתּוב,

מּמּנּו" ֿ מקּדׁשֹו את ֿ חלּבֹו "מּכל יתעּלה: אמרֹו (my,והּוא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָ
(gkיפריׁשּוהּו לא אם חֹוטאים ׁשהם העיר, ּכ ֿ ְְִִִִֵֵֶַַַָֹאחר

עליו ֿ תׂשאּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבֹו, ֿ הּיפה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹמן
ֿ חלּבֹו את ּבהרימכם xgaend)חטא wlgd `ed "alg") ְְְֲִֵֶֶֶַ

al)מּמּנּו" ,my)לא אמר: ּכאּלּו ׁשלילה הּוא זה ולאו , ְְְִִִֶֶַָָָֹ
מׁשמע: ֿ הּיפה, מן אֹותֹו ּבהרימכם חטא עליכם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָיהיה
הּבא לאו ּכמֹו זה והרי יחטאּו. ֿ הרע מן יפריׁשּוהּו ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאם
מּכיון ּכלֹומר: הּלאוין, עם נמנה ׁשאינֹו עׂשה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּכלל
מןֿ להפריׁשֹו ׁשאין מׁשמע הּיפה, מן להפריׁשֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּצּוה

ספרי ּולׁשֹון gxw)הרע. zyxt seq),אֹומר אּתה "מּנין : ְְִִִֵֵַַַָָ
ּבנׂשיאת ׁשאּתם ֿ הּמבחר מן ׁשּלא אֹותֹו הפרׁשּתם ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשאם
ּבהרימכם חטא עליו ֿ תׂשאּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹעון?
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּמּנּו". ֿ חלּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָאת
ּבדמאי. מקֹומֹות ּבכּמה וגם מעׂשרֹות ּובמּסכת ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָּתרּומֹות

ה'תשע"ד  אייר ט"ז שישי יום

.„˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקנ"ד מּתנֹותהּמצוה מּלהקּדים ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ

ּדבר ּובאּור סדרן. לפי נפריׁשן אּלא זֹו, על זֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּזרעים.
טבל; הן הרי ― ּומרחן ּדׁשן אם למׁשל, ׁשהחּטים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָזה:
מחמּׁשים אחד והּוא ּגדֹולה ּתרּומה ּתחּלה מהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָמפריׁש

(zipepia dcn)עׂשירית מהּנׁשאר עׂשירית מפריׁש ּכ ֿ ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָואחר
מפריׁש ּכ ֿ ואחר ראׁשֹון; מעׂשר וזהּו ― ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָהּנׁשאר
ּתרּומה נֹותן ׁשני. מעׂשר והּוא ― ּׁשּנׁשאר מּמה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָעׂשירית
לבעליו יאכל ׁשני ּומעׂשר לּלוי, ּומעׂשר לּכהן, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹּגדֹולה
האזהרה ּובאה להפריׁש. צרי הּזה הּסדר על ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּבירּוׁשלים.
ּׁשראּוי מה ּומּלאחר לאחרֹו ֿ ּׁשראּוי מה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָמּלהקּדים
לא ודמע מלאת" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָֹלהקּדימֹו,

gk)תאחר" ,ak zeny)מּמלאת תאחר לא יאמר: ּכאּלּו . ְְְְְִִֵֵֵַַַָֹֹ
ּתרּומֹות ּובמׁשנת להקּדימֹו. ּׁשראּוי מה ודמעb wxt) ְְְְְְְֲִִִֶַַַָ

(e dpynראׁשֹון ּומעׂשר לּבּכּורים ּתרּומה הּמקּדים :ְְֲִִִִֵַַַַָ
עֹובר ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לראׁשֹון, ׁשני ּומעׂשר ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָלּתרּומה
― תאחר" לא ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ֿ תעׂשה, ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּבלא

ּובּמכלּתא עׂשּוי. ֿ ּׁשעׂשה mihtyn)מה zyxt)"מלאת" : ְְְְִֵֶַַָָָָָ
זֹו ― "ודמע" ֿ הּמלאי: מן הּנּטלין הּבּכּורים אּלּו ―ְְְֲִִִִִִֵַַַַָ
לראׁשֹון, ׁשני ּתקּדים ׁשּלא ― תאחר" "לא ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹּתרּומה;

(xyrn micwi `lye).לּבּכּורים ּתרּומה לּתרּומה, ְְִִִַַָָראׁשֹון
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לּבּכּורים ּתרּומה ֿ הּמקּדים ּכל אמרּו: מּכאן נאמר: ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָוׁשם
ֿ תעׂשה ּבלא עֹובר ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לראׁשֹון, ׁשני ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּומעׂשר

ּתמּורה ּבריׁש נתּבאר ּוכבר עׂשּוי. ֿ ּׁשעׂשה מה ―(.c) ְְְְִֵֵֶַָָָָָָ
לֹוקה. אינֹו ְִֵֶֶַַׁשהּמקּדים

ה'תשע"ד  אייר י"ז קודש שבת יום

.„Ï˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ג מּלאכֹולהּמצוה ֿ זר ּכל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻ

קדׁש" ֿ יאכל לא ֿ זר "וכל אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ְְְְֶַָָָָֹֹֹׁשּום
(i ,ak `xwie)ּב"קד וכּונתֹו וכן, הּתרּומה. ― זה ׁש" ְְְְֵֶֶַַָָָֹ

ׁשאבאר ּכמֹו ּתרּומה, נקראּו: הם ׁשּגם לפי (l`הּבּכּורים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
(gnw dyrzהּדין והּוא ּתרּומה ׁשּום ּבאמרי ּכּונּתי ולזאת ,ְְְְְְִִִִַַָָָֹ
ֿ מֹועל dhext)לכל deya dpdp)אכל ואם ּבזדֹון. ּבּקדׁשים ְְְֳִִֵַַָָָָ

חּיב ואינֹו ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּתרּומה
מּמּסכת ז' ּופרק ו' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו חמׁש, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹּתֹוספת

מּסנהדרין ט' ּובפרק ּבידי(bt.)ּתרּומה. מיתה מחּיבי מנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
לכ ראיה והביאּו ּתרּומה, ׁשאכל זר ּובכללם: ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָׁשמים

יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו h)מאמרֹו: ,my)זר ֿ "וכל ואחריו ְְְְְֲִֵֵַַָָָָֻ
"הּתרּומה אמרּו: מּבּכּורים ב' ּובפרק קדׁש". ֿ יאכל ְְְִִִֶֶֶַַָָֹֹֹלא

לזרים; ואסּורים וחמׁש מיתה עליהם חּיבים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּבּכּורים
ׁשאכל זר ואֹומר: האּלה ֿ הּמׁשניֹות ּכל על חֹולק ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָורב

ׁשרב וידּוע לֹוקה, ― k)ּתרּומה egek)ּופליג הּוא ּתּנא ְְְִֶֶַַַָָָ
(mi`pz lr mb wleg)הּמׁשנה ּבפרּוׁש ּבחּבּורנּו ּבארנּו ְְְְְִִֵֵֵַַָָּוכבר

(cere ,b dpyn b wxt dheq)מחּיבת ׁשאינּה ֿ מחלקת ׁשּכל ,ְְֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּבּה אפסֹוק לא ּבלבד, ּבסברא אּלא למעׂשה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמחלקת
ּכאן אמר לא ּולפיכ ּכפלֹוני; הלכה אמר: ולא ְְְֲֲִִִַַָָָָָָֹֹֹֹהלכה,
לֹוקה, הּכל ׁשּלדברי ּכיון מׁשנה", ּכסתם אֹו ּכרב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהלכה
― הּלאוין אחד על ׁשמים ּבידי מיתה ֿ מחּיב ׁשּכל ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻלפי
וכן זה. מאמר ּבהקּדמֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ֿ ּכן, ּגם ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָלֹוקה
והּוא ספק, ּבלי לֹוקה ― ּבמזיד ּבקדׁשים ֿ מֹועל ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָּכל

לאיׁש סמּו ּבמפלא liblאמרם dkenqd ezpya ohw) ְְְְִָָָָֻ
(devnÎxadאמרּו הקּדיׁש, en:)אם dcp)הּוא "הקּדיׁש : ְְְִִִִִָ

ּדאמרי ֿ לקיׁש ּבן ׁשמעֹון ורּבי יֹוחנן רּבי אחרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָואכלּו
לֹוקין". ְְִַַּתרויהּו:

הקל ―הּמצוה ּתֹוׁשב"ד אפּלּו ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
(l mlerl xkypy ,l`xyi)ּוׂשכירֹו מּלאכֹול(dtewzl)ּכהן ְֱִִֵֶֹ

קדׁש" ֿ יאכל לא וׂשכיר ּכהן "ּתֹוׁשב אמר: (my,ּתרּומה, ְְִֵֶַַַָָָֹֹֹֹ
(i.זרים ׁשאר ּכדין ּדינֹו אכל, ואם ,ְְְִִִִַָָָ
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אפׁשרּות ׁשּום נׁשארה ולא הּלאו על וׁשעבר אפׁשר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹאי
― ׁשּבֹו עׂשה והבינהּו.(wx)לקּיּום זה ענין ודע לֹוקה. אז ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ה'תשע"ד  אייר י"ד רביעי יום
יום רביעי ֿ שישי י "ד ֿ ט "ז אייר 

.‰ˆ˜ .Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הק"ל עניהּמצוה מעׂשר להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָ
אחרי ּבּׁשליׁשית וגם ֿ הּׁשמּטה, מן ׁשליׁשית ֿ ׁשנה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָּבכל
והּוא הּׁשמּטה, ― מן ּבּׁשּׁשית ּכלֹומר: ― ְְְְִִִִִִַַַַָהּׁשליׁשית,
ֿ מעׂשר ֿ ּכל את ּתֹוציא ׁשנים ׁשלׁש "מקצה יתעּלה: ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאמרֹו

וגֹו'" ּתבּואת(gk ,ci mixac)חֹובה אינה זֹו וגם . ְְְְֵַָָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמן

ּפאה ּבמּסכת g)זֹו wxt)ּדמאי c)ּובמּסכת wxt)ּובמּסכת ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
מסּפר ּבמקֹומֹות מפּזרים מּמנּה ענינים וכּמה ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֻמעׂשרֹות.

מכׁשירין ּומּסכת זרעים מּסכּתֹות a)מּׁשאר wxt seq)וידים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
(b dpyn c wxt).

― הקצ"ה ּולחּזקהּמצוה צדקה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
זֹו מצוה על הּצּוּוי ּבא ּוכבר להם. ּולהרחיב ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָהחלׁשים

"יד ֿ את ּתפּתח "ּפתח אמר: ׁשֹונים, eh,ּבלׁשֹונֹות my) ְְְִִִֶַַַָָָֹ
(g"עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו "והחזקּת ואמר: ,,dk `xwie) ְְְְֱִֵֶַַַָָָָָ

(dl"עּמ אחי "וחי ואמר: ,(el ,my)ּֿבכל הּכּונה , ְְְִִֵַַַָָָָָָ
ונתמכּנּו ענּינּו ׁשּנכלּכל והיא: אחת, היא האּלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּפסּוקים
ׁשֹונים, ּבמקֹומֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מחסֹורֹו. ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָּדי

ּבכתּבֹות fq.)ּובתרא(fq.)רּבם `xza `aa),ּבּקּבלה ּובא , ְְִַַַָָָָָֻֻ
ּכלֹומר: זֹו, ּבמצוה חּיב הּצדקה מן הּמתּפרנס עני ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשאפּלּו
אפּלּו ― ׁשּכמֹוהּו למי אֹו מּמּנּו ׁשּנמּו למי ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָהּצדקה

מּועט. ְָָָּבדבר

― הרל"ב מּלתתהּמצוה מּלהּמנע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
וׁשּיׁש מּצבם ּדחק ׁשּנדע אחרי מאחינּו לענּיים ּורוחה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָצדקה

יכלת תאּמץלנּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהם, לתמ ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
האביֹון" מאחי יד ֿ את תקּפץ ולא לבב ֿ eh,את mixac) ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹ

(fמּלתת ׁשּנּמנע עד הּקמצנּות ּבמּדת מּלהתנהג אזהרה וזֹו .ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
לֹו. ָָלראּוי

ה'תשע"ד  אייר ט"ו חמישי יום

.ËÎ˜ .ÂÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקכ"ו ּתרּומההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָ

lknּגדֹולה, zyxten `idy ,zenexzay daeygde dlecbd) ְָ
(zenkd"לֹו ֿ ּתּתן וגֹו' ּדגנ "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָוהּוא

(c ,gi mixac)אּלא מןֿהּתֹורה נֹוהגת אינה זֹו ּומצוה .ְִִֵֶֶֶַָָָָ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבארץ

ְּתרּומֹות.

― הקכ"ט להפריׁשהּמצוה הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָ

לּכהנים, ּולתּתֹו מּיׂשראל ׁשמקּבלים ֿ הּמעׂשר מן ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמעׂשר
אלהם ואמרּת ּתדּבר ֿ הלוּים "ואל יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּוא
לכם נתּתי אׁשר ֿ הּמעׂשר את ֿ יׂשראל ּבני מאת ֿ תקחּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכי
מןֿ מעׂשר ה' ּתרּומת מּמּנּו והרמתם ּבנחלתכם ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹמאּתם

ek)הּמעׂשר" ,gi xacna)הּוא ― זה ׁשּמעׂשר לנּו, ּופרׁש . ֲֲֵֵֵֶֶַַַַָ
"ּונתּתם אמר: לּכהן. יּנתן ― מעׂשר ּתרּומת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהּנקרא,

הּכהן" לאהרן ה' ֿ ּתרּומת את gk)מּמּנּו ,my)ּפרׁש ּוכבר . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ׁשּבֹו, והּיפה מןֿהּמבחר זה מעׂשר ׁשּמפריׁשים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּכתּוב,

מּמּנּו" ֿ מקּדׁשֹו את ֿ חלּבֹו "מּכל יתעּלה: אמרֹו (my,והּוא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָ
(gkיפריׁשּוהּו לא אם חֹוטאים ׁשהם העיר, ּכ ֿ ְְִִִִֵֵֶַַַָֹאחר

עליו ֿ תׂשאּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבֹו, ֿ הּיפה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹמן
ֿ חלּבֹו את ּבהרימכם xgaend)חטא wlgd `ed "alg") ְְְֲִֵֶֶֶַ

al)מּמּנּו" ,my)לא אמר: ּכאּלּו ׁשלילה הּוא זה ולאו , ְְְִִִֶֶַָָָֹ
מׁשמע: ֿ הּיפה, מן אֹותֹו ּבהרימכם חטא עליכם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָיהיה
הּבא לאו ּכמֹו זה והרי יחטאּו. ֿ הרע מן יפריׁשּוהּו ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאם
מּכיון ּכלֹומר: הּלאוין, עם נמנה ׁשאינֹו עׂשה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּכלל
מןֿ להפריׁשֹו ׁשאין מׁשמע הּיפה, מן להפריׁשֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּצּוה

ספרי ּולׁשֹון gxw)הרע. zyxt seq),אֹומר אּתה "מּנין : ְְִִִֵֵַַַָָ
ּבנׂשיאת ׁשאּתם ֿ הּמבחר מן ׁשּלא אֹותֹו הפרׁשּתם ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשאם
ּבהרימכם חטא עליו ֿ תׂשאּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹעון?
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּמּנּו". ֿ חלּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָאת
ּבדמאי. מקֹומֹות ּבכּמה וגם מעׂשרֹות ּובמּסכת ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָּתרּומֹות

ה'תשע"ד  אייר ט"ז שישי יום

.„˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקנ"ד מּתנֹותהּמצוה מּלהקּדים ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ

ּדבר ּובאּור סדרן. לפי נפריׁשן אּלא זֹו, על זֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּזרעים.
טבל; הן הרי ― ּומרחן ּדׁשן אם למׁשל, ׁשהחּטים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָזה:
מחמּׁשים אחד והּוא ּגדֹולה ּתרּומה ּתחּלה מהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָמפריׁש

(zipepia dcn)עׂשירית מהּנׁשאר עׂשירית מפריׁש ּכ ֿ ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָואחר
מפריׁש ּכ ֿ ואחר ראׁשֹון; מעׂשר וזהּו ― ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָהּנׁשאר
ּתרּומה נֹותן ׁשני. מעׂשר והּוא ― ּׁשּנׁשאר מּמה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָעׂשירית
לבעליו יאכל ׁשני ּומעׂשר לּלוי, ּומעׂשר לּכהן, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹּגדֹולה
האזהרה ּובאה להפריׁש. צרי הּזה הּסדר על ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּבירּוׁשלים.
ּׁשראּוי מה ּומּלאחר לאחרֹו ֿ ּׁשראּוי מה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָמּלהקּדים
לא ודמע מלאת" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָֹלהקּדימֹו,

gk)תאחר" ,ak zeny)מּמלאת תאחר לא יאמר: ּכאּלּו . ְְְְְִִֵֵֵַַַָֹֹ
ּתרּומֹות ּובמׁשנת להקּדימֹו. ּׁשראּוי מה ודמעb wxt) ְְְְְְְֲִִִֶַַַָ

(e dpynראׁשֹון ּומעׂשר לּבּכּורים ּתרּומה הּמקּדים :ְְֲִִִִֵַַַַָ
עֹובר ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לראׁשֹון, ׁשני ּומעׂשר ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָלּתרּומה
― תאחר" לא ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ֿ תעׂשה, ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּבלא

ּובּמכלּתא עׂשּוי. ֿ ּׁשעׂשה mihtyn)מה zyxt)"מלאת" : ְְְְִֵֶַַָָָָָ
זֹו ― "ודמע" ֿ הּמלאי: מן הּנּטלין הּבּכּורים אּלּו ―ְְְֲִִִִִִֵַַַַָ
לראׁשֹון, ׁשני ּתקּדים ׁשּלא ― תאחר" "לא ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹּתרּומה;

(xyrn micwi `lye).לּבּכּורים ּתרּומה לּתרּומה, ְְִִִַַָָראׁשֹון
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לּבּכּורים ּתרּומה ֿ הּמקּדים ּכל אמרּו: מּכאן נאמר: ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָוׁשם
ֿ תעׂשה ּבלא עֹובר ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לראׁשֹון, ׁשני ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּומעׂשר

ּתמּורה ּבריׁש נתּבאר ּוכבר עׂשּוי. ֿ ּׁשעׂשה מה ―(.c) ְְְְִֵֵֶַָָָָָָ
לֹוקה. אינֹו ְִֵֶֶַַׁשהּמקּדים

ה'תשע"ד  אייר י"ז קודש שבת יום

.„Ï˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ג מּלאכֹולהּמצוה ֿ זר ּכל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻ

קדׁש" ֿ יאכל לא ֿ זר "וכל אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ְְְְֶַָָָָֹֹֹׁשּום
(i ,ak `xwie)ּב"קד וכּונתֹו וכן, הּתרּומה. ― זה ׁש" ְְְְֵֶֶַַָָָֹ

ׁשאבאר ּכמֹו ּתרּומה, נקראּו: הם ׁשּגם לפי (l`הּבּכּורים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
(gnw dyrzהּדין והּוא ּתרּומה ׁשּום ּבאמרי ּכּונּתי ולזאת ,ְְְְְְִִִִַַָָָֹ
ֿ מֹועל dhext)לכל deya dpdp)אכל ואם ּבזדֹון. ּבּקדׁשים ְְְֳִִֵַַָָָָ

חּיב ואינֹו ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּתרּומה
מּמּסכת ז' ּופרק ו' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו חמׁש, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹּתֹוספת

מּסנהדרין ט' ּובפרק ּבידי(bt.)ּתרּומה. מיתה מחּיבי מנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
לכ ראיה והביאּו ּתרּומה, ׁשאכל זר ּובכללם: ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָׁשמים

יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו h)מאמרֹו: ,my)זר ֿ "וכל ואחריו ְְְְְֲִֵֵַַָָָָֻ
"הּתרּומה אמרּו: מּבּכּורים ב' ּובפרק קדׁש". ֿ יאכל ְְְִִִֶֶֶַַָָֹֹֹלא

לזרים; ואסּורים וחמׁש מיתה עליהם חּיבים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּבּכּורים
ׁשאכל זר ואֹומר: האּלה ֿ הּמׁשניֹות ּכל על חֹולק ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָורב

ׁשרב וידּוע לֹוקה, ― k)ּתרּומה egek)ּופליג הּוא ּתּנא ְְְִֶֶַַַָָָ
(mi`pz lr mb wleg)הּמׁשנה ּבפרּוׁש ּבחּבּורנּו ּבארנּו ְְְְְִִֵֵֵַַָָּוכבר

(cere ,b dpyn b wxt dheq)מחּיבת ׁשאינּה ֿ מחלקת ׁשּכל ,ְְֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּבּה אפסֹוק לא ּבלבד, ּבסברא אּלא למעׂשה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמחלקת
ּכאן אמר לא ּולפיכ ּכפלֹוני; הלכה אמר: ולא ְְְֲֲִִִַַָָָָָָֹֹֹֹהלכה,
לֹוקה, הּכל ׁשּלדברי ּכיון מׁשנה", ּכסתם אֹו ּכרב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהלכה
― הּלאוין אחד על ׁשמים ּבידי מיתה ֿ מחּיב ׁשּכל ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻלפי
וכן זה. מאמר ּבהקּדמֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ֿ ּכן, ּגם ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָלֹוקה
והּוא ספק, ּבלי לֹוקה ― ּבמזיד ּבקדׁשים ֿ מֹועל ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָּכל

לאיׁש סמּו ּבמפלא liblאמרם dkenqd ezpya ohw) ְְְְִָָָָֻ
(devnÎxadאמרּו הקּדיׁש, en:)אם dcp)הּוא "הקּדיׁש : ְְְִִִִִָ

ּדאמרי ֿ לקיׁש ּבן ׁשמעֹון ורּבי יֹוחנן רּבי אחרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָואכלּו
לֹוקין". ְְִַַּתרויהּו:

הקל ―הּמצוה ּתֹוׁשב"ד אפּלּו ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
(l mlerl xkypy ,l`xyi)ּוׂשכירֹו מּלאכֹול(dtewzl)ּכהן ְֱִִֵֶֹ

קדׁש" ֿ יאכל לא וׂשכיר ּכהן "ּתֹוׁשב אמר: (my,ּתרּומה, ְְִֵֶַַַָָָֹֹֹֹ
(i.זרים ׁשאר ּכדין ּדינֹו אכל, ואם ,ְְְִִִִַָָָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ' אייר, תשכ"ב

ברוקלין.

 הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צנמ"ס וכו'

מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ז אייר, בנוגע... שדבר עמו וכו',

זה מעניני כלל  כי אין  לגמרי,  יסיח דעתו מזה  והנה באם חושש הנ"ל לדברים בהנוגע אלי, 

)ענינים של קפידא וכו'(.

ורק שכיון שמעורר בנוגע לצדקה, יתן כ"ה ל"י לישיבת תורת אמת.

 - באם החשש הוא לדברים הפוגעים ח"ו בכבוד כ"ק מו"ח אדמו"ר או כ"ק אביו אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע - יורהו כת"ר ע"פ תורה מה שעליו לעשות בזה,

ומה שבידי הוא, שאזכירו על הציון הק' שהנ"ל לא יעשה רושם כלל,

ובהנוגע להפרשה לצדקה בקשר עם זה, יפריש כפי נדבת לבו. וכל המרבה וכו' ובלבד שיהי' 

בטוב לבב.

ויהי רצון שבכל האמור אך בטוב הנראה והנגלה יבשר.

בכבוד ובברכה

מ. שניאורסאהן
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קלג
סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כו עמוד א 

רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום ראשון י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

oifge` mipy` cenr ek sc oey`x wxtdheq
.úBúBL àì:DWi` zgY aizkC.úéîìBò øéæçé àìå:opAx EdEqpw `qpw.Bpîæ òébiLëì Ÿ¦§¦©©¦¨§Ÿ©£¦¨¦§¨¨§¨©¨¨¦§¤©¦©§©

:clEd zcill Wcg c"k xg`l.àáBøäåcli FnM ,xEgA(`k ziW`xA):`iax.Bîöò úøaòî §©©Ÿ¤§¥©©¨¨§¨¤¨§¤¤§¥¦©§¨§ª¤¤©§
:Dl `Pwe zxArn FYW` dzidW.úBúBL Bà:clEl Dilhwil `l opixn` `leøæîî úLà ¤¨§¨¦§§ª¤¤§¦¥¨§Ÿ©§¦¨Ÿ¦§§¥©¨¨¥¤©§¥

.øæîîì:dxYqpe Dl `Pwe xfnnl zQipe xfnnl diE`xd dX` xnFlM.'eë äúBL BàoOwlE §©§¥§©¦¨¨§¨§©§¥§¦¥§©§¥§¦¥¨§¦§§¨¨§©¨

:`hiWR KixR.àpz éàä ék éøîàc àðàzi`C ¨¦§¦¨£¨§¨§¦¦©©¨§¦

`N` hwp `lCn ,zFzFW dpwfE dxwr Dil¥£¨¨§¥¨¦§Ÿ¨©¤¨

rxf drxfpe dzTpEn `cEnlY aiqpe zipFlii ©̀§¦§¨¦©§¨¦§¦§¨§¦§§¨¨©

iAxM `nl` ,DnIwl diE`x Dpi`C mEXn `le§Ÿ¦§¥¨§¨§©§¨©§¨§©¦

zFAxle zFxtle zxg` `Vl lFkiC l"q xfrl ¤̀§¨¨§¨¦¨©¤¤§¦§§¦§

:`l zipFlii` d"t`e.Bæådxwr drEpv dX` lM ©©§¦Ÿ§¨¦¨§¨£¨¨

:dciqtd dxYqp `lC mEXn.ïéìeñt Letéì àì ¦§Ÿ¦§§¨¦§¦¨Ÿ¥§¦
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llkA iOp Dzil dURzp `l `ide llkA DzilC§¥¨¦§©§¦Ÿ¦§¨¨¥¨©¥¦§©
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`lC ,Dlral zxYnC opirEnW`l Kixhvi ¦̀§§¦§©§¦¨§ª¤¤§©£¨§Ÿ

:miOd dEwcA ixdW `id dpFf `niY.äðåeðúî ¥¨¨¦¤£¥§¨¨©©¦¦§©§¨
dlYW `N` `id dpFfe miOd dEwcA i`Ce `d̈©©§¨¨©©¦§¨¦¤¨¤¨¨

:Dlral zxYn i`O`e zEkf DlCøc äðåeðúîa ¨§§©©ª¤¤§©£¨§¦§©§¨¤¤
.íéøáà`N` mikxiaE mirOA dpeEpzn Dpi`W ¥¨¦¤¥¨¦§©§¨©¥©¦©§¥©¦¤¨
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Dl ded oM m`C ,Dl dlY zEkf e`l `d̈¨§¨¨¨§¦¥£¨¨
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kitl`din odklE DMxcM `NW dpeEpzn K §¦¨¦§©§¨¤Ÿ§©§¨§Ÿ¥¦¨

:xqYiY.CLéà éãòìaîikd xA DWi`C rnWn ¦§©¦©§£¥¦¥©§©§¦¨©¨¥

:`Ed.ïì òîLî à÷lrA zaikW mcTinlC ¨©§©¨¦§¦§©§¦©©©

s`e `Ed daikW xA qixqe ,`z`C `Ed lrFal§¥§¨¨§¨¦©§¦¨§©

,xn`w dOg qixqaE .`Ed drixf xA e`lC aB lr©©§¨©§¦¨¦§¦©¨¨¨©
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קלד
סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כו עמוד ב 

תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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המשך בעמוד חמק
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dnFCd mr ,EdA aizM xFngd mr car .zEWi ¦̀¤¤¦©£§¦§©©¤
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ixdy yi` epi`y t"r` cg` meie mipy ryz oa ici lr dxq`p la` `xw dl hrnn dizyn

dpnl` wxta `zi`ck dnexza zlqet ez`ia
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ezaexw dpi` elit` zepf zlira i"r l`xyi za

l`xyi za lk ikd e`lac miakek caer `vi

:diabl `niiwe `xqznàöéoi`y miakek caer
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,àðîçø øîà "øæ Léàì äéäú ék ïäk úáe" :àîéúc§¥¨©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨¨©©£¨¨
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:ìàòîLé 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîàã ,ïðçBé 'øãî ìéñôc§¨¥¦§¨¨§¨©¨¨¦¦§¨¥
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קלו

ביאורים למסכת סוטה דף כז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שני י"ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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(.eqlr DA mixAcp EidW xzi xEAC `N` `Ed cWg e`l `Edde ,KiA dzlr Kxir znEC©¦¥¨§¨¦§©¨£¨¤¨¦¤¤¤¨¦§¨¦¨©
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axC ,opiWiig `l dlEqR dRhlE .Dlral§©£¨§¦¨§¨Ÿ©§¦¨§Ÿ

:dxArzp DlrAnE lrAd xg` zFlirAdðéà Bæå §¦©©©©©¦©£¨¦§©§¨§¥¨
.úeøLk ú÷æça úãîBòzxq`pe eiYgY dPfOW ¤¤§¤§©©§¤§©¨©§¨§¤¡¤¤

dilr `aE DWxbn Fpi`e d`Fx Fpi` `Ede eilr̈¨§¥¤§¥§¨§¨¨¨¤¨

:xEQ`A.älçzëì àNBð àøañúåi`Ce `d §¦§¦§§¨¥§©§¦¨¨©©

`id `YWAXn KgxM lr `N` ,Dil dlwlwn§©§§¨¥¤¨©¨§¨¦©¤§¨¦

dnEC mc` `Up m` ipznlE DvFxzl ziraE¨¦§¨¨§¦§¥¦¨¨¨¨¨

e`l `PY `nl` DvFxzl ziraC oeike ,xYnª¨§¥¨§¨¦§¨¨©§¨©¨¨

iOp `dA xninl `Mi`C ,DPn opiazFn `le `weC©§¨§Ÿ§¦¨¦¨§¦¨§¥©§¨©¥

`Vi opixn` iM iOp op`e ,dnEC zA iOp ipze drḧ¨§¨¥©¥©¨©£©©¥¦©§¦¨¦¨
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la` dlv` ievn oi`y qex` `wec dicic xza dl

raacled mlerlc y"l l`enyle icen dqpky l

dliiyilc onw `teb dnecl `zilc oebke iwezy

zpn`p izlrap xykl dxn`e onw `zi` la`

iab (.dr sc oiyecw) oiqgei dxyr wxta opixn`c

dpnl` wxta dl opinwenc b"r` dxairy dqex`

i`n `nlrn `niicc oebk (:hq zenai) b"kl

en` z` oiwceay iweca l`eny xn`c iwezy

xn` dcedi ax xn`c izlrap xykl zxne`e

zpn`p `id xn`c l`ilnb oaxk dkld l`eny

i`d oicd `ede dlv` oileqt aexa elit`c

`zilc oebk dnec za `yi l` `kd xn`wc

dnznl `ki` la` dliiyipc onw dnecl

dilr `aa dpnl` wxta xn`c `xza `pyill

`kd `de opicy dicic xzac ibilt `l r"kc

dil icy `l dry lk dlv` reaw dlrac
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zelira aex xninl ol dede reaw lra dl zi`c

:mzd y"k dicica dil icy `le lrad xg`

àáéìàjenq `l` zxarzn dy` oi` c"nc

d"de zqee draw `ly oebk l"i .'eke dzqeel

ik jl iraz `l zqee draw `lc oebke l"ndc

`zlin `l` zqee drawc `kid jl iraz

`le `nei `edd cr dliahl dlf`c mein aiyge `ed `nei `"n xa i`d xn` l`eny xnc dinwl `z`c `xity `edd (:dk sc dcp) zltnd 'ta mzd 'ixn` `de iaxl dniz hwp `wiqtc
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:dzaezk ciqtdl d`xzd dkixv zc lr zxaerc l"nw digxe` ab` `zlin daezk hwpc `pz `l` dxezd on dy` zaezkl minkg eknq o`kn (.i sc) w"ta mzd opixn`ckáøiy`

w"ta qqeb `l` hrnn `l jixrde cinrde aizkc oikxr iabe zxbig cinrden hrnnc `kd `py i`n i"xl dniz .dy`d z` odkd cinrde aizkc dzey dpi` zncibe zxbigy myk xn`

d"t`e xn`e cnre (dk mixac) aizk mai iabe `id dkxrde dcnrd zac zqkxtn oiicre dhgy (.l oileg) hgeyd wxta 'ixn`c oinen ilra miycwa aizkc dcnrd oke (.c sc) oikxrc

eixac xne` epi`y cnln ixtqa dil yixcck xn`e cnrec `xw xwire elbx lrn da aizkc meyn `nrh yxtn mzdc iywz `l dvilgn edin daekx`d on [dhnl] eilbx ekzgp uilg

e` exayp 'it` men zlra oia aezkd da wlig `le zcner oeictl dxwir men zlra dnda oke `pngx citw `l ynn dcnrd`c n"y oikxrl ycg oa `pngx iaxcn uxize dcinra `l`

:ezcinr` `xw citw `lc mc`n `ticr `lc dilbx ekzgpáéúëãoixcdpq) oicd xnbp wxtae aizkck `xw ira iy` axc rnyn `kdc `iyw i` .ditk lr ozpe dy`d z` odkd cinrde

dilekc meyn `l aizkck `xw opirac meyn e`l `nrh i`n 'eke xbig e` mcib mdn cg` did opzde aizkck `xw opira `l ine iy` axl `cqg axc dixa `yiyw xn dil xn` 'ixn` (:dn

xn`c cinrde oke dyi`n mlrpe xninl ivn dedc `xizi `xw xninl `ki` ipirn `neq hrnnc zyy axc `nlya aizkck `xw opira `lc `xizi iedc e`l i` rnync `ed `xizi `xw

dcinrde aizk `dc `ed `xizi `xw xninl `ki` iy` ax
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קלח
סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כז עמוד ב 

תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שני י"ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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c"nl 'it`e dxn`e aizkc meyn dzey dpi` znli`c iy` ax xa xn xn`c `d oke 'd iptl

`ivn `lc meyn dzey dpi` znli`c dcen aizkck `xw opira `l (:dn sc oixcdpq)

dleqt ozvilg evlgy znli`e mli` `akrn `l diixwc dvilg iab 'it`e dreay ileawl

`xw ira `ed `xizi `xw e`lc b"r` ditk lr ozpe `l` dlial ie`xd lk `xif 'xc meyn

sc) xifpa oipin dyly wxta rnyn ikde aizkck

e` hxenn xifpc aizkck `xw irac o`nc (:en

lr ozpe aizkc meyn dpwz el oi` mitk el oi`

oda lr aizkc meyn ci oda el oi` oke xifpd itk

iy` axc uixz ecimetl `yiyw xnl xcdn

aizkck `xw opirac 'ipznn wcinl irac ezxaq

mzdc icin wcinl `kil `kdn iy` ax l"`e

opirac l"q iy` ax edin `xizi `xw

:aizkck `xw
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íùë.eze` oiwcea jk dze` oiwcea mindy

`negpz iax xn` mixx`nd inlyexi

cbpe da yiy mixa` g"nx cbp mixx`nd oipn

dze` oiwcea mindy myk ea yiy mixa` g"nx

xg`l dlran zlawn `idy d`iae d`ia lk lr

dxeq` `idy myke eze` oiwcea od jk lread

lrea ly eig`l dxeq` `id jk lra ly eig`l

`id xg`l oia el oia xq`il dkxcy ici lr `id

ewca wcap `ed dzyzykl `ed la` zwcap

`gip dlez zekfd xne` ip` dze` `le eze`

mxa zxkip epi`e dl dlez zekfd xn`c o`nk

dxked `l ixd zxkipe dlez zekfd xn`c o`nk

`l oikd davpe dzy milebn min xne` ip` `l`

xne` ip` `l` oick `l` dipewcan `iira oeed

xnin opixaq ok `le dxzqp mixg` mr

cifn `ed didy xztiz wcap `ed dzyzykl

ewca dze` ewca `le eze` ewcae zbbey `ide

dil dlz zekfd xne` ip` eze` ewca `le dze`

c"nk mxa zxkip epi`e dlez zekfd c"nk `gip

ip` `l` xked `l `ed ixd zxkipe dlez zekfd

ira ded `l oikd zavpe zzy milebn min xne`

mixg` mr xne` ip` `l` oick `l` dpewcan

didy xztiz da xzen `di yxb dzrn dxzqp

`ed eze` `le dze` ewcae dcifn `ide bbey `ed

dzial zxzen `idy `hiyt zbbey `ide cifn

da cifn xnel xyt` da xzen `diy edn yxib

`hiyt dcifn `ide bbey `ed oikd zxn` z`e

da xzen `diy edn yxib dzial dxeq` `idy

oikd xn` z`e eci zgzn d`vi xnel xyt`

'x mya `a` x"a oerny da ielz xacdy oipne

jzaky ozz `l jzinr zy` l`e xn` opgei
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íå÷îîå

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

àåää`xw ol ilbc oeike frl `ivedl `ly ricedl jixv odkd yexit .odk dl rcenc

ixv `l diiyre drici d`ev da aizke dzenk wcap `edc:dia ez azknl jåæ
dxeq`y gikei l`xyi za xninl `kile .dpedkl dxeq`y oic dpi` dnexza dxeq`y

dyrn i"r dpedkl dxeq` dnexzl zxzeny dyexb dne t"dc dpedkl zxzene dnexza

oic epi` 'eke ef oiyexib epiidc da dyrpy

za la` da dyrpy zepf i"r dpedkl dxeq`y

dyrn i"r epi` dnexza dleqty dn l`xyi

zxzen `dz odkl l`xyi za `ypz m` cere

xzid mdl oi`y el`a ok oi`y dn dnexzl

dlw dyexb dne ikd ipzn ixtqa mlerl

on dleqt l`xyia dyxbnl xefgl zxzeny

on dleqty `ed oic dxeng dheq dpedkd

:dpedkd

äîjke i"yx zqxibk .'eke d`nhp `id l"z

`l` oiwyn oi` mlerly jcnll `neiq

`witq xqinl `xw jixhvi` ike z"`e wtqd lr

`id eli`k dizy mcew dxqe` aezkd xnel yi

zenaic w"ta gkenck zewln `kilc b"r`e i`ce

'it`e `ki` dyr llkn `ad e`l edin (:`i sc)

`a m` dlrn ly c"aa yprp dxedh `id m`

oebk zewitq x`yk `le dyr iaiig lr enk dilr

oney `edy rcepe elk`e oney wtq alg wtq

iaiigk xing `l edin dgilqe dxtk jixvc b"r`

:dyr

åðéàjxtinl `kil .i`cek wtq ea dyry oic

qpe` oda dyry egikei gqt dyere xifp

me`zt rzta eilr zn zeni ikn ol `wtpc oevxk

dyr `l d"t`e (.h sc) zezixkc 'a wxtae ixtqa

z`nehy itl i`cek medzd z`neh wtq oda

d"de dkldn e"w opixzq `le `ed dkld medzd

ip` s` dgkeda xn` ikdc myn gikedl oi`c

`ki` `d la` epnid cenll oi` `lde df `ia`

milbx oky dheql dn opikxt `l i`n` dnznl

lirl opikxtck dxzqpe dl `piw ixdy xacl

ixiin lirlc meyn xnel oi`e (:a sc) w"t yixa

mzd '` cr onidnc dxizqe iepiw xzac d`neha

dxizqn opitli `kd la` milbx `ki` i`ce

dl `piw oky jxtinl `kilc `cixb `iepw xzac

yixa `dc dxizq `la milbx aiyg `l `iepwc

ccnpy dewn mzd iziinc (:a sc) dcp zkqn

oia eiab lr eyrpy zexdhd lk xqg `vnpe

xedh x"dxa xne` y"x `nh i"dxa oia x"dxa

opax dheqn `l` decnl `l mdipye oilez i"dxa

i`cek de`yre `ed wtq dheq dn dheqk ixaq

i"dxa dheq dn `nip dheqn i` jixte 'ek s`

mzd `zyd ikd i`ce `nh inp `kd i`ce `nh

i`n `kd dxzqpe dl `pw ixdy xacl milbx yi

xzac dxizqnc b"r` `nl` `ki` xacl milbx

sili `iepwjixt `l i`n` `kde jixt `kd ik

ied dheqa `iepw ici lr dxizqc xnel yie ikd

mey did `l `iepw `la ixdy uxy rbn wtqk

zeixrd lr ecygp `lc `cixb dxizqa wtq

mzd dcp 'qna t"de wtqd mxeb `iepwd jkld

uxyd epiidc `zerix ixd uxy wtqe dheq iab

dewn iab la` dy`de zexdhd lv` onw lreade

`ki`c `zerix mey epi`x `l dliah mcew

micr z`crd mcew w"ta lirle dci lr iwetql

:`zerix mey i`ed `l
o`kn

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

ïBò déa úéà ék ,àiî déì é÷ãa ïBò déa úéà éàc§¦¦¥£¨§¦¥©¨¦¦¥£
äwðå" ,àéðz àäå ?dãéãì àiî dì é÷ãa éî déãéãa§¦¥¦¨§¦¨©¨§¦¨§¨©§¨§¦¨
ïîæa "dðBò úà àOz àéää äMàäå ïBòî Léàä̈¦¥¨§¨¦¨©¦¦¨¤£¨¦§©
ïéà ,BzLà úà ïé÷ãBa íénä ïBòî äweðî LéàäL¤¨¦§¤¥¨©©¦§¦¤¦§¥
!BzLà úà ïé÷ãBa íénä ïéà ïBòî äweðî Léàä̈¦§¤¥¨¥©©¦§¦¤¦§
äøeñàL íLk àôéñ éðú÷ãk éðúéì ,ìòBaì àlàå§¤¨©¥¦§¥¦§¨¨¥¥¨§¥¤£¨
àLéøå ,ìòBaì íìBòì ?ìòBaì äøeñà Ck ìòaì©©©¨£¨©¥§¨©¥§¥¨
éãééà ,àôéñ ."BúBà" éðz "dúBà" àðúc éãééà©§¥§¨¨¨¨¥¥¨©§¥
:"eàáe" "eàáe" :øîàpL :"ìòBa" àðz "ìòa" àðúc§¨¨©©¨¨¥¤¤¡©¨¨
"eàáe" "eàáe" Bà øîà÷ "eàáe" "eàa" ,eäì àéòaéà¦©£¨§¨¨¨¨©¨¨
äøeñà Ck ìòaì äøeñàL íLk ,òîL àz ?øîà÷̈¨©¨§©§¥¤£¨©©©¨£¨
,éòaéz ïééãòå ."äàîèðå" "äàîèð" :øîàpL ,ìòBaì©¥¤¤¡©¦§¨¨§¦§¨¨©£©¦¦¨¥
"äàîèðå" "äàîèð" Bà øîà÷ "äàîèð" "äàîèð"¦§¨¨¦§¨¨¨¨©¦§¨¨§¦§¨¨
éðL :øîBà éaø ,àôéñ éðú÷cî òîL àz ?øîà÷̈¨©¨§©¦§¨¨¥¥¨©¦¥§¥
ãçà "äàîèðå" "äàîèðå" äLøta ïéøeîàä íéîòô§¨¦¨£¦©¨¨¨§¦§¨¨§¦§§¨¤¨
Léøã÷ éå"å àáé÷ò éaøã ììkî .ìòBaì ãçàå ìòaì©©©§¤¨©¥¦§¨§©¦£¦¨¨¥¨¨¥
äàeöì ãç .éáéúk éàø÷ àzéL àáé÷ò éaøì Ckìä¦§¨§©¦£¦¨¦¨§¨¥§¦¦©§©¨¨
ãçå dãéc äéiNòì ãç ,déãéc äàeöì ãçå ,dãéc¦¨§©§©¨¨¦¥©©£¦¨¦¨§©
.déãéc äòéãéì ãçå dãéc äòéãéì ãç ,déãéc äéiNòì©£¦¨¦¥©¦¦¨¦¨§©¦¦¨¦¥
äéiNòì ãçå äàeöì ãç ,éáéúk éàø÷ àúìz éaøå§©¦§¨¨§¨¥§¦¦©§©¨¨§©©£¦¨
Ck dúBà íé÷ãBa íénäL íLk ,éaøå .äòéãéì ãçå§©¦¦¨§©¦§¥¤©©¦§¦¨¨
úBaöì" àéðúcî déì à÷ôð ?déì àðî ,BúBà ïé÷ãBa§¦§¨¥¨§¨¥¦§©§¨©§
øîBà äzà .ìòBa ìL Bëéøéå Bðèa "Cøé ìtðìå ïèa¤¤§©§¦¨¥¦§¦¥¤¥©¨¥
dëéøéå dðèa àlà Bðéà Bà ,ìòBa ìL Bëéøéå Bðèa¦§¦¥¤¥¥¤¨¦§¨¦¥¨
äìôðå dðèá äúáöå" øîBà àeäLk ?úìòáð ìL¤¦§¤¤§¤¥§¨§¨¦§¨§¨§¨
éðà äîe ,øeîà úìòáð ìL dëéøéå dðèa éøä "dëøé§¥¨£¥¦§¨¦¥¨¤¦§¤¤¨¨£¦

tðìå ïèa úBaöì" íéi÷îìL Bëéøéå Bðèa ?"Cøé ì §©¥©§¤¤§©§¦¨¥¦§¦¥¤
àLéøa ïèaã ïäk dì òãBîc àeää ,Cãéàå .ìòBa¥§¦¨©§©¨Ÿ¥§¤¤§¥¨
.íéønä íénä ìò æòì àéöBäì àìL ,Cøé øãäå©£©¨¥¤Ÿ§¦©©©©©¦©¨¦
éàî ,"dëéøéå dðèa" àø÷ áBzëì ,ïk íà ,Cãéàå§¦¨¦¥¦§§¨¦§¨¦¥¨©
éëäì élek àîéàå .ìòBaì dpéî òîL ?"Cøé"å "ïèa"¤¤§¨¥§©¦¨©¥§¥¨¥§¨¦
éàî ,"Bëéøéå Bðèa" áBzëì ïk íà ?àúàc àeä§¨¨¦¥¦§¦§¦¥©
:òLBäé 'ø øîà :ézøz dpéî òîL ?"Cøé"å "ïèa"¤¤§¨¥§©¦¨©§¥¨©§ª©

ìL :ïðaø eðz :'eë äéøëæ LøBc äéä ,Ckíéîòt L ¨¨¨¥§©§¨¨©¨¨¨Ÿ§¨¦
,"äàîèðå" "äàîèð" "äàîèð íà" ,äLøta ïéøeîàä̈£¦©¨¨¨¦¦§§¨¦§¨¨§¦§¨¨
,äîeøúì ãçàå ,ìòBaì ãçàå ,ìòaì ãçà ?änì̈¨¤¨©©©§¤¨©¥§¤¨¦§¨
,øîBçå ì÷ :ìàòîLé 'ø øîà .àáé÷ò 'ø éøác¦§¥£¦¨¨©¦§¨¥©¨¤
,Bæ ,äpeäëì äøeñà äîeøúì úøzenL äLeøb äîe©§¨¤¤¤¦§¨£¨¦§¨
äî ?äpeäëì äøeñàL ïéc Bðéà äîeøúa äøeñàL¤£¨¦§¨¥¦¤£¨¦§¨©
"äàîèð àì àéäå" "äàîèð àéäå" øîBì ãeîìz©§©§¦¦§¨¨§¦Ÿ¦§¨¨
änì äàîèð àì íà ,äúBL änì äàîèð íà¦¦§¨¨¨¨¨¦Ÿ¦§§¨¨¨
ïàkîe ,äøeñà ÷ôqäL áeúkä Eì ãébî ?d÷Lî©§¨©¦§©¨¤©¨¥£¨¦¨

ì ïc äzàââBL da äNò àìL ,äèBq äîe .õøL ©¨¨§¤¤©¨¤Ÿ¨¨¨¥
÷ôñ Ba äNòiL ïéc Bðéà ,ïBöøk ñðBàå ãéæîk ââBL Ba äNòL õøL .éàcåk ÷ôñ da äNò ,ïBöøk ñðBàå ãéæîk§¥¦§¤§¨¨¨¨¨¥§©©¤¤¤¨¨¥§¥¦§¤§¨¥¦¤©£¤¨¥

?éàãåë

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

             

       
           

          
       

         
         

     
      

        
       

       
       

     
     

       
       

        
   

      
        

        
       

      
       

       
         

     
       

         
         

          
        

         
       

        
        

          
       

      
       

          
       

        
         

       

       
           

            
          
           

         
  

        
        

         
        

       
          

        
        

          
  

         
      
      
     

     
       

          
        

        
     

      
        

       
          

        
        

         
            

      
      

        
          

          
          

        
          

    



















































































































































































              

          
      

         
       

        
        

        
       

        
       

         
        

   
        

    

































קמב
סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כח עמוד ב 

תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

             

           
        

          
          

        
         

         
          

        
          

          
         

          
        

        
         

     
        
         
        
         

       
       

           
        

          
        

       

























































oifge` mipya cenr gk sc oey`x wxtdheq
.úàaL íB÷nîe`d dhFQ dnC ,oFce xFfg ,dhFQn `N` wtQn opiOhnC Ycnl `le li`Fd ¦¨¤¨¨¦§Ÿ¨©§¨¦§©¦¨¦¨¥¤¨¦¨£§§©¨¨

la` ,`nh Fwtq cigId zEWxA d`nh s` ,xzql iE`xd mFwn ,`Ed i"dxA wtQn d`nhC¦§¥¨¦¨¥¦¨¨¨§¥¤©ª§¨¦§©¨¦§¥¨¥£¨

:xFdh x"dxA.àéä ìàMì úòc Ba LiL øác äèBq äîewtq s` ,e`l m` z`nhp m` ¦¨©¨¨¨¤¥©©¦¨¥¦¦¦§¥¦¨©§¥

oFbM ,rcFi ipi` xnF` `Ede e`l m` rbp m` l`Xl zrC df rbFpA FA WIW xaC d`nhª§¨¨¨¤¥§¥©¤©©¦¨¥¦¨©¦¨§¥¥¦¥©§

drWA mdA wEqr mc` didW zFxdh F` mc`̈¨¨¢¤¨¨¨¨¨¨¤§¨¨

:wtQd clFPWø"à ìàòîLé éaøì ïðéëøôe ¤©©¨¥©§¦¨§©¦¦§¨¥
.àáé÷òv"` Edi` Dil xcdnwe ,dnExzl cg`e £¦¨§¤¨¦§¨§¨©£©¥¦

:dPdkA `iadl `xwn.eúåiAxl ol `irAn ¦§¨§¨¦¦§ª¨§¦¨§¨¨§©¦

:dPdkA ixii` `lC `aiwr.déì àðîdxEq`C £¦¨§Ÿ©§¥¦§ª¨§¨¥©£¨

,`ixWC xninl `Mil `de ,df zn m` dPdkl¦§ª¨¦¥¤§¨¥¨§¥©§©§¨

,`irAn dPdkl Dl xq` dnExzl `YWdC§©§¨¦§¨¨©¨¦§ª¨¦¨§¨

:l`rnWi 'x Epiid k"`C ,sili `l `Ed e"wnE¦Ÿ¨¦§©§¦§¨¥

éøö àì äpäk ú"ëå.àø÷ CdxEq` `liOnC §§ª¨Ÿ¨¦§¨§¦¥¨£¨

i`CeM dpFf wtq dhFqA aEzMd DA dUr ixdW¤£¥¨¨¨©¨§¨§¥¨§©©

iOp dPdM iAbl KMld ,DlrA lr Dxq`l dpFf¨§¨§¨©©£¨¦§¨§©¥§ª¨©¥

:`id dpFf zwfgA Ffe EgTi `l dpFf aizkC `xiQ ©̀¦¨¦§¦¨Ÿ¦¨§§¤§©¨¦
éà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ïàëîoi` wxtae (:h sc) oileg zhigyc w"ta .xedh ewitq miaxd zeyxa 'eke exn`

dheqn dl ixinb `zkld miaxd zeyxa d`neh wtqc xn` (:fl sc f"r) oicinrn

dnize `ed i`ce xedhc ixinb dxizq mewna `ly la` `nh dxizq mewna `wecc rnync

`icda xn` ikde `nhp `l xeni`e ezwfg lr xedh cnrd `nil `zkld jixhvi` i`nl

dl xnb oerny iaxc (.b sc) dcp zkqn yixa inp

`zyd ikd opaxe xn`e x"dxa d`neh wtqn

`l `witqn i`w dxdh zwfga `xab mzd

opixnbc `zkld e`l i` l"ie d`neh dil `pizgn

`l `xw hwpc dxizq `pin` ded xedh x"dxac

d`neh wtq lkl d"de deeda `l` aezkd xac

xzei ef xdhl oi` `xaqnc dclepy mewn lka

d`neh wtq lka `id jk jln zxifbc `"cqe efn

d`neh wtq cinrdl `zkld jixhvi` jkld

d`neh dil opizgn `lc dzwfg` miaxd zeyxa

milbx yi n"n `nw oiwxitc inlyexi wtqn

ze`eanl meia daxegl dlila `ihltl xacl

wtq dn iptn `nef oa z` el`y meia zelit`

i`ce dlral `id dn dheq oel xn` `nh i"dx

ea yiy xac exn` o`kn 'eke s` l`yil zrc ea yiy xac o`k dne oldl s` cigid zeyx o`k dn uxyl oc dz` o`kne dlral dxeq` `idy epivn edl xn` wtq dil exn` wtq e`

`kd mxa `nh ewitq l`yil zrc ea yiy xac lk opipz `de dlra lr xq`dl oevx dl oi` dzpify dphw opgei 'x mya iqei 'xe `xirf iax xnc oibilt opaxc oedilin 'eke l`yil zrc

td z` oiyer xeaivdy epivn edl xn` xedh x"dx wtq dn iptne xedh ewitq l`yil zrc ea yiy t"r`e"w xeavl dxzed zi`ce d`neh m` mi`nh xeaiv ly eaexy onfa d`neha gq

l`yil xyt` i`e cigil l`yil xyt`y iptn xedh x"dx wtqe `nh i"dx wtq dn iptn xne` b"ayx zehegyd zeliapd wxt zexdh zkqnc `ztqeza `ziixad meiqe d`neh wtql

:miaxlúåùøád`neh oaxw oi`ian odipy `ed mkn dfi` rcei ipi`e `nhpy mkn cg` izi`x cg` odl xn`y oixifp ipy opzc (.fp sc xifp) oixifp ipy wxtn 'iywn .xedh ewitq miaxd

ied `zlz `d oediab mi`wc i`de oixifp ipy `kd la` ixz ia `ki`c oebk i"dxa d`neh wtq lk s` zlrape lrea dheq dn dheqn ixinb `kidn d`neh wtq lk i`n`e `xnba wiicwe

zg` zgz mc `vnpe zg` dhna zepiyi eidy miyp yly (:q dcp) dikxv dyer `idy dy`d wxta opzc `d k"` x"dxk dil aiyg zlz `ki`c `kid lk `nl` x"dxa d`neh wtq dil

dtebn mcd `viy d`nh i`ce odn zg` mzd la` xedhe rbp `ly xyt` uxyc uxyl inc `lc icin `iyw `l mzdn edin x"dxk dil ded yly `ki`c oeik i`n` ze`nh olek odn

`id dz`xe dyxite zexdha dweqre dhna zayei dzid dzry dic cvik opzc opiywn (.a sc) dcpc `nw wxtn la` (d"n d"t zexdh) oiliay ipyl `l` inc `le mlek xdhp j`ide

`iedc dhna dze` ze`yep dizexagyk `nbxz xedh ewitq l`yil zrc ea oi`y xac ickn `nhn inp dhn zrl zrn `d dzry dicc `nrh (:d sc) `xnba wiice zexedh oleke d`nh

lkl dielb zeidl dleki dzid `witqc `kid `l` x"dxa d`neh opiayg `lc d`xpe dl opinhn i`n`e x"dxa d`neh wtq dil dede yly `ied `ide dizexag seq seq dizexag ci dl

xzq mewn xewnd mewne e`l e` dz`x m` `l` wtq mey oi`e dhna drbpy `ed i`ce rbnd dcpc `idd la` (.eh sc zeaezk) mdipia cg` uxye mircxtv dryze xifpc `idd oebk

i`ce dheqc dheql `inc `l `de cigid zeyxa d`neh wtqk dhn opieyn i`n` dnznl `ki` `da la` miaxd zeyxa dzii`x wtq clep m` elit` x"dx dia xninl jiiy `le `ed

zrc ea oi`y xac `dc dheql incc `l` dheqn opitli `l op`e dz`x `l `nyc uxy `ed zrl zrn wtqe rbn i`ce mzd la` lra m` wtqe uxyd `ed lrea oebk rbn wtqe uxy

xi`n iax zn `vnpe cner xgnl zn m` ig m` rcei epi`e dlila cg`a rbp (e"t) zehegyd [zeliapd] wxt zexdhc `ztqeza `icda `ipz cere dheql inc `le li`ed opihrnn l`yil

rbn i`ce iedc b"r` ixinb dheqnc `nl` xedh miaxd zeyx wtqy xdhn`l `peeb i`d ikae dheql inc `le li`ed l`yil zrc ea oi`y xac opixdhnc `py i`n dnize uxy wtqe

xac oia ibeltl `ki`c `xw ol ilbc oeike oizrnya onwlck lk`i `l `nh lka rbi xy` xyaden ol `wtp l`yil zrc ea oi`y xacd xwir p"` dl ixinb `zkld ikdc l"ie opixdhn

ded dheqn i` wiqnc b"r`e dxizq mewn `wec ea yxtnc dheqn yxetnd on mezq cenlp okid ez`neh yxit `le `nh ewitq zrc ea yiy xacc zrc ea oi`yl l`yil zrc ea yiy

cg`a rbpc `ziixad meiq .ribne rbep zrc `pin` ded l`yil zrc ea yiy xac opirac dheqa `xw ol ilb ded i`e eyexit ikd inp i` dil hwp dithiy ab` ribne rbep zrc `pin`

oia opaxl oiac `nl` x"dx wtq dfy iptn xedh zn e`vne zixgy `ay t"r` axran ig ede`x m`y xi`n iaxl minkg micene oz`ivn zryk ze`nehd lky oi`nhn minkge dlila

ewitq eixg` ly meia `vne meia dlila `vne meia xedh meia `vne meia ca`nd (b"n) ipiny wxt zexdh zkqna opzc `dn `iywe miaxd zeyx dil opiayg dlila elit` xi`n iaxl

meia daxegl dlila `ihltl xacl milbx yi n"n inlyexin inp opizii` lirle cigid zeyxk mlerl aiyg dlilc `nl` `nh ewitq ezvwn e` dlild eilr xary lk llkd df `nh

rbp `l wtq rbp wtq ekeza d`nehde migth 'i deab i"dxa dtew i"dxk me`yre x"dxa mixac yi 'f wxt zexdhc `ztqeza .i"dx aiyg dlila `ihltc `nl` meia milit` ze`eanl

wtq dkezl eci qipkd xedh rbp `l wtq rbp wtq ekeza ozpe xiipa e` aiqa jexk dnexz xkke etizk lr dyetk dzid `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq dkezl eci qipkd xedh ewitq

deab x"dxa rlq `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eiab lr eci hyt xedh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eiab lr dpezp d`nehe migth 'i deab x"dxa xeng `nh ewitq rbp `l wtq rbp

df erbp wtq xedh cg`e `nh cg` exeng lr akex dfe exeng lr akex df did `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq ey`xl dlr xedh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eilr d`nehe migth 'i

iaxe `nhn awri 'x erbp `l wtq dfa df erbp wtq `nh cg`e xedh cg` [eitizk] szk lr akex df ly epae eitizk lr akex df ly epa xdhn iqei iaxe `nhn awri 'x erbp `l wtq dfa

iqeimigth dxyrn dlrnl `edy lk xne` awri 'x didy xdhn iqei iaxe `nhn awri 'x hiqd `l wtq hiqd wtq migth 'in dlrnl lzeka waecn wexde eitizk lr dliag dzid xdhn

minybd zeni od el`e d`eaz xwrzyn dngd zeni od el` minybd zeniae dngd zenia drwa oic mzd yxtn cere xedh x"dxa ekelid jxcy lk xne` iqei iaxe i"dxk `ed ixd x"dxa

cigid zeyx minybd zeni eilr exar la` minybd zeni eilr exar `ly `l` epy `l d`nehl x"dx dngd zenia opixn`c `d yxtn (:bpw sc a"a) zny in wxtae dipy driax cxzyn

:o`kle o`kl

åúåzi`ce dlira dl leqtl dlrapy oeik k"` l`rnyi iaxc xnege lw dil zil i` dnize l`rnyi iax epiid ok m`c sili `l xnege lwnc 'it i"yx .dil `pn dpedk `aiwr iaxl

eed `l i`c meyn xnege lw dil zil `kd xnel yi icin dilr jxtinl `kil `d cere xnege lw i`dn dil opitli (:gq sc) dpnl` wxta zenaia `de dpedkl dleqtc dil `pn

:`icda dnexz daizk oileqt zlira iab la` l`rnyi iaxl jixtck ith xingc dpedkl cge lral cge lreal cg `pin` ded i`xw `zlz `l` iaizk
oky

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

,ãéçiä úeLø äèBq äî ,úàaL íB÷nîe ?éàcåk§©©¦¨¤¨¨©¨§©¨¦
óàBa LiL øác äèBq äîe .ãéçiä úeLø õøL ©¤¤§©¨¦©¨¨¨¤¥

ìàMéì úòc Ba LiL øáã ,õøL óà .ìàMéì úòc©©¦¨¥©¤¤¨¨¤¥©©¦¨¥
úeLøa ,ìàMéì úòc Ba LiL øác :eøîà ïàkîe¦¨¨§¨¨¤¥©©¦¨¥¦§
.øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøa ,àîè B÷éôñ ãéçiä©¨¦§¥¨¥¦§¨©¦§¥¨
úeLøa ïéa ãéçiä úeLøa ïéa ,ìàMéì úòc Ba ïéàLå§¤¥©©¦¨¥¥¦§©¨¦¥¦§
àáé÷ò 'ø øîà ,ìàòîLé 'øå .øBäè B÷éôñ íéaøä̈©¦§¥¨§¦§¨¥¨©£¦¨
,àáé÷ò 'øì :eúå ?äpeäk eäéà déì øcäîe ,äîeøz§¨§©©¥¦§¨§§£¦¨
,àø÷ àëéøö àì äpeäk ,àîéú éëå ?déì àðî äpeäë§¨§¨¥§¦¥¨§¨¨§¦¨§¨

éøäù

1

2

3

4

5

6

7

8

9



קמג יום שלישי י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

           
        

          
          

        
         

         
          

        
          

          
         

          
        

        
         

     
        
         
        
         

       
       

           
        

          
        

       

























































oifge` mipya cenr gk sc oey`x wxtdheq
.úàaL íB÷nîe`d dhFQ dnC ,oFce xFfg ,dhFQn `N` wtQn opiOhnC Ycnl `le li`Fd ¦¨¤¨¨¦§Ÿ¨©§¨¦§©¦¨¦¨¥¤¨¦¨£§§©¨¨

la` ,`nh Fwtq cigId zEWxA d`nh s` ,xzql iE`xd mFwn ,`Ed i"dxA wtQn d`nhC¦§¥¨¦¨¥¦¨¨¨§¥¤©ª§¨¦§©¨¦§¥¨¥£¨

:xFdh x"dxA.àéä ìàMì úòc Ba LiL øác äèBq äîewtq s` ,e`l m` z`nhp m` ¦¨©¨¨¨¤¥©©¦¨¥¦¦¦§¥¦¨©§¥

oFbM ,rcFi ipi` xnF` `Ede e`l m` rbp m` l`Xl zrC df rbFpA FA WIW xaC d`nhª§¨¨¨¤¥§¥©¤©©¦¨¥¦¨©¦¨§¥¥¦¥©§

drWA mdA wEqr mc` didW zFxdh F` mc`̈¨¨¢¤¨¨¨¨¨¨¤§¨¨

:wtQd clFPWø"à ìàòîLé éaøì ïðéëøôe ¤©©¨¥©§¦¨§©¦¦§¨¥
.àáé÷òv"` Edi` Dil xcdnwe ,dnExzl cg`e £¦¨§¤¨¦§¨§¨©£©¥¦

:dPdkA `iadl `xwn.eúåiAxl ol `irAn ¦§¨§¨¦¦§ª¨§¦¨§¨¨§©¦

:dPdkA ixii` `lC `aiwr.déì àðîdxEq`C £¦¨§Ÿ©§¥¦§ª¨§¨¥©£¨

,`ixWC xninl `Mil `de ,df zn m` dPdkl¦§ª¨¦¥¤§¨¥¨§¥©§©§¨

,`irAn dPdkl Dl xq` dnExzl `YWdC§©§¨¦§¨¨©¨¦§ª¨¦¨§¨

:l`rnWi 'x Epiid k"`C ,sili `l `Ed e"wnE¦Ÿ¨¦§©§¦§¨¥

éøö àì äpäk ú"ëå.àø÷ CdxEq` `liOnC §§ª¨Ÿ¨¦§¨§¦¥¨£¨

i`CeM dpFf wtq dhFqA aEzMd DA dUr ixdW¤£¥¨¨¨©¨§¨§¥¨§©©

iOp dPdM iAbl KMld ,DlrA lr Dxq`l dpFf¨§¨§¨©©£¨¦§¨§©¥§ª¨©¥

:`id dpFf zwfgA Ffe EgTi `l dpFf aizkC `xiQ ©̀¦¨¦§¦¨Ÿ¦¨§§¤§©¨¦
éà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ïàëîoi` wxtae (:h sc) oileg zhigyc w"ta .xedh ewitq miaxd zeyxa 'eke exn`

dheqn dl ixinb `zkld miaxd zeyxa d`neh wtqc xn` (:fl sc f"r) oicinrn

dnize `ed i`ce xedhc ixinb dxizq mewna `ly la` `nh dxizq mewna `wecc rnync

`icda xn` ikde `nhp `l xeni`e ezwfg lr xedh cnrd `nil `zkld jixhvi` i`nl

dl xnb oerny iaxc (.b sc) dcp zkqn yixa inp

`zyd ikd opaxe xn`e x"dxa d`neh wtqn

`l `witqn i`w dxdh zwfga `xab mzd

opixnbc `zkld e`l i` l"ie d`neh dil `pizgn

`l `xw hwpc dxizq `pin` ded xedh x"dxac

d`neh wtq lkl d"de deeda `l` aezkd xac

xzei ef xdhl oi` `xaqnc dclepy mewn lka

d`neh wtq lka `id jk jln zxifbc `"cqe efn

d`neh wtq cinrdl `zkld jixhvi` jkld

d`neh dil opizgn `lc dzwfg` miaxd zeyxa

milbx yi n"n `nw oiwxitc inlyexi wtqn

ze`eanl meia daxegl dlila `ihltl xacl

wtq dn iptn `nef oa z` el`y meia zelit`

i`ce dlral `id dn dheq oel xn` `nh i"dx

ea yiy xac exn` o`kn 'eke s` l`yil zrc ea yiy xac o`k dne oldl s` cigid zeyx o`k dn uxyl oc dz` o`kne dlral dxeq` `idy epivn edl xn` wtq dil exn` wtq e`

`kd mxa `nh ewitq l`yil zrc ea yiy xac lk opipz `de dlra lr xq`dl oevx dl oi` dzpify dphw opgei 'x mya iqei 'xe `xirf iax xnc oibilt opaxc oedilin 'eke l`yil zrc

td z` oiyer xeaivdy epivn edl xn` xedh x"dx wtq dn iptne xedh ewitq l`yil zrc ea yiy t"r`e"w xeavl dxzed zi`ce d`neh m` mi`nh xeaiv ly eaexy onfa d`neha gq

l`yil xyt` i`e cigil l`yil xyt`y iptn xedh x"dx wtqe `nh i"dx wtq dn iptn xne` b"ayx zehegyd zeliapd wxt zexdh zkqnc `ztqeza `ziixad meiqe d`neh wtql

:miaxlúåùøád`neh oaxw oi`ian odipy `ed mkn dfi` rcei ipi`e `nhpy mkn cg` izi`x cg` odl xn`y oixifp ipy opzc (.fp sc xifp) oixifp ipy wxtn 'iywn .xedh ewitq miaxd

ied `zlz `d oediab mi`wc i`de oixifp ipy `kd la` ixz ia `ki`c oebk i"dxa d`neh wtq lk s` zlrape lrea dheq dn dheqn ixinb `kidn d`neh wtq lk i`n`e `xnba wiicwe

zg` zgz mc `vnpe zg` dhna zepiyi eidy miyp yly (:q dcp) dikxv dyer `idy dy`d wxta opzc `d k"` x"dxk dil aiyg zlz `ki`c `kid lk `nl` x"dxa d`neh wtq dil

dtebn mcd `viy d`nh i`ce odn zg` mzd la` xedhe rbp `ly xyt` uxyc uxyl inc `lc icin `iyw `l mzdn edin x"dxk dil ded yly `ki`c oeik i`n` ze`nh olek odn

`id dz`xe dyxite zexdha dweqre dhna zayei dzid dzry dic cvik opzc opiywn (.a sc) dcpc `nw wxtn la` (d"n d"t zexdh) oiliay ipyl `l` inc `le mlek xdhp j`ide

`iedc dhna dze` ze`yep dizexagyk `nbxz xedh ewitq l`yil zrc ea oi`y xac ickn `nhn inp dhn zrl zrn `d dzry dicc `nrh (:d sc) `xnba wiice zexedh oleke d`nh

lkl dielb zeidl dleki dzid `witqc `kid `l` x"dxa d`neh opiayg `lc d`xpe dl opinhn i`n`e x"dxa d`neh wtq dil dede yly `ied `ide dizexag seq seq dizexag ci dl

xzq mewn xewnd mewne e`l e` dz`x m` `l` wtq mey oi`e dhna drbpy `ed i`ce rbnd dcpc `idd la` (.eh sc zeaezk) mdipia cg` uxye mircxtv dryze xifpc `idd oebk

i`ce dheqc dheql `inc `l `de cigid zeyxa d`neh wtqk dhn opieyn i`n` dnznl `ki` `da la` miaxd zeyxa dzii`x wtq clep m` elit` x"dx dia xninl jiiy `le `ed

zrc ea oi`y xac `dc dheql incc `l` dheqn opitli `l op`e dz`x `l `nyc uxy `ed zrl zrn wtqe rbn i`ce mzd la` lra m` wtqe uxyd `ed lrea oebk rbn wtqe uxy

xi`n iax zn `vnpe cner xgnl zn m` ig m` rcei epi`e dlila cg`a rbp (e"t) zehegyd [zeliapd] wxt zexdhc `ztqeza `icda `ipz cere dheql inc `le li`ed opihrnn l`yil

rbn i`ce iedc b"r` ixinb dheqnc `nl` xedh miaxd zeyx wtqy xdhn`l `peeb i`d ikae dheql inc `le li`ed l`yil zrc ea oi`y xac opixdhnc `py i`n dnize uxy wtqe

xac oia ibeltl `ki`c `xw ol ilbc oeike oizrnya onwlck lk`i `l `nh lka rbi xy` xyaden ol `wtp l`yil zrc ea oi`y xacd xwir p"` dl ixinb `zkld ikdc l"ie opixdhn

ded dheqn i` wiqnc b"r`e dxizq mewn `wec ea yxtnc dheqn yxetnd on mezq cenlp okid ez`neh yxit `le `nh ewitq zrc ea yiy xacc zrc ea oi`yl l`yil zrc ea yiy

cg`a rbpc `ziixad meiq .ribne rbep zrc `pin` ded l`yil zrc ea yiy xac opirac dheqa `xw ol ilb ded i`e eyexit ikd inp i` dil hwp dithiy ab` ribne rbep zrc `pin`

oia opaxl oiac `nl` x"dx wtq dfy iptn xedh zn e`vne zixgy `ay t"r` axran ig ede`x m`y xi`n iaxl minkg micene oz`ivn zryk ze`nehd lky oi`nhn minkge dlila

ewitq eixg` ly meia `vne meia dlila `vne meia xedh meia `vne meia ca`nd (b"n) ipiny wxt zexdh zkqna opzc `dn `iywe miaxd zeyx dil opiayg dlila elit` xi`n iaxl

meia daxegl dlila `ihltl xacl milbx yi n"n inlyexin inp opizii` lirle cigid zeyxk mlerl aiyg dlilc `nl` `nh ewitq ezvwn e` dlild eilr xary lk llkd df `nh

rbp `l wtq rbp wtq ekeza d`nehde migth 'i deab i"dxa dtew i"dxk me`yre x"dxa mixac yi 'f wxt zexdhc `ztqeza .i"dx aiyg dlila `ihltc `nl` meia milit` ze`eanl

wtq dkezl eci qipkd xedh rbp `l wtq rbp wtq ekeza ozpe xiipa e` aiqa jexk dnexz xkke etizk lr dyetk dzid `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq dkezl eci qipkd xedh ewitq

deab x"dxa rlq `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eiab lr eci hyt xedh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eiab lr dpezp d`nehe migth 'i deab x"dxa xeng `nh ewitq rbp `l wtq rbp

df erbp wtq xedh cg`e `nh cg` exeng lr akex dfe exeng lr akex df did `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq ey`xl dlr xedh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eilr d`nehe migth 'i

iaxe `nhn awri 'x erbp `l wtq dfa df erbp wtq `nh cg`e xedh cg` [eitizk] szk lr akex df ly epae eitizk lr akex df ly epa xdhn iqei iaxe `nhn awri 'x erbp `l wtq dfa

iqeimigth dxyrn dlrnl `edy lk xne` awri 'x didy xdhn iqei iaxe `nhn awri 'x hiqd `l wtq hiqd wtq migth 'in dlrnl lzeka waecn wexde eitizk lr dliag dzid xdhn

minybd zeni od el`e d`eaz xwrzyn dngd zeni od el` minybd zeniae dngd zenia drwa oic mzd yxtn cere xedh x"dxa ekelid jxcy lk xne` iqei iaxe i"dxk `ed ixd x"dxa

cigid zeyx minybd zeni eilr exar la` minybd zeni eilr exar `ly `l` epy `l d`nehl x"dx dngd zenia opixn`c `d yxtn (:bpw sc a"a) zny in wxtae dipy driax cxzyn

:o`kle o`kl

åúåzi`ce dlira dl leqtl dlrapy oeik k"` l`rnyi iaxc xnege lw dil zil i` dnize l`rnyi iax epiid ok m`c sili `l xnege lwnc 'it i"yx .dil `pn dpedk `aiwr iaxl

eed `l i`c meyn xnege lw dil zil `kd xnel yi icin dilr jxtinl `kil `d cere xnege lw i`dn dil opitli (:gq sc) dpnl` wxta zenaia `de dpedkl dleqtc dil `pn

:`icda dnexz daizk oileqt zlira iab la` l`rnyi iaxl jixtck ith xingc dpedkl cge lral cge lreal cg `pin` ded i`xw `zlz `l` iaizk
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד אייר, תשכ"ב

ברוקלין.

הנהלת רשת ישיבות הערב

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל המכתב מט"ז אייר עם המצורף אליו.

שיקוים  רצון  יהי  תורתנו,  מתן  זמן  ועצרת  העצרת  פרוס  בעומר  ל"ג  שבין  בימים  ובעמדנו 

פירוש חז"ל במ"ש מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, אותם העוסקים בשקו"ט ומלחמתה של 

תורה ולבתר איתהדרו ברחימותא דאחוה, נוסף על הענין כפשוטו קירוב הלבבות באופן דשבת )לשון 

התיישבות( גםיחד, עד להתאחדות גמורה,

והרי זהו ג"כ ההכנה וכלי לקבלת התורה, וכהסיפור בתנחומא, אשר בראות הקב"ה דויחן - 

לשון יחיד - ישראל נגד ההר, אז דוקא נתן התורה,

הן הנגלית והן הפנימית,

וכן יהי' בכל האמור במכ', ותשרה הברכה וההצלחה בעבודתם הקדושה האמורה, ועי"ז בכל 

עניניהם הכללים והפרטים גם יחד, וכהסיום, שם צוה ה' את הברכה חיים עד העולם.

בברכת הצלחה בעבודתם הקדושה ולבשו"ט בכל האמור.



יום רביעי י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמרקמד

`oifgeביאורים למסכת סוטה דף כט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" mipy` cenr hk sc oey`x wxtdheq
.àø÷ éòaéz àì énð äîeøúì éëä éàaEzMd dUr ixdW DitEB `nrh `Eddn slipe ¦¨¥¦§¨©¥Ÿ¦¨¥§¨§¥©¥©©§¨¥¤£¥¨¨©¨

aizkC dxEq` dpFfC opirci `d dnExzaE ,dpFf i`CeM dpFf wtq dhFqA(ak `xwIe)didz iM §¨§¥¨§©©¨¦§¨¨©§¦¨§¨£¨¦§¦©¦§¨¦¦§¤

dGn lFcB lEqR Ll oi`e ,lk`z `l miWcTd znExzA `id ,Dlv` xfl lrAY iM ,xf Wi`l§¦¨¦¦¨¥§¨¤§¨¦¦§©©¨¢¦ŸŸ¥§¥§§¨¦¤

zFnaiA ol `wtp `xw i`dn `aiwr 'xlE .xg`l dlrape Wi` zW` `idWM(.gq 'c)lM §¤¦¥¤¦§¦§£¨§©¥§£¦¨¥©§¨©§¨¨¦¨¨

EdA iqtY `lC iOp Kpde ,ilqtC milEqRd©§¦§¨§¥§¨©©¥§Ÿ¨§¥§

oiqtFY oiWECw oi` `aiwr 'xlC oeikC ,oiWECw¦¦§¥¨¦§£¦¨¥¦¦§¦

died oFWl didz iM Dil rnWn `l ,lEqR mEWA§¨Ÿ©§©¥¦¦§¤§£¨¨

:lrAY iM `N`éàø÷ äòaøà àáé÷ò éaøì àlà ¤¨¦¦¨¥¤¨§©¦£¦¨©§¨¨§¨¥
.éáéúkiAxe ,d`nhpe cge d`nhp 'a ,ixizi §¦¥§¥¥¦§§¨§©§¦§§¨§©¦

:drAx` ixd i"ee WixC `aiwrìwî àéúà äpäëe £¦¨¨¦¨¥£¥©§¨¨§ª¨©§¨¦©
.øîçåWixC `leoeiM l`rnWi 'xl opikxtE ,i"ee ¨Ÿ¤§Ÿ¨¦¨¥©§¦¨§¦§¨¥¥¨

WixCn dnExzl `xwC i`On i"ee WixC `lC§Ÿ¨¦¨¥¦©¦§¨¦§¨¦¨¦

`nliC ,EdNM Ez`e xnge lwA `iz` dPdkE§ª¨©§¨§©¨Ÿ¤§¨ª§¦§¨

dnExY aizM `lC oeikC ,`z` dPdkl `xw§¨¦§ª¨¨¨§¥¨§Ÿ§¦§¨

i`Axz` `l dnExY `pin` `p` `icdA§¤§¨£¨£¦¨§¨Ÿ¦§©©

`xingC i`Axz`C `Ed dPdM `N` `xEQ`l§¦¨¤¨§ª¨§¦§©©©£¦¨

:`ixW dnExzE ,DiPn.àøazñî Cì øîà`xwC ¦¥§¨¨§¨¨©¨¦§©§¨¦§¨

lrA odA iAxC d`nhp oixzC `inEC iAx dnExY§¨©¦§¨¦§¥¦§§¨§©¦¨¤©©

m` oFbM ,Edl `xQYinw lraC miIgnC lrFaE¥§¥©¦§©©¨¦©§¨§§¦

iOp iWilW `xwn KMld ,lrFAl dxEq` dPWxbi§¨§¤¨£¨©¥¦§¨¦§¨§¦¦©¥

Epiide ,iz` lrAl[C] miIgn DiA xqYinC icinl§¦¥§¦§©¥¥©¦§©©©¨¥§©§

`A df wEqR oi`W ,dPdM ihErnlE ,dnExY§¨§©¥§ª¨¤¥¨¤¨

`xiq` `d miIgnC ,dzin xg`l `N` Dxq`l§¨§¨¤¨§©©¦¨§¥©¦¨£¦¨

dWExB Dl `iede Dl Wxbn `dC ,`niiwe§©§¨§¨§¨¥¨§©§¨¨§¨

:dPdkl dxEq`e.àáé÷ò éaøå`xw KixvnC ©£¨¦§ª¨§©¦£¦¨§©§¦§¨

`l i`e ,Dil zil lrFaE lraC `inEC ,dPdkl¦§ª¨§¨§©©¥¥¥§¦Ÿ

dPdM `N` opiAxn ded `l `xizi `xw aizM§¦§¨§¥¨Ÿ£¨§©¦¨¤¨§ª¨

,`Ed DiWtp iRp`A `xw cge cg lkC ,`xingC©£¦¨§¨©§©§¨§©§¥©§¥

:KpdC `inEC `N` iAxn `l `d opixn` `leéàå §Ÿ©§¦¨¨Ÿ§©¦¤¨§¨§¨©§¦
.déì úéà énðikd ENt` ,dnExzl `xw mwFYinE ©¥¦¥¦¨§¨¦§¨£¦¨¥

Dtlinl `Mi`C b"r`e ,dPdkl `xizi e"ie `z`̈¨¨§¥¨¦§ª¨§§¦¨§¥§©

:`xw Dl azke gxh xnge lwAòîL åàì àlà §©¨Ÿ¤¨©§¨©¨§¨¤¨¨§©
.dpîzrC FA oi`W xacC ,rBi xW` xUAd ¦¨©¨¨£¤¦©§¨¨¤¥©©

,xFdh Fwtq KMld ,rbFp ied xUaC ,`Ed l`Xl¦¨¥§¨¨£¥¥©¦§¨§¥¨

WiC sEBd z`nhA ixii`C xUA lk`i xFdh lke§¨¨Ÿ©¨¨§©§¥§ª§©©§¥

:`nh Fwtq Kl xn`w `EddA ,l`Xl zrC FA©©¦¨¥§©¨¨©¨§¥¨¥

.òébîe òâBð úòcWiC dhFq iM ,`nhpe `OhnA ©©¥©©¦©¦§©¥§¦§¨¦¨§¥

ol rnWnw ,D`Ohnd lrFAA zrC Wie zrC DÄ©©§¥©©©¥©§©§¨¨©§¨¨

lk`i `l wtq `d ,xFdh lMn `wtpC lciB axC§©¦¤§©§¨¦¨¨¨¨¥ŸŸ©

`l `OhnA la` ,`nhPW dfA zrC FA WiC oeiM¥¨§¥©©§¤¤¦§¨£¨©§©¥Ÿ

:zrC opirA.Bì ïéàc øçàîexFYd on `xwnd ¨¥¨©©¥©©§¥¦§¨¦©¨

[KixR] opgFi iAxl ,dnExzA `nh `Ed dOl̈¨¨¥¦§¨§©¦¨¨¨¦

:F`Ohn did `Ed la` Fxdhl xg` xFC cizr xn`wC.íBé ìeáh äîe:FWnW aixrd `NW §¨¨©¨¦©¥§©££¨¨¨§©§©§¤Ÿ¤¡¦¦§

.ïélça øznLlxrdA zFnaiA opixn`cM(:cr sC)xYn dlre lah ,iaizM i`xw `zlY ¤ª¨§ª¦¦§©§¦¨¦¨§¤¨¥©§¨¨§¨¥§¦¥¨©§¨¨ª¨

xYn oAxw zA `idW d`nhA FzxRM `iad ,dnExzA lkF` FWnW aixrd ,xWrnlE oiNgl§ª¦§©£¥¤¡¦¦§¥¦§¨¥¦©¨¨§ª§¨¤¦©¨§¨ª¨

:miWcwA.ïélça ìeñtL éðL økkaizkC(`i `xwIe)dnExzE oiNg ,`nhi FkFzA xW` lM §¨¨¦¦©¥¦¤¨§ª¦¦§¦©¦§¨¨£¤§¦§¨ª¦§¨

ol `niiwe ,oiNg iM rOYWn `xTn dnExzA ipW `dC xnge lw Dil lhA oM m`C xninl `Mil FIce ,dnExzA iWilW dUrIW `Ed oiC ,rnWnA miWcwe(.dk sC w"aA)lw KxtinC `kidC §¨¨¦§©§©¦¤©£¤§¦¦¦§¨§©¥¨§¥©§¦¥¨¥¥©¨Ÿ¤§¨¥¦¦§¨¦§¨¦§©©¦ª¦§©§¨¨§©§¥¨§¦§©©

:FIC opixn` `l xnge.äàîhä áà ïkL:zFa` oz`nhA odW rxFvn F` af F` zn `nh oFbM ¨Ÿ¤Ÿ©§¦¨©¤¥©©ª§¨§§¥¥¨§¨¤¥§ª§¨¨¨
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ïëù`kidn wtqn aezkd d`nhc oeik xn` `l i`n` dniz .dpefk dpef wtq da dyr

d`nh `lc xninl `ki` i`xw e`l i` xnel yie dpedkle dnexza zxzenc iziz

ded dpedke dnexz oiprl la` eci lr oic zia zezin iaiig wtq `ki`c dlra oiprl `l`

ipdn cg yixc ef `iyew jezn `nw wxtc inlyexia la` dwfg` `zzi` iwe` `pin`

xi`n 'x ipz mzd `zi` ikde mail i`xw `zlz

lral cg` dyxta zexen` ze`neh yly xne`

`idy dy` epivn dnexzl cg`e lreal cg`e

`l dnl dnexza lek`l zxzene dzial dxeq`

`ny dqp`pe l`xyil z`yipy odk za eli`

`l dnexza lek`l dxeq`e dzial zxzen dpi`

lek`l zxzene dzial dxeq` `idy dy` epivn

lral zg` zxn`zi` oikd oia` 'x xn` dnexza

`zipzn iqei 'x xn` mail zg`e lreal zg`e

:znaiizn `le zvleg zn m`e ok dxn`ãç
xeng wtq ike zeywdl oi` .dpedkl cge dnexzl

dnexza zxzen dzpif i`ce eli`c i`ce on

gq sc) zenaia dpnl` 'ta `dc dpedkle(.

dlrapy oeik xf yi`l didz ik odk zaen opiaxn

ipenr xb opiaxne dlqt dlv` xfy dl leqtl

zezixk iaiig `ni` mzd jixt `we 'eke ia`ene

dl leqtl dlrap llka eed inp edpi` yexit inp

didz ik ipyne lirl edl ipz `lc `py i`ne

e`lc zezixk iaiig iwet`l died ipa `wec aizk

ilqtn `l zezixk iaiigc `nl` edpip died ipa

m`e zezixk iaiign inp idi` yi` zy`e oz`iaa

dze` my yaiy i"yxe ilqtin i`n` `wtqn ok

iaiig dl leqtl dlrap xni` epeyl dfe `qxibd

da edl iqtzc oeik oie`l iaiig la` zezixk

ilqtc xfnne oizpe izeke dl ilqt `l oiyeciw

d`ia jdl dwt`cn died eda zi`c jpd olpn

oiyecw da iqtzc jpda dpin rny died oeyla

zezixk iaiig iwet`le ilqt d"t`e `xw irzyn

dedc oicd `ede 'eke care izek ikd i` opiqxb `l

meyn `l` ilqtn `l zezixk iaiig xninl ivn

miakek caer epiide izek ipzwc lirl eda ixii`c

ipyne d`ia meyn lqet card opz oizipznae

`ni`e iyxtnc zi`e 'ek opgei iaxcn ilqt

`iywe 'eke inp zezixk iaiig dl leqtl dlrap

my) oig` drax` wxta opzc `cg `aeh deba il

zliraa dnexzd on elqtp zepdk eid m` (:bl sc

iaiig ilqt oie`l iaiig xnege lw cere yi` zy`

oiqgei dxyra xn` `d cere ilqt `l zezixk

dzlqet dzlira dl ieyn dpefc oeike dl ieyn dpef ezeg` lr `ad odk (:fr sc oiyecw)

la` oi` diel zlke`e xyrn dl oipzep zepf zlira dlrapy e` ziaypy diel `ipzc

:`l zpdkl dnexz
iyily
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אגרות קודש

]י' אייר תשי"ח[

... ומובן וגם פשוט, שכיון שזכה שהשגחה העליונה העמידתו על חלק היפה, עבודה בחינוך 

ומעלה  ומזכך  הכשר על טהרת הקדש, המקרב לב התלמידים לאבינו שבשמים, בודאי שזהו מברר 

מדרגא לדרגא התלמיד והמתחנך ומוסיף בהצלחתו של המחנך והמלמד בעצמו, וכמו כל עניני האדם, 

שעל כל אדם נאמר בכל דרכיך דעהו, הרי גם זה צ"ל בשמחה וטוב לבב, שהרי ציווי השי"ת הוא קיום 

התורה והמצוה וגם בכל דרכיך דעהו, וק"ל.
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יום רביעי י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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קנד
סוטה. פרק שישי - מי שקינא דף לא עמוד ב 

תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי ט"ז אייר - ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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`l mixnF` mipWE ipYwC zg` zaA 'ipzn wiiC̈¥©§¦§©©©§¨¨¥§©¦§¦Ÿ

,Ez`w iccd icdA `nl` [z`nhp] dEpi`x§¦¨¦§¥©§¨©£¥£¨¥¨¨

cr dxFY dpin`d `l mipW mFwnA mlFrlC¦§¨¦§§©¦Ÿ¤¡¦¨¨¥

:cg`.'eë äøBz äðéîàäL íB÷î ìkFY`ivFd ¤¨¨¨¤¤¡¦¨¨¦©

Kkitl dxFYAW zFIcr lM llMn df zEcrl§¥¤¦§©¨¥ª¤©¨§¦¨

zFrC aFx xg` KNde DA oieW oixWkE oilEqR§¦§¥¦¨¦¨§©¥©©¥

:xaCA oicirOdàúàc àëéä ìk éøîàc àkéàå ©§¦¦©¨¨§¦¨§¨§¥¨¥¨§¨¨
.àøwòî øLk ãòFzEcr dlAwzpe z`nhp xn`e ¥¨¥¥¦¨¨§¨©¦§¥§¦§©§¨¥

dede oiinC '` crM miWp d`n E`A KM xg`e§©©¨¨¥¨¨¦§¥©§¨©£¨

mipW mFwnA cg` lW eixaC oi`e mipW `Ow Dil¥©¨§©¦§¥§¨¨¤¤¨¦§§©¦

:dzFW Dpi`e§¥¨¨
àëäå

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

ïàëoey`x ly ezecr lawzpy oeik rnyn `kdc `iyw .df xg` dfa o`k zg` zaa

jeza ipyd cird `ly wx d`xed mey `le dyrn mey ezecr i"r eyr `ly t"r`e

ikd mipy mewna cg` ly eixack oey`x mewna ipy ly eixac ied oey`x ly exeaic ick

zqipe zn xne` cr opz (:fiw sc zenai) dkldy dy`d wxta `de i"yx yexitl rnyn

'nba wiic `we `vz `l zn `l xn`e xg` `ae

xn`de `ypz `l dligzkl `d zqipc `nrh

zn xne` cr xn`w ikd ipyne 'eke `ler

`vz `l zn `l xn`e xg` `ae `ypil dexizde

ixiin df xg` dfac mzd `de oey`xd dxizdn

m` df xg` dfa b"dka d"t`e miizpa zqip `dc

xn`c `ypil dexizd k"`` `ypz `l zqip `l

mzd i"yx inp yxite oey`xd dxizdn `vz `l

eyigknd ipyd cr `aiy mcew dexizdy `wecc

opiknq `lc `ler dcen dexizdy mcew m` la`

d`xp ikdl ixzk dipiayg` `l izk`c `nw`

oey`xd zecr elaiwy df xg` dfa `kd yxtl

xn`c diteb `ler dniz edin ezecr t"r exede

diwgec dn dzey dzid `l ipz diail` ikd

ipyd ddyy rnyn `l oizipzn `de ikd xninl

exn`e eilr dexq`e exedy cr oey`xd xg`

iax inp i` ipzw mzqa oizipznc l"ie dzey dpi`

`hef dy`dc `iddl ivxzn ded `lere wgvi

sc) zeaezkc ipy 'ta opgei 'xc `ail` ivxznck

dax dy`dc `idde mizty zefl meyn (:ak

`xabc meyn ediiexzl `inc `l (:gt sc zenai)

:i`we iz`

àäiaxc `zaeiz dzey dzid `l cge cg

xg` dfa dil igc `lc i`d d`xp .`iig

mipyc `tiqc `weic iywiz seq seqc meyn df

dzid `l z`nhp `l xne` '`e z`nhp mixne`

znwen i`na dzey dzid cge cg `d dzey

`yix epiid l"nw i`n zg` zaa k"r dl

wgvi 'xl oia dingp 'xk ivexzl jixv jklid

ikid dniz `tiqc iaa izxz ipd `iig 'xl oia

el exn` wxtc 'ipzn wgvi 'x uxzn ded

xn` cre lk` xn` cr opzc (:`i sc zezixk)

`l zxne` dy`e lk` zxne` dy` lk` `l

cr dxez dpin`dc oeik ielz my` `ian lk`

`xwie) ez`hg eil` rced e`n ol `wtpc cg`

`iig iax `nlya iiezi`l dil ied z`hg (c

xa lcib inlyexi .zg` zaa dl iwen ded

cr exiykdy mewn lka xn` ax mya onipa

z` yigkn yi`d yi`k dy`d zecr cg`

'` cr opzc yi`d z` zygkn dy`de dy`d

dy` z`nhp `l zxne` dy`e z`nhp xn`

`pz z`nhp `l xn` '` cre z`nhp zxne`

xn` cg` cr inlyexia eze ok xne` iax iac

x"a oerny z`nhp `l xn` cg` cre z`nhp

dzey dzid `l o`k opgei 'x mya `a`

o`ky iptn `nrhe oitxer eid dtexr dlbrae

`l d`neh icirac mzd inp wiqne xacl milbx

iptn dlek dlha dzvwn dlhay zecr opixn`

:xacl milbxy
edn

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

àéä éøä ,íìBò øeqéà äzøñBàL äðBøçà úeãò¥©£¨¤©§¨¦¨£¥¦
äzøñBà ïéàL äðBLàøä úeãò .ãçà ãòa úîéi÷úî¦§©¤¤§¥¤¨¥¨¦¨¤¥©§¨
ãeîìz ?ãçà ãòa íéi÷úzL ïéc Bðéà ,íìBò øeqéà¦¨¥¦¤¦§©¥§¥¤¨©§
ìò" øîBà àeä ïläìe "øác úåøò dá àöî ék" :øîBì©¦¨¨¨¤§©¨¨§©¨¥©
,íéðL ét ìò ïläl äî ."øác íe÷é ...íéãò íéðL ét¦§©¦¥¦¨¨¨©§©¨©¦§©¦
àì" øîBà ãòå "úàîèð" øîBà ãò .íéðL ét ïàk óà©¨¦§©¦¥¥¦§¥§¥¥Ÿ
àì" úøîBà äMàå "úàîèð" úøîBà äMà ,"úàîèð¦§¥¦¨¤¤¦§¥§¦¨¤¤Ÿ
íéðLe "úàîèð" øîBà ãçà .äúBL äúéä ,"úàîèð¦§¥¨§¨¨¤¨¥¦§¥§©¦
íéøîBà íéðL .äúBL äúéä ,"úàîèð àì" íéøîBà§¦Ÿ¦§¥¨§¨¨§©¦§¦
äúBL äúéä àì ,"úàîèð àì" øîBà ãçàå "úàîèð"¦§¥§¤¨¥Ÿ¦§¥Ÿ¨§¨¨

'îâ?"øác úåøò dá àöî ék" øîBì ãeîìz éàä©©§©¦¨¨¨¤§©¨¨
äøéúña àìå da ,éepé÷a àìå da "dá" øîBì ãeîìz©§©¨¨§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨
da "dá" øîBì ãeîìz ,øîà÷ éîð éëä ?déì éòaéî¦¨¥¥¨¦©¦¨¨©©§©¨¨
àìa àîìòa äàîeèå .äøéúña àìå da ,éepé÷a àìå§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨§§¨§¨§¨§Ÿ
?ïìðî ,ãçà ãò ïîéäî àìã ,äøéúñ àìáe éepé÷¦§Ÿ§¦¨§Ÿ§¥©¥¤¨§¨©
ïläl äî ."øác" ïläì øîàðå ,"øác" ïàk øîàð¤¡©¨¨¨§¤¡©§©¨¨¨©§©¨
:úàîèð øîBà ãò :íéãò éðLa ïàk óà íéãò éðLa¦§¥¥¦©¨¦§¥¥¦¥¥¦§¥
,déì Léçëî à÷ àì àä ,déì Léçëî à÷c àîòè©£¨§¨©§¦¥¨Ÿ¨©§¦¥
ïéà ãòå" :ïðaø eðúc ?éléî éðäðî ,ïîéäî ãçà ãò¥¤¨§¥©§¨¨¥¦¥§¨©¨¨§¥¥
Bà ,íéðLa øîBà äzà .øaãî áeúkä íéðLa "dä¦§©¦©¨§©¥©¨¥¦§©¦
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i"yx
(‡Î).‡ÏÓ ˙È·:מקום מקום:ÏÓ‡.באותו ÏÒ‡.שם

מקום: ˘Ó¯.(Î·)שם Ô· „·ÊÂ‰ÈÂ ˙ÚÓ˘ Ô· ¯ÎÊÂÈÂ
הימים בדברי כו)כתוב כד ויהוזבד (ב העמונית שמעת -

ללמד  הכתוב, פירשו ולמה המואבית, שמרית בן
יבאו  בו, כיוצא אנשים ידי על הקב''ה ממנו שנפרע
של  בטובתו שכפו טובה, כפויי ומואבים עמונים
המלכים  עם שנלחם ללוט שעשה אבינו אברהם
ויפרע  בניו, את לקלל בלעם את שכרו והם להצילו,
זכריהו  את והרג יהוידע, של בטובתו שכפה מיואש,

הימים בדברי שמפרש כמו כא)בנו, פסוק זה (שם ומדרש .
ÚÈ˘ÂÓ.(‰)בספרי: Ï‡¯˘ÈÏ '‰ Ô˙ÈÂ בן יואש את

בו שנאמר יט)יהואחז, פסוק את (לקמן תכה פעמים שלש :

Â‚Â'.(È)ארם: Ú·˘Â ÌÈ˘Ï˘ ˙˘· מוכחש זה מקרא
לומר  לו שהיה מתקן, לו מצאתי ולא צדדין, משני
ושלש  עשרים בשנת אביו עמד שהרי ותשע, שלשים
בשנת  שמת נמצא שנה, עשרה שבע ומלך ליואש,
בענין, למטה אמור הא ועוד ליואש. ותשע שלשים
מלך  ישראל, מלך יהואחז בן ליואש שתים בשנת
בן  יואש שעמד נמצא יהודה, מלך יואש בן אמציה
אחרונה  שנה שהיתה יואש של ארבעים בשנת יהואחז
ואף  אמציה, מלך יהואחז בן ליואש שניה ובשנה לו,
הכתוב  וקרא אביו, מות בשנת אמציה שמלך תאמר כי
ישראל  מלך יואש מלך שלא למדת ליואש, שתים שנת

יהודה: מלך יואש של ותשע שלשים שנת עד

cec zcevn
(‡Î).‡ÏÒ „¯ÂÈ‰: סלא אל  היורד  בדרך  ·˘˙(‡)העומדת 

.˘Ï˘Â ÌÈ¯˘Úמת ויהוא  ליהוא, שבע  בתחלת  מלך  יהואש  כי
הבאה השנה  ובתחלת  ליהואש, כ ''ב והוא  למלכו, כ ''ח בסוף

ליהואש: כ ''ג היא  כן  אם  יהואחז , ˘‰.מלך ‰¯˘Ú Ú·˘:היו ‰ÌÈÓÈ.(‚)ומקוטעות ÏÎ:יהואחז ימי ÂÎÂ'.(„)כל  ‰‡¯ ÈÎ
להתקבל : כדאי  תפלתו היתה לא  זאת יהואחזÚÈ˘ÂÓ.(‰)ולולי מלכות  בימי  זה, אחרי שזכר כמו המושיע, היה  בנו  יהואש 

התשועה : Â¯Ò.(Â)התחילה ‡Ï Í‡ועמו הוא  סרו לא  אך  ה ', פני את  יהואחז שחילה  אף  לומר שלפניו, המקרא  על  חוזר
העון : אחיזת  עם  התפילה והיה  ירבעם , בית ‰˘‡È¯.(Ê)מחטאת  ‡Ï ÈÎ:'וגו עם ליהואחז ארם השאיר לא זה  בעבור ÙÚÎ¯כי

.˘Â„Ï: אדם ברגלי הנידש ארם :Â˙¯Â·‚Â.(Á)כעפר  זולת העמים ביתר Ú·˘Â.(È)בהלחמו ÌÈ˘Ï˘ ˙˘· מלך יהואש  כי 
והלא יהודה , מלך ליואש יהו מלך  ליואש בכ''ג מלך יהואחז והלא שנים, שתי בחייו לפי שנים , ב ' אביו בחיי מלך ישראל 

יהודה : מלך  ליואש  בל''ז מלך  הרי  שנים , ב ' אביו  בחיי מלך  ישראל  מלך ˘‰.יהואש ‰¯˘Ú מלך ˘˘ ההם  השנים מספר 
אביו: מות אחר

oeiv zcevn
(„).ÏÁÈÂ: ויתפלל.ıÁÏ:דחק(‰).ÌÂ˘Ï˘השלישי יום 

היום: וכתישה:Â„Ï˘.(Ê)שלפני דישה מלשון 

hiw wxt mildz - miaezk

.èé÷akwÎdw

ðä÷:éúáéúðì øBàå Eøáã éìâøì-øðå÷ì äîi÷àå ézòaLð:E÷ãö éètLî øîLæ÷ãàî-ãò éúéðòð ¥§©§¦¬§¨¤®§¹À¦§¦«¨¦«¦§©¬§¦¨«£©¥®̈¦¹§ÀŸ¦§§¥¬¦§¤«©«£¥¬¦©§®Ÿ
:Eøáãë éðiç äåäéç÷éètLîe ýåýé àð-äöø ét úBáãð:éðãnì Eè÷àì EúøBúå ãéîú étëá éLôð §¹Ÿ̈À©¥¬¦¦§¨¤«¦§´−¦§¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬©§¥«¦©§¦´§©¦´¨¦®§¹¨«§À´Ÿ

:ézçëLé÷éãewtîe éì çt íéòLø eðúð:éúéòú àì Eàé÷éúåãò ézìçð:änä éaì ïBNN-ék íìBòì E ¨¨«§¦¨«§Ä§¨¦´©´¦®¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´§¨®¦§−¦¦´¥«¨
áé÷éwç úBNòì éaì éúéèð:á÷ò íìBòì Eñâé÷:ézáäà EúøBúå éúàðN íéôòñãé÷épâîe éøúñ ¨¦´¦−¦¦©«£¬ª¹¤À§¨¬¥«¤¥«£¦¬¨¥®¦§«¨«§¬¨¨«§¦¦§¦´¨«¦¦´

:ézìçé Eøáãì äzàåè÷:éäìà úåöî äøvàå íéòøî épnî-eøeñæè÷äéçàå Eúøîàë éðëîñ ¨®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦«¦¤¬¦§¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ¡Ÿ¨«¨§¥´¦§¦§¨«§´§¤«§¤®
:éøáOî éðLéáz-ìàåæé÷éwçá äòLàå äòLeàå éðãòñ:ãéîú Eçé÷éwçî íéâBL-ìk úéìñø÷L-ék E §©§¹¦¥À¦¦¦§¦«§¨¥¬¦§¦¨¥®¨§¤§−̈§ª¤´¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®¦¤¹À¤

:íúéîøzèé÷éúãò ézáäà ïëì õøà-éòLø-ìë zaLä íéâñ:Eë÷éètLnîe éøNá Ecçtî øîñE ©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨¨¦§¥¨®¤¹̈¥À¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®«¦¦§¨¤¬
:éúàøéòàë÷:é÷Lòì éðçépz-ìa ÷ãöå ètLî éúéNòáë÷:íéãæ éð÷Lòé-ìà áBèì Ecáò áøò ¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´¨¤®¤©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©©«©§ª¬¦¥¦«

i"yx
(Ê˜).È˙ÈÚ מפני לענות כמו ושפל עני נעשיתי

י') בפניו(שמות ישראל גאון ה')וענה תרגום (הושע
כדבריך. חייני לפיכך כמת חשוב ועני וימאך, יונתן
עניה  ושמו הדעת את שמטרף הוא חולי נעניתי,

משנה: ÈÙ.(˜Á)בלשון ˙Â·„ שפי רצוי דבר
הוא: רצון לשון נדבה כל לך, È˘Ù(˜Ë)מתנדב

.„ÈÓ˙ ÈÙÎ· קרובות רבות בסכנות נסתכנתי הרבה
שכחתי לא תורתך אני ואעפ"כ בראשו למיתה חש (ע"ד

בתורה) Ú˜·(˜È·).יעסוק ÌÏÂÚÏ ועל מעגלותם על .
און (˜È‚)נתיבותם. מחשבות חושבי שנאתי. סעפים

כ')כמו ישיבוני,(איוב שעיפי י"ח)לכן א על (מלכים

שם  הוא סעיפים קורא כשאתה הסעיפים שתי
על  הל' נופל סעפים קורא וכשאתה המחשבה

אותם. ·ÍÈ˜Á(˜ÊÈ)החושבים ‰Ú˘‡Â ואתעסק .
שקר בדברי ישעו ואל ה')כמו ואשעה (שמות ד"א

ולשועין. ולשנינה כדמתרג' ושנון ספור (˜ÁÈ)לשון
˙ÈÏÒ'ה אבירי כל סלה כמו למרמס נתתם רמסת .

א) ד')כמוÓÒ¯.(˜Î):(איכה בשרי (איוב שערת תסמר
ומשפטיך  בלע"ז. הריציי"ר שערותיו שעמד כאדם

גזרותיך. מפורענו' Í„·Ú(˜Î·)יראתי. ·¯Ú'ל .
הרעה  לנגד בשבילי ערב היה בלע"ז גרנטיי"ה הצלה

פקודיך) שאשמור ערב היה .(כלומר

cec zcevn
(‰˜).ÈÏ‚¯Ï ¯ מכל הלילה  בחשכת הוא  מציל  הנר כמו

מכשול  מכל  אותי מציל דברך כן  הרגל  תגוף לבל מכשול 
Â‚Â'.עבירה : ¯Â‡Â: במ"ש הדבר Â‚Â'.(˜Â)כפל  È˙Ú·˘ ר"ל

השבועה: את  קיימתי וכו' לשמור נשבעתי עצמי את  לזרז כדי
(Ê˜).È˙ÈÚ כדברך חייני לכן מאוד  עד מוכנע  נעשיתי 

הנביא: נתן ע"י עלי ÈÙ.(˜Á)שאמרת ˙Â·„מה רצוי  דברי
משפטיך : ולמדני ברצון קבלם מתנדב ·ÈÙÎ.(˜Ë)שפי È˘Ù

בכפו מה דבר המחזיק  כמו  בסכנה תמיד היא שנפשי אף 
תורתך  שכחתי לא ועכ "ז כפו כשיפתח  ליפול קרובה  שהיא 

סכנה : לאÂ˙.(˜È)בטרדות  מ "מ  בדרכי פח  נתנו כי אף
נקם : בהם לעשות פקודיך  מדרך אניÈ˙ÏÁ.(˜È‡)תעיתי 

ישישו שבהם  המצות  כי  לנחלה  לי והיא בתורה  לעולם  מחזיק 
È·Ï.(˜È·)לבי: È˙ÈË:הזמן Ï.·˜Úמתענוגי ÌÏÂÚעולם עד

עפר אדמת וכן נרדפים בשמות המלה וכפל  ימי סוף (דניאל עד

אהבתיÌÈÙÚÒ.(˜È‚):יב) תורתך אבל שנאתי המחשבות כל
בה : מחשבותי  כיÈ¯˙Ò.(˜È„)וכל ולמגן  למסתר  לי אתה

זה: על  הבטחתני אשר  לדברך  Â‚Â'.(˜ÂË)אקוה Â¯ÂÒ:אלהי מצות לשמור אני חפץ  כי הרע  אותי תסיתו ÈÎÓÒ.(˜ÊË)לבל 
לבושה : לו תחשב ממנו ונמנע מה  לדבר המקוה  כי חקותי מן אותי  תבייש  ואל  שאחיה בהבטחתך  אותי È„ÚÒ.(˜ÊÈ)סמוך 

המונעות: הטרדות  ממני יסורו כי חוקיך  אספר  ותמיד  נושע בוודאי  אהיה  אותי תסעד השוגיםÈÏÒ˙.(˜ÁÈ)כשאתה כל  רמסת
היתה: שגגה יאמרו כי עם ר "ל  חוקיך ˙¯Ì˙ÈÓ.מעשות ¯˜˘ ÈÎמזידין כי נעשה  בשגגה ולא  שקר  שערמתם  אתה  יודע  כי 

אהבתיÌÈ‚ÈÒ.(˜ËÈ)המה : מפלתם בראותי ולכן  הרשעים כל  העולם מן השבת כן הצורף בכור המה נשרפים  אשר הסיגים  כמו
עדותיך :ÓÒ¯.(˜Î)עדותיך : אהבתי  ולכן  המשפט  מן ויראתי הרב  מפחדך  כמסמר ועמדה נתקשה בשרי ˙ÈÁÈ.(˜Î‡)כי Ï·

עושקי: ביד נמסר  להיות אותי  תעזוב זדים:Â¯Ú·.(˜Î·)בל יעשקוני שלא לטוב  עבדך  והכשר היטיב

oeiv zcevn
(‰˜).È˙·È˙Ï:ומסילה שביל  הכנעהÈ˙ÈÚ.(˜Ê)ענין ענין 

מפני  לענות  יד)כמו הלוכד :ÁÙ.(˜È):(שמות ˙È˙ÈÚ.רשת
תועה: קרוי אחר בדרך והולך  הישר מדרך  Ú˜·.(˜È·)הסר 

הגוף: סוף שהוא כעקב  סוף מחשבהÌÈÙÚÒ.(˜È‚)ענין ענין
הסעיפים שתי  על  י"ח)כמו רשעים:ÌÈÚ¯Ó.(˜ÂË):(מ"א

(ÊË˜).È¯·˘Ó'ה על  שברו כמו ותקוה תוחלת (לקמן ענין

וכןÚ˘‡Â‰.(˜ÊÈ):קמו) ואשתעי תרגומו ויספר כי ספור  ענין 
יחדו ונראה מא)ונשתעה  כמוÈÏÒ˙.(˜ÁÈ):(ישעיה רמיסה  ענין

אבירי: כל  שגגה:˘ÌÈ‚Â.סלית ערמה˙¯Ì˙ÈÓ.מלשון ענין 
לבם  ותרמית יד)כמו  והואÌÈ‚ÈÒ.(˜ËÈ):(ירמיה כסיגים

הכסף: ביטול :‰˘·˙.פסולת מסמרÓÒ¯.(˜Î)ענין מלשון 
בשרי  שערת  תסמר וכן התקשות ועניינו ד)ויתד  :(איוב

(‡Î˜).È˜˘ÂÚÏ:וגזל עושק מתיקותÂ¯Ú·.(˜Î·)מל ' ענין
ערב קולך  ב)כמו  לי(ש"ה עשקה  ה ' וכן והכשר היטיב ור"ל

לח)ערבני :(ישעיה
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ai aÎmiklnakÎ`k
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bi aÎmiklniÎ`
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i"yx
(‡Î).‡ÏÓ ˙È·:מקום מקום:ÏÓ‡.באותו ÏÒ‡.שם

מקום: ˘Ó¯.(Î·)שם Ô· „·ÊÂ‰ÈÂ ˙ÚÓ˘ Ô· ¯ÎÊÂÈÂ
הימים בדברי כו)כתוב כד ויהוזבד (ב העמונית שמעת -

ללמד  הכתוב, פירשו ולמה המואבית, שמרית בן
יבאו  בו, כיוצא אנשים ידי על הקב''ה ממנו שנפרע
של  בטובתו שכפו טובה, כפויי ומואבים עמונים
המלכים  עם שנלחם ללוט שעשה אבינו אברהם
ויפרע  בניו, את לקלל בלעם את שכרו והם להצילו,
זכריהו  את והרג יהוידע, של בטובתו שכפה מיואש,

הימים בדברי שמפרש כמו כא)בנו, פסוק זה (שם ומדרש .
ÚÈ˘ÂÓ.(‰)בספרי: Ï‡¯˘ÈÏ '‰ Ô˙ÈÂ בן יואש את

בו שנאמר יט)יהואחז, פסוק את (לקמן תכה פעמים שלש :

Â‚Â'.(È)ארם: Ú·˘Â ÌÈ˘Ï˘ ˙˘· מוכחש זה מקרא
לומר  לו שהיה מתקן, לו מצאתי ולא צדדין, משני
ושלש  עשרים בשנת אביו עמד שהרי ותשע, שלשים
בשנת  שמת נמצא שנה, עשרה שבע ומלך ליואש,
בענין, למטה אמור הא ועוד ליואש. ותשע שלשים
מלך  ישראל, מלך יהואחז בן ליואש שתים בשנת
בן  יואש שעמד נמצא יהודה, מלך יואש בן אמציה
אחרונה  שנה שהיתה יואש של ארבעים בשנת יהואחז
ואף  אמציה, מלך יהואחז בן ליואש שניה ובשנה לו,
הכתוב  וקרא אביו, מות בשנת אמציה שמלך תאמר כי
ישראל  מלך יואש מלך שלא למדת ליואש, שתים שנת

יהודה: מלך יואש של ותשע שלשים שנת עד

cec zcevn
(‡Î).‡ÏÒ „¯ÂÈ‰: סלא אל  היורד  בדרך  ·˘˙(‡)העומדת 

.˘Ï˘Â ÌÈ¯˘Úמת ויהוא  ליהוא, שבע  בתחלת  מלך  יהואש  כי
הבאה השנה  ובתחלת  ליהואש, כ ''ב והוא  למלכו, כ ''ח בסוף

ליהואש: כ ''ג היא  כן  אם  יהואחז , ˘‰.מלך ‰¯˘Ú Ú·˘:היו ‰ÌÈÓÈ.(‚)ומקוטעות ÏÎ:יהואחז ימי ÂÎÂ'.(„)כל  ‰‡¯ ÈÎ
להתקבל : כדאי  תפלתו היתה לא  זאת יהואחזÚÈ˘ÂÓ.(‰)ולולי מלכות  בימי  זה, אחרי שזכר כמו המושיע, היה  בנו  יהואש 

התשועה : Â¯Ò.(Â)התחילה ‡Ï Í‡ועמו הוא  סרו לא  אך  ה ', פני את  יהואחז שחילה  אף  לומר שלפניו, המקרא  על  חוזר
העון : אחיזת  עם  התפילה והיה  ירבעם , בית ‰˘‡È¯.(Ê)מחטאת  ‡Ï ÈÎ:'וגו עם ליהואחז ארם השאיר לא זה  בעבור ÙÚÎ¯כי

.˘Â„Ï: אדם ברגלי הנידש ארם :Â˙¯Â·‚Â.(Á)כעפר  זולת העמים ביתר Ú·˘Â.(È)בהלחמו ÌÈ˘Ï˘ ˙˘· מלך יהואש  כי 
והלא יהודה , מלך ליואש יהו מלך  ליואש בכ''ג מלך יהואחז והלא שנים, שתי בחייו לפי שנים , ב ' אביו בחיי מלך ישראל 

יהודה : מלך  ליואש  בל''ז מלך  הרי  שנים , ב ' אביו  בחיי מלך  ישראל  מלך ˘‰.יהואש ‰¯˘Ú מלך ˘˘ ההם  השנים מספר 
אביו: מות אחר

oeiv zcevn
(„).ÏÁÈÂ: ויתפלל.ıÁÏ:דחק(‰).ÌÂ˘Ï˘השלישי יום 

היום: וכתישה:Â„Ï˘.(Ê)שלפני דישה מלשון 
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(Ê˜).È˙ÈÚ מפני לענות כמו ושפל עני נעשיתי

י') בפניו(שמות ישראל גאון ה')וענה תרגום (הושע
כדבריך. חייני לפיכך כמת חשוב ועני וימאך, יונתן
עניה  ושמו הדעת את שמטרף הוא חולי נעניתי,

משנה: ÈÙ.(˜Á)בלשון ˙Â·„ שפי רצוי דבר
הוא: רצון לשון נדבה כל לך, È˘Ù(˜Ë)מתנדב

.„ÈÓ˙ ÈÙÎ· קרובות רבות בסכנות נסתכנתי הרבה
שכחתי לא תורתך אני ואעפ"כ בראשו למיתה חש (ע"ד

בתורה) Ú˜·(˜È·).יעסוק ÌÏÂÚÏ ועל מעגלותם על .
און (˜È‚)נתיבותם. מחשבות חושבי שנאתי. סעפים

כ')כמו ישיבוני,(איוב שעיפי י"ח)לכן א על (מלכים

שם  הוא סעיפים קורא כשאתה הסעיפים שתי
על  הל' נופל סעפים קורא וכשאתה המחשבה

אותם. ·ÍÈ˜Á(˜ÊÈ)החושבים ‰Ú˘‡Â ואתעסק .
שקר בדברי ישעו ואל ה')כמו ואשעה (שמות ד"א

ולשועין. ולשנינה כדמתרג' ושנון ספור (˜ÁÈ)לשון
˙ÈÏÒ'ה אבירי כל סלה כמו למרמס נתתם רמסת .

א) ד')כמוÓÒ¯.(˜Î):(איכה בשרי (איוב שערת תסמר
ומשפטיך  בלע"ז. הריציי"ר שערותיו שעמד כאדם

גזרותיך. מפורענו' Í„·Ú(˜Î·)יראתי. ·¯Ú'ל .
הרעה  לנגד בשבילי ערב היה בלע"ז גרנטיי"ה הצלה

פקודיך) שאשמור ערב היה .(כלומר

cec zcevn
(‰˜).ÈÏ‚¯Ï ¯ מכל הלילה  בחשכת הוא  מציל  הנר כמו

מכשול  מכל  אותי מציל דברך כן  הרגל  תגוף לבל מכשול 
Â‚Â'.עבירה : ¯Â‡Â: במ"ש הדבר Â‚Â'.(˜Â)כפל  È˙Ú·˘ ר"ל

השבועה: את  קיימתי וכו' לשמור נשבעתי עצמי את  לזרז כדי
(Ê˜).È˙ÈÚ כדברך חייני לכן מאוד  עד מוכנע  נעשיתי 

הנביא: נתן ע"י עלי ÈÙ.(˜Á)שאמרת ˙Â·„מה רצוי  דברי
משפטיך : ולמדני ברצון קבלם מתנדב ·ÈÙÎ.(˜Ë)שפי È˘Ù

בכפו מה דבר המחזיק  כמו  בסכנה תמיד היא שנפשי אף 
תורתך  שכחתי לא ועכ "ז כפו כשיפתח  ליפול קרובה  שהיא 

סכנה : לאÂ˙.(˜È)בטרדות  מ "מ  בדרכי פח  נתנו כי אף
נקם : בהם לעשות פקודיך  מדרך אניÈ˙ÏÁ.(˜È‡)תעיתי 

ישישו שבהם  המצות  כי  לנחלה  לי והיא בתורה  לעולם  מחזיק 
È·Ï.(˜È·)לבי: È˙ÈË:הזמן Ï.·˜Úמתענוגי ÌÏÂÚעולם עד

עפר אדמת וכן נרדפים בשמות המלה וכפל  ימי סוף (דניאל עד

אהבתיÌÈÙÚÒ.(˜È‚):יב) תורתך אבל שנאתי המחשבות כל
בה : מחשבותי  כיÈ¯˙Ò.(˜È„)וכל ולמגן  למסתר  לי אתה

זה: על  הבטחתני אשר  לדברך  Â‚Â'.(˜ÂË)אקוה Â¯ÂÒ:אלהי מצות לשמור אני חפץ  כי הרע  אותי תסיתו ÈÎÓÒ.(˜ÊË)לבל 
לבושה : לו תחשב ממנו ונמנע מה  לדבר המקוה  כי חקותי מן אותי  תבייש  ואל  שאחיה בהבטחתך  אותי È„ÚÒ.(˜ÊÈ)סמוך 

המונעות: הטרדות  ממני יסורו כי חוקיך  אספר  ותמיד  נושע בוודאי  אהיה  אותי תסעד השוגיםÈÏÒ˙.(˜ÁÈ)כשאתה כל  רמסת
היתה: שגגה יאמרו כי עם ר "ל  חוקיך ˙¯Ì˙ÈÓ.מעשות ¯˜˘ ÈÎמזידין כי נעשה  בשגגה ולא  שקר  שערמתם  אתה  יודע  כי 

אהבתיÌÈ‚ÈÒ.(˜ËÈ)המה : מפלתם בראותי ולכן  הרשעים כל  העולם מן השבת כן הצורף בכור המה נשרפים  אשר הסיגים  כמו
עדותיך :ÓÒ¯.(˜Î)עדותיך : אהבתי  ולכן  המשפט  מן ויראתי הרב  מפחדך  כמסמר ועמדה נתקשה בשרי ˙ÈÁÈ.(˜Î‡)כי Ï·

עושקי: ביד נמסר  להיות אותי  תעזוב זדים:Â¯Ú·.(˜Î·)בל יעשקוני שלא לטוב  עבדך  והכשר היטיב

oeiv zcevn
(‰˜).È˙·È˙Ï:ומסילה שביל  הכנעהÈ˙ÈÚ.(˜Ê)ענין ענין 

מפני  לענות  יד)כמו הלוכד :ÁÙ.(˜È):(שמות ˙È˙ÈÚ.רשת
תועה: קרוי אחר בדרך והולך  הישר מדרך  Ú˜·.(˜È·)הסר 

הגוף: סוף שהוא כעקב  סוף מחשבהÌÈÙÚÒ.(˜È‚)ענין ענין
הסעיפים שתי  על  י"ח)כמו רשעים:ÌÈÚ¯Ó.(˜ÂË):(מ"א

(ÊË˜).È¯·˘Ó'ה על  שברו כמו ותקוה תוחלת (לקמן ענין

וכןÚ˘‡Â‰.(˜ÊÈ):קמו) ואשתעי תרגומו ויספר כי ספור  ענין 
יחדו ונראה מא)ונשתעה  כמוÈÏÒ˙.(˜ÁÈ):(ישעיה רמיסה  ענין

אבירי: כל  שגגה:˘ÌÈ‚Â.סלית ערמה˙¯Ì˙ÈÓ.מלשון ענין 
לבם  ותרמית יד)כמו  והואÌÈ‚ÈÒ.(˜ËÈ):(ירמיה כסיגים

הכסף: ביטול :‰˘·˙.פסולת מסמרÓÒ¯.(˜Î)ענין מלשון 
בשרי  שערת  תסמר וכן התקשות ועניינו ד)ויתד  :(איוב

(‡Î˜).È˜˘ÂÚÏ:וגזל עושק מתיקותÂ¯Ú·.(˜Î·)מל ' ענין
ערב קולך  ב)כמו  לי(ש"ה עשקה  ה ' וכן והכשר היטיב ור"ל

לח)ערבני :(ישעיה
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מתרצת ב: עמוד סד áø,דף Eì øîà בדין אף יהודה ורבי רבנן נחלקו ודאי ¨©§©

יהודה  שרבי דהיינו 'ועוד', שנקט יהודה רבי של מלשונו כן ומוכח נדחין, חיים בעלי

חיים  שבעלי סוברים שרבנן ומוכח נדחין, חיים שבעלי וסובר נוסף בדבר רבנן על חולק

חיים  שבעלי סובר ואני עליכם, אני חלוק בזה שאף לומר יהודה רבי ובא נדחין, אינן

יקרב, השני מהזוג והשני שימות, דינו דחוי שהוא הראשון מהזוג השני ולפיכך נידחין,

רב, יאמר àðéîàואכן à÷ àì äãeäé éaøc àaélà לפי דברי את אמרתי שלא - ©¦¨§©¦§¨Ÿ¨£¦¨
אלא יהודה, ïðaøcרבי àaélà àðéîà ék חיים שבעלי הסוברים רבנן לפי אמרתי - ¦£¦¨©¦¨§©¨¨

נדחין. אינן

מהמשנה: להקשות הגמרא מובןàîìLaממשיכה יהיה -,áøì דàäa,זה שבנידון - ¦§¨¨§©§¨
שני מזוג או ראשון מזוג אם למזבח, יקרב שני ïðaøå[-נחלקו]éâéìtאיזה äãeäé éaø §¦¥©¦§¨§©¨¨

להוסיף  שבא כיון 'ועוד', לשון בסיפא נקט יהודה רבי מדוע ומובן המשנה, של בסיפא

נוסף, בדין רבנן על ïðçBéלחלוק éaøì àlà,נדחין חיים בעלי לרבנן שאף הסובר ¤¨§©¦¨¨
קשה, כן אם ירעה, הראשון מהזוג שהשני במשנה éâéìtוכוונתם éàîa נחלקו במה - §©§¦¥

ברישא. שנחלקו מה על בנוסף בסיפא ורבנן יהודה ïðéøîàרבי àä ,àáø øîà- ¨©¨¨¨©§¦¨
לעיל אמרנו כבר áøcהרי déúååk ïéúéðúî à÷ééc,רב כמו מדוייקת שהמשנה - ©§¨©§¦¦§¨¥§©

רב. כדברי מהמשנה לדייק יש מכאן וגם

רב: על ממשנתינו להקשות מוסיפה הנותר ïðzהגמרא השעיר חכמים שלדעת במשנה, §©
משום  באחרת, בעליה שכיפרו חטאת כשאר למיתה הולך ואינו שיסתאב, עד ירעה

,äúî øeaö úàhç ïéàL,כן הדין צבור בחטאת שדווקא מכך, ãéçécומדויק àä ¤¥©©¦¥¨¨§¨¦
ב  לחטאתו, אדם שהפריש בחטאת אבל -àðååb éàä éë בעליה שכפרו כזה באופן - ¦©©§¨

ש  הוא הדין הגמרא,äúîבאחרת, ומקשה שתסתאב. עד שתרעה צריך ולא הנותרת ¥¨
ïðçBé éaøì àîìLa לשון מובן ירעה, ראשון מזוג שני ששעיר חכמים כוונת שפירש ¦§¨¨§©¦¨¨

למיתה, היה דינה יחיד, של זו חטאת היתה שאילו מתה', צבור חטאת 'שאין המשנה

סובר יוחנן שרבי כיון אבודה, כחטאת נחשבת היא áø,שהרי øîà àaà éaøãk לגבי ¦§©¦©¨¨©©
ורבנן רבי של כב:)מחלוקתם והפריש (תמורה הבהמה, ואבדה לחטאת בהמה במפריש

עומדות  שתיהן וכעת הראשונה, נמצאה מכן ולאחר לחטאת, תחתיה אחרת בהמה

סבר  רבי  הנותרת, הבהמה של דינה  מה ורבנן רבי  נחלקו  מהן. אחת  את והקריב בפנינו

למיתה  ודינה באחרת בעליה שכפרו חטאת בכלל שהיא כיון תמות, הנותרת שהבהמה

עד  תרעה אלא למיתה דינה שאין סוברים חכמים אבל המתות. חטאות כשאר

באופן  אלא אינו למיתה באחרת בעליה שכפרו שחטאת שהכלל משום שתסתאב,

כפרת  לפני נמצאה אם אך בחברתה, הבעלים שנתכפרו אחרי האבודה שנמצאה

עד  תרעה אלא למיתה דינה אין במקומה, אחרת כבר הפריש שהבעלים אף הבעלים,

מצינו  זה ועל áø,שתסתאב. øîà àaà éaø øîàc§¨©©¦©¨¨©©

i"yx

àáéìà øîà÷ éë :á ãåîò ãñ óã
ïðáøãcere dcedi 'x xn`wcn .

oigcp miig ilrac opireny`l
ixn`c opaxl edpirnyc llkn

xw oey`x befay ipymiig ilrac a
drxi ipy befay ipye oigcp oi`
`z`e dzn xeav z`hg oi`y
`wc izxza ediilr ibelti`l
ip` dzn xeav z`hg oi` ezixn`
dfa `l cere zenz xne`
xne` ip` drxi eilr mzxn`y
befay ipye axwi `ed `l` zeni

:zeni oey`xàäá áøì àîìùá
ïðáøå äãåäé éáø éâéìôcere i`da .

:`tiqcïðçåé éáøì àìàxn`c .
exn` oey`x befay ipya inp opax
ediilr dcedi 'x bilt i`na drxi

:cere ipzwc `tiq jdaàîìùá
ïðçåé 'øìoizipznc drxi xn`c .

zgkyn xn`w oey`x befay ipy`
`peeb i`d ik cigic eli`c dl
:dilra extky z`hg meyn zenz

àáà éáøãëzkqna xn`c .
iaxc `zbelt iab (.bk sc) dxenz
ez`hg yixtna ewlgpy opaxe
dizgz zxg` yixtde dca`pe
odizy ixde dpey`xd z`vnpe
zg`a xtkzn 'x xn`wc zecner
minkge zenz dipyde odn
dilra extky z`hg oi` mixne`
extky xg`l z`vnpy `l` dzn
dxtk mcew `vnp la` milrad
'x xn`e drex dyxtd xg`le
m`y micen lkd dilr `a`
epiidc dcea` dpi`ya xtkzp
zxg`a dilra extkzpe dca`y z`hg ipiqn dynl dkld dxn`p jky dzn dcea` oexg` yxtedy dipy
inelyz jxevl yixtn xaq iax ibilt `dae zcner dipyde dpey`xa xtkzpy `l` ewlgp `l dzn dpey`xd
ipzw oey`x befay ipy xn`c opgei 'xl `nlya `kdc oizipzn iabe inc cea`k e`l ixaq opaxe inc cea`k cea`
dcea` dpi`ya xtkzp dil dedc zenz cigic `d dzn xeav z`hg oi`c meyn `nrh aidic epiid drxi oizipzn

:dzny micen lkde zniiw diegcde
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מתרצת ב: עמוד סד áø,דף Eì øîà בדין אף יהודה ורבי רבנן נחלקו ודאי ¨©§©

יהודה  שרבי דהיינו 'ועוד', שנקט יהודה רבי של מלשונו כן ומוכח נדחין, חיים בעלי

חיים  שבעלי סוברים שרבנן ומוכח נדחין, חיים שבעלי וסובר נוסף בדבר רבנן על חולק

חיים  שבעלי סובר ואני עליכם, אני חלוק בזה שאף לומר יהודה רבי ובא נדחין, אינן

יקרב, השני מהזוג והשני שימות, דינו דחוי שהוא הראשון מהזוג השני ולפיכך נידחין,

רב, יאמר àðéîàואכן à÷ àì äãeäé éaøc àaélà לפי דברי את אמרתי שלא - ©¦¨§©¦§¨Ÿ¨£¦¨
אלא יהודה, ïðaøcרבי àaélà àðéîà ék חיים שבעלי הסוברים רבנן לפי אמרתי - ¦£¦¨©¦¨§©¨¨

נדחין. אינן

מהמשנה: להקשות הגמרא מובןàîìLaממשיכה יהיה -,áøì דàäa,זה שבנידון - ¦§¨¨§©§¨
שני מזוג או ראשון מזוג אם למזבח, יקרב שני ïðaøå[-נחלקו]éâéìtאיזה äãeäé éaø §¦¥©¦§¨§©¨¨

להוסיף  שבא כיון 'ועוד', לשון בסיפא נקט יהודה רבי מדוע ומובן המשנה, של בסיפא

נוסף, בדין רבנן על ïðçBéלחלוק éaøì àlà,נדחין חיים בעלי לרבנן שאף הסובר ¤¨§©¦¨¨
קשה, כן אם ירעה, הראשון מהזוג שהשני במשנה éâéìtוכוונתם éàîa נחלקו במה - §©§¦¥

ברישא. שנחלקו מה על בנוסף בסיפא ורבנן יהודה ïðéøîàרבי àä ,àáø øîà- ¨©¨¨¨©§¦¨
לעיל אמרנו כבר áøcהרי déúååk ïéúéðúî à÷ééc,רב כמו מדוייקת שהמשנה - ©§¨©§¦¦§¨¥§©

רב. כדברי מהמשנה לדייק יש מכאן וגם

רב: על ממשנתינו להקשות מוסיפה הנותר ïðzהגמרא השעיר חכמים שלדעת במשנה, §©
משום  באחרת, בעליה שכיפרו חטאת כשאר למיתה הולך ואינו שיסתאב, עד ירעה

,äúî øeaö úàhç ïéàL,כן הדין צבור בחטאת שדווקא מכך, ãéçécומדויק àä ¤¥©©¦¥¨¨§¨¦
ב  לחטאתו, אדם שהפריש בחטאת אבל -àðååb éàä éë בעליה שכפרו כזה באופן - ¦©©§¨

ש  הוא הדין הגמרא,äúîבאחרת, ומקשה שתסתאב. עד שתרעה צריך ולא הנותרת ¥¨
ïðçBé éaøì àîìLa לשון מובן ירעה, ראשון מזוג שני ששעיר חכמים כוונת שפירש ¦§¨¨§©¦¨¨

למיתה, היה דינה יחיד, של זו חטאת היתה שאילו מתה', צבור חטאת 'שאין המשנה

סובר יוחנן שרבי כיון אבודה, כחטאת נחשבת היא áø,שהרי øîà àaà éaøãk לגבי ¦§©¦©¨¨©©
ורבנן רבי של כב:)מחלוקתם והפריש (תמורה הבהמה, ואבדה לחטאת בהמה במפריש

עומדות  שתיהן וכעת הראשונה, נמצאה מכן ולאחר לחטאת, תחתיה אחרת בהמה

סבר  רבי  הנותרת, הבהמה של דינה  מה ורבנן רבי  נחלקו  מהן. אחת  את והקריב בפנינו

למיתה  ודינה באחרת בעליה שכפרו חטאת בכלל שהיא כיון תמות, הנותרת שהבהמה

עד  תרעה אלא למיתה דינה שאין סוברים חכמים אבל המתות. חטאות כשאר

באופן  אלא אינו למיתה באחרת בעליה שכפרו שחטאת שהכלל משום שתסתאב,

כפרת  לפני נמצאה אם אך בחברתה, הבעלים שנתכפרו אחרי האבודה שנמצאה

עד  תרעה אלא למיתה דינה אין במקומה, אחרת כבר הפריש שהבעלים אף הבעלים,

מצינו  זה ועל áø,שתסתאב. øîà àaà éaø øîàc§¨©©¦©¨¨©©

i"yx

àáéìà øîà÷ éë :á ãåîò ãñ óã
ïðáøãcere dcedi 'x xn`wcn .

oigcp miig ilrac opireny`l
ixn`c opaxl edpirnyc llkn

xw oey`x befay ipymiig ilrac a
drxi ipy befay ipye oigcp oi`
`z`e dzn xeav z`hg oi`y
`wc izxza ediilr ibelti`l
ip` dzn xeav z`hg oi` ezixn`
dfa `l cere zenz xne`
xne` ip` drxi eilr mzxn`y
befay ipye axwi `ed `l` zeni

:zeni oey`xàäá áøì àîìùá
ïðáøå äãåäé éáø éâéìôcere i`da .

:`tiqcïðçåé éáøì àìàxn`c .
exn` oey`x befay ipya inp opax
ediilr dcedi 'x bilt i`na drxi

:cere ipzwc `tiq jdaàîìùá
ïðçåé 'øìoizipznc drxi xn`c .

zgkyn xn`w oey`x befay ipy`
`peeb i`d ik cigic eli`c dl
:dilra extky z`hg meyn zenz

àáà éáøãëzkqna xn`c .
iaxc `zbelt iab (.bk sc) dxenz
ez`hg yixtna ewlgpy opaxe
dizgz zxg` yixtde dca`pe
odizy ixde dpey`xd z`vnpe
zg`a xtkzn 'x xn`wc zecner
minkge zenz dipyde odn
dilra extky z`hg oi` mixne`
extky xg`l z`vnpy `l` dzn
dxtk mcew `vnp la` milrad
'x xn`e drex dyxtd xg`le
m`y micen lkd dilr `a`
epiidc dcea` dpi`ya xtkzp
zxg`a dilra extkzpe dca`y z`hg ipiqn dynl dkld dxn`p jky dzn dcea` oexg` yxtedy dipy
inelyz jxevl yixtn xaq iax ibilt `dae zcner dipyde dpey`xa xtkzpy `l` ewlgp `l dzn dpey`xd
ipzw oey`x befay ipy xn`c opgei 'xl `nlya `kdc oizipzn iabe inc cea`k e`l ixaq opaxe inc cea`k cea`
dcea` dpi`ya xtkzp dil dedc zenz cigic `d dzn xeav z`hg oi`c meyn `nrh aidic epiid drxi oizipzn

:dzny micen lkde zniiw diegcde
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izni`n` cenr b sc ± oey`x wxt`nei
åàøééå àìà.elbzp -ùé÷ì ùéøãëelbzp ,eiptly xacl `ed mrh zpizp "reb" ik -

,"m`" mewna `a minrt ,`xwna ynyn zepeyl 'ca "ik" oeyly .oxd` reby itl dcrd

"`dc" mewna `a 'inrt ,`ny "`nlic" mewna `a 'inrtminrt ,xacl mrh ozepy -

"rbtz ik" (gi zeny) "xac mdl didi ik" .eiptly xeac z` xzeqe "`l`" mewna `a

oeyl olek (ak mixac) "ow `xwi ik" (bk my)

"oeklz ik" (ai zeny) "e`az ik" :oke .md "m`"

zeny) "`yz ik" (ek mixac) "dlkz ik" (b my)

xy` mewnae ,"xy`k" mewna oiynynd lke (l

zenewn dnka epivny .md "m`" oeyl olek -

:enk ,"xy`" oeyle "xy`k" oeyl ynyn "m`"

i`cea ixdy (el xacna) "laeid didi m`e"

ixd (a `xwie) "mixeka zgpn aixwz m`e" .didi

m`" :oke .`ed daeg ixdy ,"aixwz xy`ke" df

"enewnn eprlai m`" (ak zeny) "delz sqk

`nlic .miryx zelya xacnd (g aei`):oebk -

miax xn`z `ny (f mixac) "jaala xn`z ik"

dl`d miebd.mdn `xiz `l ,ok xn`z `l -
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קעה
izni`na cenr b sc ± oey`x wxt`nei

éððç àáéåiniae einia my eide ,yxek zenin dlebd ipa elr xaky ,`a milyexin -

`zqygzx`e .yexeyg`mizy zpya ziad dpapy ,yexeyg` xg`y yeixc edf -

.dxiad oyeya jlnl miwynd xy did dilkg oa dingpe .laaa ex`yp daxde ,yeixcl

íéúù úðùá éùùáipy weqta aezk `vnp `le `xwna wcap .ibg z`eapa mdipy -

dlrn ly weqtly :l"i j` ."mizy zpya"

."mizy zpya" ea aezky ,i`w epnidêìî ùøåë
äéä øùëede`xw xyk didy my lr xnelk -

iklnk el epn jkitl ,eilr cirn enye ,yxek

.l`xyiàãçopipn oqipn m`c -i`xw eyw -

.iccd`äàáä äðùì ïîæ åúåàáziriay k"r -

jytp dnn ,el `id.íìùåøé àáéå àøæòá áéúëå
êìîì úéòéáùä úðù àéä éùéîçä ùãçái`e -

oqipn el epn.`id zipiny -ãåòåyeixca op` -

.did xyk jln yxek zxn` z`e ,opiniiwàåä
'åë ùøåë`xwp yexeyg` xg`y yeixc s` -

.yxekõéîçäxak `xfr dlryk .ryx dyrp -

.uingdõéîçä éîå.`xfr dlryk -áéúëäå-

ux`a el eidy zegtl ,`xfr cia glyy zxb`a

.dcedi
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àðéðîìi`de .opipn oqipn mlerlc :dgec inlyexiae .didy dyrn meyl - `pixg`

'x aizd :qxb inlyexia .'ek oqipa i`we mixyr zpy dil ixwe eilqka i`wc

dpi` leand zpy :dlr ipze (g ziy`xa) 'ebe "dpy ze`n yye zg`a idie" :aizkde ,wgvi

ycga idie" (a dingp) aizkde .mlerd `xap ixyza xn`c ,`"xk xztz .oipnd on dler

ycga idie" (` my) xn`pe "mixyr zpy oqip

dpy lk xn`c ,`"xk xztz !"mixyr zpy eilqk

dpy dze` oipen oi` mei 'l dl eqpkp `ly

ycga idie" (n zeny) aizk `de ,jixte .dnily

mwed ycgl cg`a zipyd dpya oey`xd

d`pn `le ,`id ziyily dpy ,z"`e ."okynd

oi`c ,mei miyly dl eqpkp `ly i"r ,dipy `l`

dvxz m` ,xnelk .dnily dpy dze` oipen

`l` d`pn `le ,dzid ziyily dpyy zegcl

(i xacna) aizkde ,mei 'l dl eqpkp `ly ,dipy

ipyd ycga zipyd dpya idie"[ycga mixyra]

oiyng `zya `zi` `de "okyn lrn oprd dlrp

.dnily dpy dze` oipen oi`e ,oinei

úðù- eiptl oii jlnd `zqygzx`l mixyr

`caer i`dc rnyn `xwc dihyt

`edc ,did jlnd `zqygzx` ipta dingpc

i` la` .einia ziad dpapy ,xzq` oa yeixc

yeixc zeklnl `ziy zpya `dc ,ok xnel xyt`

jenqae "`pc `zia `iviye" :aizkck ,ziad dpap

,ded mixyr zpya `kdc `caer jde .dl iziin

:cere [dghaae hwyda l`xyi eid xakc]

oqipn xn`c eda` 'xl sqei ax jixt jenqac

ded .iccd` i`xw eyw k"` :l`xyi iklnl opipn

mixyr zpyc diteb `xw i`dn iieyw`l dil

xn`w ikdc yxtl jixve ,aiyg `w ixyz ycgl

yxek `edc ,`zqygzx`l mixyr zpy :`xw

eiptl oii `iad ,yeixc jlnd zciwt ly oey`x

dpya dfd dyrne ,xzq` oa yeixc `edc

oic`a" (c `xfr) aizkck ,ezeklnl ziyily

oizxz zpy cr 'ebe `dl` zia zciar zlha

xac eklnl yly zpyae "qxt jln yeixcl

,zvxetnd milyexi zneg lr jlnd iptl dingp

yxekl mixyr zpy dzid `ide ,`xfra aizkck

zlz (a,`i sc) `nw wxt dlibna 'i`ck ,oey`xd

oa yeixcc mizye ,yexeyg`c xqiax`e ,yxekc

.xird oipa lr dingp ywa ziyilyae ,xzq`

mizy zpyac ,dihytk `xwc yxtl yi :edine

zpya oipad xnbpe ziad zepal eligzd yeixcl

m` ik dixrye xird zneg epa `le ,ezeklnl yy

dlecb drxa mipezp eide ,ecal ycwnd zia oipa

.iepa eid xaky ,ewqrzp `l ziad oipaa j` .i`xw igkenck ,milyexi znegl dkex` dzlry cr xird zneg lr yway ,yeixcl mixyr zpy cr mze` milley m"ekrdy itl dtxgae

íåéámixyra did dn my yxetn oi`e ,ibg ly d`eapa cin df xg` df edpip i`xw ixz .'d xac did ycgl cg`e mixyra ziriayae yeixcl mizy zpya iyya ycgl drax`e mixyr

drax`e,iyya ycegl drax`e mixyr meia :xnelk ,"mdidl` 'd ziaa dk`ln eyrie e`aie" :dpin lirl aizkc `ziinw dyxt` i`wc l"v dyxt zlgz `edy t"r`e .iyya ycegl

.dk`lnd lr wfgzdl mfxfl ibg l` 'd xac did ycgl cg`e mixyra ziriayae ,mivra xqple mipa`a zzql eligzd mei eze`ac

åúåàá(xn`e) gqt ecar jk xg`e ,ziad zkepg ecarc dixza aizke "xc` gxil `pc `zia `iviye" (e `xfr) aizkck i`xw igken ikdc - enr ezelbe laan `xfr dlr d`ad dpyl onf

ycega mlyexi `aie" :aizke "laan dlr `xfr `ed" (f my) aizke "`zqygzx` zeklna dl`d mixacd xg`" :dixza aizke ,ziriay dpy did gqt dyryk [opipn oqipn i`e]

"laan dlrnd ceqi `ed oey`xd ycgl cg`a" (my) aizke "jlnl ziriayd zpy `id iyingdopipn oqipn i`e .did xc`l jenqe .d`ad dpyl onfd eze`a epiide -dpy did jgxk lr -

.zipiny

àåäepae `ecr xa dixkfe d`iap ibg z`eapa oiglvne oipa i`cedi iaye" :aizk ikde "`pc `zia `iviye"c `xwn lirl `xw cga miaezk ozyly - `zqygzx` `ed yeixc `ed yxek

."`kln yeixcl ziy zpy `idc xc` gxil `zlz mei cr `pc `zia `iviye" :aizke "qxt jln `zqygzx`e yeixce yxek mrhne l`xyi `dl` mrh on ellkye

àúñùçúøàålirl ziyixtck "`zqygzx`" `xwpy oey`xd yxek s`e - ezekln my lr.ezekln my lr epiid ok enk -
liaya

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

ì?àeä àðéøçà àðéðî¯"íéøNò úðL àtt áø øîà §¦§¨¨©£¦¨£©©©¨§©¤§¦
"íéøNò úðL"ìíúä äî ,äåL äøéæâì"àzñLçzøà §©¤§¦¦§¥¨¨¨©¨¨§©§©§©§§

¯àëä óàì."àzñLçzøà¯ñëc äNòîc éànîeìåé ©¨¨§©§©§©§§¦©§©£¥§¦§¥
éc ,íéã÷ì?íéã÷ ïñéðc äNòî àî¯ìà÷ìñ à ¨¥¦§¨©£¥§¦¨¨¥¨¨§¨

éððç øîàL íéøác :àéðúc :Cúòcìñëa äéîçðì,åé ©£¨§©§¨§¨¦¤¨©£¨¦¦§¤§¨§¦§¥
äéîçð ïøîàìnìéððç øîàL íéøác .ïñéða Cìäéîçð £¨©§¤§¨©¤¤§¦¨§¨¦¤¨©£¨¦¦§¤§¨

ñëaìëç ïa äéîçð éøác" øîàpL åéìLãça éäéå äé §¦§¥¤¤¡©¦§¥§¤§¨¤£©§¨©§¦§Ÿ¤
ñkìàáiå .äøéaä ïLeLa éúééä éðàå íéøNò úðL åé ¦§¥§©¤§¦©£¦¨¦¦§©©¦¨©¨Ÿ

àLàå äãeäéî íéLðàå àeä éçàî ãçà éððçìí £¨¦¤¨¥©©©£¨¦¦¨¨¤§¨¥
òìtä íéãeäiäìòå éáMä ïî eøàLð øLà äèéì ©©§¦©§¥¨£¤¦§£¦©¤¦§©

eøîàiå .íéìLeøéìéáMä ïî eøàLð øLà íéøàLpä é §¨©¦©Ÿ§¦©¦§¨¦£¤¦§£¦©§¦
Bãâ äòøa äðéãna íLìíéìLeøé úîBçå ätøçáe ä ¨©§¦¨§¨¨§¨§¤§¨§©§¨©¦

äéîçð ïøîà "Làá eúvð äéøòLe úöøBôîìnìúðL ïñéð Lãça éäéå" øîàpL ,ïñéða C §¨¤§¨¤¨¦§¨¥£¨©§¤§¨©¤¤§¦¨¤¤¡©©§¦§Ÿ¤¦¨§©
íéøNòìnä "àzñLçzøàìïéé Cìäðzàå ïéiä úà àOàå åéðôìnìå Cìòø éúééä àì,åéðô ¤§¦§©§©§©§§©¤¤©¦§¨¨¨¤¨¤©©¦¨¤§¨©¤¤§Ÿ¨¦¦©§¨¨
øîàiåìnä éìéðt òecî Cðéà äzàå íéòø EBç Eìòø íà ék äæ ïéà äìäaøä àøéàå á ©Ÿ¤¦©¤¤©©¨¤¨¦§©¨¥§¤¥¤¦¦Ÿ©¥¨¦¨©§¥

øîBàå .ãàîìnìnä CìCìBòìòecî äéçé íìéúBáà úBøá÷ úéa øéòä øLà éðô eòøé à §Ÿ¨©©¤¤©¤¤§¨¦§¤©©Ÿ¥§¨©£¤¨¦¥¦§£©
keà äéøòLe äáøçìøîàiå Làá eìnä éìò Cìtúàå Lwáî äzà äf äîììàìàìéä £¥¨§¨¤¨§¨¥©Ÿ¤¦©¤¤©©¤©¨§©¥¨¤§©¥¤¡Ÿ¥

øîBàå .íéîMäìnìò íà CìEcáò áhéé íàå áBè CìnäìéðôLz øLà Eìà éðçì ©¨¨¦¨©©¤¤¦©©¤¤§¦¦©©§§§¨¤£¤¦§¨¥¦¤
à] äãeäéìøîàiå .äpðáàå éúBáà úBøá÷ øéò [ìnä éìâMäå Cìöà úáLBéìéúî ãò B §¨¤¦¦§£©§¤§¤¨©Ÿ¤¦©¤¤§©¥¨¤¤¤§©¨©
äî äéäéìáèéiå áeLz éúîe Eëìnä éðôìLiå Cìäðzàå éðçì:óñBé áø áéúî ."ïîæ B ¦§¤©£¨§¨©¨©¦©¦§¥©¤¤©¦§¨¥¦¨¤§¨§¨§¦©¥

äòaøàå íéøNò íBéa"ìíézL úðLa éLMa LãçìíézL úðLa éòéáMa" áéúëe "Låéøã §¤§¦§©§¨¨©Ÿ¤©¦¦¦§©§©¦§¨§¨¤§¦©§¦¦¦§©§©¦
ãçàå íéøNòaìàúéà íàå ,"Lãç¯ìL úðLa éòéáMaéòaéî Lì!dé¯:eäaà éaø øîà §¤§¦§¤¨©Ÿ¤§¦¦¨©§¦¦¦§©¨¦¨¥¥£©©¦©¨

î LøBkì,äéä øLk Cìîk Bì eðî CëéôìàøNé éëìé÷úî .óìàãç :óñBé áø d¯íàc ¤¤¤¨¥¨¨§¦¨¨§©§¥¦§¨¥©§¦¨©¥£¨§¦
z íBé ãò àðc àúéa àéöéLå" áéúëc ,éããäà éàø÷ eL÷ ïkìàúìàéä éc øãà çøi ¥¨§¨¥©£¨¥¦§¦§¥¦¥¨§¨©§¨¨©¤©£¨¦¦

úéL úðLìîìî Låéøc úeëìïîæ BúBàa :àéðúå ,"àkìò äàaä äðMìáaî àøæò äì §©¦§©§¨§¤̈©§¨§©§¨§§©©¨¨©¨¨¨¨¤§¨¦¨¤
âåìLeøé àáiå" áéúëe ,Bnò BúeìúéòéáMä úðL àéä éLéîçä Lãça íìnìàúéà íàå ,"C §¨¦§¦©¨Ÿ§¨©¦©Ÿ¤©£¦¦¦§©©§¦¦©¤¤§¦¦¨

éòaéî úéðéîMä úðLìíúä ?éîc éî :ãBòå !dé¯àëä ,LøBk¯!Låéøc¯àeä :àðz §©©§¦¦¦¨¥¥§¦¨¥¨¨¤¨¨¨§¤̈¨¨
LøBk .àzñLçzøà àeä ,Låéøc àeä ,LøBk¯nLìàzñLçzøà ,äéä øLk C¯òìíL ¤¨§¤̈©§©§©§§¤¤¤¤¨¥¨¨©§©§©§§©¥

îìBîM äîe ,Búeë¯!àéL÷ íB÷î ìkî .BîL Låéøc¯:÷çöé éaø øîàìïàk ;àéL÷ à ©§©§¨§¤̈§¦¨¨©§¨¨©©¦¦§¨¨©§¨¨
¯ïàk ,õéîçäL íãB÷¯ì.õéîçäL øçà¯é÷úîóìáéúëäå ?õéîçä éîe :àðäk áø d ¤¤¤§¦¨§©©¤¤§¦©§¦¨©¨£¨¦¤¡¦§¨§¦

äîå"

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

              

    
       

        
          

     
        

  
     

      
 

       
        

         
        

         
         

         
      

         
        

        
        

       
        

             
         

         
          
           

        
          

          
        

         
       

 


          
         

       
      

          
       

         
 

         
         

          
         

          
           

         
       

       
        

         
        

         
         

         
        


      

          
      

         
      

        
       

         
       

          
        

  
        

      
      



























































































































































אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז אייר, תשי"ח

ברוקלין

 הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה מרדכי שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מפסח שני עם הפ"נ המוסגר בו.

ומ"ש אודות העתקת המאמר, לדעתי סגנון המאמר קשה הוא, אף שכמה מאמרים שבעתון 

קהלת מילאן נכתבים בסגנון זה, הנה מובן שדבר עיוני ובפרט בענין חדש, עכ"פ הסגנון צריך להיות 

קל ככל האפשרי. אפשר שקושי הסגנון הוא מפני ההרגל של המעתיק, ואזי קשה לשנותו, אבל אפשר 

שאדרבה שפשטות הסגנון יכול למסור גם ענינים עמוקים ובפרט כשהכוונה היא להפיץ המעינות גם 

חוצה, וק"ל.

בברכה לבשו"ט.
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izni`n` cenr c sc ± oey`x wxt`nei
ïçùç äîå.ilyn mdl epz mipdkd mivtgy dn lk xnelk -êðåèîz`ay ,j`ynn -

oilvne 'ebe oiaxwdn oedl ic" :da aezk dn d`x daeyz jaiyn ip` ,epaiydl epilr

"`kln iigl.ez`pdl m` ik dyr miny myl `ly zcnl -øåîâ ÷éãö äæ éøäm` -

.jka libxìàøùéá ïàëeiiga el oirixn m`e ,minyl ealy -`l` ,xbz el `xew epi` -

el oiaihn oi` m` ieb la` .epera oixeqid dlez

.xbz `xew elenbkììâ ïáà éã ïéëáãðazk -

yiy ipa` ly zexey ea aezk `xfr cia glyy

.ur ly iriaxde ziad zenega ylyàúáìë-

xn`py ,jk lr exdfed gp ipae .akynl

"cg` xyal eide" :(a ziy`xa)dnda e`vi -

oiclei oi`y ,cg` xya oiyrp opi`y sere dige

.mc`d onêéúåø÷éá íéëìî úåðázexwan -

.`al cizrl jze`ìâù íìåòì`nlrc -

.`id `zklnàîéì øá äáøålby i`dl -

.i`ed `zalkc diaxn dl xnb `xnb ,`kdcãò
äàî ïéøëë óñë.ziad ipeal mdl epz -ìâø
íéìâøì ä"ø åáù`edy lbx -qpkpd ycga

.milbxl dpyd y`x `ed ,oqipa cg`aà÷ôð
äðéî.d"x i`dc -øãð ïéðòìxdfen `edy -

dyly exegi` aezkd dlze ."xg`z la"a

cr xaer epi`y oizipzn 'ireny`e ,milbx

eilr exar m`y ,ozylyl oey`x gqt `diy

.xaer epi` oxcqk `lyøãåðä ãçà:xne`d -

.cark eze` oinyy "ilr inc"ùéã÷îä ãçàå-

.ziad wcal xacêéøòîä ãçàåikxr" :xn`y -

.eipy itk dxeza aevw jxrdy "ilríéîòô
äùìùdylya "xg`z la"a `edy minrt -

.milbxäùîç íéîòô.oxcqk opirac -éáééç
ïéîãä.ilr inc :xn` -ïéîøçäå.deab inxg -

øùòîå øåëá.dnda xyrn -
éãëî
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ìéáùáoiynynd micark eidz l` (b"n) zea` zkqnc `nw wxt opzc `de - ipa eigiy

qxt lawl zpn lr axd z`.zepey`xd lr oidezy ,mlerd zene`a epiid -

êáãðåyeixc devyk `xfr xtqa `zi`ck aizk oey`xd yxek zlibna `xw i`d - r` ic

`ixtq ziaa exwae mrh my `kln yeixc oic`a" (e `xfr) aizkck ,ytgle xwal

lkne ."`ifpb icdlibn dze` it lrc oeik ,mewn

edine .uingdc xity dpin wiic ,zepal dev

yexeyg` zekln zligzac dpin lirl :`iyw

zia zciar zliha oic`a" aizke ,dphy eazk

oizxz zpy cr `lha zede mlyexia ic `dl`

ibg z`eapc i`xwe ."qxt jln yeixc zeklnl

,eda aizk yeixcl mizy zpya oqipn el epny

oqipn el epn `nl` .`kd iziin `lc `aeh cere

xacd mdl xxazp `l `nye uingd xaky t"r`

.ok ixg` cr

äîìù- dhnln car edi`e dlrnln car

dzid dlaw `l` ,yixc `xwn e`l

.mdita

ãò,did jlnl ray zpya - d`n oixkk sqk

.laan `xfr dlryk

äùìùd"x oqipc oizipzne - oxcqk milbx-

.(a,f sc) onwl opixn` ikde ,`id y"x

ïéîøçäåz"x .mipdk inxg oia deab inxg oia
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קעח
izni`na cenr c sc ± oey`x wxt`nei

÷éìñ åäééðéî éãëî"zevnd bga jxekf lk d`xi dpya minrt yly" :aezkd xn`yk -

zereay dray" "aia`d ycg z` xeny" oipra dlrnl aezk xak ,dler did mdn 'ebe

."jl dyrz zekeqd bg" "jl xtqzøãäéîì éì äîì.zekeqd bg zyxta edpipnle -

øçàú ìáì äðéî òîù.mwix e`az `le ,mkixcp mlyl eiptl oi`xp eid w"dc -êéøö ïéà
úåëåñä âç øîåì`l xg`z lal oixfegyk s` -

b"d .ea weqr oiprd ixdy ,exikfdl jixv did

ïåøçà äæù øîåì øîàð äîì ,áåúëä øáéã åáù
.dfd xcqk mze` xeariy cr -äùòì àåää-

.oey`x lbxa e`iadl eilr dyr zevncéáøå
øéàîizii` `pngx dil xn`c oeik :jl xn` -

oey`x lbxaon exgi` m`e ,el rawy onf edf -

crendla"a dil mw `linne ,xegi` ded -

."xg`zäðåé 'øã àùé÷ä'c) zereay zkqna -

milbxd ixiry lky xnel jixhvi` (`,i

opitlic ,eiycwe ycwn z`neh lr mixtkn

oer z` z`yl" :dia aizkc ,g"xc xiryn

.(i `xwie) "dcrdúøöòì ïééðîbga eli`c -

(`,h 'c dbibg) ol `wtp zevnd bgae zekeqd

edi leki "mini zray 'dl bg eze` mzebge"n

'f lk oibbegi`e ,bbeg dz` eze` ,"eze`" :l"z -

'f xn`p dnl ok m` .'f lk bbeg dz`-

oey`xa ezbibg bg `l m`y ,minelyzl-

.ipya dpaixwiá"ù÷ ø"æô'qna eizyxit xak -

`nei]] 'keq zkqne [`,b 'coerh [`,gn 'cñééô
xcq itl axw epi`e ,ipinya `ad xtl

mizyn ueg bgd ixta eylye epyy zexnynd

zg` oi` ipiny ly xte ,eyly `le epyy

zexnynd lk `l` ezaixwn mizy oze`n

oerhe .zeqitnìâøå ïîæenvrlbg my oi`y -

.eilr zekeqdïáø÷åenvrlepaxw oi`y -

cg` mda mihrnzn mixtdy bgd ini x`yk

ipy minid x`ye .cg` xt `l` epi` dfe ,cg`

'fe cg` li` dfe ,miyak xyr drax`e mili`

.miyakøéùåenvrllyl dey exiy oi` -

,exiy epl yxtzp `le .okecd lr xne`y zekeq

lr gvpnl" :`ed ,exiy `vnp mixteq zkqnae

."zipinydäëøádnvrlz` eid oikxan -

meia" :(g `"n) '`py ziad zkepgl xkf ,jlnd

"jlnd z` ekxaie mrd z` gly ipinydjk -

.(c"t) dkeqc `ztqeza yxetn
ïåòè
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è÷ì`l" :aizkc dyrz `la xar edl liwy i`c ,dcya gipdl aiig - d`te dgky

(my) :aizke (my `xwie) "dlkz `l"e (ck mixac) "aeyz `l"e (hi `xwie) "hwlz

`zi`ck ,ipdn `l ciar i`c ,ozile xifgdl aiig ,mlhpe xarc `kide "aefrz xble iprl"

dnwd on d`t yixtd `l m`e (`,e sc) dxenzc w"t,ixkd on e` mixnrd on yixtn -

lwyc :yxtl yi cere ."xg`z la"a `ki`e

la"a `ki` f`e ,miipr `kilc oebk ,xzida

'c oileg) "rexfd" seqa opixn`c `de ."xg`z

lwynl miipr eed `l ,xeyika rxf iel (a,clw

xble iprl" :xn` ,zyy axc 'inwl `z` ,hwl

"mze` aefrz`l ,mitlhrl `le miaxerl `le -

qpek m` xar `lc `l` ,diytpl lewyilc xn`w

m`c ,dnexzn mzd jixtcn ,edine .ezia jeza

'ipznn inp jixte .d`iane dxt xkey odk my oi`

:ipyne ,minca mze` oilrn odk my oi` m`c

hwlac rnyn .eda aizk dpizpc mzd ip`y

,`iyw `nw 'itle .diytpl liwy d`te dgky

mlhpe xare miipr `ki`ca i`cxaer ixd -

miipr `kilc `kid `wecc ,"xg`z la"a xzl`l

`kid la` ,milbxa `l` "xg`z la"a xaer oi`

miipr iniiwcyie !dwcv enk ,xzl`l xar `w -

`idd ik ,miipr jxevl hwlna oebk :yxtlopzc

df ixd xn`e hwlny in (h dpyn) d`tc c"ta

iprl dppzi :`"kge ,el dkf :xne` `"x ,ipr ipeltl

hxR `kd aiyg `lc `de .oey`x `vnpd¤¤

zellere.ipdl yg `l ,ipd ipzc oeik -

ïéàåxacn aezkd eay zekeqd bg xnel jixv

`id ef - oexg` dfy xnel xn`p dnl

oiyxec y"xe xfrl` 'x `zyde .'hpewd zqxib

xaq xne mxeb dfy xaq xnc `l` ,cg` oipra

xnel jixv oi` :qixb l`ppg epiaxe .oexg` dfy

xn`p dnl ,dligz aezkd gzt eay zevnd bga

.dpey`x dfy xnel -äìà'dl eyrz

i`dc b"r`e .mipy micren herine - mkicrena

aizkc `ed daeg zepaxwa `xwdia aizk `d -

."mkizeacpe mkixcpn cal" :inp

ø"æôenvr ipta lbx :qxhpewd yxit - a"yw-

xnel dvexe ,eilr zekeqd bg mW oi`y¥

`le ,zxvr ipiny oixikfn dltze oefnd zkxaac

eid oikxany qxhpewa 'it dnvrl dkxae .zekeq

'`) mikln xtqa 'izkc ziad zkepgl xkf jlnd

z` ekxaie mrd z` gly ipinyd meia" ('g

] dkeqc `ztqeza `ipzck ."jlndh"i [c"t

,oaxw ,envrl onf ,envr ipta qiit bg ly oexg`d

gly ipinyd meia" :xn`py ,envrl dkxae ,xiy

"daxre alel" wxtae ."jlnd z` ekxaie mrd z`

:mzd `ipzc ,jk rnyn oi` (mye `,fn 'c dkeq)

dkxae xiy oaxw miperh bgd ini zrayy myk

dpilei`n :xnel dvexe .'ek oerh ipiny jk -

dkxa?`ki` in dray lk onf :jixte ,onf -

dkxa i`n :wiqnednece .dltze oefnd zkxa -

envrl lbxe .`kdc `idd z"x yxtnc `eddllbxl mcew mini dray ezn xaewd (`,hi 'c) `xza wxta ohw crena 'ixn`c meyn ,zelia` oiprl yxit l`ppg epiaxe .dpil dperhy --

mila` xy`k mgci miylye dpill ycew :ely aixrna cqi envr z"xe .zxvr ipiny meyn miyly zxifb epnn dlha ikd 'it`e ,lbxd mcew dray `kilc oipnife .miyly zxifb epnn dlha

dgciy xnel xyt` i` ,edine .mgpiely ipinye bgde bgd iptl cg` mei (mye a,ck 'c) ohw crenc `xza wxta opixn` `dc ,ixnblo`k oi` dkeqc `iddne .mei mixyre cg` o`k ixd -

jlnd zkxaa inewe`l ivn ded `l mzde ,mzdc `edd ik `kdc dkxa oi` m` di`xxiy bgd ini zraya dizilc meyn -oi`y dn ,mly xenfn zqpkd ziaa mixne` eidy :z"x xne` -

mixne` eidy rnyn mixteq zkqnae .i"daned jipniqe (mye `,dp 'c dkeq) "lilgd" wxt `zi`ck xg` meia eivge cg` meia eivg `l` ,mly xenfn mixne` eid `ly bgd ini x`y lka ok

"zipinyd lr gvpnl" :zqpkd ziaa.ycwnd ziaa mixne` mield eid ok enk `nye -

úùôú"mini" :opiyxcc `dl inc `l - zytz `l daexn"miax" ,mipW -mipyn xzei siqedl z`a m`y ,ith `gip mzdc .dyly -`kd la` ,seq xacl oi` -ithc ,seq xacl yi - §©¦

"mini" :`ipz mipdk zxezae .`l dpenyndaxd mini leki ,mipy -daexn zytz ,hren ernyne daexn ernyny lk :`aiwr iax xn` -:xne` `xiza oa dcedi 'x .zytz `l -

dlk dpi` zg`e dlk zg` ,zecn izy.daezk `id (mye :d 'c) dkeq yixae ,'ek lerpl e` geztl aezkd `a dnl ike :dingp iax xn` .dlk dpi`y dcna `le dlk dcna oiccen -
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ìò eøáòL ïåék ,äàôe äçëL è÷ìL ïäéìâø äLìíé ¤¤¦§¨¥¨¥¨¤¨§£¥¤§¨§¨¦
¯á"a øáBòìL :øîBà ïBòîL éaø ."øçàzìäL ¥§©§©¥©¦¦§¥§¨

âøì:øîBà øéàî éaø .äìçz úBvnä âçå ,ïøãñk íé §¨¦§¦§¨§©©©§¦¨©¦¥¦¥
ò øáòL ïåékìâø ïäéìá"a øáBò ãçàì."øçàz ¥¨¤¨©£¥¤¤¤¤¨¥§©§©¥

à éaøìò eøáòL ïåék :øîBà á÷òé ïa øæòéìïäé ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥¨¤¨§£¥¤
âø éðLìá"a øáBò íéìà éaø ."øçàzìéaøa øæò §¥§¨¦¥§©§©¥©¦¤§¨¨§©¦

ò øáòL ïåék :øîBà ïBòîLìøáBò úBkeqä âç ïäé ¦§¥¥¨¤¨©£¥¤©©¥
òìá"a ïäéìéãkî ?àn÷ àpúc àîòè éàî ."øçàz £¥¤§©§©¥©©§¨§©¨©¨¦§¥

ñ eäéépéîì,÷éìänìéìúBvnä âça" ázëéîe øãäî ¦©§¨¥¨¨¦§¤§©¦§©§©©©
dpéî òîL ?"úBkeqä âçáe úBòeáMä âçáe¯ìá"ì §©©¨§©©§©¦¨§©

éøö Bðéà :øîBà ïBòîL éaøå ."øçàzCìâça" øîB §©¥§©¦¦§¥¥¨¦©§©
,áeúkä øaéc BaL "úBkeqäì?øîàð än¯ìøîB ©¤¦¥©¨¨¨¤¡©©

úàáe" áéúëc ?àîòè éàî øéàî éaøå .ïBøçà äfL¤¤©£§©¦¥¦©©§¨¦§¦¨¨
ïðaøå ."änL íúàáäå änL¯àeääì.äNò¯éaøå ¨¨©£¥¤¨¨§©¨©©©£¥§©¦

øîàc ïåék ,øéàîìå ,éúééà àðîçø déìéúééà à¯ ¥¦¥¨©£©¥©£¨¨©§¥§¨©§¥
énîìí÷ àìá"a déìà éaøå ."øçàzìá÷òé ïa øæòé ¦¥¨¨¥§©§©¥§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

eNòz äìà" áéúëc ?àîòè éàîì"íëéãòBîa 'ä ©©§¨¦§¦¥¤©£©§£¥¤
íéãòBî èeòéî¯.íéðL¯?ïðaøå¯àeääìéaøãë ¦£¦§©¦§©¨©©§¦§©¦

k eLweä :äðBé éaø øîàc .äðBéìíìek íéãòBnä ¨§¨©©¦¨§¨©£¦¨
äæìò íéøtëî ïìekL ,äæì.åéLã÷å Lc÷î úàîeè ¤¨¤¤¨§©§¦©§©¦§¨§¨¨¨

à éaøåì?àîòè éàî ïBòîL éaøa øæò¯,àéðúcåéaø §©¦¤§¨¨§©¦¦§©©§¨§©§¨©¦
àì:øîBà ïBòîL éaøa øæòì,"úBkeqä âç" øîàé à ¤§¨¨§©¦¦§¥ŸŸ©©©

.áeúkä øaéc BaLì?øîàð änì.íøBb äfL øîB ¤¦¥©¨¨¨¤¡©©¤¤¥
à éaøå øéàî éaøåìúBvnä âça" éàä ,á÷òé ïa øæòé §©¦¥¦§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§©©©

?déa eLøc éàî "úBkeqä âçáe úBòeáMä âçáe¯ §©©§§©©©¨§¥
éòaéîìeäìà éaøãëìøîàc .àéòLBà éaø øîà øæò ¦¨¥§§¦§©¦¤§¨¨¨©©¦©£¨©£©
à éaøìïéipî :àéòLBà éaø øîà øæòìLiL úøöò ©¦¤§¨¨¨©©¦©£¨¦©¦©£¤¤¤¥

ìLz dìk ïéîeìäòáL¯zìãeîìúBvnä âça" øîB ¨©§¦¨¦§¨©§©§©©©
úBòeáMä âç Léwî "úBkeqä âçáe úBòeáMä âçáe§©©¨§©©©¦©©¨

ìLé úBvnä âç äî ,úBvnä âçìLz Bìk ïéîeìäòáL¯Lz Bì Lé úBòeáMä âç óàìïéîe §©©©©©©©¥©§¦¨¦§¨©©©¨¥©§¦
kì.äòáL¯åìLwéìäðBîL ïìäì äî :úBkeqä âç¯!äðBîL ïàk óà¯âø éðéîLì ¨¦§¨§¥©§©©©§©¨§¨©¨§¨§¦¦¤¤

.àeä Bîöò éðôa¯âø éðéîL ïðéøîàc øeîéàìBîöò éðôa¯ìáà ,á"ù÷ ø"æô ïéðòììïééðò ¦§¥©§¥§¨§¦©§¦¦¤¤¦§¥©§§¦§©£¨§¦§©
Lzìïéîe¯kä éøácìLzìL ïBLàøä áBè íBé âç àìL éî :ïðúc .àeä ïBLàøc ïéîeì ©§¦¦§¥©Ÿ©§¦§¦¦§©¦¤Ÿ¨¨¦¤
âç¯k úà ââBçìâøäìL ïBøçàä áBè íBéå ,ìäaeøî zNôz .âç¯ìzNôz ,zNôz à ©¥¤¨¨¤¤§¨©£¤©¨©§¨§¤Ÿ¨©§¨¨©§¨

.zNôz èòeî¯àìàìä éàîìàðîçø déáúk àúëì?úBkeqä âç¯ìdéLewàì,úBvnä âç ¨¨©§¨¤¨§©¦§§¨§¨¥©£¨¨§©©§©¥§©©©
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קעט
izni`na cenr c sc ± oey`x wxt`nei

÷éìñ åäééðéî éãëî"zevnd bga jxekf lk d`xi dpya minrt yly" :aezkd xn`yk -

zereay dray" "aia`d ycg z` xeny" oipra dlrnl aezk xak ,dler did mdn 'ebe

."jl dyrz zekeqd bg" "jl xtqzøãäéîì éì äîì.zekeqd bg zyxta edpipnle -

øçàú ìáì äðéî òîù.mwix e`az `le ,mkixcp mlyl eiptl oi`xp eid w"dc -êéøö ïéà
úåëåñä âç øîåì`l xg`z lal oixfegyk s` -

b"d .ea weqr oiprd ixdy ,exikfdl jixv did

ïåøçà äæù øîåì øîàð äîì ,áåúëä øáéã åáù
.dfd xcqk mze` xeariy cr -äùòì àåää-

.oey`x lbxa e`iadl eilr dyr zevncéáøå
øéàîizii` `pngx dil xn`c oeik :jl xn` -

oey`x lbxaon exgi` m`e ,el rawy onf edf -

crendla"a dil mw `linne ,xegi` ded -

."xg`zäðåé 'øã àùé÷ä'c) zereay zkqna -

milbxd ixiry lky xnel jixhvi` (`,i

opitlic ,eiycwe ycwn z`neh lr mixtkn

oer z` z`yl" :dia aizkc ,g"xc xiryn

.(i `xwie) "dcrdúøöòì ïééðîbga eli`c -

(`,h 'c dbibg) ol `wtp zevnd bgae zekeqd

edi leki "mini zray 'dl bg eze` mzebge"n

'f lk oibbegi`e ,bbeg dz` eze` ,"eze`" :l"z -

'f xn`p dnl ok m` .'f lk bbeg dz`-

oey`xa ezbibg bg `l m`y ,minelyzl-

.ipya dpaixwiá"ù÷ ø"æô'qna eizyxit xak -

`nei]] 'keq zkqne [`,b 'coerh [`,gn 'cñééô
xcq itl axw epi`e ,ipinya `ad xtl

mizyn ueg bgd ixta eylye epyy zexnynd

zg` oi` ipiny ly xte ,eyly `le epyy

zexnynd lk `l` ezaixwn mizy oze`n

oerhe .zeqitnìâøå ïîæenvrlbg my oi`y -

.eilr zekeqdïáø÷åenvrlepaxw oi`y -

cg` mda mihrnzn mixtdy bgd ini x`yk

ipy minid x`ye .cg` xt `l` epi` dfe ,cg`

'fe cg` li` dfe ,miyak xyr drax`e mili`

.miyakøéùåenvrllyl dey exiy oi` -

,exiy epl yxtzp `le .okecd lr xne`y zekeq

lr gvpnl" :`ed ,exiy `vnp mixteq zkqnae

."zipinydäëøádnvrlz` eid oikxan -

meia" :(g `"n) '`py ziad zkepgl xkf ,jlnd

"jlnd z` ekxaie mrd z` gly ipinydjk -

.(c"t) dkeqc `ztqeza yxetn
ïåòè
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è÷ì`l" :aizkc dyrz `la xar edl liwy i`c ,dcya gipdl aiig - d`te dgky

(my) :aizke (my `xwie) "dlkz `l"e (ck mixac) "aeyz `l"e (hi `xwie) "hwlz

`zi`ck ,ipdn `l ciar i`c ,ozile xifgdl aiig ,mlhpe xarc `kide "aefrz xble iprl"

dnwd on d`t yixtd `l m`e (`,e sc) dxenzc w"t,ixkd on e` mixnrd on yixtn -

lwyc :yxtl yi cere ."xg`z la"a `ki`e

la"a `ki` f`e ,miipr `kilc oebk ,xzida

'c oileg) "rexfd" seqa opixn`c `de ."xg`z

lwynl miipr eed `l ,xeyika rxf iel (a,clw

xble iprl" :xn` ,zyy axc 'inwl `z` ,hwl

"mze` aefrz`l ,mitlhrl `le miaxerl `le -

qpek m` xar `lc `l` ,diytpl lewyilc xn`w

m`c ,dnexzn mzd jixtcn ,edine .ezia jeza

'ipznn inp jixte .d`iane dxt xkey odk my oi`

:ipyne ,minca mze` oilrn odk my oi` m`c

hwlac rnyn .eda aizk dpizpc mzd ip`y

,`iyw `nw 'itle .diytpl liwy d`te dgky

mlhpe xare miipr `ki`ca i`cxaer ixd -

miipr `kilc `kid `wecc ,"xg`z la"a xzl`l

`kid la` ,milbxa `l` "xg`z la"a xaer oi`

miipr iniiwcyie !dwcv enk ,xzl`l xar `w -

`idd ik ,miipr jxevl hwlna oebk :yxtlopzc

df ixd xn`e hwlny in (h dpyn) d`tc c"ta

iprl dppzi :`"kge ,el dkf :xne` `"x ,ipr ipeltl

hxR `kd aiyg `lc `de .oey`x `vnpd¤¤

zellere.ipdl yg `l ,ipd ipzc oeik -

ïéàåxacn aezkd eay zekeqd bg xnel jixv

`id ef - oexg` dfy xnel xn`p dnl

oiyxec y"xe xfrl` 'x `zyde .'hpewd zqxib

xaq xne mxeb dfy xaq xnc `l` ,cg` oipra

xnel jixv oi` :qixb l`ppg epiaxe .oexg` dfy

xn`p dnl ,dligz aezkd gzt eay zevnd bga

.dpey`x dfy xnel -äìà'dl eyrz

i`dc b"r`e .mipy micren herine - mkicrena

aizkc `ed daeg zepaxwa `xwdia aizk `d -

."mkizeacpe mkixcpn cal" :inp

ø"æôenvr ipta lbx :qxhpewd yxit - a"yw-

xnel dvexe ,eilr zekeqd bg mW oi`y¥

`le ,zxvr ipiny oixikfn dltze oefnd zkxaac

eid oikxany qxhpewa 'it dnvrl dkxae .zekeq

'`) mikln xtqa 'izkc ziad zkepgl xkf jlnd

z` ekxaie mrd z` gly ipinyd meia" ('g

] dkeqc `ztqeza `ipzck ."jlndh"i [c"t

,oaxw ,envrl onf ,envr ipta qiit bg ly oexg`d

gly ipinyd meia" :xn`py ,envrl dkxae ,xiy

"daxre alel" wxtae ."jlnd z` ekxaie mrd z`

:mzd `ipzc ,jk rnyn oi` (mye `,fn 'c dkeq)

dkxae xiy oaxw miperh bgd ini zrayy myk

dpilei`n :xnel dvexe .'ek oerh ipiny jk -

dkxa?`ki` in dray lk onf :jixte ,onf -

dkxa i`n :wiqnednece .dltze oefnd zkxa -

envrl lbxe .`kdc `idd z"x yxtnc `eddllbxl mcew mini dray ezn xaewd (`,hi 'c) `xza wxta ohw crena 'ixn`c meyn ,zelia` oiprl yxit l`ppg epiaxe .dpil dperhy --

mila` xy`k mgci miylye dpill ycew :ely aixrna cqi envr z"xe .zxvr ipiny meyn miyly zxifb epnn dlha ikd 'it`e ,lbxd mcew dray `kilc oipnife .miyly zxifb epnn dlha

dgciy xnel xyt` i` ,edine .mgpiely ipinye bgde bgd iptl cg` mei (mye a,ck 'c) ohw crenc `xza wxta opixn` `dc ,ixnblo`k oi` dkeqc `iddne .mei mixyre cg` o`k ixd -

jlnd zkxaa inewe`l ivn ded `l mzde ,mzdc `edd ik `kdc dkxa oi` m` di`xxiy bgd ini zraya dizilc meyn -oi`y dn ,mly xenfn zqpkd ziaa mixne` eidy :z"x xne` -

mixne` eidy rnyn mixteq zkqnae .i"daned jipniqe (mye `,dp 'c dkeq) "lilgd" wxt `zi`ck xg` meia eivge cg` meia eivg `l` ,mly xenfn mixne` eid `ly bgd ini x`y lka ok

"zipinyd lr gvpnl" :zqpkd ziaa.ycwnd ziaa mixne` mield eid ok enk `nye -

úùôú"mini" :opiyxcc `dl inc `l - zytz `l daexn"miax" ,mipW -mipyn xzei siqedl z`a m`y ,ith `gip mzdc .dyly -`kd la` ,seq xacl oi` -ithc ,seq xacl yi - §©¦

"mini" :`ipz mipdk zxezae .`l dpenyndaxd mini leki ,mipy -daexn zytz ,hren ernyne daexn ernyny lk :`aiwr iax xn` -:xne` `xiza oa dcedi 'x .zytz `l -

dlk dpi` zg`e dlk zg` ,zecn izy.daezk `id (mye :d 'c) dkeq yixae ,'ek lerpl e` geztl aezkd `a dnl ike :dingp iax xn` .dlk dpi`y dcna `le dlk dcna oiccen -
dn

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

ìò eøáòL ïåék ,äàôe äçëL è÷ìL ïäéìâø äLìíé ¤¤¦§¨¥¨¥¨¤¨§£¥¤§¨§¨¦
¯á"a øáBòìL :øîBà ïBòîL éaø ."øçàzìäL ¥§©§©¥©¦¦§¥§¨

âøì:øîBà øéàî éaø .äìçz úBvnä âçå ,ïøãñk íé §¨¦§¦§¨§©©©§¦¨©¦¥¦¥
ò øáòL ïåékìâø ïäéìá"a øáBò ãçàì."øçàz ¥¨¤¨©£¥¤¤¤¤¨¥§©§©¥

à éaøìò eøáòL ïåék :øîBà á÷òé ïa øæòéìïäé ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥¨¤¨§£¥¤
âø éðLìá"a øáBò íéìà éaø ."øçàzìéaøa øæò §¥§¨¦¥§©§©¥©¦¤§¨¨§©¦

ò øáòL ïåék :øîBà ïBòîLìøáBò úBkeqä âç ïäé ¦§¥¥¨¤¨©£¥¤©©¥
òìá"a ïäéìéãkî ?àn÷ àpúc àîòè éàî ."øçàz £¥¤§©§©¥©©§¨§©¨©¨¦§¥

ñ eäéépéîì,÷éìänìéìúBvnä âça" ázëéîe øãäî ¦©§¨¥¨¨¦§¤§©¦§©§©©©
dpéî òîL ?"úBkeqä âçáe úBòeáMä âçáe¯ìá"ì §©©¨§©©§©¦¨§©

éøö Bðéà :øîBà ïBòîL éaøå ."øçàzCìâça" øîB §©¥§©¦¦§¥¥¨¦©§©
,áeúkä øaéc BaL "úBkeqäì?øîàð än¯ìøîB ©¤¦¥©¨¨¨¤¡©©

úàáe" áéúëc ?àîòè éàî øéàî éaøå .ïBøçà äfL¤¤©£§©¦¥¦©©§¨¦§¦¨¨
ïðaøå ."änL íúàáäå änL¯àeääì.äNò¯éaøå ¨¨©£¥¤¨¨§©¨©©©£¥§©¦

øîàc ïåék ,øéàîìå ,éúééà àðîçø déìéúééà à¯ ¥¦¥¨©£©¥©£¨¨©§¥§¨©§¥
énîìí÷ àìá"a déìà éaøå ."øçàzìá÷òé ïa øæòé ¦¥¨¨¥§©§©¥§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

eNòz äìà" áéúëc ?àîòè éàîì"íëéãòBîa 'ä ©©§¨¦§¦¥¤©£©§£¥¤
íéãòBî èeòéî¯.íéðL¯?ïðaøå¯àeääìéaøãë ¦£¦§©¦§©¨©©§¦§©¦

k eLweä :äðBé éaø øîàc .äðBéìíìek íéãòBnä ¨§¨©©¦¨§¨©£¦¨
äæìò íéøtëî ïìekL ,äæì.åéLã÷å Lc÷î úàîeè ¤¨¤¤¨§©§¦©§©¦§¨§¨¨¨

à éaøåì?àîòè éàî ïBòîL éaøa øæò¯,àéðúcåéaø §©¦¤§¨¨§©¦¦§©©§¨§©§¨©¦
àì:øîBà ïBòîL éaøa øæòì,"úBkeqä âç" øîàé à ¤§¨¨§©¦¦§¥ŸŸ©©©

.áeúkä øaéc BaLì?øîàð änì.íøBb äfL øîB ¤¦¥©¨¨¨¤¡©©¤¤¥
à éaøå øéàî éaøåìúBvnä âça" éàä ,á÷òé ïa øæòé §©¦¥¦§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§©©©

?déa eLøc éàî "úBkeqä âçáe úBòeáMä âçáe¯ §©©§§©©©¨§¥
éòaéîìeäìà éaøãëìøîàc .àéòLBà éaø øîà øæò ¦¨¥§§¦§©¦¤§¨¨¨©©¦©£¨©£©
à éaøìïéipî :àéòLBà éaø øîà øæòìLiL úøöò ©¦¤§¨¨¨©©¦©£¨¦©¦©£¤¤¤¥

ìLz dìk ïéîeìäòáL¯zìãeîìúBvnä âça" øîB ¨©§¦¨¦§¨©§©§©©©
úBòeáMä âç Léwî "úBkeqä âçáe úBòeáMä âçáe§©©¨§©©©¦©©¨

ìLé úBvnä âç äî ,úBvnä âçìLz Bìk ïéîeìäòáL¯Lz Bì Lé úBòeáMä âç óàìïéîe §©©©©©©©¥©§¦¨¦§¨©©©¨¥©§¦
kì.äòáL¯åìLwéìäðBîL ïìäì äî :úBkeqä âç¯!äðBîL ïàk óà¯âø éðéîLì ¨¦§¨§¥©§©©©§©¨§¨©¨§¨§¦¦¤¤

.àeä Bîöò éðôa¯âø éðéîL ïðéøîàc øeîéàìBîöò éðôa¯ìáà ,á"ù÷ ø"æô ïéðòììïééðò ¦§¥©§¥§¨§¦©§¦¦¤¤¦§¥©§§¦§©£¨§¦§©
Lzìïéîe¯kä éøácìLzìL ïBLàøä áBè íBé âç àìL éî :ïðúc .àeä ïBLàøc ïéîeì ©§¦¦§¥©Ÿ©§¦§¦¦§©¦¤Ÿ¨¨¦¤
âç¯k úà ââBçìâøäìL ïBøçàä áBè íBéå ,ìäaeøî zNôz .âç¯ìzNôz ,zNôz à ©¥¤¨¨¤¤§¨©£¤©¨©§¨§¤Ÿ¨©§¨¨©§¨

.zNôz èòeî¯àìàìä éàîìàðîçø déáúk àúëì?úBkeqä âç¯ìdéLewàì,úBvnä âç ¨¨©§¨¤¨§©¦§§¨§¨¥©£¨¨§©©§©¥§©©©
äî

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

              

      
         

          
          

           
          

         
         

      
       

        
        

         
         

          
           
          

        
        

        
         

        
         

   
          

        
         

        
         

       
          

        
        

          
        

       
       

   
         

       
          

      
        

       
          

         
   

          
         

      
       

       
        

 
         

        
         

         
        

         
         

         
        
        


          
        

       
         

       
      

      
        

       
         

         
          

        
         

           
       

         
          

          
  

        
     

       
         

        
       

          


       
        

        
           

           
          

         


       
          

         
         
          

        
         

         
          

         
       

   





































































































































































































































קפ              

      
        

       
    

       
       

         
       

         
         

           
          
         

 
         

         
      

         
      

        
        

        
         

        
         

        
 

        
          

          
      

         
          

      
       

         
       


        

         
         

       
         

         
         

           
           

  
         

        
    

        
       

         
        
         

  
       

        
          

        
       

          
       

         
 





































































































































              

        
 


        

        
         

        
         

      
       

         
      

      
      

      
         

       

     
        
         

        
         

    
        

         
          

    
       

        
        

         
   

     



































































המשך ביאור למסכת ראש השנה ליום קמישי עמ' א'

izni`n` cenr d sc ± oey`x wxt`nei
äðéì ïåòè.cren ly eleg lil -ø÷áá úéðôå`l h"ia -mei `ed ixdy ,`xw xn`w

.dxfra ze`xil eaeigyïåòîù éáøå ÷"úå'x eli`c .xg`z lal `xw i`d dil iyxcc -

xzii` ,dicegl zekeqd bgn xg`z la sili edi`c ,icin `iyw `l oerny 'xa xfrl`

.oinelyzl `yiwdl 'ereayd bge zevnd bg dilíéîé äðîcr" :(`i xacna) '`py -

."mini ycgùãç ùã÷åycg dn .zepaxwa -

,oaixwn `ed ycg y`x meia eiepnn cg` eyecw

lr dpnp `edy minid on cg` ,mdl rawed onf

.mciúøöò óàcg`a dizepaxw z`ad -

,mireay ici lr zipnp `id ixde ,diiepnn

zeninz zezay ray" :(bk `xwie) xn`py

."dpiidzàîåé ãç àîéàextqz" :aizkc -

.(my) "mei miyngàåä íéìâøá áø÷éî øá çñôå
ylyc xg`z laa lirl `pz dil xn`wc -

!oqipa c"ia `l` eaixwdl leki epi` ixde ,milbx

çñô éîìùxtkzpe ca`y epnfa axw `lya -

migqta dl `wtpck ,minly dyrp `ed ,xg`a

milbx 'b oxg` m` ,minly oze`e (a,fv sc)-

.xaer
çñôë
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äîgqtd ini xg`le ,gqtd ini 'f lk milyexia oiliy `l - dpil oerh zevnd bg

gqtle mixekale zxvr ipinyl :oebk ,dpil opiaxnc izkec lkac .el jlie mikyi

"ikp` d`x" zyxta ixtiqa zepaxwd lkle ipy.cg` dlil `l` dpil opiaxn `l -

zlyae" :aizke "axra gqtd gafz" :"d`x" zyxta aizk gqtc diteba iziinc `xw i`de

ynn xwaa e`l ,edine ."xwaa zipte zlk`e

lil dpil oerhc 'hpewa 'itck `l` ,h"i `edc

ixdy `xw xn`w `l h"iac ,cren ly eleg

zekeqd bg oke .dxfra ze`xil aiigy mei `ed

dpil oerhcrnync i`de .cg` dlil epiid -

`ki`c bg iab (`,fn 'c dkeq) "daxre alel" 'ta

in dray lk dpil jixt `lcn ,dray lk dpil

onf iab jixtck ,`ki``ai `l m`y epiid -

e` ipy meia wx ,oey`x meia milyexia lbxa

bgd inin cg`a.eixg` ly dlil dpil oerh -

wetizc :dnize .gqtd ini 'fn cg`a `a m` ,oke

eidc dgny inly meyn dpil oiperhc dillk

alel" 'ta ,dpeny dgnyde lldd :opzck ,dpeny

,dpyd zeni x`ya 'it`e (a,an 'c my) "daxre

oaxw `ian m`:ixtiqa `ipzck ,dpil oerh -

"jild`l zklde xwaa zipte"oiperhy cnln -

il oi` .gqtc `inec ,migafd lk :xnelk .dpil

oii dgpne zeter zeaxl oipn ,cala el` `l`

mivre dpealedz`y zepit lk ,"zipte" :l"z -

'ta ,i`pz ibilt ipy gqtae .jli`e xwad on dpet

dpil oerh c"nc `nrh yxtn ixtiqae (mye a,dv 'c migqt) "`nh didy in" wxtae (mye a,fn sc) "daxre alel"meia oaxw iziin `lc dl zgkync :l"ie !dpeale mivrk `ed ixdc -

milyexil `ay"zgnye" (zlk`e) :xn` (mye `,g 'c) dbibgc w"ta ,cere ,mini ipyl oilk`pc ,lenz`n einly glyc oebk -"mixac el`" 'ta opixn`e ,dgnyl zegny ipin lk zeaxl -

ogky` `peeb i`d ike .dgny zrya dgiaf opirac xg`n ,zaya zeidl oey`xd h"i lgyk dpeny dgny dl zgkyn `l xg` oiprac ,oyi oiie diwp zeqka 'it` (`,`r 'c migqt)

`nizc `cd (ozpei) x"` ,dpil oiperhe :opzc (zexekac) ipy wxt inlyexiaoaxw mdnr yi la` ,oaxw mdnr oi`ya -a,ev 'c migaf) "z`hg mc" 'tae .oaxwd zngn dpil oiperh jk `la -

lbxd zligzn ea lyia m` xne` oetxh 'x :opzc `d iab ,zg` dlilk oiaeyg mleky ,gqt ini 'f dpil oerhy zvw rnyn (myex"` ?oetxh 'xc h"n :`xnba opixn`e .lbxd lk ea lyai -

o`yry okzi dpil oiprl n"n ?lbxa xzep oi` ike ?lbxa lebt oi` ike :dlr jixtc ,ikd `niiw `lc b"r`e .cg` xwa mlek o`yr aezkd "jild`l zklde xwaa zipte" :`xw xn`c ,wgvi

bgle ."zipte" aizkcn eaxzn zepaxwd x`y lke (`,fn 'c dkeq) "daxre alel" 'ta dpil oiperhc mixekae zxvr ipinyc `zyd `gipe .ezial aeyi lbxd xg`c ,`xwc dihytk cg` xwa

"zipte"n i`c ,`yiwid jixhv` zekeqd`d inp `gipe .zevnd bgk '` xwa aeyg lbxd lky ,lbxd ini zray lk z`vl xeq`c opireny`l `yiwid `iz`e ,zg` dlil `pin` ded -

.dpil oiperh bgd ini zrayc (my f"b) "daxre alel" 't xn`wcäøîàzxvr ycwe mini dpn ycg ycwe mini dpn dxeza,dq 'c) "l`rnyi iax" wxt zegpna opixn` `peeb i`d ik -

jenqy zxvr s` xkip ez`ial jenqy ycg dn zxvr ycwe mini dpn ycg ycwe mini dpn :dxez dxn`c `dn ryedi 'x dl silie zayd xg`l zxvr mixne` eidy miqezia iab (mye

,ea zepnl eligziy reaw mei mdl xkip miyngd oipnl jenq zxvr s` ,dpald clen zryn mei mixyre dryzn epiidc ,zepnl ligzd izni`n xkip epeayg z`ial xnelk ,xkip ez`ial

ziy`xa zayd xg` cr oipiznn m`y .oey`xd h"i zxgnn ycga xyr dyy meia epiidcminrt ,g"ia minrt ,f"ia minrt ,e"ia zepnl oiligzny minrtc ,reaw mei xkid my oi` -

ycg dn :yxtn z"xe .qxhpewa my 'ity enk ,h"iaycgd c"a eycwi xgnle ,clep didiy `nlr ilek irci `xdiq iqknc cinc ,ycg y`x didi izn xkip ycg ly ez`ial jenqy --

dze`a oeiqa de`xyke ,ycgl dynga dlecb dpald dnk odipir epziy ,oqipa xyr dyya zepnl oiligzn m` epiidc ,ez`ial jenq yeciw onf mlerl recie xkip `diy jixv zxvr s`

xeriymeyn ."laei ycwe mipy dpn" :mzde `kd qixb mleyn x"de .oeiqa xyr mipya mdipir epzie ,i`w oexg` h"ia `nlc (`,eq sc) zegpna mzd jixte .zxvr ycwzi xgnly erci -

xaca `l` "dxez dxn`" xninl jiiy `le ,l"f minkg yxcn `ede ,zery `le ,miycgl dpen dz` mini ,"mini ycg cr" aizkcn (`,d 'c) dlibnc w"ta ol `wtp "ycg ycwe minidpnc

laei zxitq oke .aizk `icdac ,zxvra mgld izye gqta xner `ad dxez dxn` :ikd xza ipzc `edd ik .oicen miwecvdymlerly ,xkip epeayg zlgzd ez`ial jenqe .`icda aizk -

.mlerl dpzyi `le oey`x h"i zxgnl didi dfy ,reaw mei zxgnl zepnl miligzn mlerly ,xkip `di epeayg zlgzd z`ial jenq zxvr s` .miyng zpy zxgnl zepnl miligzn

dxn` dn iptn xn`w mzdc meyn wlgl `xazqn `le !mdibexz`a edenbxy ,ea micen miwecvd oi`y t"r` ,bga iptl min ekqp :dxez dxn` (`,fh 'c) oiwxita onwl epivnc ,`iywe

zlibnc w"t `ipzck ,mi`ian md cigi lyn :mixne` eidy ,ea micen miwecv oi`e ,dycg dnexzn `ade Wcg :dxez dxn` "eycga ycg zler" :opiyxcc (`,f 'c onwl) ogky` cere .dxez©¥§¨¥

da ecen `l i`e ,ef dyxc `ian ryedi iax did miqezia ly mdixacn iwet`lc ,eixacl crq yi ,n"n .dl iziin zegpna mzde ,ziprzwegnl oi` la` ?ef `id daeyz dn -liaya

ycg aeyg ycga cg` meicn (a,i 'c) oiwxita onwl ogky`c ,ycgn eiiepnl zxvr :sili ikdc ,d`xp cere .mixtq ok.diiepnl dpyk eiiepnl ycge ,dpy miaeyg dpya mei miyly -

`nei cg zxvr `ni`e jixt ik ,sili laein i`c :cere.hren oipn `edc ,mipy ly eiiepnl ied d"t`e ,oihinye mipy opipn inp laei ?opipn `l ireay opipn inei zxvr eh` ipyn `w i`n -

hren zytzc ,`nei cg `nip ,zxvr inp ikdeycgn sili i` la` .zytz -laein slip iieyw`l `kil `dc ,`gip -,eizepaxw z`adl eiiepnl ycg oiycwny ,sili oaxwn oaxw `dc -

zytz hren zytz izk` :`niz ike .qxhpewa yxitck,`ai izn ,deyd oeayg i"r dry xkip ez`ial jenq ycg dn :l"i cer .diiepn lkl zxvr opixn` opitli ycgnc oeik !`nei cg -

ycg oiycwn g"xn mei miyly exaryk mlerlydpi` miwecvd ixacle .zxvr miyng xg`l mlerly ,zxvr `ai izn xikdl yi ,deyd oeayg i"r xkip ez`ial jenq zxvr s` -

.xzei yi minrtly ,zxkipéàå.eilr xaer cin ixde - dil igc` diaxw` `léîìùdyly xar m` ,minly oze`e .minly axwc ,oey`xd `vnp k"g`e ,xg`a xtkzpe ca`y - gqt

milbxdlile mini ipyl zlk`p c"i zbibgc ,okzi `le .c"i zbibg :'hpewa my yxit ,dlile meil milk`py gqt inlye xifp inly daxnc (`,el 'c migaf) "oileqtd lk" wxtae .xaer -

dlile meil zlk`pc (`,r 'c) mzd rnyn `niz oalc b"r`e (mye :hq 'c) "mixac el`" wxt migqta (`ipzck) ,cg`"bg gaf" yixcc ,gqtl ywzi`cn sili edi` -"gqtd" ,dbibg ef -

'c) "dy`d" wxt migqta xn`c `d `zyd `gipe .`kdc i`d qxhpewa yxitck ,mzd ixii` gqtd xzenac d`xp jkl ."einly zcez" :aizkcn dl sili "mileqtd lk" 'tae ,ernynk -

dlile meil lk`p gqtd xzenc ,gqtd xzen meyn izipe (mye `,htdxary gqt `iadl "ayk m`" :opiyxc inp (mye `,h sc) migafc w"t mzd ,edine ."einly zcez" aizkcn epiid -

minly zevn lkl gqt zngn mi`ad minlye ezpy`l gqt zngn mi`ad minly edpd -dxarl cg ,i`xw `zlzn mzd yixc gqtd xzFn ipiipr lkc ,c"i zbibga `l` yxtl okzi©
ezpy

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

ïeòè úBönä âç äîìäðé¯úBkeqä âç óà ©©©©¨¦¨©©©
ïeòèì.äðé¯?ïìðî íúäå¯ø÷aá úéðôe" áéúëc ¨¦¨§¨¨§¨¨¦§¦¨¦¨©Ÿ¤

äåìzëìäàìéà ïa) ïBòîL éaøå àn÷ àpúå ."Eì(øæò §¨©§¨§Ÿ¨¤§©¨©¨§©¦¦§¤¤§¨¨
Lzìïéîeìàðî úøöòì?eä¯à÷ôðìäaø éðúcî eä ©§¦©£¤¤§¨§¨§¨§¦§¨¥©¨

àeîL øaìàeîL øa äaø éðúc .ìäøBz äøîà : ©§¥§¨¥©¨©§¥¨§¨¨
äî ,úøöò Lc÷å íéîé äðî ,Lãç Lc÷å íéîé äðî§¥¨¦§©¥Ÿ¤§¥¨¦§©¥£¤¤©

Lãçìåéeðî¯úøöò óàì.åéeðî¯ãç úøöò àîéà Ÿ¤¦§¨©£¤¤¦§¨¥¨£¤¤©
!àîBé¯éòeáL ,ïðéðî éîBé úøöò ehà :àáø øîàìà ¨£©¨¨©£¤¤¥¨¥©§¥¨

äåöî :øî øîàäå !?ïðéðîìäåöîe éîBé éðîéîìéðîéî ¨¥©§¨¨©©¦§¨§¦§¥¥¦§¨§¦§¥
Láø÷éî øa çñôe .áéúk "úBòeáL âç" :ãBòå .éòeá §¥§©¨§¦¤©©¦§©

âøaìàòéá÷ àðîéæ çñt ?àeä íéìdéáø÷à éà ,dé ¨§¨¦¤©¦§¨§¦¨¥¦©§§¥
¯éàå ,déáø÷àìéçcéà déáø÷à àì!dé¯úLL áø .dáñð éãk çñt :àcñç áø øîà ©§§¥§¦¨©§§¥¦©¥¥£©©¦§¨¤©§¦¨§¨©¥¤

çñt éàî :øîà¯Lì.çñô éî¯L eðééä éëä éàì!íéî¯L àðzìúîçî ïéàaä íéî ¨©©¤©©§¥¤©¦¨¦©§§¨¦§¨§¨¦©¨¦¥£©
L àðúe ,çñtìñ .ïîöò úîçî ïéàaä íéîìéàBä ;àðéîà Cúòc à÷ìeúà÷ çñt úîçîe ¤©§¨§¨¦©¨¦¥£©©§¨¨§¨©£¨¨¦¨¦©£©¤©¨¨

çñôë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



קפי               

      
        

       
    

       
       

         
       

         
         

           
          
         

 
         

         
      

         
      

        
        

        
         

        
         

        
 

        
          

          
      

         
          

      
       

         
       


        

         
         

       
         

         
         

           
           

  
         

        
    

        
       

         
        
         

  
       

        
          

        
       

          
       

         
 





































































































































              

        
 


        

        
         

        
         

      
       

         
      

      
      

      
         

       

     
        
         

        
         

    
        

         
          

    
       

        
        

         
   

     



































































izni`n` cenr d sc ± oey`x wxt`nei
äðéì ïåòè.cren ly eleg lil -ø÷áá úéðôå`l h"ia -mei `ed ixdy ,`xw xn`w

.dxfra ze`xil eaeigyïåòîù éáøå ÷"úå'x eli`c .xg`z lal `xw i`d dil iyxcc -

xzii` ,dicegl zekeqd bgn xg`z la sili edi`c ,icin `iyw `l oerny 'xa xfrl`

.oinelyzl `yiwdl 'ereayd bge zevnd bg dilíéîé äðîcr" :(`i xacna) '`py -

."mini ycgùãç ùã÷åycg dn .zepaxwa -

,oaixwn `ed ycg y`x meia eiepnn cg` eyecw

lr dpnp `edy minid on cg` ,mdl rawed onf

.mciúøöò óàcg`a dizepaxw z`ad -

,mireay ici lr zipnp `id ixde ,diiepnn

zeninz zezay ray" :(bk `xwie) xn`py

."dpiidzàîåé ãç àîéàextqz" :aizkc -

.(my) "mei miyngàåä íéìâøá áø÷éî øá çñôå
ylyc xg`z laa lirl `pz dil xn`wc -

!oqipa c"ia `l` eaixwdl leki epi` ixde ,milbx

çñô éîìùxtkzpe ca`y epnfa axw `lya -

migqta dl `wtpck ,minly dyrp `ed ,xg`a

milbx 'b oxg` m` ,minly oze`e (a,fv sc)-

.xaer
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äîgqtd ini xg`le ,gqtd ini 'f lk milyexia oiliy `l - dpil oerh zevnd bg

gqtle mixekale zxvr ipinyl :oebk ,dpil opiaxnc izkec lkac .el jlie mikyi

"ikp` d`x" zyxta ixtiqa zepaxwd lkle ipy.cg` dlil `l` dpil opiaxn `l -

zlyae" :aizke "axra gqtd gafz" :"d`x" zyxta aizk gqtc diteba iziinc `xw i`de

ynn xwaa e`l ,edine ."xwaa zipte zlk`e

lil dpil oerhc 'hpewa 'itck `l` ,h"i `edc

ixdy `xw xn`w `l h"iac ,cren ly eleg

zekeqd bg oke .dxfra ze`xil aiigy mei `ed

dpil oerhcrnync i`de .cg` dlil epiid -

`ki`c bg iab (`,fn 'c dkeq) "daxre alel" 'ta

in dray lk dpil jixt `lcn ,dray lk dpil

onf iab jixtck ,`ki``ai `l m`y epiid -

e` ipy meia wx ,oey`x meia milyexia lbxa

bgd inin cg`a.eixg` ly dlil dpil oerh -

wetizc :dnize .gqtd ini 'fn cg`a `a m` ,oke

eidc dgny inly meyn dpil oiperhc dillk

alel" 'ta ,dpeny dgnyde lldd :opzck ,dpeny

,dpyd zeni x`ya 'it`e (a,an 'c my) "daxre

oaxw `ian m`:ixtiqa `ipzck ,dpil oerh -

"jild`l zklde xwaa zipte"oiperhy cnln -

il oi` .gqtc `inec ,migafd lk :xnelk .dpil

oii dgpne zeter zeaxl oipn ,cala el` `l`

mivre dpealedz`y zepit lk ,"zipte" :l"z -

'ta ,i`pz ibilt ipy gqtae .jli`e xwad on dpet

dpil oerh c"nc `nrh yxtn ixtiqae (mye a,dv 'c migqt) "`nh didy in" wxtae (mye a,fn sc) "daxre alel"meia oaxw iziin `lc dl zgkync :l"ie !dpeale mivrk `ed ixdc -

milyexil `ay"zgnye" (zlk`e) :xn` (mye `,g 'c) dbibgc w"ta ,cere ,mini ipyl oilk`pc ,lenz`n einly glyc oebk -"mixac el`" 'ta opixn`e ,dgnyl zegny ipin lk zeaxl -

ogky` `peeb i`d ike .dgny zrya dgiaf opirac xg`n ,zaya zeidl oey`xd h"i lgyk dpeny dgny dl zgkyn `l xg` oiprac ,oyi oiie diwp zeqka 'it` (`,`r 'c migqt)

`nizc `cd (ozpei) x"` ,dpil oiperhe :opzc (zexekac) ipy wxt inlyexiaoaxw mdnr yi la` ,oaxw mdnr oi`ya -a,ev 'c migaf) "z`hg mc" 'tae .oaxwd zngn dpil oiperh jk `la -

lbxd zligzn ea lyia m` xne` oetxh 'x :opzc `d iab ,zg` dlilk oiaeyg mleky ,gqt ini 'f dpil oerhy zvw rnyn (myex"` ?oetxh 'xc h"n :`xnba opixn`e .lbxd lk ea lyai -

o`yry okzi dpil oiprl n"n ?lbxa xzep oi` ike ?lbxa lebt oi` ike :dlr jixtc ,ikd `niiw `lc b"r`e .cg` xwa mlek o`yr aezkd "jild`l zklde xwaa zipte" :`xw xn`c ,wgvi

bgle ."zipte" aizkcn eaxzn zepaxwd x`y lke (`,fn 'c dkeq) "daxre alel" 'ta dpil oiperhc mixekae zxvr ipinyc `zyd `gipe .ezial aeyi lbxd xg`c ,`xwc dihytk cg` xwa

"zipte"n i`c ,`yiwid jixhv` zekeqd`d inp `gipe .zevnd bgk '` xwa aeyg lbxd lky ,lbxd ini zray lk z`vl xeq`c opireny`l `yiwid `iz`e ,zg` dlil `pin` ded -

.dpil oiperh bgd ini zrayc (my f"b) "daxre alel" 't xn`wcäøîàzxvr ycwe mini dpn ycg ycwe mini dpn dxeza,dq 'c) "l`rnyi iax" wxt zegpna opixn` `peeb i`d ik -

jenqy zxvr s` xkip ez`ial jenqy ycg dn zxvr ycwe mini dpn ycg ycwe mini dpn :dxez dxn`c `dn ryedi 'x dl silie zayd xg`l zxvr mixne` eidy miqezia iab (mye

,ea zepnl eligziy reaw mei mdl xkip miyngd oipnl jenq zxvr s` ,dpald clen zryn mei mixyre dryzn epiidc ,zepnl ligzd izni`n xkip epeayg z`ial xnelk ,xkip ez`ial

ziy`xa zayd xg` cr oipiznn m`y .oey`xd h"i zxgnn ycga xyr dyy meia epiidcminrt ,g"ia minrt ,f"ia minrt ,e"ia zepnl oiligzny minrtc ,reaw mei xkid my oi` -

ycg dn :yxtn z"xe .qxhpewa my 'ity enk ,h"iaycgd c"a eycwi xgnle ,clep didiy `nlr ilek irci `xdiq iqknc cinc ,ycg y`x didi izn xkip ycg ly ez`ial jenqy --

dze`a oeiqa de`xyke ,ycgl dynga dlecb dpald dnk odipir epziy ,oqipa xyr dyya zepnl oiligzn m` epiidc ,ez`ial jenq yeciw onf mlerl recie xkip `diy jixv zxvr s`

xeriymeyn ."laei ycwe mipy dpn" :mzde `kd qixb mleyn x"de .oeiqa xyr mipya mdipir epzie ,i`w oexg` h"ia `nlc (`,eq sc) zegpna mzd jixte .zxvr ycwzi xgnly erci -

xaca `l` "dxez dxn`" xninl jiiy `le ,l"f minkg yxcn `ede ,zery `le ,miycgl dpen dz` mini ,"mini ycg cr" aizkcn (`,d 'c) dlibnc w"ta ol `wtp "ycg ycwe minidpnc

laei zxitq oke .aizk `icdac ,zxvra mgld izye gqta xner `ad dxez dxn` :ikd xza ipzc `edd ik .oicen miwecvdymlerly ,xkip epeayg zlgzd ez`ial jenqe .`icda aizk -

.mlerl dpzyi `le oey`x h"i zxgnl didi dfy ,reaw mei zxgnl zepnl miligzn mlerly ,xkip `di epeayg zlgzd z`ial jenq zxvr s` .miyng zpy zxgnl zepnl miligzn

dxn` dn iptn xn`w mzdc meyn wlgl `xazqn `le !mdibexz`a edenbxy ,ea micen miwecvd oi`y t"r` ,bga iptl min ekqp :dxez dxn` (`,fh 'c) oiwxita onwl epivnc ,`iywe

zlibnc w"t `ipzck ,mi`ian md cigi lyn :mixne` eidy ,ea micen miwecv oi`e ,dycg dnexzn `ade Wcg :dxez dxn` "eycga ycg zler" :opiyxcc (`,f 'c onwl) ogky` cere .dxez©¥§¨¥

da ecen `l i`e ,ef dyxc `ian ryedi iax did miqezia ly mdixacn iwet`lc ,eixacl crq yi ,n"n .dl iziin zegpna mzde ,ziprzwegnl oi` la` ?ef `id daeyz dn -liaya

ycg aeyg ycga cg` meicn (a,i 'c) oiwxita onwl ogky`c ,ycgn eiiepnl zxvr :sili ikdc ,d`xp cere .mixtq ok.diiepnl dpyk eiiepnl ycge ,dpy miaeyg dpya mei miyly -

`nei cg zxvr `ni`e jixt ik ,sili laein i`c :cere.hren oipn `edc ,mipy ly eiiepnl ied d"t`e ,oihinye mipy opipn inp laei ?opipn `l ireay opipn inei zxvr eh` ipyn `w i`n -

hren zytzc ,`nei cg `nip ,zxvr inp ikdeycgn sili i` la` .zytz -laein slip iieyw`l `kil `dc ,`gip -,eizepaxw z`adl eiiepnl ycg oiycwny ,sili oaxwn oaxw `dc -

zytz hren zytz izk` :`niz ike .qxhpewa yxitck,`ai izn ,deyd oeayg i"r dry xkip ez`ial jenq ycg dn :l"i cer .diiepn lkl zxvr opixn` opitli ycgnc oeik !`nei cg -

ycg oiycwn g"xn mei miyly exaryk mlerlydpi` miwecvd ixacle .zxvr miyng xg`l mlerly ,zxvr `ai izn xikdl yi ,deyd oeayg i"r xkip ez`ial jenq zxvr s` -

.xzei yi minrtly ,zxkipéàå.eilr xaer cin ixde - dil igc` diaxw` `léîìùdyly xar m` ,minly oze`e .minly axwc ,oey`xd `vnp k"g`e ,xg`a xtkzpe ca`y - gqt

milbxdlile mini ipyl zlk`p c"i zbibgc ,okzi `le .c"i zbibg :'hpewa my yxit ,dlile meil milk`py gqt inlye xifp inly daxnc (`,el 'c migaf) "oileqtd lk" wxtae .xaer -

dlile meil zlk`pc (`,r 'c) mzd rnyn `niz oalc b"r`e (mye :hq 'c) "mixac el`" wxt migqta (`ipzck) ,cg`"bg gaf" yixcc ,gqtl ywzi`cn sili edi` -"gqtd" ,dbibg ef -

'c) "dy`d" wxt migqta xn`c `d `zyd `gipe .`kdc i`d qxhpewa yxitck ,mzd ixii` gqtd xzenac d`xp jkl ."einly zcez" :aizkcn dl sili "mileqtd lk" 'tae ,ernynk -

dlile meil lk`p gqtd xzenc ,gqtd xzen meyn izipe (mye `,htdxary gqt `iadl "ayk m`" :opiyxc inp (mye `,h sc) migafc w"t mzd ,edine ."einly zcez" aizkcn epiid -

minly zevn lkl gqt zngn mi`ad minlye ezpy`l gqt zngn mi`ad minly edpd -dxarl cg ,i`xw `zlzn mzd yixc gqtd xzFn ipiipr lkc ,c"i zbibga `l` yxtl okzi©
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eizexyrn ddy m` 'ebe "mipy yly dvwn" (ci

.dipye dpey`x dpyäàöøäm` dxtkl m` -

.oexeclåöøéì àì àîéào`iady xg`n -

.dxiara
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xg` ea xinde dhigy xg` `vnpa dl iwene

`id `hiytc ,`nlra `zknq` `xwe ,dhigy

.`xw `kixv `le

øîàðåivn ded - dacp e` xcp m` oldl

aizkc ,diteb `piipr i`dn iiez`l

."dacp zxcp xy`k" (bk mixac) dia

ïéëøò'dl" :aizk edleka - zeycwde oinxge

'dl zeytp jkxra" :aizk oikxr iab

`ed miycw ycw" (my) aizk oinxgae (fk `xwie)

t"xa ,zexekaa dil yixc inp odk inxg iabe 'dl

zeycwdae (`,al 'c) "miycwend ileqt lk"

'dl ycw ezia z` yicwi ik yi`" (my) aizk

my`e z`hg dil wetiz inp `nrh i`dn :z"`e

oizrnya onwl inp opiyxcck ,minlye dlere

jizty `ven"c `xwa "jidl` 'dl" :aizkcn

`pixg` `xw dil zi`c onwlc] :l"ie !"xenyz

`xw dil iwen ,"zxac xy`"n ziad wca iycwl

la` .xazqnc ,zeny`e ze`hgl "jidl` 'dl"c

z`hga "epyxci yexc" :aizkc e`l i` [`kd

my`eded `le ,`xw i`d eda opinwen ded -

edpitlnl `kile] .zeycwde oinxg oikxr opirny

"epyxci yexc"n inplr `ay `l` rnyn `lc -

.[`hg

åìàixdy ,jnn oiyxcp ody - zeny`e ze`hg

minlye zelere .jilr daeg oilhen md-

el`c .daeg mdy dbibg inlye di`x zler oebk

:dnize .iwtp "xcp xecz ik"n zeacpe mixcpinly

`le lbxd xarc ,edl `riaw `pnf di`xe dbibg

bgdiaxw` m` k"`e ,ezeixg`a aiig epi` --

:l"ie !gqt iab lirl opiyw`ck ,'eke diaxw`

maixwd `le eyxtedc `kid ,n"ncediilr i`w -

`wtpc :n"ie .jka elqtp `ly oeik "xg`z la"a

,z`hg iab dyixc oeyl aizkcn z`hg edl

dler my`e ."dyn yxc yxc" (i `xwie) aizkc

seqa "dxezd z`f"c `yiwida yewzi`c minlye

k"`c ,okzi `le (mye a,at sc zegpn) "dcezd"

wetiz inp gqte xyrne xekae ,inp zeacpe mixcp

.yewzi` edlekc ,mzdnúåøùòîå- xekae

`lc ,`wtp `l "epyxci yexc ik"n xekae xyrn

i`c .my`e z`hgc `aeigl edcic `aeig inc

xyrne xeka dil zil"gqte" .eda aiigin `l -

.wlgl yi ,edine .edl `wtp minly `wtpc `kidn ,zyy axk gqt inlya i`c ,`kd opiqxb `léàlk (a,dk xifp) l"iwc ,`lf` diirxl my` itilg i`e - `lf` dzinl z`hg itilg

.iaxw axwn k"` dler axw my`a oicd onc :yxtnc z"xle .drex my`a dzn z`hgayíîåäù.lbxd lka `l` "xg`z la" oi`e - lbxd jezaäîdzxagl dpyn lqtp epi` xyrn

`le yxtedy xyrna xg`z laa `ki`c lirl ziyixtc i`nl elit`e .dipye dpey`x dpy zexyrn ddy m` "jz`eaz xyrn lk z` `ivez mipy yly dvwn" :aizkc ,qxhpewa yxit -

yxted `ly eze`l jixhv` xeriad zpyc `xwe ,epzpeze`" :oke ?lqtp epi`c `xw jixhvi`c ,lqtpc ol iziz `kidn ,oizrny dleka :dniz zvwe .xraznc `xw irzyn edleka n"n -

.?il dnl "dvxi `la excp xg`n oi`e dvxi `laíéùã÷.(mye a,f sc) migafc `nw wxta opixn`ck ,dyr iaiig lr zxtkn dlerc - edpip d`vxd ipac
oacn

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

éìéî éðäðî .ïì òîLî à÷ ,eîc çñôk¯:ïðaø eðúc §¤©¨¨©§©¨§¨¨¥¦¥§¨©¨©
ïéà "øãð øBcz ék"ìøîàð ?ïépî äáãð ,øãð àìà é ¦¦¤¤¥¦¤¨¤¤§¨¨¦©¦¤¡©

øîàðå ,øãð ïàkìïìäì äî ."äáãð Bà øãð íà" ïìä ¨¤¤§¤¡©§©¨¦¤¤§¨¨©§©¨
¯ïàk óà ,Bnò äáãð¯" .Bnò äáãðìà 'äìéä"E¯ §¨¨¦©¨§¨¨¦©¡Ÿ¤

" .úBLc÷ääå ,ïéîøçäå ,ïéëøòä ,ïéîcä eìàìøçàú à ¥©¨¦¨£¨¦§©£¨¦§©¤§¥Ÿ§©¥
ì"BîìL¯å àeäì"epLøãé LBøã ék" .åéôeìéç à¯eìà §©§§Ÿ¦¨¦¨¦§§¤¥

Bò úBîLàå úBàhçìLe úBìà 'ä" ,íéîìéä"E¯eìà ©¨©£¨§¨¦¡Ÿ¤¥
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izni`n` cenr e sc ± oey`x wxt`nei
ì"ú äî åúåà."aygi `l eze` aixwnd dvxi `l" :lebit iab dl ipz mipdk zxeza -

äùò úåöî åæ êéúôù àöåî.miiw jizty `ven `xw xn` ikd `nzqnc -åæ øåîùú
äùòú àì úåöîl`e ot xnyd xn`py mewn lk :irli` x"` oia` 'xck .xg`z `ly -

) 'ek.(a,hv sc zegpnúéùòå.sekl c"al dxdf` o`kn ,jgxk lr -êéäìà 'äì`xw -

.daegay xac zeaxl ,dyxcl ,`ed `xiziêéôá
ä÷ãö åæ.yixc `xizi `xw -ìà åúåà áéø÷é

ãòåî ìäà çúô`xizi `xw "eze` aixwi" -

"epaixwi" diyixa aizk `dc ,`ed.øîàã ãç-

.dyxt` `le "ilr"àáéúë äáãð àäå`xwae -

.dey dxifba dil opiax inp "xg`z la"cåà úî
áðâð.onf xg`l eyixtd m` -äì úçëùî-

.dacp `iede ,yixtd `le xn`céøä øîàã ïåâë
úðî ìò äìåò éìòaiigz` `l dpyixt`yky -

.dzeixg`aàáéúë úåðáø÷ã àðééðòáã ïåéë-

."xg`z la"läùòá øáåò:aizkc ,oaxwd lr -

."mz`ade dny z`ae"íéîìù ãìå ìò-

xg`l dxair e` zxaern dnda yixtdy

.dyicwdñåçîïîæ øeilr exar `l `ny -

.mini dpeny
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ïáãî"eze`"c yixce ,i`fr oA` xfrl` 'x bilt (`,hk sc) migafc a"t seqa - `wtp i`fr©¤

dleke .i`fr oac `ail` o`k ayiil dvex la` .odka xacn epi`e ,xacn `ed gafa

oac `ail` mixg`c `zlin ayiil wgec mzd ixdy :w"we .oizrnya enk mzd wiqn `ibeq

'b meyn mixac 'b xne` did iqei 'x" iab (mye a,`k sc) "miycw el`" seqa dxenzae ,i`fr

xyrnc `yiwid iwenc i`fr oac ,rnyn "mipwf

dnegd on miptl `l` lk`p epi` xeka dn :xekal

,dnegd on miptl `l` lk`p epi` xyrn s` -

dil iwtnc opaxle :xn`we .mixg`c dil zil

dpWn lqtp epi`y xeka `pixg` `nrhl¨¨

cenlzd m` yegl oi` ,edine ?edl `pn dzxagl

.oipr lka ayiine jled

ë"ààwxt seqa - el oi`e oenn epnn miywan

oenn :'hpewa 'it (a,hk sc) migafc ipy

wxta gkenck ,xcpa ixiinc '`xp la` .lfb ly

'x ,`ipzc (mye a,al sc zay) "oiwilcn dna"

,mc` ly ezy` dzn mixcp oera :xne` ozp

jakyn gwi dnl mlyl jl oi` m`" :xn`py

`le `hg ja" :`kd yixcc `de ."jizgzn

"`hg jzy`axary `l` ,k"g` mlyna ixiin -

."xg`z la"a

åæ"eyrz mkitn `veide" :aizkc - dyr zevn

.(al xacna)

øåîùú`d :dniz - dyrz `l zevn ef

oiaexir) "oilitz `vend" 'ta opixn`

dwgd z` zxnye" miwenc `d iab (mye `,ev sc

zevn ef gqt d"t`c ,gqta r"x iwenc "z`fd

dyrc "xnyd"c meyn ,dyrwxta oke ,dyr -

iptn :l"x xn`c `d iab (`,`t sc) `neic `xza

iepira dxdf` xn`p `l dn,xyt` `lc meyn -

!iepira xnyd aezkle :jixte ?aezkil ikidc

dyrc "xnyd" :ipyne"xnyd" inp i`de .dyr -

dyre ,xcpy dn mlyiy ,`ed dyrc`ven" -

i`wc ,dngd zriwy xg`l oiltzc :l"ie !"jizty

oiltz zgpdc dyr`"xenyz" la` ,dyr ied -

xenyiy ,dpin lirlc "xg`z `l"` i`w `kdc

"dax unewd" seqa xn`c opgei 'xle .xg`i `ly

xg`l oiltz gipn iab (mye a,el sc zegpn)

`ed e`l dyrc "xnyd"c dngd zriwy-`idd

`idde ,r"xk `lc k"r dyr zevn dline gqtc

llk okzi `l ,edine .iniiw `l `neic l"xc

zezixkc w"ta `id dpync ,r"xk `lc dinwe`l

(a,b sc) 'nba rnyn `zrnyc `ibeqe (`,a sc)

jixve .iperci ipzw `le ae` ipzwc ,r"xk `iz`c

xnyd x`yl `inc `lc ,opgei 'xc `idda wlgl

.dyrc

êéôá"dwcv itn `vi" :aizkc - dwcv ef

.(dn diryi)áéø÷écnln eze`

xn`ck ,oitek inp dyr zevn lk - eze` oiteky

`kd `xw jixhvi`c `de .eytp `vzy cr eze` oikn (mye a,hn sc zeaezk) "dzztzpy dxrp" wxtawxt opzc `d :z"`e ."epevxl" :aezky itl o`k oitek oi`c `zrc `wlqc meyn -

minlye zeler iaiig ,oze` oipkynn oi` zeny`e ze`hg iaiig (`,`k sc oikxr) "ilwyn xne`d"xg`z la icil `z`c inwn i` ?c"d .oze` oipkynn -i`e ,`l inp minlye zeler 'it` -

ikdle [zepwl dn ecia x`yi `ly ick ,jxevl `ly mpg ze`ved `ivene] ,`iadl lvrzn `edy opifgc `l` ,oiicr xar `lya mlerlc :l"ie !inp zeny`e ze`hg 'it` ,"xg`z la"a xarc

epkynl dna oi`ven oi` m`e .oipkynnmixtkn inp zelerc xn` (`,e sc) migafc w"ta `de ?zeny`e ze`hgn ith ipekynl ira (`l) h"n zeler`e :z"`e .`kd xn`wck ,oitek f` -

el oilgeny cr myn ff `l daeyz dyr m`y (`,et sc `nei) `nlra opixn`c oeik :l"i !dyr iaiig`.zeny`e ze`hgl inc `le ,xtkzn daeyza ixd -ãçd`xp - yixt` `le xn`c

ipyd `xwe ,yixt` `le xn` llb `z` `xw cgc ,i`xw ixz cg lka ikixv :ipyne ?il dnl ixze ,miweqt 'a dvex cg lka d`xp ,ieyrne dyrz `lne dyrn dywd ixdy :jk ipync il

dyrz `lde dyrd znwen j`id :l"p jk eyexit .'ek opze ,dia `aizk dacp `de ?yixt` `le xn`c zxn` zivn in :jixte .aixw` `le yixt` llb `z`xn`c ,i`xwc dacp` ieyrde

yixt` `ledacp :lirl xn`ck ,dacp aizk `xw eze`a ixdy ,xcpl enk dacpl i`wc d`xp ieyire dyrz `le dyr mipiipr 'b oze` `d -yixt` `le xn` i`w zeid ivn ji`e .drnynk -

dze`a yixtne "ef ixd" :xn`c `id dyexit dacpe .f` yixtn epi` ixdy ,"xcp dfk ilr ixd" :xne`k `ed ,daxc` ,"ef ixd" :xne` epi` yixt` `le xn` ixdy ,dfn `kti` df `d ?dacpl

ixd" xne`yk ."dzeixg`a aiigz` `ly zpn lr dler ilr ixd" :xn`c oebk ,dacpa 'it` izxz dl zgkyn xcp rnync ,yixt` `le xn`c dl zgkyn :ipyne .'eke edfi` :opzck ,dry

"ilr,dacpk `id z`f lk lre ilr ixd xne`d enk ,yixt` `le xn`c dl zgkync `l` ,dzeixg`a aiigzdl utg epi`c xne`a ,dacp oic ea x`anyk dacp zeyrl dvexe ,xcp enk `ed -

.dacpk dzeixg`a aiigzi `ly dvex ixdyåäæéà.oipiwc ('` dpyn) w"ta `id dpyn - xcpìò.dxeza aezky dn lr dpznl inc `l - dzeixg`a aiigz` `ly zpn§©§¤
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?øîBì ãeîìz äîì" øîàpL éôìøçàú àì"BîìL ©©§©§¦¤¤¡©Ÿ§©¥§©§

á"a Bøãð øçàî óà éðà òîBLìãeîìz ,"äöøéøîBì ¥©£¦©§©¥¦§§©¥¨¤©§©
"BúBà"¯"a BúBàì"a Bøãð øçàî ïéàå ,"äöøé àìà §Ÿ¥¨¤§¥§©¥¦§§Ÿ

å ,àèç Ea :àìà ."äöøéìà÷ìñ .àèç EzLàa à ¥¨¤¤¨§¥§§Ÿ§¦§§¥§¨§¨
éàBä :àðéîà Cúòcìàîéz éàå ,ïðçBé éaø øîàå ©£¨¨¦¨¦§¨©©¦¨¨§¦¥¨

à éaøìL BzLà ïéà :øæòìïk íà àlà äúî íãà ©¦¤§¨¨¥¦§¤¨¨¥¨¤¨¦¥
ïéàå ïBîî epnî ïéLwáîìïéà íà" øîàpL ,BìE §©§¦¦¤¨§¥¤¤¡©¦¥§

ìíìLìézçzî EákLî çwé änïBò éàäa àîéà ,"E §©¥¨¨¦©¦§©§¦©§¤¥¨§©¨
á"cìäúî BzLà éîð "øçàz¯eðz .ïì òîLî à÷ §©§©¥©¦¦§¥¨¨©§©¨¨

éúôN àöBî" :ïðaø"E¯"øBîLz" ,äNò úåöî Bæ¯ ©¨©¨§¨¤¦§©£¥¦§
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izni`n` cenr e sc ± oey`x wxt`nei
ì"ú äî åúåà."aygi `l eze` aixwnd dvxi `l" :lebit iab dl ipz mipdk zxeza -

äùò úåöî åæ êéúôù àöåî.miiw jizty `ven `xw xn` ikd `nzqnc -åæ øåîùú
äùòú àì úåöîl`e ot xnyd xn`py mewn lk :irli` x"` oia` 'xck .xg`z `ly -

) 'ek.(a,hv sc zegpnúéùòå.sekl c"al dxdf` o`kn ,jgxk lr -êéäìà 'äì`xw -

.daegay xac zeaxl ,dyxcl ,`ed `xiziêéôá
ä÷ãö åæ.yixc `xizi `xw -ìà åúåà áéø÷é

ãòåî ìäà çúô`xizi `xw "eze` aixwi" -

"epaixwi" diyixa aizk `dc ,`ed.øîàã ãç-

.dyxt` `le "ilr"àáéúë äáãð àäå`xwae -

.dey dxifba dil opiax inp "xg`z la"cåà úî
áðâð.onf xg`l eyixtd m` -äì úçëùî-

.dacp `iede ,yixtd `le xn`céøä øîàã ïåâë
úðî ìò äìåò éìòaiigz` `l dpyixt`yky -

.dzeixg`aàáéúë úåðáø÷ã àðééðòáã ïåéë-

."xg`z la"läùòá øáåò:aizkc ,oaxwd lr -

."mz`ade dny z`ae"íéîìù ãìå ìò-

xg`l dxair e` zxaern dnda yixtdy

.dyicwdñåçîïîæ øeilr exar `l `ny -

.mini dpeny
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ïáãî"eze`"c yixce ,i`fr oA` xfrl` 'x bilt (`,hk sc) migafc a"t seqa - `wtp i`fr©¤

dleke .i`fr oac `ail` o`k ayiil dvex la` .odka xacn epi`e ,xacn `ed gafa

oac `ail` mixg`c `zlin ayiil wgec mzd ixdy :w"we .oizrnya enk mzd wiqn `ibeq

'b meyn mixac 'b xne` did iqei 'x" iab (mye a,`k sc) "miycw el`" seqa dxenzae ,i`fr

xyrnc `yiwid iwenc i`fr oac ,rnyn "mipwf

dnegd on miptl `l` lk`p epi` xeka dn :xekal

,dnegd on miptl `l` lk`p epi` xyrn s` -

dil iwtnc opaxle :xn`we .mixg`c dil zil

dpWn lqtp epi`y xeka `pixg` `nrhl¨¨

cenlzd m` yegl oi` ,edine ?edl `pn dzxagl

.oipr lka ayiine jled

ë"ààwxt seqa - el oi`e oenn epnn miywan

oenn :'hpewa 'it (a,hk sc) migafc ipy

wxta gkenck ,xcpa ixiinc '`xp la` .lfb ly

'x ,`ipzc (mye a,al sc zay) "oiwilcn dna"

,mc` ly ezy` dzn mixcp oera :xne` ozp

jakyn gwi dnl mlyl jl oi` m`" :xn`py

`le `hg ja" :`kd yixcc `de ."jizgzn

"`hg jzy`axary `l` ,k"g` mlyna ixiin -

."xg`z la"a

åæ"eyrz mkitn `veide" :aizkc - dyr zevn

.(al xacna)

øåîùú`d :dniz - dyrz `l zevn ef

oiaexir) "oilitz `vend" 'ta opixn`

dwgd z` zxnye" miwenc `d iab (mye `,ev sc

zevn ef gqt d"t`c ,gqta r"x iwenc "z`fd

dyrc "xnyd"c meyn ,dyrwxta oke ,dyr -

iptn :l"x xn`c `d iab (`,`t sc) `neic `xza

iepira dxdf` xn`p `l dn,xyt` `lc meyn -

!iepira xnyd aezkle :jixte ?aezkil ikidc

dyrc "xnyd" :ipyne"xnyd" inp i`de .dyr -

dyre ,xcpy dn mlyiy ,`ed dyrc`ven" -

i`wc ,dngd zriwy xg`l oiltzc :l"ie !"jizty

oiltz zgpdc dyr`"xenyz" la` ,dyr ied -

xenyiy ,dpin lirlc "xg`z `l"` i`w `kdc

"dax unewd" seqa xn`c opgei 'xle .xg`i `ly

xg`l oiltz gipn iab (mye a,el sc zegpn)

`ed e`l dyrc "xnyd"c dngd zriwy-`idd

`idde ,r"xk `lc k"r dyr zevn dline gqtc

llk okzi `l ,edine .iniiw `l `neic l"xc

zezixkc w"ta `id dpync ,r"xk `lc dinwe`l

(a,b sc) 'nba rnyn `zrnyc `ibeqe (`,a sc)

jixve .iperci ipzw `le ae` ipzwc ,r"xk `iz`c

xnyd x`yl `inc `lc ,opgei 'xc `idda wlgl

.dyrc

êéôá"dwcv itn `vi" :aizkc - dwcv ef

.(dn diryi)áéø÷écnln eze`

xn`ck ,oitek inp dyr zevn lk - eze` oiteky

`kd `xw jixhvi`c `de .eytp `vzy cr eze` oikn (mye a,hn sc zeaezk) "dzztzpy dxrp" wxtawxt opzc `d :z"`e ."epevxl" :aezky itl o`k oitek oi`c `zrc `wlqc meyn -

minlye zeler iaiig ,oze` oipkynn oi` zeny`e ze`hg iaiig (`,`k sc oikxr) "ilwyn xne`d"xg`z la icil `z`c inwn i` ?c"d .oze` oipkynn -i`e ,`l inp minlye zeler 'it` -

ikdle [zepwl dn ecia x`yi `ly ick ,jxevl `ly mpg ze`ved `ivene] ,`iadl lvrzn `edy opifgc `l` ,oiicr xar `lya mlerlc :l"ie !inp zeny`e ze`hg 'it` ,"xg`z la"a xarc

epkynl dna oi`ven oi` m`e .oipkynnmixtkn inp zelerc xn` (`,e sc) migafc w"ta `de ?zeny`e ze`hgn ith ipekynl ira (`l) h"n zeler`e :z"`e .`kd xn`wck ,oitek f` -

el oilgeny cr myn ff `l daeyz dyr m`y (`,et sc `nei) `nlra opixn`c oeik :l"i !dyr iaiig`.zeny`e ze`hgl inc `le ,xtkzn daeyza ixd -ãçd`xp - yixt` `le xn`c

ipyd `xwe ,yixt` `le xn` llb `z` `xw cgc ,i`xw ixz cg lka ikixv :ipyne ?il dnl ixze ,miweqt 'a dvex cg lka d`xp ,ieyrne dyrz `lne dyrn dywd ixdy :jk ipync il

dyrz `lde dyrd znwen j`id :l"p jk eyexit .'ek opze ,dia `aizk dacp `de ?yixt` `le xn`c zxn` zivn in :jixte .aixw` `le yixt` llb `z`xn`c ,i`xwc dacp` ieyrde

yixt` `ledacp :lirl xn`ck ,dacp aizk `xw eze`a ixdy ,xcpl enk dacpl i`wc d`xp ieyire dyrz `le dyr mipiipr 'b oze` `d -yixt` `le xn` i`w zeid ivn ji`e .drnynk -

dze`a yixtne "ef ixd" :xn`c `id dyexit dacpe .f` yixtn epi` ixdy ,"xcp dfk ilr ixd" :xne`k `ed ,daxc` ,"ef ixd" :xne` epi` yixt` `le xn` ixdy ,dfn `kti` df `d ?dacpl

ixd" xne`yk ."dzeixg`a aiigz` `ly zpn lr dler ilr ixd" :xn`c oebk ,dacpa 'it` izxz dl zgkyn xcp rnync ,yixt` `le xn`c dl zgkyn :ipyne .'eke edfi` :opzck ,dry

"ilr,dacpk `id z`f lk lre ilr ixd xne`d enk ,yixt` `le xn`c dl zgkync `l` ,dzeixg`a aiigzdl utg epi`c xne`a ,dacp oic ea x`anyk dacp zeyrl dvexe ,xcp enk `ed -

.dacpk dzeixg`a aiigzi `ly dvex ixdyåäæéà.oipiwc ('` dpyn) w"ta `id dpyn - xcpìò.dxeza aezky dn lr dpznl inc `l - dzeixg`a aiigz` `ly zpn§©§¤
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äì úçëùî ïøãñë éòáã ïàîì àçéðäjcnle ,oxcqk milbx exar `le dpy dxarc -

milbx exar `ly t"r` ,dpy dxarc oeikc
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äéäùdleg owf (`,`n sc) zexekaa opzck .daxwdl leqtc - zxvra dleg

on" :aizkcn dil opiyxc (a,gk sc dxenz) "mixeq`d lk" wxtae ,mdefne

oi` dlege gqt eyibz ik" (` ik`ln) aizk cere "mifrd one miyakd on o`vd
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ãçà,xeka hwp ikdl - miycwd lk cg`e xeka

lk" :aizkcn ,aizk xekaa dpy xwirc

(eh mixac) "clei xy` xekadxekady cnln -
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oi` dlege gqt eyibz ik" (` ik`ln) aizk cere "mifrd one miyakd on o`vd

."rx

ãçà,xeka hwp ikdl - miycwd lk cg`e xeka

lk" :aizkcn ,aizk xekaa dpy xwirc

(eh mixac) "clei xy` xekadxekady cnln -

dpy eplk`z" dia aizkc xnelk ,ezpy lk lk`p

."lk" :aizkcn mzd yixc miycwd x`ye "dpya

àîìùáoebk - dl zgkyn dpy `la milbx

`gipd :'itd jk .gqt axr dycw`c

oxcqk irac c"nldiycw`c oebk dl zgkyn -

.zevnd bg xza

äðùi`c - dl zgkyn ikid milbx `la

`zy `ihn ikc ,lbxd jeza diycw`a

lirlck opira minilyc ,milbx yly `kil izk`

oey`x lbx seqc ,minily milbx `ki` p"d -

.`zydc lbx zlgz (lr) sxhvn cwzy`c

didyk diycw`c oebk xztz :yxtn inlyexiae

:opixn`c ,ok rnyn oi` onwle .gqta onf xqegn

ie`xy dryn `l` xekal dpy oipen oi`

.d`vxdlàîìùádpya dl zgkyn iaxl

`"xle ,cg` lbxa lirl xn`c n"xl - zxaern

milbx ipy xn`c awri oa`l` dl zgkyn `l -

`kd iiepyl ivn dedc oicd `ede ,milbxa dlega

.opaxle iaxlïéðîë:'hpewa 'ite - dngd zeni

"dninz"n opitlic ,iaxl mzq mipy lka d"de

sc) oikxrc (ipy) wxta gkenck ,dneg ixr izac

.(a,`løúáoicd `edc ,`wec e`l - zevnd bg

.ira lbx ilekc lirl gkenck ,zevnd bg jeza

ùøåé,`iadl aiig yxeic - xg`z laa edn

iziine (d dpyn a"t) oipiw zkqna opzck

dzne dz`hg d`iady dy`d :izkec dnka dl

sc) oiyecwc w"ta rnyne ,dzler miyxei e`iai

`ziixe`c e`l `ceary c"nlc (a,bi-

`ziixe`c c"nle .miign dyixtdykt"r` -

zexeka) "xeka yi" seqae .miign dyixtd `ly

miaiig miyxei oldl dn :xn` inp (a,`p sc

.odia` ly di`x zleraàä- di`xa `zil

lke ,rwxw el oi`y ine ,dlege ,owf oicd `ede

.di`xd on mixehtd

àäãdny z`ae" :da `pixwe - dgnya dzi`

."dny mz`ade

äùàlaaa :'hpewa 'it - dgnyn dlra-

i"`ae [miperav] micbaaozyt ilka -

`zi`ck .oivdebnd(mye a,cl 'c) oiyecwa

onfa la` ,dfd onfa ilin ipdc :z"xl `iywe

miiw ycwnd ziay,xyaa `l` dgny oi` -

'ixn` cere (mye `,hw 'c migqt) "t"r"a xn`ck

lk ohw dfi`"c 'ipzn` (mye `,e 'c) dbibgc w"t

zelrl [eia` ly] ecia feg`l leki epi`y

?diiz` o`n `kd cr "ziad xdl milyexin

rnyn .dgnya din` daiigin `kd cr :ipyne

:z"x yxtne !dgny inly meyn zelrl dwewfy

dgnyn dlra,dilr `le ,dlra lr aeigdy -

xn`wc `de ."dny z`ae" :da `pixw `l jkitl

din` daiiginc dbibga`le ,dlra meyn -

el`" 't migqta ogky` ,edine .`id meyn

`kid ,miiw w"nday onfa 'it` (`,`r 'c) "mixac

xyt` `lc.dgny zrya dgiaf opirac ,zaya zeidl bg ly oey`x h"ei lgc `kid oebk ,oyi oiie diwp zeqka DgnUn -§©§¨
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המשך בעמוד חצה
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המשך בעמוד חק

izni`n` cenr f sc ± oey`x wxt`nei
íåî ìòáel oipene ,jkl ie`x `ed clepy mein .uega hgyil cnere ,enena clepy -

.clepynäéì ìéëà éöî éîcr ezxdhn dhigy oi`e ,ded ltp `nlc ,clepy meia -

:xne` b"ayx ,(a,dlw 'c zay) `ipzc .ltp llkn dil wtp aeyc ,mini dpeny ddyiy

mc`a mei miyly ddyy lk.mini dpeny dndaae ,ltp epi` -íéùãçìiycg oipnl -

.dpydïéøåáéòìm` oiirle c"a ayil c"q `w -

.xarzdl dkixv d`ad dpydíéì÷ù úîåøúìå
znexzn migewld zepaxw oey`x aixwdl -

.ef dpy ilwy ly zetewíéúá úåøéëùì óà-

"ef dpyl" :xn`e ,exiagl zia xikynddzlk -

ycg `l` ea xc `l 'it`e ,oqipa cg`a ezpy

.cg`íëì äæä ùãçäoqipc olpne -:aizkc -

`pixg` `xw aizke ,gqtl "dy mdl egwie"

,aia` ea yiy ,aia`d ycga gqtdy

xnba zlyean zeidl ea dxika d`eazdy

.dleyiaàëéìå áéáà àðéòádxnbp xaky -

`l` xika df oi` dlit` `rxf `ki` i`e oqipn

.lit`øãà àîéàå`txg `rxf `ki`c -

.xc`n xkazndáéáà áåøze`eaz aex ediy -

.ea zexkaznäôéñà åá ùéùea oiqipkny -

zeieyr od uiwd lke minybd iptn zial zexit

.yaiil oiyicbäéúìéîì ïåùàø.ond dyrnl -

ïãéã àðúå.miycgl d"x 'ipzna `pz `lc -

ïðéðî ïñéðî íéøåáéòc"a oi`yx ike dinza -

?oqipa d"x [`xeair ikxeva oiirle ayilïéà
ïéøáòîricedl xeaiv ikxeva oipiirn oi` -

gkzyi `ly ,dpyd z` c"a exairy dlebl

.`ad xc` cr xacd÷çãä éðôî ìáà-

e` ,c"a ayiln cny exfbi `ly oicigtny

k"`` oixarn oi`e jlnd xvgl `iypd jixvy

.(`,`i sc) oixcdpqa xn`ck ,`iyp dvxi

øãà àìà ïéøáòî ïéà ë"ôòàåoitiqen oi` -

z` xeny" :aizkc ,xc` `l` dpyd lr ycg

"aia`d ycg`aiy ,xar aia`l jenqd ycg -

.epnfa aia`ïéøåáéò ú÷ñôäeycwy oeiky -

oqip myl ycgd z`dxary dpy dwqt -

oqip zeyrl oi`yx oi`y ,cer zxaern zeidln

.xeair oiprl zxg` dpy dqpkp xaky ,xc`íä
åãéòäz` mixarny qiitt 'xe ryedi iax -

mixetd xg`l c"a e`x m` ,xc` lk dpyd

xarzdl dkixv dpydy.dze` oixarn -åéäù
íéøåôä ãò íéøîåàmixne` minkg eidy itl -

,mixetd iptl xaca eayizp k"`` oixarn oi`y

.ef zecrl ewwfed jklõîçá éìåæìæì éúà-

mipyxcd eligzd jli`e mixetd on xaky

mirneyd ewwfed ,gqtd 'eklda miaxa yexcl

z` c"a exari m`e ,mei 'l seql gqt zeyrl

dpydoirneyl c"a igely ixac elawzi `l -

.'ipyxcd on erny xaky ,gqtd z` zegcl

éøééî à÷ àì '÷ñôäádwqtdc mipy iy`xa -

.ixiin `w `léùãçì åùãçá ùãçiycg -

.dyxcl `xizi
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àädlik`l ifg `lc oeik ,men lra dyrpe mzc .exwirn men lra - men lraamipen -

`kdc ,odkl dpizpa "xg`z la" jiiy didiy o`kn wcwcl oi`e .d`vxd zryn el

.(a,ek sc zexeka) ["dnk cr"] wxt `zi`ck ,jixvc ,ezpy jeza elik`dl oiprl

éøáãîdlaw dzidy xn`p `l m` ,llk ediipin o`kn slinl ivn `l - epcnl dlaw

xn` ikde .df xg` df miycgd zeny xcq mcia

.laan mcia elr miycgd zeny :inlyexia

mipzi`d gxia dpey`xa,zea` eclep eay -

lea gxiadieyr ux`de ,laep mlerd lk eay -

gxia .mdizaa dndal milea eay ,zelea zelea

eifycga idie" :jli`e o`kn .zepli`d eif eay -

"mixyr zpy elqk ycga idie" "mixyr zpy oqip

."zah ycg `ed ixiyrd ycga"

íéðùáxn` `w `dc :`iywe - ixiin `w

eilr dxary oeik :lirl xn`e ,milbxl

lkn :l"i !dpy `la milbxe milbx `la dpy

.ixiin `w `l miycga ,mewn

íä(f dpyn f"t) ,zeicra `id dpyn - ecird

iab (mye a,ai 'c) oixcdpqc w"tedexar

.yecwe xaern :ongp ax xn`c ,xc` ly 'l meia

oinei oizlz gqtl mixetn ickn :`ax dil iywne

yix ihn ike ,gqtd zeklda opiyxc mixetne ,ied

edl miwgxne `gxin"d p"d ,ileflfl iz` -

.zeicrc oizipzn` iieyw`l

ä÷ñôäáiab (`,ai 'c) onwl - ixiin `w `l

ipzw `le ,zewxil d"x ixyza cg`

`ziixaa ipzwck ,mixcploizipznc meyn -

.ixiin `w `l dwqtda

úéùàøîdfc opixn` (`,g 'c) onwl - dpyd

.ixyz

àîù`id i`pzc `zbelt - dti dti mxqni `l

(`,giw 'c n"a) "dilrde ziad" wxt seqa

xney acpzn i` ,ziriaya migitq ixney iab

`zlina "`hiyt" `kd jixtc :dniz zvwe .mpg

`kdc wlgl yi `nye !i`pzc `zbelt `iedc

.xneya enk i`d ilek yginl `kil
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äéì à÷éñô.mipy iy`xa daygilc ,`zlin -åøéáçì úéá øéëùîä ïðáø åðú ïðéñøâ éëä
'åë.`ed opaxcnc ,sili i`xwn e`lc .olpn opiqxb `le -øãàá ãçàá àìàxivaa la` -

ikdn`iddc `zrc`c xninl `kilc ,dnily dpy da xce ,dpy el dzlr opixn` `l -

`zia xbinl ypi` gxh `lc ,dxb` `zy

.oinei oizlzn xivaléøùú àîéàåd"x -

cg`a `l` cnr `l m` ,miza zexikyl

ixyz ribdy oeik ,lel`a.dpy el dzlr -

àúéá ùéðéà øâà éë éðùîåixyzl jenq --

.xb` minybd ini edleklàúééøáã ÷"úå-

.miza zexikyl xn` `lcéøèé÷miar -

.minybd zenik iede ,oicxei minybe ,oixywzn

ù"ø éðî íéìâøìå,`pniwe` diail` `dc -

xfrl` 'x `tiq :"xg`z la"l oxcqk dil zi`c

.ixyza '`a mixne` y"xeàéä éáø`ed -
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.lel`a cg` dil zilc ,edpip drax` diciclc

edpixn` `pz cg i` `l`.`iyw -àáø øîà-

`xiaq dyng `p` xn`w ikde ,`id iax mlerl
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inp xyrn e`lae ,ixyza cg`a `l` dizilc
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המשך ביאור למסכת ראש השנה ליום רביעי עמ' ב
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izni`n` cenr h sc ± oey`x wxt`nei
ïðáøå,dteq ihernl "`id" jixhvi` `le ,dzligzn ycwzzy "mzycwe"n itli `lc -

seql miyng zpy .laeid zpy dpen dz` i`e ,dpen dz` miyngd zpy ikd dil iyxc

xg`ly dpyn `l` `ad laeid zpy dpen dz` i`e ,`ad laei oipnl zg`e xary laei

.laeidäãåäé 'øãî é÷åôàìå"o`kle o`kl dler miyng zpy" :mixcp zkqna xn`c -

.d`ad dhnyl dpey`x dpye laeid zpyïéà
úéòéáù ìù øéö÷å ùéøç øîåì êéøölrc -

:aizkc i`w zaya `xwc `yixc b"r` jgxk

i`c i`w ziriay` ditiq "cearz mini zyy"

zay`x`y xeq`c `ed xivwe yixg -

?exy in zek`lnúéòéáù áøò ìù ùéøç-

yixg ziriay axr oli` dcy yexgi `ly

.ziriayl lireiyúéòéáù ìù øéö÷åoebk -

ziriaya yily d`iady d`eaz-bdep dz`

.zipinya ziriay bdpn daøîåà ìàòîùé 'ø
'åë úåùø ùéøç äî`l` aezkd xac `le -

iriayd meiae" :dia aizkck ,zay oiprl

:jcnll `a ."zeayz xivwae yixga zeayz

rexfl elit`e ,devn ly yixg jl oi` yixg dn

yexg `vn m` ixdy ,mgld izye xner jxevl

xivw s` ,zaya jl exqe` ip`e ,yxeg epi` -

jl xqe` ip`y.jl xqe` ip` zeyx lya -àöé
äåöî àåäù øîåòä øéö÷xevw `vn 'it`y --

z` dgecy o`kn cenll jl yie .xevwl devn

.zaydáøò ãò.llka cre `ed dlil -ìë
'åë äúåùå ìëåàämzipre" `xw xn`w ikdc -

oeike .iepir `xew ip` dryz zlik` ."dryza

dlik`a yitnc lk ,daiyg iepir ezlik`c

diizye"axra" xn`wcn `dc .sicr ith --

ixw ike ,dryzc iepir` citwn `l jgxk lr

dryza iepir.iepir ixw dicic dizye dlik` -
ìáåé
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éàåziriayl dpey`x miyng zpy oi`c ,qxb e"ie `la - zg` miyngd zpy dpen dz`

.d`ad

é÷åôàìåo`kl dler miyngd zpy xn`c ,dcedi iaxk dkld d"t` :i"x xne` - i"xcn

edil` iac `pzc `zrnya (mye a,h sc) f"rc `nw wxta opixn`cn .o`kle

lewyp :i`w reaya ipy dnka rci `lc o`n iab

`ibeqd lke ,ihxt` icye ,izxz d`n lkn

iaxk `nwe` `kdc oizipzn mzqc :cere .eixack

.dcedi iax lr ibiltc ,opax` biltc ,l`rnyi

l"iw op`e ,miycg oiycwn l`rnyi 'xlc :cere

ewenp iqei 'xe .miycg oiycwny `cenlz dileka

(a,n sc) [oiyecwc] w"ta l`rnyi iaxk i`w enr

seqa oikxrae hnyn ezligza laeic dil zi`c

zi`c o`nc gken (a,gk sc) ["edcy yicwnd"]

hnyn ezligzn dil,l`rnyi iaxk dl xaq -

`dc ,d`xp `l la`] .laei `liig d"xn xn`c

sc oikxr) (oikxrp oi`) 'tae `kd cenlzd xne`

di`x oi` ,edine [dcedi iaxcn iwet`l (mye ai

iwet`l" :oikxrae `kd xn`wc `dn dxenb

sc oihib) "yxbnd" wxta ogky`c ,"dcedi iaxcn

,mlrle opc `nei on :oihiba `ax oiwz` (a,dt

giken xhy ly epnf xn`c ,iqei iaxcn iwet`l

"oilgep yi"a dizeek wqt diteb `axc b"r` .eilr

(`,i sc) zeaezkc w"ta oke (`,elw sc a"a)

`niiwe ,`ziixe`c daezk xn`c b"ayxc iwet`l

epzpyna b"ayx dpyy n"k :ol,ezenk dkld -

.(a,iw sc) zeaezkc `xza wxta dpyn `ide

éøäù`d :dniz - rxfz `l jcy xn`p xak

(`,b sc) ohw cren yixa xn`c o`nl jixhvi`

,iwl `l ziriaya yxegcdxinf ickn :xn`wc

`zkld i`nl ,dxivw llka dxivae ,drixf llka

zeclez ipd`c xninl ?`pngx edpiazk,aiign -

`ziipxg``zeclez 'it` `nl` ,aiign `l -

jpd` `l` aiign `l edcic zea` iaizkc

dyixg aezkl jixv k"`e ,`icda iaizkc

,xivwn `weic xwirc :l"ie !`xiq`c opireny`l

ztqezl dxivwcne.ztqezl inp dyixg -

øéö÷åxivwa :`"aixd 'it - ziriay ly

xq`c z"x 'itl (mye a,`p 'c migqt) "ebdpy mewn" wxta ol `wtp "rxfp `l od"n inp i`dc ,`iyw izk`e .`wtp "rxfz `l"n ziriaya cia rxfpc i`c .ziriaya yily e`iady migitq

mzdc i"yx yexitle ?il dnl migitqa i`xw ixz ,dlik`a s`e .cia rxfp oick ,xeria mcew elit` migitq`l od"n oigitq opixq` ike ,yily z`ad xza opilf` `l migitqc :l"ie .`gip -

"rxfp`kdn i`e ."xivwae yixga" l"nw ,ziriaya oihwlpc epiid -."rxfp `l od" l"nw ,dxegql `l` dlik`l xqe` iziid `l -øéö÷åik `wec - ziriay i`venl `veid ziriay ly

iepiy i"r la` ,xevwl xeq` digxe`"xevaz `l jxifp iapr z`e" :yixcc ,k"za `zi`ck .ziriaya elit` ,xzen -,dvwena dze` oivew oi` ziriay ly dp`z :exn` o`kn .oixvea jxck -

dxiva jxck ,inp xwten .xwtend on xvea dz` la` ,xvea dz` i` xneynd on :mipdk zxeza `ipzc `de (e dpyn) ziriayc g"ta opz p"de .daxga dze` dvew la`iepiy i"re ,xeq` -

dxiva jxck `lyxneyne ,ixy xwten -meyn oxky oilhep ziriaya migitq ixney (`,giw sc n"a) "dilrde ziad" wxtc ziriaya migitq ixneye .xeq` inp dxiva jxck `ly elit` -

mgld izye xneroiyxet eid odili`nc ,mc` ipan dxneyl mikixv eid `lc ,ynn dxiny did `lc :l"i ?l`xyil xzend on opixn` `l i`n`e ,xneync oeik xeq` k"` -oircei eidyk -

.sere dige dndan `l` oze` oixney eid `le ,xner jxevl odyéáøålegn oitiqen l`rnyi(`,c sc) ohw crenc w"t opixn` `d :z"xl dniz - dil `pn ycewd lriaxl `zkld

,wgc mpgae .dil `pn ziriay xg` ly ztqeza dil irain `kdc :z"x uxize !dxeq` dpwf `linn ,dcli ixynl `zkldc oeike .ipiqn dynl dkld zerihp xyrc .r"xl i`xw ,l`rnyi

dkldn dteb ziriayc oeikc`lc `de .dcli ixynl `zkld jixhvi`e ,h"ie zay meyn `xw jixhvi` l`rnyi 'xl `zyde .dkldn e"w oipc oi`c ,h"ie k"deie zay dpin opitli `l -

k"deie h"ie zay lr cnll `xw jixhvi`c ,r"xl w"ena ikd ipynlr cnll `l` ,jixv `l diteb ziriaylc oeik ,ziriay iab i`xw azknl dil ied `l k"`c ,'itli `l dkldnc meyn -

.ipixg`ìë.ziriay zeaxl `z`e - zeay xn`py mewnéáøåk"dei ztqezc ecen edlekc ,k"deie h"ie zay ziriayn edlek sili ded r"xc - dil ciar i`n mzipre i`d `aiwr

xeq` ewtq k"deic `dc xninl ira (mye a,cp sc migqt) "ebdpy mewn" 'tac ,w"we (`,l sc dvia) "`iand" wxtae (a,gnw sc zay) "l`ey" wxta opixn`ck ,`ziixe`czeynyd oiaa -

dkyg wtq :opzc (`,cl sc zay) "oiwilcn dna" wxta `iyw ok enke .ztqez meyn ,ez`ivia meil jenq dlil i`ce e` ,ezqipka xeq` dkiygl jenq mei i`ce elit` `d ?i`n`e .ixii` ely

:xnelk ,mexizde elld miwxt ipy lr epnp :mzd xn`wc ,llk ztqez dil zil (a,b sc) w"enc `nw wxtc l`ilnb oaxc :cere .ikd hiwp edyn ztqeza ibqc meyn `nye !oiwilcn oi` -

exizdy drya :ziriay zkqn yixa inlyexia yxtne .zxvre gqtziy`xa zay axr dn ,"jzk`ln lk ziyre cearz mini zyy" eknq `xwnl -rwyzy cr zeyrl xzen dz` -

xzen dixg`le diptl dxeq` `id oldl dn ,ziy`xa zayn oezay zay sili (`,c 'c) w"en yixa `zi` inp df mrhe .dngd rwyzy cr zeyrl xzen dz` (zay) axr lk s` ,dngd

xn`c iaxl ,edine ,miiw d"a oi`y onfal i`xwe ,r"xk `zkld yxtl okzi `pwqn dze` itle .mind jeqipc `inec ,miiw w"nday onfa `zkld ixinbc `l` ,ikd `pwqna i`w `lc `l` .'ek

opaxc dfd onfa ziriay.xyt` `l -
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izni`n` cenr h sc ± oey`x wxt`nei
ïðáøå,dteq ihernl "`id" jixhvi` `le ,dzligzn ycwzzy "mzycwe"n itli `lc -

seql miyng zpy .laeid zpy dpen dz` i`e ,dpen dz` miyngd zpy ikd dil iyxc

xg`ly dpyn `l` `ad laeid zpy dpen dz` i`e ,`ad laei oipnl zg`e xary laei

.laeidäãåäé 'øãî é÷åôàìå"o`kle o`kl dler miyng zpy" :mixcp zkqna xn`c -

.d`ad dhnyl dpey`x dpye laeid zpyïéà
úéòéáù ìù øéö÷å ùéøç øîåì êéøölrc -

:aizkc i`w zaya `xwc `yixc b"r` jgxk

i`c i`w ziriay` ditiq "cearz mini zyy"

zay`x`y xeq`c `ed xivwe yixg -

?exy in zek`lnúéòéáù áøò ìù ùéøç-

yixg ziriay axr oli` dcy yexgi `ly

.ziriayl lireiyúéòéáù ìù øéö÷åoebk -

ziriaya yily d`iady d`eaz-bdep dz`

.zipinya ziriay bdpn daøîåà ìàòîùé 'ø
'åë úåùø ùéøç äî`l` aezkd xac `le -

iriayd meiae" :dia aizkck ,zay oiprl

:jcnll `a ."zeayz xivwae yixga zeayz

rexfl elit`e ,devn ly yixg jl oi` yixg dn

yexg `vn m` ixdy ,mgld izye xner jxevl

xivw s` ,zaya jl exqe` ip`e ,yxeg epi` -

jl xqe` ip`y.jl xqe` ip` zeyx lya -àöé
äåöî àåäù øîåòä øéö÷xevw `vn 'it`y --

z` dgecy o`kn cenll jl yie .xevwl devn

.zaydáøò ãò.llka cre `ed dlil -ìë
'åë äúåùå ìëåàämzipre" `xw xn`w ikdc -

oeike .iepir `xew ip` dryz zlik` ."dryza

dlik`a yitnc lk ,daiyg iepir ezlik`c

diizye"axra" xn`wcn `dc .sicr ith --

ixw ike ,dryzc iepir` citwn `l jgxk lr

dryza iepir.iepir ixw dicic dizye dlik` -
ìáåé
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éàåziriayl dpey`x miyng zpy oi`c ,qxb e"ie `la - zg` miyngd zpy dpen dz`

.d`ad

é÷åôàìåo`kl dler miyngd zpy xn`c ,dcedi iaxk dkld d"t` :i"x xne` - i"xcn

edil` iac `pzc `zrnya (mye a,h sc) f"rc `nw wxta opixn`cn .o`kle

lewyp :i`w reaya ipy dnka rci `lc o`n iab

`ibeqd lke ,ihxt` icye ,izxz d`n lkn

iaxk `nwe` `kdc oizipzn mzqc :cere .eixack

.dcedi iax lr ibiltc ,opax` biltc ,l`rnyi

l"iw op`e ,miycg oiycwn l`rnyi 'xlc :cere

ewenp iqei 'xe .miycg oiycwny `cenlz dileka

(a,n sc) [oiyecwc] w"ta l`rnyi iaxk i`w enr

seqa oikxrae hnyn ezligza laeic dil zi`c

zi`c o`nc gken (a,gk sc) ["edcy yicwnd"]

hnyn ezligzn dil,l`rnyi iaxk dl xaq -

`dc ,d`xp `l la`] .laei `liig d"xn xn`c

sc oikxr) (oikxrp oi`) 'tae `kd cenlzd xne`

di`x oi` ,edine [dcedi iaxcn iwet`l (mye ai

iwet`l" :oikxrae `kd xn`wc `dn dxenb

sc oihib) "yxbnd" wxta ogky`c ,"dcedi iaxcn

,mlrle opc `nei on :oihiba `ax oiwz` (a,dt

giken xhy ly epnf xn`c ,iqei iaxcn iwet`l

"oilgep yi"a dizeek wqt diteb `axc b"r` .eilr

(`,i sc) zeaezkc w"ta oke (`,elw sc a"a)

`niiwe ,`ziixe`c daezk xn`c b"ayxc iwet`l

epzpyna b"ayx dpyy n"k :ol,ezenk dkld -

.(a,iw sc) zeaezkc `xza wxta dpyn `ide

éøäù`d :dniz - rxfz `l jcy xn`p xak

(`,b sc) ohw cren yixa xn`c o`nl jixhvi`

,iwl `l ziriaya yxegcdxinf ickn :xn`wc

`zkld i`nl ,dxivw llka dxivae ,drixf llka

zeclez ipd`c xninl ?`pngx edpiazk,aiign -

`ziipxg``zeclez 'it` `nl` ,aiign `l -

jpd` `l` aiign `l edcic zea` iaizkc

dyixg aezkl jixv k"`e ,`icda iaizkc

,xivwn `weic xwirc :l"ie !`xiq`c opireny`l

ztqezl dxivwcne.ztqezl inp dyixg -

øéö÷åxivwa :`"aixd 'it - ziriay ly

xq`c z"x 'itl (mye a,`p 'c migqt) "ebdpy mewn" wxta ol `wtp "rxfp `l od"n inp i`dc ,`iyw izk`e .`wtp "rxfz `l"n ziriaya cia rxfpc i`c .ziriaya yily e`iady migitq

mzdc i"yx yexitle ?il dnl migitqa i`xw ixz ,dlik`a s`e .cia rxfp oick ,xeria mcew elit` migitq`l od"n oigitq opixq` ike ,yily z`ad xza opilf` `l migitqc :l"ie .`gip -

"rxfp`kdn i`e ."xivwae yixga" l"nw ,ziriaya oihwlpc epiid -."rxfp `l od" l"nw ,dxegql `l` dlik`l xqe` iziid `l -øéö÷åik `wec - ziriay i`venl `veid ziriay ly

iepiy i"r la` ,xevwl xeq` digxe`"xevaz `l jxifp iapr z`e" :yixcc ,k"za `zi`ck .ziriaya elit` ,xzen -,dvwena dze` oivew oi` ziriay ly dp`z :exn` o`kn .oixvea jxck -

dxiva jxck ,inp xwten .xwtend on xvea dz` la` ,xvea dz` i` xneynd on :mipdk zxeza `ipzc `de (e dpyn) ziriayc g"ta opz p"de .daxga dze` dvew la`iepiy i"re ,xeq` -

dxiva jxck `lyxneyne ,ixy xwten -meyn oxky oilhep ziriaya migitq ixney (`,giw sc n"a) "dilrde ziad" wxtc ziriaya migitq ixneye .xeq` inp dxiva jxck `ly elit` -

mgld izye xneroiyxet eid odili`nc ,mc` ipan dxneyl mikixv eid `lc ,ynn dxiny did `lc :l"i ?l`xyil xzend on opixn` `l i`n`e ,xneync oeik xeq` k"` -oircei eidyk -

.sere dige dndan `l` oze` oixney eid `le ,xner jxevl odyéáøålegn oitiqen l`rnyi(`,c sc) ohw crenc w"t opixn` `d :z"xl dniz - dil `pn ycewd lriaxl `zkld

,wgc mpgae .dil `pn ziriay xg` ly ztqeza dil irain `kdc :z"x uxize !dxeq` dpwf `linn ,dcli ixynl `zkldc oeike .ipiqn dynl dkld zerihp xyrc .r"xl i`xw ,l`rnyi

dkldn dteb ziriayc oeikc`lc `de .dcli ixynl `zkld jixhvi`e ,h"ie zay meyn `xw jixhvi` l`rnyi 'xl `zyde .dkldn e"w oipc oi`c ,h"ie k"deie zay dpin opitli `l -

k"deie h"ie zay lr cnll `xw jixhvi`c ,r"xl w"ena ikd ipynlr cnll `l` ,jixv `l diteb ziriaylc oeik ,ziriay iab i`xw azknl dil ied `l k"`c ,'itli `l dkldnc meyn -

.ipixg`ìë.ziriay zeaxl `z`e - zeay xn`py mewnéáøåk"dei ztqezc ecen edlekc ,k"deie h"ie zay ziriayn edlek sili ded r"xc - dil ciar i`n mzipre i`d `aiwr

xeq` ewtq k"deic `dc xninl ira (mye a,cp sc migqt) "ebdpy mewn" 'tac ,w"we (`,l sc dvia) "`iand" wxtae (a,gnw sc zay) "l`ey" wxta opixn`ck ,`ziixe`czeynyd oiaa -

dkyg wtq :opzc (`,cl sc zay) "oiwilcn dna" wxta `iyw ok enke .ztqez meyn ,ez`ivia meil jenq dlil i`ce e` ,ezqipka xeq` dkiygl jenq mei i`ce elit` `d ?i`n`e .ixii` ely

:xnelk ,mexizde elld miwxt ipy lr epnp :mzd xn`wc ,llk ztqez dil zil (a,b sc) w"enc `nw wxtc l`ilnb oaxc :cere .ikd hiwp edyn ztqeza ibqc meyn `nye !oiwilcn oi` -

exizdy drya :ziriay zkqn yixa inlyexia yxtne .zxvre gqtziy`xa zay axr dn ,"jzk`ln lk ziyre cearz mini zyy" eknq `xwnl -rwyzy cr zeyrl xzen dz` -

xzen dixg`le diptl dxeq` `id oldl dn ,ziy`xa zayn oezay zay sili (`,c 'c) w"en yixa `zi` inp df mrhe .dngd rwyzy cr zeyrl xzen dz` (zay) axr lk s` ,dngd

xn`c iaxl ,edine ,miiw d"a oi`y onfal i`xwe ,r"xk `zkld yxtl okzi `pwqn dze` itle .mind jeqipc `inec ,miiw w"nday onfa `zkld ixinbc `l` ,ikd `pwqna i`w `lc `l` .'ek

opaxc dfd onfa ziriay.xyt` `l -
eli`k
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קצח
izni`na cenr h sc ± oey`x wxt`nei

ìáåé'åë åèîù àìù â"òà ìáåé àéäzxarde" :aizk dipin lirl "mkl didz `id laei" -

"mkl didz `id laei" :aizk xcde "xexc mz`xwe dpy miyngd zpy z` mzycwe xtey

mkl `id laei .dpyxcz ikde ,dyxcl `ed `xizi `xwemixac ea eyrp `l 'it`e ,n"n -

`aizkc ,dfn df epwy zerwxw zhiny epiidc ,dfeg` l` aeyle ,xtey zxard ,elld

"ezfeg` l` yi` mzaye" :`xw i`d xza-

drixfa xeq` zeidl ,eilr laeid my k"tr`

.'ebe "erxfz `l" :aizkck ,dxivwe dxivaeìåëé
åçìù àìù ô"òà.laei `di micar -àéä ì"ú

elld mixac ziyr m` -e`l m`e ,laei `id -

ilzc ifg i`n laeie yxtn dinwle .laei epi` -

?xexc z`ixwaçåìéù àìá íìåòì øùôàù
íéãáòl`xyia ixar car oi`y minrt -

.geliy oerhiyøùôà éàåxtey `di `ly -

dlzyk xnel epl yi jkitl ,mlera ievn

ezkda.mlerl ievnd xaca `l` dlz `l -

ã"áì äøåñî øôåù úòé÷ú à"ãzeevl -

dxeqn micar geliye .rewzl mgelyl

o`ni m`e ,micigil`l jkld .laeid lhai -

.ea aezkd e`lzøåøã íúàø÷å àø÷ øîà-

."`id laei" dil jinqeåéðôì ùøãð àø÷î-

,dipin wilqc i`w xexc z`ixw` `idc `herin

.eipt iptl daezkd xtey zriwz` `leøééãîë
àøééã éáoeln lka xebl ezeyxa `edy in -

.dvxiyåéøçàìåaizkc zerwxw zhiny -

."ezfeg` l` yi` mzaye" :dixzaìáåé áéúëäå
.n"n laei rnyna zeaxl -ïìðî äòéèðìå-

.ixyz dly d"xcêéøáîzexenfd z` stek -

.`"pitext oixewy ,ux`aáéëøî,exiaga oli` -

.x"ihyipe` oixewyäðù åì äúìòribdy oeik -

ixyza cg` meiel dzlr -ipy oipnl dpy

.dlxräðù åì äúìò àì íåé íéùìùî úåçô-

axr m`e .ziriay axr dpi` m` `ad ixyz cr

`id ziriayztqez meyn ,eniiwl xeq` -

.ycew lr legn oitiqeny ,ziriay
úåøéôå
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åìéàëla` .dprzde zeprzdl d"awd edevy enk :xnelk - ixiyre iriyz dprzd

xn (a,gq 'c) "mixac el`" wxt migqta opixn`ck ,zeprzdl xeq` i`ce `zyd

.ixetkc `nei ilrne `ixete `zxvrn xal ,`ziprza aizi ded `zy ilek `piaxc dixa

l`rnyi 'xk i`c ,r"xk dl xaqemzd xn`w `lc `d `gip ikdae .dyxc jd dil zil -

,mkl inp opirac mixetkd mei iaxra micen lkd

.zxvr` mzd xn`wck

ìáåé,dxivwe drixfa xeq` zeidl - `id

`le erxfz `l" (dk `xwie) aizkck

zecy rwxw zhnyd ehny `ly t"r`e "exvwz

.laeia milral zexfegd

àø÷î- eixg`le eipt iptl `le eiptl yxcp

opinwen "`idc" `herin :yexit

iptlc driwz` `le ,eiptl `idy xexc z`ixw`

:dixza aizkc ,eixg`lc dhnyd` `le ,eipt

ezgtyn l` yi`e ezfeg` l` yi` mzaye"

eipt iptl laeic ieaix 'inwenc `de ."eaeyz

eixg`le`l` ,ikd yixc inp `nlrac meyn -

laeic ieaix :inp i` .incca `herin iwen `kdc

r"re] laei `ed oipr lkay ,aezkd daixy rnyn

.[`xwna d"c :c"k migaf 'qezåìéôàãdvega

`kilc `"` lirl xn`wcn ,dcen iqei 'x - ux`l

.`pixg` `xwn dil `wtp `nye ,mlerd seqa cg

êéøáî,xtra edqkne ,ux`a xegid stek

xegid eze`e ,eztitk rvn`a uvewe

.oli`d xwirn hrn setk xg` cvl `vei

áéëøîrnyne ,exiaga oli` aikxnd `ed

,`iywe .dlxra aiig aikxne jixanc

xeht dakxdc rnyn (d dpyn) dlxrc w"tac

"mzrhpe" :mipdk zxeza inp `ipze ,dlxrd on-

wetq :xne` dz` o`kn .aikxne jixanl hxt

okixady t"r` ,owetq wetqe ,owetqe ,miptb

ux`aoeylk miptba wetq oeyle .xzen -

`ivene ef dpya jixany dne .oli`a [dakxd]

zxg` dpyl okixade xfge ,zexenfwetq edf -

oli`ae ,dia`n dwqtp `lyk mzdc :l"ie !owetq

dinwl] gkenck ,dia`n dwqtpyk `kde ,owf

jixve (dlxrc w"ta) [ezrihp zryn el oipenc

geyn" wxta ikd iiepyl jiiy ded i` wcwcl

ikxern xfeg iab (a,bn sc dheq) "dngln

zakxda o`k :ipyne ,jixan meyn dnglnd

.xzid zakxda o`k xeqi`

øúåîåjixv ded `l - ziriaya oniiwl

`yix `pzc oeik ,ziriaya ipzinl

elit`c oiwcwcn jk jezne .ziriay axr

dl opinwen onwlc ,rcze .rhil ixy dligzkl

n"xl opirny (a,bp oihib) "oiwfpd" 'tae ,n"xk

cifna oiae bbeya oia ,ziriaya rhepa xn`cikd e`l i` la` .ziriayd lr ecygpc mzd yxtnc `nrh epiide .xwri -xeqi` mey o`k did m` ,k"` .mzd xn`ck ,miiwl xzen -`l -

mei miyly `d] ,mei miylyn zegt oirhep oi` :ipzw inp onwle .miiwl xizn didmiylye miyly jixv miyly xne`d ixaclc `idde [dlgzkl oirhep -,dlxr oiprl z"x dl iwen -

eniiwl xzen xn`wcne ,yxt`y enk ,ziriay oiprl `leixy dlgzkl i`c ,rhil xeq` dlgzklc rnyn ded -eniiwl xeq` `tiq ipzinl irac icii` ,`nye ?eniiwl xzen jiiy dn -

dligza rhil elit`c oeike .zxvr cr oli`d dcyae ,gqt cr oald dcya oiyxegy (a,b sc) w"enc w"ta dl iziine ,opz (` dpyn) ziriayc a"tac :dnize .eniiwl xzen `yix `pz -
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קצט
izni`na cenr h sc ± oey`x wxt`nei

ìáåé'åë åèîù àìù â"òà ìáåé àéäzxarde" :aizk dipin lirl "mkl didz `id laei" -

"mkl didz `id laei" :aizk xcde "xexc mz`xwe dpy miyngd zpy z` mzycwe xtey

mkl `id laei .dpyxcz ikde ,dyxcl `ed `xizi `xwemixac ea eyrp `l 'it`e ,n"n -

`aizkc ,dfn df epwy zerwxw zhiny epiidc ,dfeg` l` aeyle ,xtey zxard ,elld

"ezfeg` l` yi` mzaye" :`xw i`d xza-

drixfa xeq` zeidl ,eilr laeid my k"tr`

.'ebe "erxfz `l" :aizkck ,dxivwe dxivaeìåëé
åçìù àìù ô"òà.laei `di micar -àéä ì"ú

elld mixac ziyr m` -e`l m`e ,laei `id -

ilzc ifg i`n laeie yxtn dinwle .laei epi` -

?xexc z`ixwaçåìéù àìá íìåòì øùôàù
íéãáòl`xyia ixar car oi`y minrt -

.geliy oerhiyøùôà éàåxtey `di `ly -

dlzyk xnel epl yi jkitl ,mlera ievn

ezkda.mlerl ievnd xaca `l` dlz `l -

ã"áì äøåñî øôåù úòé÷ú à"ãzeevl -

dxeqn micar geliye .rewzl mgelyl

o`ni m`e ,micigil`l jkld .laeid lhai -

.ea aezkd e`lzøåøã íúàø÷å àø÷ øîà-

."`id laei" dil jinqeåéðôì ùøãð àø÷î-

,dipin wilqc i`w xexc z`ixw` `idc `herin

.eipt iptl daezkd xtey zriwz` `leøééãîë
àøééã éáoeln lka xebl ezeyxa `edy in -

.dvxiyåéøçàìåaizkc zerwxw zhiny -

."ezfeg` l` yi` mzaye" :dixzaìáåé áéúëäå
.n"n laei rnyna zeaxl -ïìðî äòéèðìå-

.ixyz dly d"xcêéøáîzexenfd z` stek -

.`"pitext oixewy ,ux`aáéëøî,exiaga oli` -

.x"ihyipe` oixewyäðù åì äúìòribdy oeik -

ixyza cg` meiel dzlr -ipy oipnl dpy

.dlxräðù åì äúìò àì íåé íéùìùî úåçô-

axr m`e .ziriay axr dpi` m` `ad ixyz cr

`id ziriayztqez meyn ,eniiwl xeq` -

.ycew lr legn oitiqeny ,ziriay
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xn (a,gq 'c) "mixac el`" wxt migqta opixn`ck ,zeprzdl xeq` i`ce `zyd

.ixetkc `nei ilrne `ixete `zxvrn xal ,`ziprza aizi ded `zy ilek `piaxc dixa

l`rnyi 'xk i`c ,r"xk dl xaqemzd xn`w `lc `d `gip ikdae .dyxc jd dil zil -

,mkl inp opirac mixetkd mei iaxra micen lkd

.zxvr` mzd xn`wck

ìáåé,dxivwe drixfa xeq` zeidl - `id

`le erxfz `l" (dk `xwie) aizkck

zecy rwxw zhnyd ehny `ly t"r`e "exvwz

.laeia milral zexfegd

àø÷î- eixg`le eipt iptl `le eiptl yxcp

opinwen "`idc" `herin :yexit

iptlc driwz` `le ,eiptl `idy xexc z`ixw`

:dixza aizkc ,eixg`lc dhnyd` `le ,eipt

ezgtyn l` yi`e ezfeg` l` yi` mzaye"

eipt iptl laeic ieaix 'inwenc `de ."eaeyz

eixg`le`l` ,ikd yixc inp `nlrac meyn -

laeic ieaix :inp i` .incca `herin iwen `kdc

r"re] laei `ed oipr lkay ,aezkd daixy rnyn

.[`xwna d"c :c"k migaf 'qezåìéôàãdvega

`kilc `"` lirl xn`wcn ,dcen iqei 'x - ux`l

.`pixg` `xwn dil `wtp `nye ,mlerd seqa cg

êéøáî,xtra edqkne ,ux`a xegid stek

xegid eze`e ,eztitk rvn`a uvewe

.oli`d xwirn hrn setk xg` cvl `vei

áéëøîrnyne ,exiaga oli` aikxnd `ed

,`iywe .dlxra aiig aikxne jixanc

xeht dakxdc rnyn (d dpyn) dlxrc w"tac

"mzrhpe" :mipdk zxeza inp `ipze ,dlxrd on-

wetq :xne` dz` o`kn .aikxne jixanl hxt

okixady t"r` ,owetq wetqe ,owetqe ,miptb

ux`aoeylk miptba wetq oeyle .xzen -

`ivene ef dpya jixany dne .oli`a [dakxd]

zxg` dpyl okixade xfge ,zexenfwetq edf -

oli`ae ,dia`n dwqtp `lyk mzdc :l"ie !owetq

dinwl] gkenck ,dia`n dwqtpyk `kde ,owf

jixve (dlxrc w"ta) [ezrihp zryn el oipenc

geyn" wxta ikd iiepyl jiiy ded i` wcwcl

ikxern xfeg iab (a,bn sc dheq) "dngln

zakxda o`k :ipyne ,jixan meyn dnglnd

.xzid zakxda o`k xeqi`

øúåîåjixv ded `l - ziriaya oniiwl

`yix `pzc oeik ,ziriaya ipzinl

elit`c oiwcwcn jk jezne .ziriay axr

dl opinwen onwlc ,rcze .rhil ixy dligzkl

n"xl opirny (a,bp oihib) "oiwfpd" 'tae ,n"xk
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øáãa íéáiçî20øeavä ãBák éðtî øeaöa àø÷z àì äMà íéîëç eøîà ìáà[aiäìBò Bðéà ïè÷ elôàå §ª¨¦©¨¨£¨¨§£¨¦¦¨Ÿ¦§¨§¦¦§¥§©¦©£¦¨¨¥¤
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ה  סעיף והמפטיר התורה קריאת שבת הלכות רפב סימן

1

2

3

4

5

6

`zax `zkld
úáùá [àé בקריאת שצריך עשרה למנין לא אבל -

.18התורה 
øåáöä ãåáë [áé'ז ישנם אפילו תקרא לא משמע -
בלעדיה  .21קרואים

øáãá íéáéåçî [âé'ג בשמיעת מחוייב הציבור -
לפחות  וברכותיהם או 22פסוקים הקטן אין ולכך -

שאחד  די אבל זו, חובה ידי להוציאו יכולים אשה

וישלימו  לתורה יעלו והקטנים - גדול יהיה הקרואים
ז' לשמוע אחד כל על חובה שאין הקרואים, מנין

.23קרואים 
זכור  כפרשת לשמוע מחוייבים שהקהל קריאה וכל
כשגדול  אף לקרותה לקטן ליתן אין - פרה) (ופרשת

ומברך  .24עולה
úåøòù éúù [ãé להיות לקטן ליתן שהקילו יש -

zetqede mipeiv
לעשרה 18) מצטרפים הקטנים שאין קמג. רס"י ושו"ע טור

ס"ב). נה (סימן שבקדושה דבר בכל
לעיל19) ÈÒ"‚עד"ז ‚ ÔÓÈÒ שחרית תפלת של ברכו אין :

לאמרה  יכול שקטן התורה קריאת של לברכו דומה וערבית
אבל  בתורה לקרות העולה על אלא כך כל חובה שאינה לפי
וקטן  וערבית, שחרית לשמען צבור כל על חובה הן אלו

חובתן. ידי מוציאם אינו חייב שאינו
ממצות 20) פטורה והאשה המצות, מכל פטור שהקטן

בהן). שחייבת מצות לימוד (למעט תורה תלמוד
לכל  שייכים שובה שבת ענייני כל תשמ"ט: בסה"ש אמנם
ישראל  כמנהג והטף, הנשים האנשים מישראל, ואחת אחד
וכו' התורה קריאת ושומעים הכנסת לבית כוללם שבאים
שבאות  שהנשים ומשמע (5 עמ' א, תשמ"ט השיחות (ס'
חלקה). (או התורה לקריאת עכ"פ יקשיבו הכנסת לבית
מרשימת  מביא קח עמ' רבקה הרבנית ימי דברי ובקונטרס
קריאת  לומר: נהגה רבקה שהרבנית מוהריי"ץ אדמו"ר כ"ק

הוא וראינה" שלנו.ה"צאנה התורה" "קריאת
הצבור,21) כבוד מפני שאסרו שמה ס"ט, נג סימן וראה

אסור. כבודם על מוחלין הצבור אפילו
מילה 22) כל לשמוע חייבים אין הדין שמעיקר אף

(אג"ק  נ"ע מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק במכתב התורה, בקריאת
ע"א: דקל"ב השל"ה דברי מביא קעט) עמ' ח"א מוהרש"ב
ס"ת  אל העם כל אזני יהיו בתורה לקרות מתחיל כשהחזן
בו  ויבינו חומש אחד כל ביד שיהי' המובחר מן והמצוה
מחשבתו  יפנה לא ובזה קורא שהחזן דבר לכל במלה מלה

בעולם... אחר דבר לשום
על 23) חיוב שאין ביאר לה סוס"י חאו"ח צ"צ בשו"ת

וא"כ  קורין, יהיו שזיין רק ז', קריאת לשמוע ממש הציבור
הציבור. להוציא ולא י"ח עצמו להוציא היא הקטן ברכת

הקטן  קריאת תלה ספ"ג מגילה מסכת על צ"צ ובחידושי
ומצדד  לתורה, לעלות יכול סומא אי הפוסקים במחלוקת
לו), מוחלין (כשהציבור לקרות יכול וחמישי בשני שעכ"פ
עדיף  דינקותא (דגירסא התורה קריאת שילמדו כדי וכן

טפי).
סט"ז.24) להלן ראה
Ê"Òעד"ז25) ‡Ú¯ ÔÓÈÒ· הוא אפילו קטן קידוש): (לענין

את  מוציא אינו שערות ב' שהביא ידוע אינו אם שנה י"ג בן
אינו  והוא בודאי התורה מן מחוייבת שהיא כיון האשה
והוא  עדיין שערות ב' הביא לא שמא כי מספק אלא מחוייב

התורה. מן המצות מכל פטור
Â"Ò ‰ ÔÓÈÒ·Â גדול הוא אפילו שערות ב' הביא לא אם :

בכל  בשערות לבדוק א"צ מקום ומכל כקטן... דינו בשנים
שכיון  א' ויום שנה י"ג בן דהיינו שנותיו לכלל שהגיע
הביא  הסתם שמן החזקה על סומכין סופרים מדברי שתפלה
ב' בהן להביא שראוי שנותיו לכלל שהגיע כיון שערות ב'
ספק). כשיש יקרא לא זכור פרשת קריאת (ועפי"ז שערות

התורה  קריאת שלענין מצדד לעיל מגילה צ"צ ובחידושי
מלאו  אם להקל יש עזרא מתקנת שהיא שבת של במנחה
ומוציא  מקריא כשהוא אפילו - אחד ויום שנים יב לקטן

י"ח. העולים

c"ag i`iyp epizeax zxezn

`zax `zkld
בעלֿקורא  שאין במקום ולמשפחתו 26המקרא לו גדול צער במקום או ,27.

zetqede mipeiv
היתר 26) אם וצ"ע סג, סי' ח"ו אפרים רבבות שו"ת ראה

שוע"ר  לשיטת אף הוא וכו') צער כשנגרם להלן (וכן זה
בכמה  שהוזכר הדחק שעת היתר הזכיר ולא בהדיא שאסר
ועוד  סק"ו המג"א או קטן, עליית שהתיר (כפמ"ג פוסקים
בשוע"ר  משא"כ כהן, שאין במקום כהן קטן עליית שהתירו
מוטב  הגדול לקריאת יסייע שהקטן אפשר אם ועכ"פ ס"ז),

כן. לעשות
(כשנער 27) בזה דן כה סי' (מייערס) פנחס נחלת בשו"ת

ברֿהמצוה), שקודם הקריאה את והכין טעה מצוה בר

וכן  הנ"ל, בדבר להחמיר שנראה אף ולכן בסופו: והביא
ובח"ה  כ' סי' ח"ג רב לך עשה בשו"ת לדינא העלה ראיתי
הראשונים  העולים הג' לאחר שיעלה עכ"פ או מ"ג, סי'
לו  גדול צער שיש היכא מ"מ לתורה, העולין כדרך ויקרא
לפני  שנה חצי כערך זאת שלמד בנדו"ד כגון ולמשפחתו,
ובפרט  כדלעיל, להקל שאפשר בודאי מצוה הבר מועד
הירשפרונג  הגר"פ מו"ר אשר שמעתי הכתיבה לאחר שעתה

בציבור. מקרא שיהי' בנדו"ד התיר דפה אב"ד שליט"א

•
zay zekld - jexr ogley

‚È באילים במשכן שהיתה מלאכות מאבות היא שחיטה
נשמה  הנוטל כל אלא בלבד שחיטה ולא ותחשים
בשחיטה  בין ושרץ ודג ועוף בהמה חיה מיני מכל לאחד

חייב. בהכאה בין בנחירה בין

אם  לפיכך שוחט תולדת זה הרי שימות עד החי את החונק
חונק  משום חייב שמת עד והניחו מים של ספל מן דג נטל
סנפיריו  בין כסלע בו שיבש כיון אלא ממש שימות עד ולא
יכול  אינו ששוב מפני אח"כ למים שהחזירו אע"פ חייב
שם  כשנוגעין אפילו אלא ממש שיבש עד ולא לחיות
ליזהר  צריך ולכן האצבע מן ונמשך משם ריר זב באצבע
אע"פ  מים של החבית מן דג להוציא לנכרי לומר שלא

שם. שימות שירא

ואינו  שם ועומד ניצוד שהיה ממקום הדג בנוטל זה וכל
אם  אבל תצ"ז) סי' (עיין וחבית ספל כגון כלל צידה מחוסר
בריכה  או נהר כגון שם צידה מחוסר שהיה ממקום נטלו

החזירו  ואפילו אפילו צידה משום חייב שבכלי למים מיד
של  ספל בתוך מהנהר אותו ששלה אלא כלל בידו תפסו לא
אינו  הספל בתוך כשהוא שהרי צידה משום חייב מים

כלל: צידה מחוסר

„È נשמת כל שיטול עד לא עליה שחייבין נשמה נטילת
המוציא  כגון חייב נשמה מקצת נטל אפילו אלא החי
שבאותו  נשמה נטילת משום חייב החי מאברי מאחד דם

הנפש: הוא הדם כי מקום

ÂË באחד החובל אפילו אלא ממש דם שיצא עד ולא
שלא  אע"פ העור תחת הדם שנצרר עד החי מאברי
שכיון  חוזרת שאינה חבורה שהיא לפי חייב לחוץ יצא
אלא  למקומו לחזור יוכל לא שוב העור תחת הדם שנצרר
הדם  נטילת משום וחייב לחוץ מלצאת עתה מעכבו שהעור

מקום. שבאותו

או  וחיה בבהמה או באדם בחובל אמורים דברים במה
שמיני) (בפרשת בתורה האמורים שרצים בשמנה או בעופות
עור  לו יש מאלו אחד שכל וגו' והעכבר החולד שהם
ורמשים  שקצים בשאר החובל אבל מלצאת הדם על המעכב

יצא  ולא הדם נצרר אם אבל דם מהן שיצא עד חייב אינו
היה  ממקומו הדם נעקר שאלמלא החוזרת חבורה זה הרי

המעכבו: עור לו שאין כיון לחוץ יוצא

ÊË מן איסור שאין אומרים שיש רע"ח בסי' נתבאר כבר
שצריך  דהיינו לגופה הצריכה במלאכה אלא התורה
אינו  נשמה הנוטל לפיכך בו נעשית שהמלאכה הדבר לגוף
או  ממנו ניטלה שהנשמה החי לגוף צריך כן אם אלא חייב
היוצא  לדם דהיינו ממנו שניטלה להנשמה שצריך או לעורו
וחפץ  אויבו שהוא באדם שחובל או כלבו לפני ליתנו ממנו
חושן  (עיין באויביו נקמה שיראה ממנו היוצא בדם הוא
הרי  יזיקנו שלא בשביל נחש ההורג אבל תכ"ד) סי' משפט
לגוף  לא צריך שאינו כיון לגופה צריכה שאינה מלאכה זו

מהזיקו. להנצל כדי אלא הורגו ואינו לדמו ולא הנחש

דבר  בגוף צורך לו יש כן אם אלא חייב אינו הצד וכן
בסתם  ודגים עופות חיה מיני הצד מקום ומכל עצמו הניצוד
שמנה  וכן עורן או גופן לצורך היא צידתן שסתם חייב
שסתם  חייב בסתם מהן אחד הצד בתורה האמורים שרצים
שהרי  מהזיקן להנצל בשביל ולא עורן לצורך הוא צידתן
אינו  ורמשים שקצים משאר אחד הצד אבל להזיק דרכן אין
אבל  בה וכיוצא לרפואה כגון לצורך צדן כן אם אלא חייב
להנצל  בשביל אלא אינה צידתן שסתם פטור בסתם צדן אם
להם  אין שהרי עורן צורך בשביל ולא להזיק שדרכן מהזיקן
וסתמו  לאכילה ראוי אינו שהרי גופן צורך בשביל ולא עור
וא"כ  בפירוש לכך מתכוין כן אם אלא לרפואה עומד אינו
צורך  לו שאין כיון לגופה צריכה שאינה מלאכה זה הרי

בו: נעשית המלאכה שגוף עצמו הניצוד בדבר

ÊÈ שדרכן רמשים מיני כל לצוד מותר לכתחלה ואפילו
אפילו  בהם וכיוצא ועקרבים נחשים כגון להזיק
עתה  רצין אין ואפילו בנשיכתן ממיתין שאינן במקומות
או  אחריו ירוצו שמא העתיד על שחושש אלא כלל אחריו
מהם  עצמו ישמור לא שמא או וינשכוהו אחר אדם אחר
מהם  להשמר ידעו שלא לאחרים יזיקו שמא או וינשכוהו
זה  הרי מהיזקן להנצל בשביל אלא צדן שאינו שכיון
שאינה  מלאכה שכל ואף לגופה צריכה שאינה מלאכה
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`zax `zkld
úáùá [àé בקריאת שצריך עשרה למנין לא אבל -

.18התורה 
øåáöä ãåáë [áé'ז ישנם אפילו תקרא לא משמע -
בלעדיה  .21קרואים

øáãá íéáéåçî [âé'ג בשמיעת מחוייב הציבור -
לפחות  וברכותיהם או 22פסוקים הקטן אין ולכך -

שאחד  די אבל זו, חובה ידי להוציאו יכולים אשה

וישלימו  לתורה יעלו והקטנים - גדול יהיה הקרואים
ז' לשמוע אחד כל על חובה שאין הקרואים, מנין

.23קרואים 
זכור  כפרשת לשמוע מחוייבים שהקהל קריאה וכל
כשגדול  אף לקרותה לקטן ליתן אין - פרה) (ופרשת

ומברך  .24עולה
úåøòù éúù [ãé להיות לקטן ליתן שהקילו יש -

zetqede mipeiv
לעשרה 18) מצטרפים הקטנים שאין קמג. רס"י ושו"ע טור

ס"ב). נה (סימן שבקדושה דבר בכל
לעיל19) ÈÒ"‚עד"ז ‚ ÔÓÈÒ שחרית תפלת של ברכו אין :

לאמרה  יכול שקטן התורה קריאת של לברכו דומה וערבית
אבל  בתורה לקרות העולה על אלא כך כל חובה שאינה לפי
וקטן  וערבית, שחרית לשמען צבור כל על חובה הן אלו

חובתן. ידי מוציאם אינו חייב שאינו
ממצות 20) פטורה והאשה המצות, מכל פטור שהקטן

בהן). שחייבת מצות לימוד (למעט תורה תלמוד
לכל  שייכים שובה שבת ענייני כל תשמ"ט: בסה"ש אמנם
ישראל  כמנהג והטף, הנשים האנשים מישראל, ואחת אחד
וכו' התורה קריאת ושומעים הכנסת לבית כוללם שבאים
שבאות  שהנשים ומשמע (5 עמ' א, תשמ"ט השיחות (ס'
חלקה). (או התורה לקריאת עכ"פ יקשיבו הכנסת לבית
מרשימת  מביא קח עמ' רבקה הרבנית ימי דברי ובקונטרס
קריאת  לומר: נהגה רבקה שהרבנית מוהריי"ץ אדמו"ר כ"ק

הוא וראינה" שלנו.ה"צאנה התורה" "קריאת
הצבור,21) כבוד מפני שאסרו שמה ס"ט, נג סימן וראה

אסור. כבודם על מוחלין הצבור אפילו
מילה 22) כל לשמוע חייבים אין הדין שמעיקר אף

(אג"ק  נ"ע מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק במכתב התורה, בקריאת
ע"א: דקל"ב השל"ה דברי מביא קעט) עמ' ח"א מוהרש"ב
ס"ת  אל העם כל אזני יהיו בתורה לקרות מתחיל כשהחזן
בו  ויבינו חומש אחד כל ביד שיהי' המובחר מן והמצוה
מחשבתו  יפנה לא ובזה קורא שהחזן דבר לכל במלה מלה

בעולם... אחר דבר לשום
על 23) חיוב שאין ביאר לה סוס"י חאו"ח צ"צ בשו"ת

וא"כ  קורין, יהיו שזיין רק ז', קריאת לשמוע ממש הציבור
הציבור. להוציא ולא י"ח עצמו להוציא היא הקטן ברכת

הקטן  קריאת תלה ספ"ג מגילה מסכת על צ"צ ובחידושי
ומצדד  לתורה, לעלות יכול סומא אי הפוסקים במחלוקת
לו), מוחלין (כשהציבור לקרות יכול וחמישי בשני שעכ"פ
עדיף  דינקותא (דגירסא התורה קריאת שילמדו כדי וכן

טפי).
סט"ז.24) להלן ראה
Ê"Òעד"ז25) ‡Ú¯ ÔÓÈÒ· הוא אפילו קטן קידוש): (לענין

את  מוציא אינו שערות ב' שהביא ידוע אינו אם שנה י"ג בן
אינו  והוא בודאי התורה מן מחוייבת שהיא כיון האשה
והוא  עדיין שערות ב' הביא לא שמא כי מספק אלא מחוייב

התורה. מן המצות מכל פטור
Â"Ò ‰ ÔÓÈÒ·Â גדול הוא אפילו שערות ב' הביא לא אם :

בכל  בשערות לבדוק א"צ מקום ומכל כקטן... דינו בשנים
שכיון  א' ויום שנה י"ג בן דהיינו שנותיו לכלל שהגיע
הביא  הסתם שמן החזקה על סומכין סופרים מדברי שתפלה
ב' בהן להביא שראוי שנותיו לכלל שהגיע כיון שערות ב'
ספק). כשיש יקרא לא זכור פרשת קריאת (ועפי"ז שערות

התורה  קריאת שלענין מצדד לעיל מגילה צ"צ ובחידושי
מלאו  אם להקל יש עזרא מתקנת שהיא שבת של במנחה
ומוציא  מקריא כשהוא אפילו - אחד ויום שנים יב לקטן

י"ח. העולים

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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בעלֿקורא  שאין במקום ולמשפחתו 26המקרא לו גדול צער במקום או ,27.

zetqede mipeiv
היתר 26) אם וצ"ע סג, סי' ח"ו אפרים רבבות שו"ת ראה

שוע"ר  לשיטת אף הוא וכו') צער כשנגרם להלן (וכן זה
בכמה  שהוזכר הדחק שעת היתר הזכיר ולא בהדיא שאסר
ועוד  סק"ו המג"א או קטן, עליית שהתיר (כפמ"ג פוסקים
בשוע"ר  משא"כ כהן, שאין במקום כהן קטן עליית שהתירו
מוטב  הגדול לקריאת יסייע שהקטן אפשר אם ועכ"פ ס"ז),

כן. לעשות
(כשנער 27) בזה דן כה סי' (מייערס) פנחס נחלת בשו"ת

ברֿהמצוה), שקודם הקריאה את והכין טעה מצוה בר

וכן  הנ"ל, בדבר להחמיר שנראה אף ולכן בסופו: והביא
ובח"ה  כ' סי' ח"ג רב לך עשה בשו"ת לדינא העלה ראיתי
הראשונים  העולים הג' לאחר שיעלה עכ"פ או מ"ג, סי'
לו  גדול צער שיש היכא מ"מ לתורה, העולין כדרך ויקרא
לפני  שנה חצי כערך זאת שלמד בנדו"ד כגון ולמשפחתו,
ובפרט  כדלעיל, להקל שאפשר בודאי מצוה הבר מועד
הירשפרונג  הגר"פ מו"ר אשר שמעתי הכתיבה לאחר שעתה

בציבור. מקרא שיהי' בנדו"ד התיר דפה אב"ד שליט"א

•
zay zekld - jexr ogley

‚È באילים במשכן שהיתה מלאכות מאבות היא שחיטה
נשמה  הנוטל כל אלא בלבד שחיטה ולא ותחשים
בשחיטה  בין ושרץ ודג ועוף בהמה חיה מיני מכל לאחד

חייב. בהכאה בין בנחירה בין

אם  לפיכך שוחט תולדת זה הרי שימות עד החי את החונק
חונק  משום חייב שמת עד והניחו מים של ספל מן דג נטל
סנפיריו  בין כסלע בו שיבש כיון אלא ממש שימות עד ולא
יכול  אינו ששוב מפני אח"כ למים שהחזירו אע"פ חייב
שם  כשנוגעין אפילו אלא ממש שיבש עד ולא לחיות
ליזהר  צריך ולכן האצבע מן ונמשך משם ריר זב באצבע
אע"פ  מים של החבית מן דג להוציא לנכרי לומר שלא

שם. שימות שירא

ואינו  שם ועומד ניצוד שהיה ממקום הדג בנוטל זה וכל
אם  אבל תצ"ז) סי' (עיין וחבית ספל כגון כלל צידה מחוסר
בריכה  או נהר כגון שם צידה מחוסר שהיה ממקום נטלו

החזירו  ואפילו אפילו צידה משום חייב שבכלי למים מיד
של  ספל בתוך מהנהר אותו ששלה אלא כלל בידו תפסו לא
אינו  הספל בתוך כשהוא שהרי צידה משום חייב מים

כלל: צידה מחוסר

„È נשמת כל שיטול עד לא עליה שחייבין נשמה נטילת
המוציא  כגון חייב נשמה מקצת נטל אפילו אלא החי
שבאותו  נשמה נטילת משום חייב החי מאברי מאחד דם

הנפש: הוא הדם כי מקום

ÂË באחד החובל אפילו אלא ממש דם שיצא עד ולא
שלא  אע"פ העור תחת הדם שנצרר עד החי מאברי
שכיון  חוזרת שאינה חבורה שהיא לפי חייב לחוץ יצא
אלא  למקומו לחזור יוכל לא שוב העור תחת הדם שנצרר
הדם  נטילת משום וחייב לחוץ מלצאת עתה מעכבו שהעור

מקום. שבאותו

או  וחיה בבהמה או באדם בחובל אמורים דברים במה
שמיני) (בפרשת בתורה האמורים שרצים בשמנה או בעופות
עור  לו יש מאלו אחד שכל וגו' והעכבר החולד שהם
ורמשים  שקצים בשאר החובל אבל מלצאת הדם על המעכב

יצא  ולא הדם נצרר אם אבל דם מהן שיצא עד חייב אינו
היה  ממקומו הדם נעקר שאלמלא החוזרת חבורה זה הרי

המעכבו: עור לו שאין כיון לחוץ יוצא

ÊË מן איסור שאין אומרים שיש רע"ח בסי' נתבאר כבר
שצריך  דהיינו לגופה הצריכה במלאכה אלא התורה
אינו  נשמה הנוטל לפיכך בו נעשית שהמלאכה הדבר לגוף
או  ממנו ניטלה שהנשמה החי לגוף צריך כן אם אלא חייב
היוצא  לדם דהיינו ממנו שניטלה להנשמה שצריך או לעורו
וחפץ  אויבו שהוא באדם שחובל או כלבו לפני ליתנו ממנו
חושן  (עיין באויביו נקמה שיראה ממנו היוצא בדם הוא
הרי  יזיקנו שלא בשביל נחש ההורג אבל תכ"ד) סי' משפט
לגוף  לא צריך שאינו כיון לגופה צריכה שאינה מלאכה זו

מהזיקו. להנצל כדי אלא הורגו ואינו לדמו ולא הנחש

דבר  בגוף צורך לו יש כן אם אלא חייב אינו הצד וכן
בסתם  ודגים עופות חיה מיני הצד מקום ומכל עצמו הניצוד
שמנה  וכן עורן או גופן לצורך היא צידתן שסתם חייב
שסתם  חייב בסתם מהן אחד הצד בתורה האמורים שרצים
שהרי  מהזיקן להנצל בשביל ולא עורן לצורך הוא צידתן
אינו  ורמשים שקצים משאר אחד הצד אבל להזיק דרכן אין
אבל  בה וכיוצא לרפואה כגון לצורך צדן כן אם אלא חייב
להנצל  בשביל אלא אינה צידתן שסתם פטור בסתם צדן אם
להם  אין שהרי עורן צורך בשביל ולא להזיק שדרכן מהזיקן
וסתמו  לאכילה ראוי אינו שהרי גופן צורך בשביל ולא עור
וא"כ  בפירוש לכך מתכוין כן אם אלא לרפואה עומד אינו
צורך  לו שאין כיון לגופה צריכה שאינה מלאכה זה הרי

בו: נעשית המלאכה שגוף עצמו הניצוד בדבר

ÊÈ שדרכן רמשים מיני כל לצוד מותר לכתחלה ואפילו
אפילו  בהם וכיוצא ועקרבים נחשים כגון להזיק
עתה  רצין אין ואפילו בנשיכתן ממיתין שאינן במקומות
או  אחריו ירוצו שמא העתיד על שחושש אלא כלל אחריו
מהם  עצמו ישמור לא שמא או וינשכוהו אחר אדם אחר
מהם  להשמר ידעו שלא לאחרים יזיקו שמא או וינשכוהו
זה  הרי מהיזקן להנצל בשביל אלא צדן שאינו שכיון
שאינה  מלאכה שכל ואף לגופה צריכה שאינה מלאכה
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התירו  כאן סופרים מדברי אסור אבל פטור לגופה צריכה
הגוף. היזק חשש מפני לגמרי חכמים

עליה  חייב לגופה צריכה שאינה שמלאכה להאומרים ואף
היזק  בשביל תורה של גמורה במלאכה שבת מחללין ואין
שאינו  כיון כאן מקום מכל נפשות סכנת בשביל אלא הגוף
שכופה  להזיק יוכלו שלא בהם מתעסק אלא כדרכו צדן
לפיכך  יזיקו שלא כדי קושרן או עליהן מקיף או כלי עליהן
אלא  כלל ממיתין שאינן ברמשים אפילו כן לעשות התירו

בלבד: שמזיקין

ÁÈ נחשים כגון ממש להזיק שדרכן ברמשים זה וכל
כל  על בנשיכתן ממיתין שאינן במקומות אף ועקרבים
כל  אבל בהן כיוצא כל וכן בנשיכתן הגוף מזיקין הן פנים
וזבוב  צרעה כגון בלבד שמצערו אלא הגוף מזיק שאינו
אסור  ולכן לצודן אסור בהן וכיוצא ופרעושין ויתושין
לבשר  סמוך מבפנים הוא אפילו בגדיו שעל פרעוש לתפוש
אבל  לתופסו אסור עדיין עוקצו ואינו בשרו על הוא ואפילו
ולהשליכו  עקיצתו בשעת ליטלו מותר כבר עוקצו הוא אם
אלא  לצידה כמתכוין אינו עקיצתו בשעת שכשנוטלו

יע  שלא בו צער כמתעסק במקום אפילו בזה גזרו ולא קצנו
במקום  גזרו לא וגם ניצוד במינו שאין דבר שהוא כיון בלבד
אם  וכן מוקצה שהוא אע"פ הפרעוש טלטול איסור על צער
אם  ולהשליכה בידו ליטלה מותר בה וכיוצא צרעה עוקצתו

להפריחה. אפשר אי

כיון  מבפנים בגדיו מעל אפילו הפרעוש לצוד מתירין ויש
לצודו  מותר מבחוץ חלוקו מעל ואפילו שם לצערו שיוכל
משם  הפרעוש שיבא ואפשר לבשר סמוך הוא שהחלוק כיון
ענין  באותו האדם על הוא הפרעוש אם אבל ויעקצנו לבשר
אסור  מבחוץ העליון בגד על שהוא שיעקצנו לחוש שאין

ניעור. ע"י מעליו להפילו מותר אבל שם לתפסו

נטילה  בלי מעליו להפילו בקלות לו אפשר אם הלכה ולענין
אבל  מבפנים חלוקו על הוא אם אפילו כן לעשות יש ביד
אם  הפרעוש להפיל לו וקשה שוקים בבתי לבוש הוא אם
לא  סופרים בדברי המקילין על הסומך תחלה ביד יטלנו לא

הפסיד:

ËÈ לדברי אסור להרגו אבל הפרעוש צידת לענין זה וכל
בעלמא  צער שמשום ועוקצו בשרו על הוא אפילו הכל
צידה  אין ולכן ניצוד במינו שאין לפי צידתו אלא התירו לא
גמורה  מלאכה היא הריגתו אבל כלל מלאכה חשובה זו
מכל  עליה שפטור אומרים ויש לגופו צריך שאינו  אלא
בעלמא  צער משום התירוה ולא סופרים מדברי אסורה מקום
ואפילו  לגופה צריך אם דהיינו התורה מן ועיקרה הואיל
גזרה  אסור אליו יחזור שלא כחו להתיש באצבעותיו למוללו

ויזרקנו: בידו יטלנו אלא יהרגנו שמא

יגֿיט  סעיפים בשבת והמותרת האסורה צידה שטז סימן ב חלק
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dxez ihewl

éë .'åâå êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå åäæå
ìë àìîî úðéçáá äùâøäå äòéãéä úåéäì
øáë ,'åâå úòãì úàøä äúà øîàð øáë ïéîìò

.'åë úàøä
וידעת  בכתוב החידוש גם יתורץ הנ"ל כל ע"פ
לדעת  הראת "אתה לפנ"ז הנאמר לגבי גו' היום
הראת  דאתה - המאמר) בריש שהקשה (וכמו גו'"
העולם  בורא הוא שהקב"ה הידיעה היא גו' לדעת
עלמין"), כל "ממלא יתברך שהוא (מה ומנהיגו
זה  ועל ממש, רואה כאילו לדעת ניתן זה שדבר

" לדעת".הראת נאמר

,ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá úòãéå úåéäì ìáà
åîë ,ááåñ úðéçá íéîù ìòîî íéîùá åðééäã
êåúá àéäù õøàä åîëå ,íéøåãë íäù íéîùä
'ä øáã äðä êë ,äì ïéôé÷î íéîùäå íéîùä
úô÷åî àéä ïéîìò ìë àìîî úðéçá àåä
.åðîî õåç øáã ïéàù ,ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá
ענין  על לצוות בא גו' וידעת בכתוב משא"כ
ולכן  עלמין. כל הסובב באור וההתבוננות הדעת

מתחת", הארץ ועל ממעל "בשמים מדגיש כאן רק
כל  הסובב אור על מורה כדוריים שהם דשמים
דכמו  היא, הכתוב וכוונת לעיגול), (שנמשל עלמין
בחינת  כך ממעל, משמים מוקפת מתחת שהארץ
באור  מוקפת "ארץ") (הנקראת עלמין כל ממלא

עלמין. כל הסובב

פירוש:

דבר  שום אין ובעצמו בכבודו הקב"ה מצד
כל  הממלא אור של הכח גם וא"כ ח"ו, ממנו חוץ
תוך  המתפשט יתברך ממנו וההארה (הזיו עלמין

ח"ו. ממנו חוץ אינו העולמות)

àì ïééãòù ùôðä çëá åãåòá øåáãä ìùîëå
.'åë ãøôðå àöé

בעודו  האדם לדבור - דומה הדבר למה משל
הזולת.בכח  אל בפועל לדבר מתחיל שאדם בטרם ,

האדם  מן ונפרד נבדל הדיבור הרי הדיבור דלאחרי
בפועל, שמדבר קודם משא"כ להזולת, שנשמע עד
בלי  "המדבר" ממציאות חלק עדיין הדיבור הרי
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האדם, בשלימות פרט אלא זאת ואין פירוד, שום
אל שביכלתו מה מחשבותיו את ולגלות לדבר

אל  לחוץ ויציאה פירוד שום אין עדיין אבל הזולת,
השומע.

דכולא, שלימותא הוא דהקב"ה בנמשל, וכך
זיו  רק ולגלות הגדול אורו את לצמצם הכח בו ויש
ממבטו  אבל הנבראים, כל נמצאו שממנו והארה
שום  להיות אפשר אי ובעצמו בכבודו הקב"ה של
בכל  ונמצא סוף אין יתברך הוא כי בפועל, פירוד
ממנו. חוץ מציאות שום להיות שייך ולא מקום
וכלול  "מוקף" עלמין כל הממלא אור שגם ונמצא,
בשמים  כמו כן "ועל עלמין, כל הסובב באור

עוד". אין מתחת הארץ על כך עוד, אין ממעל

íúåùòì íåéä åîë ,íåéä à÷åã àåä åæ äòéãéå
.á"äåòá øçîì àìå

"היום"והנה, אומר ד"וידעת" זה ציווי גבי
ולא  לעשותם, - "היום רז"ל כמאמר והוא דייקא,
על  מורה "היום" כלומר, הבא", בעולם למחר
ותקופה  הזמן את לשלול ובא הזה, בעולם העבודה

עדן. בגן שכר קבלת של

,ïéîìò ìë àìîî úðéçá àåä àáä íìåòäù
äâéøãî ìåìòì äìéòî úåâéøãîä úåìùìúùä
ãéå ùàø åá ùéù óåöøô ìùîëå ,äâéøãî øçà
ò"âå ïåéìò ò"â úåáø úåâéøãî ùé êë ,'åë ìâøå
úåáùçîå íéøåáéãå íéùòîä ïëìå ,'åë ïåúçú
èåùôì ìåëé ïéàå á"äåòì íéàåö ïéùåáì åùòð
òì÷ä óë é"ò àì íà ÷ùá øåù÷ åìàëå íúåà

.'åëå øù÷ä òé÷ôäìå øéúäì äæá àöåéëå
הוא: והענין

רק  מאיר - עדן בגן היינו - הבא שבעולם ידוע
מדריגות  ריבוי יש ולכן עלמין, כל ממלא בחינת
עדן  גן מדריגות, שתי הן (שבכללות עדן בגן
מדריגה  שכל העליון), עדן וגן התחתון
"מעילה  הקודמת, המדריגה מן "משתלשלת"
מדריגות  ריבוי בו שיש כנ"ל, באדם כמו לעלול",
האדם  יציאת שלאחרי הטעם וזהו הרגל. עד מראש
בעוה"ב  כי להשתנות, לו אפשר אי כבר העולם מן
לו  אפשר ואי מקומו על דבר כל בא "כבר
יש  כאו"א שכבר האדם אברי בציור כמו להשתנות,
בעולם  רק התשובה אין ולכך עצמו, בפני מקום לו

הזה".

ומעשים  דיבורים המחשבות אותם ולפיכך
צואים" "לבושים שנעשו בעוה"ז טובים בלתי
מהם  להפטר לאדם אפשר אי האדם, לנפש
הבא, בעולם עצמו בכח מהם עצמו את ו"לפשוט"

מהם. נטהר הקלע כף עונש ע"י ורק

,êéøöé éðùá êááì ìà úåáùäå ,íåéä ë"àùî
ìåëé íåéäù ,'åë àëôäúàå àééôëúà úðéçáá
úðéçáî äëùîä éãé ìò òøä ãéøôäìå øøáì
äìàä íéøáãä åéäå éãé ìò ,ïéîìò ìë ááåñ
,à÷åã íåéä êåöî éëðàù éî éëðà øùà
.ïéîìò ìë ááåñ úðéçáî íä úåöîäå äøåúäù
ניתנו  שבו המעשה, עולם הזה, בעולם משא"כ
אור  נמשך ידם שעל ומצוותי', התורה לאדם
שיכול  עד עצמו, את לשנות ניתן עלמין, כל הסובב
נקראת  זו (עבודה לטוב הרע יצרו את להפוך

הרע); "בירור"

דרק  לבבך", אל והשבות היום "וידעת וזהו
לאדם ניתן באופן היום באלקות לדעת להגיע

הרע, יצרו על גם לפעול היינו "לבבך", על שיפעול
ידי  על - יצריך" בשני לבבך, "בכל רז"ל כמאמר
לעשות  היצר (כפיית ד"אתכפיא" העבודות שתי
היצר  את (להפוך ו"אתהפכא" הטוב) יצרו רצון

אלקות). אחרי יימשך עצמו שהוא לגמרי הרע

שמע  בקריאת שאומרים מה גם יובן ובזה
דעת  בבחינת בנפש האמונה לקבוע (שענינה

אשר האלה הדברים "והיו - מצוך אנכי והרגשה)
ומצוותי',היום  התורה על קאי האלה" "דברים :"

מי  "אנכי "אנכי"ֿ בחינת באדם מתגלה ידן שעל
ואימתי  ובעצמו. בכבודו הקב"ה שזהו שאנכי"-

" רק - לזה להגיע לאדם "היום היום ניתן ,"
לעשותם".

'éåä ,íéäìàä àåä 'éåä éë íåéä úòãéå äæ é"òå
øúñä úðéçá íéäìàä ,éåìéâ úðéçá àåä

.íåöîöå
קודם  - הזה שבזמן לעיל, נתבאר כבר אמנם
הסובב  אור גילוי שיהי' אפשר אי - דלעתיד הגילוי
שינויים  יש ולכן ממש, והרגשה דעת בבחינת

וירידות. עליות תמיד,

הוא  ה' כי גו' היום "וידעת מ"ש וזהו
העתים  כל אין הזה, בזמן ד"היום", האלקים",
אלקות) גילוי על (המורה הוי' שם דלפעמים שוות,
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התירו  כאן סופרים מדברי אסור אבל פטור לגופה צריכה
הגוף. היזק חשש מפני לגמרי חכמים

עליה  חייב לגופה צריכה שאינה שמלאכה להאומרים ואף
היזק  בשביל תורה של גמורה במלאכה שבת מחללין ואין
שאינו  כיון כאן מקום מכל נפשות סכנת בשביל אלא הגוף
שכופה  להזיק יוכלו שלא בהם מתעסק אלא כדרכו צדן
לפיכך  יזיקו שלא כדי קושרן או עליהן מקיף או כלי עליהן
אלא  כלל ממיתין שאינן ברמשים אפילו כן לעשות התירו

בלבד: שמזיקין

ÁÈ נחשים כגון ממש להזיק שדרכן ברמשים זה וכל
כל  על בנשיכתן ממיתין שאינן במקומות אף ועקרבים
כל  אבל בהן כיוצא כל וכן בנשיכתן הגוף מזיקין הן פנים
וזבוב  צרעה כגון בלבד שמצערו אלא הגוף מזיק שאינו
אסור  ולכן לצודן אסור בהן וכיוצא ופרעושין ויתושין
לבשר  סמוך מבפנים הוא אפילו בגדיו שעל פרעוש לתפוש
אבל  לתופסו אסור עדיין עוקצו ואינו בשרו על הוא ואפילו
ולהשליכו  עקיצתו בשעת ליטלו מותר כבר עוקצו הוא אם
אלא  לצידה כמתכוין אינו עקיצתו בשעת שכשנוטלו

יע  שלא בו צער כמתעסק במקום אפילו בזה גזרו ולא קצנו
במקום  גזרו לא וגם ניצוד במינו שאין דבר שהוא כיון בלבד
אם  וכן מוקצה שהוא אע"פ הפרעוש טלטול איסור על צער
אם  ולהשליכה בידו ליטלה מותר בה וכיוצא צרעה עוקצתו

להפריחה. אפשר אי

כיון  מבפנים בגדיו מעל אפילו הפרעוש לצוד מתירין ויש
לצודו  מותר מבחוץ חלוקו מעל ואפילו שם לצערו שיוכל
משם  הפרעוש שיבא ואפשר לבשר סמוך הוא שהחלוק כיון
ענין  באותו האדם על הוא הפרעוש אם אבל ויעקצנו לבשר
אסור  מבחוץ העליון בגד על שהוא שיעקצנו לחוש שאין

ניעור. ע"י מעליו להפילו מותר אבל שם לתפסו

נטילה  בלי מעליו להפילו בקלות לו אפשר אם הלכה ולענין
אבל  מבפנים חלוקו על הוא אם אפילו כן לעשות יש ביד
אם  הפרעוש להפיל לו וקשה שוקים בבתי לבוש הוא אם
לא  סופרים בדברי המקילין על הסומך תחלה ביד יטלנו לא

הפסיד:

ËÈ לדברי אסור להרגו אבל הפרעוש צידת לענין זה וכל
בעלמא  צער שמשום ועוקצו בשרו על הוא אפילו הכל
צידה  אין ולכן ניצוד במינו שאין לפי צידתו אלא התירו לא
גמורה  מלאכה היא הריגתו אבל כלל מלאכה חשובה זו
מכל  עליה שפטור אומרים ויש לגופו צריך שאינו  אלא
בעלמא  צער משום התירוה ולא סופרים מדברי אסורה מקום
ואפילו  לגופה צריך אם דהיינו התורה מן ועיקרה הואיל
גזרה  אסור אליו יחזור שלא כחו להתיש באצבעותיו למוללו

ויזרקנו: בידו יטלנו אלא יהרגנו שמא
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dxez ihewl

éë .'åâå êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå åäæå
ìë àìîî úðéçáá äùâøäå äòéãéä úåéäì
øáë ,'åâå úòãì úàøä äúà øîàð øáë ïéîìò

.'åë úàøä
וידעת  בכתוב החידוש גם יתורץ הנ"ל כל ע"פ
לדעת  הראת "אתה לפנ"ז הנאמר לגבי גו' היום
הראת  דאתה - המאמר) בריש שהקשה (וכמו גו'"
העולם  בורא הוא שהקב"ה הידיעה היא גו' לדעת
עלמין"), כל "ממלא יתברך שהוא (מה ומנהיגו
זה  ועל ממש, רואה כאילו לדעת ניתן זה שדבר

" לדעת".הראת נאמר

,ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá úòãéå úåéäì ìáà
åîë ,ááåñ úðéçá íéîù ìòîî íéîùá åðééäã
êåúá àéäù õøàä åîëå ,íéøåãë íäù íéîùä
'ä øáã äðä êë ,äì ïéôé÷î íéîùäå íéîùä
úô÷åî àéä ïéîìò ìë àìîî úðéçá àåä
.åðîî õåç øáã ïéàù ,ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá
ענין  על לצוות בא גו' וידעת בכתוב משא"כ
ולכן  עלמין. כל הסובב באור וההתבוננות הדעת

מתחת", הארץ ועל ממעל "בשמים מדגיש כאן רק
כל  הסובב אור על מורה כדוריים שהם דשמים
דכמו  היא, הכתוב וכוונת לעיגול), (שנמשל עלמין
בחינת  כך ממעל, משמים מוקפת מתחת שהארץ
באור  מוקפת "ארץ") (הנקראת עלמין כל ממלא

עלמין. כל הסובב

פירוש:

דבר  שום אין ובעצמו בכבודו הקב"ה מצד
כל  הממלא אור של הכח גם וא"כ ח"ו, ממנו חוץ
תוך  המתפשט יתברך ממנו וההארה (הזיו עלמין

ח"ו. ממנו חוץ אינו העולמות)

àì ïééãòù ùôðä çëá åãåòá øåáãä ìùîëå
.'åë ãøôðå àöé

בעודו  האדם לדבור - דומה הדבר למה משל
הזולת.בכח  אל בפועל לדבר מתחיל שאדם בטרם ,

האדם  מן ונפרד נבדל הדיבור הרי הדיבור דלאחרי
בפועל, שמדבר קודם משא"כ להזולת, שנשמע עד
בלי  "המדבר" ממציאות חלק עדיין הדיבור הרי
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האדם, בשלימות פרט אלא זאת ואין פירוד, שום
אל שביכלתו מה מחשבותיו את ולגלות לדבר

אל  לחוץ ויציאה פירוד שום אין עדיין אבל הזולת,
השומע.

דכולא, שלימותא הוא דהקב"ה בנמשל, וכך
זיו  רק ולגלות הגדול אורו את לצמצם הכח בו ויש
ממבטו  אבל הנבראים, כל נמצאו שממנו והארה
שום  להיות אפשר אי ובעצמו בכבודו הקב"ה של
בכל  ונמצא סוף אין יתברך הוא כי בפועל, פירוד
ממנו. חוץ מציאות שום להיות שייך ולא מקום
וכלול  "מוקף" עלמין כל הממלא אור שגם ונמצא,
בשמים  כמו כן "ועל עלמין, כל הסובב באור

עוד". אין מתחת הארץ על כך עוד, אין ממעל

íúåùòì íåéä åîë ,íåéä à÷åã àåä åæ äòéãéå
.á"äåòá øçîì àìå

"היום"והנה, אומר ד"וידעת" זה ציווי גבי
ולא  לעשותם, - "היום רז"ל כמאמר והוא דייקא,
על  מורה "היום" כלומר, הבא", בעולם למחר
ותקופה  הזמן את לשלול ובא הזה, בעולם העבודה

עדן. בגן שכר קבלת של

,ïéîìò ìë àìîî úðéçá àåä àáä íìåòäù
äâéøãî ìåìòì äìéòî úåâéøãîä úåìùìúùä
ãéå ùàø åá ùéù óåöøô ìùîëå ,äâéøãî øçà
ò"âå ïåéìò ò"â úåáø úåâéøãî ùé êë ,'åë ìâøå
úåáùçîå íéøåáéãå íéùòîä ïëìå ,'åë ïåúçú
èåùôì ìåëé ïéàå á"äåòì íéàåö ïéùåáì åùòð
òì÷ä óë é"ò àì íà ÷ùá øåù÷ åìàëå íúåà

.'åëå øù÷ä òé÷ôäìå øéúäì äæá àöåéëå
הוא: והענין

רק  מאיר - עדן בגן היינו - הבא שבעולם ידוע
מדריגות  ריבוי יש ולכן עלמין, כל ממלא בחינת
עדן  גן מדריגות, שתי הן (שבכללות עדן בגן
מדריגה  שכל העליון), עדן וגן התחתון
"מעילה  הקודמת, המדריגה מן "משתלשלת"
מדריגות  ריבוי בו שיש כנ"ל, באדם כמו לעלול",
האדם  יציאת שלאחרי הטעם וזהו הרגל. עד מראש
בעוה"ב  כי להשתנות, לו אפשר אי כבר העולם מן
לו  אפשר ואי מקומו על דבר כל בא "כבר
יש  כאו"א שכבר האדם אברי בציור כמו להשתנות,
בעולם  רק התשובה אין ולכך עצמו, בפני מקום לו

הזה".

ומעשים  דיבורים המחשבות אותם ולפיכך
צואים" "לבושים שנעשו בעוה"ז טובים בלתי
מהם  להפטר לאדם אפשר אי האדם, לנפש
הבא, בעולם עצמו בכח מהם עצמו את ו"לפשוט"

מהם. נטהר הקלע כף עונש ע"י ורק

,êéøöé éðùá êááì ìà úåáùäå ,íåéä ë"àùî
ìåëé íåéäù ,'åë àëôäúàå àééôëúà úðéçáá
úðéçáî äëùîä éãé ìò òøä ãéøôäìå øøáì
äìàä íéøáãä åéäå éãé ìò ,ïéîìò ìë ááåñ
,à÷åã íåéä êåöî éëðàù éî éëðà øùà
.ïéîìò ìë ááåñ úðéçáî íä úåöîäå äøåúäù
ניתנו  שבו המעשה, עולם הזה, בעולם משא"כ
אור  נמשך ידם שעל ומצוותי', התורה לאדם
שיכול  עד עצמו, את לשנות ניתן עלמין, כל הסובב
נקראת  זו (עבודה לטוב הרע יצרו את להפוך

הרע); "בירור"

דרק  לבבך", אל והשבות היום "וידעת וזהו
לאדם ניתן באופן היום באלקות לדעת להגיע

הרע, יצרו על גם לפעול היינו "לבבך", על שיפעול
ידי  על - יצריך" בשני לבבך, "בכל רז"ל כמאמר
לעשות  היצר (כפיית ד"אתכפיא" העבודות שתי
היצר  את (להפוך ו"אתהפכא" הטוב) יצרו רצון

אלקות). אחרי יימשך עצמו שהוא לגמרי הרע

שמע  בקריאת שאומרים מה גם יובן ובזה
דעת  בבחינת בנפש האמונה לקבוע (שענינה

אשר האלה הדברים "והיו - מצוך אנכי והרגשה)
ומצוותי',היום  התורה על קאי האלה" "דברים :"

מי  "אנכי "אנכי"ֿ בחינת באדם מתגלה ידן שעל
ואימתי  ובעצמו. בכבודו הקב"ה שזהו שאנכי"-

" רק - לזה להגיע לאדם "היום היום ניתן ,"
לעשותם".

'éåä ,íéäìàä àåä 'éåä éë íåéä úòãéå äæ é"òå
øúñä úðéçá íéäìàä ,éåìéâ úðéçá àåä

.íåöîöå
קודם  - הזה שבזמן לעיל, נתבאר כבר אמנם
הסובב  אור גילוי שיהי' אפשר אי - דלעתיד הגילוי
שינויים  יש ולכן ממש, והרגשה דעת בבחינת

וירידות. עליות תמיד,

הוא  ה' כי גו' היום "וידעת מ"ש וזהו
העתים  כל אין הזה, בזמן ד"היום", האלקים",
אלקות) גילוי על (המורה הוי' שם דלפעמים שוות,
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מידת  אלקים, שם שולט ולפעמים בהתגברות, הוא
וההסתר. הצמצום

úðéçáá íåöîöå øúñä úðéçá ùéù åîë éë
éôì úåãéøéå úåéìò úðéçá ,ïéîìò ìë àìîî
ìë ááåñ úðéçáá ùé êë ,ì"ðë íéôìçúî íéðîæ
åðééä íéäìà úðéçáå éåìéâ äæ 'éåä úðéçá ïéîìò

.äæ úîåòì äæ úåøáâúäá ,íåöîöå øúñä
מאיר  הסובב אור אין הזה שבזמן מאחר כי
ושינויים  הסתר שיש כשם לפיכך, ממש, בהתגלות
דגילוי  המצבים שני ישנם כך הממלא, אור בגילוי

הסובב. באור אלקים) ושם הוי' (שם והסתר

,êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå úåéäì êéøöå
çåø úàå íééå÷éù ,àëôäúàå àéôëúà úðéçáá
äàìîå äéäú æ"éòå ,õøàä ïî øéáòà äàîåèä

.'åâå äòã õøàä
אל  והשבות היום "וידעת נצטוינו זה ועל

הסובב  באור להתבונן עבודתנו ידי שעל לבבך",
(ע"י  לטוב הרע היצר והפיכת בכפיית ולהשתדל
רוח  "ואת היעוד יקויים והמצוות), התורה קיום

שעי"ז הארץ" מן אעביר הסובב הטומאה אור יוכל
"מלאה  - ובמילא הזה, בעולם ממש בגילוי להיות

דוקא. הוי'" את דעה הארץ

åéäé úåðåãæù åðééäã ,äðåò úà äöøú õøàäå
:úåéëæë

עוונה'", את תרצה "והארץ מ"ש יקויים אז
הארץ, מן הטומאה רוח את ה' שיעביר רק שלא
יהי' שלא ומאחר לזכיות. יתהפכו שהעוונות אלא
כלל, ועליות ירידות יהיו לא "א"כ כלל, הסתר שום
ה' כבוד ונגלה וכמ"ש בגילוי הוי' יהי' תמיד אלא
עלם  מלכות מלכותי' וכמ"ש גו'", בשר כל וראו
ועד, לעולם ימלוך ה' וכמ"ש כו' תשתני דלא

נצחיות. בחינת

e wxt meid zrcie d"c
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dxe` ixry

ויש ‰Â‰(סד) כו' מרדכי את המן וילבש כתיב
דלבוש  זו הלבשה בחי' שייך מה להבין
אך  דוקא למרדכי מל' כתר ובחי' דסוס זו ורכיבה מל'
כו' דכיא מירא דרור מר כתרגום מרדכי פי' הנה
ידוע  כי מרדכי בבחי' מדרגות ב' שיש הוא והענין
שבו  אבא יסוד פנימי' בחי' הוא למעלה מרדכי דבחי'
דרור  מר ענין והיינו כו' דע"י יסוד פנימית מלובש
חירות  החירות עולם בבחי' והוא חרות ל' הוא דרור
יסוד  בפנימי' אבא יסוד פנימית בחי' שהוא כו' ממ"ה
יין  ג"כ ונק' עלאה יובלא דחירותא עלמא שנק' אמא
שאין  החיצונים מיניקות דהיינו עכו"מ ממגע המשומר
כידוע  הוא והענין וכלל כלל חצונים ליניקת שרש שם
מצד  הוא למטה דקליפה רעות מדות ז' מציאות דשרש
כו' וימת וימלוך כמ"ש דתהו מלכי' בז' השבירה בחי'
ג"ס  אותיות ס"ג בבחי' רק היתה לא שהשבירה וידוע
ע"ב  בבחי' לא אבל דס"ג ס"ג בבחי' דוקא והיינו
בחכמה  הבן כמאמר שבבינה חכמה בחי' שזהו דס"ג
עומק  בחי' הוא הרי בינה פנימית שבחי' בבינה וחכם
כו' לשאלא קיימא דלא בינה עמקות שנק' המושג

המדות  שמוליד ההשגה חצונית מבחי' למעלה שזהו
מי  נק' זו בינה פנימית ובחי' באריכות במ"א וכמ"ש
יסוד  פנימית בבחי' ומתייחדת שמקבלת ים אותיות
כלל  שבירה בחי' היה לא שבחכמה וידוע כו' אבא
בחי' מה כח חכמה כי כו' בחכמה ולא ימותו וכמ"ש
סיבת  היה שמזה דבינה היש בחי' הפך שזהו הביטול
וע"כ  כו' גמור יש בבחי' להיות והנפילה השבירה
שרש  הוא מטה למטה בירידתו זה דס"ג ס"ג בחי'
תכלית  שהוא ג"ס ב"פ למטה דקליפה סוס לבחי'
ג"כ  דבינה דס"ג ע"ב בבחי' אבל וד"ל. כו' הגסות
ע"כ  כו' מדות דז' והנפילה השבירה מבחי' למעלה
שם  שאין עילאה יובלא בחי' דחירות עלמא נקרא
יין  והוא כו' רע יגורך לא וכמ"ש לרע ושרש מקום
לעתיד  כמו ממ"ה חירות והיינו עכו"מ ממגע המשומר
הטומאה  רוח דואת משום לנצח המות שיבולע ממש
כו' ישחיתו ולא ירעו לא אז נאמר וע"כ כו' אעביר
כו' נח תבת בענין במ"א וכמ"ש כו' כבש עם זאב וגר

וד"ל:
ÌÓ‡Â ע"ב דשם מה וכח אין הארת מצד רק זה אין
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בפנימית שמאיר אבא ע"ב דאור בחי' שהוא אמא אור
דוקא  הפנימית בבחי' שלהם היחוד בחי' מפני דס"ג
כמו  דהיינו דרור דמר תרגום כמו מרדכי בחי' וזהו

שבו  עדיין באצי' באמא אבא יסוד פנימית שהארת
דיעקב  או' גזרו ע"כ אשר כו' ע"י יסוד פנימית בחי'

וד"ל: כו' מת לא אבינו

mixetd xry
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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

¯Ó‡Â שצ"ל לפי ואהרן, אתה כו' תפקדו אח"כ
הלוים  בחי' ע"י וזהו מתחילה הנפש העלאת
ג' יש ובכלל הלוים, אותו יקימו המשכן ובחנות וכמ"ש
השמאל  קו בחי' שזהו וקהת ומררי גרשון לוים בחי'
כו', לראשי תחת שמאלו וכמ"ש העלאה העושים בג"ה
וכמ"ש  לו וילך ויגרשהו הרע גירוש בחי' הוא גרשון
את  הכובש גבור איזהו וכענין כו', הזאת האמה גרש
שם  שנאמר יצי"מ מבחי' יותר מעולה בחי' שזהו יצרו,
מהרע  וברחו בתוקפו עדיין הרע שהי' לפי העם ברח כי
מרירות, בחי' ומררי ממנו, הרע שיגרש צ"ל כאן אבל
חטאותיו  על פשוטים מרירות מרירות, בחי' כמה ויש
הבחי' העדר על מרירות יש ועוד נעורים, חטאת

ההיא  הנפש ונכרתה כמ"ש כרת בחי' נק' שזה דגלגלתם
בחי' משרשה נכרתה הנפש שהארת עמה, מקרב
ועי"ז  כו', מבדילים עונותיכם כי מצד הנ"ל גלגלותם
ולו  ות"א עמים יקהת ולו מל' קהת לבחי' ג"כ יבוא
בחי' שזהו ג"כ, קיוהא ל' קהת פי' וזהו עממיא יתכנשון
שמאלו  ממטלמ"ע העלאה בחי' הוא וכ"ז אתהפכא,
המשכה  תחבקני וימינו כהנים בחי' הוא ועי"ז כו', תחת
הוא  והא' הריון, לשון ג"כ אהרן וזה"ע מלמעלמ"ט
אלא  לי אין האומר כל כי בתו' ש"ע אלופו בחי' המשכת
וכהן  כה"ג בחי' ג' ג"כ הימין קו ובכהנים כו', תורה
המחבר  הבחי' הוא משה ובחי' חח"ן, בחי' וסגן הדיוט
ואהרן. אתה וזהו האמצעי, קו בחי' וההמשכה ההעלאה

ipiq xacna dyn l` 'd xacie
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Ì˘ÈÂ ויתן המזבח ובין מועד אוהל בין הכיור את
ובניו  אהרן משה ממנו ורחצו לרחצה מים שמה
למילואי' שמיני ביום הי' שזה רגליהם, ואת ידיהם את
הכיור. מן היתה והרחיצה ובניו, אהרן משה שהושוו
שהכיור  הכיור, ענין צ"ל הרחיצה ענין שורש ולהבין
נחושת  כנו ואת הכיור את ויעש וכמ"ש מנחושת הי'
ל"ח  (ויקהל אוה"מ פתח צבאו אשר הצובאות במראות
ישראל  בנות תנחומא ממדרש והוא רש"י פי' ומ"מ ח')
אף  מתקשטות, כשהן בהן שרואות מראות בידן הי'

משה  והי' המשכן, לנדבת מלהביא עכבו לא אותן
כי  קבל הקב"ה א"ל ליצה"ר, שעשוי' מפני בהן מואס
הנשים  העמידו שעלֿידן הכל מן עלי חביבין אלו
במראות  שנא' וזהו וכו' במצרי' הרבה צבאות
להשקות  כו' שלום לשום מהם הכיור ונעשה הצובאות
ונחושת  נא' שהרי ממש מראות שהן לך ותדע כו'
לא  וכנו וכיור וגו', בה ויעש ככר שבעים התנופה
התנופה, מנחושת כיור של נחושת הי' שלא שם הוזכרו

סתם. נחושת נא' מדוע צ"ל וא"כ

xeikd z` myie

.(a"l ,icewt t"y) .c"qa
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רה c"ag i`iyp epizeax zxezn

מידת  אלקים, שם שולט ולפעמים בהתגברות, הוא
וההסתר. הצמצום

úðéçáá íåöîöå øúñä úðéçá ùéù åîë éë
éôì úåãéøéå úåéìò úðéçá ,ïéîìò ìë àìîî
ìë ááåñ úðéçáá ùé êë ,ì"ðë íéôìçúî íéðîæ
åðééä íéäìà úðéçáå éåìéâ äæ 'éåä úðéçá ïéîìò

.äæ úîåòì äæ úåøáâúäá ,íåöîöå øúñä
מאיר  הסובב אור אין הזה שבזמן מאחר כי
ושינויים  הסתר שיש כשם לפיכך, ממש, בהתגלות
דגילוי  המצבים שני ישנם כך הממלא, אור בגילוי

הסובב. באור אלקים) ושם הוי' (שם והסתר

,êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå úåéäì êéøöå
çåø úàå íééå÷éù ,àëôäúàå àéôëúà úðéçáá
äàìîå äéäú æ"éòå ,õøàä ïî øéáòà äàîåèä

.'åâå äòã õøàä
אל  והשבות היום "וידעת נצטוינו זה ועל

הסובב  באור להתבונן עבודתנו ידי שעל לבבך",
(ע"י  לטוב הרע היצר והפיכת בכפיית ולהשתדל
רוח  "ואת היעוד יקויים והמצוות), התורה קיום

שעי"ז הארץ" מן אעביר הסובב הטומאה אור יוכל
"מלאה  - ובמילא הזה, בעולם ממש בגילוי להיות

דוקא. הוי'" את דעה הארץ

åéäé úåðåãæù åðééäã ,äðåò úà äöøú õøàäå
:úåéëæë

עוונה'", את תרצה "והארץ מ"ש יקויים אז
הארץ, מן הטומאה רוח את ה' שיעביר רק שלא
יהי' שלא ומאחר לזכיות. יתהפכו שהעוונות אלא
כלל, ועליות ירידות יהיו לא "א"כ כלל, הסתר שום
ה' כבוד ונגלה וכמ"ש בגילוי הוי' יהי' תמיד אלא
עלם  מלכות מלכותי' וכמ"ש גו'", בשר כל וראו
ועד, לעולם ימלוך ה' וכמ"ש כו' תשתני דלא

נצחיות. בחינת

e wxt meid zrcie d"c
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

ויש ‰Â‰(סד) כו' מרדכי את המן וילבש כתיב
דלבוש  זו הלבשה בחי' שייך מה להבין
אך  דוקא למרדכי מל' כתר ובחי' דסוס זו ורכיבה מל'
כו' דכיא מירא דרור מר כתרגום מרדכי פי' הנה
ידוע  כי מרדכי בבחי' מדרגות ב' שיש הוא והענין
שבו  אבא יסוד פנימי' בחי' הוא למעלה מרדכי דבחי'
דרור  מר ענין והיינו כו' דע"י יסוד פנימית מלובש
חירות  החירות עולם בבחי' והוא חרות ל' הוא דרור
יסוד  בפנימי' אבא יסוד פנימית בחי' שהוא כו' ממ"ה
יין  ג"כ ונק' עלאה יובלא דחירותא עלמא שנק' אמא
שאין  החיצונים מיניקות דהיינו עכו"מ ממגע המשומר
כידוע  הוא והענין וכלל כלל חצונים ליניקת שרש שם
מצד  הוא למטה דקליפה רעות מדות ז' מציאות דשרש
כו' וימת וימלוך כמ"ש דתהו מלכי' בז' השבירה בחי'
ג"ס  אותיות ס"ג בבחי' רק היתה לא שהשבירה וידוע
ע"ב  בבחי' לא אבל דס"ג ס"ג בבחי' דוקא והיינו
בחכמה  הבן כמאמר שבבינה חכמה בחי' שזהו דס"ג
עומק  בחי' הוא הרי בינה פנימית שבחי' בבינה וחכם
כו' לשאלא קיימא דלא בינה עמקות שנק' המושג

המדות  שמוליד ההשגה חצונית מבחי' למעלה שזהו
מי  נק' זו בינה פנימית ובחי' באריכות במ"א וכמ"ש
יסוד  פנימית בבחי' ומתייחדת שמקבלת ים אותיות
כלל  שבירה בחי' היה לא שבחכמה וידוע כו' אבא
בחי' מה כח חכמה כי כו' בחכמה ולא ימותו וכמ"ש
סיבת  היה שמזה דבינה היש בחי' הפך שזהו הביטול
וע"כ  כו' גמור יש בבחי' להיות והנפילה השבירה
שרש  הוא מטה למטה בירידתו זה דס"ג ס"ג בחי'
תכלית  שהוא ג"ס ב"פ למטה דקליפה סוס לבחי'
ג"כ  דבינה דס"ג ע"ב בבחי' אבל וד"ל. כו' הגסות
ע"כ  כו' מדות דז' והנפילה השבירה מבחי' למעלה
שם  שאין עילאה יובלא בחי' דחירות עלמא נקרא
יין  והוא כו' רע יגורך לא וכמ"ש לרע ושרש מקום
לעתיד  כמו ממ"ה חירות והיינו עכו"מ ממגע המשומר
הטומאה  רוח דואת משום לנצח המות שיבולע ממש
כו' ישחיתו ולא ירעו לא אז נאמר וע"כ כו' אעביר
כו' נח תבת בענין במ"א וכמ"ש כו' כבש עם זאב וגר

וד"ל:
ÌÓ‡Â ע"ב דשם מה וכח אין הארת מצד רק זה אין
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

בפנימית שמאיר אבא ע"ב דאור בחי' שהוא אמא אור
דוקא  הפנימית בבחי' שלהם היחוד בחי' מפני דס"ג
כמו  דהיינו דרור דמר תרגום כמו מרדכי בחי' וזהו

שבו  עדיין באצי' באמא אבא יסוד פנימית שהארת
דיעקב  או' גזרו ע"כ אשר כו' ע"י יסוד פנימית בחי'

וד"ל: כו' מת לא אבינו

mixetd xry
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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

¯Ó‡Â שצ"ל לפי ואהרן, אתה כו' תפקדו אח"כ
הלוים  בחי' ע"י וזהו מתחילה הנפש העלאת
ג' יש ובכלל הלוים, אותו יקימו המשכן ובחנות וכמ"ש
השמאל  קו בחי' שזהו וקהת ומררי גרשון לוים בחי'
כו', לראשי תחת שמאלו וכמ"ש העלאה העושים בג"ה
וכמ"ש  לו וילך ויגרשהו הרע גירוש בחי' הוא גרשון
את  הכובש גבור איזהו וכענין כו', הזאת האמה גרש
שם  שנאמר יצי"מ מבחי' יותר מעולה בחי' שזהו יצרו,
מהרע  וברחו בתוקפו עדיין הרע שהי' לפי העם ברח כי
מרירות, בחי' ומררי ממנו, הרע שיגרש צ"ל כאן אבל
חטאותיו  על פשוטים מרירות מרירות, בחי' כמה ויש
הבחי' העדר על מרירות יש ועוד נעורים, חטאת

ההיא  הנפש ונכרתה כמ"ש כרת בחי' נק' שזה דגלגלתם
בחי' משרשה נכרתה הנפש שהארת עמה, מקרב
ועי"ז  כו', מבדילים עונותיכם כי מצד הנ"ל גלגלותם
ולו  ות"א עמים יקהת ולו מל' קהת לבחי' ג"כ יבוא
בחי' שזהו ג"כ, קיוהא ל' קהת פי' וזהו עממיא יתכנשון
שמאלו  ממטלמ"ע העלאה בחי' הוא וכ"ז אתהפכא,
המשכה  תחבקני וימינו כהנים בחי' הוא ועי"ז כו', תחת
הוא  והא' הריון, לשון ג"כ אהרן וזה"ע מלמעלמ"ט
אלא  לי אין האומר כל כי בתו' ש"ע אלופו בחי' המשכת
וכהן  כה"ג בחי' ג' ג"כ הימין קו ובכהנים כו', תורה
המחבר  הבחי' הוא משה ובחי' חח"ן, בחי' וסגן הדיוט
ואהרן. אתה וזהו האמצעי, קו בחי' וההמשכה ההעלאה

ipiq xacna dyn l` 'd xacie
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ì˘ÈÂ ויתן המזבח ובין מועד אוהל בין הכיור את
ובניו  אהרן משה ממנו ורחצו לרחצה מים שמה
למילואי' שמיני ביום הי' שזה רגליהם, ואת ידיהם את
הכיור. מן היתה והרחיצה ובניו, אהרן משה שהושוו
שהכיור  הכיור, ענין צ"ל הרחיצה ענין שורש ולהבין
נחושת  כנו ואת הכיור את ויעש וכמ"ש מנחושת הי'
ל"ח  (ויקהל אוה"מ פתח צבאו אשר הצובאות במראות
ישראל  בנות תנחומא ממדרש והוא רש"י פי' ומ"מ ח')
אף  מתקשטות, כשהן בהן שרואות מראות בידן הי'

משה  והי' המשכן, לנדבת מלהביא עכבו לא אותן
כי  קבל הקב"ה א"ל ליצה"ר, שעשוי' מפני בהן מואס
הנשים  העמידו שעלֿידן הכל מן עלי חביבין אלו
במראות  שנא' וזהו וכו' במצרי' הרבה צבאות
להשקות  כו' שלום לשום מהם הכיור ונעשה הצובאות
ונחושת  נא' שהרי ממש מראות שהן לך ותדע כו'
לא  וכנו וכיור וגו', בה ויעש ככר שבעים התנופה
התנופה, מנחושת כיור של נחושת הי' שלא שם הוזכרו

סתם. נחושת נא' מדוע צ"ל וא"כ

xeikd z` myie
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c"agרו i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

àåä ïë åîëåבנמשלúåøéôñ øùòäî åùøùã å÷ä øåàá
ïéà øåàä äæ ïéàù ,àåä êåøá óåñ ïéà øåàá úåæåðâä

åîöò óåñסוף מהאין ישירה  המשכה לא  הוא הקו  –
øéàäìממש , åîöòá óåñ ïéàä øòéùù äî íà éë

íéìåìëù åîëå ,'åë ìåáâå äãî úðéçáá- הספירות -
úðéçááå éøîâì úåèéùô úðéçáá íä éøä óåñ ïéà øåàá
íåöîöä éãé ìò íéëùîðù åîë êà .'åë úåáøòúä
äæá íâù íâä ,äîöò éðôá äøéôñ ìë úåéèøô úåøéôñ
êøòá íä éøä íå÷î ìëî ,'åë ä"î éìá úðéçáá íä
äðéáå äîëç úðéçáá äùòð ïãé ìòù íéìëá ùáìúäì

,'åë äøåáâå ãñçå
ïúëùîä óåñáã åðééäåהאורות מתלבשים כאשר –

ïøå÷îåבכלים, ïùøùáù äìáâää úðéçá äìâúîשל
úåéäìהאורות ,'åë úåøéôñ øùò úðéçá ïäù äî

äøòùää àåä úåæåðâä úåøéôñ øùòä ïéðò úåììëã
óåñá äìâúî äæ éøä ,'åë ìåáâå äãî úðéçáá øéàäì

'åë íéìëá úåøåàä úåùáìúäá äëùîää כיון כלומר, –
הקב"ה של והתכנון המחשבה  הם הגנוזות שהספירות
הם כאשר בפועל ניכר  זה הרי  גבול, בבחינת  להאיר

גבול. בבחינת בכלים ומתלבשים  יורדים
óåñá äìâúî åðéðò úéúéîàå ø÷éò øáã ìëáã òãåðëå)

.('åë à÷åã äëùîääהיא ההמשכה שסוף כיון –
בסוף, דוקא ניכר תכליתו הרי  הדבר, כל של התכלית
בכל בנייתו  נשלמה כאשר שרק בית  בניית  וכמשל

הבית. בניית  מטרת בגלוי ניכר הרי  פרטיו ,
úðéçáá øéàäì íúåéä íò úåæåðâä úåøéôñ øùòä äðäã

ìåáâå äãîבבחינת להאיר ועניינם מטרתם זו  כלומר –
ודרגות שלבים  ג ' יש  שהתבאר כפי אך גבול,

הצמצום לפני  הא': הדרגה  úðéçááבהמשכתם. íä éøä
óåñ ïéà øåàá íéãçåéîå íéìåìë íä éøäù óåñ ïéà
ãöî ïä óåñ ïéà úðéçáá íä éøäå) 'åë úåäîå úåîöò

ïîöò,כלי של ולא  אור של בחינה שהם כלומר –ïäå
úåììëúää ãöîשלהםìåáâ éìáä óåñ ïéà øåà úðéçáá

ðëä ïéðòá æ"ë ÷øô ìéòì øàáúðù åîëåðë ïéî ó,('åë ó

הב': íåöîöäהדרגה øçà íäìù úåìâúä úðéçááå
óåñ ïéàä úðéçá íäá øéàî íéìëá íéùáìúîù íãå÷

øùòäáùúðéçáá ïäù äî åðééäå ,'åë úåæåðâä úåøéôñ
.'åë ä"î éìá.לכלים ביחס
הג ': íéìëáוהדרגה ïúåùáìúäá åðééä ïúëùîä óåñáå

úðéçáá ïäù äî åðééäå ìåáâäå äãîä úðéçá äìâúî
.'åë äøåáâå ãñçå äðéáå äîëç

øáã úåàéöîå úåäî úðéçáá íéùòðù äî íå÷î ìëîå
à÷åã,בפועל íéìëä éãé ìò àåä íéìëä úåäî éôëכי

סוף, באין – במקורן בדביקות הם במהותם  ø÷האורות
úåøéôñ øùò úðéçáá íä ïîöò úåøåàäù éðôî åäæù

.'åëלא המשכתן, בראשית גבול בבחינת היו לא ואם
כשהיו  גם וגבול גדר בבחינת להצטייר יכולים  היו
בפועל והחסד שהחכמה  אף ולכן  בכלים. מתלבשים
בבחינת הוא הכלי  ללא  האור כי  הכלי , ידי  על נעשה
אלא מהכלי , מתחיל שהגבול הוא הפירוש אין  פשיטות,
שהיתה והגדר הגבול בחינת את מגלה שבכלי שהגבול

בשורשו. עצמו, מצד באור אף גדול בהעלם
á÷òé øôò äðî éî áåúëù äî ïáåé ìéòì øëæðä éô ìòå

.ìàøùé òáåø úà øôñîåנ "ע הרבי  זה על והקשה –
רובע את  ומספר פירוש להבין "וצריך המאמר: בתחילת
לפני שכתוב מה על שקאי או  מספר שיש  הכוונה אם
ישראל. רובע על גם מספר יש  שלא דהיינו מנה מי  זה
כידוע יעקב ממדריגת למעלה הוא ישראל הלא וגם
שלא הוא הפשוט דפשט מנה מי נאמר יעקב גבי ולמה

כו '". ומספר כתיב ישראל וגבי מספר יש
äðäãתיבת,íéùåøéô 'á åá ùé òáåø,שפע מלשון 

ארבע. ïåùìîומלשון 'àä67הפסוקúéøæ éòáøå éçøà
äòéáø åîë äòéáø íùá íéîùâ éî àø÷ð äæ íù ìòã

àòøàã àìòá àøèéîã äéðù äòéáø äðåùàø68,'åë
כלומר  הארץ), של המשפיע, – הבעל הוא (המטר

ר  זה שפע.לפירוש מלשון  זה ïåùìîובע òáåø 'áäå
.òáøà

a"xrz wla zyxt zay

•

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

ג.67). קלט, תהלים

ע"ב:68). ו' תענית גמרא xhin`ראה :dcedi ax xn`c ,dcedi axck ,rwxwd z` raexy xac - driax oeyl i`n :eda` iax xn`
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"yz'd mixn`nd xtq

המׁשכה ÔÈÚ‰Âו) היא הּתֹורה ענין ּדבאמת הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְֱִִֶֶַַַָָָ
נּתנה  מקֹום מּכל אבל למּטה, ְְְְֲִִִַַָָָָָָמּלמעלה
ּבמצוֹות  ּובהלּבׁשה ּגׁשמי ּבׂשכל ּדוקא למּטה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָהּתֹורה
ּבזה  ּדהּכּונה ּדוקא, ּגׁשמּיים ּבדברים ּבאים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהם
עבֹודת  ידי על ּדוקא יהיה למּטה מּלמעלה ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָּדהמׁשכה
ּדבאתערּותא  והּוא למעלה, מּלמּטה ּבהעלאה ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָהּברּורים

ּדלעּלא ב ּדלתּתא  אתערּותא יהיה טעמא ג ּדוקא ּומהאי ד . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּדתֹורה  העליֹון אֹור ּדהמׁשכת ּדוקא, הר על הּתֹורה ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָנּתנה
מּלמּטה  ּתחּלה העלאה ידי על נמׁש למּטה ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָמּלמעלה
היּו ּתֹורה מּתן ּדקדם ּתֹורה, ּבמּתן נתחּדׁש ּדזה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹלמעלה.
עצמם, מּצד ּדלעּלא אתערּותא ּבבחינת הּגּלּויים ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָּכל

כ"ו  "הּני ז"ל, מי ה ּוכאמרם ּכנגד חסּדֹו' לעֹולם 'ּכי ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשל  ּבחסּדֹו נּזֹונין ׁשהיּו ּדֹורֹות כ"ו ּכנגד ּדוד, ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָאמרם
חסד  ּבבחינת היּו ׁשהּגּלּויים והינּו הּוא", ּברּו ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָהּקדֹוׁש
וגם  עצמּה. מּצד ּדלעּלא אתערּותא ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָעליֹון
מּכל  נפׁש, ּבמסירּות ּגדֹולֹות עבּדֹות להם ׁשהיּו ְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֻהאבֹות
היּו לא ׁשּלהם הּגּלּויים ּכל הרי זה ּכל אחר הּנה ֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמקֹום
ּדלעּלא, ּבאתערּותא אם ּכי ׁשּלהם ּדלתּתא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבאתערּותא
הוי'" אליו "וּירא אברהם", אל "וארא ׁשּכתּוב ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּוכמֹו
עבֹודתם  ועצם ּדגּוף זאת ועֹוד עצמֹו, מּצד ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָֹּבהתּגּלּות
הּכל  הּנה ׁשּלהם, הּמצות קּיּום ענין ּדזהּו האבֹות, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשל

ּבּגׁשמּיּות  ולא ּברּוחנּיּות זה2היה ואין העלאת , ּבכלל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
הּוא ו מ"ן  למעלה מּלמּטה מ"ן העלאת ענין ּדעּקר ,ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָ

העלאת  ענין ּדכללּות ּדכׁשם ּדוקא, ּבגׁשמּיּות ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָּבעבֹודה
ּבּזהר  ּכדאיתא ּדוקא, למּטה האדם ּבעבֹודת הּוא ְְְֲִִַַַַַַָָָָָָֹמ"ן
כּו' המטיר לא "ּכי ּפסּוק על א עּמּוד לה ּדף א ְִִִֵֶַַַָֹחלק
ידי  על הּוא עבֹודה ענין וכל כּו', אין" ּדואדם ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָמּׁשּום

ּבארּכה  אחר ּבמקֹום וכמבאר ּדוקא, ּבענין 3האדם ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָֹֻ
מי  ּׁשאנכי ּדמה ּבראתי", עליה ואדם ארץ עׂשיתי ְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ"אנכי
האדם  ּובריאת אדם, ּבׁשביל הּוא ארץ עׂשיתי ְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשאנכי
קּיּום  ענין ׁשהּוא ּתרי"ג, ּבגימטרּיא ּבראתי ּבׁשביל ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָהּוא
ּבפרק  נׁשמתֹוֿעדן רּבנּו ּוכמאמר ּדוקא, למּטה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמצות

הּתניא)לו וירידתם (מּספר העֹולמֹות הׁשּתלׁשלּות ּדתכלית ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

כּו' העליֹונים עֹולמֹות ּבׁשביל אינֹו למדרגה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָמּמדרגה
עלה  ׁשּכ הּתחּתֹון, הּזה עֹולם הּוא הּתכלית ְְִֶֶֶַַַַַָָָָָאּלא
ּכד  יתּבר לפניו רּוח נחת להיֹות יתּבר ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָּברצֹונֹו

לנהֹורא  חׁשֹוכא ואתהּפכא אחרא סטרא ,ז אתּכפיא ְְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָ
החׁש ּבמקֹום הּוא ּברּו סֹוף אין הוי' אֹור ְֲִִֵֶֶַָָָָֹׁשּיאיר

אחרא  ויתר ח והּסטרא ׂשאת ּביתר ּכּלֹו הּזה עֹולם ּכל ׁשל ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
עליֹונים, ּבעֹולמֹות מהארתֹו החׁש מן אֹור ויתרֹון ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹעז,
ּדתחּלה  ותכליתּה, הּבריאה ּכּונת ּכללּות רּבנּו ּבאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּדבזה
וחמרי  ּגׁשמי ׁשהּוא הּזה, העֹולם ּפחיתת ענין ּגדל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמבאר
יתּבר אֹורֹו הסּתר ּבענין ּבמדרגה ּתחּתֹון וׁשהּוא ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמּמׁש
ּכפּול  הּוא החׁש הּזה ּובעֹולם מּמּנּו, ּתחּתֹון ׁשאין ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעד
קלּפֹות  מלא ׁשהּוא עד החׁש ּגדֹול ּכ וכל ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֻּומכּפל,

ועֹו מּמׁש, הוי' נגד ׁשהן עד ּכ וכל אחרא, ד וסטרא ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּכל  ּולאחר עֹוד, ואפסי אני א ֹומרים הם ּכי ְְְְֲִִִִֵֵַַַָיֹותר
ּבׁשביל  הּוא ההׁשּתלׁשלּות ּתכלית הּנה הּלזה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָהּפחיתּות
ּבברּור  העבֹודה ענין ׁשּיהיה הּתחּתֹון, הּזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָעֹולם
עבֹודת  ידי על ּתהיה זֹו עבֹודה ואׁשר הּגׁשמּיים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּדברים
ּבאתערּותא  מ"ן העלאת עּקר כן ּכמֹו הּנה ּדוקא, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהאדם
ּדוקא. ּבגׁשמּיּות ּבעבֹודה הּוא למעלה מּלמּטה ְְְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָּדלתּתא
ּברּוחנּיּות, היּו ׁשּלהם העבּדֹות ּכל הרי ְְְֲִֵֶֶָָָָָָָֻוהאבֹות
ׁשמן  טֹובים ׁשמני "לריח ּפסּוק על ז"ל ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּוכמאמרם
ריחֹות  האבֹות לפני ׁשעׂשּו הּמצות "ּכל ,"ׁשמ ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹּתּורק
עׂשה  מצוֹות רמ"ח ,"ׁשמ ּתּורק ׁשמן אנּו אבל ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָהיּו,
ידי  על ׁשּנעׂשה העלאה ולכן ּתעׂשה, לא מצוֹות ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּוׁשס"ה
מ"ן  העלאת ענין אמּתת זה אין האבֹות ׁשל ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻהעבּדֹות
ּבמּתן  והּכּונה ּדלעּלא, אתערּותא ּבבחינת היּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָוהּגּלּויים
ּדלעּלא  אתערּותא ּדלתּתא ּבאתערּותא ׁשּיהיה הּוא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּתֹורה
הּתֹורה  נּתנה ולכן למעלה, מּלמּטה מ"ן העלאת ידי ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָעל
היה  ּדלכאֹורה ּדוקא, ּבהר נתינתּה ואפן ּדוקא, ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָָֹלמּטה
הּוא  צר ּולאיזה ּגׁשמּיים ּבדברים ׁשּנתלּבׁשה זה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמסּפיק
הּוא  ּדהּכּונה להֹורֹות ּבא ׁשּזה אּלא ּבהר, ׁשּנּתנה ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָעֹוד
ּדאינֹו והינּו ּדלעּלא, אתערּותא ּדלתּתא ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָּדבאתערּותא
אּלא  ׁשּלמעלה, להּגּלּויים ּכלים ּבעׂשּית העבֹודה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמסּפיק
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שם.2) חיים תורת לך. לך פרשת ריש אור תורה ראה
(3.[138 עמ' - תש"ט המאמרים [ספר כח. פרק סוף תש"ט פסח מאמרי ט. פרק החסידות תורת מקונטרס להעיר

התעורר ב. ידי האדם).שעל (עבודה מלמטה מלמעלה.ג.ות הטעם.ד.התעוררות קל"ו ה.ומזה בפרק - (פעמים 26 אלו
האדם).ו.בתהילים). מצד מלמטה, (התעוררות נוקבין ומתהפך ז.מיין לקדושה) (המנגד האחר הצד מתכופף כאשר

לאור. האחר.ח.החושך והצד
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àåä ïë åîëåבנמשלúåøéôñ øùòäî åùøùã å÷ä øåàá
ïéà øåàä äæ ïéàù ,àåä êåøá óåñ ïéà øåàá úåæåðâä

åîöò óåñסוף מהאין ישירה  המשכה לא  הוא הקו  –
øéàäìממש , åîöòá óåñ ïéàä øòéùù äî íà éë

íéìåìëù åîëå ,'åë ìåáâå äãî úðéçáá- הספירות -
úðéçááå éøîâì úåèéùô úðéçáá íä éøä óåñ ïéà øåàá
íåöîöä éãé ìò íéëùîðù åîë êà .'åë úåáøòúä
äæá íâù íâä ,äîöò éðôá äøéôñ ìë úåéèøô úåøéôñ
êøòá íä éøä íå÷î ìëî ,'åë ä"î éìá úðéçáá íä
äðéáå äîëç úðéçáá äùòð ïãé ìòù íéìëá ùáìúäì

,'åë äøåáâå ãñçå
ïúëùîä óåñáã åðééäåהאורות מתלבשים כאשר –

ïøå÷îåבכלים, ïùøùáù äìáâää úðéçá äìâúîשל
úåéäìהאורות ,'åë úåøéôñ øùò úðéçá ïäù äî

äøòùää àåä úåæåðâä úåøéôñ øùòä ïéðò úåììëã
óåñá äìâúî äæ éøä ,'åë ìåáâå äãî úðéçáá øéàäì

'åë íéìëá úåøåàä úåùáìúäá äëùîää כיון כלומר, –
הקב"ה של והתכנון המחשבה  הם הגנוזות שהספירות
הם כאשר בפועל ניכר  זה הרי  גבול, בבחינת  להאיר

גבול. בבחינת בכלים ומתלבשים  יורדים
óåñá äìâúî åðéðò úéúéîàå ø÷éò øáã ìëáã òãåðëå)

.('åë à÷åã äëùîääהיא ההמשכה שסוף כיון –
בסוף, דוקא ניכר תכליתו הרי  הדבר, כל של התכלית
בכל בנייתו  נשלמה כאשר שרק בית  בניית  וכמשל

הבית. בניית  מטרת בגלוי ניכר הרי  פרטיו ,
úðéçáá øéàäì íúåéä íò úåæåðâä úåøéôñ øùòä äðäã

ìåáâå äãîבבחינת להאיר ועניינם מטרתם זו  כלומר –
ודרגות שלבים  ג ' יש  שהתבאר כפי אך גבול,

הצמצום לפני  הא': הדרגה  úðéçááבהמשכתם. íä éøä
óåñ ïéà øåàá íéãçåéîå íéìåìë íä éøäù óåñ ïéà
ãöî ïä óåñ ïéà úðéçáá íä éøäå) 'åë úåäîå úåîöò

ïîöò,כלי של ולא  אור של בחינה שהם כלומר –ïäå
úåììëúää ãöîשלהםìåáâ éìáä óåñ ïéà øåà úðéçáá

ðëä ïéðòá æ"ë ÷øô ìéòì øàáúðù åîëåðë ïéî ó,('åë ó

הב': íåöîöäהדרגה øçà íäìù úåìâúä úðéçááå
óåñ ïéàä úðéçá íäá øéàî íéìëá íéùáìúîù íãå÷

øùòäáùúðéçáá ïäù äî åðééäå ,'åë úåæåðâä úåøéôñ
.'åë ä"î éìá.לכלים ביחס
הג ': íéìëáוהדרגה ïúåùáìúäá åðééä ïúëùîä óåñáå

úðéçáá ïäù äî åðééäå ìåáâäå äãîä úðéçá äìâúî
.'åë äøåáâå ãñçå äðéáå äîëç

øáã úåàéöîå úåäî úðéçáá íéùòðù äî íå÷î ìëîå
à÷åã,בפועל íéìëä éãé ìò àåä íéìëä úåäî éôëכי

סוף, באין – במקורן בדביקות הם במהותם  ø÷האורות
úåøéôñ øùò úðéçáá íä ïîöò úåøåàäù éðôî åäæù

.'åëלא המשכתן, בראשית גבול בבחינת היו לא ואם
כשהיו  גם וגבול גדר בבחינת להצטייר יכולים  היו
בפועל והחסד שהחכמה  אף ולכן  בכלים. מתלבשים
בבחינת הוא הכלי  ללא  האור כי  הכלי , ידי  על נעשה
אלא מהכלי , מתחיל שהגבול הוא הפירוש אין  פשיטות,
שהיתה והגדר הגבול בחינת את מגלה שבכלי שהגבול

בשורשו. עצמו, מצד באור אף גדול בהעלם
á÷òé øôò äðî éî áåúëù äî ïáåé ìéòì øëæðä éô ìòå

.ìàøùé òáåø úà øôñîåנ "ע הרבי  זה על והקשה –
רובע את  ומספר פירוש להבין "וצריך המאמר: בתחילת
לפני שכתוב מה על שקאי או  מספר שיש  הכוונה אם
ישראל. רובע על גם מספר יש  שלא דהיינו מנה מי  זה
כידוע יעקב ממדריגת למעלה הוא ישראל הלא וגם
שלא הוא הפשוט דפשט מנה מי נאמר יעקב גבי ולמה

כו '". ומספר כתיב ישראל וגבי מספר יש
äðäãתיבת,íéùåøéô 'á åá ùé òáåø,שפע מלשון 

ארבע. ïåùìîומלשון 'àä67הפסוקúéøæ éòáøå éçøà
äòéáø åîë äòéáø íùá íéîùâ éî àø÷ð äæ íù ìòã

àòøàã àìòá àøèéîã äéðù äòéáø äðåùàø68,'åë
כלומר  הארץ), של המשפיע, – הבעל הוא (המטר

ר  זה שפע.לפירוש מלשון  זה ïåùìîובע òáåø 'áäå
.òáøà
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h"yz'd mixn`nd xtq

המׁשכה ÔÈÚ‰Âו) היא הּתֹורה ענין ּדבאמת הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְֱִִֶֶַַַָָָ
נּתנה  מקֹום מּכל אבל למּטה, ְְְְֲִִִַַָָָָָָמּלמעלה
ּבמצוֹות  ּובהלּבׁשה ּגׁשמי ּבׂשכל ּדוקא למּטה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָהּתֹורה
ּבזה  ּדהּכּונה ּדוקא, ּגׁשמּיים ּבדברים ּבאים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהם
עבֹודת  ידי על ּדוקא יהיה למּטה מּלמעלה ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָּדהמׁשכה
ּדבאתערּותא  והּוא למעלה, מּלמּטה ּבהעלאה ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָהּברּורים

ּדלעּלא ב ּדלתּתא  אתערּותא יהיה טעמא ג ּדוקא ּומהאי ד . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּדתֹורה  העליֹון אֹור ּדהמׁשכת ּדוקא, הר על הּתֹורה ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָנּתנה
מּלמּטה  ּתחּלה העלאה ידי על נמׁש למּטה ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָמּלמעלה
היּו ּתֹורה מּתן ּדקדם ּתֹורה, ּבמּתן נתחּדׁש ּדזה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹלמעלה.
עצמם, מּצד ּדלעּלא אתערּותא ּבבחינת הּגּלּויים ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָּכל

כ"ו  "הּני ז"ל, מי ה ּוכאמרם ּכנגד חסּדֹו' לעֹולם 'ּכי ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשל  ּבחסּדֹו נּזֹונין ׁשהיּו ּדֹורֹות כ"ו ּכנגד ּדוד, ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָאמרם
חסד  ּבבחינת היּו ׁשהּגּלּויים והינּו הּוא", ּברּו ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָהּקדֹוׁש
וגם  עצמּה. מּצד ּדלעּלא אתערּותא ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָעליֹון
מּכל  נפׁש, ּבמסירּות ּגדֹולֹות עבּדֹות להם ׁשהיּו ְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֻהאבֹות
היּו לא ׁשּלהם הּגּלּויים ּכל הרי זה ּכל אחר הּנה ֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמקֹום
ּדלעּלא, ּבאתערּותא אם ּכי ׁשּלהם ּדלתּתא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבאתערּותא
הוי'" אליו "וּירא אברהם", אל "וארא ׁשּכתּוב ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּוכמֹו
עבֹודתם  ועצם ּדגּוף זאת ועֹוד עצמֹו, מּצד ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָֹּבהתּגּלּות
הּכל  הּנה ׁשּלהם, הּמצות קּיּום ענין ּדזהּו האבֹות, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשל

ּבּגׁשמּיּות  ולא ּברּוחנּיּות זה2היה ואין העלאת , ּבכלל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
הּוא ו מ"ן  למעלה מּלמּטה מ"ן העלאת ענין ּדעּקר ,ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָ

העלאת  ענין ּדכללּות ּדכׁשם ּדוקא, ּבגׁשמּיּות ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָּבעבֹודה
ּבּזהר  ּכדאיתא ּדוקא, למּטה האדם ּבעבֹודת הּוא ְְְֲִִַַַַַַָָָָָָֹמ"ן
כּו' המטיר לא "ּכי ּפסּוק על א עּמּוד לה ּדף א ְִִִֵֶַַַָֹחלק
ידי  על הּוא עבֹודה ענין וכל כּו', אין" ּדואדם ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָמּׁשּום

ּבארּכה  אחר ּבמקֹום וכמבאר ּדוקא, ּבענין 3האדם ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָֹֻ
מי  ּׁשאנכי ּדמה ּבראתי", עליה ואדם ארץ עׂשיתי ְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ"אנכי
האדם  ּובריאת אדם, ּבׁשביל הּוא ארץ עׂשיתי ְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשאנכי
קּיּום  ענין ׁשהּוא ּתרי"ג, ּבגימטרּיא ּבראתי ּבׁשביל ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָהּוא
ּבפרק  נׁשמתֹוֿעדן רּבנּו ּוכמאמר ּדוקא, למּטה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמצות

הּתניא)לו וירידתם (מּספר העֹולמֹות הׁשּתלׁשלּות ּדתכלית ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

כּו' העליֹונים עֹולמֹות ּבׁשביל אינֹו למדרגה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָמּמדרגה
עלה  ׁשּכ הּתחּתֹון, הּזה עֹולם הּוא הּתכלית ְְִֶֶֶַַַַַָָָָָאּלא
ּכד  יתּבר לפניו רּוח נחת להיֹות יתּבר ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָּברצֹונֹו

לנהֹורא  חׁשֹוכא ואתהּפכא אחרא סטרא ,ז אתּכפיא ְְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָ
החׁש ּבמקֹום הּוא ּברּו סֹוף אין הוי' אֹור ְֲִִֵֶֶַָָָָֹׁשּיאיר

אחרא  ויתר ח והּסטרא ׂשאת ּביתר ּכּלֹו הּזה עֹולם ּכל ׁשל ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
עליֹונים, ּבעֹולמֹות מהארתֹו החׁש מן אֹור ויתרֹון ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹעז,
ּדתחּלה  ותכליתּה, הּבריאה ּכּונת ּכללּות רּבנּו ּבאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּדבזה
וחמרי  ּגׁשמי ׁשהּוא הּזה, העֹולם ּפחיתת ענין ּגדל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמבאר
יתּבר אֹורֹו הסּתר ּבענין ּבמדרגה ּתחּתֹון וׁשהּוא ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמּמׁש
ּכפּול  הּוא החׁש הּזה ּובעֹולם מּמּנּו, ּתחּתֹון ׁשאין ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעד
קלּפֹות  מלא ׁשהּוא עד החׁש ּגדֹול ּכ וכל ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֻּומכּפל,

ועֹו מּמׁש, הוי' נגד ׁשהן עד ּכ וכל אחרא, ד וסטרא ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּכל  ּולאחר עֹוד, ואפסי אני א ֹומרים הם ּכי ְְְְֲִִִִֵֵַַַָיֹותר
ּבׁשביל  הּוא ההׁשּתלׁשלּות ּתכלית הּנה הּלזה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָהּפחיתּות
ּבברּור  העבֹודה ענין ׁשּיהיה הּתחּתֹון, הּזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָעֹולם
עבֹודת  ידי על ּתהיה זֹו עבֹודה ואׁשר הּגׁשמּיים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּדברים
ּבאתערּותא  מ"ן העלאת עּקר כן ּכמֹו הּנה ּדוקא, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהאדם
ּדוקא. ּבגׁשמּיּות ּבעבֹודה הּוא למעלה מּלמּטה ְְְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָּדלתּתא
ּברּוחנּיּות, היּו ׁשּלהם העבּדֹות ּכל הרי ְְְֲִֵֶֶָָָָָָָֻוהאבֹות
ׁשמן  טֹובים ׁשמני "לריח ּפסּוק על ז"ל ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּוכמאמרם
ריחֹות  האבֹות לפני ׁשעׂשּו הּמצות "ּכל ,"ׁשמ ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹּתּורק
עׂשה  מצוֹות רמ"ח ,"ׁשמ ּתּורק ׁשמן אנּו אבל ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָהיּו,
ידי  על ׁשּנעׂשה העלאה ולכן ּתעׂשה, לא מצוֹות ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּוׁשס"ה
מ"ן  העלאת ענין אמּתת זה אין האבֹות ׁשל ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻהעבּדֹות
ּבמּתן  והּכּונה ּדלעּלא, אתערּותא ּבבחינת היּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָוהּגּלּויים
ּדלעּלא  אתערּותא ּדלתּתא ּבאתערּותא ׁשּיהיה הּוא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּתֹורה
הּתֹורה  נּתנה ולכן למעלה, מּלמּטה מ"ן העלאת ידי ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָעל
היה  ּדלכאֹורה ּדוקא, ּבהר נתינתּה ואפן ּדוקא, ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָָֹלמּטה
הּוא  צר ּולאיזה ּגׁשמּיים ּבדברים ׁשּנתלּבׁשה זה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמסּפיק
הּוא  ּדהּכּונה להֹורֹות ּבא ׁשּזה אּלא ּבהר, ׁשּנּתנה ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָעֹוד
ּדאינֹו והינּו ּדלעּלא, אתערּותא ּדלתּתא ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָּדבאתערּותא
אּלא  ׁשּלמעלה, להּגּלּויים ּכלים ּבעׂשּית העבֹודה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמסּפיק
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שם.2) חיים תורת לך. לך פרשת ריש אור תורה ראה
(3.[138 עמ' - תש"ט המאמרים [ספר כח. פרק סוף תש"ט פסח מאמרי ט. פרק החסידות תורת מקונטרס להעיר

התעורר ב. ידי האדם).שעל (עבודה מלמטה מלמעלה.ג.ות הטעם.ד.התעוררות קל"ו ה.ומזה בפרק - (פעמים 26 אלו
האדם).ו.בתהילים). מצד מלמטה, (התעוררות נוקבין ומתהפך ז.מיין לקדושה) (המנגד האחר הצד מתכופף כאשר

לאור. האחר.ח.החושך והצד
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יהיּו ּדלעּלא ּבאתערּותא ׁשּלמעלה ּדהּגּלּויים זאת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹעֹוד
למעלה. מּלמּטה מ"ן ּבהעלאת העבֹודה ידי ְְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָעל

.¯ev˜ ּדלתּתא ּדבאתערּותא היא הּתֹורה ּדכּונת יפרׁש ƒְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָ

ּתֹורה, ּבמּתן נתחּדׁש וזה ּדלעּלא, אתערּותא יהיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּדוקא
צריכה  מ"ן והעלאת היּו, ריחֹות האבֹות מעׂשה ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָּכי

ּבגׁשמּיּות. ּבעבֹודה ְְְֲִִַַָלהיֹות
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בא  זה כל אשר לי ומסביר המאורע על מנחמני ב.
הדעת, קלי גם או רציניים הבלתי מהצעירים
הזה. כדבר לעשות עוד יזידו לא יותר כי ומובטחני

כל  אשר כולנו ידענו המצב, יוטב בזה לא אני:
הם  ככולם רובם אשר מהיעווסעקציא הם הרדיפות

דעת. וקלי צעירים
הפעם, עוד כזה מאורע לי יארע אם מבקשני ב.
לי. שמסר זו כתובת על או מגוריו, למקום לו אודיע
ואתפלל  חדרי דלת את סגרתי ואנכי לו הלך ב.
ראיתי  אשר הפרטית בהשגחה והתבוננתי ערבית
החלום  מחזה על ונזכרתי ממש אלקות גילוי בעיני

למאסקווא. בנסעי שבת מוצאי בליל לי שהי'
עניתי, ולא חדרי בדלת דופקים שמעתי פעמיים
יבקשוני  מחבריו מי או קראטאוו אשר שיערתי כי
הזמן  במשך לראותם. חפצתי ולא לטובתם להשתדל

הטע  עניתי צלצל הרביעית ובפעם עניתי ולא לעפאן
המדבר. מי ושאלתי

עניתם, ולא חדרכם בדלת דפקתי קראטאוו:
אחדים. רגעים עמכם לדבר חפצי

עלי  רגעים איזה ובעוד עכשו מאד עסוק הנני אני:
מאוחרת. בשעה ואחזור ללכת

אחדים. לרגעים רק ק:
ויצאתי  הכינותי התיליפון. את ונחתי סלחו, אני:
ובפרוזדור  הי"א לשעה המיועדת הועידה אל ללכת
ואשר  עבורו, טוב אמליץ כי אלי ויתחנן ק. בי פגש 
במשרד  ידברו אשר וכל בטובתי ישתדל מעתה
אחוזת  לו ויש מהם להזהר יודיעני היעווסעקציא
ידרשו  והם הוא הנה למשמעתו, הסרים מרעים
עלי  משתרעת היעווסעקציא אשר לדעת עלי כי טובתי,
שאם  ומבטיחני עתה, לי נחוצים וחבריו כמותו ואנשים

רבות. מרעות יצילוני וחבריו הוא אזי בעדו טוב אמליץ
בזה. להתערב  יכול אינני אני:

לכם  שתעשה צרות של בפח תפלו ק:
היעווסעקציא.

ירצה, השי"ת ואם להמלט, א"א מהצרות אני:
זה  בעבור לא אופן ובכל הצלה דרכי כמה לי ימציא
ונגד  היושר נגד האמת, נגד שהוא דבר איזה אעשה

דעתי.
בצרתי. שמחים אתם ק:

ודואג. עצב אינני גם אבל שמח אינני אני:

***

בהשגחתו  השי"ת הזמין אשר המאורע מן מושפע
וכשראיתי  הקרעמלי, הככר על לי הלכתי הפרטית,
הקבוע  למועד (רגעים) מינוט כעשרה רק שנשארו

המיועד. למקום ובאתי אויטא לקחתי
 ז. והרב  הועידה חברי את מצאתי בבואי
מפורטת  הרצאה כתב כבר  גדולה הכי בחריצותו
הועידה  חברי נתקבלה שעה כחצי במשך אשר
ז. הרב   הרביעי ביום  מחר לנסוע מתכוננים
אסע  בעזה"י ואני הראשון, יום עד להתעכב בדעתו
ג. ק. מ. הרבנים רעהו. את איש ונברך חמישי, בליל
נ.ג. עם ואני זה, אחר בזה לבדו, אחד כל הלכו מ..
איש  איש ונלך רעהו את איש ונברך אחרונים יצאנו

לבדו.
וראשי  גברו רגשותי אבל מאוחרת, השעה כי אף
הלבנה  ואור הטוב האויר אשר חושב והנני לי יכאב
טוב  אויטא לי נזדמן לטייל, לנסוע ואומר ירגיעוני
באתי  השני' שעה וכחצי סאקאלניקי ליער ואסע

וואר. בסט. למעוני
f"txz ,onei
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מקודם  ליתן מבלי  אפשר אי הלזו המשפחה הלזו,143(בזכרונות גדולה הכי  המאורע לזכרון 
אחת  היא השריפה, היא, כי הלזו. הקדושה המשפחה ואם בעיר שהיתה הגדולה השריפה והיא
שמועות  ממספרי שמענו פעמים כמה כי וכמו הזמן, המגביל וסימן אות כמו הסיפורים, עמודי
השריפה  לפני היתה זו מעשה זמנים, בהגבלת המיוחסת המשפחה אל הענינים ביחסי שונות
המשפחה), בתולדות להזכירה טעם (ובה ועוד הגדולה, השריפה אחרי היתה זה ומאורע הגדולה,
לנו  יאירו הדבר סיבת וידיעת המיוחסת, המשפחה בני בחיי גדולים שינויים השתנו ידה על כי

הדבר. מהות בידיעת

בקיץ  הנה זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה צדק צמח הרב אדמו"ר רבינו כ"ק הסתלקות ואחרי
שהיתה 144תרכ"ח  השריפה ונקראת והחצר, הבתים לאֿעלינו שנשרפו גדולה שריפה עוד היתה

השני'. השריפה תרכ"ח ודשנת הראשונה, שריפה בשם הצ"צ אדמו"ר רבינו כ"ק בימי
כתבים  הרבה נשרפו  שאז לפי הגדולה, השריפה הקדום , בשמה  אותה  קראו הזקנים  ומכלֿמקום
חשוב  מקום  לו  ינתן כי  בהכרח הלזה המאורע הנה אופן ובכל הלאה. שיבואר כפי מאד, במאד

המשפחה). בתולדות

עם  ביחד הוא דר זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה האמצעי אדמו"ר כ"ק בחיי המשפחה בני דירת
להיותו  ורחבה, גדולה דירה לו והיתה קטנים), עוד שהי' והבנים הבנות אלו (כלומר הקטנים בניו
הנשימה, קצר הי' בבריאותו סבלו כל כי ומרווח, טוב אויר לו נדרש הי' וביותר ביותר, חלוש

הלב. וחלישות הריאה, בריאות אי מפני

(זייא  האמצעי אדמו"ר כ"ק חסידי אמרו צחות ביותר. גדול אולם בנין הי' לביתו 145בסביב

און  זאייט איין אין הודו הייבין אן מען קאן זאל רבי'ס אין ווערטיל): גלאייך א זאגין ַַַַָָָפלעגין
עלינו  האלטין מען זאל זאייט 2ֿטער דער צוא צוקומען זאל מיא אומר 146ביז הי' ובהזאל . ַַַָָ

ביותר  גבוה והי' ברווחה, שם עומדים אנשים  אלפים שני כי (הזוכרים) ואמרו .147חסידות,

הקטעים  הם אל"ףֿבי"ת באותיות בשוה"ג ההערות (*
ידו  על ונשמטו תרד"ע בשנת מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק ע"י שנכתבו
"דבר  בחוברת שנדפסה קצרה" "סקירה (ראה להמעתיק כשניתנו

ויקהל). לפרשת מהמו"ל.מלכות" הם הממוספרות ההערות
(143:mcewn ozil.מקום מקודם ליתן או: מקום. ליתן אוצ"ל:

– בתאריך שונות ונוסחאות זו, שריפה אודות עוד ראה (144
וש"נ. .397 ע' תש"וֿה'שי"ת השיחות ספר

אפשר  הרבי של באולם צחות): דבר לומר נהגו (הם = (145
יאחזו  השני לצדו שיגיעו ועד אחד, בצד "הודו" להתחיל

ב"עלינו".
היומן  רשימת מנחם (תורת תרצ"ב סיוןֿמנ"א בשיחות (146
צדק  הצמח אדמו"ר נכנס בו תק"ץ, השבועות חג שבערב רמח) ע'
למאד. עד גדול הי' הביהכנ"ס – האמצעי אדמו"ר של "לביהכנ"ס
במערבו". ועלינו במזרחו הודו מתחילים אומרים: שהיו עד
רופן  מען פלעגט ביהמ"ד "דעם :125 ע' תש"ג השיחות ובספר
און  לאנג זייער געווען איז ער ווייל ביהמ"ד", עלינו ַ"הודו
מען  קען ביהמ"ד דעם אין אז צחות, בדרך זאגען ַָמ'פלעגט

צו  דערגייענדיג עלינו ענדיגן און ברעג דעם אין הודו ָאנהויבן
וראה  .13 ע' תש"ה השיחות בספר ועד"ז ברעג". אנדער ַדעם

תשל"ט. אלול כט שיחת
אדמו"ר  לאגרותֿקודש ב"נספחים" שנדפס במסמך (147
נשלח  תקפ"ו שנת שבתחילת שה, ע' תשע"ג) (קה"ת, האמצעי
את  מדד והוא רוסיא, הממשלת מטעם שליח ַלליובאוויטש
הוא, כנסת בית ש"גודל ומצא האמצעי, אדמו"ר של ביתֿהכנסת
העורך  (ובהערת ארשין 6.5 ובגובה סאזשין 6 וברוחב 10 באורך
האורך  הי' א"כ ס"מ, 71.1 ארש וכל ארשין, 3 סאזשין "כל שם:

מטר). 4.6 לערך והגובה מטר, 12.8 והרוחב מטר, 21.3 לערך
א  געווען איז שוהל "די רבינו: כותב "ליובאוויטש" ַַוברשימת
ברייט  די ארשין 40 און ליינג די ארשין 60 געביידע, לאנגע ַהויכע
פון  גרויס די איבער מטר]. 28.44 והרוחב מטר 42.66 האורך =]
זאגן  רבי דער פלעגט דארט וואס בימה הויכע די און שוהל ָָָדער
הנמצא  ואולי מעשיות". פערשידענע דערציילט ווערט חסידות
בשנת  בליובאוויטש שהיתה השריפה אחרי – זמני הי' ַבתקפ"ו

א]). [פז, עט ע' ב חוברת "התמים" (ראה תקפ"ד
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יהיּו ּדלעּלא ּבאתערּותא ׁשּלמעלה ּדהּגּלּויים זאת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹעֹוד
למעלה. מּלמּטה מ"ן ּבהעלאת העבֹודה ידי ְְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָעל

.¯ev˜ ּדלתּתא ּדבאתערּותא היא הּתֹורה ּדכּונת יפרׁש ƒְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָ

ּתֹורה, ּבמּתן נתחּדׁש וזה ּדלעּלא, אתערּותא יהיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּדוקא
צריכה  מ"ן והעלאת היּו, ריחֹות האבֹות מעׂשה ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָּכי

ּבגׁשמּיּות. ּבעבֹודה ְְְֲִִַַָלהיֹות
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בא  זה כל אשר לי ומסביר המאורע על מנחמני ב.
הדעת, קלי גם או רציניים הבלתי מהצעירים
הזה. כדבר לעשות עוד יזידו לא יותר כי ומובטחני

כל  אשר כולנו ידענו המצב, יוטב בזה לא אני:
הם  ככולם רובם אשר מהיעווסעקציא הם הרדיפות

דעת. וקלי צעירים
הפעם, עוד כזה מאורע לי יארע אם מבקשני ב.
לי. שמסר זו כתובת על או מגוריו, למקום לו אודיע
ואתפלל  חדרי דלת את סגרתי ואנכי לו הלך ב.
ראיתי  אשר הפרטית בהשגחה והתבוננתי ערבית
החלום  מחזה על ונזכרתי ממש אלקות גילוי בעיני

למאסקווא. בנסעי שבת מוצאי בליל לי שהי'
עניתי, ולא חדרי בדלת דופקים שמעתי פעמיים
יבקשוני  מחבריו מי או קראטאוו אשר שיערתי כי
הזמן  במשך לראותם. חפצתי ולא לטובתם להשתדל

הטע  עניתי צלצל הרביעית ובפעם עניתי ולא לעפאן
המדבר. מי ושאלתי

עניתם, ולא חדרכם בדלת דפקתי קראטאוו:
אחדים. רגעים עמכם לדבר חפצי

עלי  רגעים איזה ובעוד עכשו מאד עסוק הנני אני:
מאוחרת. בשעה ואחזור ללכת

אחדים. לרגעים רק ק:
ויצאתי  הכינותי התיליפון. את ונחתי סלחו, אני:
ובפרוזדור  הי"א לשעה המיועדת הועידה אל ללכת
ואשר  עבורו, טוב אמליץ כי אלי ויתחנן ק. בי פגש 
במשרד  ידברו אשר וכל בטובתי ישתדל מעתה
אחוזת  לו ויש מהם להזהר יודיעני היעווסעקציא
ידרשו  והם הוא הנה למשמעתו, הסרים מרעים
עלי  משתרעת היעווסעקציא אשר לדעת עלי כי טובתי,
שאם  ומבטיחני עתה, לי נחוצים וחבריו כמותו ואנשים

רבות. מרעות יצילוני וחבריו הוא אזי בעדו טוב אמליץ
בזה. להתערב  יכול אינני אני:

לכם  שתעשה צרות של בפח תפלו ק:
היעווסעקציא.

ירצה, השי"ת ואם להמלט, א"א מהצרות אני:
זה  בעבור לא אופן ובכל הצלה דרכי כמה לי ימציא
ונגד  היושר נגד האמת, נגד שהוא דבר איזה אעשה

דעתי.
בצרתי. שמחים אתם ק:

ודואג. עצב אינני גם אבל שמח אינני אני:

***

בהשגחתו  השי"ת הזמין אשר המאורע מן מושפע
וכשראיתי  הקרעמלי, הככר על לי הלכתי הפרטית,
הקבוע  למועד (רגעים) מינוט כעשרה רק שנשארו

המיועד. למקום ובאתי אויטא לקחתי
 ז. והרב  הועידה חברי את מצאתי בבואי
מפורטת  הרצאה כתב כבר  גדולה הכי בחריצותו
הועידה  חברי נתקבלה שעה כחצי במשך אשר
ז. הרב   הרביעי ביום  מחר לנסוע מתכוננים
אסע  בעזה"י ואני הראשון, יום עד להתעכב בדעתו
ג. ק. מ. הרבנים רעהו. את איש ונברך חמישי, בליל
נ.ג. עם ואני זה, אחר בזה לבדו, אחד כל הלכו מ..
איש  איש ונלך רעהו את איש ונברך אחרונים יצאנו

לבדו.
וראשי  גברו רגשותי אבל מאוחרת, השעה כי אף
הלבנה  ואור הטוב האויר אשר חושב והנני לי יכאב
טוב  אויטא לי נזדמן לטייל, לנסוע ואומר ירגיעוני
באתי  השני' שעה וכחצי סאקאלניקי ליער ואסע

וואר. בסט. למעוני
f"txz ,onei
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מקודם  ליתן מבלי  אפשר אי הלזו המשפחה הלזו,143(בזכרונות גדולה הכי  המאורע לזכרון 
אחת  היא השריפה, היא, כי הלזו. הקדושה המשפחה ואם בעיר שהיתה הגדולה השריפה והיא
שמועות  ממספרי שמענו פעמים כמה כי וכמו הזמן, המגביל וסימן אות כמו הסיפורים, עמודי
השריפה  לפני היתה זו מעשה זמנים, בהגבלת המיוחסת המשפחה אל הענינים ביחסי שונות
המשפחה), בתולדות להזכירה טעם (ובה ועוד הגדולה, השריפה אחרי היתה זה ומאורע הגדולה,
לנו  יאירו הדבר סיבת וידיעת המיוחסת, המשפחה בני בחיי גדולים שינויים השתנו ידה על כי

הדבר. מהות בידיעת

בקיץ  הנה זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה צדק צמח הרב אדמו"ר רבינו כ"ק הסתלקות ואחרי
שהיתה 144תרכ"ח  השריפה ונקראת והחצר, הבתים לאֿעלינו שנשרפו גדולה שריפה עוד היתה

השני'. השריפה תרכ"ח ודשנת הראשונה, שריפה בשם הצ"צ אדמו"ר רבינו כ"ק בימי
כתבים  הרבה נשרפו  שאז לפי הגדולה, השריפה הקדום , בשמה  אותה  קראו הזקנים  ומכלֿמקום
חשוב  מקום  לו  ינתן כי  בהכרח הלזה המאורע הנה אופן ובכל הלאה. שיבואר כפי מאד, במאד

המשפחה). בתולדות

עם  ביחד הוא דר זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה האמצעי אדמו"ר כ"ק בחיי המשפחה בני דירת
להיותו  ורחבה, גדולה דירה לו והיתה קטנים), עוד שהי' והבנים הבנות אלו (כלומר הקטנים בניו
הנשימה, קצר הי' בבריאותו סבלו כל כי ומרווח, טוב אויר לו נדרש הי' וביותר ביותר, חלוש

הלב. וחלישות הריאה, בריאות אי מפני

(זייא  האמצעי אדמו"ר כ"ק חסידי אמרו צחות ביותר. גדול אולם בנין הי' לביתו 145בסביב

און  זאייט איין אין הודו הייבין אן מען קאן זאל רבי'ס אין ווערטיל): גלאייך א זאגין ַַַַָָָפלעגין
עלינו  האלטין מען זאל זאייט 2ֿטער דער צוא צוקומען זאל מיא אומר 146ביז הי' ובהזאל . ַַַָָ

ביותר  גבוה והי' ברווחה, שם עומדים אנשים  אלפים שני כי (הזוכרים) ואמרו .147חסידות,

הקטעים  הם אל"ףֿבי"ת באותיות בשוה"ג ההערות (*
ידו  על ונשמטו תרד"ע בשנת מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק ע"י שנכתבו
"דבר  בחוברת שנדפסה קצרה" "סקירה (ראה להמעתיק כשניתנו

ויקהל). לפרשת מהמו"ל.מלכות" הם הממוספרות ההערות
(143:mcewn ozil.מקום מקודם ליתן או: מקום. ליתן אוצ"ל:

– בתאריך שונות ונוסחאות זו, שריפה אודות עוד ראה (144
וש"נ. .397 ע' תש"וֿה'שי"ת השיחות ספר

אפשר  הרבי של באולם צחות): דבר לומר נהגו (הם = (145
יאחזו  השני לצדו שיגיעו ועד אחד, בצד "הודו" להתחיל

ב"עלינו".
היומן  רשימת מנחם (תורת תרצ"ב סיוןֿמנ"א בשיחות (146
צדק  הצמח אדמו"ר נכנס בו תק"ץ, השבועות חג שבערב רמח) ע'
למאד. עד גדול הי' הביהכנ"ס – האמצעי אדמו"ר של "לביהכנ"ס
במערבו". ועלינו במזרחו הודו מתחילים אומרים: שהיו עד
רופן  מען פלעגט ביהמ"ד "דעם :125 ע' תש"ג השיחות ובספר
און  לאנג זייער געווען איז ער ווייל ביהמ"ד", עלינו ַ"הודו
מען  קען ביהמ"ד דעם אין אז צחות, בדרך זאגען ַָמ'פלעגט

צו  דערגייענדיג עלינו ענדיגן און ברעג דעם אין הודו ָאנהויבן
וראה  .13 ע' תש"ה השיחות בספר ועד"ז ברעג". אנדער ַדעם

תשל"ט. אלול כט שיחת
אדמו"ר  לאגרותֿקודש ב"נספחים" שנדפס במסמך (147
נשלח  תקפ"ו שנת שבתחילת שה, ע' תשע"ג) (קה"ת, האמצעי
את  מדד והוא רוסיא, הממשלת מטעם שליח ַלליובאוויטש
הוא, כנסת בית ש"גודל ומצא האמצעי, אדמו"ר של ביתֿהכנסת
העורך  (ובהערת ארשין 6.5 ובגובה סאזשין 6 וברוחב 10 באורך
האורך  הי' א"כ ס"מ, 71.1 ארש וכל ארשין, 3 סאזשין "כל שם:

מטר). 4.6 לערך והגובה מטר, 12.8 והרוחב מטר, 21.3 לערך
א  געווען איז שוהל "די רבינו: כותב "ליובאוויטש" ַַוברשימת
ברייט  די ארשין 40 און ליינג די ארשין 60 געביידע, לאנגע ַהויכע
פון  גרויס די איבער מטר]. 28.44 והרוחב מטר 42.66 האורך =]
זאגן  רבי דער פלעגט דארט וואס בימה הויכע די און שוהל ָָָדער
הנמצא  ואולי מעשיות". פערשידענע דערציילט ווערט חסידות
בשנת  בליובאוויטש שהיתה השריפה אחרי – זמני הי' ַבתקפ"ו

א]). [פז, עט ע' ב חוברת "התמים" (ראה תקפ"ד
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והי' שעות, איזה שם לישב בקיץ לשם הולך הי' פעמים אשר ביתו, אחורי לו הי' גן וגם
שם. לומד והי' ושולחן , כסא לו מוציאים

כולם. וכן אחרת, ברחוב דר הי' צדק צמח הרב אאזמו"ר כ"ק כמו בנותיו, לוקחי חתניו

זי"ע  נבג"מ זצוקללה"ה האמצעי אדמו"ר כ"ק הסתלקות שלו 69אחרי הבתים ובנו 148נשרפו ,
ברוך  ר' הרב בנה עם שיינא הרבנית כבוד גרה ובה ממוצעת, לעיל 57בית הרב 149(הובא וכ"ק .(

הראשון  במקומו לו דר צדק שלום 150צמח ברוך ר' הרב ובניו ליב 92, יהודא ר' ר'108והרב והרב
זלמן  שניאור בעיר.93חיים שונות במקומות גם דרו חתונתם, אחר אז שהיו ,

תקצ"ג) סוף (או תקצ"ד שעתה 151קנה 148ובשנת (במקום אדמה חלקת הרצ"צ אדמו"ר כ"ק לו
תומכיֿתמימים  המוסד תלמידי לומדים שבו הגדול וכפי 152אולם לעצמו. דירה בית עלי' לבנות ,(

(מראדאמיסיל  אחד זקן לי שסיפר מעמד 153האגדה באותו הי' הוא שמעתי 154, מעשיות וכמה , ַָ
בערך  תרס"חֿט דשנת שלי הימים מספרי באחד בא וזכרונם בתחילת 155ממנו, נגמרה שהבית ,(

ז"ל  מוסיא חי' מ' הרבנית וכא"ז בהבית לכנוס בחפצו עוד הי' לא אדמו"ר וכ"ק תקצ"ד, אדר
שם  הי' לא (ועדיין החדשה להבית והלכה מוהר"ש, אאזמו"ר כ"ק בנה עם מעוברת אז היתה
ומצד  ביניהם מפסיק (הדרך צפון לצד הבית וממול לידה, חבלי שם ואחזה בית), מכלי מאומה

העיר) (מ"ץ אברהם ר' הרב דר הדרך) של באיינק 106השני א אצלו ולקחו בביתם 156, ושם וכרים, ַַ
הי' ושם וחינכה, להבית אדמו"ר כ"ק ונכנס מוהר"ש, אאזמו"ר כ"ק בנה את הולידה החדשה
כ"ק  תולדות בקונטרס אי"ה יבוא זכרונם אשר שונים, סיפורים ישנם האלו הענינים (בכל הברית
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ע' תרצ"ט השיחות ספר "ליובאוויטש". רשימת ראה  (148
.58 ע' תש"ד .96 ע' ה'ש"ת קייץ .(154 הערה לקמן (הועתק 326

.5 ע' מהר"ש אדמו"ר התולדות ספר
יז. ע' (149

קייץ  השיחות (ספר הדואר בית עמד שאח"כ במקום (150
שם). ה'ש"ת

מד. ע' מהר"ש אדמו"ר אגרותֿקודש ראה (151
מבניו  מזרעו אחד "ששום בצוואתו הורה הצ"צ אדמו"ר (152
ת"ת  מקום יהי' ושם וחדריו, ביתו במקום ידורו בל בניו בני או
 ֿ (אגרות אחר" שבקדושה דבר שום או מדרש, בית או לתשב"ר,
לט  ע' מהר"ש אדמו"ר אגרותֿקודש וראה א. ע' חי"ג קודש
שם  (אגרותֿקודש תרס"ג ניסן ב' מיום רבינו וברשימת ואילך),
הכוונה  ת"ת, כ"א ידור, שלא [הצ"צ] שכ' "ובדבר יג): ע'

תומכיֿתמימים".
ספר  – אודותו ראה מראדאמיסעל. נחום ר' הישיש (153

וש"נ.. .59 ע' תרפ"ט השיחות
בענין  תרס"ח משנת רבינו מרשימת קטע בזה מועתק (154
הצ"צ  אאזמו"ר כ"ק מפי שמע [הישיש] כאן: המדובר
כ"ק, בתי לבנות שהתחילו בעת הי' וזה בעצמו, זי"ע ָזצוקללה"ה
ניסן  מהם האחד חסידים שני אמרו חסידים. הרבה אז והיו
כשבאו  לבקש, להם והלכו חסידו' בעטין דארף מיא מבאסלאוו,
כו', במהירות לכותל מכותל הולך מאד טרוד שהוא רבינו את ָראו
הקדוש  רבינו אמרו, חפצים, אתם מה אצלם, שאל אותם, כשרא'
וגם  ולילה, יומם והעבוד' התורה על יושבים ונכדיו ובניו
כשבונים  עתה וא"כ ועבודה, בתורה עוסקי' לפה הבאים החסידים
לבנות  כשצריך ע"ה רבינו ומשה המקדש, בנין זהו הבתים את
דא"ח, חפצים אנו וא"כ תורה*, פרשה תחלה אמר המשכן את
את  שם שבנו מקום הפליאץ, על בא ואח"כ טוב. להם, ַהושיב

שאל  ואח"כ חסידות, יהי' בודאי כי החסידים כל וחשבו הבתים,
חפ  נמצא מה [ע"כ . . . כי הושיבו מעשה, או חסידות יותר צים
תח"י].

השיחות  (ספר תרצ"ט שש"פ בשיחת הנ"ל הדברים תוכן ראה
ועכשיו  באריכות, זה את ספרתי "כבר ואילך): 326 ע' תרצ"ט
שם  שהי' במקום בתחילה דר הי' לא הצ"צ  – בקיצור רק אספר
את  קנה בליובאוויטש שהיתה השריפה לאחר רק הגדול, ַַהזאל
הי' וזה מקצת, רק כולו את אז בנו ולא הזה, (ּפלאץ) ַהמגרש
געדארפט  מהר"ש רבי דער האט האחרת ולשנה צ"ד, צ"ג ַָבשנת
שלא  והגם האבן, געוואלט דארטן רביצין די האט ווערן, ָָָָגעבארן

אותו. וילדה לשם הלכה מ"מ הבנין, כל נגמר עדיין אז הי'
ג' אז והי' חסידים, הרבה נתקבצו הבנין של היסוד הנחת בעת
יצחק  ר' מתלמידי והיו (ּבעסעראּביע) מטעלעזשיע ַחסידים
הצ"צ, לכ"ק אז ואמרו אידן, הארביגע געווען זיינען און ַמיאסי,
האט  מען איידער און ביהמ"ק, דער איז שטוב רבי'ןס ָדעם
א  געזאגט אויבערשטער דער האט המקדש בית דעם ַָָגעבויט
להם  ושאל חסידות. תורה א זאגן רבי דער דארף תורה*, ַַָפרשה
מעשה, סיפור א צי חסידות א צי יותר, חפצים הם במה ַַהצ"צ,

סיפור". א ווילן זיי אז ַוענו,
וספר  ורשימה 71 שבהערה חומר" "רושם רשימה גם וראה
יארק, (ניו וסיפורים" "שמועות .148 שבהערה תש"ד השיחות

.59 ע' ח"א תש"נ)
יארק  ניו תורה" ב"יגדיל נדפסו תרס"ח מרשימות חלק (155ָ
ואילך. טז ע' ח"ז אגרותֿקודש ואילך. שכז ע' לא חוברת ג שנה

ספסל. = (156

mihtyn ,xcq xrc j`c fi` qr" :my c"yz zegiyd xtqa (*¨
."dxez hb`frb xrixt orn h`d okynd ziiyr x`t ,dnexz©¨¨

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ונשיאותו  מוהר"ש שדר 157אאזמו"ר וביתו תרט"ז, בשנת ביתו שנשרף יום עד שם דר אז ומני .(
ז"ל. מהרי"ל לבנו מסר אדמו"ר כ"ק בה

1

2

ואילך. 5 ע' מהר"ש אדמו"ר התולדות ובספר (71 (שבהערה חומר" ב"רושם תרצ"ג בשנת נרשמו כאן המוזכרים הענינים (157

•
ycew zexb`

פ"ב  שבט, כ"ט ב"ה

רבנן  מוקיר הנכבד, הגביר ידידי כבוד

תורה, לומדי בטובת שוקד ומכבדן,

שי' משה מו"ה אי"א וו"ח צדקה, רודף

וברכה. שלום

ושקידתו  הטובים, מפעליו בעד לברכו, הנני בזה

תודה  תורה. של באהלה והיושבים תורה, לומדי לטובת

אומץ  להוסיף יואיל אשר העתיד, על ובקשה העבר על

זאת  אשר האפשרי, ככל ולהרחיב להגדיל זאת בעבודתו

לחזק  האלקים, מתנת ועושרו, אשרו האדם, תעודת היא

רב  אורה אשר דאורייתא, מתמכין ולהיות התורה את

איש  ואשרי מילואה. על העולם נברא ובשבילה להאיר,

לומדי'. את ויחבב בה יחזיק

החזקתו  בזכות ישראל, לעמו תורה הנותן הטוב והאל

ויתן  הטוב אוצרו את השי"ת לו יפתח כאמור, והשתדלותו

אשר  בכל מרובה, ברכה יחיו, ידו על העוסקים ולכל למו

וימלא  העיקר, על מרובה הקב"ה של ותוספתו ולהם, לו

ולברכה. לטובה לבבם משאלות השי"ת

אומץ  להוסיף יזכו אשר עליהם, ד' נועם ויהי

ברכה  תביא ועבודתם ולומדי', התורה בהחזקת בעבודתם,

מאירים  בתלמידי' התורה קרן בהרמת ד', בבית מרובה

י' (ב"ב וכאמור ישראל, קרן ירום ובזה והשכל, בחכמה

ישראל, קרן תרום במה רבש"ע קב"ה לפני משה אמר ב')

ראשם  לשאת באת אם (שם) ופרש"י תשא, בכי לו אמר

אשר  צדקה וגדולה לצדקה, כופר מהם קח בהגבהה,

וכאמור  המעשה, ונפש הנותן, נפש הנפש, את מרוממת

(ועי' כו' עושה הבית שבעל ממה יותר ל"ד) ויקרא (מד"ר

בעזרתו  שמהם תורה, לומדי עם ובפרט תואר), יפה בפי'

כל  עם חסד עושה כאלו (שם) תורה, גדולי יעמדו ית'

כותבה  המשיח ומלך אליהו מצוה והעושה ישראל,

לטובה  הזכרון בספר ויכתבו ידיהם, על חותם והקב"ה

ית'. שמו וחושבי ד' ליראי ולברכה

מו"ר. בן ומברכו והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'
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ריי c"ag i`iyp epizeax zxezn

והי' שעות, איזה שם לישב בקיץ לשם הולך הי' פעמים אשר ביתו, אחורי לו הי' גן וגם
שם. לומד והי' ושולחן , כסא לו מוציאים

כולם. וכן אחרת, ברחוב דר הי' צדק צמח הרב אאזמו"ר כ"ק כמו בנותיו, לוקחי חתניו

זי"ע  נבג"מ זצוקללה"ה האמצעי אדמו"ר כ"ק הסתלקות שלו 69אחרי הבתים ובנו 148נשרפו ,
ברוך  ר' הרב בנה עם שיינא הרבנית כבוד גרה ובה ממוצעת, לעיל 57בית הרב 149(הובא וכ"ק .(

הראשון  במקומו לו דר צדק שלום 150צמח ברוך ר' הרב ובניו ליב 92, יהודא ר' ר'108והרב והרב
זלמן  שניאור בעיר.93חיים שונות במקומות גם דרו חתונתם, אחר אז שהיו ,

תקצ"ג) סוף (או תקצ"ד שעתה 151קנה 148ובשנת (במקום אדמה חלקת הרצ"צ אדמו"ר כ"ק לו
תומכיֿתמימים  המוסד תלמידי לומדים שבו הגדול וכפי 152אולם לעצמו. דירה בית עלי' לבנות ,(

(מראדאמיסיל  אחד זקן לי שסיפר מעמד 153האגדה באותו הי' הוא שמעתי 154, מעשיות וכמה , ַָ
בערך  תרס"חֿט דשנת שלי הימים מספרי באחד בא וזכרונם בתחילת 155ממנו, נגמרה שהבית ,(

ז"ל  מוסיא חי' מ' הרבנית וכא"ז בהבית לכנוס בחפצו עוד הי' לא אדמו"ר וכ"ק תקצ"ד, אדר
שם  הי' לא (ועדיין החדשה להבית והלכה מוהר"ש, אאזמו"ר כ"ק בנה עם מעוברת אז היתה
ומצד  ביניהם מפסיק (הדרך צפון לצד הבית וממול לידה, חבלי שם ואחזה בית), מכלי מאומה

העיר) (מ"ץ אברהם ר' הרב דר הדרך) של באיינק 106השני א אצלו ולקחו בביתם 156, ושם וכרים, ַַ
הי' ושם וחינכה, להבית אדמו"ר כ"ק ונכנס מוהר"ש, אאזמו"ר כ"ק בנה את הולידה החדשה
כ"ק  תולדות בקונטרס אי"ה יבוא זכרונם אשר שונים, סיפורים ישנם האלו הענינים (בכל הברית
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ע' תרצ"ט השיחות ספר "ליובאוויטש". רשימת ראה  (148
.58 ע' תש"ד .96 ע' ה'ש"ת קייץ .(154 הערה לקמן (הועתק 326

.5 ע' מהר"ש אדמו"ר התולדות ספר
יז. ע' (149

קייץ  השיחות (ספר הדואר בית עמד שאח"כ במקום (150
שם). ה'ש"ת

מד. ע' מהר"ש אדמו"ר אגרותֿקודש ראה (151
מבניו  מזרעו אחד "ששום בצוואתו הורה הצ"צ אדמו"ר (152
ת"ת  מקום יהי' ושם וחדריו, ביתו במקום ידורו בל בניו בני או
 ֿ (אגרות אחר" שבקדושה דבר שום או מדרש, בית או לתשב"ר,
לט  ע' מהר"ש אדמו"ר אגרותֿקודש וראה א. ע' חי"ג קודש
שם  (אגרותֿקודש תרס"ג ניסן ב' מיום רבינו וברשימת ואילך),
הכוונה  ת"ת, כ"א ידור, שלא [הצ"צ] שכ' "ובדבר יג): ע'

תומכיֿתמימים".
ספר  – אודותו ראה מראדאמיסעל. נחום ר' הישיש (153

וש"נ.. .59 ע' תרפ"ט השיחות
בענין  תרס"ח משנת רבינו מרשימת קטע בזה מועתק (154
הצ"צ  אאזמו"ר כ"ק מפי שמע [הישיש] כאן: המדובר
כ"ק, בתי לבנות שהתחילו בעת הי' וזה בעצמו, זי"ע ָזצוקללה"ה
ניסן  מהם האחד חסידים שני אמרו חסידים. הרבה אז והיו
כשבאו  לבקש, להם והלכו חסידו' בעטין דארף מיא מבאסלאוו,
כו', במהירות לכותל מכותל הולך מאד טרוד שהוא רבינו את ָראו
הקדוש  רבינו אמרו, חפצים, אתם מה אצלם, שאל אותם, כשרא'
וגם  ולילה, יומם והעבוד' התורה על יושבים ונכדיו ובניו
כשבונים  עתה וא"כ ועבודה, בתורה עוסקי' לפה הבאים החסידים
לבנות  כשצריך ע"ה רבינו ומשה המקדש, בנין זהו הבתים את
דא"ח, חפצים אנו וא"כ תורה*, פרשה תחלה אמר המשכן את
את  שם שבנו מקום הפליאץ, על בא ואח"כ טוב. להם, ַהושיב

שאל  ואח"כ חסידות, יהי' בודאי כי החסידים כל וחשבו הבתים,
חפ  נמצא מה [ע"כ . . . כי הושיבו מעשה, או חסידות יותר צים
תח"י].

השיחות  (ספר תרצ"ט שש"פ בשיחת הנ"ל הדברים תוכן ראה
ועכשיו  באריכות, זה את ספרתי "כבר ואילך): 326 ע' תרצ"ט
שם  שהי' במקום בתחילה דר הי' לא הצ"צ  – בקיצור רק אספר
את  קנה בליובאוויטש שהיתה השריפה לאחר רק הגדול, ַַהזאל
הי' וזה מקצת, רק כולו את אז בנו ולא הזה, (ּפלאץ) ַהמגרש
געדארפט  מהר"ש רבי דער האט האחרת ולשנה צ"ד, צ"ג ַָבשנת
שלא  והגם האבן, געוואלט דארטן רביצין די האט ווערן, ָָָָגעבארן

אותו. וילדה לשם הלכה מ"מ הבנין, כל נגמר עדיין אז הי'
ג' אז והי' חסידים, הרבה נתקבצו הבנין של היסוד הנחת בעת
יצחק  ר' מתלמידי והיו (ּבעסעראּביע) מטעלעזשיע ַחסידים
הצ"צ, לכ"ק אז ואמרו אידן, הארביגע געווען זיינען און ַמיאסי,
האט  מען איידער און ביהמ"ק, דער איז שטוב רבי'ןס ָדעם
א  געזאגט אויבערשטער דער האט המקדש בית דעם ַָָגעבויט
להם  ושאל חסידות. תורה א זאגן רבי דער דארף תורה*, ַַָפרשה
מעשה, סיפור א צי חסידות א צי יותר, חפצים הם במה ַַהצ"צ,

סיפור". א ווילן זיי אז ַוענו,
וספר  ורשימה 71 שבהערה חומר" "רושם רשימה גם וראה
יארק, (ניו וסיפורים" "שמועות .148 שבהערה תש"ד השיחות

.59 ע' ח"א תש"נ)
יארק  ניו תורה" ב"יגדיל נדפסו תרס"ח מרשימות חלק (155ָ
ואילך. טז ע' ח"ז אגרותֿקודש ואילך. שכז ע' לא חוברת ג שנה

ספסל. = (156

mihtyn ,xcq xrc j`c fi` qr" :my c"yz zegiyd xtqa (*¨
."dxez hb`frb xrixt orn h`d okynd ziiyr x`t ,dnexz©¨¨

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

ההמחאה  מבלי  )וגם   - הכתיבה  זמן  הוראת  בלי   - מכתבו  נתקבל  ארוך  הכי  הפסק  לאחרי 

שכותב אודותה(.

ובנם שי', על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה  וזוגתו  ובעת רצון אזכיר אותו 

נבג"מ זי"ע, כאו"א להמצטרך לו.

ובמ"ש אודות האפענדיק, אינו מובן מהו המהירות )איילעניש( לנתחו עכשיו, האם זהו דרישת 

הרופא או סתם כך הצעה בעלמא.

במ"ש אודות המצב בגשמיות - יש למצוא ידידים אשר ישפיעו להטבת הפרטים שהם המעיקים 

ומצירים. ויהי רצון שימים אלו שבין פסח זמן חירותנו ושמתקרבים לקבלת התורה, חרות על הלוחות 

א"ת חרות אלא חירות, יוסיפו בהצלחת ההשתדלות.

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ונשיאותו  מוהר"ש שדר 157אאזמו"ר וביתו תרט"ז, בשנת ביתו שנשרף יום עד שם דר אז ומני .(
ז"ל. מהרי"ל לבנו מסר אדמו"ר כ"ק בה

1

2

ואילך. 5 ע' מהר"ש אדמו"ר התולדות ובספר (71 (שבהערה חומר" ב"רושם תרצ"ג בשנת נרשמו כאן המוזכרים הענינים (157

•
ycew zexb`

פ"ב  שבט, כ"ט ב"ה

רבנן  מוקיר הנכבד, הגביר ידידי כבוד

תורה, לומדי בטובת שוקד ומכבדן,

שי' משה מו"ה אי"א וו"ח צדקה, רודף

וברכה. שלום

ושקידתו  הטובים, מפעליו בעד לברכו, הנני בזה

תודה  תורה. של באהלה והיושבים תורה, לומדי לטובת

אומץ  להוסיף יואיל אשר העתיד, על ובקשה העבר על

זאת  אשר האפשרי, ככל ולהרחיב להגדיל זאת בעבודתו

לחזק  האלקים, מתנת ועושרו, אשרו האדם, תעודת היא

רב  אורה אשר דאורייתא, מתמכין ולהיות התורה את

איש  ואשרי מילואה. על העולם נברא ובשבילה להאיר,

לומדי'. את ויחבב בה יחזיק

החזקתו  בזכות ישראל, לעמו תורה הנותן הטוב והאל

ויתן  הטוב אוצרו את השי"ת לו יפתח כאמור, והשתדלותו

אשר  בכל מרובה, ברכה יחיו, ידו על העוסקים ולכל למו

וימלא  העיקר, על מרובה הקב"ה של ותוספתו ולהם, לו

ולברכה. לטובה לבבם משאלות השי"ת

אומץ  להוסיף יזכו אשר עליהם, ד' נועם ויהי

ברכה  תביא ועבודתם ולומדי', התורה בהחזקת בעבודתם,

מאירים  בתלמידי' התורה קרן בהרמת ד', בבית מרובה

י' (ב"ב וכאמור ישראל, קרן ירום ובזה והשכל, בחכמה

ישראל, קרן תרום במה רבש"ע קב"ה לפני משה אמר ב')

ראשם  לשאת באת אם (שם) ופרש"י תשא, בכי לו אמר

אשר  צדקה וגדולה לצדקה, כופר מהם קח בהגבהה,

וכאמור  המעשה, ונפש הנותן, נפש הנפש, את מרוממת

(ועי' כו' עושה הבית שבעל ממה יותר ל"ד) ויקרא (מד"ר

בעזרתו  שמהם תורה, לומדי עם ובפרט תואר), יפה בפי'

כל  עם חסד עושה כאלו (שם) תורה, גדולי יעמדו ית'

כותבה  המשיח ומלך אליהו מצוה והעושה ישראל,

לטובה  הזכרון בספר ויכתבו ידיהם, על חותם והקב"ה

ית'. שמו וחושבי ד' ליראי ולברכה

מו"ר. בן ומברכו והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'
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ריב

מישראל,  אחד  כל  של  האמיתי  בתפקידו  להתעסק  להתחיל  סו"ס  שעליו  פשוט,  וגם  ומובן 

מתאים לדבר המשנה, אני נבראתי לשמש את קוני, והוא ע"י הפצת נר מצוה תורה אור ומאור שבתורה 

זוהי תורת החסידות ועניני' - בכל מקום שידו מגעת, ובפרט שנמצא במקום שבהנוגע לתורת חב"ד 

הנה עד עתה נעשה שם דבר מועט ביותר בערך האפשרית שישנה, ולמרות שדוקא אנשים העומדים 

מבחוץ, מכריזים בכל עת מצוא שנמצאים שם פלוני ופלוני שהם "עמודי ברזל של כל עניני חב"ד", 

ופשיטא בענין עיקרי כהפצת המעינות, שאותה דורשים רבותינו נשיאינו בכל דור ודור, ובפרט כ"ק 

מו"ח אדמו"ר בדורנו זה, וק"ל. ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור, הן בענינים הפרטים והן בענינים 

הכללים, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט,

 ב"ה,  י"ד אייר, תשי"ח

ברוקלין.

 הנהלת ישיבת תומכי תמימים דלוד

 הנהלת בתי ספר למלאכה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה למכתביהם מח' וט' אייר - המהירים - עם המצורף אליהם.

א( בהנוגע לשלוח מכתבי אפיל )מגבית( לאנ"ש בכל קצוי תבל, מובן שעליהם להתדבר באותן 

המדינות שישנם מוסדות אנ"ש וביחוד בארצוה"ב - באופן שלא יבלבלו אחד לרעהו.

ב( אודות עבודת תלמידי בי"ס לחקלאות בשנת השמיטה - ענין מסגרי' נכון, משא"כ מכניקה 

עדינה, בטח קשור זה בלימודי חשבון וכו' מיוחדים הדורשים זמן רב.

ואפשר לא למכניקה זו כוונתם, ואז יבררו בהזדמנות הבאה. בכל אופן - עכ"פ חלק מהנ"ל יש 

לספחם לבי"ס לנגרות.

מקום המסגרי' וכו' - עליהם להתיעץ על אתר.

היום  לפרשת  בהנוגע  בפרטיות  וגם  לבשו"ט,  ומחכים  דחוף,  מהיר  המכתב  נשלח  כבקשתם 

דפסח שני.

בברכה לבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

 א. קווינט

מזכיר

 ב"ה,  ט"ו אייר, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הכי ארוכה נתקבל מכתבו מעש"ק, ובמענה עליו:

א( נכון הדבר אשר נוהגים אנ"ש בשנים האחרונות לחזור בחתונה המאמר לכה דודי, הנדפס 

בקונטרס דרושי חתונה פ"ט, והוא ע"פ דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר אז )נדפס בכמה טופסים בקונטרס 

אגרות קודש



ריג

האמור( שבמאמר זה נכללו תורתם של הרביים רבותינו נשיאינו החל מרבנו הזקן, וכפי שאמר אז, 

כ"ק מו"ח אדמו"ר, זהו בתור הזמנה שישתתפו בהחתונה.

מזה מובן ג"כ שאין מקום כלל לקצר את המאמר או לחזור רק חלק ממנו, ובפרט שלא נסמן 

בהמאמר החלק של נשיא זה והחלק של נשיא זה, וכשיקצרו או יאמרו רק חלק, הרי אין ידוע מה 

שיחסר עי"ז ובכל אופן ברור שחסר.

ובמקומות שנהגו שמפסיקים באמצע המאמר, בכלל כבר אמרו שמנהג זה יש לבטלו, שהרי 

הוא היפך כבוד התורה, אף שמלמדים זכות משום שלא לבייש את מי שאין לו, הרי כבר הי' מעשה 

מקודם  יחזור  הנה  המנהג,  לקיים  דוקא  שרוצים  שבמקום  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  הורה  ואז  בפולין 

המאמר כולו, ואחרי כן יתחיל עוד הפעם ויפסיקוהו אז.

טעמים  ומכמה  נשואין  לחיי  הכנה  בתור  הצריכות  הלכות  ללמוד  יתחיל  מועד  בעוד  בטח 

המובנים צ"ל הלימוד בחברותא.

נעם לי לקרות במכתבו ע"ד הרושם הטוב שעשתה ב"ג תחי' על כל רואי', והרי הודיעו חז"ל כל 

שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו.

בברכה לבשו"ט.

נ.ב. בטח שומר שיעורי חת"ת הידועים נוסף על הקב"ע בנגלה ודא"ח ובפרט בחדשים האלו 

הכנה לבנין בית בנין עדי עד שכל המרבה בהנ"ל ה"ז משובח.

 ב"ה,  ט"ז אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו, בו שואל:

האם מותר לנער בן י"ז שנה להתעמק. - ואינו מפרט לאיזה דברים כוונתו, וכנראה מהמשך 

מכתבו, הכוונה היא בהנוגע לעניני חובת הלבבות של איש הישראלי.

והנה פשוט, ופס"ד הוא בתורה, לא רק שמותר אלא שגם מחויב בזה, וכפסק הרמב"ם בהלכות 

יסודי התורה פרק א' ה"ו, וידיעת ד"ז היא מ"ע, ועד"ז הוא גם פס"ד בשו"ע או"ח ריש סי' צח אשר 

אין עומדין להתפלל )תפלת שמו"ע שהיא ג"פ בכל יום ומחויב בה כמו בשאר המצות מגיל עול המצות( 

אלא מתוך מחשבה קודם התפלה ברוממות הא-ל יתעלה וכו'. והרי מחשבה ענינה, לא לחשוב התיבות 

כי אם לחשוב הענינים ובכדי לחשוב ברוממות הא-ל צריך להתבונן ולהעמיק בענינים שעל ידם מכיר 

האדם מה היא רוממות הא-ל וענינה, ומבוארים הם בכמה ספרים ומהם בספרי החסידות, וישתדל 

להפגש עם הרה"ג הרה"ח כו' הר"ן שמרי' שי' ששונקין - שכון רבנים רוממה ירושלים, והוא יורהו 

המקומות המתאימים להנ"ל.

ב( בשאלתו איך אפשר להגיע לענוה, ולקיים המאמר של המשנה, מאד מאד הוי שפל רוח.

וכן  ויבוננהו בזה  וישאל ג"כ את הרב הנ"ל  ל'  ילמוד בעיון הדרוש בספר תניא קדישא פרק 

יורהו עוד מקומות בם ימצא ביאור נוסף, וכן בהנוגע לשאר הענינים והשאלות שבמכתבו.

מכאן  עליהם  ישמור  ועכ"פ  הידועים  ותניא  תהלים  דחומש  השיעורים  משלשת  יודע  בטח 

ולהבא.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

אגרות קודש
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בשולחןֿערוך היא פסוקה הלכה הלוא להבין: -1יש

ומה מצוה" דבר לכל וכן לביתֿהכנסת כשהולך לרוץ "מצוה

דחסידותא"? "מילי שענינו אבות לפרקי שייכותו

לומר: יש הענין בביאור

לבהזריזותענין וחפץ שמחה מבטא מצוה, לקיום בכלל

ליוצרו" רוח נחת ולעשות קונו רצון לא2"למלאות וכאשר .

הרי בריצה, אף נעשה המצוה קיום אלא בזריזות מסתפקים

למעלה הן המצוה מקיים אצל והחיות שהשמחה הוכחה זו

אפילו רגילה, בהליכה מסתפק הוא אין והגבלה מדידה מכל

ומעבר מעל ורץ מתאמץ הוא אלא בזריזות, הליכה לא

הרגילים. לכוחותיו

מצוה לדבר בריצה (כאמור) המתבטאת זו, וחיות שמחה

גמור ביטול לדרגת עצמו את שהביא יהודי מאפיינות -

הוא עדיין אם כי שלו. מציאותו את מרגיש שאינו עד לקב"ה,

המצוה את יעשה אם אף הרי - ומציאותו ישותו את מרגיש

והשגתו הבנתו לפי - מוגבלת שמחתו תהיה בשמחה,

רק הכלים". מן ו"יציאה "ריצה" כאן תהיה ולא - האישית

הוא ששמחתורץכאשר הוכחה בכך יש המצוה, את לקיים

"משפיל גם הוא (באשר העצמי לביטולו עד גבולות פורצת

גופו" ומקל ).3עצמו

בשולחןֿ שנפסקה ההלכה בין ההבדל את נבין זה לפי

מצוה", דבר לכל וכן הכנסת לבית לרוץ "מצוה ולפיה ערוך

למצוה": רץ "הוי - במשנתנו עזאי בן הוראת ובין

ריצה על מדובר מיכפשוטהבשולחןֿערוך אף כלומר ,

מציאותו, ביטול ושל מהגבלותיו יציאה של בדרגה שאינו

בהתאם דברֿמצוה לכל בפועל לרוץ עליו מכלֿמקום

האמת. מצד המצוה לחביבות

והיא חסידות ממידת היא זאת, לעומת עזאי, בן הוראת

נפש לכל שווה לריצה4איננה רק לא מכוונת זו הוראה .

בעיקר אלא הפנימיכפשוטה, שהיאלתוכנה ה"ריצה", של

חיותהחיות אלא חיות, סתם לא המצוה; שבקיום והשמחה

נעלה ביטול מתוך רק המתאפשרות מוגבלות בלתי ושמחה

לקב"ה. ביותר

לדבר לרוץ החיוב מוטל אחד כל שעל לכך [והסיבה

כיון הכלים": מן "יציאה של זו בדרגה הוא שאין אף - מצוה

יסייע עצמו זה ובשמחה, בחיות המצוה לקיום לרוץ שההרגל

במשמעותה היא ה"ריצה" שבה הדרגה אל ויקרבו לו

ה'!] בעבודת מוגבלת בלתי ושמחה חיות - האמיתית

(371 עמ' יז, כרך (לקוטיֿשיחות

הסיום ללא קלה" למצוה רץ "הוי היא: הזקן רבינו גירסת

סיום מתאים הדברים תוכן מצד הרי להבין: ויש "כלחמורה",

קודמת במשנה שמצאנו וכפי קלה5זה, במצוה זהיר "והוי

כבחמורה"?

לענין כי שאף לומר, ההכרח כלזהירותומן במצוה

לענין הנה כחמורות, קלות שוות, -ריצההמצוות למצוה

משמיענו עזאי בן חמורה: למצוה דומה אינה קלה מצוה

צריך חמורה שלמצוה נבין ומכך קלה, למצוה אף לרוץ שיש

שאת. ביתר לרוץ

הוא: הדברים הסבר

לקיום ההתעוררות את מבטאת מצוה לדבר "ריצה"

א. "ריצה": אופני שני ומצאנו ושמחה. חיות מתוך המצוה

אביך רצון לעשות כצבי.. רץ הוי.. אומר תימא בן "יהודה

קלה". למצוה רץ הוי אומר עזאי בן ב. שבשמים".

כללית הכנה היא ענינה תימא בן יהודה של הוראתו

המצוות לקיום התמסרות מהווה זו "ריצה" ה': לעבודת

המשותף כאשר שוות, המצוות כל זה ולענין היום, שבמשך

ה' רצון שהן הוא, שבשמים").6לכולן אביך ("רצון

לכל ומיוחדת פרטית הוראה עזאי בן מוסיף כך על

המצוה קיום בעת להדגיש יש - קלה" למצוה רץ "הוי מצוה:

ה"נ הפרטי, ענינה וה"מתיקות"את המיוחדת7עימות"

שבכל הוא והחידוש ל"ריצה". אותו תעורר שזו עד שבמצוה,

לידי המביאה ה"נעימות" ישנה "קלה", במצוה אף מצוה,

("ריצה"). ושמחה חיות

קלה למצוה רץ "הוי בלשון עזאי בן נקט לא לכן

שהיא ה"ריצה", ענין את להדגיש רצה הוא כי כלחמורה",

ומובן, - המצוה של המיוחדת ב"נעימות" מההכרה תוצאה

חמורה. שבמצוה לזו קלה שבמצוה ה"נעימות" דומה שאינה

(371 עמ' יז, כרך (לקוטיֿשיחות,

ב.1) ו, ברכות עלֿפי יג. סעיף שם הזקן רבינו שולחןֿערוך יב. סעיף צ, סימן כא.2)אורחֿחיים סימן לשון3)איגרתֿהקודש

בשמחה. ה' עבודת במעלת טו) הלכה ח פרק לולב, (הלכות בשמחה,4)הרמב"ם ה' עבודת על שם) לולב (הלכות הרמב"ם כתב ולכן

גדולה''. ''עבודה היא א.5)שזו משנה ב צ.6)פרק סי' אורחֿחיים שו''ע אחרי.7)ראה פרשת תחילת אורֿהחיים ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו אייר, תשי"ח

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' הרב מנחם שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום ב', בו כותב:

א( כפי השמועה אשר אחת הבתי כנסיות אשר במחנם הט' בונה עתה בנין חדש לביהכ"נ, וכפי 

השמועה רוצים להכניס בתכנית הבנין, שלא תהי' מחיצה בביהכ"נ וישבו במעורב, ושואל האם ילחם 

בזה, או שלא יעשה דבר, כיון שי"א שעל ידי מלחמה, אפשר עוד יורע המצב.

שאי  פשוט  הרי  א"כ  במעורב(.  דוקא  )שישבו  סופית  החלטה  עדיין  שאין  האמור  ע"פ  והנה 

שהתכלית  שכיון  ביראה,  ערום  הוי  חכמינו  אמרו  כבר  דא  שבכגון  אלא  ידים.  בחבוק  לשבת  אפשר 

הוא שיבנו מחיצה, לפעמים תכופות מצליחים בזה ע"י שאין מניחים השאלה להכנס בגדר מלחמה 

כי אם ע"י תעמולה בלתי רשמית ודבור עם אלו שיש להם השפעה על מהלך הענינים, ובזהירות שלא 

המתאימה  הדרך  בבחירת  שהחלטה  ומובן  הפילה.  חללים  רבים  אשר  ניצחון  של  לרגש  להכניסם 

לביהכ"נ האמורה, תלוי' בתכונת נפש העומדים בראש ביהכ"נ והיחסים שלהם עמו ועם אלו שיכולים 

לדבר על לבם שיבנו ביהכ"נ כפי רצון הבורא ית'.

והרי מגוחך הדבר והוא ג"כ היפך שכל הפשוט, להתפלל ולבקש ממי שיהי' איזה דבר באופן 

ודם,  יכולת בשר  וק"ו מבעל  ובמכש"כ  ומילוי הרצון  זה שמבקשים ממנו הטובה  רצון  היפך  שהוא 

שמציעים לפניו בקשה ומוסיפים תוך כדי דבור, שמתנהג אני היפך רצונך, ואפילו בביתך, ובכל זה 

מבקש אני אותך שתמלא בקשתי! והרי הנוהג ככה, בין המשוגעים יתחשב.

ובמ"ש שיש אומרים, שאין המחיצה אלא מנהג - בודאי יודע שכבר נדפס וגם בשפה האנגלית, 

מאמרים וחוברת המבארים ענין המחיצה והאיסור, ויכול להשיגם ע"י הארגונים הרבנים המרכזים 

אשר בנויארק.

ב( במ"ש אודות מצב בריאותו והמיחוש שהי' לו בעבר והוראת הרופא אשר עליו להיות שליט 

ברוחו ולשחרר עצמו מדאגות ומתיחת הרוח וכו'.

להסביר  איך  בהאופן  והאריכות  הבטחון;  מדת  הוא  הדאגות,  להעדר  היעוצה  העצה  ידועה 

לעצמו ענין הבטחון, מבואר בכ"מ ומהם בס' חובת הלבבות שער הבטחון; ובאמת הרי זהו תוצאה 

ישרה מיסודי אמונת בני ישראל, אשר כולם הם מאמינים בני מאמינים: והאמונה היא שהשי"ת משגיח 

על כאו"א בהשגחה פרטית ואשר השי"ת הוא עצם הטוב, ובלשון רז"ל כל מה דעביד רחמנא לטב עביד, 

וא"כ מה מקום נשאר לדאגה? אין זה כי אם כששוכחים על עיקרי האמונה, אפשר שתתעורר דאגה.

ולהעיר אשר ע"פ הנ"ל, בד"א בענינים שבידי שמים, וע"פ מרז"ל הכל בידי שמים חוץ מיר"ש, 

על האדם לדאוג איך לשפר דרכיו להיות מתאים לתכלית בריאותו כדבר  ומצות  בעניני תורה  ולכן 

משנה, אני נבראתי לשמש את קוני.

החסידות  בתורת  וגם  הנגלה  בתורת  עתים  קביעות  לו  שיש  עד"ז,  מזכיר  שאינו  אף  תקותי 

ומוסיף מזמן לזמן, שהרי נצטוינו לעלות בקדש.

בברכה לבשו"ט בכל האמור. 

נ.ב. מזכירי הכותב אנגלית איננו כעת בעיר, ולכן בא המענה בלה"ק, אבל הוא יכול להמשיך 

לכתוב אנגלית.
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בשולחןֿערוך היא פסוקה הלכה הלוא להבין: -1יש

ומה מצוה" דבר לכל וכן לביתֿהכנסת כשהולך לרוץ "מצוה

דחסידותא"? "מילי שענינו אבות לפרקי שייכותו

לומר: יש הענין בביאור

לבהזריזותענין וחפץ שמחה מבטא מצוה, לקיום בכלל

ליוצרו" רוח נחת ולעשות קונו רצון לא2"למלאות וכאשר .

הרי בריצה, אף נעשה המצוה קיום אלא בזריזות מסתפקים

למעלה הן המצוה מקיים אצל והחיות שהשמחה הוכחה זו

אפילו רגילה, בהליכה מסתפק הוא אין והגבלה מדידה מכל

ומעבר מעל ורץ מתאמץ הוא אלא בזריזות, הליכה לא

הרגילים. לכוחותיו

מצוה לדבר בריצה (כאמור) המתבטאת זו, וחיות שמחה

גמור ביטול לדרגת עצמו את שהביא יהודי מאפיינות -

הוא עדיין אם כי שלו. מציאותו את מרגיש שאינו עד לקב"ה,

המצוה את יעשה אם אף הרי - ומציאותו ישותו את מרגיש

והשגתו הבנתו לפי - מוגבלת שמחתו תהיה בשמחה,

רק הכלים". מן ו"יציאה "ריצה" כאן תהיה ולא - האישית

הוא ששמחתורץכאשר הוכחה בכך יש המצוה, את לקיים

"משפיל גם הוא (באשר העצמי לביטולו עד גבולות פורצת

גופו" ומקל ).3עצמו

בשולחןֿ שנפסקה ההלכה בין ההבדל את נבין זה לפי

מצוה", דבר לכל וכן הכנסת לבית לרוץ "מצוה ולפיה ערוך

למצוה": רץ "הוי - במשנתנו עזאי בן הוראת ובין

ריצה על מדובר מיכפשוטהבשולחןֿערוך אף כלומר ,

מציאותו, ביטול ושל מהגבלותיו יציאה של בדרגה שאינו

בהתאם דברֿמצוה לכל בפועל לרוץ עליו מכלֿמקום

האמת. מצד המצוה לחביבות

והיא חסידות ממידת היא זאת, לעומת עזאי, בן הוראת

נפש לכל שווה לריצה4איננה רק לא מכוונת זו הוראה .

בעיקר אלא הפנימיכפשוטה, שהיאלתוכנה ה"ריצה", של

חיותהחיות אלא חיות, סתם לא המצוה; שבקיום והשמחה

נעלה ביטול מתוך רק המתאפשרות מוגבלות בלתי ושמחה

לקב"ה. ביותר

לדבר לרוץ החיוב מוטל אחד כל שעל לכך [והסיבה

כיון הכלים": מן "יציאה של זו בדרגה הוא שאין אף - מצוה

יסייע עצמו זה ובשמחה, בחיות המצוה לקיום לרוץ שההרגל

במשמעותה היא ה"ריצה" שבה הדרגה אל ויקרבו לו

ה'!] בעבודת מוגבלת בלתי ושמחה חיות - האמיתית

(371 עמ' יז, כרך (לקוטיֿשיחות

הסיום ללא קלה" למצוה רץ "הוי היא: הזקן רבינו גירסת

סיום מתאים הדברים תוכן מצד הרי להבין: ויש "כלחמורה",

קודמת במשנה שמצאנו וכפי קלה5זה, במצוה זהיר "והוי

כבחמורה"?

לענין כי שאף לומר, ההכרח כלזהירותומן במצוה

לענין הנה כחמורות, קלות שוות, -ריצההמצוות למצוה

משמיענו עזאי בן חמורה: למצוה דומה אינה קלה מצוה

צריך חמורה שלמצוה נבין ומכך קלה, למצוה אף לרוץ שיש

שאת. ביתר לרוץ

הוא: הדברים הסבר

לקיום ההתעוררות את מבטאת מצוה לדבר "ריצה"

א. "ריצה": אופני שני ומצאנו ושמחה. חיות מתוך המצוה

אביך רצון לעשות כצבי.. רץ הוי.. אומר תימא בן "יהודה

קלה". למצוה רץ הוי אומר עזאי בן ב. שבשמים".

כללית הכנה היא ענינה תימא בן יהודה של הוראתו

המצוות לקיום התמסרות מהווה זו "ריצה" ה': לעבודת

המשותף כאשר שוות, המצוות כל זה ולענין היום, שבמשך

ה' רצון שהן הוא, שבשמים").6לכולן אביך ("רצון

לכל ומיוחדת פרטית הוראה עזאי בן מוסיף כך על

המצוה קיום בעת להדגיש יש - קלה" למצוה רץ "הוי מצוה:

ה"נ הפרטי, ענינה וה"מתיקות"את המיוחדת7עימות"

שבכל הוא והחידוש ל"ריצה". אותו תעורר שזו עד שבמצוה,

לידי המביאה ה"נעימות" ישנה "קלה", במצוה אף מצוה,

("ריצה"). ושמחה חיות

קלה למצוה רץ "הוי בלשון עזאי בן נקט לא לכן

שהיא ה"ריצה", ענין את להדגיש רצה הוא כי כלחמורה",

ומובן, - המצוה של המיוחדת ב"נעימות" מההכרה תוצאה

חמורה. שבמצוה לזו קלה שבמצוה ה"נעימות" דומה שאינה

(371 עמ' יז, כרך (לקוטיֿשיחות,

ב.1) ו, ברכות עלֿפי יג. סעיף שם הזקן רבינו שולחןֿערוך יב. סעיף צ, סימן כא.2)אורחֿחיים סימן לשון3)איגרתֿהקודש

בשמחה. ה' עבודת במעלת טו) הלכה ח פרק לולב, (הלכות בשמחה,4)הרמב"ם ה' עבודת על שם) לולב (הלכות הרמב"ם כתב ולכן

גדולה''. ''עבודה היא א.5)שזו משנה ב צ.6)פרק סי' אורחֿחיים שו''ע אחרי.7)ראה פרשת תחילת אורֿהחיים ראה
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מׁשּפטים  עדּות, סּוגים: לׁשלׁשה נחלקֹות ּבכלל ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹהּמצוֹות

הּסּוג  ּתחת הּמצוֹות ּכל את מכלילה ּכאן הּתֹורה ְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻוחּקים.

החּקים  מצוֹות ׁשאת ּכמֹו הּתֹורה, אֹותנּו מלּמדת ּובכ ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֻֻחּקים,

ּבלבד  הּקּב"ה צּוּוי מּצד אּלא והבנה, טעם ּפי על לא ְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹעֹוׂשים

- ּומׁשּפטים עדּות - הּמצוֹות ׁשאר את ּגם ּכ על. ּבקּבלת -ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשהן  למרֹות על, ּבקּבלת הּקּב"ה צּוּוי מּצד לקּים ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹצרי

ׂשכל. ּפי על ִִֵֶַָמּובנֹות
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ÂÈa ˙l‡b ¯O·ÈÂ(רש"י) ƒ«≈¿À«»»

אלּיהּו? ׁשל ּברצֹונֹו ּתלּויה הּגאּולה וכי ּתמּוּה, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָלכאֹורה

מצרים  יציאת ּבסּפּור לֹומר: ויׁש הּקּב"ה. ּבידי הּדבר ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָוהרי

ּבריתֹו את אלקים וּיזּכר נאקתם, את אלקים "וּיׁשמע ְְְֱֱֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹנאמר

ּבפעּלה  צר ׁשּיׁש מׁשמע יעקב", ואת יצחק את אברהם ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻאת

ולכן  הּקּב"ה. ׁשל זכרֹונֹו את ּכביכֹול, לעֹורר, ּכדי  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמיחדת

ּבמּטרה  מאלּיהּו, "ערבֹון" לקח ׁשּיעקב - מפרׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹרׁש"י

ּובכ האבֹות, עם ּבריתֹו את לּקּב"ה ּכביכֹול, יזּכיר, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשאלּיהּו

הּגאּלה. את ְִֶַָָֻיביא

éùéìùéLãç éðtî ïLéå ïLBð ïLé ízìëàå©«£©§¤¬¨−̈®̈§¨¾̈¦§¥¬¨−̈
:eàéöBzàéìrâú-àìå íëëBúa éðkLî ézúðå ¦«§¨«©¦¬¦§¨¦−§«§¤®§«Ÿ¦§©¬

:íëúà éLôðáééúééäå íëëBúa ézëläúäå ©§¦−¤§¤«§¦§©©§¦Æ§´§¤½§¨¦¬¦

:írì éì-eéäz ízàå íéýìûì íëìâéýåýé éðà ¨¤−¥«Ÿ¦®§©¤−¦«§¦¬§¨«£¦º§Ÿ̈´
öî õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìàíéø ¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦

CìBàå íëlr úèî øaLàå íéãár íäì úéäî¦«§¬Ÿ¨¤−£¨¦®¨«¤§ŸÆŸ´Ÿª§¤½¨«¥¬
:úeiîîB÷ íëúàô(ìåçá ë"ò)ãéeòîLú àì-íàå ¤§¤−«§¦«§¦¬Ÿ¦§§−

:älàä úåönä-ìk úà eNrú àìå éìåè-íàå ¦®§´Ÿ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥«¤§¦
ìrâz éètLî-úà íàå eñàîz éúwça§ªŸ©´¦§½̈§¦¬¤¦§¨©−¦§©´
íëøôäì éúåöî-ìk-úà úBNr ézìáì íëLôð©§§¤®§¦§¦³£Æ¤¨¦§Ÿ©½§©§§¤−

:éúéøa-úàæèíëì úàf-äNrà éðà-óà ¤§¦¦«©£¦º¤«¡¤´Ÿ¨¤À
-úàå úôçMä-úà äìäa íëéìr ézã÷ôäå§¦§©§¦̧£¥¤³¤«¨¨Æ¤©©¤´¤§¤
ízrøæe Lôð úáéãîe íéðér úBlëî úçcwä©©©½©§©¬¥©−¦§¦´Ÿ®̈¤§©§¤³

:íëéáéà eäìëàå íërøæ ÷éøìæééðô ézúðå ¨¦Æ©§£¤½©«£¨ª−«Ÿ§¥¤«§¨«©¦³¨©Æ
íëéàðN íëá eãøå íëéáéà éðôì ízôbðå íëä¤½§¦©§¤−¦§¥´«Ÿ§¥¤®§¨³¨¤Æ«§¥¤½

:íëúà óãø-ïéàå ízñðåçéàì älà-ãr-íàå §©§¤−§¥«Ÿ¥¬¤§¤«§¦̧©¥½¤¬Ÿ
òáL íëúà äøqéì ézôñéå éì eòîLú¦§§−¦®§¨«©§¦Æ§©§¨´¤§¤½¤−©

:íëéúàhç-ìrèéíëfr ïBàb-úà ézøáLå ©©«Ÿ¥¤«§¨«©§¦−¤§´ª§¤®
íëöøà-úàå ìæøak íëéîL-úà ézúðå§¨«©¦³¤§¥¤Æ©©§¤½§¤©§§¤−

:äLçpkëïzú-àìå íëçk ÷éøì íúåíëöøà ©§ª¨«§©¬¨¦−«Ÿ£¤®§«Ÿ¦¥³©§§¤Æ
:Béøt ïzé àì õøàä õrå dìeáé-úààë-íàå ¤§½̈§¥´¨½̈¤¬Ÿ¦¥−¦§«§¦

ì eáàú àìå éø÷ énr eëìzézôñéå éì rîL ¥«§³¦¦Æ¤½¦§¬ŸŸ−¦§´Ÿ©¦®§¨«©§¦³
:íëéúàhçk òáL äkî íëéìráëézçìLäå £¥¤Æ©½̈¤−©§©«Ÿ¥¤«§¦§©§¦̧

äúéøëäå íëúà äìkLå äãOä úiç-úà íëá̈¤¹¤©©³©¨¤Æ§¦§¨´¤§¤½§¦§¦¸¨Æ
úà äèérîäå íëzîäa-úàenLðå íë ¤§¤§§¤½§¦§¦−¨¤§¤®§¨©−

:íëéëøcâëízëìäå éì eøñeú àì älàa-íàå ©§¥¤«§¦̧§¥½¤¬Ÿ¦¨«§−¦®©«£©§¤¬
:éø÷ énrãëíënr éðà-óà ézëìäåéø÷a ¦¦−¤«¦§¨«©§¦¯©£¦²¦¨¤−§¤®¦

:íëéúàhç-ìr òáL éðà-íb íëúà éúékäå§¦¥¦³¤§¤Æ©½̈¦¤−©©©«Ÿ¥¤«
äëúéøa-í÷ð úî÷ð áøç íëéìr éúàáäå§¥«¥¦̧£¥¤¹¤À¤Ÿ¤̧¤Æ§©§¦½

íëëBúa øáã ézçlLå íëéør-ìà ízôñàðå§¤«¡©§¤−¤¨«¥¤®§¦©³§¦¤¸¤Æ§´§¤½
:áéBà-ãéa ízzðååëíçì-ähî íëì éøáLa §¦©¤−§©¥«§¦§¦´¨¤»©¥¤ ¼¤¼

eáéLäå ãçà øepúa íëîçì íéLð øNr eôàå§Â¨Â¤´¤¨¦³©§§¤Æ§©´¤½̈§¥¦¬
:eòaNú àìå ízìëàå ì÷Lna íëîçìñ ©§§¤−©¦§®̈©«£©§¤−§¬Ÿ¦§¨«

æë:éø÷a énr ízëìäå éì eòîLú àì úàæa-íàå§¦̧§½Ÿ¬Ÿ¦§§−¦®©«£©§¤¬¦¦−§¤«¦
çëíëúà ézøqéå éø÷-úîça íënr ézëìäå§¨«©§¦¬¦¨¤−©«£©¤®¦§¦©§¦³¤§¤Æ

:íëéúàhç-ìr òáL éðà-óàèëøNa ízìëàå ©½̈¦¤−©©©«Ÿ¥¤«©«£©§¤−§©´
:eìëàz íëéúða øNáe íëéðaì-úà ézãîLäå §¥¤®§©¬§«Ÿ¥¤−Ÿ¥«§¦§©§¦º¤

-úà ézúðå íëéðnç-úà ézøëäå íëéúîä«Ÿ¥¤À§¦§©¦Æ¤©¨´¥¤½§¨«©¦Æ¤

iriax - fk - izewga zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íëúà éLôð äìrâå íëéìelb éøât-ìr íëéøât¦§¥¤½©¦§¥−¦«¥¤®§¨«£¨¬©§¦−¤§¤«
àì-úà éúBnLäå äaøç íëéør-úà ézúðå§¨«©¦³¤¨«¥¤Æ¨§½̈©«£¦¦−¤

:íëççéð çéøa çéøà àìå íëéLc÷îáìéúnLäå ¦§§¥¤®§´Ÿ¨¦½©§¥−©¦«Ÿ£¤«©«£¦Ÿ¦¬
íéáLiä íëéáéà äéìr eîîLå õøàä-úà éðà£¦−¤¨®̈¤§¨«§³¨¤̧¨Æ«Ÿ§¥¤½©«§¦−

:daâìíëéøçà éú÷éøäå íéBbá äøæà íëúàå ¨«§¤§¤Æ¡¨¤´©¦½©«£¦«Ÿ¦¬©«£¥¤−
äîîL íëöøà äúéäå áøçeéäé íëéørå ®̈¤§¨«§¨³©§§¤Æ§¨½̈§¨«¥¤−¦«§¬

:äaøçãìéîé ìk äéúúaL-úà õøàä äöøz æà ¨§¨«¨Á¦§¤̧¨¹̈¤¤©§Ÿ¤À¨µŸ§¥´
õøàä úaLz æà íëéáéà õøàa ízàå änMä̈©½̈§©¤−§¤´¤«Ÿ§¥¤®¨µ¦§©´¨½̈¤

:äéúúaL-úà úöøäåäìúaLz änMä éîé-ìk §¦§−̈¤©§Ÿ¤«¨¨§¥¬¨©−̈¦§®Ÿ
íëzáLa íëéúúaLa äúáL-àì øLà úà¥´£¤¯Ÿ¨«§¨²§©§«Ÿ¥¤−§¦§§¤¬

:äéìråìíëa íéøàLpäåíááìa Cøî éúàáäå ¨¤«¨§©¦§¨¦´¨¤À§¥¥³¦¸Ÿ¤Æ¦§¨½̈
eñðå ócð äìr ìB÷ íúà óãøå íäéáéà úöøàa§©§−Ÿ«Ÿ§¥¤®§¨©´ŸÀ̈µ¨¤´¦½̈§¨¯

:óãø ïéàå eìôðå áøç-úñðîæì-Léà eìLëå §ª«©¤²¤§¨«§−§¥¬Ÿ¥«§¨«§¯¦«
íëì äéäú-àìå ïéà óãøå áøç-éðtîk åéçàa§¨¦²§¦§¥¤−¤§Ÿ¥´¨®¦§Ÿ¦«§¤³¨¤Æ

:íëéáéà éðôì äîe÷zçìíéBba ízãáàå §½̈¦§¥−«Ÿ§¥¤«©«£©§¤−©¦®
:íëéáéà õøà íëúà äìëàåèìíéøàLpäå §¨«§¨´¤§¤½¤−¤«Ÿ§¥¤«§©¦§¨¦´

úðåra óàå íëéáéà úöøàa íðåra ewné íëä¤À¦©̧Æ©«£Ÿ½̈§©§−Ÿ«Ÿ§¥¤®§©²©«£Ÿ¬Ÿ
:ewné ízà íúáàîïår-úàå íðår-úà ecåúäå £Ÿ−̈¦¨¬¦¨«§¦§©³¤£Ÿ¨Æ§¤£´Ÿ

eëìä-øLà óàå éá-eìrî øLà íìrîa íúáà£Ÿ½̈§©«£−̈£¤´¨«£¦®§©¾£¤¨«§¬
:éø÷a énràîéúàáäå éø÷a ínr Cìà éðà-óà ¦¦−§¤«¦©£¦º¥¥³¦¨Æ§¤½¦§¥«¥¦´

æà-Bà íäéáéà õøàa íúàìørä íááì òðké Ÿ½̈§¤−¤«Ÿ§¥¤®¨´¦¨©À§¨¨Æ¤«¨¥½
:íðår-úà eöøé æàåáîéúéøa-úà ézøëæå §−̈¦§¬¤£Ÿ¨«§¨«©§¦−¤§¦¦´

éúéøa-úà óàå ÷çöé éúéøa-úà óàå áB÷ré©«£®§©Á¤§¦¦̧¦§¹̈§©̧¤§¦¦¯
øàäå økæà íäøáà:økæà õâîáærz õøàäå ©§¨¨²¤§−Ÿ§¨¨¬¤¤§«Ÿ§¨Á̈¤Á¥«¨¥̧

íäå íäî änLäa äéúúaL-úà õøúå íäî¥¤¹§¦´¤¤©§Ÿ¤À¨¨§©¨Æ¥¤½§¥−
eñàî éètLîa ïréáe ïré íðår-úà eöøé¦§´¤£Ÿ¨®©©́§©½©§¦§¨©´¨½̈

:íLôð äìrb éúwç-úàåãîúàæ-íb óàå §¤ªŸ©−¨«£¨¬©§¨«§©©ÂŸ
-àìå íézñàî-àì íäéáéà õøàa íúBéäa¦«§º̈§¤´¤«Ÿ§¥¤À«Ÿ§©§¦³§«Ÿ
éðà ék ízà éúéøa øôäì íúlëì íézìrâ§©§¦Æ§©Ÿ½̈§¨¥¬§¦¦−¦®̈¦²£¦¬

:íäéäìà ýåýéäîíéðLàø úéøa íäì ézøëæå §Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«§¨«©§¦¬¨¤−§¦´¦«Ÿ¦®
éðérì íéøöî õøàî íúà-éúàöBä øLà£¤´¥«¦Ÿ¨Á¥¤̧¤¦§©¹¦§¥¥´
:ýåýé éðà íéýìûì íäì úBéäì íéBbä©¦À¦«§¬¨¤²¥«Ÿ¦−£¦¬§Ÿ̈«

åîïúð øLà úøBzäå íéètLnäå íéwçä älàÂ¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»§©Ÿ¼£¤Æ¨©´
éðéñ øäa ìàøNé éða ïéáe Bðéa ýåýé§Ÿ̈½¥¾¥−§¥´¦§¨¥®§©¬¦©−

:äLî-ãéaô §©¤«

ã ycew zegiyn zecewp ãixe`a t"r .326 'r f"ig zegiy ihewl)

(ynegd

ÌÎa ÈÙ Èz˙Â(יז (כו, ¿»«ƒ»«»∆
ÌÎÏ Ú¯‰Ï È˜ÒÚ ÏkÓ È‡ ‰Bt(רש"י) ∆¬ƒƒ»¬»«¿»«»∆
" רׁש"י ּכֹותב לּברכֹות, לׁשּלם ‡Ù‰ּביחס עסקי מּכל ְְִֵַַַַָ∆¿∆ְֲִֵַַָָ

" וכֹותב מׁשּנה ּפה ואּלּו עתיד) (ּבלׁשֹון אני Bt‰ׂשכרכם" ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹ∆ֲִ

זה: ׁשּנּוי לפרׁש ויׁש הֹווה). (לׁשֹון לכם" להרע עסקי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמּכל

אחד  לרגע ּבלבד, אחד לרגע להתּפרׁש יכֹול - הֹווה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלׁשֹון

לאחר  מּיד אבל ליׂשראל, להרע ּכדי מעסקיו הּקּב"ה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּפֹונה

מתּפרׁש זאת, לעּמת עתיד, לׁשֹון ּכביכֹול. לעסקיו, חֹוזר ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֻמּכן

את  מקּימים יׂשראל ּבני עֹוד ּכל - ּכּלֹו העתיד טוח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻעל

ּכדי  מעסקיו לפנֹות הּקּב"ה ממׁשי הּקּב"ה, ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָמצוֹותיו

ׂשכרם. את ּולׁשּלם ְְְִֵֵֶַָָלהיטיב

éòéáøæëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
áék Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦¾¦¬

:ýåýéì úLôð Ekøra øãð àìôéâäéäå ©§¦−¤®¤§¤§§¬§¨−Ÿ©«Ÿ̈«§¨¨³
íéML-ïa ãrå äðL íéøNr ïaî øëfä Ekør¤§§Æ©¨½̈¦¤Æ¤§¦´¨½̈§©−¤¦¦´
ì÷La óñk ì÷L íéMîç Ekør äéäå äðL̈¨®§¨¨´¤§§À£¦¦²¤¬¤¤−¤§¤¬¤

:LãwäãìL Ekør äéäå àåä äá÷ð-íàåíéL ©«Ÿ¤§¦§¥−̈¦®§¨¨¬¤§§−§¦¬
:ì÷LäíéøNr-ïa ãrå íéðL Lîç-ïaî íàå ¨«¤§¦̧¦¤¨¥¹¨¦À§©Æ¤¤§¦´

fä Ekør äéäå äðLøëíéì÷L íéøNr ¨½̈§¨¨¯¤§§²©¨−̈¤§¦´§¨¦®
:íéì÷L úøNr äá÷pìååãrå Lãç-ïaî íàå §©§¥−̈£¤¬¤§¨¦«§¦´¦¤ÀŸ¤§©Æ

äMîç øëfä Ekør äéäå íéðL Lîç-ïa¤¨¥´¨¦½§¨¨³¤§§Æ©¨½̈£¦¨¬
ìL Ekør äá÷pìå óñk íéì÷Líéì÷L úL §¨¦−¨®¤§©§¥¨´¤§§½§¬¤§¨¦−

:óñkæøëæ-íà äìrîå äðL íéML-ïaî íàå ¨«¤§Â¦Â¦¤¦¦̧¨¨³¨©̧§¨Æ¦¨½̈
äøNr äá÷pìå ì÷L øNr äMîç Ekør äéäå§¨¨´¤§§½£¦¨¬¨−̈®̈¤§©§¥−̈£¨¨¬

:íéì÷Lçéðôì Bãéîräå Ekørî àeä Cî-íàå §¨¦«§¦¨¬Æ¥«¤§¤½§¤«¡¦Æ¦§¥´
éøräå ïäkäâéOz øLà ét-ìr ïäkä Búà C ©Ÿ¥½§¤«¡¦¬Ÿ−©Ÿ¥®©¦À£¤³©¦Æ

:ïäkä epëéøré øãpä ãéñèøLà äîäa-íàå ©´©Ÿ¥½©«£¦¤−©Ÿ¥«§¦̧§¥½̈£¤̧
epnî ïzé øLà ìk ýåýéì ïaø÷ äpnî eáéø÷é©§¦¯¦¤²¨¨§−̈©«Ÿ̈®ŸÁ£¤̧¦¥¬¦¤²

:Lãw-äéäé ýåýéìéBúà øéîé-àìå epôéìçé àì ©«Ÿ̈−¦«§¤«Ÿ¤´Ÿ©«£¦¤½§«Ÿ¨¦¬Ÿ²
äîäa øéîé øîä-íàå áBèa òø-Bà òøa áBè¬§−̈©´§®§¦¨¥̧¨¦³§¥¨Æ

:Lãw-äéäé Búøeîúe àeä-äéäå äîäáaàéíàå ¦§¥½̈§¨«¨¬§«¨−¦«§¤«Ÿ¤§¦Æ
ïaø÷ äpnî eáéø÷é-àì øLà äàîè äîäa-ìk̈§¥¨´§¥½̈Â£¤Â«Ÿ©§¦¯¦¤²¨¨§−̈
:ïäkä éðôì äîäaä-úà ãéîräå ýåýéì©«Ÿ̈®§¤«¡¦¬¤©§¥−̈¦§¥¬©Ÿ¥«

áééøräåEkørk òø ïéáe áBè ïéa dúà ïäkä C §¤«¡¦³©Ÿ¥ÆŸ½̈¥¬−¥´®̈§¤§§¬
:äéäé ïk ïäkäâéóñéå äpìàâé ìàb-íàå ©Ÿ¥−¥¬¦«§¤«§¦¨−Ÿ¦§¨¤®̈§¨©¬
:Ekør-ìr BúLéîçãéBúéa-úà Lc÷é-ék Léàå £¦«¦−©¤§¤«§¦À¦«©§¦¸¤¥¬



ריז iyily ,ipy ,oey`x - ek - izewga zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éúå÷çá úùøô
âéúwça-íàeøîLz éúåöî-úàå eëìz ¦§ªŸ©−¥¥®§¤¦§Ÿ©´¦§§½

:íúà íúéNråãäðúðå ízra íëéîLâ ézúðå ©«£¦¤−Ÿ¨«§¨«©¦¬¦§¥¤−§¦®̈§¨«§¨³
:Béøt ïzé äãOä õrå dìeáé õøàääíëì âéOäå ¨¨̧¤Æ§½̈§¥¬©¨¤−¦¥¬¦§«§¦¦̧¨¤¬

ízìëàå òøæ-úà âéOé øéöáe øéöa-úà Léc©¸¦Æ¤¨¦½¨¦−©¦´¤®̈©©«£©§¤³
:íëöøàa çèáì ízáLéå òáNì íëîçì(éåì) ©§§¤Æ¨½©¦«©§¤¬¨¤−©§©§§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(282 'r `"g zegiy ihewl)

eÎÏz È˙wÁa Ì‡(ג (כו, ƒ¿À…«≈≈

מׁשּפטים  עדּות, סּוגים: לׁשלׁשה נחלקֹות ּבכלל ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹהּמצוֹות

הּסּוג  ּתחת הּמצוֹות ּכל את מכלילה ּכאן הּתֹורה ְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻוחּקים.

החּקים  מצוֹות ׁשאת ּכמֹו הּתֹורה, אֹותנּו מלּמדת ּובכ ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֻֻחּקים,

ּבלבד  הּקּב"ה צּוּוי מּצד אּלא והבנה, טעם ּפי על לא ְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹעֹוׂשים

- ּומׁשּפטים עדּות - הּמצוֹות ׁשאר את ּגם ּכ על. ּבקּבלת -ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשהן  למרֹות על, ּבקּבלת הּקּב"ה צּוּוי מּצד לקּים ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹצרי

ׂשכל. ּפי על ִִֵֶַָמּובנֹות

,ïåùàø
éðùåãéøçî ïéàå ízáëLe õøàa íBìL ézúðå§¨«©¦³¨Æ¨½̈¤§©§¤−§¥´©«£¦®

øárú-àì áøçå õøàä-ïî ärø äiç ézaLäå§¦§©¦º©¨³¨¨Æ¦¨½̈¤§¤−¤Ÿ©«£¬Ÿ
:íëöøàaæízôãøeíëéðôì eìôðå íëéáéà-úà §©§§¤«§©§¤−¤«Ÿ§¥¤®§¨«§¬¦§¥¤−
:áøçìçíkî äàîe äàî äMîç íkî eôãøå ¤¨«¤§¨«§¸¦¤³£¦¨Æ¥½̈¥¨¬¦¤−

:áøçì íëéðôì íëéáéà eìôðå eôcøé äááø§¨¨´¦§®Ÿ§¨«§¯«Ÿ§¥¤²¦§¥¤−¤¨«¤
èéúéaøäå íëúà éúéøôäå íëéìà éúéðôe¨¦´¦£¥¤½§¦§¥¦´¤§¤½§¦§¥¦−

:íëzà éúéøa-úà éúîé÷äå íëúà(ìàøùé) ¤§¤®©«£¦«Ÿ¦¬¤§¦¦−¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r .g"kyz a"eda t"y zgiy)

(ynegd

·˜ÚÈ ˙‡ È˙È¯a ˙‡ Èz¯ÎÊÂ(מב (כו, ¿»«¿ƒ∆¿ƒƒ∆«¬…

‰MÓÁa ¯ÒÁ - 'e‰iÏ‡'Â ,‡ÏÓ ·zÎ ˙BÓB˜Ó ‰MÓÁa«¬ƒ»¿ƒ¿»»≈¿¡ƒ»»≈«¬ƒ»

‡B·iL ÔB·¯Ú ,e‰iÏ‡ ÏL BÓMÓ ˙B‡ ÏË ·˜ÚÈ .˙BÓB˜Ó¿«¬…»«ƒ¿∆≈ƒ»≈»∆»

ÂÈa ˙l‡b ¯O·ÈÂ(רש"י) ƒ«≈¿À«»»

אלּיהּו? ׁשל ּברצֹונֹו ּתלּויה הּגאּולה וכי ּתמּוּה, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָלכאֹורה

מצרים  יציאת ּבסּפּור לֹומר: ויׁש הּקּב"ה. ּבידי הּדבר ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָוהרי

ּבריתֹו את אלקים וּיזּכר נאקתם, את אלקים "וּיׁשמע ְְְֱֱֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹנאמר

ּבפעּלה  צר ׁשּיׁש מׁשמע יעקב", ואת יצחק את אברהם ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻאת

ולכן  הּקּב"ה. ׁשל זכרֹונֹו את ּכביכֹול, לעֹורר, ּכדי  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמיחדת

ּבמּטרה  מאלּיהּו, "ערבֹון" לקח ׁשּיעקב - מפרׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹרׁש"י

ּובכ האבֹות, עם ּבריתֹו את לּקּב"ה ּכביכֹול, יזּכיר, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשאלּיהּו

הּגאּלה. את ְִֶַָָֻיביא

éùéìùéLãç éðtî ïLéå ïLBð ïLé ízìëàå©«£©§¤¬¨−̈®̈§¨¾̈¦§¥¬¨−̈
:eàéöBzàéìrâú-àìå íëëBúa éðkLî ézúðå ¦«§¨«©¦¬¦§¨¦−§«§¤®§«Ÿ¦§©¬

:íëúà éLôðáééúééäå íëëBúa ézëläúäå ©§¦−¤§¤«§¦§©©§¦Æ§´§¤½§¨¦¬¦

:írì éì-eéäz ízàå íéýìûì íëìâéýåýé éðà ¨¤−¥«Ÿ¦®§©¤−¦«§¦¬§¨«£¦º§Ÿ̈´
öî õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìàíéø ¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦

CìBàå íëlr úèî øaLàå íéãár íäì úéäî¦«§¬Ÿ¨¤−£¨¦®¨«¤§ŸÆŸ´Ÿª§¤½¨«¥¬
:úeiîîB÷ íëúàô(ìåçá ë"ò)ãéeòîLú àì-íàå ¤§¤−«§¦«§¦¬Ÿ¦§§−

:älàä úåönä-ìk úà eNrú àìå éìåè-íàå ¦®§´Ÿ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥«¤§¦
ìrâz éètLî-úà íàå eñàîz éúwça§ªŸ©´¦§½̈§¦¬¤¦§¨©−¦§©´
íëøôäì éúåöî-ìk-úà úBNr ézìáì íëLôð©§§¤®§¦§¦³£Æ¤¨¦§Ÿ©½§©§§¤−

:éúéøa-úàæèíëì úàf-äNrà éðà-óà ¤§¦¦«©£¦º¤«¡¤´Ÿ¨¤À
-úàå úôçMä-úà äìäa íëéìr ézã÷ôäå§¦§©§¦̧£¥¤³¤«¨¨Æ¤©©¤´¤§¤
ízrøæe Lôð úáéãîe íéðér úBlëî úçcwä©©©½©§©¬¥©−¦§¦´Ÿ®̈¤§©§¤³

:íëéáéà eäìëàå íërøæ ÷éøìæééðô ézúðå ¨¦Æ©§£¤½©«£¨ª−«Ÿ§¥¤«§¨«©¦³¨©Æ
íëéàðN íëá eãøå íëéáéà éðôì ízôbðå íëä¤½§¦©§¤−¦§¥´«Ÿ§¥¤®§¨³¨¤Æ«§¥¤½

:íëúà óãø-ïéàå ízñðåçéàì älà-ãr-íàå §©§¤−§¥«Ÿ¥¬¤§¤«§¦̧©¥½¤¬Ÿ
òáL íëúà äøqéì ézôñéå éì eòîLú¦§§−¦®§¨«©§¦Æ§©§¨´¤§¤½¤−©

:íëéúàhç-ìrèéíëfr ïBàb-úà ézøáLå ©©«Ÿ¥¤«§¨«©§¦−¤§´ª§¤®
íëöøà-úàå ìæøak íëéîL-úà ézúðå§¨«©¦³¤§¥¤Æ©©§¤½§¤©§§¤−

:äLçpkëïzú-àìå íëçk ÷éøì íúåíëöøà ©§ª¨«§©¬¨¦−«Ÿ£¤®§«Ÿ¦¥³©§§¤Æ
:Béøt ïzé àì õøàä õrå dìeáé-úààë-íàå ¤§½̈§¥´¨½̈¤¬Ÿ¦¥−¦§«§¦

ì eáàú àìå éø÷ énr eëìzézôñéå éì rîL ¥«§³¦¦Æ¤½¦§¬ŸŸ−¦§´Ÿ©¦®§¨«©§¦³
:íëéúàhçk òáL äkî íëéìráëézçìLäå £¥¤Æ©½̈¤−©§©«Ÿ¥¤«§¦§©§¦̧

äúéøëäå íëúà äìkLå äãOä úiç-úà íëá̈¤¹¤©©³©¨¤Æ§¦§¨´¤§¤½§¦§¦¸¨Æ
úà äèérîäå íëzîäa-úàenLðå íë ¤§¤§§¤½§¦§¦−¨¤§¤®§¨©−

:íëéëøcâëízëìäå éì eøñeú àì älàa-íàå ©§¥¤«§¦̧§¥½¤¬Ÿ¦¨«§−¦®©«£©§¤¬
:éø÷ énrãëíënr éðà-óà ézëìäåéø÷a ¦¦−¤«¦§¨«©§¦¯©£¦²¦¨¤−§¤®¦

:íëéúàhç-ìr òáL éðà-íb íëúà éúékäå§¦¥¦³¤§¤Æ©½̈¦¤−©©©«Ÿ¥¤«
äëúéøa-í÷ð úî÷ð áøç íëéìr éúàáäå§¥«¥¦̧£¥¤¹¤À¤Ÿ¤̧¤Æ§©§¦½

íëëBúa øáã ézçlLå íëéør-ìà ízôñàðå§¤«¡©§¤−¤¨«¥¤®§¦©³§¦¤¸¤Æ§´§¤½
:áéBà-ãéa ízzðååëíçì-ähî íëì éøáLa §¦©¤−§©¥«§¦§¦´¨¤»©¥¤ ¼¤¼

eáéLäå ãçà øepúa íëîçì íéLð øNr eôàå§Â¨Â¤´¤¨¦³©§§¤Æ§©´¤½̈§¥¦¬
:eòaNú àìå ízìëàå ì÷Lna íëîçìñ ©§§¤−©¦§®̈©«£©§¤−§¬Ÿ¦§¨«

æë:éø÷a énr ízëìäå éì eòîLú àì úàæa-íàå§¦̧§½Ÿ¬Ÿ¦§§−¦®©«£©§¤¬¦¦−§¤«¦
çëíëúà ézøqéå éø÷-úîça íënr ézëìäå§¨«©§¦¬¦¨¤−©«£©¤®¦§¦©§¦³¤§¤Æ

:íëéúàhç-ìr òáL éðà-óàèëøNa ízìëàå ©½̈¦¤−©©©«Ÿ¥¤«©«£©§¤−§©´
:eìëàz íëéúða øNáe íëéðaì-úà ézãîLäå §¥¤®§©¬§«Ÿ¥¤−Ÿ¥«§¦§©§¦º¤

-úà ézúðå íëéðnç-úà ézøëäå íëéúîä«Ÿ¥¤À§¦§©¦Æ¤©¨´¥¤½§¨«©¦Æ¤

iriax - fk - izewga zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íëúà éLôð äìrâå íëéìelb éøât-ìr íëéøât¦§¥¤½©¦§¥−¦«¥¤®§¨«£¨¬©§¦−¤§¤«
àì-úà éúBnLäå äaøç íëéør-úà ézúðå§¨«©¦³¤¨«¥¤Æ¨§½̈©«£¦¦−¤

:íëççéð çéøa çéøà àìå íëéLc÷îáìéúnLäå ¦§§¥¤®§´Ÿ¨¦½©§¥−©¦«Ÿ£¤«©«£¦Ÿ¦¬
íéáLiä íëéáéà äéìr eîîLå õøàä-úà éðà£¦−¤¨®̈¤§¨«§³¨¤̧¨Æ«Ÿ§¥¤½©«§¦−

:daâìíëéøçà éú÷éøäå íéBbá äøæà íëúàå ¨«§¤§¤Æ¡¨¤´©¦½©«£¦«Ÿ¦¬©«£¥¤−
äîîL íëöøà äúéäå áøçeéäé íëéørå ®̈¤§¨«§¨³©§§¤Æ§¨½̈§¨«¥¤−¦«§¬

:äaøçãìéîé ìk äéúúaL-úà õøàä äöøz æà ¨§¨«¨Á¦§¤̧¨¹̈¤¤©§Ÿ¤À¨µŸ§¥´
õøàä úaLz æà íëéáéà õøàa ízàå änMä̈©½̈§©¤−§¤´¤«Ÿ§¥¤®¨µ¦§©´¨½̈¤

:äéúúaL-úà úöøäåäìúaLz änMä éîé-ìk §¦§−̈¤©§Ÿ¤«¨¨§¥¬¨©−̈¦§®Ÿ
íëzáLa íëéúúaLa äúáL-àì øLà úà¥´£¤¯Ÿ¨«§¨²§©§«Ÿ¥¤−§¦§§¤¬

:äéìråìíëa íéøàLpäåíááìa Cøî éúàáäå ¨¤«¨§©¦§¨¦´¨¤À§¥¥³¦¸Ÿ¤Æ¦§¨½̈
eñðå ócð äìr ìB÷ íúà óãøå íäéáéà úöøàa§©§−Ÿ«Ÿ§¥¤®§¨©´ŸÀ̈µ¨¤´¦½̈§¨¯

:óãø ïéàå eìôðå áøç-úñðîæì-Léà eìLëå §ª«©¤²¤§¨«§−§¥¬Ÿ¥«§¨«§¯¦«
íëì äéäú-àìå ïéà óãøå áøç-éðtîk åéçàa§¨¦²§¦§¥¤−¤§Ÿ¥´¨®¦§Ÿ¦«§¤³¨¤Æ

:íëéáéà éðôì äîe÷zçìíéBba ízãáàå §½̈¦§¥−«Ÿ§¥¤«©«£©§¤−©¦®
:íëéáéà õøà íëúà äìëàåèìíéøàLpäå §¨«§¨´¤§¤½¤−¤«Ÿ§¥¤«§©¦§¨¦´

úðåra óàå íëéáéà úöøàa íðåra ewné íëä¤À¦©̧Æ©«£Ÿ½̈§©§−Ÿ«Ÿ§¥¤®§©²©«£Ÿ¬Ÿ
:ewné ízà íúáàîïår-úàå íðår-úà ecåúäå £Ÿ−̈¦¨¬¦¨«§¦§©³¤£Ÿ¨Æ§¤£´Ÿ

eëìä-øLà óàå éá-eìrî øLà íìrîa íúáà£Ÿ½̈§©«£−̈£¤´¨«£¦®§©¾£¤¨«§¬
:éø÷a énràîéúàáäå éø÷a ínr Cìà éðà-óà ¦¦−§¤«¦©£¦º¥¥³¦¨Æ§¤½¦§¥«¥¦´

æà-Bà íäéáéà õøàa íúàìørä íááì òðké Ÿ½̈§¤−¤«Ÿ§¥¤®¨´¦¨©À§¨¨Æ¤«¨¥½
:íðår-úà eöøé æàåáîéúéøa-úà ézøëæå §−̈¦§¬¤£Ÿ¨«§¨«©§¦−¤§¦¦´

éúéøa-úà óàå ÷çöé éúéøa-úà óàå áB÷ré©«£®§©Á¤§¦¦̧¦§¹̈§©̧¤§¦¦¯
øàäå økæà íäøáà:økæà õâîáærz õøàäå ©§¨¨²¤§−Ÿ§¨¨¬¤¤§«Ÿ§¨Á̈¤Á¥«¨¥̧

íäå íäî änLäa äéúúaL-úà õøúå íäî¥¤¹§¦´¤¤©§Ÿ¤À¨¨§©¨Æ¥¤½§¥−
eñàî éètLîa ïréáe ïré íðår-úà eöøé¦§´¤£Ÿ¨®©©́§©½©§¦§¨©´¨½̈

:íLôð äìrb éúwç-úàåãîúàæ-íb óàå §¤ªŸ©−¨«£¨¬©§¨«§©©ÂŸ
-àìå íézñàî-àì íäéáéà õøàa íúBéäa¦«§º̈§¤´¤«Ÿ§¥¤À«Ÿ§©§¦³§«Ÿ
éðà ék ízà éúéøa øôäì íúlëì íézìrâ§©§¦Æ§©Ÿ½̈§¨¥¬§¦¦−¦®̈¦²£¦¬

:íäéäìà ýåýéäîíéðLàø úéøa íäì ézøëæå §Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«§¨«©§¦¬¨¤−§¦´¦«Ÿ¦®
éðérì íéøöî õøàî íúà-éúàöBä øLà£¤´¥«¦Ÿ¨Á¥¤̧¤¦§©¹¦§¥¥´
:ýåýé éðà íéýìûì íäì úBéäì íéBbä©¦À¦«§¬¨¤²¥«Ÿ¦−£¦¬§Ÿ̈«

åîïúð øLà úøBzäå íéètLnäå íéwçä älàÂ¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»§©Ÿ¼£¤Æ¨©´
éðéñ øäa ìàøNé éða ïéáe Bðéa ýåýé§Ÿ̈½¥¾¥−§¥´¦§¨¥®§©¬¦©−

:äLî-ãéaô §©¤«

ã ycew zegiyn zecewp ãixe`a t"r .326 'r f"ig zegiy ihewl)

(ynegd

ÌÎa ÈÙ Èz˙Â(יז (כו, ¿»«ƒ»«»∆
ÌÎÏ Ú¯‰Ï È˜ÒÚ ÏkÓ È‡ ‰Bt(רש"י) ∆¬ƒƒ»¬»«¿»«»∆
" רׁש"י ּכֹותב לּברכֹות, לׁשּלם ‡Ù‰ּביחס עסקי מּכל ְְִֵַַַַָ∆¿∆ְֲִֵַַָָ

" וכֹותב מׁשּנה ּפה ואּלּו עתיד) (ּבלׁשֹון אני Bt‰ׂשכרכם" ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹ∆ֲִ

זה: ׁשּנּוי לפרׁש ויׁש הֹווה). (לׁשֹון לכם" להרע עסקי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמּכל

אחד  לרגע ּבלבד, אחד לרגע להתּפרׁש יכֹול - הֹווה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלׁשֹון

לאחר  מּיד אבל ליׂשראל, להרע ּכדי מעסקיו הּקּב"ה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּפֹונה

מתּפרׁש זאת, לעּמת עתיד, לׁשֹון ּכביכֹול. לעסקיו, חֹוזר ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֻמּכן

את  מקּימים יׂשראל ּבני עֹוד ּכל - ּכּלֹו העתיד טוח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻעל

ּכדי  מעסקיו לפנֹות הּקּב"ה ממׁשי הּקּב"ה, ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָמצוֹותיו

ׂשכרם. את ּולׁשּלם ְְְִֵֵֶַָָלהיטיב

éòéáøæëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
áék Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦¾¦¬

:ýåýéì úLôð Ekøra øãð àìôéâäéäå ©§¦−¤®¤§¤§§¬§¨−Ÿ©«Ÿ̈«§¨¨³
íéML-ïa ãrå äðL íéøNr ïaî øëfä Ekør¤§§Æ©¨½̈¦¤Æ¤§¦´¨½̈§©−¤¦¦´
ì÷La óñk ì÷L íéMîç Ekør äéäå äðL̈¨®§¨¨´¤§§À£¦¦²¤¬¤¤−¤§¤¬¤

:LãwäãìL Ekør äéäå àåä äá÷ð-íàåíéL ©«Ÿ¤§¦§¥−̈¦®§¨¨¬¤§§−§¦¬
:ì÷LäíéøNr-ïa ãrå íéðL Lîç-ïaî íàå ¨«¤§¦̧¦¤¨¥¹¨¦À§©Æ¤¤§¦´

fä Ekør äéäå äðLøëíéì÷L íéøNr ¨½̈§¨¨¯¤§§²©¨−̈¤§¦´§¨¦®
:íéì÷L úøNr äá÷pìååãrå Lãç-ïaî íàå §©§¥−̈£¤¬¤§¨¦«§¦´¦¤ÀŸ¤§©Æ

äMîç øëfä Ekør äéäå íéðL Lîç-ïa¤¨¥´¨¦½§¨¨³¤§§Æ©¨½̈£¦¨¬
ìL Ekør äá÷pìå óñk íéì÷Líéì÷L úL §¨¦−¨®¤§©§¥¨´¤§§½§¬¤§¨¦−

:óñkæøëæ-íà äìrîå äðL íéML-ïaî íàå ¨«¤§Â¦Â¦¤¦¦̧¨¨³¨©̧§¨Æ¦¨½̈
äøNr äá÷pìå ì÷L øNr äMîç Ekør äéäå§¨¨´¤§§½£¦¨¬¨−̈®̈¤§©§¥−̈£¨¨¬

:íéì÷Lçéðôì Bãéîräå Ekørî àeä Cî-íàå §¨¦«§¦¨¬Æ¥«¤§¤½§¤«¡¦Æ¦§¥´
éøräå ïäkäâéOz øLà ét-ìr ïäkä Búà C ©Ÿ¥½§¤«¡¦¬Ÿ−©Ÿ¥®©¦À£¤³©¦Æ

:ïäkä epëéøré øãpä ãéñèøLà äîäa-íàå ©´©Ÿ¥½©«£¦¤−©Ÿ¥«§¦̧§¥½̈£¤̧
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áééøräåEkørk òø ïéáe áBè ïéa dúà ïäkä C §¤«¡¦³©Ÿ¥ÆŸ½̈¥¬−¥´®̈§¤§§¬
:äéäé ïk ïäkäâéóñéå äpìàâé ìàb-íàå ©Ÿ¥−¥¬¦«§¤«§¦¨−Ÿ¦§¨¤®̈§¨©¬
:Ekør-ìr BúLéîçãéBúéa-úà Lc÷é-ék Léàå £¦«¦−©¤§¤«§¦À¦«©§¦¸¤¥¬



iriayריח ,iyiy ,iying - fk - izewga zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

òø ïéáe áBè ïéa ïäkä Bëéøräå ýåýéì Lã÷̧Ÿ¤Æ©«Ÿ̈½§¤«¡¦Æ©Ÿ¥½¥¬−¥¬¨®
éøré øLàk:íe÷é ïk ïäkä Búà Cåè-íàå ©«£¤̧©«£¦¬Ÿ²©Ÿ¥−¥¬¨«§¦

-óñk úéLéîç óñéå Búéa-úà ìàâé Léc÷nä©Æ©§¦½¦§©−¤¥®§Â¨©Â£¦¦¯¤«¤
:Bì äéäå åéìr Ekør¤§§²¨−̈§¨¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(318 'r f"ig zegiy ihewl)

eÎÏz È˙wÁa Ì‡(ג (כן, ƒ¿À…«≈≈
‰¯Bza ÌÈÏÓÚ eÈ‰zL(רש"י) ∆ƒ¿¬≈ƒ«»

ׁשֹונה  חקיקה "חקיקה". מּלׁשֹון ּגם הּוא ְְֲֲִִִַַָָָֹֻ"ּבחּקתי"

ועמל  מאמץ ּדֹורׁשת חקיקה א. ּדברים: ּבׁשני רגילה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָמּכתיבה

נפרד  ּבלּתי חלק האֹותּיֹות נעׂשים החקיקה עלֿידי ב. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמיחד.

לּמּוד  הּתֹורה, ּבלּמּוד הּוא כן ּכמֹו ּבֹו. חקּוקים ּׁשהם מה ְְֲִִִִֵֵֶַַָעם

ב. מיחדים. ויגיעה עמל עלֿידי א. - להעׂשֹות צרי ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֻהּתֹורה

הּתֹורה. את הּלֹומד האדם עם אחד ודבר ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחלק
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ÌzÚa ÌÎÈÓL‚ Èz˙Â(ד (כן, ¿»«ƒƒ¿≈∆¿ƒ»
ּבדר לפרׁש ויׁש ּגׁשמּיּות, מּלׁשֹון הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ"ּגׁשמיכם"

- יׂשראל לבני ּגׁשמּיּות ׁשל ׁשפע נֹותן הּקּב"ה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּדרּוׁש:

ׁשל  הרּוחנית לעבֹודתם יפריעּו ׁשּלא ּבזמּנים רק ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ"ּבעּתם",

יׂשראל. ְְִֵֵָּבני
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miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,éfòîe éfò (èé.÷æç ïéðò,éñeðîeìñBðî ïBL ª¦¨ª¦¦§©Ÿ¤§¦§¨
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ét-ìr óñkä-úà ïäkä Bì-áMçå eäãN̈¥¼¼§¦©¸©Ÿ¥¹¤©¤À¤©¦³
:Ekørî òøâðå ìáiä úðL ãr úøúBpä íéðMä©¨¦Æ©´¨½Ÿ©−§©´©Ÿ¥®§¦§©−¥«¤§¤«

èéBúà Léc÷nä äãOä-úà ìàâé ìàb-íàå§¦¨³Ÿ¦§©Æ¤©¨¤½©©§¦−Ÿ®
:Bì í÷å åéìr Ekør-óñk úéLîç óñéåë-íàå Â§¨©Â£¦¦¯¤«¤¤§§²¨−̈§¨¬«§¦

äãOä-úà øëî-íàå äãOä-úà ìàâé àì³Ÿ¦§©Æ¤©¨¤½§¦¨©¬¤©¨¤−
:ãBr ìàbé-àì øçà LéàìàëäãOä äéäå §¦´©¥®«Ÿ¦¨¥−«§¨¨̧©¨¤¹

ïäkì íøçä äãNk äåäéì Lã÷ ìáiá Búàöa§¥´©Ÿ¥À²Ÿ¤©«Ÿ̈−¦§¥´©¥®¤©Ÿ¥−
:Búfçà äéäz¦«§¤¬£ª¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(117 'r a"g zeiecreezd - mgpn zxez)

ÌzÚa ÌÎÈÓL‚ Èz˙Â(ד (כן, ¿»«ƒƒ¿≈∆¿ƒ»
ּבדר לפרׁש ויׁש ּגׁשמּיּות, מּלׁשֹון הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ"ּגׁשמיכם"

- יׂשראל לבני ּגׁשמּיּות ׁשל ׁשפע נֹותן הּקּב"ה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּדרּוׁש:

ׁשל  הרּוחנית לעבֹודתם יפריעּו ׁשּלא ּבזמּנים רק ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ"ּבעּתם",

יׂשראל. ְְִֵֵָּבני

éùéùáëäãOî àì øLà Búð÷î äãN-úà íàå§¦Æ¤§¥´¦§¨½£¤¾−Ÿ¦§¥´
:äåäéì Léc÷é Búfçàâëúà ïäkä Bì-áMçå £ª¨®©§¦−©«Ÿ̈«§¦©´©Ÿ¥À¥µ

Ekørä-úà ïúðå ìáiä úðL ãr Ekørä úñëî¦§©´¨«¤§§½©−§©´©Ÿ¥®§¨©³¤¨«¤§§Æ
:äåäéì Lã÷ àeää íBiaãëáeLé ìáBiä úðLa ©´©½−Ÿ¤©«Ÿ̈«¦§©³©¥Æ¨´

eäð÷ øLàì äãOäúfçà Bì-øLàì Bzàî ©¨¤½©«£¤¬¨−̈¥«¦®©«£¤−£ª©¬
:õøàääëíéøNr Lãwä ì÷La äéäé Ekør-ìëå ¨¨«¤§¨̧¤§§½¦«§¤−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬
äøb:ì÷Mä äéäéåëäåäéì økáé øLà øBëa-Cà ¥−̈¦«§¤¬©¨«¤©§º£¤̧§ª©³©«Ÿ̈Æ

äN-íà øBL-íà Búà Léà Léc÷é-àì äîäáa¦§¥½̈«Ÿ©§¦¬¦−Ÿ®¦´¦¤½
:àeä äåäéìæëäãôe äàîhä äîäaa íàå ©«Ÿ̈−«§¦̧©§¥¨³©§¥¨Æ¨¨´

økîðå ìàbé àì-íàå åéìr BúLîç óñéå Ekørá§¤§¤½§¨©¬£¦«¦−¨¨®§¦¬Ÿ¦¨¥−§¦§©¬
:Ekøraçëäåäéì Léà íøçé øLà íøç-ìk Cà §¤§¤«©´¨¥¿¤£¤´©«£¦Á¦̧©«Ÿ̈¹

àì Búfçà äãOîe äîäáe íãàî Bì-øLà-ìkî¦¨£¤À¥«¨¨³§¥¨Æ¦§¥´£ª¨½¬Ÿ
àeä íéLã÷-Lã÷ íøç-ìk ìàbé àìå øëné¦¨¥−§´Ÿ¦¨¥®¨¥¾¤«Ÿ¤¨«¨¦¬−

:äåäéì©«Ÿ̈«

éòéáùèëäãté àì íãàä-ïî íøçé øLà íøç-ìk̈¥À¤£¤¯¨«¢©²¦¨«¨−̈´Ÿ¦¨¤®
:úîeé úBîìõøàä òøfî õøàä øNrî-ìëå −¨«§¨©§©̧¨¹̈¤¦¤³©¨¨̧¤Æ

:äåäéì Lã÷ àeä äåäéì õrä éøtîàììàb-íàå ¦§¦´¨¥½©«Ÿ̈−®−Ÿ¤©«Ÿ̈«§¦¨¬Ÿ
:åéìr óñé BúéLîç BøNrnî Léà ìàâéáì-ìëå ¦§©²¦−¦©«©§®£¦«¦−Ÿ¥¬¨¨«§¨

èáMä úçz øáré-øLà ìk ïàöå ø÷a øNrî©§©³¨¨Æ¨½Ÿ¬Ÿ£¤©«£−Ÿ©´©©¨®¤
:äåäéì Lãw-äéäé éøéNräâìáBè-ïéa øwáé àì ¨«£¦¦¾¦«§¤−Ÿ¤©«Ÿ̈«¯Ÿ§©¥²¥«¬

àeä-äéäå epøéîé øîä-íàå epøéîé àìå òøì̈©−§´Ÿ§¦¤®§¦¨¥´§¦¤½§¨«¨¯
:ìàbé àì Lãw-äéäé Búøeîúeãìúåönä älà §«¨²¦«§¤−Ÿ¤¬Ÿ¦¨¥«¥´¤©¦§ÀŸ

øäa ìàøNé éða-ìà äLî-úà äåäé äeö øLà£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¤§¥´¦§¨¥®§©−
:éðéñ¦¨«

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥
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§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

xihtn - fk - izewga zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øéèôîáìøáré-øLà ìk ïàöå ø÷a øNrî-ìëå§¨©§©³¨¨Æ¨½Ÿ¬Ÿ£¤©«£−Ÿ
:äåäéì Lãw-äéäé éøéNrä èáMä úçzâìàì ©´©©¨®¤¨«£¦¦¾¦«§¤−Ÿ¤©«Ÿ̈«¯Ÿ

epøéîé øîä-íàå epøéîé àìå òøì áBè-ïéa øwáé§©¥²¥«¬¨©−§´Ÿ§¦¤®§¦¨¥´§¦¤½

:ìàbé àì Lãw-äéäé Búøeîúe àeä-äéäå§¨«¨¯§«¨²¦«§¤−Ÿ¤¬Ÿ¦¨¥«
ãì-ìà äLî-úà äåäé äeö øLà úåönä älà¥´¤©¦§ÀŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¤

:éðéñ øäa ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®§©−¦¨«
.ïîéñ à"æò ,íé÷åñô ç"ò

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ãçàå àø÷î íéðùì éúå÷çá úùøô úáùì äøèôä

øåáéöá äàéø÷ìå íåâøúæè ÷øô äéîøéá

æèèééìà äøö íBéa éñeðîe éfrîe éfr ýåýéE §Ÿ̈ºª¦¯¨«ª¦²§¦−§´¨¨®¥¤À
eìçð ø÷L-Cà eøîàiå õøà-éñôàî eàáé íéBb¦³¨¸ŸÆ¥«©§¥½̈¤§«Ÿ§À©¤̧¤Æ¨«£´

:ìérBî ía-ïéàå ìáä eðéúBáàëíãà Bl-äNréä £¥½¤−¤§¥«¨¬¦«£©«£¤¬¨−̈
:íéýìû àì änäå íéýìûàëíréãBî éððä ïëì ¡Ÿ¦®§¥−¨¬Ÿ¡Ÿ¦«¨¥Æ¦«§¦´«¦½̈

eòãéå éúøeáb-úàå éãé-úà íréãBà úàfä írta©©´©©½Ÿ«¦¥¬¤¨¦−§¤§«¨¦®§¨«§−
:ýåýé éîL-ékæéàèra äáeúk äãeäé úàhç ¦«§¦¬§Ÿ̈«©©´§À̈§¨²§¥¬

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,éfòîe éfò (èé.÷æç ïéðò,éñeðîeìñBðî ïBL ª¦¨ª¦¦§©Ÿ¤§¦§¨
.èìôîeéìà,eàáé íéBb Eøácä óBñ éøä ¦§¨¥¤¦¨Ÿ£¥©¨¨

éìà eàBáé õøàä úBö÷î íéBbäL äéäéeøîàéå E ¦§¤¤©¦¦§¨¨¤¨¥¤§Ÿ§
.'åâå,'åâå äNòéä (ëäNòîa íãàL éeàø éëå £©£¤§¦¨¤¨¨§©£¥

.íéäìà Bîöòì äNòé åéãé,íéäìà àì änäå ¨¨©£¤§©§¡Ÿ¦§¥¨Ÿ¡Ÿ¦
éàå ,íéäìà íðéà íîöò íãà éða àìäeéäé C £Ÿ§¥¨¨©§¨¥¨¡Ÿ¦§¥¦§

.íäî íéáBè íäéãé äNòîúàfä íòta (àë ©£¥§¥¤¦¥¤©©©©Ÿ
,'åâåúàå éãé çk úà íòéãBà ,äãéúòä älàba©§ª¨¨£¦¨¦¥¤Ÿ©¨¦§¤

.éúøeáb,'åâå äãeäé úàhç (àáñeî §¨¦©©§¨¨
eáæòé úBnàä íb óBqa äpä ,øîBì ,äìòîì§©§¨©¦¥©©¨ª©©§



רכ

úBðø÷ìe íaì çeì-ìr äLeøç øéîL ïøtöa ìæøa©§¤−§¦´Ÿ¤¨¦®£¨Æ©´©¦½̈§©§−
:íëéúBçaæîáúBçaæî íäéða økækíäéøLàå í ¦§§«¥¤«¦§³Ÿ§¥¤Æ¦§§½̈©«£¥«¥¤−

:úBäábä úBòáb ìr ïðrø õr-ìrâäãOa éøøä ©¥´©£®̈©−§¨¬©§Ÿ«£¨¦Æ©¨¤½
éúBøöà-ìë Eìéçéúîa ïzà æáì Eúàhça E ¥«§¬¨«Ÿ§¤−¨©´¤¥®¨«Ÿ¤¾§©−̈

éìeáb-ìëa:Eãézúð øLà Eúìçpî Eáe äzèîLå §¨§¤«§¨«©§À̈§Æ¦©«£¨«§Æ£¤´¨©´¦
ézãáräå Cìéáéà-úà Ezrãé-àì øLà õøàa E ½̈§©«£©§¦̧Æ¤´Ÿ§¤½¨−̈¤£¤´«Ÿ¨¨®§¨

:ã÷ez íìBò-ãr étàa ízçã÷ Là-ékä| äk ¦¥²§©§¤¬§©¦−©¨¬¨«´Ÿ
íNå íãàa çèáé øLà øábä øeøà ýåýé øîà̈©´§Ÿ̈À¨³©¤̧¤Æ£¤´¦§©´¨«¨½̈§¨¬

:Baì øeñé ýåýé-ïîe Bòøæ øNaåørørk äéäå ¨−̈§Ÿ®¦§Ÿ̈−¨¬¦«§¨¨Æ§©§¨´
íéøøç ïëLå áBè àBáé-ék äàøé àìå äáørä«£¨½̈§¬Ÿ¦§¤−¦«¨´®§¨©³£¥¦Æ

:áLú àìå äçìî õøà øaãnaæøLà øábä Ceøa ©¦§½̈¤¬¤§¥−̈§¬Ÿ¥¥«¨´©¤½¤£¤¬
:Bçèáî ýåýé äéäå ýåýéa çèáéç| õrk äéäå ¦§©−©«Ÿ̈®§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¨«§¨º̈§¥´

äàøé àìå åéLøL çlLé ìáeé-ìrå íéî-ìr ìeúL̈´©©À¦§©©Æ§©©´¨«¨½̈§³Ÿ¦§¤Æ
àì úøva úðLáe ïðrø eäìr äéäå íç àáé-ék¦«¨´Ÿ½Ÿ§¨¨¬¨¥−©«£®̈¦§©³©¸Ÿ¤Æ´Ÿ

:éøt úBNrî Léîé àìå âàãéèìkî álä á÷r ¦§½̈§¬Ÿ¨¦−¥«£¬¤«¦¨¬Ÿ©¥²¦−Ÿ
:eprãé éî àeä Lðàåéïça áì ø÷ç ýåýé éðà §¨ª´®¦−¥«̈¤«£¦¯§Ÿ̈²Ÿ¥¬¥−Ÿ¥´

:åéììrî éøôk åéëøãk Léàì úúìå úBéìkàéàø÷ §¨®§¨¥³§¦Æ¦§¨½̈¦§¦−©«£¨¨«Ÿ¥³
åéîé éöça ètLîá àìå øLò äNò ãìé àìå øâã̈¨Æ§´Ÿ¨½̈¬Ÿ¤−Ÿ¤§´Ÿ§¦§¨®©«£¦³¨«¨Æ

:ìáð äéäé Búéøçàáe epáæréáéíBøî ãBáë àqk ©«©§¤½§©«£¦−¦«§¤¬¨¨«¦¥´¨½¨−
:eðLc÷î íB÷î ïBLàøîâéýåýé ìàøNé äå÷î ¥«¦®§−¦§¨¥«¦§¥³¦§¨¥Æ§Ÿ̈½

ïéãò äãeäé äpäå ,'äa eðéîàéå íéìéìàä úãBáò£©¨¡¦¦§©£¦©§¦¥§¨£©¦

änL äáeúk elàk íaìa äøeîL íúàhç äzò©¨©¨¨§¨§¦¨§¦§¨¨¨
ïéî =) øéîL ìL ïøtöáe ìæøaî ñBîìe÷a§§¦©§¤§¦Ÿ¤¤¨¦¦

.(äèéøçì úLnLîä ãàî äL÷ úëzî,äLeøç ©¤¤¨¨§Ÿ©§©¤¤©£¦¨£¨
.äLøçîa Bîk ÷îòa äúeøç,íaì çeì ìò £¨§Ÿ¤§§©£¥¨©©¦¨

äãBáò íéçëBL íðéàL ,øîBìk .álä ïôc ìò©Ÿ¤©¥§©¤¥¨§¦£¨
.íälL äøæ,íëéúBçaæî úBðø÷ìeíâå ¨¨¤¨¤§©§¦§§¥¤§©

.íäéçáæ íc íL íé÷øBæ íäL ,úBiNòî úBlòôa¦§ª©£¦¤¥§¦¨©¦§¥¤
,íúBçaæî íäéða økæk (áúà íéøëBæ íä ¦§Ÿ§¥¤¦§§¨¥§¦¤

.íäéða úà íéøëBæ íäL Bîk íäéúBçaæî¦§§¥¤§¤¥§¦¤§¥¤
,ïðòø õò ìò íäéøLàåøLà íäéøLà úàå ©£¥¥¤©¥©£¨§¤£¥¥¤£¤

.ïðòø õò ìöà,äãOa éøøä (âøää áLBé ¥¤¥©£¨£¨¦©¨¤¥¨¨
øäa àeäL íéìLeøé áLBéì äðekäå .äãOa©¨¤§©©¨¨§¥§¨©¦¤§©

ìe .øBLénä"éáøò" Bîk ,øää áLBé ,"éøøä" ïBL ©¦§£¨¦¥¨¨§£¨¦

.äáøòa áLBiL íL ìòéúBøöBà ìë Eìéç,E ©¥¤¥¨£¨¨¥§¨§¤
ðBîîéúBøöBà ìëå E.Eéúîa,'åâå úàhça E ¨§§¨§¤¨Ÿ¤§©¨

éúBîa ììâa,äøæ äãBáòì àèça úBéeNòä E ¦§©¨¤¨£§¥§©£¨¨¨
éìeáb ìëa íä øLàå.E,äzèîLå (ãáæòz ©£¤¥§¨§¤§¨©§¨©£Ÿ

.äòéøæe äLéøça dãáòlî äîãàä úàEáe ¤¨£¨¨¦§¨§¨©£¦¨§¦¨§
,EúìçpîðBöøî àì ,øîBìkèéîLz áBhä E ¦©£¨§§©Ÿ¥§§©©§¦

äéäz ék ,äáéæòä äéäz Ea àlà ,õøàä úà¤¨¨¤¤¨§¦§¤¨£¦¨¦¦§¤
.Eúìçpî áæòð,ízçã÷.ízøòáäíìBò ãò ¤¡¨¦©£¨§§©§¤¦§©§¤©¨

,ã÷ez.äaøî ïîæ ,øîBìkçèáé øLà (ä ¨§©§©§ª¤£¤¦§©
,íãàaíéøöîa íéçèBa ìàøNé eéäL éôì ¨¨¨§¦¤¨¦§¨¥§¦§¦§©¦

.äæ øác íäì øîà Cëéôì ,øeMàáe'ä ïîe §©§¦¨¨©¨¤¨¨¤¦
,Baì øeñéòø Bðéà 'äî Baì øéñé àì íà ék ¨¦¦¦Ÿ¨¦¦¥¥¨

àì ,Bøæòì íãàä ìëeé ìàä úøæòaL çèáé íà¦¦§©¤§¤§©¨¥©¨¨¨§¨§Ÿ

.Búìeæ,äáøòa øòøòk äéäå (åçèBaä ¨§¨¨§©§¨¨£¨¨©¥©
éöB÷ çîö ïéî =) äáøòa øòøòk äéäé íãàä¨¨¦§¤§©§¨¨£¨¨¦¤©¦

.(øaãna ìãbä,áBè àBáé ék äàøé àìå ©¨¥©¦§¨§Ÿ¦§¤¦¨
,íìBòa äáBè àaLk äàBø Bðéà,íéîLbä íäå ¥¤§¤¨¨¨¨§¥©§¨¦

.íéîLbä eéäé åéìò àì øîBìk,íéøøç ïëLå §©Ÿ¨¨¦§©§¨¦§¨©£¥¦
íL ìté àlL íB÷îa ,íéøøç àeäL íB÷îa ïkLé¦§Ÿ§¨¤£¥¦§¨¤Ÿ¦Ÿ¨
áøî ä÷ìãe äôøN Bðéðò "íéøøç" .íçä áøî øèî̈¨¥Ÿ©Ÿ£¥¦¦§¨§¥¨§¥¨¥Ÿ
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,ìkî álä á÷ò (è.åéøáéà ìkî øúBé úeòîe íwòî àeä íãàä álL ét ìò óà,'åâå àeä Lðàå,øîBìk ,÷æç áBàëî Bì Léå ¨Ÿ©¥¦Ÿ©©¦¤¥¨¨¨§ª¨§ª¨¥¦¨¥¨¨§¨ª§¥©§¨¨§©
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íéöéaä eò÷aiLëì éøä ,øçà óBò éöéa ìòòLøä íb äëk .eäeøéké àìå eäeáæòé àlà ,åéøçà eëìiL åéða Bîk eéäé àì íéçBøôàä eàöéå ©¥¥©¥£¥¦§¤¦¨§©¥¦§¥§¨¤§¦Ÿ¦§§¨¨¤¥§©£¨¤¨©©§§Ÿ©¦¨¨©¨¨¨
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éúBîa ììâa,äøæ äãBáòì àèça úBéeNòä E ¦§©¨¤¨£§¥§©£¨¨¨
éìeáb ìëa íä øLàå.E,äzèîLå (ãáæòz ©£¤¥§¨§¤§¨©§¨©£Ÿ

.äòéøæe äLéøça dãáòlî äîãàä úàEáe ¤¨£¨¨¦§¨§¨©£¦¨§¦¨§
,EúìçpîðBöøî àì ,øîBìkèéîLz áBhä E ¦©£¨§§©Ÿ¥§§©©§¦

äéäz ék ,äáéæòä äéäz Ea àlà ,õøàä úà¤¨¨¤¤¨§¦§¤¨£¦¨¦¦§¤
.Eúìçpî áæòð,ízçã÷.ízøòáäíìBò ãò ¤¡¨¦©£¨§§©§¤¦§©§¤©¨

,ã÷ez.äaøî ïîæ ,øîBìkçèáé øLà (ä ¨§©§©§ª¤£¤¦§©
,íãàaíéøöîa íéçèBa ìàøNé eéäL éôì ¨¨¨§¦¤¨¦§¨¥§¦§¦§©¦

.äæ øác íäì øîà Cëéôì ,øeMàáe'ä ïîe §©§¦¨¨©¨¤¨¨¤¦
,Baì øeñéòø Bðéà 'äî Baì øéñé àì íà ék ¨¦¦¦Ÿ¨¦¦¥¥¨

àì ,Bøæòì íãàä ìëeé ìàä úøæòaL çèáé íà¦¦§©¤§¤§©¨¥©¨¨¨§¨§Ÿ

.Búìeæ,äáøòa øòøòk äéäå (åçèBaä ¨§¨¨§©§¨¨£¨¨©¥©
éöB÷ çîö ïéî =) äáøòa øòøòk äéäé íãàä¨¨¦§¤§©§¨¨£¨¨¦¤©¦
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.álä éNòî,ãìé àìå øâã àø÷ (àé(íéçBøôà ïäî eàöiL íînçì íéöéa ìò õáBø =) øâBc àeäLk ,"àøB÷" àø÷pL óBòä Bîk ©£¥©¥Ÿ¥¨¨§Ÿ¨¨§¨¤¦§¨¥§¤¥¥©¥¦§©§¨¤¥§¥¤¤§¦

íéöéaä eò÷aiLëì éøä ,øçà óBò éöéa ìòòLøä íb äëk .eäeøéké àìå eäeáæòé àlà ,åéøçà eëìiL åéða Bîk eéäé àì íéçBøôàä eàöéå ©¥¥©¥£¥¦§¤¦¨§©¥¦§¥§¨¤§¦Ÿ¦§§¨¨¤¥§©£¨¤¨©©§§Ÿ©¦¨¨©¨¨¨
.'åâå epáæòé åéîé éöça ,ètLîa àìå øùò äNòL,ètLîá àìå.álä úîøòa íà ék ,øùiä ètLîa àìå,epáæòé åéîé éöçaBà ¤¨¨Ÿ¤§Ÿ§¦§¨©£¦¨¨©©§¤§Ÿ§¦§¨§Ÿ§¦§©©Ÿ¤¦¦§¨§©©¥©£¦¨¨©©§¤

.åéîé éöça åéãiî øùòä ãáàé Bà ,íéøçàì BøLò úà áæòéå àeä úeîiL,ìáð äéäé.òLø àøwéå ,äæáðå úeçtíBøî ãBáë àqk (áé ¤¨§©£Ÿ¤¨§©£¥¦Ÿ©¨Ÿ¤¦¨¨©£¦¨¨¦§¤¨¨¨§¦§¤§¦¨¥¨¨¦¥¨¨
,ïBLàøîíöò ìò äøBîe ãéòî eðLc÷î íB÷î ïk ,BãBák ìòå Búeàéöî ìò íéãéòî íäL BãBáë àqk íäå 'ä àqk íäL íéîMäL Bîk ¥¦§¤©¨©¦¤¥¦¥§¥¦¥§¤¥§¦¦©§¦§©§¥§¦§¨¥¥¦¤©¤¤

éáær-ìkøB÷î eáær ék eáúké õøàa éøeñå eLáé E ¨«Ÿ§¤−¥®Ÿ§©Æ¨¨´¤¦¨¥½¦¬¨«§²§¬
:ýåýé-úà íéiç-íéîãéàôøàå ýåýé éðàôø ©«¦©¦−¤§Ÿ̈«§¨¥³¦§Ÿ̈Æ§¥´¨¥½

:äzà éúläú ék ärLeàå éðréLBä«¦¥−¦§¦¨¥®¨¦¬§¦¨¦−¨«¨

àáe ,Lc÷na BãBáëe BøBà ïékLäL Búeàéöî§¦¤¦§¦§©¦§¨¨
,äfä ìôMä íìBòa íb çébLî ä"á÷äL úBøBäì§¤©§¦©©¨¨©¨¨©¤

.íòLø ìò íéòLøä LéðòîeìàøNé äå÷î (âé ©£¦¨§¨¦©¦§¨¦§¥¦§¨¥
,'ä.'ä ìà äéäz ìàøNé úå÷zL éeàø ïëììk ¨¥¨¤¦§©¦§¨¥¦§¤¤¨

éáæò,eùáé Eéðáa íéçèBáe EúBà íéáæBòä ìk Ÿ§¤¥Ÿ¨¨§¦§§¦¦§¥
.eùáiL àeä éeàø ,íãà,éøeñå.'äî íéøqä ìk ¨¨¨¤¥Ÿ§©¨©¨¦¥

,eáúké õøàa.ìBàMä é÷îòa ,õøàä úBizçúa úãøì eáúké,'ä úà.íéiç íéî øB÷î Bîk úò ìëa äáBhä òétLnLéðàôø (ãé ¨¨¤¦¨¥¦¨§¨¤¤§©§¦¨¨¤§¨§¥©§¤¤©§¦©©¨§¨¥§§©¦©¦§¨¥¦
,àôøàå 'äCLîäa øîàL éôk ,íéLðà Bì e÷éöäL äììwäå éefaä ìò Búðeëå .áàkäå äknä ïî eäàtøiL ,ä"á÷äî Lwáî äéîøé àéápä §¥¨¥©¨¦¦§§¨§©¥¥¤§©§¥¦©©¨§©§¥§©¨¨©©¦§©§¨¨¤¥¦£¨¦§¦¤¨©©¤§¥

,äzà éúläú ék ."äòLeàå éðòéLBä".éúläúe éòéLBî äzàL øîBì ,øàtúîe ìläúî éðà Ea ¦¥¦§¦¨¥¨¦§¦¨¦¨¨§£¦¦§©¥¦§¨¥©¤©¨¦¦§¦¨¦

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 חמישי, אור לט"ו אייר



לוח זמנים לשבוע פרשת בחוקותי בערים שונות בעולם רכב
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
5:485:448:338:309:119:0910:2110:2019:2719:3119:5519:5919:1020:11באר שבע )ק(

5:445:408:298:269:089:0610:1910:1819:2919:3319:5820:0219:0320:14חיפה )ק(

5:455:418:308:279:089:0610:1910:1819:3119:3519:5419:5918:5520:11ירושלים )ק(

5:475:428:318:299:109:0810:2110:1919:2819:3319:5720:0119:1220:13תל אביב )ק(

5:215:138:067:599:049:0010:2110:1920:2220:3021:0121:1020:1121:27אוסטריה, וינה )ק(

7:107:159:039:059:419:4410:3410:3617:2317:1817:5317:4817:0118:00אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:295:218:158:099:099:0610:2610:2320:1920:2620:5621:0520:0721:21אוקראינה, אודסה )ק(

4:564:487:417:348:398:359:569:5319:5520:0320:3420:4319:4421:00אוקראינה, דונייצק )ק(

5:054:577:507:438:498:4510:0610:0420:0820:1620:4720:5719:5721:14אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:255:168:087:599:119:0710:3010:2720:4020:4821:2121:3120:2921:50אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:175:087:597:509:048:5910:2210:1920:3320:4221:1521:2520:2221:44אוקראינה, קייב )ק(

5:585:518:448:399:379:3310:5310:5020:4220:4921:1921:2720:3021:42איטליה, מילאנו )ק(

6:076:078:378:379:079:0710:0910:0918:1418:1418:3718:3717:5618:46אקוואדור, קיטו )ח(

7:377:429:359:3710:1210:1411:0611:0718:0317:5818:3118:2717:4118:38ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:428:4810:3010:3211:1011:1312:0212:0418:4018:3519:1219:0618:1819:19ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:575:518:438:399:289:2510:4110:3920:0920:1520:4120:4819:5621:01ארה״ב, בולטימור )ק(

5:435:378:308:259:169:1310:2910:2720:0220:0820:3520:4119:4920:55ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:435:378:308:269:169:1310:3010:2820:0320:0820:3520:4219:5020:56ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:156:099:028:579:509:4711:0411:0220:4320:4921:1721:2420:3021:38ארה״ב, דטרויט )ק(

6:316:279:159:139:529:5111:0211:0120:0520:0920:3320:3719:5020:48ארה״ב, האוסטון )ק(

5:545:498:398:369:199:1710:3010:2919:4319:4820:1320:1719:2920:29ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:376:349:209:189:559:5411:0411:0319:5720:0120:2420:2719:4220:38ארה״ב, מיאמי )ק(

5:375:318:248:209:119:0810:2510:2320:0020:0620:3320:3919:4720:53ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:355:288:218:179:099:0610:2310:2120:0020:0620:3320:4019:4720:54ארה״ב, שיקגו )ק(

6:476:499:059:069:369:3710:3510:3618:1018:0918:3518:3317:5118:42בוליביה, לה-פס )ח(

5:585:498:398:309:479:4211:0511:0221:2021:2922:0322:1421:1022:33בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:005:518:428:339:489:4311:0611:0321:1921:2822:0222:1221:0922:31בלגיה, בריסל )ק(

6:326:348:438:449:159:1710:1210:1317:3417:3117:5917:5717:1418:07ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:196:218:318:329:039:0410:0010:0117:2317:2117:4917:4617:0317:56ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:155:067:567:469:049:0010:2310:2020:4020:4921:2321:3420:3221:53בריטניה, לונדון )ק(

5:165:067:517:369:099:0410:2910:2620:5621:0621:4321:5520:4922:16בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:175:087:567:449:089:0410:2810:2520:5020:5921:3521:4620:4022:06גרמניה, ברלין )ק(

5:455:378:288:209:329:2710:5010:4720:5921:0821:4121:5120:4822:09גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:366:408:458:469:189:2010:1410:1617:3117:2817:5717:5417:1018:04דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:066:038:468:449:189:1710:2510:2419:0419:0719:2919:3218:4819:42הודו, מומבאי )ח(

6:036:008:428:419:159:1410:2210:2119:0019:0219:2419:2718:4319:37הודו, פונה )ח(

5:125:057:587:518:548:5010:1110:0820:0920:1620:4720:5619:5721:13הונגריה, בודפשט )ק(

5:475:418:348:299:209:1710:3410:3220:0720:1320:4020:4719:5421:01טורקיה, איסטנבול )ק(

6:196:139:059:019:489:4611:0110:5920:2520:3020:5621:0220:1121:15יוון, אתונה )ק(

5:355:278:208:149:169:1210:3310:3020:2820:3621:0621:1520:1621:31מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת בחוקותי 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
6:026:008:428:419:159:1410:2210:2119:0219:0519:2719:3018:4619:40מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:377:449:169:199:5910:0310:4910:5217:1417:0817:4817:4216:5117:55ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:175:148:017:588:378:359:469:4518:4318:4719:1019:1418:2819:25נפאל, קטמנדו )ח(

6:566:569:269:269:569:5610:5910:5919:0619:0619:2919:3018:4819:39סינגפור, סינגפור )ח(

4:484:387:277:168:388:349:589:5520:1820:2721:0321:1420:0821:34פולין, ורשא )ק(

6:176:188:388:399:099:0910:0910:0917:5217:5118:1618:1517:3318:24פרו, לימה )ח(

6:146:079:018:559:549:5011:1011:0721:0021:0821:3721:4520:4822:01צרפת, ליאון )ק(

6:156:078:598:529:599:5511:1711:1421:2021:2822:0022:1021:0922:27צרפת, פריז )ק(

5:435:438:168:158:468:469:509:4918:0218:0318:2618:2717:4518:36קולומביה, בוגוטה )ח(

5:575:508:448:399:349:3010:4810:4620:3220:3821:0721:1420:1921:29קנדה, טורונטו )ק(

5:285:218:158:099:089:0410:2310:2120:1320:2120:5020:5820:0121:14קנדה, מונטריאול )ק(

5:465:418:318:289:129:0910:2310:2219:3919:4320:0820:1319:2520:26קפריסין, לרנקה )ק(

5:575:468:267:539:539:4811:1411:1121:4922:0022:3922:5221:4023:15רוסיה, ליובאוויטש )ק(

5:265:157:457:269:249:1910:4610:4321:2721:3822:1822:3221:1822:57רוסיה, מוסקבה )ק(

5:515:438:368:309:329:2810:4910:4620:4520:5321:2321:3220:3421:48רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

5:555:478:408:349:379:3310:5310:5120:5020:5821:2921:3820:3921:54שוויץ, ציריך )ק(

5:535:518:308:299:029:0110:0710:0718:3618:3819:0019:0218:2019:12תאילנד, 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¤



רכג לוח זמנים לשבוע פרשת בחוקותי 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
5:485:448:338:309:119:0910:2110:2019:2719:3119:5519:5919:1020:11באר שבע )ק(

5:445:408:298:269:089:0610:1910:1819:2919:3319:5820:0219:0320:14חיפה )ק(

5:455:418:308:279:089:0610:1910:1819:3119:3519:5419:5918:5520:11ירושלים )ק(

5:475:428:318:299:109:0810:2110:1919:2819:3319:5720:0119:1220:13תל אביב )ק(

5:215:138:067:599:049:0010:2110:1920:2220:3021:0121:1020:1121:27אוסטריה, וינה )ק(

7:107:159:039:059:419:4410:3410:3617:2317:1817:5317:4817:0118:00אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:295:218:158:099:099:0610:2610:2320:1920:2620:5621:0520:0721:21אוקראינה, אודסה )ק(

4:564:487:417:348:398:359:569:5319:5520:0320:3420:4319:4421:00אוקראינה, דונייצק )ק(

5:054:577:507:438:498:4510:0610:0420:0820:1620:4720:5719:5721:14אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:255:168:087:599:119:0710:3010:2720:4020:4821:2121:3120:2921:50אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:175:087:597:509:048:5910:2210:1920:3320:4221:1521:2520:2221:44אוקראינה, קייב )ק(

5:585:518:448:399:379:3310:5310:5020:4220:4921:1921:2720:3021:42איטליה, מילאנו )ק(

6:076:078:378:379:079:0710:0910:0918:1418:1418:3718:3717:5618:46אקוואדור, קיטו )ח(

7:377:429:359:3710:1210:1411:0611:0718:0317:5818:3118:2717:4118:38ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:428:4810:3010:3211:1011:1312:0212:0418:4018:3519:1219:0618:1819:19ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:575:518:438:399:289:2510:4110:3920:0920:1520:4120:4819:5621:01ארה״ב, בולטימור )ק(

5:435:378:308:259:169:1310:2910:2720:0220:0820:3520:4119:4920:55ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:435:378:308:269:169:1310:3010:2820:0320:0820:3520:4219:5020:56ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:156:099:028:579:509:4711:0411:0220:4320:4921:1721:2420:3021:38ארה״ב, דטרויט )ק(

6:316:279:159:139:529:5111:0211:0120:0520:0920:3320:3719:5020:48ארה״ב, האוסטון )ק(

5:545:498:398:369:199:1710:3010:2919:4319:4820:1320:1719:2920:29ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:376:349:209:189:559:5411:0411:0319:5720:0120:2420:2719:4220:38ארה״ב, מיאמי )ק(

5:375:318:248:209:119:0810:2510:2320:0020:0620:3320:3919:4720:53ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:355:288:218:179:099:0610:2310:2120:0020:0620:3320:4019:4720:54ארה״ב, שיקגו )ק(

6:476:499:059:069:369:3710:3510:3618:1018:0918:3518:3317:5118:42בוליביה, לה-פס )ח(

5:585:498:398:309:479:4211:0511:0221:2021:2922:0322:1421:1022:33בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:005:518:428:339:489:4311:0611:0321:1921:2822:0222:1221:0922:31בלגיה, בריסל )ק(

6:326:348:438:449:159:1710:1210:1317:3417:3117:5917:5717:1418:07ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:196:218:318:329:039:0410:0010:0117:2317:2117:4917:4617:0317:56ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:155:067:567:469:049:0010:2310:2020:4020:4921:2321:3420:3221:53בריטניה, לונדון )ק(

5:165:067:517:369:099:0410:2910:2620:5621:0621:4321:5520:4922:16בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:175:087:567:449:089:0410:2810:2520:5020:5921:3521:4620:4022:06גרמניה, ברלין )ק(

5:455:378:288:209:329:2710:5010:4720:5921:0821:4121:5120:4822:09גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:366:408:458:469:189:2010:1410:1617:3117:2817:5717:5417:1018:04דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:066:038:468:449:189:1710:2510:2419:0419:0719:2919:3218:4819:42הודו, מומבאי )ח(

6:036:008:428:419:159:1410:2210:2119:0019:0219:2419:2718:4319:37הודו, פונה )ח(

5:125:057:587:518:548:5010:1110:0820:0920:1620:4720:5619:5721:13הונגריה, בודפשט )ק(

5:475:418:348:299:209:1710:3410:3220:0720:1320:4020:4719:5421:01טורקיה, איסטנבול )ק(

6:196:139:059:019:489:4611:0110:5920:2520:3020:5621:0220:1121:15יוון, אתונה )ק(

5:355:278:208:149:169:1210:3310:3020:2820:3621:0621:1520:1621:31מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת בחוקותי 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
6:026:008:428:419:159:1410:2210:2119:0219:0519:2719:3018:4619:40מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:377:449:169:199:5910:0310:4910:5217:1417:0817:4817:4216:5117:55ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:175:148:017:588:378:359:469:4518:4318:4719:1019:1418:2819:25נפאל, קטמנדו )ח(

6:566:569:269:269:569:5610:5910:5919:0619:0619:2919:3018:4819:39סינגפור, סינגפור )ח(

4:484:387:277:168:388:349:589:5520:1820:2721:0321:1420:0821:34פולין, ורשא )ק(

6:176:188:388:399:099:0910:0910:0917:5217:5118:1618:1517:3318:24פרו, לימה )ח(

6:146:079:018:559:549:5011:1011:0721:0021:0821:3721:4520:4822:01צרפת, ליאון )ק(

6:156:078:598:529:599:5511:1711:1421:2021:2822:0022:1021:0922:27צרפת, פריז )ק(

5:435:438:168:158:468:469:509:4918:0218:0318:2618:2717:4518:36קולומביה, בוגוטה )ח(

5:575:508:448:399:349:3010:4810:4620:3220:3821:0721:1420:1921:29קנדה, טורונטו )ק(

5:285:218:158:099:089:0410:2310:2120:1320:2120:5020:5820:0121:14קנדה, מונטריאול )ק(

5:465:418:318:289:129:0910:2310:2219:3919:4320:0820:1319:2520:26קפריסין, לרנקה )ק(

5:575:468:267:539:539:4811:1411:1121:4922:0022:3922:5221:4023:15רוסיה, ליובאוויטש )ק(

5:265:157:457:269:249:1910:4610:4321:2721:3822:1822:3221:1822:57רוסיה, מוסקבה )ק(

5:515:438:368:309:329:2810:4910:4620:4520:5321:2321:3220:3421:48רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

5:555:478:408:349:379:3310:5310:5120:5020:5821:2921:3820:3921:54שוויץ, ציריך )ק(

5:535:518:308:299:029:0110:0710:0718:3618:3819:0019:0218:2019:12תאילנד, 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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