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*b"kyz'd daeyz zay ,epif`d t"y .c"qa

ÏÎÂלכ�ר �ב�א� מ�עד �אהל יהיה לא אד� ¿»ְְְְִֵֵֶֶַָָֹֹ
ג�' �יר��למי1�קד� א�ת�2ואיתא אפ�� ְְֲִִִִֶַַָָֹ

�ה� �מבאר3��תב אד�. �ני �ניה� �דמ�ת ְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
זה ה�תחיל ���ר �מאמר� ,4ה'�מחֿצדק' ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָ
לק�ד� נכנס היה גד�ל ���ה� ��מ�� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�ה���י
מה��ל�ל�ת. ��מעלה ���י ה�א ְְְְְֳִִִֵֶַַַָָה�ד�י�

��דר� ה�ס�ק5�כדאיתא אהר�,6על יב�א �זאת ְְְְֲִִַַַַָָָָֹֹ
ה�ד�י� קד�י לבית נכנס אהר� היה זכ�ת ְְְְְֲֳִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ�איזה
נ�נה �מ�ה ע��, נכנסת היתה ה��ה זכ�ת ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָכ�'
מה��ל�ל�ת. למעלה ה�א ד�מיני ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָ��מיני,

��דר� ה�ס�ק7�כדאיתא ליראיו8על הוי' ס�ד ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ
דה��ל�ל�ת �ה���יי� מ�ה. ז� הוי' ס�ד ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָאיזה�
ידי על ��מ�� וה���י דקוב"ה, �ליא מ�חי' ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָה�
ס�ד נק' ולכ� �קוב"ה, סתי� מ�חי' ה�א ְְְְִִִִִֵָָָמ�ה

היה �ד�ל �ה�ה� �ב�עה ונעל�. סת�� �ה�א מה ה�א דס�ד ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהוי',
אפ�� �� הי� לא ולכ� הוי'. �ס�ד ה���י נמ�� ה�ד�י� לקד� ְְְְְֲֲֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹנכנס
מק�� אי� זה ���י לג�י �י אד�, �ני �ניה� �דמ�ת �ה� ��תב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָא�ת�

אד�. �ני �ניה� ��מ�ת להמלאכי� לא אפ�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹל�בראי�,

CÈ¯ˆÂמ�ה� ה�ד�י�להבי�, לקד� ל�נס י�כל �ד�ל �ה�ה� ��כדי ¿»ƒְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
�ה���י מ�כח, ��מיני, ���נה ה��ה זכ�ת ידי על ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָה�א
קד� מעלת מ�ד ה�א ה�ד�י� �קד� �היה מה��ל�ל�ת ְְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ�למעלה
ה�ד�י� לקד� �ד�ל ה�ה� �ל �ניסת� ידי �על (ולא עצמ� ְְְְְֳֳִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹה�ד�י�
א�ת� אפ�� ג�' יהיה לא אד� �וכל זה כ�, �י על וא� ה���י), ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹנמ��
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ÏÎÂלכ�ר �ב�א� מ�עד �אהל יהיה לא אד� ¿»ְְְְִֵֵֶֶַָָֹֹ
ג�' �יר��למי1�קד� א�ת�2ואיתא אפ�� ְְֲִִִִֶַַָָֹ

�ה� �מבאר3��תב אד�. �ני �ניה� �דמ�ת ְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
זה ה�תחיל ���ר �מאמר� ,4ה'�מחֿצדק' ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָ
לק�ד� נכנס היה גד�ל ���ה� ��מ�� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�ה���י
מה��ל�ל�ת. ��מעלה ���י ה�א ְְְְְֳִִִֵֶַַַָָה�ד�י�

��דר� ה�ס�ק5�כדאיתא אהר�,6על יב�א �זאת ְְְְֲִִַַַַָָָָֹֹ
ה�ד�י� קד�י לבית נכנס אהר� היה זכ�ת ְְְְְֲֳִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ�איזה
נ�נה �מ�ה ע��, נכנסת היתה ה��ה זכ�ת ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָכ�'
מה��ל�ל�ת. למעלה ה�א ד�מיני ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָ��מיני,

��דר� ה�ס�ק7�כדאיתא ליראיו8על הוי' ס�ד ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ
דה��ל�ל�ת �ה���יי� מ�ה. ז� הוי' ס�ד ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָאיזה�
ידי על ��מ�� וה���י דקוב"ה, �ליא מ�חי' ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָה�
ס�ד נק' ולכ� �קוב"ה, סתי� מ�חי' ה�א ְְְְִִִִִֵָָָמ�ה

היה �ד�ל �ה�ה� �ב�עה ונעל�. סת�� �ה�א מה ה�א דס�ד ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהוי',
אפ�� �� הי� לא ולכ� הוי'. �ס�ד ה���י נמ�� ה�ד�י� לקד� ְְְְְֲֲֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹנכנס
מק�� אי� זה ���י לג�י �י אד�, �ני �ניה� �דמ�ת �ה� ��תב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָא�ת�

אד�. �ני �ניה� ��מ�ת להמלאכי� לא אפ�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹל�בראי�,

CÈ¯ˆÂמ�ה� ה�ד�י�להבי�, לקד� ל�נס י�כל �ד�ל �ה�ה� ��כדי ¿»ƒְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
�ה���י מ�כח, ��מיני, ���נה ה��ה זכ�ת ידי על ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָה�א
קד� מעלת מ�ד ה�א ה�ד�י� �קד� �היה מה��ל�ל�ת ְְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ�למעלה
ה�ד�י� לקד� �ד�ל ה�ה� �ל �ניסת� ידי �על (ולא עצמ� ְְְְְֳֳִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹה�ד�י�
א�ת� אפ�� ג�' יהיה לא אד� �וכל זה כ�, �י על וא� ה���י), ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹנמ��
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ב לאור יצא (*`"ypz ± ixyz e"`e qxhpewהצדקנית הרבנית של היארצייט יו� תשרי, ו' "לקראת ,ָ

בעת תשובה שבת נסתלקה שליט"א), אדמו"ר כ"ק – יבלח"ט – של (אמו תנצב"ה חנה מרת

. . תשכ"ה שנת המנחה ixyzעלות e"`e,`"ypz'd zpyשלפניו למאמר המש� הוא המאמר ."

ע' תשרי מלוקט המאמרי� ספר מנח� תורת – (תשכ"ג) זו שנה השנה דראש גו' לנו יבחר ד"ה

ואיל�. יז.)1א טז, ה"ה.)2אחרי פ"א יו"ד.)3יומא א, יוהכ"פ)4יחזקאל דרושי באוה"ת נדפס

א'תקנח. ע' ש� וראה ואיל�. א'תקנה ח.)5ע' פל"ח, ג.)6שמו"ר טז, ב.)7אחרי פמ"ט, ב"ר

יד.)8 כה, תהלי�

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

'B‚ L„˜a ¯tÎÏ B‡B·a „ÚBÓ Ï‰‡a ‰È‰È ‡Ï Ì„‡ ÏÎÂכאשר ¿»»»…ƒ¿∆¿…∆≈¿¿«≈«…∆
הקדשי� לקודש הכיפורי� ביו� יכנס הגדול [=מובא]È‡Â˙‡1הכה� ¿ƒ»

ÈÓÏLe¯Èa2Ô˙B‡ elÙ‡�המלאכיÔ‰a ·˙kL3È�t Ì‰È�t ˙eÓ„e ƒ«¿ƒ¬ƒ»∆»«»≈¿¿≈∆¿≈
Ì„‡�הקדשי בקודש זה בזמ� להיות יכולי� לא ה� Óe·‡¯ג� . »»¿»≈

B¯Ó‡Óa '˜„ˆ-ÁÓv'‰«∆«∆∆¿«¬»
‰Ê ÏÈÁ˙n‰ ¯eac4, ƒ««¿ƒ∆

CLÓpL Èelb‰L�בעול ∆«ƒ∆ƒ¿«
Ò�Î� ‰È‰ ÏB„‚ Ô‰kLk¿∆…≈»»»ƒ¿«
Èelb ‡e‰ ÌÈL„w‰ L„B˜Ï¿∆«√»ƒƒ

Óגבוה ‰ÏÚÓlLסדר ∆¿«¿»≈
˙eÏLÏzL‰העולמות. ƒ¿«¿¿
‡˙È‡„Îe[מובא=] ¿¿ƒ»
L¯„na5˜eÒt‰ ÏÚ6 «ƒ¿»««»

Ô¯‰‡ ‡B·È ˙‡Êaהקדש ,אל ¿…»«¬…
Ô¯‰‡ ‰È‰ ˙eÎÊ ‰ÊÈ‡a¿≈∆¿»»«¬…
ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙È·Ï Ò�Î�ƒ¿«¿≈»¿≈«√»ƒ

˙eÎÊ 'eÎברית ‰ln‰מצות ¿«ƒ»
‰lÓe ,BnÚ ˙Ò�Î� ‰˙È‰»¿»ƒ¿∆∆ƒƒ»

‰�z�להיעשותaה È�ÈÓMיו� ƒ¿»«¿ƒƒ
„ללידה ‰e‡מספר, È�ÈÓL ƒ¿ƒƒ

ש דרגה על «¿»¿ÏÚÓÏ‰מורה
‡˙È‡„Îe .˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿¿ƒ»

L¯„na7˜eÒt‰ ÏÚ8„BÒ «ƒ¿»««»
„BÒ e‰ÊÈ‡ ÂÈ‡¯ÈÏ 'ÈÂ‰של ¬«»ƒ≈»≈∆

ÌÈÈelb‰L .‰lÓ BÊ 'ÈÂ‰¬«»ƒ»∆«ƒƒ
'ÈÁaÓ Ì‰ ˙eÏLÏzL‰„¿ƒ¿«¿¿≈ƒ¿ƒ

‡ÈÏb[נגלה=]‰"·Â˜„שהיא «¿»¿
וביכולת חיצונית, מדריגה

להשיגה Èelb‰Âהנבראי� ,¿«ƒ
‡e‰ ‰lÓ È„È ÏÚ CLÓpL∆ƒ¿««¿≈ƒ»

ÌÈ˙Ò 'ÈÁaÓ[�נעל=] ƒ¿ƒ»ƒ
„BÒ '˜� ÔÎÏÂ ,‰"·Â˜c¿¿»≈ƒ¿
‡e‰L ‰Ó ‡e‰ „BÒ„ ,'ÈÂ‰¬«»¿«∆
‰ÚL·e .ÌÏÚ�Â Ìe˙Ò»¿∆¿»¿»»
Ò�Î� ‰È‰ ÏB„b Ô‰k‰L∆«…≈»»»ƒ¿«
CLÓ� ÌÈL„w‰ L„˜Ï¿…∆«√»ƒƒ¿«
‡Ï ÔÎÏÂ .'ÈÂ‰ „BÒc Èelb‰«ƒ¿¬«»¿»≈…
·˙kL Ô˙B‡ elÙ‡ ÌL eÈ‰»»¬ƒ»∆»«
È�t Ì‰È�t ˙eÓ„e Ô‰a»∆¿¿≈∆¿≈
ÔÈ‡ ‰Ê Èelb Èa‚Ï Èk ,Ì„‡»»ƒ¿«≈ƒ∆≈
‡Ï elÙ‡ ,ÌÈ‡¯·pÏ ÌB˜Ó»«ƒ¿»ƒ¬ƒ…
˙eÓcL ÌÈÎ‡ÏÓ‰Ï¿««¿»ƒ∆¿

Ì„‡ È�t Ì‰È�tואפילו ¿≈∆¿≈»»
אור לה� שמתגלה בשעה מלאכי�

מיד השגת�, מיכולת שלמעלה

מציאות� .מתבטלת

מחזורי� בתבנית בעול� הזמ� נקבע ולכ� בראשית, ימי בשבעת נברא העול�

שמיטות. שבע � יובל שני�, שבע � שמיטה ימי�, שבעה � שבוע שבעה. של

ההארה על "שבעה" המספר מורה העול�, של העיקריי� מגדריו הזמ� ובהיות

"שמונה" המספר ואילו השתלשלות. סדר הבריאה בתו� המצטמצמת האלוקית

האלוקי הגילוי על מורה

השתלשלות. מסדר שלמעלה

‰fÓc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ∆
ÏB„b Ô‰k‰L È„ÎaL∆ƒ¿≈∆«…≈»
L„˜Ï Ò�kÏ ÏÎeÈ»ƒ»≈¿…∆
È„È ÏÚ ‡e‰ ÌÈL„w‰«√»ƒ«¿≈
‰�zpL ‰ln‰ ˙eÎÊ¿«ƒ»∆ƒ¿»
Èelb‰L ,ÁÎeÓ ,È�ÈÓMa«¿ƒƒ»∆«ƒ
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏc∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
ÌÈL„w‰ L„˜a ‰È‰L∆»»¿…∆«√»ƒ
L„˜ ˙ÏÚÓ „vÓ ‡e‰ƒ««¬«…∆

BÓˆÚ ÌÈL„w‰זקוק ולכ� «√»ƒ«¿
מיוחדת לזכות גדול הכה�

גילוי למקו� להיכנס (מילה)

זה È„Èנעלה ÏÚL ‡ÏÂ)¿…∆«¿≈
ÏB„b Ô‰k‰ ÏL B˙ÒÈ�k¿ƒ»∆«…≈»
CLÓ� ÌÈL„w‰ L„˜Ï¿…∆«√»ƒƒ¿«
,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,(Èelb‰«ƒ¿««ƒ≈

L ‰Êאומר ‡„Ìהכתוב ÏÎÂ ∆∆¿»»»
Ô˙B‡ elÙ‡ 'B‚ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆¬ƒ»
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didiו `l mc` lke

�וקא ה�א אד�, �ני �ניה� �דמ�ת �ה� ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָ��תב
לכ�ר ה�ד�י� לקד� �ד�ל ה�ה� �ל ְְְֳִֵֵֶֶַַַָָֹֹ�ב�א�
ידי על ��מ�� �ה���י מ�ב�, �מ�ה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ��ד�.
נעלה ה�א ה�ד�י� �קד� �ד�ל �כה� ְְֲֲֳִֵֶֶַַָָָָֹֹהעב�דה
עצמ�. מ�ד ה�ד�י� �קד� �היה מה���י ְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹי�תר

�ה�אמרÔ·eÈÂב) ה�באר �י על �ת��בה9זה ¿»ְְְֲִִֶַַַַָָָֹ
�מיני10(וכ�רה �בחינת ה� ( ְְְִִִִֵַַָָ

���בה �גד�לה מה��ל�ל�ת. ְְְְְְְִִֵֶַַָָָ��מעלה
לע�ל� רפ�אה קבע�ה11��ביאה �רפ�אה , ְְְְִֶָָָָָָָ

ה�א12��מינית ��מינית קבע�ה �רפ�אה �זה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָ
��בעה13עלֿדר� וזה� ��מינית. ���נה מ�ה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

מ�ית� �ד�ל �ה� מפרי�י� ה��רי� י�� קד� ה�מי�14ימי� �בעת וכל ִִֶַָֹ�ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹ
�עב�ד�ת א�ת� ה��ל�ל�ת,15מרגילי� �חינת ה� ה�מי� �בעת �י , ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָ

למעלה ה�א ה�מי�) �בעת (��אחרי ה�מיני י�� ה��רי�, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ�ְִַוי��
ל�עלה אחת ה��רי� �י�� ההזי�ת ���נה עני� �� וזה� ְְִַַַָ�ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָמה��ל�ל�ת.

למ�ה מה�בע16ו�בע ��מעלה �האחת �אל�י, אחת �חינת ,17היא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָ
י�נתי היא ��ה18אחת מה��ל�ל�ת ��מעלה ���מיני מ�ב�, �מ�ה . ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ועלֿדר�ֿזה �מ�ה �מיני לקד�19�ר��ת. �ה�ניסה ה�ד�י� �ק�ד� ְְְְְְְֳִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
י�תר ��עלה דת��בה �מיני ה��ה. זכ�ת ידי על היא ְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָה�ד�י�
העניני� על ��כ�רת �ת��בה מצוה, היא (�מ�ה �מ�ה, ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָמ�מיני
ח)). סעי� (�דלק�� �מצ�ת מ��רה למעלה היא �מצ�ת ���רה ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ��גמ�
י�תר נעלית היא ה��רי� �י�� �ה���בה ה��רי�, �י�� ֲִִֵֵַ�ְְִִֶַַָ�ְְִִִַ�מיני

���בה ימי �ע�רת מה���בה ��) ה�נה �כל ��כ�20מה���בה ,( ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
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א'תקנו.)9 החמישית.)10ע' ברכה היא עצמה תשובה משא"כ התשובה. ע"י הבאה הרפואה

סע"א.)11 פו, ב.)12יומא יז, ש�.)13מגילה מגילה וראה ש�. באוה"ת הלשו� מס')14כ"ה ריש

ה"ג. פ"א יוהכ"פ עבודת הל' רמב"� ה"ה.)15יומא. ש� רמב"� במשנה. א יד, נג,)16יומא יומא

ה"ה. פ"ג ש� רמב"� במשנה. ד.)17ב כז, 23.)18תהלי� הערה לקמ� וראה ט. ו, אבל)19שה"ש

לקדה"ק. נכנס הי' שבזכותה הקדמה היא שהמילה מזה כמוב� יותר. שהתשובה)20למעלה א�

הוא שבעשי"ת לפי ה"ו) פ"ב תשובה הל' (רמב"� מיד" היא ומתקבלת ביותר יפה "היא דעשי"ת

הימי� ז' עצמ�, בעשי"ת ולכ�, יותר. נעלית דיוהכ"פ התשובה מ"מ מהשתלשלות, ��מעלה ְְִֶַָ���י

בפני�. כנ"ל מהשתלשלות, למעלה הוא (השמיני) ויוהכ"פ השתלשלות, בחי' ה� יוהכ"פ שקוד�

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

a ‡˜Âc ‡e‰ ,Ì„‡ È�t Ì‰È�t ˙eÓ„e Ô‰a ·˙kL�זמB‡B· ∆»«»∆¿¿≈∆¿≈»»«¿»
,Ô·eÓ ‰fÓc .L„wa ¯tÎÏ ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÏB„b Ô‰k‰ ÏL∆«…≈»¿…∆«√»ƒ¿«≈«…∆¿ƒ∆»
ÌÈL„w‰ L„˜a ÏB„b Ô‰Îc ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚ CLÓpL Èelb‰L∆«ƒ∆ƒ¿»«¿≈»¬»¿…≈»¿…∆«√»ƒ
.BÓˆÚ „vÓ ÌÈL„w‰ L„˜a ‰È‰L Èelb‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ� ‡e‰«¬∆≈≈«ƒ∆»»¿…∆«√»ƒƒ««¿

גילוי בי� ההבדל ביאור וצרי�

השנה, כל הקדשי� בקודש האור

הגדול הכה� כניסת בזמ� לגילוי

הכיפורי�. ביו�

Èt ÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ (·¿»∆«ƒ
¯Ó‡n‰a ¯‡·n‰של «¿…»¿««¬»

צדק «¿eL˙cƒ·9‰הצמח
‰¯tÎÂ)10˙�ÈÁ·a Ì‰ ( ¿«»»≈ƒ¿ƒ«

‰ÏÚÓlL È�ÈÓL¿ƒƒ∆¿«¿»
‰ÏB„‚c .˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿ƒ¿»
‰‡eÙ¯ ‰‡È·nL ‰·eLz¿»∆¿ƒ»¿»

ÌÏBÚÏ11e שמונה, בתפילת »»
בקשת ˜·eÚ‰עשרה ‰‡eÙ¿̄»¿»»

aברכה˙È�ÈÓM12‰Êc «¿ƒƒ¿∆
‰eÚ·˜ ‰‡eÙ¯L∆¿»¿»»

‡e‰ ˙È�ÈÓMaסיבה מאותה «¿ƒƒ
C¯„ŒÏÚ13‰�zpLו ‰lÓ «∆∆ƒ»∆ƒ¿»

˙È�ÈÓMaשהגמרא וכמו «¿ƒƒ
מילה שניתנה מתו� אומרת:

לפיכ� רפואה, שצריכה בשמינית

והביאור בשמינית. קבעוה

שייכות ששתיה� הפנימי

השתלשלות מסדר .ללמעלה
e‰ÊÂהסיבה Ú·ML‰ג� ¿∆∆ƒ¿»

ÌÈ¯tk‰ ÌBÈ Ì„˜ ÌÈÓÈ»ƒ…∆«ƒÀƒ
ÏB„b Ô‰k ÔÈLÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ…≈»

B˙ÈaÓ14˙Ú·L ÏÎÂ ƒ≈¿»ƒ¿«
B˙B‡ ÔÈÏÈ‚¯Ó ÌÈÓi‰«»ƒ«¿ƒƒ

˙B„B·Úaהמקדש 15Èkבית , »¬ƒ
˙�ÈÁa Ì‰ ÌÈÓi‰ ˙Ú·Lƒ¿««»ƒ≈¿ƒ«

ÌBÈÂסדר ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿
È�ÈÓM‰ ÌBÈ ,ÌÈ¯tk‰«ƒÀƒ«¿ƒƒ
(ÌÈÓi‰ ˙Ú·L È¯Á‡lL)∆¿«¬≈ƒ¿««»ƒ

Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰סדר ¿«¿»≈
Ìb e‰ÊÂ .˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿∆«

L ÔÈ�Ú˙BÈÊ‰‰ ‰�Bnשהיה ƒ¿»¿∆«¬»
[=משלי�] ¿ÌBÈaמזה

ÌÈ¯tk‰הפרוכת ‡Á˙על «ƒÀƒ««
‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚnÏ16, ¿«¿»¿∆«¿«»

‰ÏÚÓlL ˙Á‡‰L∆»««∆¿«¿»
‡È‰ Ú·M‰Óבדוגמת ≈«∆«ƒ

הנעלית ‡Á˙העבודה ˙�ÈÁa¿ƒ«««

ÈzÏ‡L17È˙�BÈ ‡È‰ ˙Á‡ ,18È�ÈÓMac ,Ô·eÓ ‰fÓe . »«¿ƒ««ƒ»ƒƒ∆»¿«¿ƒƒ
.˙Bb¯c ‰nk ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL.אÏÚÂ ‰lÓc È�ÈÓL ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿«»«¿¿ƒƒ¿ƒ»¿«

‰Ê C¯„19שמיני יותר, למעלה ÒÈ�k‰L‰א� ÌÈL„w‰ L„B˜c ∆∆∆¿∆«√»ƒ∆«¿ƒ»
.‰ln‰ ˙eÎÊ È„È ÏÚ ‡È‰ ÌÈL„w‰ L„˜Ï.ב‰·eL˙„ È�ÈÓL ¿…∆«√»ƒƒ«¿≈¿«ƒ»¿ƒƒƒ¿»

È�ÈÓMÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚpL∆«¬∆≈ƒ¿ƒƒ
‡È‰ ‰lÓc) ,‰lÓc¿ƒ»¿ƒ»ƒ
˙¯tÎnL ‰·eL˙e ,‰ÂˆÓƒ¿»¿»∆¿«∆∆
eÓ‚tL ÌÈ�È�Ú‰ ÏÚ«»ƒ¿»ƒ∆»¿
‡È‰ ˙BˆÓe ‰¯Bza«»ƒ¿ƒ
˙BˆÓe ‰¯BzÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»ƒ¿

.((Á ÛÈÚÒ Ôn˜Ï„k).ג ¿ƒ¿«»¿ƒ
,ÌÈ¯tk‰ ÌBÈc È�ÈÓL¿ƒƒ¿«ƒÀƒ
ÌÈ¯tk‰ ÌBÈc ‰·eLz‰L∆«¿»¿«ƒÀƒ
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‡È‰ƒ«¬≈≈
‰�M‰ ÏÎc ‰·eLz‰Ó≈«¿»¿»«»»
˙¯NÚc ‰·eLz‰Ó Ìb)«≈«¿»«¬∆∆

‰·eLz ÈÓÈ20ÔÎlL ,( ¿≈¿»∆»≈

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

b"kyz'd daeyz zay ,epif`d zyxt zay

ל�ל ���בה זמ� ה�א ה��רי� �בי��21י�� , ִַ�ְְְִַַָֹ
��קד� ההזי�ת �מ�נה – עצמ� ְְְֲִֶֶֶַַָֹ�ִַה��רי�
�האחת למ�ה, ו�בע למעלה אחת ְְְְֳִֶֶַַַַַַַַָָָָה�ד�י�

ה�בע לפני .22היא ְִִֵֶַַ

LÈÂי��� ה�א �בעה ��אחרי ד�מיני ל�מר, ¿≈ְְְֲִִִִִֵֶַַָ
לאחרי ��מ�� מה��ל�ל�ת ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ��מעלה
�המ�כת �מ�ה דה��ל�ל�ת, העניני� ידי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָועל
מ�כח דה��ל�ל�ת העניני� ידי על ה�א זה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ���י
��פני ואחת לה��ל�ל�ת, ��� זה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ����י
מה��ל�ל�ת, ��מעלה ���י ה�א ְְְְְִִֵֶֶַַַַָה�בע

לה��ל�ל�ת מ��כ�ת [א�א23��מעלה , ְְְְְִִֶֶַַַַָָָ
�בע �ה��ל�ל�ת, ה���י נמ�� זה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַ�לאחרי
זה �י ועל ז]. סעי� �דלק�� האחת, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ��אחרי

�וקא ה�א ג�' יהיה לא אד� �וכל זה על ה�ע� לכ�רי�ב� �ב�א� ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
על [�ה�א עצמ� מ�ד ה�ד�י� �קד� �היה ה���י לג�י �י ְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ��ד�,
���� מה��ל�ל�ת למעלה �בעה], �אחרי �מיני �מ�ה, �מיני ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָדר�
�ד�ל �כה� העב�דה ידי ועל ל�ציא�ת. מק�� נתינת י� ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹלה��ל�ל�ת,
מה��ל�ל�ת �למעלה ה���י נמ�� ה�ד�י� �קד� ה��רי� ְְְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָָֹ�ְִַ�י��
יהיה, לא אד� �ל זה ���י �לג�י לה��ל�ל�ת, מ��כ�ת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ��מעלה

אד�. �ני �ניה� ��מ�ת א�ת� ְְְֲִֵֵֶֶָָָאפ��

��ת�בÔ·eÈÂג) מה �הק�י� מצ��,24זה אנכי א�ר ה�את ה�צוה �י ¿»ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ת�רה �לק�טי הוי',25�מבאר מצ�ת נקראי� ה�צ�ת �כל ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֹ

�אנכי מי אנכי מצ��, אנכי ה���בה, מצות �היא ה�את ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹוה�צוה
ה�א והעני� מהוי'). ��26(��מעלה ���י להמ�י� ה�א ה�צ�ת �עני� , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

�גי�טר�א אלקי� אלקי�, מ�� היא הע�ל� �בריאת �ע�ל�. ְְְֱֱֲִִִִִִִִֵַַַָָָָָָֹֹהוי'
��מעלה27ה�בע הוי' �� ���י �ע�ל� נמ�� ה�צ�ת ידי ועל , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
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היי� ניסו� על המי� דניסו� המעלה ע"ד שהוא לומר, יש ואולי .(16 שבהערה (רמב"� השמועה
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ל�ל ���בה זמ� ה�א ה��רי� �בי��21י�� , ִַ�ְְְִַַָֹ
��קד� ההזי�ת �מ�נה – עצמ� ְְְֲִֶֶֶַַָֹ�ִַה��רי�
�האחת למ�ה, ו�בע למעלה אחת ְְְְֳִֶֶַַַַַַַַָָָָה�ד�י�

ה�בע לפני .22היא ְִִֵֶַַ

LÈÂי��� ה�א �בעה ��אחרי ד�מיני ל�מר, ¿≈ְְְֲִִִִִֵֶַַָ
לאחרי ��מ�� מה��ל�ל�ת ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ��מעלה
�המ�כת �מ�ה דה��ל�ל�ת, העניני� ידי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָועל
מ�כח דה��ל�ל�ת העניני� ידי על ה�א זה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ���י
��פני ואחת לה��ל�ל�ת, ��� זה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ����י
מה��ל�ל�ת, ��מעלה ���י ה�א ְְְְְִִֵֶֶַַַַָה�בע

לה��ל�ל�ת מ��כ�ת [א�א23��מעלה , ְְְְְִִֶֶַַַַָָָ
�בע �ה��ל�ל�ת, ה���י נמ�� זה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַ�לאחרי
זה �י ועל ז]. סעי� �דלק�� האחת, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ��אחרי

�וקא ה�א ג�' יהיה לא אד� �וכל זה על ה�ע� לכ�רי�ב� �ב�א� ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
על [�ה�א עצמ� מ�ד ה�ד�י� �קד� �היה ה���י לג�י �י ְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ��ד�,
���� מה��ל�ל�ת למעלה �בעה], �אחרי �מיני �מ�ה, �מיני ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָדר�
�ד�ל �כה� העב�דה ידי ועל ל�ציא�ת. מק�� נתינת י� ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹלה��ל�ל�ת,
מה��ל�ל�ת �למעלה ה���י נמ�� ה�ד�י� �קד� ה��רי� ְְְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָָֹ�ְִַ�י��
יהיה, לא אד� �ל זה ���י �לג�י לה��ל�ל�ת, מ��כ�ת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ��מעלה

אד�. �ני �ניה� ��מ�ת א�ת� ְְְֲִֵֵֶֶָָָאפ��

��ת�בÔ·eÈÂג) מה �הק�י� מצ��,24זה אנכי א�ר ה�את ה�צוה �י ¿»ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ת�רה �לק�טי הוי',25�מבאר מצ�ת נקראי� ה�צ�ת �כל ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֹ

�אנכי מי אנכי מצ��, אנכי ה���בה, מצות �היא ה�את ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹוה�צוה
ה�א והעני� מהוי'). ��26(��מעלה ���י להמ�י� ה�א ה�צ�ת �עני� , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

�גי�טר�א אלקי� אלקי�, מ�� היא הע�ל� �בריאת �ע�ל�. ְְְֱֱֲִִִִִִִִֵַַַָָָָָָֹֹהוי'
��מעלה27ה�בע הוי' �� ���י �ע�ל� נמ�� ה�צ�ת ידי ועל , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
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ה"ז.)21 ש� מפי)22רמב"� למדו הראשונה והזי' בתושב"כ, מפורשי� ההזיות דשבע להעיר,

היי� ניסו� על המי� דניסו� המעלה ע"ד שהוא לומר, יש ואולי .(16 שבהערה (רמב"� השמועה

ובכ"מ). ב. פ, סוכות היא)23(לקו"ת למעלה" ש"אחת דהצ"צ) (מהמאמר לעיל מהמובא להעיר

וראה מאחד. מקבל בחינת שהיא אחת קרויי� ולפיכ� א: מ, שה"ש ובלקו"ת יונתי". היא "אחת בחי'

א. יח, מנחות – אחת עד ד"ה יא.)24תוספות ל, ב.)25נצבי� מה, נצבי� – המצוה כי ראה)26ד"ה

א'תקנהֿו. ע' ש� אוה"ת ג� וראה גֿד. מה, ש� חכמה)27לקו"ת ראשית ב. פרק יב שער פרדס

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÏkÏ ‰·eLz ÔÓÊ ‡e‰ ÌÈ¯tk‰ ÌBÈ21BÓˆÚ ÌÈ¯tk‰ ÌBÈ·e , «ƒÀƒ¿«¿»«…¿«ƒÀƒ«¿
Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ ÌÈL„w‰ L„˜aL ˙BÈÊ‰‰ ‰�BÓL Y¿∆«¬»∆¿…∆«√»ƒ««¿«¿»¿∆«

Ú·M‰ È�ÙÏ ‡È‰ ˙Á‡‰L ,‰hÓÏ22. ¿«»∆»««ƒƒ¿≈«∆«
,¯ÓBÏ LÈÂשהגילויL È�ÈÓL„באÈ¯Á‡lההקדמת‡e‰ ‰Ú·L ¿≈«ƒ¿ƒƒ∆¿«¬≈ƒ¿»

ÏÚÓlL‰אמנ� Èelbƒ∆¿«¿»
˙eÏLÏzL‰Ó�מקו מכל א� ≈ƒ¿«¿¿

ובהתא� ער� שלפי גילוי הוא

לו שקדמה »¿CLÓpL∆ƒלהכנה
ÌÈ�È�Ú‰ È„È ÏÚÂ È¯Á‡Ï¿«¬≈¿«¿≈»ƒ¿»ƒ
‰fÓe ,˙eÏLÏzL‰„¿ƒ¿«¿¿ƒ∆
‡e‰ ‰Ê Èelb ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«ƒ∆
ÌÈ�È�Ú‰ È„È ÏÚ«¿≈»ƒ¿»ƒ
ÁÎeÓ ˙eÏLÏzL‰„¿ƒ¿«¿¿»
CiL ‰Ê ÈelbL∆ƒ∆«»

,˙eÏLÏzL‰Ï�ולפיכ ¿ƒ¿«¿¿
השתלשלות סדר של הגילויי�

זה, לגילוי הקדמה ¿אילוÂמהווי�
È�ÙlLשלהגילוי ˙Á‡««∆ƒ¿≈
Ú·M‰ושבע למעלה אחת � «∆«
ÏÚÓlL‰למטה, Èelb ‡e‰ƒ∆¿«¿»

‰ÏÚÓlL ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿∆¿«¿»
˙eÏLÏzL‰Ï ˙eÎiMÓ23, ƒ«»«ƒ¿«¿¿

CLÓ� ‰Ê È¯Á‡ÏL ‡l‡]∆»∆¿««≈∆ƒ¿«
,˙eÏLÏzL‰a Èelb‰«ƒ¿ƒ¿«¿¿
,˙Á‡‰ È¯Á‡lL Ú·L∆«∆¿«¬≈»««
Èt ÏÚÂ .[Ê ÛÈÚÒ Ôn˜Ï„k¿ƒ¿«»¿ƒ¿«ƒ
‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ Ô·eÈ ‰Ê∆»««««∆
'B‚ ‰È‰È ‡Ï Ì„‡ ÏÎÂL∆¿»»»…ƒ¿∆

a ‡˜Âc ‡e‰בואו ·B‡Bזמ� «¿»
Èa‚Ï Èk ,L„wa ¯tÎÏ¿«≈«…∆ƒ¿«≈
L„˜a ‰È‰L Èelb‰«ƒ∆»»¿…∆
BÓˆÚ „vÓ ÌÈL„w‰«√»ƒƒ««¿
È�ÈÓL C¯„ ÏÚ ‡e‰L]∆«∆∆¿ƒƒ

,‰lÓcה È�ÈÓLיו� ¿ƒ»¿ƒƒ
È¯Á‡Lהקדמת‰Ú·L ∆«¬≈ƒ¿»

ÏÚÓÏ‰ימי� ,[¿«¿»
CiML ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿∆«»
˙�È˙� LÈ ,˙eÏLÏzL‰Ï¿ƒ¿«¿¿≈¿ƒ«
È„È ÏÚÂ .˙e‡ÈˆnÏ ÌB˜Ó»«¿ƒ¿«¿≈
ÌBÈa ÏB„b Ô‰Îc ‰„B·Ú‰»¬»¿…≈»¿
ÌÈL„w‰ L„˜a ÌÈ¯tk‰«ƒÀƒ¿…∆«√»ƒ
‰ÏÚÓÏc Èelb‰ CLÓ�ƒ¿»«ƒƒ¿«¿»
‰ÏÚÓlL ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿∆¿«¿»
,˙eÏLÏzL‰Ï ˙eÎiMÓƒ«»¿ƒ¿«¿¿
Ì„‡ Ïk ‰Ê Èelb Èa‚Ïe¿«≈ƒ∆»»»
Ô˙B‡ elÙ‡ ,‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆¬ƒ»

.Ì„‡ È�t Ì‰È�t ˙eÓcL�נבראי ה� העליוני�, המלאכי� שאפילו כיו� ∆¿¿≈∆¿≈»»
כזה. נעלה גילוי לקבל בכוח� אי� ולכ� השתלשלות, שבגדר

·e˙kM ‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (‚24˙‡f‰ ‰Âˆn‰ Èkמצות � ¿»∆¿«¿ƒ«∆»ƒ«ƒ¿»«…
� אלקי�" הוי' אל תשוב "כי הקוד� בפסוק הכתובה ‡�ÈÎתשובה ¯L‡¬∆»…ƒ

ÈËe˜Ïa ¯‡·Óe ,EeˆÓ¿«¿¿…»¿ƒ≈
‰¯B˙25˙Bˆn‰ ÏÎc »¿»«ƒ¿

,'ÈÂ‰ ˙BˆÓ ÌÈ‡¯˜�ƒ¿»ƒƒ¿¬«»
‡È‰L ˙‡f‰ ‰Âˆn‰Â¿«ƒ¿»«…∆ƒ

,‰·eLz‰ ˙ÂˆÓנאמר ƒ¿««¿»
‡�ÈÎבכתוב ,EeˆÓ ÈÎ�‡»…ƒ¿«¿»…ƒ

‰ÏÚÓlL) ÈÎ�‡M ÈÓƒ∆»…ƒ∆¿«¿»
‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â .('ÈÂ‰Ó26, ≈¬«»¿»ƒ¿»

‡e‰ ˙Bˆn‰ ÔÈ�Úc¿ƒ¿»«ƒ¿
'ÈÂ‰ ÌL Èelb CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒƒ≈¬«»
ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·c .ÌÏBÚa»»ƒ¿ƒ«»»

ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‡È‰כמו ƒƒ≈¡…ƒ
אלקי�, ברא בראשית שכתוב

וכו' אלקי� ‡ÌÈ˜Ïויעש ,¡…ƒ
Ú·h‰ ‡i¯ËnÈ‚a27ÏÚÂ , ¿ƒ«¿ƒ»«∆«¿«

ÌÏBÚa CLÓ� ˙Bˆn‰ È„È¿≈«ƒ¿ƒ¿»»»
‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰ ÌL Èelbƒ≈¬«»∆¿«¿»
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didiח `l mc` lke

ה�צ�ת ק��� ידי �על דהוי' ה���י וע�ר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָמה�בע.
זה ידי (ועל ה�צ�ת את ��ק�� �האד� ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָה�א
הרא��� �ה���ר וזה� �ע�ל�). �� ה���י ְְִִִִֶֶַַַָָָָנמ��

אנכי ה�א ��רה �עני�28דמ�� אלקי�, הוי' ְְֱֲִִֶֶַַַָָָָֹֹ
יהיה �הוי' ה�א ��רה �מ�� ���נ� ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָה�צ�ת

ֱֶֹאלקי�.

‰�‰Â�ע�ל� להמ�י� אפ�ר ה�צ�ת ידי �על זה ¿ƒ≈ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
היא הע�ל� �התה��ת הג� הוי', �� ְֲֲִִִֵֶַַַָָָ���י
הוי', �� על �מס�יר ��עלי� אלקי� �� ידי ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹעל

(מ�כ�ח�ה)ה�א, אלקי� ��� ההעל� ���נת ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלפי
ה���י י�מ�� �מצ�ת ה��רה ידי �על �כדי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָהיא

��ת�ב �כמ� את29�הוי'. האלקי� ע�ה א�ר ְֱֲֲִֶֶֶַַָָָָָֹ
אלקי� ���� �ההתה��ת �ה��נה י�ר, ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהאד�

יחז� י�ר להי�ת ימ�י� ה�צ�ת ק��� ידי על �האד� היא ע�ה) ְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ(האלקי�
ח�ב�נ�ת30פנימ� בק�� ה�ה וכא�ר למעלה. �מ� ה���י יהיה ��מ�ה , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
�אד�31ר�י� הוי' ��� ה���י �ימ�� �כדי הנה ה�ריאה), ��נת (הפ� ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ�ְְֲִֵַַָָָָָ

מהוי', ��מעלה מאנכי ההמ�כה להי�ת צריכה �ע�ל�, יד� ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹועל
��ת�ב �כמ� מה�צ�ת. ��מעלה ה���בה ידי על היא ז� 32דהמ�כה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

הוי' �יהיה ��כדי �ע�ני�, כ�ל� �י אלקי� הוי' עד י�ראל ְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ��בה
�לה�א ���א� ה�צ�ת ק��� מס�יק אי� �ע�ני� �כ�ל� לאחרי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאלקי�

י�ראל. ��בה להי�ת ְְְִִִֵָָָוצרי�

רז"לe‡·e¯ד) �אמר� מה �הק�י� י�ב� י�תר �פרט��ת 33העני� ≈ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ
�ת��ר ��ה הח�טאת ה�פ� לחכמה ואמרה34�אל� ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

�מ�ת35ה�פ� היא ח�אי�36החטאת ואמרה ל�ב�אה �אל� �ר��37, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
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סי"ח. צבי חכ� שו"ת ב. שח, א. קפט, א. פט, של"ה ב). (קכא, והמרגיל ד"ה פ"ו התשובה שער

רפ"ו. והאמונה היחוד ב.)28שער כ, ג.)29יתרו מ, שלח לקו"ת וראה כט. ז, יא,)30קהלת תהלי�

ש�. שלח בלקו"ת הובא – ואיל� ד כג, ראה לקו"ת וראה ש�.)31ז. קהלת הכתוב הושע)32לשו�

ב. תשב.)33יד, רמז תהלי� יל"ש שנח. רמז יחזקאל יל"ש ה"ו. פ"ב מכות הלשו�)34ירושלמי כ"ה

ד. סז, שובה שבת דרושי כ.)35בלקו"ת ש�, ד. יח, (לב�)36יחזקאל העמודי� ווי בס' הגירסא כ"ה

התשובות, דד' הסדר מוב� זו גירסא שע"פ ולהעיר, ש�. שובה שבת לקו"ת ג� וראה פכ"א. השל"ה)

הקודמו. על מקיל אחד כא.)37שכל יג, משלי
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‡e‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„È ÏÚL 'ÈÂ‰„ Èelb‰ ¯wÚÂ .Ú·h‰Ó≈«∆«¿ƒ««ƒ«¬«»∆«¿≈ƒ«ƒ¿
Ìb Èelb‰ CLÓ� ‰Ê È„È ÏÚÂ) ˙Bˆn‰ ˙‡ Ìi˜nL Ì„‡‰a¿»»»∆¿«≈∆«ƒ¿¿«¿≈∆ƒ¿»«ƒ«
ÈÎ�‡ ‡e‰ ‰¯Bz ÔzÓ„ ÔBL‡¯‰ ¯eac‰L e‰ÊÂ .(ÌÏBÚa28 »»¿∆∆«ƒ»ƒ¿««»»…ƒ

'ÈÂ‰L ‡e‰ ‰¯Bz ÔzÓa e�zpL ˙Bˆn‰ ÔÈ�ÚL ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬«»¡…∆∆ƒ¿»«ƒ¿∆ƒ¿¿««»∆¬«»
.EÈ˜Ï‡ ‰È‰È"�אלקי" ƒ¿∆¡…∆

והפירוש וחיות". "כח מלשו�

כח� יהיו המצוות ידי שעל כא�,

מש� נמשכי� [אלוקי�] וחיות�

"הוי'".

˙Bˆn‰ È„È ÏÚL ‰Ê ‰�‰Â¿ƒ≈∆∆«¿≈«ƒ¿
ÌÏBÚa CÈLÓ‰Ï ¯LÙ‡∆¿»¿«¿ƒ»»
Ì‚‰ ,'ÈÂ‰ ÌL Èelbƒ≈¬«»¬«
‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«»»ƒ
ÌÈ˜Ï‡ ÌL È„È ÏÚ«¿≈≈¡…ƒ
ÌL ÏÚ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚnL∆«¿ƒ«¿ƒ«≈
˙�ekL ÈÙÏ ,‡e‰ ,'ÈÂ‰¬«»¿ƒ∆«»«
ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿≈¡…ƒ
È„Îa ‡È‰ (‰lÁzÎlÓ)ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ¿≈
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ È„È ÏÚL∆«¿≈«»ƒ¿
.'ÈÂ‰c Èelb‰ CLÓeÈ¿««ƒ«¬«»

·e˙kM BÓÎe29¯L‡ ¿∆»¬∆
Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡‰ ‰NÚ»»»¡…ƒ∆»»»
˙ee‰˙‰‰a ‰�ek‰L ,¯LÈ»»∆««»»¿«ƒ¿«

ÌÈ˜Ï‡ ÌMnL�המעלי ∆ƒ≈¡…ƒ
האלוקי האור על ומסתיר

‡È‰ (‰NÚ ÌÈ˜Ï‡‰)»¡…ƒ»»ƒ
Ìei˜ È„È ÏÚ Ì„‡‰L∆»»»«¿≈ƒ

˙Bˆn‰ו לעול�CÈLÓÈיוריד «ƒ¿«¿ƒ
על המורה הוי' ש� את הזה

הפסוקBÈ‰Ï˙הגילוי כלשו� ƒ¿
BÓÈ�Ù eÊÁÈ ¯LÈאיש=] »»∆¡»≈

ה'] פני שרואה זה הוא ,30ישר, …
Èelb‰ ‰È‰È ‰hÓlL�ש ∆¿«»ƒ¿∆«ƒ

ÏÚÓÏ‰.הוי' BÓkיתגלה ואז ¿¿«¿»
אלקות על והסתר ההעל� שכל

לזמ� נסיו� רק היה שבעול�

·�Èמוגבל. - ‰n‰ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆≈»
˙B�B·LÁ eL˜· - Ì„‡‰ƒ¿∆¿

ÌÈa¯31)�כשעושיÍÙ‰ «ƒ≈∆
‰�‰ ,(‰‡È¯a‰ ˙�ek«»««¿ƒ»ƒ≈

È„Îa�לכ ולהביא זאת לתק� ƒ¿≈
'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰ CLÓÈL∆À¿»«ƒ¿≈¬«»
,ÌÏBÚa B„È ÏÚÂ Ì„‡a»»»¿«»»»
‰ÎLÓ‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿««¿»»
,'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓlL ÈÎ�‡Ó≈»…ƒ∆¿«¿»≈¬«»
È„È ÏÚ ‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰„¿«¿»»ƒ«¿≈

˙Bˆn‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰·eLz‰�ג שיכפר הגילוי להמשי� בכוחה ולכ� «¿»∆¿«¿»≈«ƒ¿
במצוות פג� ושלו� חס e˙kM·כאשר BÓÎe .32„Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL ¿∆»»ƒ¿»≈«

EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰È‰ÈL È„ÎaL ,EÈ�BÚa zÏLÎ Èk EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬«»¡…∆ƒ»«¿»«¬∆∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆¬«»¡…∆
Ô‡knL ˙Bˆn‰ Ìei˜ ˜ÈtÒÓ ÔÈ‡ EÈ�BÚa zÏLÎL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆»«¿»«¬∆≈«¿ƒƒ«ƒ¿∆ƒ»
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ ‡a‰Ïe¿«»¿»ƒƒ¿

.Ï‡¯NÈ ‰·eL»ƒ¿»≈
˙eiË¯Ùa ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e („≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‰Ó ÌÈc˜‰a Ô·eÈ ¯˙BÈ≈»¿«¿ƒ«

Ï"Ê¯ e¯Ó‡M33eÏ‡L ∆»¿««»¬
‰ÓÎÁÏאת רז"ל המשילו � «»¿»

הפגמי� לתיקו� השונות הדרגות

� ותשובה שאלה ∆∆»‰LÙpבדר�
¯tk˙z ‰na ˙‡ËBÁ‰34 «≈«∆ƒ¿«≈

LÙp‰ ‰¯Ó‡Â35˙‡ËÁ‰ ¿»¿»«∆∆«…≈
˙eÓz ‡È‰36,שמצד � ƒ»

הוא התיקו� החכמה, מדריגת

מהגו�. הנפש ¬«eÏ‡Lפירוד
‰¯Ó‡Â ‰‡e·pÏ«¿»¿»¿»

ÌÈ‡hÁ37‰Ú¯ Ûc¯z� «»ƒ¿«≈»»
התיקו� הנבואה, מדרגת מצד
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וית��ר36רעה א�� יביא ואמרה ל��רה �אל� , ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָ
וית��ר ���בה יע�ה ואמר להקב"ה �אל� ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָל�,

�כתיב ה�א הדא י�רה38ל�. �� על הוי' וי�ר ט�ב ְְֲֲִִֵֶַַָָָָ
אמרה �החכמה �זה ל�מר, וי� ��ר�. ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָח�אי�
ה�א הח�טאת ל�פ� ��רה �היה מיתה ידי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�על
��תל�� מהא�ר למעלה היא החכמה ��� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלפי
מ�יו� �ע�ל�, ��תל�� הא�ר ���ד ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�ע�ל�.
אפ�ר אי הע�ל�, �ריאת ��נת הפ� ה�א ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�החטא
י�נ� החכמה ���ד וזה זה, על ��רה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָלהי�ת
היא החכמה �י ה�א הח�טאת ל�פ� ְִִֵֶֶַַַַָָָָ��רה
�א� �חכמה �ה��נה [דהג� מע�ל�. ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָלמעלה

��אה לחכמה ��39היא הרי ��מלכ�ת, חכמה , ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָ
מה�לכ�ת למעלה היא ��מלכ�ת ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָהחכמה
ידי על היא ה��רה החכמה, ���ד א�א ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָעצמ�].
�ה�א ל�מר, [וי� מה���. ה�פ� �ר�ד ְִֵֵֵֶֶֶַַַָמיתה,
הוי' להמ�י� ה�א ה�צ�ת �עני� מ�ה. �נגד ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָמ�ה
�גמת �ה� ה�לי� �ר� ה�א �אלקי� ְַ�ֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַֹֹֹ�אלקי�,
ח��ת �גמת ה�א �ה� ��מ�� דהוי' והא�ר ְַַ�ְְֲִֶֶַַַַָָָה���

ה��� את �מח�ה ידי40ה�פ� �על וכיו� . ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
�אלקי�, דהוי' ה���י י�מ�� ��א �ר� ְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהחטאי�
�ר�ד ה�א ��רת�) ה�א זה ידי (�על ענ�� ְְֵֵֵֶֶַַָָָָלכ�
ה�ב�אה �מ�ד מ�ה]. �נגד מ�ה מה���, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָה�פ�

וה�ד �נצח ��אה)41�היא מחכמה ,39(למעלה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ
י��רי�. ידי על �� מת��רת הח�טאת ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַנפ�
�מענה ��� �מ�ל ה��רה �מענה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָוהח���
�ת��בה, קר�� ידי על היא �ה��רה ְְְִֵֶַַַָָָָָהקב"ה,
ה��רה מענה ��י� והח��ק ל���רי�. צרי� ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָואי�

עני� ה�א ל� וית��ר א�� יביא ה��רה מענה ��� א� הקב"ה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלמענה
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ח.)38 כה, היא)39תהלי� ונבואה תתאה חכמה היא דחכמה ב, קלג, ח"א קונטרסי� סה"מ ראה

כנשמתא)40נו"ה. איהו נביעו וההוא כו' לו� תקינת גופי� "וכמה אלי' פתח תקו"ז הקדמת ראה

לגופא". חיי� דאיהי ובכ"מ.)41לגופא סי"ט. אגה"ק – תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

יסורי� לסבול È·È‡36הוא ‰¯Ó‡Â ‰¯BzÏ eÏ‡L ‡ÌLקרב�, »¬«»¿»¿»»ƒ»»
BÏ ¯tk˙ÈÂ�הפגמי מתקנת קרב� הבאת התורה, דרגת מצד �eÏ‡L , ¿ƒ¿«≈»¬

.BÏ ¯tk˙ÈÂ ‰·eLz ‰NÚÈ ¯Ó‡Â ‰"·˜‰Ïדי הקב"ה מצד � ¿«¿»««¬∆¿»¿ƒ¿«≈
תשובה. È˙Îc·[=זה]‰„‡בעשיית ‡e‰38Ôk ÏÚ 'ÈÂ‰ ¯LÈÂ ·BË ¬»ƒ¿ƒ¿»»¬«»«≈

C¯ca ÌÈ‡hÁ ‰¯BÈ�כיו � ∆«»ƒ«»∆
מורה כ� על וישר, טוב שהוא

לתק� כיצד החוטאי� את ומדרי�

ÓBÏ¯,חטא� LÈÂ שמענה. ¿≈«
התורה הנבואה, החכמה,

המקו� תפיסת לפי היא והקב"ה,

ומדריגה מדריגה בכל החטא של

‰¯Ó‡ ‰ÓÎÁ‰L ‰Êc¿∆∆«»¿»»¿»
‰È‰z ‰˙ÈÓ È„È ÏÚL∆«¿≈ƒ»ƒ¿∆
˙‡ËBÁ‰ LÙpÏ ‰¯tk«»»«∆∆«≈
‰ÓÎÁ‰ ÌbL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆««»¿»
מהספירות, חלק שהיא למרות

מקו� ÏÚÓÏ‰מכל ‡È‰ƒ¿«¿»
¯B‡‰ÓהאלוקיLaÏ˙nL ≈»∆ƒ¿«≈

¯B‡‰ „vnL .ÌÏBÚa»»∆ƒ«»
ÔÂÈkÓ ,ÌÏBÚa LaÏ˙nL∆ƒ¿«≈»»ƒ≈»
˙�ek CÙ‰ ‡e‰ ‡ËÁ‰L∆«≈¿≈∆«»«
¯LÙ‡ È‡ ,ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a¿ƒ«»»ƒ∆¿»
‰ÊÂ ,‰Ê ÏÚ ‰¯tk ˙BÈ‰Ïƒ¿«»»«∆¿∆
d�LÈ ‰ÓÎÁ‰ „vnL∆ƒ««»¿»∆¿»
˙‡ËBÁ‰ LÙpÏ ‰¯tk«»»«∆∆«≈
‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ Èk ‡e‰ƒ«»¿»ƒ

,ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓÏשבכח זה ¿«¿»≈»
החוטא את ג� לתק� החכמה

וד�, בשר מל� בחוקי עד"מ הוא

לאכו� חייבי� הנמוכי� הפקידי�

שינוי, כל ללא המל� חוקי את

יכולי� הגבוהי� השרי� א�

הדי�, משורת לפני� ג� לנהוג

לשנות בכוחו בעצמו והמל�

הפושעי� את לחו� וא� .החוק
‰ÓÎÁa ‰�ek‰L Ì‚‰„]«¬«∆««»»¿»¿»
‰ÓÎÁÏ ‡È‰ Ô‡k»ƒ¿»¿»

‰‡zz39[תחתונה [=חכמה «»»
מדה שהיא כמו המלכות ספירת

'פרצו�' בה יש עצמה, בפני

ספירות] עשר של [=מכלול של�

חכמה כ�, וא� עצמו. בפני

ה היא «¿«ÓÎÁ‰תתאה
,˙eÎÏÓaLשהמלכות וא� ∆««¿

התחתוני� לעולמות יורדת

בגדרי כבר ומוגבלת להחיות�

מקו� מכל ÏÚÓÏ‰העולמות, ‡È‰ ˙eÎÏÓaL ‰ÓÎÁ‰ Ìb È¯‰¬≈««»¿»∆¿«¿ƒ¿«¿»
dÓˆÚ ˙eÎÏn‰Óהעולמות בגדרי מוגבלת vnL„ואינה ‡l‡ .[ ≈««¿«¿»∆»∆ƒ«

.Ûeb‰Ó LÙp‰ „e¯t ,‰˙ÈÓ È„È ÏÚ ‡È‰ ‰¯tk‰ ,‰ÓÎÁ‰«»¿»««»»ƒ«¿≈ƒ»≈«∆∆≈«
‡e‰ ˙Bˆn‰ ÔÈ�Úc .‰cÓ „‚�k ‰cÓ ‡e‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ]כאמור ¿≈«∆ƒ»¿∆∆ƒ»¿ƒ¿»«ƒ¿

,ÌÈ˜Ï‡a 'ÈÂ‰ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ¬«»∆¡…ƒ
L¯L ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡c∆¡…ƒ…∆
Ûeb‰ ˙Ó‚c Ì‰L ÌÈÏk‰«≈ƒ∆≈À¿««
CLÓpL 'ÈÂ‰„ ¯B‡‰Â¿»«¬«»∆ƒ¿«
˙eiÁ ˙Ó‚c ‡e‰ Ì‰a»∆À¿««
˙‡ ‰iÁÓL LÙp‰«∆∆∆¿«»∆

Ûeb‰40È„È ÏÚL ÔÂÈÎÂ . «¿≈»∆«¿≈
‡lL Ì¯b ÌÈ‡ËÁ‰««»ƒ»«∆…
'ÈÂ‰„ Èelb‰ ÍLÓeÈ¿««ƒ¿¬«»
BL�Ú ÔÎÏ ,ÌÈ˜Ï‡a∆¡…ƒ»≈»¿
‡e‰ ‰Ê È„È ÏÚL)∆«¿≈∆

(B˙¯tkתיקונו„e¯t ‡e‰ «»»≈
„‚�k ‰cÓ ,Ûeb‰Ó LÙp‰«∆∆≈«ƒ»¿∆∆

‰cÓושתיה אכילה שללא כש� ƒ»
ללא כ� הגו�, מ� הנפש יוצאת

ללא האד� נותר ומצוות תורה

דקדושה רוחנית vÓe„חיות .[ƒ«
Áˆ�a ‡È‰L ‰‡e·p‰«¿»∆ƒ¿≈«

„B‰Â41)מספירת שלמעלה ¿
למעלה ג� וממילא המלכות

שהנבואה שבמלכות מחכמה

ÓÎÁÓ‰היא ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»¿»
(‰‡zz39,במיתה צור� אי� «»»

tk˙Ó¯˙ו ˙‡ËBÁ‰ LÙ�∆∆«≈ƒ¿«∆∆
.ÌÈ¯eqÈ È„È ÏÚ Ìb««¿≈ƒƒ
‰¯Bz‰ ‰�ÚÓa LecÁ‰Â¿«ƒ¿«¬∆«»

מהנבואה «ÏkÓeƒשלמעלה
,‰"·˜‰ ‰�ÚÓa ÔkL∆≈¿«¬∆
È„È ÏÚ ‡È‰ ‰¯tk‰L∆««»»ƒ«¿≈
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰·eL˙e Ôa¯»̃¿»¿»¿≈»ƒ
ÔÈaL ˜elÁ‰Â .ÌÈ¯eqiÏ«ƒƒ¿«ƒ∆≈
‰�ÚÓÏ ‰¯Bz‰ ‰�ÚÓ«¬∆«»¿«¬∆

Û‡ ,‰"·˜‰‰�ÚÓ ÌbL «∆««¬∆
ÌL‡ ‡È·È ‰¯Bz‰«»»ƒ»»
ÔÈ�Ú ‡e‰ BÏ ¯tk˙ÈÂ¿ƒ¿«≈ƒ¿»
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וית��ר36רעה א�� יביא ואמרה ל��רה �אל� , ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָ
וית��ר ���בה יע�ה ואמר להקב"ה �אל� ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָל�,

�כתיב ה�א הדא י�רה38ל�. �� על הוי' וי�ר ט�ב ְְֲֲִִֵֶַַָָָָ
אמרה �החכמה �זה ל�מר, וי� ��ר�. ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָח�אי�
ה�א הח�טאת ל�פ� ��רה �היה מיתה ידי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�על
��תל�� מהא�ר למעלה היא החכמה ��� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלפי
מ�יו� �ע�ל�, ��תל�� הא�ר ���ד ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�ע�ל�.
אפ�ר אי הע�ל�, �ריאת ��נת הפ� ה�א ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�החטא
י�נ� החכמה ���ד וזה זה, על ��רה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָלהי�ת
היא החכמה �י ה�א הח�טאת ל�פ� ְִִֵֶֶַַַַָָָָ��רה
�א� �חכמה �ה��נה [דהג� מע�ל�. ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָלמעלה

��אה לחכמה ��39היא הרי ��מלכ�ת, חכמה , ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָ
מה�לכ�ת למעלה היא ��מלכ�ת ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָהחכמה
ידי על היא ה��רה החכמה, ���ד א�א ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָעצמ�].
�ה�א ל�מר, [וי� מה���. ה�פ� �ר�ד ְִֵֵֵֶֶֶַַַָמיתה,
הוי' להמ�י� ה�א ה�צ�ת �עני� מ�ה. �נגד ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָמ�ה
�גמת �ה� ה�לי� �ר� ה�א �אלקי� ְַ�ֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַֹֹֹ�אלקי�,
ח��ת �גמת ה�א �ה� ��מ�� דהוי' והא�ר ְַַ�ְְֲִֶֶַַַַָָָה���

ה��� את �מח�ה ידי40ה�פ� �על וכיו� . ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
�אלקי�, דהוי' ה���י י�מ�� ��א �ר� ְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהחטאי�
�ר�ד ה�א ��רת�) ה�א זה ידי (�על ענ�� ְְֵֵֵֶֶַַָָָָלכ�
ה�ב�אה �מ�ד מ�ה]. �נגד מ�ה מה���, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָה�פ�

וה�ד �נצח ��אה)41�היא מחכמה ,39(למעלה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ
י��רי�. ידי על �� מת��רת הח�טאת ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַנפ�
�מענה ��� �מ�ל ה��רה �מענה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָוהח���
�ת��בה, קר�� ידי על היא �ה��רה ְְְִֵֶַַַָָָָָהקב"ה,
ה��רה מענה ��י� והח��ק ל���רי�. צרי� ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָואי�

עני� ה�א ל� וית��ר א�� יביא ה��רה מענה ��� א� הקב"ה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלמענה
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ח.)38 כה, היא)39תהלי� ונבואה תתאה חכמה היא דחכמה ב, קלג, ח"א קונטרסי� סה"מ ראה

כנשמתא)40נו"ה. איהו נביעו וההוא כו' לו� תקינת גופי� "וכמה אלי' פתח תקו"ז הקדמת ראה

לגופא". חיי� דאיהי ובכ"מ.)41לגופא סי"ט. אגה"ק – תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

יסורי� לסבול È·È‡36הוא ‰¯Ó‡Â ‰¯BzÏ eÏ‡L ‡ÌLקרב�, »¬«»¿»¿»»ƒ»»
BÏ ¯tk˙ÈÂ�הפגמי מתקנת קרב� הבאת התורה, דרגת מצד �eÏ‡L , ¿ƒ¿«≈»¬

.BÏ ¯tk˙ÈÂ ‰·eLz ‰NÚÈ ¯Ó‡Â ‰"·˜‰Ïדי הקב"ה מצד � ¿«¿»««¬∆¿»¿ƒ¿«≈
תשובה. È˙Îc·[=זה]‰„‡בעשיית ‡e‰38Ôk ÏÚ 'ÈÂ‰ ¯LÈÂ ·BË ¬»ƒ¿ƒ¿»»¬«»«≈

C¯ca ÌÈ‡hÁ ‰¯BÈ�כיו � ∆«»ƒ«»∆
מורה כ� על וישר, טוב שהוא

לתק� כיצד החוטאי� את ומדרי�

ÓBÏ¯,חטא� LÈÂ שמענה. ¿≈«
התורה הנבואה, החכמה,

המקו� תפיסת לפי היא והקב"ה,

ומדריגה מדריגה בכל החטא של

‰¯Ó‡ ‰ÓÎÁ‰L ‰Êc¿∆∆«»¿»»¿»
‰È‰z ‰˙ÈÓ È„È ÏÚL∆«¿≈ƒ»ƒ¿∆
˙‡ËBÁ‰ LÙpÏ ‰¯tk«»»«∆∆«≈
‰ÓÎÁ‰ ÌbL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆««»¿»
מהספירות, חלק שהיא למרות

מקו� ÏÚÓÏ‰מכל ‡È‰ƒ¿«¿»
¯B‡‰ÓהאלוקיLaÏ˙nL ≈»∆ƒ¿«≈

¯B‡‰ „vnL .ÌÏBÚa»»∆ƒ«»
ÔÂÈkÓ ,ÌÏBÚa LaÏ˙nL∆ƒ¿«≈»»ƒ≈»
˙�ek CÙ‰ ‡e‰ ‡ËÁ‰L∆«≈¿≈∆«»«
¯LÙ‡ È‡ ,ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a¿ƒ«»»ƒ∆¿»
‰ÊÂ ,‰Ê ÏÚ ‰¯tk ˙BÈ‰Ïƒ¿«»»«∆¿∆
d�LÈ ‰ÓÎÁ‰ „vnL∆ƒ««»¿»∆¿»
˙‡ËBÁ‰ LÙpÏ ‰¯tk«»»«∆∆«≈
‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ Èk ‡e‰ƒ«»¿»ƒ

,ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓÏשבכח זה ¿«¿»≈»
החוטא את ג� לתק� החכמה

וד�, בשר מל� בחוקי עד"מ הוא

לאכו� חייבי� הנמוכי� הפקידי�

שינוי, כל ללא המל� חוקי את

יכולי� הגבוהי� השרי� א�

הדי�, משורת לפני� ג� לנהוג

לשנות בכוחו בעצמו והמל�

הפושעי� את לחו� וא� .החוק
‰ÓÎÁa ‰�ek‰L Ì‚‰„]«¬«∆««»»¿»¿»
‰ÓÎÁÏ ‡È‰ Ô‡k»ƒ¿»¿»

‰‡zz39[תחתונה [=חכמה «»»
מדה שהיא כמו המלכות ספירת

'פרצו�' בה יש עצמה, בפני

ספירות] עשר של [=מכלול של�

חכמה כ�, וא� עצמו. בפני

ה היא «¿«ÓÎÁ‰תתאה
,˙eÎÏÓaLשהמלכות וא� ∆««¿

התחתוני� לעולמות יורדת

בגדרי כבר ומוגבלת להחיות�

מקו� מכל ÏÚÓÏ‰העולמות, ‡È‰ ˙eÎÏÓaL ‰ÓÎÁ‰ Ìb È¯‰¬≈««»¿»∆¿«¿ƒ¿«¿»
dÓˆÚ ˙eÎÏn‰Óהעולמות בגדרי מוגבלת vnL„ואינה ‡l‡ .[ ≈««¿«¿»∆»∆ƒ«

.Ûeb‰Ó LÙp‰ „e¯t ,‰˙ÈÓ È„È ÏÚ ‡È‰ ‰¯tk‰ ,‰ÓÎÁ‰«»¿»««»»ƒ«¿≈ƒ»≈«∆∆≈«
‡e‰ ˙Bˆn‰ ÔÈ�Úc .‰cÓ „‚�k ‰cÓ ‡e‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ]כאמור ¿≈«∆ƒ»¿∆∆ƒ»¿ƒ¿»«ƒ¿

,ÌÈ˜Ï‡a 'ÈÂ‰ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ¬«»∆¡…ƒ
L¯L ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡c∆¡…ƒ…∆
Ûeb‰ ˙Ó‚c Ì‰L ÌÈÏk‰«≈ƒ∆≈À¿««
CLÓpL 'ÈÂ‰„ ¯B‡‰Â¿»«¬«»∆ƒ¿«
˙eiÁ ˙Ó‚c ‡e‰ Ì‰a»∆À¿««
˙‡ ‰iÁÓL LÙp‰«∆∆∆¿«»∆

Ûeb‰40È„È ÏÚL ÔÂÈÎÂ . «¿≈»∆«¿≈
‡lL Ì¯b ÌÈ‡ËÁ‰««»ƒ»«∆…
'ÈÂ‰„ Èelb‰ ÍLÓeÈ¿««ƒ¿¬«»
BL�Ú ÔÎÏ ,ÌÈ˜Ï‡a∆¡…ƒ»≈»¿
‡e‰ ‰Ê È„È ÏÚL)∆«¿≈∆

(B˙¯tkתיקונו„e¯t ‡e‰ «»»≈
„‚�k ‰cÓ ,Ûeb‰Ó LÙp‰«∆∆≈«ƒ»¿∆∆

‰cÓושתיה אכילה שללא כש� ƒ»
ללא כ� הגו�, מ� הנפש יוצאת

ללא האד� נותר ומצוות תורה

דקדושה רוחנית vÓe„חיות .[ƒ«
Áˆ�a ‡È‰L ‰‡e·p‰«¿»∆ƒ¿≈«

„B‰Â41)מספירת שלמעלה ¿
למעלה ג� וממילא המלכות

שהנבואה שבמלכות מחכמה

ÓÎÁÓ‰היא ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»¿»
(‰‡zz39,במיתה צור� אי� «»»

tk˙Ó¯˙ו ˙‡ËBÁ‰ LÙ�∆∆«≈ƒ¿«∆∆
.ÌÈ¯eqÈ È„È ÏÚ Ìb««¿≈ƒƒ
‰¯Bz‰ ‰�ÚÓa LecÁ‰Â¿«ƒ¿«¬∆«»

מהנבואה «ÏkÓeƒשלמעלה
,‰"·˜‰ ‰�ÚÓa ÔkL∆≈¿«¬∆
È„È ÏÚ ‡È‰ ‰¯tk‰L∆««»»ƒ«¿≈
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰·eL˙e Ôa¯»̃¿»¿»¿≈»ƒ
ÔÈaL ˜elÁ‰Â .ÌÈ¯eqiÏ«ƒƒ¿«ƒ∆≈
‰�ÚÓÏ ‰¯Bz‰ ‰�ÚÓ«¬∆«»¿«¬∆

Û‡ ,‰"·˜‰‰�ÚÓ ÌbL «∆««¬∆
ÌL‡ ‡È·È ‰¯Bz‰«»»ƒ»»
ÔÈ�Ú ‡e‰ BÏ ¯tk˙ÈÂ¿ƒ¿«≈ƒ¿»
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didiי `l mc` lke

מבאר ה�ר��), מכ�ר �וקא (�אז ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָה���בה
ה�"ל ��אמר ה��רה,42ה'�מחֿצדק' ���ד , ֲִֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

נע�י� ה���בה ידי על הקב"ה, �ל ְְְֲִֵֶַַַָָָחכמת�
מת��ר ה�ר�� ידי (ועל ��גג�ת (רק) ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָה�ד�נ�ת
על מ��רה, ��מעלה הקב"ה �מ�ד זה), ְְִִֵֶֶַַַָָ��גג
מ��, ויתירה ה�ד�נ�ת, מת��רי� ה���בה ְְְְְִִִִֵֵַַַָָידי

לזכ��ת. �ְְִִֶֶָ��ה�כי�

ÏÚÂהיא �ת��בה ג) (סעי� לעיל ה��בא �י ¿«ְְְִִִִֵַָָ
י� מה��ל�ל�ת, ��מעלה ס�� אי� ְְְְְְִֵֵֵֶַַָ�א�ר
מ�עלת ה��רה מ�ד ��� זה על �ה�ע� ְִֶֶֶֶַַַַַַַַָל�מר,
���רה א� ��גג�ת), יהי� (�ה�ד�נ�ת ְְְְִִֶֶַַָָָ���בה
�חכמה �י ה�א, (ה��ל�ל�ת), �חכמה ְְְְְְְִִִַָָָָהיא

מהחכמה ��מעלה ס�� אי� א�ר ועל43��רה , ְְְְֵֵֶֶַַַָָָ
��מ�כה �מ� לת�רה �נ�גע ה�א זה ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָדר�
�ה��רה �פארת], גב�רה [�חסד חג"ת ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָ�ה���ת

�תפארת [=�פארת]44היא ות"ת האמצעי, קו , ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָ
��מעלה �הא�ר א�א ה�תר. עד ְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָע�לה

(�חכמה �ה��ל�ל�ת נמ�� �ה�א �יו� ����רה, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמה��ל�ל�ת
מ�ד ��ת��בה ה�ח ולכ� והג�לה. �מדידה ה�א [=�פארת]) ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹובת"ת
ה�א הקב"ה �מענה ��גג�ת. ��הי� רק ה�א ����רה ס�� אי� ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָא�ר
�עצמ�ת� �ה�א �מ� מה��ל�ל�ת ��מעלה ס�� אי� א�ר ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָהמ�כת
מ�דידה למעלה היא ז� דהמ�כה �ה��ל�ל�ת), מהמ�כה ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ(��מעלה
מת��רי� הקב"ה מענה ���ד ה���בה ידי על ולכ� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהג�לה.
לזכ��ת. ��ה�כי� מ�� ויתירה ��גג�ת), נע�י� רק (ולא �ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹה�ד�נ�ת

עלLÈÂה) נת��ה מה��רה ��מעלה הקב"ה מענה ��� �זה ל�מר, ¿≈ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
לפי ה�א האמצעי �קו היא �ה��רה זה �י ה�א, ה��רה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָידי
�� �אחר א�א מ��י�, ��מעלה ס�� אי� א�ר �עצמ�ת ה�א ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ��ר��

��מעלהנמ�כה הא�ר �� ��� על נ�ס� ולכ�, האמצעי. �קו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
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א'רנב.)42 ע' ח"ג תער"ב המש� ג� וראה ואיל�. א'תקנז ס"ע יוהכ"פ נג,)43אוה"ת קרח לקו"ת

ובכ"מ. בהגהה. פל"ה תניא ג� וראה גמ"ח)44ב. בחג"ת: ה� עומד העול� שעליה� העמודי� דג'

ת"ת. – ותורה גבורה – עבודה חסד, –

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ôa¯w‰ ¯tÎÓ ‡˜Âc Ê‡L) ‰·eLz‰,�קרב שמקריב זה ע� שביחד כיו� «¿»∆»«¿»¿«≈«»¿»
תשובה לעשות ‰Ï"pצרי� ¯Ó‡na '˜„ˆ-ÁÓv'‰ ¯‡·Ó ,42„vnL , ¿»≈«∆«∆∆««¬»««∆ƒ«

,‰¯Bz‰,(החכמה ‰eLz·‰(ספירת È„È ÏÚ ,‰"·˜‰ ÏL B˙ÓÎÁ «»»¿»∆«¿≈«¿»
‚‚BL ¯tk˙Ó Ôa¯w‰ È„È ÏÚÂ) ˙B‚‚Lk (˜¯) ˙B�B„f‰ ÌÈNÚ�«¬ƒ«¿«ƒ¿»¿«¿≈«»¿»ƒ¿«≈≈

‰"·˜‰ „vÓe ,(‰Ê∆ƒ«
È„È ÏÚ ,‰¯BzÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ»«¿≈
ÌÈ¯tk˙Ó ‰·eLz‰«¿»ƒ¿«¿ƒ
,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ ,˙B�B„f‰«¿ƒ≈»ƒ

.˙BiÎÊÏ ÌÈÎt‰pL∆∆¿»ƒƒ¿À
ÏÈÚÏ ‡·en‰ Èt ÏÚÂ¿«ƒ«»¿≈
‡È‰ ‰·eL˙c (‚ ÛÈÚÒ)¿ƒƒ¿»ƒ
‰ÏÚÓlL ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡a¿≈∆¿«¿»
,¯ÓBÏ LÈ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿≈«
„vÓ ÌbL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c¿««««∆∆«ƒ«
‰·eLz ˙ÏÚBÓ ‰¯Bz‰«»∆∆¿»
eÈ‰È ˙B�B„f‰L)∆«¿ƒ¿
‰¯BzL Û‡ ,(˙B‚‚Lkƒ¿»«∆»
‰ÓÎÁa ‡È‰ƒ¿»¿»

,(˙eÏLÏzL‰)דרגת ולגבי ƒ¿«¿¿
עד פוג�, החטא ההשתלשלות

התשובה מועלת Èkשלא ,‡e‰ƒ
ÔÈ‡ ¯B‡ ‰¯BL ‰ÓÎÁa¿»¿»∆≈
‰ÏÚÓlL ÛBÒ∆¿«¿»

‰ÓÎÁ‰Ó43‰Ê C¯„ ÏÚÂ , ≈«»¿»¿«∆∆∆
BÓk ‰¯B˙Ï Ú‚B�a ‡e‰¿≈«¿»¿
˙"‚Á ˙Bcn‰a ‰ÎLÓpL∆ƒ¿¿»¿«ƒ
�פארת] גב�רה ,[=חסד ְְִֶֶֶֶָ

‰¯Bz‰Lמקומה‡È‰ ∆«»ƒ
aה שהוא,Ùz44‡¯˙ספירת ¿ƒ¿∆∆

ÈÚˆÓ‡‰ Â˜כוללת תפארת «»∆¿»ƒ
ג� ישנ� בתורה כ� וגבורה. חסד

וכדומה כצדקה עשה מצוות

וג� (ימי�), החסד לקו השייכות

כעונשי� תעשה לא מצוות

הגבורה לקו השייכות וכדומה

Â˙"˙(שמאל) ְִֶֶ[=�פארת],

¯˙k‰ „Ú ‰ÏBÚמדת ∆««∆∆
הרחמי� מדת היא התפארת

(חסד לגבורה חסד בי� המכרעת

להיפ�, וגבורה לזכות רק נוטה

מפני לזכות מכריעה והתפארת

לו מגיע שאי� שא� הרחמי�,

הרחמנות). מצד יקבל בחסד,

דברי� בי� להכריע והכוח

משניה� גבוה שורשו הפכיי�,

הרצו�) (כוח הכתר ‡l‡והוא .∆»

L‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰LCLÓ� ‡e‰L ÔÂÈk ,‰¯BzaL ˙eÏLÏz ∆»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿∆«»≈»∆ƒ¿«
˙"˙·Â ‰ÓÎÁa) ˙eÏLÏzL‰a[פארת�=]‰„È„Óa ‡e‰ ( ¿ƒ¿«¿¿¿»¿»ְִֶֶƒ¿ƒ»
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b"kyz'd daeyz zay ,epif`d zyxt zay

(��כ� האמצעי �קו ��מ�� �מ� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמה��ל�ל�ת
��ד�נ�ת ���בה מ�עלת ה��רה מענה מ�ד ��ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָ
א�ר עצמ�ת �� יד� על מת��ה ��גג�ת), ְְְְִִִֶַַַַָָָיהי�
יע�ה הקב"ה מענה מ��י�, ��מעלה ס�� ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָאי�

��רה���בה �אמרה �זה היינ�, ל�. וית��ר ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָ
נע�י� ���בה ידי (�על ל� וית��ר א�� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָיביא
�מ� ה��רה �דר�ת ה�א ��גג�ת) רק ְְְְְִַַַַָָזד�נ�ת
הקב"ה מענה ��� וזה האמצעי, �קו ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָ��מ�כה
���רה חלק ה�א ל� וית��ר ���בה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָיע�ה
א�ר �עצמ�ת ה��רה �רש מ�ד ה�א �ה) ְְְִֶֶֶַַַַָֹ(��על

מ��י� ��מעלה ס�� .45אי� ְְִִֵֶַַָ

ÏÚÂזה רז"ל�י �אמר� מה לבאר ויק�ל46י� כ�' מ�ה זה ט�ב יב�א ¿«ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
�כתיב הקב"ה זה מ��ב כ�' ��רה זה ל�ל,47ט�ב הוי' ט�ב ְֲִִִֶֶַַָָֹ

�כתיב י�ראל א�� �איתא48לט�בי� להבי�, וצרי� ל��בי�. ה' הטיבה ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַָָָָָ
סנהדרי� �כתיב47�תיב49�גמ' ל�ל ה' לאד�50ט�ב מ�ל לקויו ה' ט�ב ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֹ

ע�דר אינ� ע�דר ��ה�א ��� את מ�קה מ�קה ��ה�א �ר�ס ל� ְֵֵֵֶ�ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַי�
א�� ל��בי� (רק) היא ה��רה ��תינת וכיו� ��ה�. ט�בי� ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָא�א
�י [ועל לקויו. הוי' ט�ב ה�ס�ק להביא לכא�רה צרי� היה ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָָֹי�ראל,

ה�א51ה�ד�ע לקויו הוי' וט�ב חיצ�נית, ה��עה ה�א ל�ל הוי' �ט�ב ְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָֹֹ
צרי� �נימית, ה��רהה��עה נתינת �עני� ��ביא מה י�תר ע�ד �א�ר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לקויו]. הוי' ט�ב ולא ל�ל הוי' ט�ב ה�ס�ק את �נימית ה��עה ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ�ה�א
�זה ה�א�ר ל�מר ה��נה52וי� הוי', וי�ר ט�ב �תיב ��ת��בה �זה , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ל�ל הוי' ט�ב לבחי' ולכ�53היא ה�ד�נ�ת. על �� מכ�רת ���בה �הרי , ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ל�ל, הוי' ט�ב �כתיב הקב"ה זה מ��ב כ�' ��רה ז� ט�ב ויק�ל ְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹא�מר

הוי' וי�ר ט�ב �חי' ה�א �ר�� מ�ד �ת�רה ה��ב ל�ל.54�י הוי' ט�ב , ְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָָֹ
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שרשה)45 ג"כ שהתורה בהכרח התשובה מצות נאמרה שבתורה "ומאחר לב ע' תער"ב סה"מ ראה

חכמה". בבחי' היא שהתורה כמו זהו כו' קרב� יביא תורה אמרה בילקוט ומ"ש . . העצמות בבחי'

ב.)46 נג, ט.)47מנחות קמה, ד.)48תהלי� קכה, ב.)49ש� כה.)50לט, ג, אוה"ת)51איכה

ואיל�. א'נו ע' טוב ער� צ"צ דא"ח סה"ל בארוכה וראה א'תקנז. ע' יוהכ"פ)52יוהכ"פ ובאוה"ת

באו"א. – השפעהdlrndlהכוונה)53ש� היא אבל שחטאו. לאלו ג� שנמשכת לכל, ה' שבטוב

zinipt.ובכ"מ צד. ע' עת"ר סה"מ ש�. יוהכ"פ אוה"ת ראה – לשבי�* דוקא נמשכת היא ולכ� ,(*

זה שאי� ס"ו.ymdאלא לקמ� ראה – לכל הוי' טוב דלמעלה, הטוב מצד א� כי לזה ראה)54ראויי�

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

L BÓk ˙eÏLÏzL‰Óו vÓ„ירד Ìb ÔÎlL) ÈÚˆÓ‡‰ Â˜a CLÓp ≈ƒ¿«¿¿¿∆ƒ¿»¿«»∆¿»ƒ∆»≈«ƒ«
,(˙B‚‚Lk eÈ‰È ˙B�B„fL ‰·eLz ˙ÏÚBÓ ‰¯Bz‰ ‰�ÚÓ«¬∆«»∆∆¿»∆¿ƒ¿ƒ¿»

Ìb d„È ÏÚ ‰lb˙Óב ÏÚÓlL‰שרשה ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ ƒ¿«∆«»»««¿≈∆¿«¿»
‰Êc ,e�ÈÈ‰ .BÏ ¯tk˙ÈÂ ‰·eLz ‰NÚÈ ‰"·˜‰ ‰�ÚÓ ,ÔÈewÓƒ«ƒ«¬∆«¬∆¿»¿ƒ¿«≈«¿¿∆

ÌL‡ ‡È·È ‰¯Bz ‰¯Ó‡L∆»¿»»»ƒ»»
È„È ÏÚL) BÏ ¯tk˙ÈÂ¿ƒ¿«≈∆«¿≈
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(��כ� האמצעי �קו ��מ�� �מ� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמה��ל�ל�ת
��ד�נ�ת ���בה מ�עלת ה��רה מענה מ�ד ��ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָ
א�ר עצמ�ת �� יד� על מת��ה ��גג�ת), ְְְְִִִֶַַַַָָָיהי�
יע�ה הקב"ה מענה מ��י�, ��מעלה ס�� ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָאי�

��רה���בה �אמרה �זה היינ�, ל�. וית��ר ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָ
נע�י� ���בה ידי (�על ל� וית��ר א�� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָיביא
�מ� ה��רה �דר�ת ה�א ��גג�ת) רק ְְְְְִַַַַָָזד�נ�ת
הקב"ה מענה ��� וזה האמצעי, �קו ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָ��מ�כה
���רה חלק ה�א ל� וית��ר ���בה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָיע�ה
א�ר �עצמ�ת ה��רה �רש מ�ד ה�א �ה) ְְְִֶֶֶַַַַָֹ(��על

מ��י� ��מעלה ס�� .45אי� ְְִִֵֶַַָ

ÏÚÂזה רז"ל�י �אמר� מה לבאר ויק�ל46י� כ�' מ�ה זה ט�ב יב�א ¿«ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
�כתיב הקב"ה זה מ��ב כ�' ��רה זה ל�ל,47ט�ב הוי' ט�ב ְֲִִִֶֶַַָָֹ

�כתיב י�ראל א�� �איתא48לט�בי� להבי�, וצרי� ל��בי�. ה' הטיבה ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַָָָָָ
סנהדרי� �כתיב47�תיב49�גמ' ל�ל ה' לאד�50ט�ב מ�ל לקויו ה' ט�ב ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֹ

ע�דר אינ� ע�דר ��ה�א ��� את מ�קה מ�קה ��ה�א �ר�ס ל� ְֵֵֵֶ�ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַי�
א�� ל��בי� (רק) היא ה��רה ��תינת וכיו� ��ה�. ט�בי� ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָא�א
�י [ועל לקויו. הוי' ט�ב ה�ס�ק להביא לכא�רה צרי� היה ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָָֹי�ראל,

ה�א51ה�ד�ע לקויו הוי' וט�ב חיצ�נית, ה��עה ה�א ל�ל הוי' �ט�ב ְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָֹֹ
צרי� �נימית, ה��רהה��עה נתינת �עני� ��ביא מה י�תר ע�ד �א�ר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לקויו]. הוי' ט�ב ולא ל�ל הוי' ט�ב ה�ס�ק את �נימית ה��עה ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ�ה�א
�זה ה�א�ר ל�מר ה��נה52וי� הוי', וי�ר ט�ב �תיב ��ת��בה �זה , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ל�ל הוי' ט�ב לבחי' ולכ�53היא ה�ד�נ�ת. על �� מכ�רת ���בה �הרי , ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ל�ל, הוי' ט�ב �כתיב הקב"ה זה מ��ב כ�' ��רה ז� ט�ב ויק�ל ְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹא�מר

הוי' וי�ר ט�ב �חי' ה�א �ר�� מ�ד �ת�רה ה��ב ל�ל.54�י הוי' ט�ב , ְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָָֹ
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שרשה)45 ג"כ שהתורה בהכרח התשובה מצות נאמרה שבתורה "ומאחר לב ע' תער"ב סה"מ ראה

חכמה". בבחי' היא שהתורה כמו זהו כו' קרב� יביא תורה אמרה בילקוט ומ"ש . . העצמות בבחי'

ב.)46 נג, ט.)47מנחות קמה, ד.)48תהלי� קכה, ב.)49ש� כה.)50לט, ג, אוה"ת)51איכה

ואיל�. א'נו ע' טוב ער� צ"צ דא"ח סה"ל בארוכה וראה א'תקנז. ע' יוהכ"פ)52יוהכ"פ ובאוה"ת

באו"א. – השפעהdlrndlהכוונה)53ש� היא אבל שחטאו. לאלו ג� שנמשכת לכל, ה' שבטוב

zinipt.ובכ"מ צד. ע' עת"ר סה"מ ש�. יוהכ"פ אוה"ת ראה – לשבי�* דוקא נמשכת היא ולכ� ,(*

זה שאי� ס"ו.ymdאלא לקמ� ראה – לכל הוי' טוב דלמעלה, הטוב מצד א� כי לזה ראה)54ראויי�
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L BÓk ˙eÏLÏzL‰Óו vÓ„ירד Ìb ÔÎlL) ÈÚˆÓ‡‰ Â˜a CLÓp ≈ƒ¿«¿¿¿∆ƒ¿»¿«»∆¿»ƒ∆»≈«ƒ«
,(˙B‚‚Lk eÈ‰È ˙B�B„fL ‰·eLz ˙ÏÚBÓ ‰¯Bz‰ ‰�ÚÓ«¬∆«»∆∆¿»∆¿ƒ¿ƒ¿»

Ìb d„È ÏÚ ‰lb˙Óב ÏÚÓlL‰שרשה ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ ƒ¿«∆«»»««¿≈∆¿«¿»
‰Êc ,e�ÈÈ‰ .BÏ ¯tk˙ÈÂ ‰·eLz ‰NÚÈ ‰"·˜‰ ‰�ÚÓ ,ÔÈewÓƒ«ƒ«¬∆«¬∆¿»¿ƒ¿«≈«¿¿∆

ÌL‡ ‡È·È ‰¯Bz ‰¯Ó‡L∆»¿»»»ƒ»»
È„È ÏÚL) BÏ ¯tk˙ÈÂ¿ƒ¿«≈∆«¿≈
˜¯ ˙B�B„Ê ÌÈNÚ� ‰·eLz¿»«¬ƒ¿«
˙b¯„a ‡e‰ (˙B‚‚Lkƒ¿»¿«¿«
‰ÎLÓpL BÓk ‰¯Bz‰«»¿∆ƒ¿¿»
ÌbL ‰ÊÂ ,ÈÚˆÓ‡‰ Â˜a¿«»∆¿»ƒ¿∆∆«
‰NÚÈ ‰"·˜‰ ‰�ÚÓ«¬∆«¬∆
‡e‰ BÏ ¯tk˙ÈÂ ‰·eLz¿»¿ƒ¿«≈
(‰t ÏÚaL) ‰¯Bza ˜ÏÁ≈∆«»∆¿«∆
‰¯Bz‰ ˘¯L „vÓ ‡e‰ƒ«…∆«»
ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚa¿«¿≈

ÔÈewÓ ‰ÏÚÓlL45. ∆¿«¿»ƒ«ƒ
‰Ê Èt ÏÚÂהתורה שמצד ¿«ƒ∆
תשובה Ó‰מועלת ¯‡·Ï LÈ≈¿»≈«

Ï"Ê¯ e¯Ó‡L46·BË ‡B·È ∆»¿««»
·BË Ïa˜ÈÂ 'eÎ ‰LÓ ‰Ê∆…∆ƒ«≈
‰Ê ·BhÓ 'eÎ ‰¯Bz ‰Ê∆»ƒ∆

·È˙Îc [=ככתוב]‰47˜·"‰ ƒ¿ƒ
ÌÈ·BËÏ ,ÏkÏ 'ÈÂ‰ ·BË¬«»«…¿ƒ
·È˙Îc Ï‡¯NÈ el‡48 ≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ

.ÌÈ·BhÏ '‰ ‰·ÈË‰≈ƒ»«ƒ
‡˙È‡c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»

ÔÈ¯„‰�Ò[=מובא] 'Ó‚a49 «¿»«¿∆¿ƒ
·È˙k47ÏkÏ '‰ ·BË ¿ƒ«…
·È˙Îe50ÂÈÂ˜Ï '‰ ·BË ¿ƒ¿…»

לעזרתו] ומייחלי� ַ[=למקווי�

Òc¯t BÏ LÈ Ì„‡Ï ÏLÓ»»¿»»≈«¿≈
‰˜LÓ ‰˜LÓ ‡e‰Lk¿∆«¿∆«¿∆

Blk טרחה‡˙ רק שטורח כיו� ∆À
המי� שיגיעו לו מפריע לא אחת,

אול� לרעי�. ∆¿e‰Lk‡ג�
¯„BÚ[חופר=]עבור טורח שאז ≈

ואחד, אחד BÚ„¯כל B�È‡≈≈
ÔÂÈÎÂ .Ì‰aL ÌÈ·BË ‡l‡∆»ƒ∆»∆¿≈»
(˜¯) ‡È‰ ‰¯Bz‰ ˙�È˙pL∆¿ƒ««»ƒ«
‰È‰ ,Ï‡¯NÈ el‡ ÌÈ·BhÏ«ƒ≈ƒ¿»≈»»
‡È·‰Ï ‰¯B‡ÎÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿»¿»ƒ
.ÂÈÂ˜Ï 'ÈÂ‰ ·BË ˜eÒt‰«»¬«»¿…»

Úe„i‰ Èt ÏÚÂ]51cהפסוק ¿«ƒ«»«¿
‡e‰ ÏkÏ 'ÈÂ‰ ·BË¬«»«…

˙È�BˆÈÁ ‰ÚtL‰כפעולת «¿»»ƒƒ
בלבד ‰ÈÂ'עשיה ·BËÂ ,¿¬«»

˙ÈÓÈ�t ‰ÚtL‰ ‡e‰ ÂÈÂ˜Ïבהשפעה פנימיותו שמכניס ורצו� ,בחשק ¿…»«¿»»¿ƒƒ
‡e‰L ‰¯Bz‰ ˙�È˙� ÔÈ�Úa ‡È·nM ‰Ó ¯˙BÈ „BÚ ¯e‡a CÈ¯»̂ƒ≈≈«∆≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ««»∆

˙ÈÓÈ�t ‰ÚtL‰ישראל לע� הקב"ה ÏkÏמ� 'ÈÂ‰ ·BË ˜eÒt‰ ˙‡ «¿»»¿ƒƒ∆«»¬«»«…
‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ .[ÂÈÂ˜Ï 'ÈÂ‰ ·BË ‡ÏÂהמבואר פי על ¿…¬«»¿…»¿≈««≈»∆

eL˙aL·52‰לעיל ‰Êc ,¿∆∆ƒ¿»
,'ÈÂ‰ ¯LÈÂ ·BË ·È˙k¿ƒ¿»»¬«»
·BË ˙�ÈÁ·Ï ‡È‰ ‰�ek‰««»»ƒƒ¿ƒ«

'ÈÂ‰ÏkÏ53È¯‰L , ¬«»«…∆¬≈
ÏÚ Ìb ˙¯tÎÓ ‰·eLz¿»¿«∆∆««
¯ÓB‡ ÔÎÏÂ .˙B�B„f‰«¿¿»≈≈
'eÎ ‰¯Bz BÊ ·BË Ïa˜ÈÂƒ«≈»
·È˙Îc ‰"·˜‰ ‰Ê ·BhÓƒ∆ƒ¿ƒ
·Bh‰ Èk ,ÏkÏ 'ÈÂ‰ ·BË¬«»«…ƒ«
‡e‰ dL¯L „vÓ ‰¯B˙c¿»ƒ«»¿»

'ÈÂ‰ ¯LÈÂ ·BË 'ÈÁa54, ¿ƒ¿»»¬«»
.ÏkÏ 'ÈÂ‰ ·BË�וכיו ¬«»«…

ג� � לכל היא הטוב שהשפעת

ג� לכפר זה טוב בכוח � לרעי�
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didiיי `l mc` lke

לפיÂ‰�‰ו) ה�א מכ�רת ����בה �זה הג� ¿ƒ≈ְְְְֲִֶֶֶֶַַָ
ה�א ה���בה ידי �על ְְֲֵֶֶֶַַַַָ�ה�ענה
���בה ידי �על ה��רה מה��ל�ל�ת, ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָמ�מעלה
החטאי�, על ��ו�רי� ו��ר, �ל �אפ� (לא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָֹֹהיא
�מת��ני� ה�ב, �האד� �נימית �ע�ה ְְְְִִִִֶַַָָָָָ�ְֶָא�א)
י�רה �� על הוי' וי�ר ט�ב וזה� .��� ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָה�גמי�
וכ�ב�אר ל�ל. ����יע ה�א �ט�ב ��ר�, ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹח�אי�

אחר ���55�מק�� �חסד לחסד, ט�ב �י� הח��ק ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
למי �וקא היא החסד ה��עת ולכ� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָלה�ק�ל
מדק�ק, אינ� החסד מ�ת ���ד [א�א ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ�רא�י
רא�י �בר ה�א מעלה איז� לה�ק�ל ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָ�כ���

��) לכ�� היא הה��עה ולכ� ה���יע מ�ד ה�א וט�ב ל�], ַָ�ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָ����יע�
למעלה �מ� ה�א ��מ�ה ה�א וי�ר רא�יי�). �ההמ�כה56ל�אינ� וזה� . ְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

על מכ�רת ����בה �זה וי�ר, ט�ב מ�חינת היא ה���בה ידי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ�על
ר �האד� מ�ני לא ה�א דהקב"ה,ה�ד�נ�ת ה��ב מ�ני א�א לזה א�י ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ז� המ�כה ידי �על וזה מה��ל�ל�ת. ��מעלה ס�� אי� א�ר ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהמ�כת
ה��ב �המ�כת לפי ה�א �פנימ��ת, ה�א וה���� ,��� ה�גמי� ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָמת��ני�

לההמ�כה. �לי �מ� ה�א ה�ב �האד� �חסד, �אפ� ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיא

לזכ��תp‰Â‰ז) ��ה�כי� ועד ה�ד�נ�ת מת��רי� ���בה ידי �על זה ¿ƒ≈ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ�
ימי �ע�רת וכ�ה �מה אחת ועל ה�נה. �כל �� ְְְְֲֵֶֶַַַַַַַַָָָָָה�א

י�תר נעלית היא ה���בה �אז �י��57���בה, ה���בה �מעלת . ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָ
י�� �ל עי��מ� מ�ד היא ה��רי� �י�� �ה��רה היא ,58ה��רי� ִַ�ְִִִֶַַַָָ�ִִִִֶַ

���� וזה ה���בה. ידי �על מה��רה י�תר נעלית היא ז� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ���רה
�ל דעי��מ� העני� �המ�כת ה�א, ל�בי� א�א מכ�ר אי� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�ִַה��רי�

ה�א והעני� ה���בה. ידי על היא להאד� ידי59י�� �על �זה , ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ידי �על לפי ה�א הרצ�� הפ� �ע�� העניני� מת��רי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה���בה
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ששורש לפי הוא התשובה מצות נאמרה שבתורה דזה שמבאר לאחרי – 45 שבהערה תער"ב סה"מ

הוי'. וישר טוב הו"ע טוב נק' שהתורה דזה מוסי�, בהעצמות, הוא צח)55התורה ע' עת"ר סה"מ

ג.)56ואיל�. סעי� 20.)57כנ"ל הערה של)58כנ"ל "ועצמו ה"ג פ"א תשובה הל' רמב"� ראה

מכפר אי�miaylיוהכ"פ שיוהכ"פ רבנ� לדעת ג� הוא מכפר יו� של שעיצומו דזה מוכח, ומזה ."

א). יג, (שבועות השבי� על אלא תשל"ז)59מכפר (הב') ישראל שובה ד"ה ג� ראה לקמ� בהבא
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‰�Ún‰L ÈÙÏ ‡e‰ ˙¯tÎÓ ‰·eLzL ‰Êc Ì‚‰ ‰�‰Â (Â¿ƒ≈¬«¿∆∆¿»¿«∆∆¿ƒ∆««¬∆
מלמעלה פועלLוההתעוררות ÏÚÓlÓ‰האד� ‡e‰ ‰·eLz‰ È„È ÏÚ ∆«¿≈«¿»ƒ¿«¿»

ÏL ÔÙ‡a ‡Ï) ‡È‰ ‰·eLz È„È ÏÚL ‰¯tk‰ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿««»»∆«¿≈¿»ƒ…¿…∆∆
Ì„‡‰a ˙ÈÓÈ�t ‰lÚt (‡l‡ ,ÌÈ‡ËÁ‰ ÏÚ ÌÈ¯zÂnL ,¯ezÂƒ∆¿«¿ƒ««¬»ƒ∆»¿À»¿ƒƒ¿»»»

ÌÈ�wz˙ÓL ,·M‰«»∆ƒ¿«¿ƒ
·BË e‰ÊÂ .BlL ÌÈÓ‚t‰«¿»ƒ∆¿∆
‰¯BÈ Ôk ÏÚ 'ÈÂ‰ ¯LÈÂ¿»»¬«»«≈∆
‡e‰ ·BËc ,C¯ca ÌÈ‡hÁ«»ƒ«»∆¿
¯‡B·nÎÂ .ÏkÏ ÚÈtLnL∆«¿ƒ««…¿«¿»

¯Á‡ ÌB˜Óa55˜elÁ‰ ¿»«≈«ƒ
„ÒÁc ,„ÒÁÏ ·BË ÔÈa≈¿∆∆¿∆∆

Ïa˜n‰Ï CiL"חסד" «»¿«¿«≈
למי [=חס דלית חס אותיות

החסד להשפעת משלו]. לו שאי�

המקבל, של מצבו ≈«¿ÔÎÏÂנוגע
‡È‰ „ÒÁ‰ ˙ÚtL‰«¿»««∆∆ƒ
‡l‡] Èe‡¯L ÈÓÏ ‡˜Âc«¿»¿ƒ∆»∆»
B�È‡ „ÒÁ‰ ˙cÓ „vnL∆ƒ«ƒ««∆∆≈
Ïa˜n‰Ï LiLÎe ,˜c˜„Ó¿«¿≈¿∆≈¿«¿«≈
¯·k ‡e‰ ‰ÏÚÓ BÊÈ‡≈«¬»¿»
·BËÂ ,[BÏ eÚÈtLiL Èe‡»̄∆«¿ƒ¿

‡e‰רק »vÓƒ„השפעה
‰ÚtL‰‰ ÔÎÏÂ ÚÈtLn‰««¿ƒ«¿»≈««¿»»
Ì�È‡LÏ Ìb) ÌlÎÏ ‡È‰ƒ¿À»«¿∆≈»

.(ÌÈÈe‡¯:בפסוק וממשי� ¿ƒ
¯LÈÂפירושו ,‰hÓlL ‡e‰ ¿»»∆¿«»

‰ÏÚÓÏ BÓk ‡e‰56e‰ÊÂ . ¿¿«¿»¿∆
È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»∆«¿≈
˙�ÈÁaÓ ‡È‰ ‰·eLz‰«¿»ƒƒ¿ƒ«
‰·eLzL ‰Êc ,¯LÈÂ ·BË¿»»¿∆∆¿»
‡e‰ ˙B�B„f‰ ÏÚ ˙¯tÎÓ¿«∆∆««¿
Èe‡¯ Ì„‡‰L È�tÓ ‡Ï…ƒ¿≈∆»»»»
·Bh‰ È�tÓ ‡l‡ ‰ÊÏ»∆∆»ƒ¿≈«
¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ,‰"·˜‰„¿«¿»«
‰ÏÚÓlL ÛBÒ ÔÈ‡≈∆¿«¿»
ÏÚL ‰ÊÂ .˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿∆∆«
ÌÈ�wz˙Ó BÊ ‰ÎLÓ‰ È„È¿≈«¿»»ƒ¿«¿ƒ
Ôewz‰Â ,BlL ÌÈÓ‚t‰«¿»ƒ∆¿«ƒ

˙eiÓÈ�Ùa ‡e‰�האד‡e‰ , ƒ¿ƒƒ
‡È‰ ·Bh‰ ˙ÎLÓ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«¿»««ƒ
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b"kyz'd daeyz zay ,epif`d zyxt zay

�על ס�� אי� א�ר מעצמ�ת נמ�� ְְְִֵֵַַַַָָה���בה
הרצ�� ��על �זה �הרצ��. מכרח �אינ� ְְְֶֶַַָָָָָ�ֵֶָָהרצ��
אי� דא�ר ההפלאה עני� ה�א �הרצ�� מכרח ְְְְְִֵַַָָָָָָ�ֵאינ�

מ�� ס�� אי� א�ר עצמ�ת ולא וכיו�60ס�� . ְְְֵֵַַָָֹ
מפלא �ה�א ה�א הרצ�� �בעל ההפלאה ְָ�ְְְִֶֶַַַַָָָָָ�עני�
��כ�ת להרצ�� ��� מ�כיח זה הרי ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָמהרצ��,
�על ��� ��קרא מ�ה �� [וכדמ�כח ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאליו
זה על וכ�רה סליחה להי�ת צריכה לכ� ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָהרצ��],
עצמ�ת לג�י �� �אי� מה הרצ��. הפ� ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�ע��
��� אי� הרצ��, מ�על �� ��מעלה ס�� אי� ְְִֵֵֶַַַַַָָָָא�ר
מכ�ר, י�� �ל ע��מ� עני� וזה� מ�כ�ח�ה. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ�ג�
�ל �אפ� (לא היא י�� �ל ע��מ� מ�ד ְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ�ה��רה

�ל� ההתק�ר�ת מת��ה זה ��י�� א�א) ע�ה, ְ�ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָ
מ�על (��מעלה העצמ�ת ע� ה��מה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָעצ�
מ�כ�ח�ה. �ג� אי� ז� �ר�א ��ג�י ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהרצ��),

ה�א, ה���בה, ידי על היא י�� �ל דע��מ� העני� �המ�כת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָוה�ע�
ה��מה עצ� (���ד ה��מה דעצ� ה���י ידי על ה�גמי� ���� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ�י
ה�ל�יי� �ח�ת �ל לענינ� (�� (�ל ��� אי� מ�כ�ח�ה), �ג� ��� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹאי�

�פנימ��ת,61עצמ� �היה ה��מה עצ� ���י ידי �על �ה��רה �בכדי , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ה���בה. ידי על ְְֵַַָה�א

LÈÂ]על ה�ל�יי� ��ח�ת י�� �ל דע��מו ה��רה �המ�כת לה�סי�, ¿≈ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָֹ
י�צא �האד� ה�א ה���בה �עני� �יו� ה���בה, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָידי
�מ� �ה�ח�ת היא ה���בה ידי �על ההמ�כה לכ� ,��� ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹמההג�ל�ת
�� �מ�� י�� �ל דע��מ� �ה��רה �בכדי דהעלאה. ��נ�עה ְַָ�ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�ה�
ה���בה, מצות ידי על ה�א ��ה�, �ה�י�ר �ה� �מ� ה�ל�� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ְַַֹ��ח�ת

���בה לע��ת ה�ל ח�בי� ה��רי� א�ה62ד�י�� עניני� �ג' �להעיר, . ְִֶַ�ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
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ס"ד. ואיל�) צח ע' תשרי מלוקט המאמרי� ספר מנח� שלפנ"ז)p"ye.60(תורת בהמאמר עד"ז ראה

ע' ה; ע' תשרי מלוקט המאמרי� ספר מנח� (תורת וס"ט ס"ה – (תשכ"ג)) זו שנה לנו יבחר (ד"ה

המאמרי�)61ח). ספר מנח� (תורת ט סעי� סו� תשכ"ז קדש� ממעו� השקיפה ד"ה עד"ז ראה

רנג). ע' אלול בכל)62מלוקט שישנה התשובה למצות דנוס� והיינו ה"ז. פ"ב תשובה הל' רמב"�

התשובה ג� – ו)חיוב.t"kdeicהשנה (מצוה היא
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B�È‡L ÔBˆ¯‰ ÏÚa ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚÓ CLÓ� ‰·eLz‰«¿»ƒ¿»≈«¿≈««»»∆≈
,ÔBˆ¯‰a Á¯ÎÓלשנות השליח ביד אי� שליח, ידי על לע� המצוה כמל� À¿»¿»»ַ

"בעל הוא בעצמו המל� ורק המל�, רצו� לקיי� שמוכרח המל�, ברצו� כלו�
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את אצלו רואי� לא לשיגרה, כשחוזר א� ה', קידוש על למות נשמתו) עצ�
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�על ס�� אי� א�ר מעצמ�ת נמ�� ְְְִֵֵַַַַָָה���בה
הרצ�� ��על �זה �הרצ��. מכרח �אינ� ְְְֶֶַַָָָָָ�ֵֶָָהרצ��
אי� דא�ר ההפלאה עני� ה�א �הרצ�� מכרח ְְְְְִֵַַָָָָָָ�ֵאינ�

מ�� ס�� אי� א�ר עצמ�ת ולא וכיו�60ס�� . ְְְֵֵַַָָֹ
מפלא �ה�א ה�א הרצ�� �בעל ההפלאה ְָ�ְְְִֶֶַַַַָָָָָ�עני�
��כ�ת להרצ�� ��� מ�כיח זה הרי ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָמהרצ��,
�על ��� ��קרא מ�ה �� [וכדמ�כח ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאליו
זה על וכ�רה סליחה להי�ת צריכה לכ� ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָהרצ��],
עצמ�ת לג�י �� �אי� מה הרצ��. הפ� ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�ע��
��� אי� הרצ��, מ�על �� ��מעלה ס�� אי� ְְִֵֵֶַַַַַָָָָא�ר
מכ�ר, י�� �ל ע��מ� עני� וזה� מ�כ�ח�ה. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ�ג�
�ל �אפ� (לא היא י�� �ל ע��מ� מ�ד ְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ�ה��רה

�ל� ההתק�ר�ת מת��ה זה ��י�� א�א) ע�ה, ְ�ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָ
מ�על (��מעלה העצמ�ת ע� ה��מה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָעצ�
מ�כ�ח�ה. �ג� אי� ז� �ר�א ��ג�י ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהרצ��),

ה�א, ה���בה, ידי על היא י�� �ל דע��מ� העני� �המ�כת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָוה�ע�
ה��מה עצ� (���ד ה��מה דעצ� ה���י ידי על ה�גמי� ���� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ�י
ה�ל�יי� �ח�ת �ל לענינ� (�� (�ל ��� אי� מ�כ�ח�ה), �ג� ��� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹאי�

�פנימ��ת,61עצמ� �היה ה��מה עצ� ���י ידי �על �ה��רה �בכדי , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ה���בה. ידי על ְְֵַַָה�א

LÈÂ]על ה�ל�יי� ��ח�ת י�� �ל דע��מו ה��רה �המ�כת לה�סי�, ¿≈ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָֹ
י�צא �האד� ה�א ה���בה �עני� �יו� ה���בה, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָידי
�מ� �ה�ח�ת היא ה���בה ידי �על ההמ�כה לכ� ,��� ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹמההג�ל�ת
�� �מ�� י�� �ל דע��מ� �ה��רה �בכדי דהעלאה. ��נ�עה ְַָ�ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�ה�
ה���בה, מצות ידי על ה�א ��ה�, �ה�י�ר �ה� �מ� ה�ל�� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ְַַֹ��ח�ת

���בה לע��ת ה�ל ח�בי� ה��רי� א�ה62ד�י�� עניני� �ג' �להעיר, . ְִֶַ�ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
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ס"ד. ואיל�) צח ע' תשרי מלוקט המאמרי� ספר מנח� שלפנ"ז)p"ye.60(תורת בהמאמר עד"ז ראה

ע' ה; ע' תשרי מלוקט המאמרי� ספר מנח� (תורת וס"ט ס"ה – (תשכ"ג)) זו שנה לנו יבחר (ד"ה

המאמרי�)61ח). ספר מנח� (תורת ט סעי� סו� תשכ"ז קדש� ממעו� השקיפה ד"ה עד"ז ראה

רנג). ע' אלול בכל)62מלוקט שישנה התשובה למצות דנוס� והיינו ה"ז. פ"ב תשובה הל' רמב"�

התשובה ג� – ו)חיוב.t"kdeicהשנה (מצוה היא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

B�È‡L ÔBˆ¯‰ ÏÚa ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚÓ CLÓ� ‰·eLz‰«¿»ƒ¿»≈«¿≈««»»∆≈
,ÔBˆ¯‰a Á¯ÎÓלשנות השליח ביד אי� שליח, ידי על לע� המצוה כמל� À¿»¿»»ַ

"בעל הוא בעצמו המל� ורק המל�, רצו� לקיי� שמוכרח המל�, ברצו� כלו�

הרצו� לשנות וביכולתו Á¯ÎÓהרצו�" B�È‡ ÔBˆ¯‰ ÏÚaL ‰Êc¿∆∆««»»≈À¿»
ÔÈ�Ú ‡e‰ ÔBˆ¯‰a¿»»ƒ¿»

‰‡ÏÙ‰‰[מעלה [=הבדלה, ««¿»»
‡ÏÂ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡„¿≈¿…
ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈

LnÓ60ÔÈ�ÚL ÔÂÈÎÂ . «»¿≈»∆ƒ¿»
ÏÚ·cמעלת ‰‡ÏÙ‰‰««¿»»¿««

‡ÏÙÓ ‡e‰L ‡e‰ ÔBˆ¯‰»»∆À¿»
Ê‰[=נבדל] È¯‰ ,ÔBˆ¯‰Ó≈»»¬≈∆

ÔBˆ¯‰Ï LiL ÁÈÎBÓƒ«∆≈¿»»
ÁÎeÓ„ÎÂ] ÂÈÏ‡ ˙eÎiL«»≈»¿ƒ¿»
ÌLa ‡¯˜pL ‰fÓ Ìb«ƒ∆∆ƒ¿»¿≈

ÔÎÏ ,[ÔBˆ¯‰ ÏÚaלגביו ««»»»≈
‰ÁÈÏÒ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ»
eNÚL ‰Ê ÏÚ ‰¯tÎÂ¿«»»«∆∆»
Ôk ÔÈ‡L ‰Ó .ÔBˆ¯‰ CÙ‰≈∆»»«∆≈≈
ÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ Èa‚Ï¿«≈«¿≈
ÏÚaÓ Ìb ‰ÏÚÓlL ÛBÒ∆¿«¿»«ƒ««
Ì‚t CiL ÔÈ‡ ,ÔBˆ¯‰»»≈«»¿»
ÔÈ�Ú e‰ÊÂ .‰lÁzÎlÓƒ¿«¿ƒ»¿∆ƒ¿»
,¯tÎÓ ÌBÈ ÏL BÓevÚƒ∆¿«≈
BÓevÚ „vÓ ‰¯tk‰L∆««»»ƒ«ƒ
ÔÙ‡a ‡Ï) ‡È‰ ÌBÈ ÏL∆ƒ…¿…∆
ÌBÈaL (‡l‡ ,‰lÚt ÏL∆¿À»∆»∆¿
˙e¯M˜˙‰‰ ‰lb˙Ó ‰Ê∆ƒ¿«»«ƒ¿«¿
ÌÚ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÏL∆∆∆«¿»»ƒ
‰ÏÚÓlL) ˙eÓˆÚ‰»«¿∆¿«¿»
Èa‚lL ,(ÔBˆ¯‰ ÏÚaÓƒ««»»∆¿«≈
Ì‚t ÔÈ‡ BÊ ‡b¯c«¿»≈¿»
ÌÚh‰Â .‰lÁzÎlÓƒ¿«¿ƒ»¿«««

LוגילויÔÈ�Ú‰ ˙ÎLÓ‰ ∆«¿»«»ƒ¿»
ÏÚ ‡È‰ ÌBÈ ÏL BÓevÚ„¿ƒ∆ƒ«
Èk ,‡e‰ ,‰·eLz‰ È„È¿≈«¿»ƒ
È„È ÏÚ ÌÈÓ‚t‰ Ôewzƒ«¿»ƒ«¿≈
‰ÓLp‰ ÌˆÚ„ Èelb‰«ƒ¿∆∆«¿»»
ÔÈ‡ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL)∆ƒ«∆∆«¿»»≈

‰lÁzÎlÓ Ì‚t CiLכמו «»¿«ƒ¿«¿ƒ»
השחר בברכות אומרי� שאנו

היא" טהורה בי שנתת ),"נשמה
(Ck Ïk) CÈiL ÔÈ‡≈«»»»
˙BÁk ÏL Ì�È�ÚÏ¿ƒ¿»»∆…

ÌÓˆÚ ÌÈÈeÏb‰61,כמו «¿ƒ«¿»
גילוי (מפני מוכ� שאד� שרואי�

את אצלו רואי� לא לשיגרה, כשחוזר א� ה', קידוש על למות נשמתו) עצ�

מקוד�, לו שהיתה הנפש מסירות Èelbכח È„È ÏÚL ‰¯tk‰L È„Î·eƒ¿≈∆««»»∆«¿≈ƒ
,˙eiÓÈ�Ùa ‰È‰z ‰ÓLp‰ ÌˆÚ,�הגלויי בכוחותיו ניכרת שתהיה ∆∆«¿»»ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ

.‰·eLz‰ È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈«¿»
˙ÎLÓ‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ]¿≈¿ƒ∆«¿»«
ÌBÈ ÏL ÂÓevÚ„ ‰¯tk‰««»»¿ƒ∆
È„È ÏÚ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁka«…«¿ƒ«¿≈
ÔÈ�ÚL ÔÂÈk ,‰·eLz‰«¿»≈»∆ƒ¿«
Ì„‡‰L ‡e‰ ‰·eLz‰«¿»∆»»»
,BlL ˙BÏa‚‰‰Ó ‡ˆBÈ≈≈««¿»∆
È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ ÔÎÏ»≈««¿»»∆«¿≈
˙BÁk‰a ‡È‰ ‰·eLz‰«¿»ƒ¿«…
‰Úe�za Ì‰L BÓk¿∆≈ƒ¿»
È„Î·e .‰‡ÏÚ‰„¿«¬»»ƒ¿≈

‰LÏL BÓevÚ„ ‰¯tk ∆««»»¿ƒ∆
˙BÁka Ìb CLÓz ÌBÈÀ¿»««…
¯eÈv‰a Ì‰L BÓk ÌiÏb‰«¿Àƒ¿∆≈¿«ƒ

Ì‰lL,שהוא כמו האד� � ∆»∆
� מעצמו שיוצא כפי ‰e‡ולא ,

,‰·eLz‰ ˙ÂˆÓ È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿««¿»
ÌÈ·iÁ ÌÈ¯tk‰ ÌBÈa„∆¿«ƒÀƒ«»ƒ

‰·eLz ˙BNÚÏ Ïk‰62. «…«¬¿»
‰l‡ ÌÈ�È�Ú '‚c ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ≈∆
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didiיד `l mc` lke

��תקיעת העניני� ג' �גמת ה� ה��רי� ְְְִִִִֶַַָָ�ִֵ�ְִֶַ��י��
ה���בה עני� ��פר, �תקיעת ה�צוה ְְְְִִִִַַַַָָָָ��פר.
���ד �נימי וה���ל ��פר, �תקיעת ְְְִִִִִִֶַַַָָ�ְַה�ר�ז

ה��מה �מ�נה63עצ� עני� �זה� ל�מר, וי� .[ ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ל�עלה אחת ה�ד�י�, �קד� �הי� ְְְֲֳִֶֶַַַַַָָָָֹההזי�ת
היחידה ���י היא למעלה אחת למ�ה, ,64ו�בע ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָ

למ�ה ו�בע העצמ�ת, ע� מיחדת ְְְִֶֶֶַַַָָ�ְִֶ�היא
(למעלה היחידה ����י ה�א האחת) ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ(��אחרי
ה�ל�יי�, ��ח�ת ימ�� ��אד�) ְְִַַָֹ�ְְְִֵֶַָָָמה��ל�ל�ת

��אד�ה��ל�ל .65�ת ְְְִֶַָָָ

Ê‰ח) Èt ÏÚÂ'ג ��י� הח��ק לבאר י� ¿«ƒ∆ְִֵֵֵֶַָ
�מיני ד�מיני, ְְְִִִִִִִָָהעניני�

וכיו� מצוה, היא �מ�ה ה��רי�, �י�� ��מיני דת��בה ��מיני ְְְִִִִֵָָָ�ְְְְְִִִִִִִַָָ�מ�ה
ה�צו�ת �ל את יק�מ� ���ראל היא מ�כ�ח�ה ה�ריאה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ���נת
ידי על ��מ�כי� ה���יי� לכ� יד�, על ��מ�כי� ה���יי� ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוימ�יכ�

מ�� חד� א�ר אינ� מ�ה) מצות �� (��לל ���נת66ה�צ�ת מ�יו� , ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
�ה���י וא� א��. ���יי� ימ�יכ� ���ראל היא מ�כ�ח�ה ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָה�ריאה
ידי על ��מ�� וה���י �הוי' ה���י ה�א ה�צ�ת �ל ידי על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָ��מ��

א�ר �ת�רה וכ�ב�אר מהוי', למעלה ה�א �נ�67ה��ה יעלה דמי ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ
הוי'68ה�מימה תיב�ת וס�פי מ�ה תיב�ת רא�י מ�רה69ה�א ��ה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

הע�למ�ת ��ריאת �יו� מק��, מ�ל מהוי', למעלה היא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ���ה
��� א�ר ה�א זה, א�ר ימ�יכ� מ�ה מצות ידי �על היא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמ�כ�ח�ה
�הוי'. נכלל זה א�ר �� ��כלל�ת, ל�מר, [וי� לע�למ�ת. ��כ�ת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָל�
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ח).)63 (ע' ט סעי� (60 (הערה הנ"ל לנו יבחר ד"ה 23.)64ראה הערה לעיל עד"ז)65ראה ראה

קב. ע' לתהלי� אור) (יהל אוה"ת א. מב, שה"ש המאמרי�)66לקו"ת ספר מנח� תורת עד"ז ראה

ואיל�. קעב ס"ע אב סה"מ תו"מ ואיל�. ריח ס"ע תשרי ג�)67מלוקט וראה סע"ב. יג, ל� ל�

א'תקנו. א'תקנה. ע' יוהכ"פ והו"עאוה"ת הלב ערלת את "למול ש�) באוה"ת (ועד"ז ש� בתו"א

הוא הלב ערלת לאד� שיש דזה כיו� בפרטיות, אבל בכללות. שזהו לומר, ויש xapy`התשובה".

זה לכ� – לבבכ� ערלת את ומלת� שיהיה בכדי הוא כ� שנברא בזה והכוונה זה, אתבאופ� שמל ְִֶ

(היפ� ופג� כשחטא משא"כ מלכתחילה. הבריאה כוונת היא כ� כי אמיתי, חידוש אינו לבבו ערלת

הוא התשובה, ע"י זה מתק� ואח"כ הבריאה) בפני�.yecigכוונת כדלקמ� יב.)68, ל, נצבי�

רע"א).)69 (קלא, ע תיקו� א). סו, ב. (סה, כב תיקו� תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÌÈ¯tk‰ ÌBÈaLמצוות ידי על א. נמשכת: יו� של דעיצומו (שהכפרה ∆¿«ƒÀƒ
התשובה עני� ידי על ב. שלה�. בציור שה� כמו הגלויי� בכוחות � התשובה

שבתשובה הפנימי הביטול ידי על ג. דהעלאה. בתנועה שה� כמו בהכוחות �

מלכתחילה) פג� בה� שאי� הנשמה עצ� המשכת �'‚ ˙Ó‚c Ì‰≈À¿«
¯ÙBL ˙ÚÈ˜˙aL ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«»
המדרגות ג' את הממשיכי�

אמלו� דאנא א..שברצו�

,¯ÙBL ˙ÚÈ˜˙c ‰Âˆn‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»
המעוררת מלמטה ההתעוררות

הגלוי הרצו� »¿ÔÈ�Úƒב..את
˙ÚÈ˜˙a Ên¯n‰ ‰·eLz‰«¿»«¿À»ƒ¿ƒ«

¯ÙBL�האד יציאת � »
הרצו� את המעוררת מהגבלותיו,

גבול) בלי (הפלאה, ג.,הנעל�

„vnL ÈÓÈ�t Ïeha‰Â¿«ƒ¿ƒƒ∆ƒ«
‰ÓLp‰ ÌˆÚ�עצ גילוי � ∆∆«¿»»

שופר תקיעת ידי שעל הנשמה

המוחלט הרצו� את הממשיכה

העצמות בחירת ].63עצמו,
ÔÈ�Ú e‰ÊL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆ƒ¿»
eÈ‰L ˙BÈÊ‰‰ ‰�BÓL¿∆«¬»∆»
˙Á‡ ,ÌÈL„w‰ L„˜a¿…∆«√»ƒ««
,‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚnÏ¿«¿»¿∆«¿«»
Èelb ‡È‰ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡««¿«¿»ƒƒ

‰„ÈÁÈ‰64˙„ÁÈÓ ‡È‰L , «¿ƒ»∆ƒ¿À∆∆
Ú·LÂ ,˙eÓˆÚ‰ ÌÚƒ»«¿¿∆«
(˙Á‡‰ È¯Á‡lL) ‰hÓÏ¿«»∆¿«¬≈»««
‰„ÈÁÈ‰ ÈelbL ‡e‰∆ƒ«¿ƒ»
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ)¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
˙BÁka CLÓÈ (Ì„‡aL∆»»»À¿»«…
˙eÏLÏzL‰ ,ÌÈÈeÏb‰«¿ƒƒ¿«¿¿

Ì„‡aL65. ∆»»»
LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ (Á¯‡·Ï ¿«ƒ∆≈¿»≈

ÌÈ�È�Ú‰ '‚ ÔÈaL ˜elÁ‰«ƒ∆≈»ƒ¿»ƒ
È�ÈÓL„('ב פרק ,(לעיל ƒ¿ƒƒ

È�ÈÓLe ‰lÓc È�ÈÓL¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ
ÌBÈc È�ÈÓLe ‰·eL˙„ƒ¿»¿ƒƒ¿
‡È‰ ‰lÓc ,ÌÈ¯tk‰«ƒÀƒ¿ƒ»ƒ
˙�ekL ÔÂÈÎÂ ,‰ÂˆÓƒ¿»¿≈»∆«»«
‡È‰ ‰lÁzÎlÓ ‰‡È¯a‰«¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»ƒ
Ïk ˙‡ eÓi˜È Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈¿«¿∆»
eÎÈLÓÈÂ ˙BÂˆn‰«ƒ¿¿«¿ƒ

ÌÈÈelb‰'הוי ש� של «ƒƒ
ÔÎÏ ,Ì„È ÏÚ ÌÈÎLÓpL∆ƒ¿»ƒ«»»»≈
ÏÚ ÌÈÎLÓpL ÌÈÈelb‰«ƒƒ∆ƒ¿»ƒ«
Ìb ÏÏBk) ˙Bˆn‰ È„È¿≈«ƒ¿≈«

LnÓ L„Á ¯B‡ Ì�È‡ (‰lÓ ˙ÂˆÓ66‰‡È¯a‰ ˙�ekL ÔÂÈkÓ , ƒ¿«ƒ»≈»»»«»ƒ≈»∆«»««¿ƒ»
Èelb‰L Û‡Â .el‡ ÌÈielb eÎÈLÓÈ Ï‡¯NiL ‡È‰ ‰lÁzÎlÓƒ¿«¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»≈«¿ƒƒƒ≈¿«∆«ƒ
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מה�ה ל��� �הוי' ה�ק�ר70�י �ר��ת. ��י ְְְֲִֵֶַַַַַָָָ
את לה��ת והרצ�� הע�ל�, התה��ת נע�ה �����ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָ

��71הע�ל� �ימ�� ה�א לה��ת �הרצ�� וכיו� . ְְֵֶֶַָָָָָ�ְַַ
�הוי'. נכלל זה ���י הרי ה��ה, ידי �על ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָה���י
מהוי' למעלה ה�א ה��ה ידי �על �ה���י ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוזה
ההתה��ת]. מ�ק�ר למעלה ה�א זה ����י ְְְְִִִֶֶַַַָה�א
ידי �על חד�. א�ר ���י ה�א דת��בה ְְְְִִִִֵַָָָ��מיני

ה��נה�חטא (הפ� ה�ר� את והעביר �פג� ְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
את האלקי� דע�ה �אפ� �היה האד� ְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹֹ�בריאת
ה���בה, ידי על זה מתק� �� ואחר י�ר) ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָהאד�
(�ביכל) היה ��א חד� א�ר נמ�� זה ידי ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹעל

��כ�ת �� ��� הרצ��, מ�על ה�א זה �א�ר א�א ה�ריאה. �כ�נת ��ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
י�� �ל �ע��מ� ה��רי�, �י�� ��מיני דה�ריאה. וה��נה ִִֶֶ�ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָלהרצ��
א�א הרצ��. מ�על �� ��מעלה ס�� אי� א�ר עצמ�ת ���י ה�א ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמכ�ר,
ולכ�, ה�ד�י�. לקד� �ד�ל ה�ה� �נ�ת �עת �ע�ר ה�א זה עני� ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ����י
��פני ה�מי� �בעת ��אחרי �מיני ה�א ה��רי� �י�� ה�מיני ��ְְִִִַַַ�ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָ
למעלה ה�א ה��רי� �י�� ה�מיני �� �כלל�ת, �י ה��רי�, ְְִַָ�ְְְִִִִִִַַַָ�ִַי��
ה�דר �� �אי� מה הרצ��), (�על לה��ל�ל�ת ���� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמה��ל�ל�ת
ה�בעה. לפני היא �האחת ה�א ה�ד�י�, ��קד� ההזי�ת ְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ��מ�נה

�זהe‰ÊÂט) ��ד�, לכ�ר �ב�א� מ�עד �אהל יהיה לא אד� וכל ¿∆ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
אד� �ני �ניה� ��מ�ת א�ת� אפ�� ג�' יהיה לא אד� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹ��ל
�י ��ד�, לכ�ר ה�ד�י� �קד� �ד�ל ה�ה� �ל �ב�א� �וקא ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹה�א
י� עצמ�, מ�ד ה�ד�י� �קד� �היה מה��ל�ל�ת �למעלה ְְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה���י
אבל למלאכי�. מק�� י� זה ���י �לג�י לה��ל�ל�ת, ��כ�ת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָל�
ידי �על �זה ��ד�, לכ�ר ה�ד�י�) לקד� �ד�ל ה�ה� (�ל ְְְְְֳִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ�ב�א�
י�ראל לכל ��רה נמ�כה ה�ד�י� �קד� �ד�ל ה�ה� �ל ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹעב�דת�
ע� ה��מה דעצ� ההתק�ר�ת מת��ה עב�דת� ידי �על לפי ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָה�א
ל�לאכי�, מק�� נתינת ��� אי� ס�� אי� א�ר ד�עצמ�ת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָהעצמ�ת,
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מה�ה ל��� �הוי' ה�ק�ר70�י �ר��ת. ��י ְְְֲִֵֶַַַַַָָָ
את לה��ת והרצ�� הע�ל�, התה��ת נע�ה �����ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָ

��71הע�ל� �ימ�� ה�א לה��ת �הרצ�� וכיו� . ְְֵֶֶַָָָָָ�ְַַ
�הוי'. נכלל זה ���י הרי ה��ה, ידי �על ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָה���י
מהוי' למעלה ה�א ה��ה ידי �על �ה���י ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוזה
ההתה��ת]. מ�ק�ר למעלה ה�א זה ����י ְְְְִִִֶֶַַַָה�א
ידי �על חד�. א�ר ���י ה�א דת��בה ְְְְִִִִֵַָָָ��מיני

ה��נה�חטא (הפ� ה�ר� את והעביר �פג� ְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
את האלקי� דע�ה �אפ� �היה האד� ְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹֹ�בריאת
ה���בה, ידי על זה מתק� �� ואחר י�ר) ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָהאד�
(�ביכל) היה ��א חד� א�ר נמ�� זה ידי ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹעל

��כ�ת �� ��� הרצ��, מ�על ה�א זה �א�ר א�א ה�ריאה. �כ�נת ��ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
י�� �ל �ע��מ� ה��רי�, �י�� ��מיני דה�ריאה. וה��נה ִִֶֶ�ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָלהרצ��
א�א הרצ��. מ�על �� ��מעלה ס�� אי� א�ר עצמ�ת ���י ה�א ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמכ�ר,
ולכ�, ה�ד�י�. לקד� �ד�ל ה�ה� �נ�ת �עת �ע�ר ה�א זה עני� ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ����י
��פני ה�מי� �בעת ��אחרי �מיני ה�א ה��רי� �י�� ה�מיני ��ְְִִִַַַ�ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָ
למעלה ה�א ה��רי� �י�� ה�מיני �� �כלל�ת, �י ה��רי�, ְְִַָ�ְְְִִִִִִַַַָ�ִַי��
ה�דר �� �אי� מה הרצ��), (�על לה��ל�ל�ת ���� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמה��ל�ל�ת
ה�בעה. לפני היא �האחת ה�א ה�ד�י�, ��קד� ההזי�ת ְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ��מ�נה

�זהe‰ÊÂט) ��ד�, לכ�ר �ב�א� מ�עד �אהל יהיה לא אד� וכל ¿∆ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
אד� �ני �ניה� ��מ�ת א�ת� אפ�� ג�' יהיה לא אד� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹ��ל
�י ��ד�, לכ�ר ה�ד�י� �קד� �ד�ל ה�ה� �ל �ב�א� �וקא ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹה�א
י� עצמ�, מ�ד ה�ד�י� �קד� �היה מה��ל�ל�ת �למעלה ְְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה���י
אבל למלאכי�. מק�� י� זה ���י �לג�י לה��ל�ל�ת, ��כ�ת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָל�
ידי �על �זה ��ד�, לכ�ר ה�ד�י�) לקד� �ד�ל ה�ה� (�ל ְְְְְֳִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ�ב�א�
י�ראל לכל ��רה נמ�כה ה�ד�י� �קד� �ד�ל ה�ה� �ל ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹעב�דת�
ע� ה��מה דעצ� ההתק�ר�ת מת��ה עב�דת� ידי �על לפי ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָה�א
ל�לאכי�, מק�� נתינת ��� אי� ס�� אי� א�ר ד�עצמ�ת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָהעצמ�ת,
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פ"ט.)70 תשע) ולא עשר (שער א שער פרדס (ברע"מ). סע"ב רנז, זח"ג וראה רפ"ד. שעהיוה"א

להוות)71 ית' ברצונו שעלה הוא הראשו� דהוי' הוי', שמות ב' בעני� בכ"מ מהמבואר להעיר

ובכ"מ). ואיל�. שסה ע' תרנ"ו (סה"מ העולמות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

a�ש‰e‰Ó ÔBLÏ 'ÈÂ‰a Èk .'ÈÂ‰70.˙Bb¯c ÈzL.א¯B˜n‰ «¬«»ƒ«¬«»»¿«∆¿≈«¿«»
,ÌÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ ‰NÚ� epnnL.ב˙‡ ˙Be‰Ï ÔBˆ¯‰Â ∆ƒ∆«¬»ƒ¿«»»¿»»¿«∆

ÌÏBÚ‰71L ÔÂÈÎÂ ‰Èelbבתו�. Ìb CLÓÈL ‡e‰ ˙Be‰Ï ÔBˆ¯‰ »»¿≈»∆»»¿«∆À¿«««ƒ
ÏÚL Èelb‰L ‰ÊÂ .'ÈÂ‰a ÏÏÎ� ‰Ê Èelb È¯‰ ,‰ln‰ È„È ÏÚL∆«¿≈«ƒ»¬≈ƒ∆ƒ¿««¬«»¿∆∆«ƒ∆«

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰ln‰ È„È¿≈«ƒ»¿«¿»
‰Ê ÈelbL ‡e‰ 'ÈÂ‰Ó≈¬«»∆ƒ∆
¯B˜nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»ƒ¿
È�ÈÓLe .[˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«¿ƒƒ
¯B‡ Èelb ‡e‰ ‰·eL˙„ƒ¿»ƒ
‡ËÁL È„È ÏÚc .L„Á»»¿«¿≈∆»»
C¯c‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Â Ì‚Ùe»«¿∆¡ƒ∆«∆∆
˙‡È¯·c ‰�ek‰ CÙ‰)≈∆««»»ƒ¿ƒ«
ÔÙ‡a ‰È‰L Ì„‡‰»»»∆»»¿…∆
˙‡ ÌÈ˜Ï‡‰ ‰NÚ„¿»»»¡…ƒ∆

¯LÈ Ì„‡‰בפרק כמבואר »»»»»
ÏÚג' ‰Ê Ô˜˙Ó Ík ¯Á‡Â (¿««»¿«≈∆«

‰Ê È„È ÏÚ ,‰·eLz‰ È„È¿≈«¿»«¿≈∆
‡lL L„Á ¯B‡ CLÓ�ƒ¿»»»∆…
˙�eÎa Ìb (ÏÎÈ·k) ‰È‰»»ƒ¿»…«¿«»«
‰Ê ¯B‡L ‡l‡ .‰‡È¯a‰«¿ƒ»∆»∆∆
LiL ,ÔBˆ¯‰ ÏÚaÓ ‡e‰ƒ««»»∆≈
ÔBˆ¯‰Ï ˙eÎiL Bl«»¿»»
.‰‡È¯a‰„ ‰�ek‰Â¿««»»¿«¿ƒ»
,ÌÈ¯tk‰ ÌBÈc È�ÈÓLe¿ƒƒ¿«ƒÀƒ
,¯tÎÓ ÌBÈ ÏL BÓevÚL∆ƒ∆¿«≈
ÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ Èelb ‡e‰ƒ«¿≈
ÏÚaÓ Ìb ‰ÏÚÓlL ÛBÒ∆¿«¿»«ƒ««
ÔÈ�Ú ÈelbL ‡l‡ .ÔBˆ¯‰»»∆»∆ƒƒ¿»
˙q�k ˙Úa ¯wÚa ‡e‰ ‰Ê∆¿ƒ»¿≈¿ƒ«
L„˜Ï ÏB„b Ô‰k‰«…≈»¿…∆
Ìb ,ÔÎÏÂ .ÌÈL„w‰«√»ƒ¿»≈«
ÌÈ¯tk‰ ÌBÈc È�ÈÓM‰«¿ƒƒ¿«ƒÀƒ
È¯Á‡lL È�ÈÓL ‡e‰¿ƒƒ∆¿«¬≈
ÌBÈ È�ÙlL ÌÈÓi‰ ˙Ú·Lƒ¿««»ƒ∆ƒ¿≈
Ìb ,˙eÏÏÎa Èk ,ÌÈ¯tk‰«ƒÀƒƒƒ¿»«
ÌÈ¯tk‰ ÌBÈc È�ÈÓM‰«¿ƒƒ¿«ƒÀƒ
‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»
CiML ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿∆«»
ÏÚa) ˙eÏLÏzL‰Ï¿ƒ¿«¿¿««
Ôk ÔÈ‡L ‰Ó ,(ÔBˆ¯‰»»«∆≈≈
˙BÈÊ‰‰ ‰�BÓLa ¯„q‰«≈∆ƒ¿∆«¬»
‡e‰ ,ÌÈL„w‰ L„˜aL∆¿…∆«√»ƒ
È�ÙÏ ‡È‰ ˙Á‡‰L∆»««ƒƒ¿≈

.‰Ú·M‰«ƒ¿»
‡Ï Ì„‡ ÏÎÂ e‰ÊÂ (Ë¿∆¿»»»…
B‡B·a „ÚBÓ Ï‰‡a ‰È‰Èƒ¿∆¿…∆≈¿

Ô˙B‡ elÙ‡ 'B‚ ‰È‰È ‡Ï Ì„‡ ÏkL ‰Êc ,L„wa ¯tÎÏ�מלאכי ¿«≈«…∆¿∆∆»»»…ƒ¿∆¬ƒ»
ÏB„b Ô‰k‰ ÏL B‡B·a ‡˜Âc ‡e‰ Ì„‡ È�t Ì‰È�t ˙eÓcL∆¿¿≈∆¿≈»»«¿»¿∆«…≈»
‰ÏÚÓÏc Èelb‰ Èk ,L„wa ¯tÎÏ ÌÈL„w‰ L„˜a¿…∆«√»ƒ¿«≈«…∆ƒ«ƒƒ¿«¿»
BÏ LÈ ,BÓˆÚ „vÓ ÌÈL„w‰ L„˜a ‰È‰L ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿∆»»¿…∆«√»ƒƒ««¿≈
,˙eÏLÏzL‰Ï ˙eÎiL«»¿ƒ¿«¿¿
ÌB˜Ó LÈ ‰Ê Èelb Èa‚Ïe¿«≈ƒ∆≈»
B‡B·a Ï·‡ .ÌÈÎ‡ÏÓÏ¿«¿»ƒ¬»¿
L„˜Ï ÏB„b Ô‰k‰ ÏL)∆«…≈»¿…∆
,L„wa ¯tÎÏ (ÌÈL„w‰«√»ƒ¿«≈«…∆
B˙„B·Ú È„È ÏÚL ‰Êc¿∆∆«¿≈¬»
L„˜a ÏB„b Ô‰k‰ ÏL∆«…≈»¿…∆
‰¯tk ‰ÎLÓ� ÌÈL„w‰«√»ƒƒ¿¿»«»»
ÈÙÏ ‡e‰ Ï‡¯NÈ ÏÎÏ¿»ƒ¿»≈¿ƒ
‰lb˙Ó B˙„B·Ú È„È ÏÚL∆«¿≈¬»ƒ¿«»
ישראל ע� כל אצל

˜˙‰‰ÌˆÚ„ ˙e¯M «ƒ¿«¿¿∆∆
,˙eÓˆÚ‰ ÌÚ ‰ÓLp‰«¿»»ƒ»«¿
ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚa„∆¿«¿≈
ÌB˜Ó ˙�È˙� ÌeL ÔÈ‡≈¿ƒ«»
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didiטז `l mc` lke

�לח�ד�הי �מל�א לא72י�ראל אד� �ל אז לכ� , ְְְִִִֵֵַָָָָָָָֹ
אד�. �ני �ניה� ��מ�ת א�ת� אפ�� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָיהיה

ÛÈÒB‰Ïe73,ע�ד זה ���י מאיר נעילה ��תפ�ת ¿ƒְְִִִִִֵֶֶַָ
ה��רי� �י�� �מ�ס� מא�ר ִ�ְְֲִֵֵֶַָי�תר
�י�� �ד�ל �כה� העב�דה סדר א�מרי� ���ְְְֲִֵֵֶֶָָָָֹ
ה� ה��רי� �י�� �פ��ת החמ�ה �י ִֵ�ְְֲִִִִִַַָ�ִַה��רי�.
נ�מה ר�ח נפ� ����מה, �ר��ת חמ�ה ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�נגד
ר�ח �נפ� ה� הרא��נ�ת �פ��ת דג' ויחידה. ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָח�ה
�ח�ה, היא ה��רי� �י�� מ�ס� �תפ�ת ְִִַָ�ְְְִִַַָָָנ�מה,
ולכ� נעילה. �תפ�ת (�ע�ר) ה�א �יחידה ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָוה���י
ה�ערי� �ל ננעלי� אז �י נעילה, ��� ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָנקראת
וכ�') נאצלי� (ואפ�� עלי�ני� הכי נבראי� ְְְְֱֲֲִִִִִִֶֶַַָָוג�
�לח�ד�הי. �מל�א י�ראל ל�נס, יכ�לי� ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָאי�

e‰ÊÂ��הר�� ��ת�ב ה�ס�ק74מה �התו�ע75על א�� אי� עמד ולא ¿∆ְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
�גי� כ�' י�ראל �ה� מתח�ר הוה דקוב"ה �זמנא אחיו, אל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָי�ס�

���� מתח�ר76�� קוב"ה �עני� ל�מר �י� לכ�, �היה עצרת ה�מיני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ע� דהעצמ�ת העצמית וההתק�ר�ת היחידה ���י ה�א �י�ראל ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ�ה�
ה�א י�ס� ��� לי�ס�, זה �עני� �ה�יכ�ת ל�מר [וי� ה��מה. ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעצ�

אחר �� לי הוי' י�ס� �� ��77על נע�ה אחר ��� ���י78, ידי על �י , ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
אחיו) אל י�ס� (�התודע �י�ראל דהעצמ�ת העצמית ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהתק�ר�ת
וכ�ד�ע עצרת, ��מיני ה�א זה וג��י .[�� ה�א אחר ��� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָמת��ה
א�א ה��רי�, וי�� ה�נה ��רא� העניני� �ל י�נ� עצרת ִֶָ�ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ���מיני

�היה� עצרת ה�מיני ���� ולכ� ה�מחה, �קו ה� עצרת ��מיני ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
יהי� א��.79לכ�, לזרי� ואי� לב�� ל� ְְְְְְִִִֵֶַָָָ
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א.)72 לב, זח"ג נדפס)73ראה – תשכ"ג השואבה בית שמחת שיחת יותר בפרטיות ראה לקמ� בהבא

.1154 ע' ח"ד ביו�)74בלקו"ש ד"ה וסו� ריש א'תקנט. ע' יוהכ"פ באוה"ת הובא ב. רח, ח"א

ש� לו. ע' תרפ"ז (סה"מ תרפ"ז ב'קנג); ע' ש� ב'קמט. ע' ה (כר� שמע"צ באוה"ת עצרת: השמיני

ואיל�). רטו ע' תשרי מלוקט המאמרי� ספר מנח� (תורת ה'תש"מ נא); א.)75ע' מה, פינחס)76ויגש

לה. כד.)77כט, ל, א.)78ויצא תתשכג, ו כר� ויצא הובא)79אוה"ת כג. פט"ו, שמו"ר יז. ה, משלי

ע' ה'תש"ד (סה"מ ה'תש"ד מד); ע' ש� לה. ע' עת"ר (סה"מ עת"ר ביוהשמע"צ: ד"ה וסו� בריש

ע' ש� .71 ע' ה'שי"ת (סה"מ ה'שי"ת ;(73 ע' ש� .69 ע' ה'תש"ט (סה"מ ה'תש"ט ;(47 ע' ש� .43

ועוד. רכה). ע' רטו. ע' תשרי מלוקט המאמרי� ספר מנח� (תורת ה'תש"מ ;(82

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

È‰B„BÁÏa ‡kÏÓe Ï‡¯NÈ ,ÌÈÎ‡ÏnÏ(הקב"ה) והמל� ישראל [=ע� ««¿»ƒƒ¿»≈«¿»ƒ¿ƒ
eÓcL˙72בלבד] Ô˙B‡ elÙ‡ ‰È‰È ‡Ï Ì„‡ Ïk Ê‡ ÔÎÏ ,»≈»»»»…ƒ¿∆¬ƒ»∆¿

.Ì„‡ È�t Ì‰È�t¿≈∆¿≈»»
ÛÈÒB‰Ïe73¯L‡Ó ¯˙BÈ „BÚ ‰Ê Èelb ¯È‡Ó ‰ÏÈÚ� ˙lÙ˙aL , ¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈ƒƒ∆≈≈¬∆

ÌÈ¯tk‰ ÌBÈc ÛÒeÓa¿»¿«ƒÀƒ
¯„Ò ÌÈ¯ÓB‡ daL∆»¿ƒ≈∆
ÌBÈa ÏB„b Ô‰Îc ‰„B·Ú‰»¬»¿…≈»¿
‰MÓÁ‰ Èk .ÌÈ¯tk‰«ƒÀƒƒ«¬ƒ»
Ì‰ ÌÈ¯tk‰ ÌBÈc ˙BlÙz¿ƒ¿«ƒÀƒ≈
˙Bb¯c ‰MÓÁ „‚�k¿∆∆¬ƒ»«¿
Áe¯ LÙ� ,‰ÓLpaL∆«¿»»∆∆«
'‚„ .‰„ÈÁÈÂ ‰iÁ ‰ÓL�¿»»«»ƒ¿ƒ»¿
Ì‰ ˙B�BL‡¯‰ ˙BlÙz¿ƒ»ƒ≈
ÛÒeÓ ˙lÙ˙e ,�"¯�a¿¿ƒ«»
,‰iÁa ‡È‰ ÌÈ¯tk‰ ÌBÈc¿«ƒÀƒƒ¿«»
‡e‰ ‰„ÈÁÈc Èelb‰Â¿«ƒƒ¿ƒ»
.‰ÏÈÚ� ˙lÙ˙a (¯wÚa)¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
,‰ÏÈÚ� ÌLa ˙‡¯˜� ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈¿≈¿ƒ»
Ïk ÌÈÏÚ�� Ê‡ Èkƒ»ƒ¿»ƒ»
ÌÈ‡¯·� Ì‚Â ÌÈ¯ÚM‰«¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ
elÙ‡Â) ÌÈ�BÈÏÚ ÈÎ‰¬ƒ∆¿ƒ«¬ƒ
ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ ('eÎÂ ÌÈÏˆ‡�∆¡»ƒ¿≈¿ƒ
‡kÏÓe Ï‡¯NÈ ,Ò�kÏƒ»≈ƒ¿»≈«¿»

.È‰B„BÁÏaתפילת ובזמ� ƒ¿ƒ
היחידה מדרגת מתגלה נעילה

שהיא כפי היהדות] [=נקודת

שהיהודי הקב"ה. ע� מאוחדת

ה�. אחת מציאות והקב"ה

·e˙kL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»
¯‰fa74˜eÒt‰ ÏÚ75‡ÏÂ «…«««»¿…

ÚcÂ˙‰a Bz‡ LÈ‡ „ÓÚ»«ƒƒ¿ƒ¿««
‡�ÓÊa ,ÂÈÁ‡ Ï‡ ÛÒBÈ≈∆∆»¿ƒ¿»
¯aÁ˙Ó ‰Â‰ ‰"·Â˜„¿¬»ƒ¿«≈

'eÎ Ï‡¯NÈ e‰a�בזמ=] ¿ƒ¿»≈
ישראל] ע� מתחבר שהקב"ה

Ck ÔÈ‚aלשמיני בנוגע [=לכ�] ¿ƒ»
כתוב ‰ÌBia76È�ÈÓMעצרת ««¿ƒƒ

˙¯ˆÚ[קליטה [=העכבה, ¬∆∆ַ

ÌÎÏ ‰È‰zהאורות שכל ƒ¿∆»∆
בחודש המתגלי� הנעלי�

עצרת בשמיני נקלטי� השביעי,

ישראל בנשמות LÈcרק ,¿≈
‰"·Â˜ ÔÈ�ÚL ¯ÓBÏ«∆ƒ¿»
Ï‡¯NÈa e‰a ¯aÁ˙Óƒ¿«≈¿¿ƒ¿»≈
‰„ÈÁÈ‰ Èelb ‡e‰ƒ«¿ƒ»
˙ÈÓˆÚ‰ ˙e¯M˜˙‰‰Â¿«ƒ¿«¿»«¿ƒ
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– הק'* בחדרו ליובאוויטש, תמימי� תומכי ישיבות לעסקני –

מוגה בלתי

לכא�.‡ לבוא טירחתכ� על תודתי את אביע לראש לכל .

ישראל בני אצל להנהוג טובה1ובהתא� וחתימה כתיבה לחבירו) (אחד מאחלי� ותשרי אלול חדשי שבמש�
והנגלה. הנראה בטוב טובה, חתימה וגמר חתימה לכ� מאחל הנני –

היינו, טובה, תהיה שהתוצאה באופ� ג� להיות יכול – הקב"ה אצל – טוב;zilkzdy"טוב" היא הדבר של
את תראו עצמו בפני יו� שבכל לכ�, מאחל הנני – עצמו בפני לדבר יו� כל נחשב בניֿאד� שאצל כיו� אבל,

dfהטוב meiayמצד טוב רק לא כלומר, ,oeaygdוהנגלה הנראה טוב א�, כי טובה, תוצאה מזה .2שיהי'

ישראל· בני בכל3. ומתוקה, טובה שנה בית� ולבני לה� הקב"ה העניק השנה שבראש ובטוחי� מקווי�
והנגלה. הנראה בטוב רויחי, ומזוני חיי בני הפרטי�,

ראש שבי� הימי� את הקב"ה נת� – ניטא") שיעור קיי� דא� איז גוט ("צו שיעור לו אי� שטוב כיו� ָָאבל,
ית� הכיפורי� שביו� לפעול יכולי� אלו בימי� העבודה ידי שעל תשובה, ימי עשרת הכיפורי�, ליו� השנה

והרחבה" כו' המלאה "מידו יותר, ועוד יותר הקב"ה.4הקב"ה של ליכלתו בהתא� ,

במחזור אומרי� אנו זה על – אלו? בימי� הדרושה העבודה ג'5מהי ידי שעל וצדקה", תפלה "תשובה, :
והרחבה. המלאה מידו שית� הקב"ה אצל פועלי� אלו דברי�

קיימי� אלו דברי� שג' נראה, ראשונה שבהשקפה – ג�ובהקדמה שהרי (להבדיל), העול� אומות אצל ג�
של לאמיתתו אמנ�, (צדקה). "טשאריטי" (תפלה), "�רייער" (תשובה), "רע�ענטענס" של המושג ישנו ַאצל�
אצל שה� כפי – להבדיל – ועד ישראל בני אצל שה� כפי הנ"ל הדברי� בג' ומהותי גדול הבדל קיי� דבר,

וצדקה". תפלה "תשובה, עצמ�: אלו בתיבות ג� מתבטא זה והבדל העול�. אומות

תשובה:‚ .

זה אי� ישראל בני אצל אבל "חרטה". – הוא הקודש בלשו� – "רע�ענטענס" המלה של המדוייק תרגומה
"תשובה". בש� א�, כי "חרטה", בש� נקרא

הפכי: הוא ל"תשובה" "חרטה" בי� החילוק

ורצונו טוב, דבר עשה שלא על או טוב, לא דבר שעשה על מצטער האד� חדש. דבר – מדגישה "חרטה"
חדשה. בדר� להתנהג

טוב לעשות ורצונו בעצ�, טוב הוא יהודי חזרה. שיבה – מדגישה –6"תשובה" שונות שמסיבות אלא, ,

טוב. הוא בעצ� אבל, טוב. לא דבר עשה – במקצת באשמתו או כלל, באשמתו שאינ�

אי�"), אינעווייניקסט� זיי� ("צו שלו הפנימי לה"אני" ומקורו, לשרשו שחוזר – ד"תשובה" העני� תוכ� וזהו
בחייו. "בעלֿהבית" שנעשה באופ� שלו הפנימי ה"אני" את ומגלה

מישראל ואחד אחד כל אצל התשובה עני� ישנו שוא�7ולכ� שתמיד כלומר, תשובה, שייכת צדיק אצל ג� :
במצב שיהי' כמה עד שכ�, התשובה, עבודת שייכת רשע אצל וג� ולגלותו. שלו הפנימי ה"אני" אל להגיע הוא
אל לשוב רק א�, כי חדש, דבר ליצור צרי� שאינו כיו� תשובה, לעשות תמיד ובאפשריותו בכחו יש ירוד,

שלו. הפנימי ה"אני"
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תמימי�" "תומכי ישיבות של השנתי ה"דינער" ע� בקשר (*

ס"ח. לקמ� ראה � ליובאוויטש
הל'1) מהרי"ל (מלקוטי ס"ט סתקפ"א או"ח אפרי� מטה ראה

הנוראי�). ימי�
וש"נ.2) ואיל�. 125 ע' ח"ו תו"מ ג� ראה
בלקו"ש3) ונדפס שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה סוס"ו עד מכא�

המו"ל. ע"י מ"מ איזה עוד ניתוספו זו במהדורא – ואיל�. 409 ע' ח"ב
דברהמ"ז.4) הג' ברכה נוסח
הנוראי�.5) ימי� בתפלת תוק�" "ונתנה בפיוט
ספ"ב.6) גירושי� הל' רמב"� ראה
(7.(47 ע' תש"ב (סה"ש 23 ע' שיקאגא ביקור קונטרס ראה
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אל לשוב רק א�, כי חדש, דבר ליצור צרי� שאינו כיו� תשובה, לעשות תמיד ובאפשריותו בכחו יש ירוד,

שלו. הפנימי ה"אני"

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

תמימי�" "תומכי ישיבות של השנתי ה"דינער" ע� בקשר (*

ס"ח. לקמ� ראה � ליובאוויטש
הל'1) מהרי"ל (מלקוטי ס"ט סתקפ"א או"ח אפרי� מטה ראה

הנוראי�). ימי�
וש"נ.2) ואיל�. 125 ע' ח"ו תו"מ ג� ראה
בלקו"ש3) ונדפס שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה סוס"ו עד מכא�

המו"ל. ע"י מ"מ איזה עוד ניתוספו זו במהדורא – ואיל�. 409 ע' ח"ב
דברהמ"ז.4) הג' ברכה נוסח
הנוראי�.5) ימי� בתפלת תוק�" "ונתנה בפיוט
ספ"ב.6) גירושי� הל' רמב"� ראה
(7.(47 ע' תש"ב (סה"ש 23 ע' שיקאגא ביקור קונטרס ראה



b"iyz'dיח ixyz e"`e ,epif`d zyxt 'd mei zgiy

תפלה:„ .

הדבר אי� ישראל בני אצל אבל "בקשה". – הוא הקודש בלשו� – "�רייער" המלה של המדוייק תרגומה
"תפלה". בש� א�, כי "בקשה", בש� נקרא

התחברות פירושה ו"תפלה" תחינה, פירושה "בקשה" הפכי: הוא ג� ל"תפלה" "בקשה" בי� .8החילוק

או דבר, לו חסר לא וכאשר לו. החסר את למטה, מלמעלה שית�, מהקב"ה שמבקש – מדגישה "בקשה"
זה ועני� למעלה. מלמטה הקב"ה, ע� התחברות – מדגישה "תפלה" בקשה. שייכת לא – לדבר רצו� לו שאי�

עת. ובכל כול� אצל שיי�

מוכרחת אליו, ונתחברה לגו� ירדה שהנשמה זה מצד אמנ�, הקב"ה. ע� הקשורה נשמה לו יש יהודי כל
הקב"ה. ע� התקשרותה נחלשת זמ� ובאותו וכיו"ב, שתי' אכילה, כגו� גופניי�, עניני� ע� להתקשר הנשמה

הקב"ה. ע� הקשר את ולחזק לחדש כדי לתפלה, ביו� מסויימי� זמני� נקבעו ולכ�

תחינה רק אינה תפלה כי, דבר, שו� לה� חסר שלא אלו אצל ג� – התוק� ובכל – התפלה עני� ישנו ולכ�
ע� האד� ודביקות התקשרות א�פריש") ("דער וריענו� חידוש – הוא התפלה עני� עיקר אלא, בלבד, ָובקשה

הקב"ה.

צדקה:‰ .

הדבר אי� ישראל בני אצל אבל "חסד". – הוא הקודש בלשו� – "טשאריטי" המלה של המדוייק ַתרגומה
"צדקה". בש� א�, כי "חסד", בש� נקרא

ל"צדקה" "חסד" בי� הפכי:9החילוק הוא ג�

לית� מחוייב אינו והוא מגיע, לא להזולת כלומר: מענטש"). גוטער ("א טוב אד� שהוא – מדגיש ַ"חסד"
שמצד אלא לו.eaehלו, נות�

אופני�: ובשני שבדבר. ("גערעכטיקייט") הצדק את מדגישה – "צדקה" זאת, לעומת

הוא שיתנ�aiiegnא) כדי בפקדו� אלו מעות לו נת� הקב"ה שלו; את נות� שאינו יודע הוא לזולתו. לתת
.10לזולתו

צרי� – דבר לו חייב אינו בודאי הקב"ה והרי לו, ית� שהקב"ה זקוק שהוא כיו� לעשותaiiegneב) הוא
מדה" כנגד יותר11"מדה לו ית� שהקב"ה למעלה, ג� מעורר זה ידי ועל לו. חייב שאינו א� לזולתו, לית� ,

מכחותיו. יותר לזולתו נת� הוא שג� כיו� לו, שמגיע ממה

אלו במוסדות מהמתחנכי� אחד כל אשר, תורה, מוסדות עבור צדקה וביחוד לרבי�, השייכת צדקה ובפרט
מוסדות בשביל צדקה נותני� כאשר הנה בסביבתו, בעתיד ומורהֿדר� בישראל, בית לבני� בעתיד יסוד מהוה

אתהכאל ג� ת� כביכול, של�, ה"עסקי�" בשביל מכחותי יותר נתתי אני ולומר: הקב"ה אל לבוא יכולי� ו,
הצרכי� בשביל שמגיע, ממה .ilyיותר

Âחתימה וגמר חתימה שתהי' פועלי� יד� שעל – וצדקה" תפלה "תשובה, – הדברי� ג' של תוכנ� וזהו .
טובה:
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בטוב ומתוקה טובה שנה יותר, עוד הכפורי� ביו� נות� השנה, בראש הקב"ה שנת� הטוב על נוס� אזי, –

והנגלה. הנראה

Êנתינת ידי על היא לו שמגיע ממה יותר לאד� וישפיע ית� שהקב"ה לפעול שהדר� ה) (סעי� לעיל האמור .

באור העול� כל את שמאירי� תלמידי� שמעמידי� התורה מוסדות עבור צדקה נתינת ובפרט בכלל, צדקה
ליובאוויטש: תמימי� תומכי של המוסדות עבור צדקה נתינת אודות כשמדובר יתירה בהדגשה הוא – התורה
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אוה"ת8) סע"ד). (עט, תרומה ר"פ תו"א ח. ל, ויצא פרש"י ראה
ובשוה"ג 92 הערה קמה ע' ח"ד מלוקט סה"מ א. שפ, ויחי להצ"צ

וש"נ. ש�.
ב9) צז, וירא באוה"ת ונתבאר הובא פנ"ג. ח"ג מו"נ ג� ראה

ועוד. ואיל�.
ש�10) ראב"ע טז. יח, משלי אלשי� ד. כב, משפטי� אוה"ח ראה

ועוד. א. קיט, ח"א קונטרסי� סה"מ יז. יט,
ואיל�.11) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרי� – חז"ל לשו�
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אדמו"ר מו"ח וכ"ק נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק – תמימי� תומכי ישיבות שתלמידי12מייסדי הנהיגו –

החסידות תורת ע� ביחד הנגלה תורת ילמדו ושמחה13הישיבה חיות מכניס החסידות) (לימוד זה שלימוד ,

את להפי� בהתלמידי� איינגעווארצלט") ("האב� השרישו הישיבה מייסדי ועוד: זאת התורה. ָָבכללות
העול�. כל את ה� מאירי� זה ידי שעל כ� שלה�, בהסביבה ג� והשקפותיה� שיטותיה�

להכניס ג� כולל המתאי�, באופ� תלמידיה� את לחנ� תמימי� תומכי לישיבות מאפשרי� כאשר ולכ�,
הרי – יהודי� של שלימה בקהילה מאיר נר יהי' אלו מתלמידי� ואחד אחד כל אשר, לישיבה, חדשי� תלמידי�

אור" ותורה מצוה "נר ידי על ישראל בני של קהילות ריבוי מאירי� זה ידי תורת14על זוהי שבתורה, ומאור ,
.15החסידות

המלאה "מידו שלו עניניו עבור הקב"ה לו ית� זה ידי על הרי – הקב"ה של מ"עסקיו" בודאי שזהו וכיו�
והרחבה". כו'

***

Á"שהרה [לאחרי גורארי'. שמרי' ר' הרה"ח לשמוע16ג רוצי� שהבעליֿבתי� שליט"א אדמו"ר לכ"ק אמר
לה"דינער" בקשר שליט"א:]17משהו אדמו"ר כ"ק אמר –

חז"ל שבתות18אמרו מהוצאת חו� הכפורי� יו� ועד השנה מראש לו קצובי� אד� של מזונותיו "כל :

בחשבונו ג� ניתוס� זה ידי ועל לו", מוסיפי� הוסי� א� . . תורה לתלמוד בניו והוצאת טובי� ימי� והוצאת
האד� של .19הפרטי

ד"גבאי המעלה ג� לה� שיש אלה ובפרט הצדקה, בנתינת להוסי� אלו בימי� מחליטי� כאשר ובמילא,
עצמה מהנתינה יותר גדולה שהיא שלה�20צדקה" הפרטי בהחשבו� ג� יותר עוד הקב"ה מוסי� אזי –21.

ה' "דרשו נאמר תשובה ימי לעשרת שבנוגע בהיותוe`vndaוכיו� אלוaexw"22קראוהו שבימי� היינו, ,

יתעורר ואחד אחד שכל המתאי� סיזע�") ("דער הזמ� זה הרי – מישראל ואחד אחד לכל קרוב הוא הקב"ה
בהחשבו� יותר עוד הקב"ה יוסי� זה ידי על אשר, בזה, חביריו את לעורר וכ� הצדקה, בנתינת להוסי� בעצמו

שלה�. הפרטי

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיי�

ומתוקה. טובה ושנה הצלחה, ברכת
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ע'12) ח"ב (לקו"ש בהערה תשי"ב דחנוכה חמישי נר שיחת ראה
.15 ע' קפא חוברת "רשימות" ג� וראה .(227 ע' ח"ד תו"מ .484

לסה"מ13) בהוספות נדפסה – תרנ"ט שמח"ת ליל שיחת ראה
ועוד. תרנ"ט.

כג.14) ו, משלי
חגיגה15) ירושלמי ש�. ענ� יפה ובפי' ב דאיכ"ר פתיחתא ראה

סה"מ א'שכב. ע' ח"ג תער"ב המש� ש�. קה"ע ובפי' ה"ז פ"א
וש"נ. .176 ע' תרפ"ט

(16) ליובאוויטש תו"ת הישיבות מרכז הפועל ועד ).l"endיו"ר

בשבט.17) שני בא, לפרשת ראשו� ביו� תו"ת, ישיבות לטובת

ח"ז באג"ק שנדפסו זו לחגיגה שליט"א אדמו"ר כ"ק מכתבי ג� וראה
כ"א וישב, פ' ג' יו� שיחות ואיל�. קעז ס"ע חכ"א ואיל�. סד ס"ע
(ש� ס"כ שבט מבה"ח שמות, ש"פ ואיל�). 227 ע' ח"ז (תו"מ כסלו

ואיל�). 285 ס"ע
רע"א.18) טז, ביצה
ש�.19) לע"י יוס� וע� הרי"� פי' ראה
ה"ו.20) פ"י עניי� מתנות הל' רמב"� א. ט, ב. ח, ב"ב ראה

ס"ה. סרמ"ט יו"ד טושו"ע
(21) קצת ).l"endחסר

וש"נ.22) א. יח, ר"ה וראה ו. נה, ישעי'
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אדמו"ר מו"ח וכ"ק נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק – תמימי� תומכי ישיבות שתלמידי12מייסדי הנהיגו –

החסידות תורת ע� ביחד הנגלה תורת ילמדו ושמחה13הישיבה חיות מכניס החסידות) (לימוד זה שלימוד ,

את להפי� בהתלמידי� איינגעווארצלט") ("האב� השרישו הישיבה מייסדי ועוד: זאת התורה. ָָבכללות
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לה"דינער" בקשר שליט"א:]17משהו אדמו"ר כ"ק אמר –

חז"ל שבתות18אמרו מהוצאת חו� הכפורי� יו� ועד השנה מראש לו קצובי� אד� של מזונותיו "כל :

בחשבונו ג� ניתוס� זה ידי ועל לו", מוסיפי� הוסי� א� . . תורה לתלמוד בניו והוצאת טובי� ימי� והוצאת
האד� של .19הפרטי

ד"גבאי המעלה ג� לה� שיש אלה ובפרט הצדקה, בנתינת להוסי� אלו בימי� מחליטי� כאשר ובמילא,
עצמה מהנתינה יותר גדולה שהיא שלה�20צדקה" הפרטי בהחשבו� ג� יותר עוד הקב"ה מוסי� אזי –21.

ה' "דרשו נאמר תשובה ימי לעשרת שבנוגע בהיותוe`vndaוכיו� אלוaexw"22קראוהו שבימי� היינו, ,

יתעורר ואחד אחד שכל המתאי� סיזע�") ("דער הזמ� זה הרי – מישראל ואחד אחד לכל קרוב הוא הקב"ה
בהחשבו� יותר עוד הקב"ה יוסי� זה ידי על אשר, בזה, חביריו את לעורר וכ� הצדקה, בנתינת להוסי� בעצמו

שלה�. הפרטי

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיי�
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בשבט.17) שני בא, לפרשת ראשו� ביו� תו"ת, ישיבות לטובת

ח"ז באג"ק שנדפסו זו לחגיגה שליט"א אדמו"ר כ"ק מכתבי ג� וראה
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ש�.19) לע"י יוס� וע� הרי"� פי' ראה
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הקודש מלשו� מתורג�

.‡
‰·Â˘˙ Ï˘ ÌÈÓÈ· - Â�ÈÊ‡‰ ˙˘¯Ù

בארבעת או תשובה, בשבת תמיד נקראת האזינו פרשת

אמר אלו ימי� על אשר לסוכות, הכפורי� יו� שבי� הימי�

נ"ע (מוהרש"ב) בתשובה".1הרבי לחזור יש עתה "הנה

אכ� אנו לחלוטי�, מדוייקי� בתורה העניני� שכל וכיו�

התשובה2רואי� באגרת פרקי� שמספר על3, מבוססי�

המופיע נחלתו", חבל יעקב עמו הוי' חלק "כי הפסוק

האזינו .4בפרשת

.·
‰Ó˘�‰ - "Â˙ÏÁ� Ï·Á ·˜ÚÈ"

הזק�, אדמו"ר אומר נחלתו" חבל "יעקב המלי� על

האד� שבגו� החלק � שהנשמה ה', פרק התשובה באגרת

וקצהו למעלה קשור אחד "שראשו לחבל דומה � ושרשה

על עובר שכאשר הכרת, עני� את מבאר הוא בכ� למטה".

הוי' מש� ההמשכה חבל ונפסק "נכרת אז ר"ל, כרת איסור

הוא", ברו�

ברו� הוי' "ש� של ההמשכה" ש"חבל מוסי�, והוא

אשר עב" "חבל כמו מצוות" מתרי"ג "כלול הוא הוא"

עבירות "בשאר ג� ולכ� דקי�", חבלי� מתרי"ג "שזור

החבל ניתק אי� שאז כרת", בה� כרתelekשאי� כבאיסור ,

וכו'". הדק "חבל ניתק זאת בכל �

ו' (בפרק דבריו עני�5בהמש� הזק� אדמו"ר מסביר ,(

אשר שחבל כש� שבדיוק נחלתו". חבל "יעקב על נוס�

כאשר הרי למטה", השני וראשו למעלה אחד "ראשו

"ראשו ג� כ� ידי על נמש� השני" "ראשו את מוש� האד�

"מעשיו ידי שעל הנשמה, חבל לגבי ג� כ� הראשו�",

ל"היכלות6ומחשבותיוהרעי� מוש� הוא היהודי, של "

את ג� אלא שלמטה, הנשמה את רק לא אחרא" הסטרא

הנשמה. ומקור שורש � תתאה ה"א מדרגת ההשפעה

עבירה ידי על א� להבי�: ההמשכה,rxwpיש חבל

את עמו שלמטה" ה"ראש ימשו� מדוע כ�, לפני כאמור

זה חבל והרי שלמעלה", ?7נפסקה"ראש

הזק� אדמו"ר אומר ה') (בפרק בתחילה להבי�: יש כ�

למעלה קשור אחד הנשמהedvwe"שראשו את � למטה"

שלמטה הנשמה ואת "ראשו", בש� מכנה הוא שלמעלה

את מכנה הוא ו') (בפרק מכ� ולאחר – "קצה" odizyבש�

למעלה אחד "ראשו � "ראש" למטה"?ey`xeבש� השני

.‚
"ÌÈÈÁ ˙Ó˘� ÂÈÙ‡· ÁÙÈÂ"Ï ¯·Ò‰‰ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘

העני� את הזק� אדמו"ר מסביר עלoey`xdכאשר

לגבי נחלתו", חבל עבירה,zrixw"יעקב ידי על החבל

חיי� נשמת באפיו "ויפח הפסוק את מצטט ומבאר,8הוא ,"

"להורות כדי "ויפח" במלה דוקא משתמשת שהתורה

א� הרי כלשהו, למקו� נופח האד� שכאשר שכש� לנו",

הנופח הבל אי� בינתיי�, ומפסיק חוצ� דבר "איזה יש

מקו� לאותו כלל ומגיע דבר9עולה יש א� ממש ככה ,

והוא העליו�". הבל לבחינת האד� גו� בי� ומפסיק חוצ�

לפניו חוצ� ורוחני גשמי דבר שו� ש"אי� בנמשל, מסביר
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תש"ט,1) המאמרי� בספר (נדפס צז לקונטרס בהקדמה ונתבאר הובא

.72 הערה 220 ע' לעיל .(400 ע' חי"ד לקו"ש

פרשתנו.2) ריש לקו"ת ג� ראה – האזינו לפ' התשובה עני� שייכות ע"ד

ש�. 220 ע' לעיל

דֿו.3)

התשובה בעני� גו' חלק כי מבאר הקודמת) (שבהערה הנ"ל בלקו"ת

עילאה. תשובה שהיא נתנה", אשר האלקי� אל תשוב "והרוח דבחי'

דתשובה העני� (בעיקר) לבאר זה פסוק מביא ש�, באגה"ת משא"כ

תתאה.

לומר, מתשובהipyyויש כי האזינו, פ' קוראי� שבה� בימי� ישנ� העניני�

� לסוכות) יוהכ"פ שבי� ימי� בהד' � (ועד"ז הל'izyשבעשי"ת (רמב"� מעלות

" :(218 ע' לעיל וראה ה"ו פ"ב תשובהdtiתשובה (היינו יותר,zilrpביותר"

השנה, שבכל התשובה בחי' שג� (היינו מיד" היא ו"מתקבלת עילאה), תשובה

מיד"). היא ש"מתקבלת עשי"ת מעלת � תתאה תשובה היא שבכללות

ט.4) לב,

סע"א.5) צו,

הוא6) "לכ� ע"ב) (ריש ש� שמסיי� ממה כמוב� � כרת איסור ג� כולל

חייבי .. "שנמצאו מה שברפ"ד, הקושיא מתר� שבזה בראש", חלק נוטל

zezine zezixk�ושנותיה ימיה� ".minirpaוהאריכו

"נכרת7) כרת איסור ע"י הבית, בזמ� שדוקא לתר� אפשר הי' לכאורה

בי"ס .. תתאה ה"א בחי' השפעת "שירדה לאחר אבל כו"', ההמשכה חבל ונפסק

הסט"א, בהיכלות ג� שנמצאת מכיו� פ"ו), (אגה"ת הפסק.l`דנוגה" נעשה

חילוק ויש עבירה, כל ע"י פג� נעשה הגלות בזמ� ג� (א) כי אינו. � אבל

� ובכ"מ) ספכ"ד. (תניא כרת שבאיסורי להפג� עבירות שבשאר הפג� בי�

) הוא הפג� עני� "פגימתl`והרי מלשו� א�) כי בקליפות, וכו' הנפש הורדת

שענינה תתאה, תשובה גיסא: לאיד� (ב) פ"ה). (אגה"ת החבל הפסק הסכי�"

ג� כ� ה"ה ומחשבותיו", במעשיו "שהמשי� השכינה השפעת להחזיר הוא

.(13 הערה לקמ� (ראה הבית בזמ�

ז.8) ב, בראשית

מצד9) ה"ויפח" ישנו אז מעכבוdlrnlוג� (העונות) החוצ� שדבר אלא ,

"עונותיכ� לקמ�) בתניא (המובא הכתוב לשו� וכדיוק האד�. לגו� מלהגיע

מבדילי� אבלmkipiaהיו "ביניכ�", מצד היא שההבדלה אלקיכ�", l`לבי�

.42 הערה לקמ� וראה "אלקיכ�". מצד

"כמ"ש כותב זה שמטע� "ה�iryia'וי"ל, לפנ"ז ש� למ"ש לרמז בכדי "

שעני� וש�, בארוכה. ע"ש תש"ל. האזינו ש"פ (משיחת גו'" ה' יד קצרה לא

ל(נבואת) שיי� ).iryi'זה
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בישעיהו10יתבר�" שכתוב "כמו אלא עונותיכ�11, א� כי :

אלקיכ�". לבי� ביניכ� מבדילי� היו

ש"עונותיכ� יוצא, "ויפח" של העני� מצד מוב�: ואינו

יגיע לא העליו�" ש"הבל לכ� גורמי� מבדילי�"

dligzklnלאיזה הנופח כ"אד� שלמטה, האד� אל

הבל "אי� הרי ומפריד, שחוצ� דבר יש שכאשר מקו�",

העני� מצד ואילו מקו�". לאותו כלל ומגיע עולה הנופח

שהעבירות יוצא, נחלתו" חבל "יעקב אתzewzpnשל

הקשר? את מאפשרות אינ� ה� שמלכתחילה ולא הקשר,

מבאר נחלתו" חבל "יעקב של בעני� נוס�: הבדל

איסור ידי שעל ב'), בסעי� לעיל (כאמור הזק� אדמו"ר

כרת" בה� שאי� עבירות ו"בשאר כולו, החבל ניתק כרת

יוצא, "ויפח" של העני� מצד ואילו הדק. החבל רק ניתק

מאפשרתlkש אינה ומפריד, חוצ� דבר בהיותה עבירה,

oihelglעל מהמשל שמוב� כפי להגיע, העליו� להבל

א� א� ומפסיק", חוצ� "דבר יש שכאשר הנופח, האד�

דבר" "איזה רק � מזערית היא הבל12החציצה "אי� הרי ,

ומגיע עולה מקו�"?llkהנופח לאותו

.„
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באגרת אלו עניני� ששלשה מוב�, לעיל האמור מכל

החוצצת עבירה ידי שעל "ויפח...", של העני� – התשובה

מגיע ההבל נחלתו",dligzklnאי� חבל "יעקב של העני� ;

העבירות ידי "יעקבwzipשעל של והעני� ההמשכה; חבל

ג� האד� מוש� הרעי�..." מעשיו ידי ש"על נחלתו" חבל

שלש ה� � אחרא הסטרא להיכלות שלמעלה" ה"ראש את

שונות: דרגות

להיות שצריכה הנשמה בדרגת הוא "ויפח", של העני�

דרגהcinzנמשכת ולגבי � העליו� ההבל כיו�efמדרגת ,

שאי� עבירות ג� הרי הנופח", ה"הבל את תמיד שצרי�

להבל מאפשרות אינ� ומפריד, חוצ� דבר בהיות� כרת, בה�

האד�; גו� אל להגיע העליו�

ניתק העבירות ידי שעל נחלתו", חבל "יעקב של העני�

בינה שהקשר שלמטה, הנשמה בדרגת הוא ההמשכה, חבל

שרשה אלא`epiלבי� מחדש, תמידית המשכה של באופ�

ועתה שלמעלה, מראשו נמש� כבר שלמטה שקצהו כחבל,

שלמטה שהנשמה כזה, באופ� ביניה� קשורי� הקצוות שני

" היא אלא בעצמה, "ראש" הנשמהdvwאינה של "

שלמעלה,

דרגה ולגבי �efהעבירות עקב הקשר שניתוק כיו� ,

ידי על שהעבירותdlertהוא ,zexveiבשונה) ניתוק

ההבל אי� העבירות עקב שבה "ויפח", של מהדרגה

כרת איסורי בי� הבדל יש לכ� מלכתחילה), מגיע העליו�

כולו, החבל את מנתק כרת שאיסור אחרות, עבירות לבי�

הדק; החבל את רק מנתקות אחרות ועבירות

שבה נחלתו", חבל ב"יעקב יותר נמוכה דרגה ג� ויש

באופ� אינו שלמעלה לנשמה שלמטה הנשמה שבי� הקשר

שלמעלה, הנשמה של ו"קצה" טפלה שלמטה שהנשמה

" היא ג� כשלעצמהy`xאלא ועיקרית "

זו ובדרגה �oi`ניתוק פע� זו13א� שבדרגה וכיו� .

א� תמיד, שלמעלה" ל"ראש קשור שלמטה" ה"ראש

ומחשבותיו" הרעי� מעשיו ידי "על לפיכ� החטא, בשעת

הסטרא להיכלות שלמעלה" ה"ראש את ג� האד� מוש�

כביכול. אחרא,
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"Ï·Á" ÏÚ ¯·Ò‰‰ ÚˆÓ‡· "ÁÙÈÂ"

"יעקב של והעני� "ויפח" של שהעני� זה, הסבר על

לכאורה, יש, שונות, דרגות לשתי רומזי� נחלתו" חבל

לשאול:

ה' חלק "כי הפסוק התשובה באגרת מובא בתחילה

חבל כמו "פירוש כ�: על ומוסבר נחלתו", חבל יעקב עמו

למטה". וקצהו למעלה קשור אחד שראשו משל, דר� על

יש שכאשר "ויפח", של המשמעות מוסברת מכ� לאחר

ומפריד שחוצ� הבלדבר מגיע אי� � מבדילי� עונותיכ� �

ונפסק שנכרת הכרת, עני� "וזהו נאמר ולבסו� lagהעליו�,

ההמשכה...".

העני� על ההסבר בתו� מופיע "ויפח" של שהעני� מזה

ה"חבל", מעני� חלק שהוא לכאורה, מוכח, "חבל", של

שונות? דרגות ה� ו"חבל" ש"ויפח" לומר, ייתכ� וכיצד
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מ"ש10) על שבזה לומרlirlהחידוש כלל "שא"א ב) (פג, פ"ז ח"ב

זה על להביא דוקא כא� שהוזקק מה וג� – כפשוטו" הצמצו� dnkעני�

אגה"ת על בלקולוי"צ ביאורי� בלקו"ש נתבאר � ש�) מח"ב (ובשינוי הוכחות

יו"ד. סעי' תשנ"ב) (קה"ת

ב.11) נט,

שבנמשל12) הואhinynומה "איזה" תיבת

(א) שהרי � ומפסיק חוצ� כרת) (איסור עבה מחיצה שדוקא לפי [לא

" לכתוב צרי� הי' לא בהמשל ג� דומה`dfiא"כ, אינו שבזה (מכיו� דבר"

כותב (ב) כיyxetn"mkizeperלהנמשל). � סת�) (עונותיכ� מבדילי�" היו

א�]

) עונותיכ� ית' שלפניו אבל`dfiלפי מבדילי� שיהיו) "שו�l`עונות

ה� שג� לומר, סברא שהי' וא� ורוחני" גשמי עב) היותר ואפילו דבר

חוצצי�).

להיות13) שישראל, אלא .7 הערה כנ"ל הבית, בזמ� ג� הוא זה ועני�

כמו תתאה ה"א מבחי' חיות מקבלי� היו לא עליונה", "במדריגה אז שהיו

הסט"א. בהיכלות בגלות שהיא
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שהעבירות יוצא, נחלתו" חבל "יעקב אתzewzpnשל

הקשר? את מאפשרות אינ� ה� שמלכתחילה ולא הקשר,

מבאר נחלתו" חבל "יעקב של בעני� נוס�: הבדל

איסור ידי שעל ב'), בסעי� לעיל (כאמור הזק� אדמו"ר

כרת" בה� שאי� עבירות ו"בשאר כולו, החבל ניתק כרת

יוצא, "ויפח" של העני� מצד ואילו הדק. החבל רק ניתק

מאפשרתlkש אינה ומפריד, חוצ� דבר בהיותה עבירה,
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באגרת אלו עניני� ששלשה מוב�, לעיל האמור מכל

החוצצת עבירה ידי שעל "ויפח...", של העני� – התשובה

מגיע ההבל נחלתו",dligzklnאי� חבל "יעקב של העני� ;

העבירות ידי "יעקבwzipשעל של והעני� ההמשכה; חבל

ג� האד� מוש� הרעי�..." מעשיו ידי ש"על נחלתו" חבל

שלש ה� � אחרא הסטרא להיכלות שלמעלה" ה"ראש את

שונות: דרגות

להיות שצריכה הנשמה בדרגת הוא "ויפח", של העני�

דרגהcinzנמשכת ולגבי � העליו� ההבל כיו�efמדרגת ,

שאי� עבירות ג� הרי הנופח", ה"הבל את תמיד שצרי�

להבל מאפשרות אינ� ומפריד, חוצ� דבר בהיות� כרת, בה�

האד�; גו� אל להגיע העליו�

ניתק העבירות ידי שעל נחלתו", חבל "יעקב של העני�

בינה שהקשר שלמטה, הנשמה בדרגת הוא ההמשכה, חבל

שרשה אלא`epiלבי� מחדש, תמידית המשכה של באופ�

ועתה שלמעלה, מראשו נמש� כבר שלמטה שקצהו כחבל,

שלמטה שהנשמה כזה, באופ� ביניה� קשורי� הקצוות שני

" היא אלא בעצמה, "ראש" הנשמהdvwאינה של "

שלמעלה,

דרגה ולגבי �efהעבירות עקב הקשר שניתוק כיו� ,

ידי על שהעבירותdlertהוא ,zexveiבשונה) ניתוק

ההבל אי� העבירות עקב שבה "ויפח", של מהדרגה

כרת איסורי בי� הבדל יש לכ� מלכתחילה), מגיע העליו�

כולו, החבל את מנתק כרת שאיסור אחרות, עבירות לבי�

הדק; החבל את רק מנתקות אחרות ועבירות

שבה נחלתו", חבל ב"יעקב יותר נמוכה דרגה ג� ויש

באופ� אינו שלמעלה לנשמה שלמטה הנשמה שבי� הקשר

שלמעלה, הנשמה של ו"קצה" טפלה שלמטה שהנשמה

" היא ג� כשלעצמהy`xאלא ועיקרית "

זו ובדרגה �oi`ניתוק פע� זו13א� שבדרגה וכיו� .

א� תמיד, שלמעלה" ל"ראש קשור שלמטה" ה"ראש

ומחשבותיו" הרעי� מעשיו ידי "על לפיכ� החטא, בשעת

הסטרא להיכלות שלמעלה" ה"ראש את ג� האד� מוש�

כביכול. אחרא,
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חבל כמו "פירוש כ�: על ומוסבר נחלתו", חבל יעקב עמו

למטה". וקצהו למעלה קשור אחד שראשו משל, דר� על

יש שכאשר "ויפח", של המשמעות מוסברת מכ� לאחר

ומפריד שחוצ� הבלדבר מגיע אי� � מבדילי� עונותיכ� �
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ההמשכה...".

העני� על ההסבר בתו� מופיע "ויפח" של שהעני� מזה
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יו"ד. סעי' תשנ"ב) (קה"ת

ב.11) נט,

שבנמשל12) הואhinynומה "איזה" תיבת
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כותב (ב) כיyxetn"mkizeperלהנמשל). � סת�) (עונותיכ� מבדילי�" היו

א�]

) עונותיכ� ית' שלפניו אבל`dfiלפי מבדילי� שיהיו) "שו�l`עונות

ה� שג� לומר, סברא שהי' וא� ורוחני" גשמי עב) היותר ואפילו דבר

חוצצי�).

להיות13) שישראל, אלא .7 הערה כנ"ל הבית, בזמ� ג� הוא זה ועני�

כמו תתאה ה"א מבחי' חיות מקבלי� היו לא עליונה", "במדריגה אז שהיו

הסט"א. בהיכלות בגלות שהיא



epif`dכי zyxt zegiyÎihewl

זו שלא רואי�, התשובה באגרת מעייני� כאשר א�

אלא לעיל, לאמור סתירה אי� ש� העניני� שמהמש� בלבד

מש� אכ�gkenלהיפ�, ה� נחלתו" חבל ו"יעקב ש"ויפח"

להל�. שיוסבר כפי שונות, דרגות שתי

.Â
˙Â¯È·Ú‰ È„È ÏÚ Ô‰· ‰ÚÈ‚Ù‰Â ‰Ó˘�· ˙Â‚¯„ È˙˘
ש"המשכת ומדגיש מבאר הזק� אדמו"ר הפרק בתחילת

האד�" בגו� להתלבש הזה לעול� האלקית הנפש וירידת

"מבחינת הוכחהzeiniptxewneהיא לכ� ומביא הדיבור",

" הפסוק לנפשgtieמ� האד� ויהי חיי� נשמת באפיו

דנפח..." "מא� שהרי .14חיה",

עמו ה' חלק כי שנאמר "וזה ממשי�: הוא מכ� לאחר

שראשו משל דר� על חבל כמו פירוש נחלתו, חלק יעקב

לעיל. כאמור למטה", וקצהו למעלה קשור אחד

יעקב עמו) ה' חלק "(כי הפסוק מ� בזה: להבי� וצרי�

קשורה שלמטה שהנשמה לכאורה, יודעי�, נחלתו" חבל

שלמעלה, לראשו קשור שלמטה שקצהו כחבל, לשרשה,

מכ� יודעי� אי� וא�efi`lא� הנשמה. שורש של דרגה

שהנשמה כ�, לפני לנאמר זה פסוק של הקשר מהו כ�,

ש� נאמר זה קשר מפני אשר פנימיות...", מ"בחינת נובעת

"edfe?"...שכתוב

לעני� הפסוק מ� שההוכחה לומר, אפוא הכרחי

zcixieש" zkyndנמשכת הזה... לעול� האלקית הנפש

היאzeiniptמבחינת "...xwiraחלק "כי המלי� ied'מ�

הוי'le`עמו", ש� כי נחלתו", חבל "יעקב מהמלי�

החיות",15"מורה פנימיות על

מוסי� נחלתו" חבל "יעקב הפסוק סו� את ובהביאו

הזק� נמשכה16עני�cerאדמו"ר שהנשמה לאחר שג� ,

פע� כל להימש� צריכה שאינה הדרגה כלומר, � למטה

לאחר שג� כחבל, לשרשה קשורה היא עדיי� � מחדש

שלמעלה. ראשו אל קשור עדיי� הוא למטה שנמש�

" לגבי � אלו עניני� שני מסביר שהוא zkyndולאחר

שכבר האלקית הנפש ולגבי האלקית..." הנפש וירידת

העבירות פוגמות כיצד להסביר מתחיל הוא � לגו� ירדה

מופיעי� שבו סדר ובאותו הנשמה, של אלו עניני� בשני

כ�: לפני אלו עניני�

של לדרגה העבירות גורמות מה מבאר הוא בתחילה

ל" שהיאzkyndzcixie"ויפח", כפי האלקית" הנפש

להבל מאפשרות אינ� שהעבירות העליו�, מהבל נמשכת

מה מבאר הוא מכ� ולאחר האד�; לגו� להגיע העליו�

בדרגה נחלתו", חבל "יעקב של בדרגה העבירות גורמות

ניתוק נגר� העבירות ידי שעל � לגו� ירדה שכבר

בהתקשרות.

.Ê
˙¯ÈÙÒ ˙ÂÈ�ÂˆÈÁÓ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ - ‰�˘‰ ˘‡¯ ·¯Ú·

˙ÂÎÏÓ‰
עול� � האד� שבנשמת אלו דרגות שלש להבי� כדי

אלו17קט� דרגות תחילה להבי� יש ד'), (בסעי� כדלעיל ,

גדול": ב"עול�

בגמרא נאמר באי�) אנו (שממנו השנה ראש ,18על

לישר אומר מלכיותשהקדושֿברו�ֿהוא לפני... "אמרו אל

בשופר". ובמה, עליכ�.... שתמליכוני כדי

יש בראשjilndlמדוע למל� הקדושֿברו�ֿהוא את

בתורת נאמר כ� על כ�? לפני מל� כבר הוא והרי השנה,

חשיכה19החסידות ע� השנה ראש שבערב ספירת20, עולה

בראש ישראל בני צריכי� ולכ� למעלה, ומסתלקת המלכות

מחדש. ימלו� שהקדושֿברו�ֿהוא לכ� לגרו� השנה

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

מבארycgnשבזה14) ש� כי � בפ"ד לפנ"ז מ"ש היאyxyyעל הנשמה

בגו� להתלבש לעוה"ז וירידתה המשכתה שג� מחדש ובפ"ה פנימיות, מבחי'

(צד, פ"ד (לעיל אד�" נעשה שבמאמר האותיות בחי' "ע"י שזהו א� האד�,

ומקור "פנימיות בחי' היא זו שפנימיות אלא פנימיות. מבחי' ג"כ הוא א)),

xeaicd."

רפ"ב) ובח"א פ"ד לעיל (משא"כ בפ"ה שדוקא מה (א) יוב�: ועפ"ז

לנפש נעשה שהאד� מה שג� חי'", לנפש האד� "ויהי הכתוב סיו� ג� מביא

דנפח "מא� שכותב מה (ב) מ"ויפח". הוא והגו�, הנפש חיבור ואינוeke'חי', �

(ש�))yexitaכותב לעיל מ"ש על שסומ� מה על (נוס� כי � נפח" "מתוכו

זו ומקור`dpiפנימיות "פנימיות ורק ממש" שדוקאxeaicd"מתוכו מה (ג) ."

הוא עמו" הוי' חלק ש"כי הוכחה זוהי כי � נחלתו. חבל "יעקב ג� מביא כא�

בנוגע zcixieג� zkyndl.16 הערה כדלקמ� הנשמה,

(ובהנס ואיל� 87 ע' הנ"ל לוי"צ בלקוטי ביאורי� לקו"ש ג� מ�וראה

ש�). 27* בהערה

א).15) (צד, פ"ד לעיל

כו'"16) פנימיות מבחי' .. וירידת ל"המשכת בהמש� כא� זה שמביא ומה

לומר: יש �

ובסדר שבה, הבחינות בכל – הנשמה מעלת מבאר אלו שבפרקי� א)

(בפ"ד) למטה: פנימיותyxyדמלמעלה (מבחי' מבחי'dlrnlyהנשמה

� פ"ה) (בתחילת לאח"ז zcixieהדיבור); zkyndפנימיות (מבחי' הנשמה

הנפשxeaicdומקור שג� ולאח"ז, (sebay'בחי של "קצה" שהיא הוא, ענינה ,

ס"ד). (כנ"ל שלמעלה הנשמה "ראש"

הנפש וירידת א"המשכת ג� קאי עמו" הוי' ש"חלק מוכח שמזה לפי ב)

הנפש על (שקאי נחלתו" חבל "יעקב שהרי � האד�" בגו� להתלבש . .

עמו". הוי' חלק ל"כי ובהמש� הפסוק באותו נאמר שבגו�)

ועוד.17) סע"א. ה, במדבר לקו"ת פל"א. אדר"נ וראה ג. פקודי תנחומא

ב.18) לד, א. טז, ר"ה

ג�19) וראה "שתמליכוני"). מרז"ל ביאור (בעני� בֿג נח, ר"ה לקו"ת

ועוד. סע"ד. נד, ד. נג, ש� לקו"ת סי"ד. אגה"ק

ש�20) אגה"ק ג� וראה ובכ"מ. בתחלתו. תש"ג ממעמקי� שה"מ ד"ה

epif`d zyxt zegiyÎihewl

כ� על מספירת20שואלי� היא העול� וקיו� חיות :

ספירת חשיכה ע� השנה ראש שבערב וכיו� המלכות,

ואמירת התקיעות בשעת רק ויורדת למעלה עולה המלכות

השנה בראש העול� מתקיי� כיצד וכו', מלכיות פסוקי

בשופר? תוקעי� שישראל לפני

מוסבר כ� רק21על ומסתלקת עולה השנה שבראש ,

שבמלכות), והרצו� התענוג (כלומר, המלכות פנימיות

העושה כאד� המלכות. מחיצוניות היא אז העולמות וחיות

תענוג בלי במלאכתו" ידיי� ורפה "עי� בהיותו מלאכתו

.22בה

.Á
?˙·˘· ÏÁ˘ ‰�˘‰ ˘‡¯· ÌÏÂÚ‰ ÌÈÈ˜˙Ó „ˆÈÎ

נשאלת שאלה שבשבת23אותה כיו� שבת: לגבי ג�

קיי� כיצד ואר�, שמי� ממלאכת שובת הקדושֿברו�ֿהוא

משיבי� כ� על בשבת? הקדוש23ֿהעול� שובת שבשבת ,

מעשרה רק חיצוניותzexn`nברו�ֿהוא מהדיבור, ,

המחשבה, ידי על היא בשבת העולמות וחיות המלכות,

המלכות. פנימיות

עולה בשבת שחל השנה בראש לשאול: יש לכאורה,

המלכות פנימיות וה� השבת) (מצד המלכות חיצוניות ה�

העולמות? אז מתקיימי� וכיצד � השנה) ראש (מצד

בשבת שעולה שהחיצוניות הוא, לכ� `dppiההסבר

פנימיות של אלאefהחיצוניות השנה, בראש שעולה

העולמות מתקיימי� ולכ� יותר. נעלית דרגה של החיצוניות

כי בשבת, שחל השנה בראש הדרגהzeipevigdג� של

xzei dkenpdאינה העולמות, מציאות מתהווה שממנה ,

אז. ג� מסתלקת

.Ë
‰ÏÚÓÏ ‰ÏÂÚ Í‡ ,„¯ÂÈ Â�È‡ ÔÓ‰ - ˙·˘·
במדרש המובאת ההוכחה בהקדי�, יוב� זה לכ�24דבר

"שכל המ� מ� השבת" את מכבד "שהקדושֿברו�ֿהוא

יורד". היה לא ובשבת יורד היה השבת ימות

שהקדושֿברו�ֿהוא מה כל לגבי בזה: להבי� וצרי�

גשמי� הורדת רוחות, השבת כגו�: בשבת, ג� עושה

סתירה זו שאי� מדרש, באותו נאמר � הצומח והצמחת

העול� "כל כי השבת", את מכבד ל"הקדושֿברו�ֿהוא

שונה, במה כולו". העול� בכל "מותר ולכ� שלו", כולו

הללו האחרות הפעולות מכל המ� ירידת ?25אפוא,

לא הוא שאמנ�, רואי�, עצמו המ� לגבי ג� מכ�: יותר

cxiעלה הוא א� בשבת, wec`למטה dlrnl.בשבת

בזהר מיומא26כנאמר (במ�) מתברכא� יומי� שיתא "וכל :

שביעאה".

אכ� למטה המ� הורדת מדוע כלל: מוב� אי� כ�, א�

העול� על ההשפעות שאר שכל למרות למלאכה, נחשבת

opi`לקדושֿברו�ֿהוא המשכתנחשבות ואילו כמלאכה,

היתה למעלה בשבת?wec`המ�

.È
‰˙Â˘·Ï˙‰Ó ˙˙·Â˘ ‰·˘ÁÓ‰ ˙�ÈÁ· Y ˙·˘·

¯Â·È„‰ ˙�ÈÁ··
הוא לכ� :27ההסבר

שלה�, והחיצוניות הגשמיות עניני�: שני יש בעולמות

בחיות שג� מוב�, מכ� שלה�. והפנימיות הרוחניות לעומת

החיות, חיצוניות עניני�: שני יש אות� המחיה האלקית

ואילו העולמות, חיצוניות את מחיה (גילוי) הדיבור בחינת

פנימיות את מחיה המחשבה, בחינת החיות, פנימיות

הנובעות הפנימיות, ההשפעות שג� כדי א� העולמות.

הירידה להיות צריכה העול�, תו� אל ירדו מהמחשבה,

הדיבור. בבחינת והתלבשותה המחשבה, מבחינת

שאז בשבת, החיות של וההתעלות השביתה וזוהי

מהתלבשותה שובתת בדיבור המלובשת המחשבה בחינת

במקומה שהיא כפי המחשבה לדרגת ועולה בדיבור,

ובמעלתה.

בשבת, ג� קיימות ההשפעות כל מדוע מוב� זה לפי

בשבת: ירד לא המ� ואילו

העולמות, לחיצוניות קשורות האחרות ההשפעות כל

כי בשבת, ג� קיימות ה� ולכ� הדיבור, מדרגת ונמשכות

בדרגת רק היא שבת של והעליה אשרdaygndהשביתה ,
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בכל לשרשו "מסתלק ב) לקמ�axr(קב, אבל ר"ה". בערב "מסתלק ר"ה";

ש"מסתלק רע"א) (קכא, ר"ה".lilaש� ליל "בתחילת ש�: ובלקו"ת ר"ה"

ובכ"מ.21) פט"ו. תש"ג טע� טוב ד"ה

ואיל�).22) ב (רמו, התקיעות שער סדור

ש�.23) טע� טוב ד"ה ג. סו, ש"ש לקו"ת

ה.24) פי"א, ב"ר

את25) עול� באי לכל להראות רק לי' מותר דמדינא "אע"ג ש� ביפ"ת

ביאור: צרי� אבל בשבת". להורידו לבלי עצמו על החמיר השבת יו� קדושת

"להראות בשביל ב) דוקא? המ� גבי עצמו על החמיר למה mlerא) i`a lkl

שהי' בהמ� ולא אחר, בעני� ההיכר להיות צרי� הי' השבת" יו� קדושת את

הטע� שיי� לא המ� שבירידת מסתבר, ולכ� במדבר? רק � אז וג� שנה, מ' רק

(מתו"א). ס"י כדלקמ� שלו", כולו העול� ד"כל

ב.26) סג, ח"ג

ג.27) כא, תזריע לקו"ת ג� וראה ב. פט, גֿד. סה, תו"א בכ"ז ראה
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כי בשבת, שחל השנה בראש הדרגהzeipevigdג� של

xzei dkenpdאינה העולמות, מציאות מתהווה שממנה ,

אז. ג� מסתלקת

.Ë
‰ÏÚÓÏ ‰ÏÂÚ Í‡ ,„¯ÂÈ Â�È‡ ÔÓ‰ - ˙·˘·
במדרש המובאת ההוכחה בהקדי�, יוב� זה לכ�24דבר

"שכל המ� מ� השבת" את מכבד "שהקדושֿברו�ֿהוא

יורד". היה לא ובשבת יורד היה השבת ימות

שהקדושֿברו�ֿהוא מה כל לגבי בזה: להבי� וצרי�

גשמי� הורדת רוחות, השבת כגו�: בשבת, ג� עושה

סתירה זו שאי� מדרש, באותו נאמר � הצומח והצמחת

העול� "כל כי השבת", את מכבד ל"הקדושֿברו�ֿהוא

שונה, במה כולו". העול� בכל "מותר ולכ� שלו", כולו

הללו האחרות הפעולות מכל המ� ירידת ?25אפוא,

לא הוא שאמנ�, רואי�, עצמו המ� לגבי ג� מכ�: יותר

cxiעלה הוא א� בשבת, wec`למטה dlrnl.בשבת

בזהר מיומא26כנאמר (במ�) מתברכא� יומי� שיתא "וכל :

שביעאה".

אכ� למטה המ� הורדת מדוע כלל: מוב� אי� כ�, א�

העול� על ההשפעות שאר שכל למרות למלאכה, נחשבת

opi`לקדושֿברו�ֿהוא המשכתנחשבות ואילו כמלאכה,

היתה למעלה בשבת?wec`המ�

.È
‰˙Â˘·Ï˙‰Ó ˙˙·Â˘ ‰·˘ÁÓ‰ ˙�ÈÁ· Y ˙·˘·

¯Â·È„‰ ˙�ÈÁ··
הוא לכ� :27ההסבר

שלה�, והחיצוניות הגשמיות עניני�: שני יש בעולמות

בחיות שג� מוב�, מכ� שלה�. והפנימיות הרוחניות לעומת

החיות, חיצוניות עניני�: שני יש אות� המחיה האלקית

ואילו העולמות, חיצוניות את מחיה (גילוי) הדיבור בחינת

פנימיות את מחיה המחשבה, בחינת החיות, פנימיות

הנובעות הפנימיות, ההשפעות שג� כדי א� העולמות.

הירידה להיות צריכה העול�, תו� אל ירדו מהמחשבה,

הדיבור. בבחינת והתלבשותה המחשבה, מבחינת

שאז בשבת, החיות של וההתעלות השביתה וזוהי

מהתלבשותה שובתת בדיבור המלובשת המחשבה בחינת

במקומה שהיא כפי המחשבה לדרגת ועולה בדיבור,

ובמעלתה.

בשבת, ג� קיימות ההשפעות כל מדוע מוב� זה לפי

בשבת: ירד לא המ� ואילו

העולמות, לחיצוניות קשורות האחרות ההשפעות כל

כי בשבת, ג� קיימות ה� ולכ� הדיבור, מדרגת ונמשכות

בדרגת רק היא שבת של והעליה אשרdaygndהשביתה ,
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בכל לשרשו "מסתלק ב) לקמ�axr(קב, אבל ר"ה". בערב "מסתלק ר"ה";

ש"מסתלק רע"א) (קכא, ר"ה".lilaש� ליל "בתחילת ש�: ובלקו"ת ר"ה"

ובכ"מ.21) פט"ו. תש"ג טע� טוב ד"ה

ואיל�).22) ב (רמו, התקיעות שער סדור

ש�.23) טע� טוב ד"ה ג. סו, ש"ש לקו"ת

ה.24) פי"א, ב"ר

את25) עול� באי לכל להראות רק לי' מותר דמדינא "אע"ג ש� ביפ"ת

ביאור: צרי� אבל בשבת". להורידו לבלי עצמו על החמיר השבת יו� קדושת

"להראות בשביל ב) דוקא? המ� גבי עצמו על החמיר למה mlerא) i`a lkl

שהי' בהמ� ולא אחר, בעני� ההיכר להיות צרי� הי' השבת" יו� קדושת את

הטע� שיי� לא המ� שבירידת מסתבר, ולכ� במדבר? רק � אז וג� שנה, מ' רק

(מתו"א). ס"י כדלקמ� שלו", כולו העול� ד"כל

ב.26) סג, ח"ג

ג.27) כא, תזריע לקו"ת ג� וראה ב. פט, גֿד. סה, תו"א בכ"ז ראה



epif`dכד zyxt zegiyÎihewl

`id�א בדיבור, מהתלבשותה ג�xeaicdעולה קיי�

,28בשבת

בירידתו וא� הפנימיות, מבחינת נובע המ� זאת, לעומת

ג� לכ� אשר ממש", העליוני� אורות בו "מלובש למטה

ירד לא הוא ולפיכ� פסולת", בו היה "לא למטה בהגיעו

גשמי למזו� וייהפ� למטה ירד שהמ� כדי כי ,29בשבת,

בשבת והרי בדיבור, להתלבש המחשבה בחינת צריכה

בדיבור.dlerהמחשבה מהתלבשותה

דוקא היתה למעלה המ� שהמשכת לכ� ג� ההסבר זהו

בשבת:

כפי המחשבה דרגת מאירה אי� שאז החול, ימי בששת

לא בדיבור, מלובשת המחשבה אז שהרי במקומה, שהיא

בשבת,30המ�xveeidlיכול למעלה נמש� שהוא לאחר רק .

הוא הרי עצמה, המחשבה בחינת מאירה שאז `xgמפני

jkשהמחשבה כ� ידי על החול, בימות למטה יורד

בדי אז בור.מתלבשת

.‡È
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והפנימיות שהחיצוניות מוב�, לעיל האמור לפי

לגבי מדובר ושעליה� השנה, ראש לגבי מדובר שעליה�

עולה השנה בראש ואילו החיצוניות עולה שבשבת � שבת

שונות: דרגות בשתי ה� � הפנימיות

ה� הפנימיות וה� החיצוניות ה� השנה, ראש לגבי

חיצוניות, בבחינת הוא עצמו הדיבור הדיבור: בבחינת

הדיבור בחינת של בהתהוות שיש והרצו� התענוג ואילו

פנימיות ועל � פנימיות בבחינת עולהefה� שהיא אומרי�

העולמות שהתהוות ז', בסעי� לעיל, וכאמור בראשֿהשנה.

תענוג לו שאי� מלאכה העושה כאד� היא בראשֿהשנה

בה.

מדובר שעליה� והפנימיות החיצוניות זאת, לעומת

המלובשת מחשבה המחשבה: בדרגת ה� לשבת, בקשר

בחינת � במקומה והמחשבה חיצוניות, בחינת � בדיבור

הרי בשבת, עולה שהיא נאמר שעליה והחיצוניות פנימיות.

חיצוניות י'.daygndהיא בסעי� כדלעיל ,

.·È
ÌÏÂÚ· ˙Â‚¯„Ï ˙ÂÏÈ·˜Ó Ì„‡· ˙Â‚¯„‰

קט�" "עול� הוא יש17האד� האד� בנשמת וא� ,

דרגות שלdnecaמספר בחיות לעיל שהוזכרו לדרגות

הגדול: העול�

" של דנפחgtieהעני� "מא� אשר חיי�", נשמת באפיו

ומפנימיותו" ("מתוכיותו נפח" לחיות31מתוכו דומה – (

המחשבה מדרגת הפנימיות32הנובעת עני� שזהו ,zellka.

מ� "לח� בהיותו שלמ�, לעול�,minydוכש� מעל ,"

צרי� היה והוא בעול� קיו� להיות יכול היה לא

מחדש מציאותו33"להימש�" שאפילו עד ,dlrnlהיתה ,

בשבת, להתחדש צריכה

כלי אינו האד� שגו� כיו� "ויפח": של בעני� ג� כ�

צור� יש לכ� העליו�", צריכהcinzל"הבל ב"ויפח",

גו� תו� אל העליו� הבל והמשכת נפיחת תמיד להיות

ד'). בסעי� (כדלעיל האד�

בדרגה אשר נחלתו", חבל "יעקב של אי�efוהעני�

משרשה, תמידי באופ� להתחדש צריכה שבגו� הנשמה

חיצוניות של לחיות דומה ש�, לעיל שהוסבר כפי

בדרגה אשר הדיבור, מדרגת הנובעת צור�efהעולמות אי�

החסידות בתורת כמוסבר אמיתית. שהעני�34בהתחדשות ,

הוא בראשית" מעשה תמיד יו� בכל בטובו "המחדש של

הישנות. חידוש רק

עצמו הדיבור � דרגות שתי יש עצמו שבדיבור וכפי

שתי יש כ� (פנימיות), שבו והרצו� והתענוג (חיצוניות)

וחיצוניות: פנימיות נחלתו", חבל ב"יעקב דרגות
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העולמות28) מקבלי� שבשבת (23 בהערה (נסמ� להתירו� שצרי� ומה

ההשפעה ג� ישנה שבשבת לבאר, בכדי הוא � המחשבה מבחי' zeiniptaחיות

מבחי' שנמשכת הואdaygndהעולמות, בשבת שהחיות מתר�, זה ועל �

המחשבה. פנימיות מבחי'

אינ�29) החול בימי ג� � העולמות שבפנימיות העניני� שארי משא"כ

למעלה. עולי� ה� ובשבת כ"כ, גשמיי�

היא30) שהתהוות� סתימי� דעלמי� ההתהוות ישנה החול בימי שג� וא�

לעלמי� ו)מתגלי� (שייכי� אינ� סתימי�" ה"עלמי� הרי – המחשבה מבחי'

המ�, משא"כ ויהי'epipryדאתגליי�. למטה שירד הוא, למעלה) בהיותו (ג�

היא המשכתו לכ� ממש", העליוני� אורות בו "מלובש יהי' ועכ"ז גשמי מזו�

המחשבה בחי' המשכת הוא דשבת החידוש כי בשבת, וראהf"deraדוקא .

. 18 ע' ח"ד [המתורג�] לקו"ש

זה מצינו ולא בשבת, נמש� למטה (במדבר) שירד שהמ� מה יוב� ועפ"ז

(ועול� ה� שהיינו י"ל אבל � ב) עה, יומא � (מלאכי� אבירי�" ל"לח� בנוגע

הנ"ל). דשבת החידוש בכלל ג"כ המלאכי�

רפ"ב.31) ח"א תניא

והתלבשותה32) המחשבה עצ� בחינות: ב' ישנ� עצמה שבמחשבה וכמו

אלו: בחי' ב' ב"ויפח" ג� עד"ז – בטר�yxyבדיבור שהיתה "כמו הנשמה

בפ"ד, מדבר זו שבבחי' � פ"ח) אגה"ת אדה"ז (לשו� למטה" לירד .. שנפחה

פ"ה. שבתחילת � כו'" לעוה"ז האלקי' הנפש וירידת ו"המשכת

היא "שהשבת ג) סו, ש"ש לקו"ת ג� (וראה פ"י לקמ� מהמבואר ולהעיר

עני� כי � למקור�" העולמות עליות היא בשבת כי .. עילאה תשובה בחי'

.. שהייתה "כמו ועלייתה הנפש השבת הוא פ"ח),mxhaתשו"ע (ש� שנפחה"

למקומה. בדיבור מהתלבשותה המחשבה עליית היא שבשבת העלי' ג� והרי

(33.81 ע' ח"ד [המתורג�] לקו"ש בארוכה ראה

סע"ג:34) יד, במדבר לקו"ת ג� וראה פל"ג. תרל"ו רבי� מי� המש� ראה

"אור נמש� שבשבת וש� שה�". ואופ� דר� על לחדש� היינו זו "התחדשות

אבי"ע". בהתהוות עדיי� הי' שלא חדש

epif`d zyxt zegiyÎihewl

zeiniptaחל ה"חבל" העבירות,wezipשל ידי על

אשר המלכות בדרגהzwlzqnכפנימיות כי השנה, בראש

מבדילי�"`okזו ואילו35"עונותיכ� ;zeipevigaשל

אשר המלכות כחיצוניות ניתוק, פע� א� אי� `dpiה"חבל"

והסתר הבדל אי� זו "בבחינה כי השנה, בראש מסתלקת

משלה" בכל ומלכותו יתבר�... אורו ומסתיר .35מעלי�

.‚È
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קש מדוע תמידואכ�, היהודי של החיצוניות בחינת ורה

עני� ג� � ר"ל כרת באיסור וא� החטא בזמ� א� לשרשה,

הגדול: שבעול� החיות חיצוניות מבחינת יוב� זה

המדרש מ� כ� לפני הקדושֿברו�ֿהוא24כמובא הרי ,

העול� "כל כי בשבת, ג� וכו' גשמי� מוריד רוחות, משיב

תורה בלקוטי כ� על ומוסבר שלו". של36כולו שהחיות ,

מעלה שלמעלה "מבחינה נובעת העולמות חיצוניות

א� נעלית זו שדרגה אחת", בהשוואה כול� את המקי�

בשבת המאירה המחשבה .37מדרגת

בנשמת שבחיצוניות בחיצוניות ג� שכ� מוב�, זה לפי

מושרשת שהיא כפי הנשמה לעצ� קשורה שהיא האד�,

יתבר� מ"ויפח",38בעצמותו אפילו הנעלית בדרגה �

"חלק רק הוא"mynשהיא ברו� ,39הוי'

עצ� כי לשרשה, תמיד החיצוניות בחינת קשורה ולכ�

יתבר�" אתו באמנה היתה החטא בשעת "ג� ,40הנשמה

ב�" ודבוקה "חבוקה תמיד .41היא

הנשמה, עצ� מושרשת שש� יתבר�, לעצמותו בדומה

שעצמותו42שלגביה לכ� הסיבה וזוהי כאורה. כחשיכה

א� כי אחרא, הסטרא בהיכלות ג� להיות יכול יתבר�

לא חוש� "ג� כי ח"ו, בה� "נתפס" הוא אי� ש�, בהיותו

ממ�". יחשי�

בתשובה, לחזור תמיד יכול שיהודי לכ� ההסבר וזהו

"ראשו את ג� הוריד הוא חטאיו ידי שעל למרות

בהיותו שא� כיו� כי אחרא, הסטרא היכלות אל שלמעלה"

"להימלט" תמיד יכול הוא בה�, "נתפס" הוא אי� ש�

מה�,

הגלות, מ� השכינה את ג� להוציא � כ� ידי ועל

חז"ל תחילתו43כמאמר את מביא הזק� אדמו"ר (אשר

שבות�" את אלקי� הוי' "ושב הפסוק על הפרק )44בסו�

הגלויות", מבי� עמה� שב "שהקדושֿברו�ֿהוא �

האמיתית צדקנובגאולה משיח ידי על והשלמה,

ממש. בקרוב

(h"kyz ixyz yceg zegiyn)
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א.35) פב, סוכות .y"rלקו"ת

ג.36) כא, תזריע

שבת".37) דוחה שמילה "הטע� ש� בלקו"ת מהמבואר כמוב�

בחי' גילוי הוא שמילה ש�zeiniptוא� שבלקו"ת הטע� הרי – א"ק

שהוא א"ק בחי' לגבי כלל למלאכה נחשבות אינ� .. שבת מלאכת "שכל

א"ק. חיצוניות לבחי' בנוגע ג� הוא אחת" בהשוואה כול� את המקי�

הו"ע38) דא"ק ש�.zeiniptובהבחינות בלקו"ת מהמבואר כמוב� א"ק,

(אגה"ת39) ג סעי� קלג ע' ח"ב התניא בספר לקו"ב וראה רפ"ד. אגה"ת

רז). ע' � כו' פירושי� ליקוט ע�

א).40) (לא, פכ"ד תניא

דהושענות.41) נוסח

מבדילי�42) היו "עונותיכ� באגה"ת שמ"ש עד ע' אעת"ר סה"ת ג� ראה

שאינו ולעני� הסוכ"ע אור בחי' לגבי "היינו העליו�", רצו� נגד שה� לפי ..

עצמות". לגבי משא"כ כו'* בגילוי מאיר

א.43) כט, מגילה

ג.44) ל, נצבי�

."mkipia" wx `id dlcadd ("milican mkizeper" ef 'igaay) "gtie" 'igaa mby ,9 dxrd lirl d`x (*



כה epif`d zyxt zegiyÎihewl

zeiniptaחל ה"חבל" העבירות,wezipשל ידי על

אשר המלכות בדרגהzwlzqnכפנימיות כי השנה, בראש

מבדילי�"`okזו ואילו35"עונותיכ� ;zeipevigaשל

אשר המלכות כחיצוניות ניתוק, פע� א� אי� `dpiה"חבל"

והסתר הבדל אי� זו "בבחינה כי השנה, בראש מסתלקת

משלה" בכל ומלכותו יתבר�... אורו ומסתיר .35מעלי�

.‚È
‰˘¯˘Ï „ÈÓ˙ ‰¯Â˘˜ ˙ÂÈ�ÂˆÈÁ‰ ˙‚¯„ Ì‚

קש מדוע תמידואכ�, היהודי של החיצוניות בחינת ורה

עני� ג� � ר"ל כרת באיסור וא� החטא בזמ� א� לשרשה,

הגדול: שבעול� החיות חיצוניות מבחינת יוב� זה

המדרש מ� כ� לפני הקדושֿברו�ֿהוא24כמובא הרי ,

העול� "כל כי בשבת, ג� וכו' גשמי� מוריד רוחות, משיב

תורה בלקוטי כ� על ומוסבר שלו". של36כולו שהחיות ,

מעלה שלמעלה "מבחינה נובעת העולמות חיצוניות

א� נעלית זו שדרגה אחת", בהשוואה כול� את המקי�

בשבת המאירה המחשבה .37מדרגת

בנשמת שבחיצוניות בחיצוניות ג� שכ� מוב�, זה לפי

מושרשת שהיא כפי הנשמה לעצ� קשורה שהיא האד�,

יתבר� מ"ויפח",38בעצמותו אפילו הנעלית בדרגה �

"חלק רק הוא"mynשהיא ברו� ,39הוי'

עצ� כי לשרשה, תמיד החיצוניות בחינת קשורה ולכ�

יתבר�" אתו באמנה היתה החטא בשעת "ג� ,40הנשמה

ב�" ודבוקה "חבוקה תמיד .41היא

הנשמה, עצ� מושרשת שש� יתבר�, לעצמותו בדומה

שעצמותו42שלגביה לכ� הסיבה וזוהי כאורה. כחשיכה

א� כי אחרא, הסטרא בהיכלות ג� להיות יכול יתבר�

לא חוש� "ג� כי ח"ו, בה� "נתפס" הוא אי� ש�, בהיותו

ממ�". יחשי�

בתשובה, לחזור תמיד יכול שיהודי לכ� ההסבר וזהו

"ראשו את ג� הוריד הוא חטאיו ידי שעל למרות

בהיותו שא� כיו� כי אחרא, הסטרא היכלות אל שלמעלה"

"להימלט" תמיד יכול הוא בה�, "נתפס" הוא אי� ש�

מה�,

הגלות, מ� השכינה את ג� להוציא � כ� ידי ועל

חז"ל תחילתו43כמאמר את מביא הזק� אדמו"ר (אשר

שבות�" את אלקי� הוי' "ושב הפסוק על הפרק )44בסו�

הגלויות", מבי� עמה� שב "שהקדושֿברו�ֿהוא �

האמיתית צדקנובגאולה משיח ידי על והשלמה,

ממש. בקרוב

(h"kyz ixyz yceg zegiyn)
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א.35) פב, סוכות .y"rלקו"ת

ג.36) כא, תזריע

שבת".37) דוחה שמילה "הטע� ש� בלקו"ת מהמבואר כמוב�

בחי' גילוי הוא שמילה ש�zeiniptוא� שבלקו"ת הטע� הרי – א"ק

שהוא א"ק בחי' לגבי כלל למלאכה נחשבות אינ� .. שבת מלאכת "שכל

א"ק. חיצוניות לבחי' בנוגע ג� הוא אחת" בהשוואה כול� את המקי�

הו"ע38) דא"ק ש�.zeiniptובהבחינות בלקו"ת מהמבואר כמוב� א"ק,

(אגה"ת39) ג סעי� קלג ע' ח"ב התניא בספר לקו"ב וראה רפ"ד. אגה"ת

רז). ע' � כו' פירושי� ליקוט ע�

א).40) (לא, פכ"ד תניא

דהושענות.41) נוסח

מבדילי�42) היו "עונותיכ� באגה"ת שמ"ש עד ע' אעת"ר סה"ת ג� ראה

שאינו ולעני� הסוכ"ע אור בחי' לגבי "היינו העליו�", רצו� נגד שה� לפי ..

עצמות". לגבי משא"כ כו'* בגילוי מאיר

א.43) כט, מגילה

ג.44) ל, נצבי�

."mkipia" wx `id dlcadd ("milican mkizeper" ef 'igaay) "gtie" 'igaa mby ,9 dxrd lirl d`x (*



ixyzכו 'b ipy mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי ג' שני יו�
אגרתיט ,hkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åðì úåìâðä úåéúåàä,hkw 'nr cr.òãåðë

etqepy zexb`dn `id "zelbpd zeize`d" ligznd xeaic ,d`ad zxb`d

itk ,ycew zexb` dnk d`ved dze`a etqep recid itk .q"xz zpy z`veda

"w"db`dn zehnyd" etqepy ,"dax drcen"a aiilewipn xy` 'x azeky44.

wxy ji` xaecn zncewd zxb`a ,oky ,`ed zncewd zxb`l ef zxb` jynd

,ced ,gvp - "m"idp" zepigad

ritynd ly - zekln ,ceqi

ef zxb` seqae ,lawna zekynp

zeize`d" ligznd xeaic)

eze` ok mb xaqen ("zelbpd

okez45miixeg`d wxy ,

- i"dp zepiga ly zeipevigde

,oeilrd ly - ceqi ,ced ,gvp

.oezgza zekynp

úBiúBàä46,eðì úBìâpä ¨¦©¦§¨
øeac äNòîa :ïä¥§©£¤¦

,äNòîc .äáLçîe- ©£¨¨§©£¤
ze`ad ,"dyrn"d zeize`

,dyrnae azkaúðeîz ïä¥§©
éøeLà áúëaL úBiúBàä̈¦¤¦§¨£¦

.äøBz øôñaLitk - ¤§¥¤¨
a"i wxta d"dbda xaqedy

,"dpen`de cegid xry" ly

zeize` a"kn ze` lk ixd

geke dkynd `id dxezd

dppi`y cgein ihxt zeige

okle ,zxg` ze`a zkynp

dzaizka ze` lkl yi

xtq ly ixey` azka)

dxend cgein xeiv (dxez

mikynpd gekde zeigd ,xe`d zelbzd ote` lre dkyndd xeiv lr

ixwir oipr od onvr zeize`d ixd dxez xtq azkae ,ze` dze`a

,ozaizk zxev lr mipic ihxt dnka zexeyweøeacä úBiúBàå§¦©¦
äfî äæ íéðBL íé÷ìç á"ëì ÷lçúnä ,ìB÷å ìáäa úB÷÷çð¤§¨§¤¤§©¦§©¥§£¨¦¦¤¦¤

ì ìëa úBiúBà á"ëä àèáîe úøáä àéäL ,ïúøeöaïBL47ék , §¨¨¤¦£¨©¦§¨©¦§¨¨¦
ì ïéa Løôä ïéàì øàL ïéáe Lãwä ïBLúøáä úeäîa úBðBL ¥¤§¥¥§©Ÿ¤¥§¨§§¨£¨©

,iehia -ék ,úBiúBàäïôeøöa íà48.miiw zeize`d sexiva - ¨¦¦¦§¥¨
xacd zeize`d iehia mvra eli`e ,dipyl zg` dty oia lcad

.zepeyld lka deeyì ìëa ïk íb ïä ,äáLçnä úBiúBàåïBL §¦©©£¨¨¥©¥§¨¨
úBáz áMçî íãàL,oeyld -lä úBiúBàå.ãáì á"ë ïäL ,ïBL ¤¨¨§©¥¥§¦©¨¤¥§©

äàBøLk éøäL ,úBiúBà úBðéça éðéî 'â da Lé ,äáLçîaL ÷ø©¤§©£¨¨¥¨¦¥§¦¦¤£¥§¤¤

,BzáLçîa úBøièöî ïä ¯ úBiúBàä úðeîz äøBz øôña- §¥¤¨§©¨¦¥¦§©§§©£©§
,dxezd xtqa oze` d`ex `edy itkl m`zdaúðéça àø÷ð äæå§¤¦§¨§¦©

;"äáLçnaL äiNò",dyrn ly oipr zxdxdn "daygn"y itk - £¦¨¤©©£¨¨
ÎdxiviÎd`ixa zelylzyd ly diyr-e ,azke dyrn ly zeize`

,diyròîBL øLàk ïëå§¥©£¤¥©
ïä ¯ øeacä úBiúBà¦©¦¥
BzáLçîa úBîLøð¦§¨§©£©§
àø÷ð äæå ,ïäa øäøäîe§©§¥¨¤§¤¦§¨
"äáLçnaL øeac" úðéça§¦©¦¤©©£¨¨
`ed daygnay ji` -

,xeaic ly zeize`a xdxdn

eidef -;"äøéöé" úðéçá- §¦©§¦¨
`id dnvr daygn ,oky

"d`ixa" ly dpiga

s` eizxvi eiz`xa"y

"eiziyr49cbpk `ed

,"dyrne xeaic daygn"

zpiga - `id daygn ,ixd

zpiga - xeaic ,"d`ixa"

zpiga - dyrne ,"dxivi"

"daygn" ok m`e ."diyr"

,"d`ixa" zpiga - ixd `id

xdxdn `edyk eli`e

,xeaic ly zeize` daygna

df ixdxeaic- daygnay

.(d`ixaay "dxivi" zpiga

dcáì äáLçnä úBiúBàå§¦©©£¨¨§©¨
øeacä úBiúBà øeäøä éìa§¦¦§¦©¦
äáLçî" àø÷ð ¯¦§¨©£¨¨
,Lnî øeacä úBiúBà ,äpäå ."äàéøa" úðéça ,"äáLçnaL- ¤©©£¨¨§¦©§¦¨§¦¥¦©¦©¨

,ynn xeaic m` ik ,daygnay xeaic `lúBìa÷îe úBeäúî ïä¥¦§©§©§
øaãî íéîòôlL óàå .äáLçnaL ïîöò elà úBiúBàî ïúeiç©¨¥¦¥©§¨¤©©£¨¨§©¤¦§¨¦§©¥

øäøäîe íãà,dyrn zrya -øçà øáãazeize` oi` dxe`kle - ¨¨§©§¥§¨¨©¥
epi` ixd `ed ,oky ,daygnd zeize`n zeig f` zelawn xeaicd

,xacn `edy oipra xdxdnøaãì ìBëé Bðéà éøä`ed oi`yk - £¥¥¨§©¥
,xacn `edy dna xdxdníéôeøöå íéøeac ïúBà íà ékly - ¦¦¨¦¦§¥¦

,milnøàLðå ,ãàî úBaø íéîòt BzáLçîa eéäå íøac øákL¤§¨¦§¨§¨§©£©§§¨¦©§Ÿ§¦§©
eîéLøä elà íéôeøöå íéøeaãa,myexd -äñðëpL äáLçnäî §¦¦§¥¦¥¨§¦¥©©£¨¨¤¦§§¨

.úBaø íéîòt íäa,daygnd zeize` oze` ly myexdy ixd - ¨¤§¨¦©
xeaic zeize` ly zeigd `edel`.eäæå,"zexitq"a xacdy itk - §¤
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úåéúåàä.äáùçîå øåáã äùòîá ïä åðì úåìâðä

áúëáù úåéúåàä úðåîú ïä äùòîã
ìå÷å ìáäá úå÷÷çð øåáãä úåéúåàå .ú"ñáù éøåùà
àéäù .ïúøåöá äæî äæ íéðåù íé÷ìç á"ëì ÷ìçúîä
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éøäù .úåéúåà 'éçá éðéî 'â äá ùé äáùçîáù ÷ø
åúáùçîá úåøééèöî ïä úåéúåàä úðåîú ú"ñá äàåøùë
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'çî '÷ð øåáãä úåéúåà øåäøä éìá äãáì äáùçîä
ùîî øåáãä úåéúåà äðäå .äàéøá 'éçá .äáùçîáù
ïîöò åìà úåéúåàî ïúåéç úåìá÷îå úååäúî ïä
øáãá øäøäîå íãà øáãî íéîòôìù óàå .'çîáù
íéôåøéöå íéøåáã ïúåà à"ë øáãì ìåëé åðéà éøä .øçà
øàùðå ãàî úåáø íéîòô åúáùçîá åéäå íøáã øáëù
äñðëðù äáùçîäî åîéùøä åìà íéôåøéöå íéøåáéãá
é"äð úåéðåöéçå íééøåçà 'éçá åäæå .úåáø íéîòô íäá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

.44:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(ובכ"מ .170 ע' תש"ח (סה"מ זמ� לאחר באגה"ק הוסי� בעצמו שאדה"ז שמצינו Î"˜45."ולהעיר ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡עפמש"נ � במחדו"מ".È¯˘·ÓÂ"דוגמא � באד� שזהו אי� אלוקה ˘ËÈÏ"‡:46.אחזה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰יל"ע "בכהנ"ל

וי"ל". קצת. באו"א שלכאורה בי' פל"ב הק"ש ש' ˘ËÈÏ"‡:47.באמ"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰� דעשי' (משא"כ ומח' דדיבור האותיות "מעלת

אחרות)". בתמונות מתעלמות � ˘ËÈÏ"‡:48.תמונת� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�שאינ מתר� ואולי לשלול? דהוצר� להברת� צירופ� שיי� מה "צ"ע

הרי בצירופ�".ˆ"Ïקדושות שזהו ומבאר � בשינוי) � (עאכו"כ מלשה"ק ז.49.בירידה מג, ישעי'

ixyz 'c iyily mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי ד' שלישי יו�
אגרתכ ,hkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãç éäåéçå åäéà ë,258 'nr cr.ù"òå

úeiðBöéçå íéøBçà úðéça§¦©£©¦§¦¦
óeöøt"î ãBñé-ãBä-çöð¤©§¦©§
,ïBzçza ñðëpL "ïBéìòä̈¤§¤¦§©©©§
dbixcnd sevxtn -

dbixcna qpkpy dpeilrd

,dpezgzdBì úBéäì¦§
,úeiçå ïéçî úðéça§¦©Ÿ¦§©

:òãBpk©©

.k,zeciqga xzeia miwenrd mipiprd cg` `ed (k oniq) ef ycew zxb` okez

."`ipz"d xtqa xaqed mxh dzr cry zeciqg ly oipra ceqi da `hazne

lka ytgl ie`x - g"i oniql dncwda hexhexta xaqed xaky itk ,mxa

zeevnd meiwa lreta dcearl rbepa zxb` dze`a sqeezn dn ycewd zxb`

zexedl" ick eazkp ixd ycewd zexb` ,oky) cgeina dwcvd zevnae llka

da ekli jxcd 'd mrldyrnde'd ikxc l`xyi ipa z` cnll ,"oeyri xy`

aedyrn,(xagnd ipa mipe`bd mipaxd mzncwda miazeky itk) lreta

dxeza miwqery dl` xear dwcvl xywa eazkp zexb`d aexy oeeike

zeig xzi mitiqend mipipr el` ycew zexb`a yi - l`xyi ux`a dceare

.(dwcvd zevna ielire

owfd epaxy ,jkn mb ze`xl mileki ,ef zxb` ly zcgeind dzeaiyg

azek "wcv gnv"d iaxdy itk) dze` azk1ezewlzqd iptly minia" (

."`priit xtka

iceqi oipr `hazn ,ef zxb`a mixaqend miwenrd mipipra mby ,ok` mi`ex

zeevn meiw ly ielira ixnbl xg` byen ozepy ycgzeiyrnzeevn) llka

,inyb slwa oilitz ,inyb xnva ziviv enk ,miinyb mixaca zeyrpd

.cgeina dwcvd zevne ,(dnecke

`wec `id "zeinybd zeedzd"y - `ed ,ef ycewÎzxb`a xaqend ceqid

jexa yecwdn `wec `id miinybd mixacd ly mzeedzd ,"seq oi` zenvr"n

`edenvrmieedzn mdny miielibde zexe`dn dlrnl ixnbl `edy

,`wec "seq oi` zenvr" ,oky ,miipgexd mipiprde mipeilrd zenlerd

,"melye qg el zncewd daiqe dlir mey ila ezenvrn eze`ivn"y

da jiiy `ly ze`ivn m` ik ,dxvepy ze`ivn `l) zizenvr `id eze`ivny

- ("ze`ivnd aiiegn" `edy ze`ivn ly ote` df ixd ,"ze`ivn `l" ly oipr

mi`xpd miinybd mi`xapd ly enk efk ze`ivn `exal egeka yi `ed `wec

mixeywe miielz mdy llk mda d`xp `l xya ipirle ,mnvrl ze`ivnk

`edy ea d`xpy "xe`"a lynl xacdy itk) mze` deednd zxg` ze`ivna

(daiq) "dlir"a xeywe `a `edy d`xp (aaeqn) "lelr"a ,"xe`n"n zehytzd

`a `edy llk d`xp `l inybd xaca eli`e ,elyonlhael,epnn deab edyn

.(ezenvrn eli`k `id eze`ivny xac dfy d`xp `l`

xewnd oky ,d`a `id epnny xewnl ixnbl jexr oi`a `idy ,efk ze`ivn

" `xwp dfy cr ,zinyb ze`ivn - `ide ,iwl` gek ,ipgex `edoi`n yi- "

`ed jexa yecwdn ,seq oi` zenvr ici lr wx zeedzdl dleki efk ze`ivn

`edy ,envrseq oi``wecy ,`vei jkn .zeipgexn mbe zeinybn mb dlrnle

mixacd zeedzdmiinybddlrnl `edy ,envr `ed jexa yecwdn `id

.miipgexd mipiprd mieedzn mdny miielibde zexe`d lkn

ceqidfici lr zeiyrn zeevn meiwa ixnbl mixg` ielire d`ltd ozep

."seq oi` zenvr"n `wec `id mzeedzdy miinyb mixac

xaqedy dnl sqepae ,ycg oipr `ed ,zeiyrnd zeevnd meiw oipra df ielir

,"ezeyrl"a dlrnd (jli`e d"l wxtn) "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga

:xeaice daygna miniiwny zeevnd iabl ,dyrna miniiwny zeevna

jexa yecwd ly dpeekde oevxd cvn wx "dyrn" ly dlrnd lr xaecn my

,"mipezgza dxic jxazi el zeidl" `id d`ixad zilkz lke zeid :`ed

zewl` jynezy ,oezgzd inybd mlera dxic `ed jexa yecwdl didzy

oipr ,zewl` lr xzqdde jyegd mewna ,dfd mlera dhnl o`k zelbzdadf

zewl` mikiynn `wec df ici lr ,oky ,zeiyrn zeevn ici lr xwira rvean

oiprn dhnl mdy mlerd ly miinybd mipipra ,zinybd "diyr"l cr

.xeaicde daygnd

ytpd ly dzektdzde dkekif ,zindad ytpd jekifle xexial rbepa mb jk

owzl ick df oi`y ,dnypd zcixi zilkz ixd efy) dyecwle aehl zindad

zeevn ici lr xzei rvazn df ixd (zindad ytpd z` owzl ick `l` ,dze`

ziviv zyial ,oilitz zgpd ,devn ly zinyb dlert ziiyr ,oky ,zeiyrn

.zindad zipeigd ytpd geka `wec df ixd -

d cvn wx `id "dyrn" ly dlrnd lk ,xen`l m`zda ixdoevxdedpeek

ixd ,ziyrp devnd eay ,xacd mvr cvn j` ,`ed jexa yecwd ly

zewl` zpade zrici zevn enk ,miipgex zegeka ziyrpy devn dxe`kl

`id - ald ly ipgexd ybxa 'd zad` zevn e` ,gend zbydae lkya

mixacae zeinybd micia ziyrpd zinyb dlertn dlrnl dxe`kl

,`ed jexa yecwd oevx mirvan da mbe devn `id ef mby oeeik) miinyb

jexa yecwd mr `ian dfy xywde oeilrd oevxd meiw ly oiprdy ixd

yecwd oevx mirvany dna xacd mvr cvne ,zipgex devna mb epyi ,`ed

`ed - ald ybxe gend zbyd enk - ipgex xac ,dxe`kl ixd - `ed jexa

devn miyer day zinybd dlertd xy`n xzei dwenre dpeilr dcear

.(ziyrn

iptn zeiyrn zeevn ly dlrnd ef ycewÎzxb`a xiaqny dn cvn ,j`

cvn mby ,jkn `vei ,seqÎoi`Îzenvrn `wec mi`a minybd mixacdymvr

xacdoi`y dn zeiyrn zeevna zelrzde ielir epyi ,ziyrp devnd eay

mlrp gek miinybd mixaca yi ,oky ,miipgex mipipr ici lr zeyrpd zeevna

.dpeilrd dpeekd z` inybd xaca mirvany drya dlbznd

ely ycewd zegiyn zg`a `ian r"p v"iixd x"enc` w"k2dlbzp xy`ky ,

ycew zxb`a dfd ceqidefzeedzdy ,"zeiniinyd dnypd - zeln xtqn" ,

zepiirn miciqg lv` egztp - seq oi` zenvrn `wec `id miinybd mixacd

.zeiyrn zeevn meiwa zeig ly miycg

zehyta dxen iaxdy ji` xikfdl `vi cer ,zxb`d mipta oiprd epcnla

milna oic wqte dkld oeyla `aen ef zxb` ly ceqidy d`lten zipe`b

."dxezd iceqi" zekld ly zepey`xd zeklda m"anxa zexetq
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כז ixyz 'c iyily mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי ד' שלישי יו�
אגרתכ ,hkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãç éäåéçå åäéà ë,258 'nr cr.ù"òå

úeiðBöéçå íéøBçà úðéça§¦©£©¦§¦¦
óeöøt"î ãBñé-ãBä-çöð¤©§¦©§
,ïBzçza ñðëpL "ïBéìòä̈¤§¤¦§©©©§
dbixcnd sevxtn -

dbixcna qpkpy dpeilrd

,dpezgzdBì úBéäì¦§
,úeiçå ïéçî úðéça§¦©Ÿ¦§©

:òãBpk©©

.k,zeciqga xzeia miwenrd mipiprd cg` `ed (k oniq) ef ycew zxb` okez

."`ipz"d xtqa xaqed mxh dzr cry zeciqg ly oipra ceqi da `hazne

lka ytgl ie`x - g"i oniql dncwda hexhexta xaqed xaky itk ,mxa

zeevnd meiwa lreta dcearl rbepa zxb` dze`a sqeezn dn ycewd zxb`

zexedl" ick eazkp ixd ycewd zexb` ,oky) cgeina dwcvd zevnae llka

da ekli jxcd 'd mrldyrnde'd ikxc l`xyi ipa z` cnll ,"oeyri xy`

aedyrn,(xagnd ipa mipe`bd mipaxd mzncwda miazeky itk) lreta

dxeza miwqery dl` xear dwcvl xywa eazkp zexb`d aexy oeeike

zeig xzi mitiqend mipipr el` ycew zexb`a yi - l`xyi ux`a dceare

.(dwcvd zevna ielire

owfd epaxy ,jkn mb ze`xl mileki ,ef zxb` ly zcgeind dzeaiyg

azek "wcv gnv"d iaxdy itk) dze` azk1ezewlzqd iptly minia" (

."`priit xtka

iceqi oipr `hazn ,ef zxb`a mixaqend miwenrd mipipra mby ,ok` mi`ex

zeevn meiw ly ielira ixnbl xg` byen ozepy ycgzeiyrnzeevn) llka

,inyb slwa oilitz ,inyb xnva ziviv enk ,miinyb mixaca zeyrpd

.cgeina dwcvd zevne ,(dnecke

`wec `id "zeinybd zeedzd"y - `ed ,ef ycewÎzxb`a xaqend ceqid

jexa yecwdn `wec `id miinybd mixacd ly mzeedzd ,"seq oi` zenvr"n

`edenvrmieedzn mdny miielibde zexe`dn dlrnl ixnbl `edy

,`wec "seq oi` zenvr" ,oky ,miipgexd mipiprde mipeilrd zenlerd

,"melye qg el zncewd daiqe dlir mey ila ezenvrn eze`ivn"y

da jiiy `ly ze`ivn m` ik ,dxvepy ze`ivn `l) zizenvr `id eze`ivny

- ("ze`ivnd aiiegn" `edy ze`ivn ly ote` df ixd ,"ze`ivn `l" ly oipr

mi`xpd miinybd mi`xapd ly enk efk ze`ivn `exal egeka yi `ed `wec

mixeywe miielz mdy llk mda d`xp `l xya ipirle ,mnvrl ze`ivnk

`edy ea d`xpy "xe`"a lynl xacdy itk) mze` deednd zxg` ze`ivna

(daiq) "dlir"a xeywe `a `edy d`xp (aaeqn) "lelr"a ,"xe`n"n zehytzd

`a `edy llk d`xp `l inybd xaca eli`e ,elyonlhael,epnn deab edyn

.(ezenvrn eli`k `id eze`ivny xac dfy d`xp `l`

xewnd oky ,d`a `id epnny xewnl ixnbl jexr oi`a `idy ,efk ze`ivn

" `xwp dfy cr ,zinyb ze`ivn - `ide ,iwl` gek ,ipgex `edoi`n yi- "

`ed jexa yecwdn ,seq oi` zenvr ici lr wx zeedzdl dleki efk ze`ivn

`edy ,envrseq oi``wecy ,`vei jkn .zeipgexn mbe zeinybn mb dlrnle

mixacd zeedzdmiinybddlrnl `edy ,envr `ed jexa yecwdn `id

.miipgexd mipiprd mieedzn mdny miielibde zexe`d lkn

ceqidfici lr zeiyrn zeevn meiwa ixnbl mixg` ielire d`ltd ozep

."seq oi` zenvr"n `wec `id mzeedzdy miinyb mixac

xaqedy dnl sqepae ,ycg oipr `ed ,zeiyrnd zeevnd meiw oipra df ielir

,"ezeyrl"a dlrnd (jli`e d"l wxtn) "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga

:xeaice daygna miniiwny zeevnd iabl ,dyrna miniiwny zeevna

jexa yecwd ly dpeekde oevxd cvn wx "dyrn" ly dlrnd lr xaecn my

,"mipezgza dxic jxazi el zeidl" `id d`ixad zilkz lke zeid :`ed

zewl` jynezy ,oezgzd inybd mlera dxic `ed jexa yecwdl didzy

oipr ,zewl` lr xzqdde jyegd mewna ,dfd mlera dhnl o`k zelbzdadf

zewl` mikiynn `wec df ici lr ,oky ,zeiyrn zeevn ici lr xwira rvean

oiprn dhnl mdy mlerd ly miinybd mipipra ,zinybd "diyr"l cr

.xeaicde daygnd

ytpd ly dzektdzde dkekif ,zindad ytpd jekifle xexial rbepa mb jk

owzl ick df oi`y ,dnypd zcixi zilkz ixd efy) dyecwle aehl zindad

zeevn ici lr xzei rvazn df ixd (zindad ytpd z` owzl ick `l` ,dze`

ziviv zyial ,oilitz zgpd ,devn ly zinyb dlert ziiyr ,oky ,zeiyrn

.zindad zipeigd ytpd geka `wec df ixd -

d cvn wx `id "dyrn" ly dlrnd lk ,xen`l m`zda ixdoevxdedpeek

ixd ,ziyrp devnd eay ,xacd mvr cvn j` ,`ed jexa yecwd ly

zewl` zpade zrici zevn enk ,miipgex zegeka ziyrpy devn dxe`kl

`id - ald ly ipgexd ybxa 'd zad` zevn e` ,gend zbydae lkya

mixacae zeinybd micia ziyrpd zinyb dlertn dlrnl dxe`kl

,`ed jexa yecwd oevx mirvan da mbe devn `id ef mby oeeik) miinyb

jexa yecwd mr `ian dfy xywde oeilrd oevxd meiw ly oiprdy ixd

yecwd oevx mirvany dna xacd mvr cvne ,zipgex devna mb epyi ,`ed

`ed - ald ybxe gend zbyd enk - ipgex xac ,dxe`kl ixd - `ed jexa

devn miyer day zinybd dlertd xy`n xzei dwenre dpeilr dcear

.(ziyrn

iptn zeiyrn zeevn ly dlrnd ef ycewÎzxb`a xiaqny dn cvn ,j`

cvn mby ,jkn `vei ,seqÎoi`Îzenvrn `wec mi`a minybd mixacdymvr

xacdoi`y dn zeiyrn zeevna zelrzde ielir epyi ,ziyrp devnd eay

mlrp gek miinybd mixaca yi ,oky ,miipgex mipipr ici lr zeyrpd zeevna

.dpeilrd dpeekd z` inybd xaca mirvany drya dlbznd

ely ycewd zegiyn zg`a `ian r"p v"iixd x"enc` w"k2dlbzp xy`ky ,

ycew zxb`a dfd ceqidefzeedzdy ,"zeiniinyd dnypd - zeln xtqn" ,

zepiirn miciqg lv` egztp - seq oi` zenvrn `wec `id miinybd mixacd

.zeiyrn zeevn meiwa zeig ly miycg

zehyta dxen iaxdy ji` xikfdl `vi cer ,zxb`d mipta oiprd epcnla

milna oic wqte dkld oeyla `aen ef zxb` ly ceqidy d`lten zipe`b

."dxezd iceqi" zekld ly zepey`xd zeklda m"anxa zexetq
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ixyzכח 'c iyily mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ãç éäBiçå eäéà"mdy zexe`d) epnn mi`ad zeigd ipipre `ed - ¦§©¦©
cg` xac md ("zexitq"d ly milkl zeige dnyp ly oipr

oi` mr) ez` micgein wx `l md "zexitq"d ly zexe`d ,xnelk)

md `l` (seqcg` xac,(seqÎoi` mr"ïBäa ãç éäBîøâe eäéà3 ¦§¨¦©§
epnn mi`ad milkde `ed -

ly zexe`l milkd mdy)

miteb enke zexitqd

zenypl4oda cg` xac md (

.(zexitqa)Leøt)5øNò , ¥¤¤
.úeìéöàc úBøéôñ§¦©£¦
,úBøBàä ïä ¯ "éäBiç"- ©¦¥¨

ody) zexitqd lyly oipr

(xe`e zeigïä ¯ "éäBîøâ"e§¨¦¥
,íéìkäzexitqd ly - ©¥¦

zeigl milke mitebk mdy

,zexe`leïlkLmdy itk - ¤ª¨
" mr cg` xac mlekoi` xe`

mdy iptn ,"seq,úe÷ìà- ¡Ÿ
zexitqd ly milkd mby

,zewl` md.('eë äiNò-äøéöé-äàéøáa ïk ïéàM äîmy - ©¤¥¥¦§¦¨§¦¨£¦¨
- zexitqd ly zexe`dn miieqn wlg oke zexitqd ly milkd

md `l` ,zewl` mpi`mi`xap.zewl`n eedzpyéøöåïéáäì C §¨¦§¨¦
éà ,áèéäãç "óBñ-ïéà"ä C,cg` xac -ïä "éäBîøb" íò ¥¥¥¨¥©¦§¨¦¥
,íéìkä,zexitqd ly -,úéìëúå ìeáb úðéçáa ïä íéìkä éøä ©¥¦£¥©¥¦¥¦§¦©§§©§¦

oipr `id dxitq lky cala ef `l -cgein,dpia `l `id dnkg ,

leab ilra ok mb md cqgd e` dnkgd `l` ,dxeab `l `ed cqg

,zehiytd zilkza heyt ixd `ed "seq oi`" eli`e ,zilkze

`ede ,cqg e` dnkg enk xcben oipr lkne xeiv lkn dlrnleoi`

seqcg` xac zeidl milkd mileki ,`eti` ,cvik ,leabe uw ila ,

?seq oi` mríéiç õòa áeúkL Bîk6.ly dpigaa md milkdy - §¤¨§¥©¦
"dxezd xe`"a xiaqn "wcv gnv"d .zilkze leab7milky dny ,

mdy dnl dpeekd ,dcne leab ly dpigaa mdgekly leabd

leaba epnn jyneiy ote`a xi`dl seqÎoi`a epyiy gekd ,seqÎoi`

"ycewd zcear"a xne` `ed ixd ,oky ,dcnae8`ed seqÎoi`d" :

gk el yi ok leabÎlraÎizlaa gk el yiy myk ,`lekc `zenily

leaba gk el oi`e leabÎlraÎizlaa gk el yiy xn`z m`y ,leaba

enily xqgn dz` ixd`ed seqÎoi` - "ezzenilydmyk ,lkd ly

yiy xn`z m` ,oky ,leaba gek el yi jk ,leab ilaa gek el yiy

zenilya xqgn dz` - leaba gek el oi`e leab ilaa wx gek el

`edy ,"dlabd" `ed "leab ila" mb xac ly ezin`l ,xnelk ,ely

gek ,ixd ,"leab"d oipra zenily dpyi m`e ,leab `le leab ila wx

,"leab" ly zenilyd ea xqg "leab" `le "leab ila" wx `edy

ly zenilyd ixd `ed "seqÎoi`" eli`elkdixd gxkdd on ,

miiqn `ede .leaba mb gek el yi jk leab ilaa gek el yiy myky

milkd xnelk) "zexitq"d md ,dpey`xl epnn `ad leabdy ,my

ly dpigaa mdy (zexitqd lygekjiyndle xi`dl gek ,leabd

,ilka yalznd xe`dn jynezy drtyddy ,dcnae leaba mipipr

,leab ly dpigaa didz

`id drtyddy zexnl

.leabÎilae seq oi` xe`n

md milkd ixd ,mipt lk lr

lye leab ly dpigaa

md ,`eti` ,cvik ,zilkz

oi`" mr (cg` xac) "cg"

ixnbl dlrnl `edy ,"seq

?dcnne leabníðîà̈§¨
äðekäxne` `edy dna - ©©¨¨

xac md milke seq oi`y

,cg`àéäw"k ztqed - ¦
seq oi`y ,xnel `ly :epiax

milkd mr cg` xac `ed

dpeekd `l` ,zexitqd ly

zeyridl dlekiy dlert - dlertl rbepa micg`zn mdy ,`id

ziyrp ef dlerte ,seqÎoi` mr micg`znyk e` seqÎoi` ici lr wx

:owfd epax oeylae .mci lre mda seqÎoi` ici lrïäL ,øîBì©¤¥
úe÷ìàly oipra -,"óBñ-ïéà"ä Bîk ïéàî Lé àøáìzeedzd - ¡Ÿ¦§Ÿ¥¥©¦§¨¥

`ed jexa yecwd geka wx `ed "oi`"n "yi"9,"`xead wiga" wx df ,

mixne` l"f epinkgy enk10i`a lk (mitq`zn) oiypkzn m`" :

,oky ,"dnyp ea lihdle cg` yezi spk `exal mileki oi` mler

jk lre ."`xead wiga" wx `ed "oi`"n "yi" zeedzd ly oiprd

zexitq xyr ly milkd mr cg` xac `ed "seq oi`"y ,mixne`

i`"n "yi" deedzi mci lry :"zeliv`"cmdny zewl` mdy ixd ,"o

."oi`"n "yi" mieedzn mci lreìzLä úðéçáa àìåälò úeìL §Ÿ¦§¦©¦§©§§¦¨
ìeìòå,aaeqne daiq -÷"îøä áúkM äîe .ãáì11dyn iax - §¨§©©¤¨©¨§©

,"zexitq" oipra xne` exiacxewìzLä ïéðò,ìeìòå älò úeìL- ¦§©¦§©§§¦¨§¨
,lelre dlir ly ote`a jynp zexitqdnyLBãwä øäfa àeä ïëå§¥©Ÿ©©¨

úéLàøa úLøt12ìzLäa eðéä ,úBøéôqa úBøéôqä úeìL ¨¨©§¥¦©§§¦§©§§©§¦©§¦
ïîöòenk ,dipy dxitqn zlylzyne d`a zg` dxitqy itk - ©§¨

,'eke "dnkg"n d`a "dpia"y itk lynl,(íéìkä úðéçáa)ly - ¦§¦©©¥¦
,zexitqdäøéöé øôña "äî éìa" úBàø÷pL13,ila" ze`xwpd - ¤¦§¨§¦¨§¥¤§¦¨

xtqa "dndxivi14xyr ozcn dn ila zexitq xyr" oeyla - ,

- dpeekd "dn ila"e ,"'ekeLé úðéçáa ïðéàL15,âOî úeäîe- ¤¥¨¦§¦©¥¨ª¨
,mi`xaplììk déa àñéôz äáLçî úéìc "óBñ-ïéà"ä Bîëe16, §¨¥§¥©£¨¨§¦¨¥§¨

ly milkd mb jk ,ea dqitz dl didzy xyt` i` daygn mey -

`idy zedn mey df oi`y ,zedn ila ,"dn ila" mi`xwp zexitqd

lkyl dbydÎzxaoipr mixne` jk lr ixd ,mi`xapd
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úåøåàä ïä éäåéç úåìéöàã ñ"ò 'éô)
.('åë ò"éáá ë"àùî úå÷ìà ïìåëù íéìëä ïä éäåîøâå
ïä éäåîøâ íò ãç ñ"àä êéà áèéä ïéáäì êéøöå
ù"îë úéìëúå ìåáâ 'éçáá ïä íéìëä éøä íéìëä
àåøáì úå÷ìà ïäù øîåì àéä äðååëä íðîà .ç"òá
äìéò úåìùìúùä 'éçáá àìå ñ"àä åîë ïéàî ùé
äìéò úåìùìúùä ïéðò ÷"îøä ù"îå ãáì ìåìòå
úåìùìúùäá åðééä úéùàøá 'ô ÷"äåæá ä"ëå ìåìòå
úåàø÷ðù (íéìëä 'éçáá) ïîöò úåøéôñá úåøéôñä
åîëå âùåî úåäîå ùé 'éçáá ïðéàù é"ñá äî éìá
àì éðôå ù"îëå ììë äéá àñéôú äáùçî úéìã ñ"àä
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.3:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.פי"ב שמ"ז אליהו").Ó"Î·Â.".4"ע"ח ("פתח בהקדמה ˘ËÈÏ"‡:5.תקו"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'פי "יש

וגרמוהי". בחיוהי ועוד.6.אחר פ"ג. ב' ב.7.שער קפב, פ"ח.8.ויצא ריש ˘ËÈÏ"‡:9.ח"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(ע"ב (קל, "וכדלקמ�

ועוד.10.הטע�". ב. פי"ט, ויק"ר יד. פל"ט, ב"ר הי"ג. פ"ז סנהדרי� ירושלמי ועוד.11.ראה פ"ו. ו שער רימוני� ואיל�.12.פרדס ב יט, ח"א

ועוד.13. מ"ב. ˘ËÈÏ"‡:14.פ"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."הספירות יצירת ˘ËÈÏ"‡:15."ג� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'והראי דבריאה. יש לא "ג�

שאינ�". � כ� כדי ועד א).16.� (יז, בהקדמה תקו"ז

ixyz 'd iriax mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי ה' רביעי יו�

,258 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àø÷ð ïéàî ùéå,lw 'nr cr.à÷åã

dxitqn deedzn zg` dxitq oi`y ,"zexitq"a zelylzydd

didiy "yi" df oi` ixd ,oky ,"oi`n yi" d`ixa ly ote`a dipy

dlir" ly ote`a `a df ixd - "dn ila" `ed `l` ,zbyen zedn

`ian - zbyen zedn mpi` zexitqd ly milkdy ,jk lr ."lelre

:di`x owfd epaxBîëe§
áeúkL17éðôe" :- ¤¨¨©

,ily zeiniptd."eàøé àìŸ¥¨
epax dyn iabl elit`y -

,zbyen zedn df oi`

o`k ,zeiniptd ,"ipt"y

zeiniptl mb dpeekd

dmilkdlrnl md mby ,

dbydde di`xdn elit`

,epax dyn lyúàeáðe§©
äúéä ,BúâOäå íBìMä åéìò eðaø äLî,wx -ïBéìò ÷øtî Ÿ¤©¥¨¨©¨§©¨¨¨§¨¦¤¤¤§

."ïétðà øéòæ"c çöðcly "gvp" zpiga ly oeilrd wlgdn - §¤©¦§¥©§¦
oniq) zncewd zxb`a xkfpy itky ,zecnd ray - "oitp` xirf"

l` dcixide drtydd ilk wx od ceqiÎcedÎgvp zexitqd ,(h"i

.zeiniptd `le zexitqd zeipevig wx ody ixd ,lawnd

ìzLäáeìeìòä úeìL,"dlir"dn lylzynd -ówî àeä §¦§©§§¤¨ª¨
,älòäî`ed `l` ,"dlir"dn lylzyn "lelr"dy iptl dfy - ¥¨¦¨

,ely "dlir"a "lelr"d swen f`y ,ezlira lelk oiicrìèáe¨¥
Bìöà úeàéöna,ely "dlir"l lha `ed -LîMä åéækitk - ©§¦¤§§¦©¤¤

lha ynyd eify,LîMa"lelr"dy ixg` mb xak df - ©¤¤
ze`ivna lha "lelr"d z`f lka ,"dlir"dn dlbzne lylzyn

jynpy dny ,onvr zexitqd zkynda xacd jky ."dlir"l

`id dpnny dpeilrd dxitql ,"dlir"l ze`ivna lha dlbzne

,zlylzynñcøta áeúkL Bîk18.÷"îøäîote`a ixd - §¤¨©©§¥¥¨§©
ze`ivn `edy "yi" zeedzdl leki did `l dfk dkynd

ztqed .exewnl lha epi`e ze`ivnl envr yibxny ,ezybxda

:epiax w"k'iyrc yia f"cre-ãàî íéaø íéîeöîö íb óàå§©©¦§¦©¦§Ÿ

llk jxra epi` mevnvd ixg`y xe`dy ,xe`d z` minvnvnd -

,dl` minevnv elit` ixd - mevnvd iptly xe`leìéòBé àìŸ¦
ìzLäî ,øôòk áò íLb úBéäìíéìëOî úeiðçeøä úeìL ¦§¤¤¨§¨¨¥¦§©§§¨£¦¦§¨¦

elôà íéìcáð:epiax w"k ztqed -milcap milkyn,ìL ¦§¨¦£¦¤
,íéëàìnämd mik`ln - ©©§¨¦

lka ,dxeve xneg ilra ixd

mdly xnegdy oeeik z`f

zeceqin ixd `edmiipgex

myb dfn deedzi `l -

elit` - xtr enk "ar"

minevnv ixg` `a dfyk

oiicr df ixd ,oky ,miax

enk ,zelylzyd ly oipr

(zxyxy) zlyly

zrahl dxeyw `ide jxr dl yi xzeia dpezgzd zrahdy

,xzeia dpeilrdàlà,ritydl dleki zelylzydd -úBéäì ¤¨¦§
,"øBL éðt"î "äîäaä çeø"zexnly ,dlrnly dakxnay - ©©§¥¨¦§¥

ipt"l jxra dpi`e ixnbl dwegx dndad seb z` dignd gexdy

zelylzydd geka yi z`f lka ,dpeilrd dakxnay "xey

ly gexd mby oeeik ,dndad ly gexd lylzyzy ritydl

ipt"n dbixcna dhn dhnl `idy `l` ,ipgex xac `id dndad

deedziy ritydl zelylzydd geka oi` j` ;dakxnay "xey

.ixnbl dycg ze`ivn `edy xac - "ipgex oi`"n "inyb yi"Bîk§
.íL ïiòå ,øçà íB÷îa øàaúpLxnel yiy ,o`k oiivn iaxd - ¤¦§¨¥§¨©¥§©¥¨

"zekln yeal e`iai" d"c xe` dxezl - `id owfd epax zpeeky19,

d`lir dnkg elit`y ,owfd epax xiaqn ,my "xe` dxez"a .cere

df ixd ,"dnkg" mya z`xwp `idy oeeik ,"zeliv`"c (dpeilr)

ote`a zeedzdl leki epi` df mb `lina ,"oi`" `le ,"dn xac"

"n zelylzyd lyenk ,"oi`n yi" ly ote`a m` ik ,"seq oi`

aezky20dnkgde" :oi`ndnkgn dlrnl iabl dnkgy ,"`vnz

."oi`n yi" ly oipr `id

ìa "äàéøa" àø÷ð "ïéàî Lé"åLãwä ïBL21."d`ixa" - §¥¥©¦¦§¨§¦¨¦§©Ÿ¤
enk `ly) df iptl miiw did `ly ycg xac didpy ,epiid

.(xg` ote`a `l` df iptl mb miiw lelrdy "lelre dlir"a

i` "oi`"ay lirl xkfpke

,"yi" lelk didiy xyt`

did `l ixd df f` ,oky

zeedzd ."yi" m` ik "oi`"

xne` o"anxdy itk ,"d`ixa" mya ycewd oeyla z`xwp dycg

ziy`xa zyxta22oiivl xg` iehia ycewd oeyla epl oi`y ,

oiivi oldl ."`xa" dlna `l` "oi`n yi" ly zeedzdd z`

gekl zn`a "yi"d lha "oi`n yi"a mby zexnl ,owfd epax

,ynn ynya lha ynyd eify itk cr ,eze` deednd iwl`d

`lk 'inw `lek" ixd ,oky

yecwd iabl lkd - "aiyg

melk `lk aygp `ed jexa

,`eti` ,mixne` cvik -

dlir" zelylzyd ly ote`a "oi`n yi" deedziy xyt` i`y

lha did (`l` ,ze`ivne "yi" did `l `ed) f` oky ,"lelre
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כג.17. לג, ˘ËÈÏ"‡18.תשא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�כלי התהוות ג� "שלכ� :Ò"È„."עו"ע ע"י א"א � נפרדי� כ"א חד שאינ� � צ,19.דבי"ע

יב.20.ב. כח, ˘ËÈÏ"‡:21.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰יש בבריאת (החידוש הנ"ל על הוכחה שזוהי וי"ל הכא?! שייכותי' מאי "לכאורה

לא (וג� לשוה"א! בנוגע רק הנ"ל, השתל' כל לאחרי � נאמר אלקי�" ד"ברא פשש"מ מוב� דעפ"ז � כו') דספירות השתל' לגבי � הגשמי

"אי�")". נק' וא"כ הגשמי, דיש דמציאות באופ� החכ' שאי� כיו� � מאי� החכ' א.22.במציאות א,



כט ixyz 'd iriax mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי ה' רביעי יו�

,258 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àø÷ð ïéàî ùéå,lw 'nr cr.à÷åã

dxitqn deedzn zg` dxitq oi`y ,"zexitq"a zelylzydd

didiy "yi" df oi` ixd ,oky ,"oi`n yi" d`ixa ly ote`a dipy

dlir" ly ote`a `a df ixd - "dn ila" `ed `l` ,zbyen zedn

`ian - zbyen zedn mpi` zexitqd ly milkdy ,jk lr ."lelre

:di`x owfd epaxBîëe§
áeúkL17éðôe" :- ¤¨¨©

,ily zeiniptd."eàøé àìŸ¥¨
epax dyn iabl elit`y -

,zbyen zedn df oi`

o`k ,zeiniptd ,"ipt"y

zeiniptl mb dpeekd

dmilkdlrnl md mby ,

dbydde di`xdn elit`

,epax dyn lyúàeáðe§©
äúéä ,BúâOäå íBìMä åéìò eðaø äLî,wx -ïBéìò ÷øtî Ÿ¤©¥¨¨©¨§©¨¨¨§¨¦¤¤¤§

."ïétðà øéòæ"c çöðcly "gvp" zpiga ly oeilrd wlgdn - §¤©¦§¥©§¦
oniq) zncewd zxb`a xkfpy itky ,zecnd ray - "oitp` xirf"

l` dcixide drtydd ilk wx od ceqiÎcedÎgvp zexitqd ,(h"i

.zeiniptd `le zexitqd zeipevig wx ody ixd ,lawnd

ìzLäáeìeìòä úeìL,"dlir"dn lylzynd -ówî àeä §¦§©§§¤¨ª¨
,älòäî`ed `l` ,"dlir"dn lylzyn "lelr"dy iptl dfy - ¥¨¦¨

,ely "dlir"a "lelr"d swen f`y ,ezlira lelk oiicrìèáe¨¥
Bìöà úeàéöna,ely "dlir"l lha `ed -LîMä åéækitk - ©§¦¤§§¦©¤¤

lha ynyd eify,LîMa"lelr"dy ixg` mb xak df - ©¤¤
ze`ivna lha "lelr"d z`f lka ,"dlir"dn dlbzne lylzyn

jynpy dny ,onvr zexitqd zkynda xacd jky ."dlir"l

`id dpnny dpeilrd dxitql ,"dlir"l ze`ivna lha dlbzne

,zlylzynñcøta áeúkL Bîk18.÷"îøäîote`a ixd - §¤¨©©§¥¥¨§©
ze`ivn `edy "yi" zeedzdl leki did `l dfk dkynd

ztqed .exewnl lha epi`e ze`ivnl envr yibxny ,ezybxda

:epiax w"k'iyrc yia f"cre-ãàî íéaø íéîeöîö íb óàå§©©¦§¦©¦§Ÿ

llk jxra epi` mevnvd ixg`y xe`dy ,xe`d z` minvnvnd -

,dl` minevnv elit` ixd - mevnvd iptly xe`leìéòBé àìŸ¦
ìzLäî ,øôòk áò íLb úBéäìíéìëOî úeiðçeøä úeìL ¦§¤¤¨§¨¨¥¦§©§§¨£¦¦§¨¦

elôà íéìcáð:epiax w"k ztqed -milcap milkyn,ìL ¦§¨¦£¦¤
,íéëàìnämd mik`ln - ©©§¨¦

lka ,dxeve xneg ilra ixd

mdly xnegdy oeeik z`f

zeceqin ixd `edmiipgex

myb dfn deedzi `l -

elit` - xtr enk "ar"

minevnv ixg` `a dfyk

oiicr df ixd ,oky ,miax

enk ,zelylzyd ly oipr

(zxyxy) zlyly

zrahl dxeyw `ide jxr dl yi xzeia dpezgzd zrahdy

,xzeia dpeilrdàlà,ritydl dleki zelylzydd -úBéäì ¤¨¦§
,"øBL éðt"î "äîäaä çeø"zexnly ,dlrnly dakxnay - ©©§¥¨¦§¥

ipt"l jxra dpi`e ixnbl dwegx dndad seb z` dignd gexdy

zelylzydd geka yi z`f lka ,dpeilrd dakxnay "xey

ly gexd mby oeeik ,dndad ly gexd lylzyzy ritydl

ipt"n dbixcna dhn dhnl `idy `l` ,ipgex xac `id dndad

deedziy ritydl zelylzydd geka oi` j` ;dakxnay "xey

.ixnbl dycg ze`ivn `edy xac - "ipgex oi`"n "inyb yi"Bîk§
.íL ïiòå ,øçà íB÷îa øàaúpLxnel yiy ,o`k oiivn iaxd - ¤¦§¨¥§¨©¥§©¥¨

"zekln yeal e`iai" d"c xe` dxezl - `id owfd epax zpeeky19,

d`lir dnkg elit`y ,owfd epax xiaqn ,my "xe` dxez"a .cere

df ixd ,"dnkg" mya z`xwp `idy oeeik ,"zeliv`"c (dpeilr)

ote`a zeedzdl leki epi` df mb `lina ,"oi`" `le ,"dn xac"

"n zelylzyd lyenk ,"oi`n yi" ly ote`a m` ik ,"seq oi`

aezky20dnkgde" :oi`ndnkgn dlrnl iabl dnkgy ,"`vnz

."oi`n yi" ly oipr `id

ìa "äàéøa" àø÷ð "ïéàî Lé"åLãwä ïBL21."d`ixa" - §¥¥©¦¦§¨§¦¨¦§©Ÿ¤
enk `ly) df iptl miiw did `ly ycg xac didpy ,epiid

.(xg` ote`a `l` df iptl mb miiw lelrdy "lelre dlir"a

i` "oi`"ay lirl xkfpke

,"yi" lelk didiy xyt`

did `l ixd df f` ,oky

zeedzd ."yi" m` ik "oi`"

xne` o"anxdy itk ,"d`ixa" mya ycewd oeyla z`xwp dycg

ziy`xa zyxta22oiivl xg` iehia ycewd oeyla epl oi`y ,

oiivi oldl ."`xa" dlna `l` "oi`n yi" ly zeedzdd z`

gekl zn`a "yi"d lha "oi`n yi"a mby zexnl ,owfd epax

,ynn ynya lha ynyd eify itk cr ,eze` deednd iwl`d

`lk 'inw `lek" ixd ,oky

yecwd iabl lkd - "aiyg

melk `lk aygp `ed jexa

,`eti` ,mixne` cvik -

dlir" zelylzyd ly ote`a "oi`n yi" deedziy xyt` i`y

lha did (`l` ,ze`ivne "yi" did `l `ed) f` oky ,"lelre
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כג.17. לג, ˘ËÈÏ"‡18.תשא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�כלי התהוות ג� "שלכ� :Ò"È„."עו"ע ע"י א"א � נפרדי� כ"א חד שאינ� � צ,19.דבי"ע

יב.20.ב. כח, ˘ËÈÏ"‡:21.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰יש בבריאת (החידוש הנ"ל על הוכחה שזוהי וי"ל הכא?! שייכותי' מאי "לכאורה

לא (וג� לשוה"א! בנוגע רק הנ"ל, השתל' כל לאחרי � נאמר אלקי�" ד"ברא פשש"מ מוב� דעפ"ז � כו') דספירות השתל' לגבי � הגשמי

"אי�")". נק' וא"כ הגשמי, דיש דמציאות באופ� החכ' שאי� כיו� � מאי� החכ' א.22.במציאות א,



ixyzל 'd iriax mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`id zn`dy drya ,ely "dlir"d iabl lha "lelr"dy enk

iwl`d gekd ,exewn iabl lha `ed "yi" ezeida mby ,ixd

owfd epax xiaqi ?ycgn e`xal cinz ea `vnpe eze` deednd

jexa yecwd iptl xacdy itk ,"'inw" iabl wx xen` dfy ,oldl

dricia `edelydf ixd)

lkdy ,`id zn`dy itk

yid mbe jxazi eiabl lha

ynyd eifk lha `xapd

ezricia j` ;(ynya

`xapd yid ly ezybxdae

ybxp `ed ,envr

m` eli`e ,"yi ze`ivn"k

ly ote`a dzid zeedzdd

did `l "lelre dlir"

mb ,zeidl `xapd leki

ezriciae ezybxda

zinvrd,"yi ze`ivn" ,

ybxda mb `l`elydid

.ze`ivna lha

íâäå,zexnl -LiäL ©£©¤©¥
àìk ïk íb àeä àøápä©¦§¨©¥§¨

,dén÷ áéLç`lek" ixd ,oky ,melk `lk jxazi eiptl aygp - ¨¦©¥
,melk `lk aygp `ed jexa yecwd iabl lkd - "iaiyg `lk 'inw

,melk `lk `ed `xapd yid mby ixdúeàéöna ìèaL eðéäc- §©§¤¨¥©§¦
:epiax w"k ztqedx`p hyip(wx `l)xcba epi`y - d"envr iabl

,d`ixad oipra `"k ,d`ixade mlerdòôBMä øBàäå çkä éaâì§©¥©Ÿ©§¨©¥©
Bamd df xe`e gek ,`xapa --úeìéöàc úBøéôñ 'éc íéìkäî¥©¥¦§§¦©£¦

"åw"äL ,äiNò-äøéöé-äàéøa,ly -àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà §¦¨§¦¨£¦¨¤©©¥¨
,íäa øéàîokly -23xaecny zexnl ,(eiptl) '"inw" `xwp df ¥¦¨¤

zexitqd ly milka ,oky - eze` deednd iwl`d gekd zece`

xe`" ly ielibd `edy ,ewd mda xi`n - iwl`d gekd `a mdny

`ed df lehiae .zenlera "seq oi`ëelehia enk -LîMä åéæ §¦©¤¤
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oipr xak md zexitqd ly

,oke ,"yi" ze`ivn ly

"zeliv`"d mlera elit`y

`l` ,"yi" ly oipr epyi

yi" dfylv`pdyi" `le "

`xapdxace "yi" `edy) "

,mkqi owfd epaxe .(cxtp
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opyi mday - milkl zeig ly oipr mde milka miyalznd zexe`d
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dpigaef-zexe`dod - zexitqd lyúeëìîc íéìk ã"îlä©¨¤¥¦§©§

.úeìéöàcly milkd zeipevig elit`e milkd mb ixd "zeliv`"a - ©£¦
ae ,zewl` md "zeliv`c zekln"zekln" ly milkd zeipevig

mdl zeidl diyrÎdxiviÎd`ixa zenlera miyalznd "zeliv`c

,oevige irvn` ,inipt :zepigadylymdncg`lkayi -zeige dnyp

,"x"zq" oeyld minrtl aezky itk e`q,sez,jexlky ixd - y`

md - odn zg` lkay zepigad yly mr "zekln"ay zexitqd xyr

zexe` ly oipr mde diyrÎdxiviÎd`ixaa miyalznd ,milk c"nl

ly "zexitq"l dnyp lye

.diyrÎdxiviÎd`ixaïëå§¥
,úeìéöàaly zeedzdd - ©£¦

`id "lv`pd yi"d

ly milkd zeipevign

- "zeliv`"ay zexitqd

'éc íéìkä úeiðBöéçî¥¦¦©¥¦§
ïäL úeìéöàc úBøéôñ§¦©£¦¤¥
úBìëéää eàøáð ,úe÷ìà¡Ÿ¦§§©¥¨

úeìéöàcly oipr df oi`y - ©£¦
mda milke zexitq

,mler eze` ly zeipevig ly oipr df `l` ,miinipt zexe` miyalzn
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lk lr - "yi" ly oiprl ybxp zeidl lkei digne xi`n `edy xacdy

,"lv`pd yi"a `edy itk "yi" miptúBôeb íâåd -mitebly §©
,Lé úðéça ïäL úeìéöàc íéëàìnämilkd zeipevign mieedzn - ©©§¨¦©£¦¤¥§¦©¥

,"zeliv`"c zexitqd lyáeúkL Bîëe26íéNé åéëàìîáe" : §¤¨§©§¨¨¨¦
,"äìäzmik`ln o`k aezk `l ixd -mzq,"eik`ln" `l` , ¨¢¨

mik`lndelymdamb ixd - "zeliv`"d mler lymik`lnd xnelk ,

ipr mzeida ,zenilyÎizla ly oipr yi,zewl` `le "yi" ly oïðéàL¤¥¨
.Búlò éaâì ìeìòk éøîâì ìeha úðéçáaote`a mieedznmd ,oky- ¦§¦©¦§©§¥§¨§©¥¦¨

."lelre dlir" enk `le "oi`n yi" ly

,"ïé÷éLpä âeef"î eàöiL íéëàìnä úBîLð Cà"oiwiyp beeif" - ©¦§©©§¨¦¤¨§¦¦©§¦¦
enk ipgex oipr `a dfny ,zexitqd ly ipgex cegie beeif `ed

dzenyp,mik`lnd lyïëå§¥
eàöiL íãàä úBîLð¦§¨¨¨¤¨§

âeefî,cegie -à"æc ¦¦§¨
àá÷eðå`"f zexitqd ly - §§¨

zeklne (zecn)úeìéöàc- ©£¦
ly beeifl d`eeyday

zenyp ly dcled dyrp dfne ,"ipteb beeif" `xwp df oiwiyp

,miinyb miteba zeyalzndäiNò-äøéöé-äàéøáì eãøiL íã÷- Ÿ¤¤¥§¦§¦¨§¦¨£¦¨
,"zeliv`"a oiicr od `l`

- my ody itk zenypd ixd

øáãå "Lé" ììëa ïðéà¥¨¦§©¥§¨¨
ïä àlà ,ïîöò éðôa ãøôð¦§¨¦§¥©§¨¤¨¥

úe÷ìà úðéça ïéòîitk - ¥¥§¦©¡Ÿ
`a dfy,íeöò íeöîöa- §¦§¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ñ"éã íéìëä ïä åúìéçúå àøáðä ùéä úéùàø äðäå
äîùðä 'éçáî åàøáðå çåø ùôð úåøåàä íâå ò"éáã
'ìîã íéìë ã"îìä ïäå úå÷ìà àåäù ò"éáã ñ"éã
'éöàã ñ"éã íéìëä úåéðåöéçî úåìéöàá ïëå úåìéöàã
ïäá ùáìúîù úåìéöàã úåìëéää åàøáð úå÷ìà ïäù
ïäù 'éöàã íéëàìîä úåôåâ íâå ñ"éã íéìåâéòä 'éçá
'éçáá ïðéàù .äìäú íéùé åéëàìîáå ù"îëå ùé 'éçá

åúìéò éáâì ìåìòë éøîâì ìåèéá

íéëàìîä úåîùð êà
åéæî åàöéùâååéæî åàöéù íãàä úîùð ïëå ïé÷éùðä âå

øáãå ùé ììëá ïðéà ò"éáì åãøéù íãå÷ 'éöàã ð"åæã
íåöò íåöîöá úå÷ìà 'éçá ïéòî ïä àìà ò"ôá ãøôð
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ixyzלי 'f iyiy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

יו�שישיז'תשרי

,dnyp ly dpiga zeidl ly mevnvaúBøéôñ 'éc íéìkä ïéòëe§¥©¥¦§§¦
ìeáb úðéçáa ïäL ,úeìéöàc-od z`f lka ,zewl` ody zexnl ©£¦¤¥¦§¦©§

dfy .dnecke cqge dnkg ly leab zpigaaøBà íeöîö éãé ìò©§¥¦§
,íälL äîLð-çeø-Lôða Laìîä "åw"ä àeä ,óBñ-ïéàä- ¨¥©©©§ª¨§¤¤©§¨¨¤¨¤

oda yaelnd ewdy cvny

xi`n `le ax mevnva `ed

ila"e "seq oi`"d oipr oda

ik ,"ew"d z` oiit`nd "leab

"ew"dn cala dx`d m`

"seq oi`"d da ybxp `ly

- "ew"d ly "leab ila"de

ly milkd mileki df cvn

zpigaa zeidl zexitqd

cvny zexnl ,leab

xe`l mlehiae mzecg`zd

xkfpk ,"zewl`" ly oipr md

`ed jkl dnec .lirl

"zeliv`"c zenypadf mevnv lr ,`l` ."zeliv`"a oiicr ody itk

,owfd epax xne` (mevnv ici lr ixd `ed mda yaelnd "ew"dy)

,m` ik ,dx`ddae xe`a cala herin df oi`yïBLàøä íeöîö Bîëe§¦§¨¦
'eëå ììç úBéäìick "seq oi` xe`"a didy oey`xd mevnvd enke - ¦§¨¨§

(oey`xd mevnvd) df mevnvy ,zenlerd oiprl mewn zeidl lkeiy

minevnvd x`y eli`e .xe`d weliq m` ik ,xe`a herin ly oipr epi`

mevnv ,j` .herin ly ote`a ixd md zelylzyd xcqaydfly

zexitqd ly (dnypÎgexÎytp) p"xpa - zexitqa yalznd ewd xe`

qgia `ed xen`d lk .oey`xd mevnvd ly mevnvd ote`l dnec -

zeyalzn ody iptl ,"zeliv`"a oiicr ody itk "zeliv`"c zenypl

epax xiaqi oldl ."cxtp xac"e "yi" opi`e zewl`n oirn od f`y ,seba

ixd ,dfd mlerl ecxi "zeliv`"c zenypdy ixg` mby ,owfd

zenyp epzyp `l ok mb mipey`xd miwicvael`cxtp xac zeidl

.zewl`näîLð-çeø-Lôpä eãøiL øçàì íb óàå)ody - §©©§©©¤¨§©¤¤©§¨¨
dbixcnaøLôà ¯ íéðBLàøä íé÷écvì äfä íìBòì úeìéöàc27 ©£¦¨¨©¤©©¦¦¨¦¦¤§¨

ïúeäî äpzLð àlL,"zeliv`"a ozeida eid ody ji` iabl -úBéäì ¤Ÿ¦§©¨¨¨¦§
,úe÷ìàî ãøôð øác- ¨¨¦§¨¥¡Ÿ

cxtpd "yi" ze`ivn zeidl

zex`yp od `l` ,zewl`n

eid ody itk dpiga dze`a

,"zeliv`"aeéä ïëìå§¨¥¨
úB÷lzñî,sebdn - ¦§©§

íøèa àèçì eöøLk§¤¨©£Ÿ§¤¤
.eàèçéxne`y itke - ¤§§

xdef ipewiza28zpigay ,

zwlzqn ,"zeliv`c dnyp"

,`hgd ziiyr iptl sebdn

weqtd z` jka my yxtne

milican eid mkizeper"

"mkiwl` oial mkipia29zewl`de dnypd oia milican zepeerdy ,

ly oipr `idy day zeliv`d zpiga cvn dnypd) dnypd ly

,zwlzqn - "zeliv`" cvny dnypd ly ef dpiga ,oky ,(zewl`

íbL ,øîBì áBø÷å30"àzìbìâ"a àáúéc ïéîìò úBááøå íéôìàä §¨©¤©¨£¨¦§¦§¨§¦§¨§¦§ª§©§¨
éøà"c"ïétðà øéòæ"e "ïétðà Czenler zeaaxe mitl`d mby - ©£¦©§¦§¥©§¦

aezky itk) "oitp` xirf"e "oitp` jix`" ly lblba mi`vnpd

(dlawa31,"ïéîìò" ïðéàzenler -úeìéöàc úBìëéää ïéòk Lnî ¥¨¨§¦©¨§¥©¥¨©£¦
àlà ,"Lé" úðéçáe,md -âeef"î eàöiL íéëàìnä úBîLð ïéòk §¦©¥¤¨§¥¦§©©§¨¦¤¨§¦¦

,"ïé÷éLpäe` zelkidd enk "yi" ly oipr od oi`y ,lirl xkfpk - ©§¦¦
,mik`lnd ly mitebd"ïéîìò" eàø÷ðå,zenler ly oipr - §¦§§¨§¦

,"yi" ly oipr ,mlrd oeyln ixd `ed "mler"yúðéça éaâì§©¥§¦©
.("àð÷ã"å "àzìbìb"äxe`" mr zecg`zdde lehiad znerly - ©ª§©§¨§¦§¨
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ùã÷ä úøâà
íåöîö é"ò ìåáâ 'éçáá ïäù 'éöàã ñ"éã íéìëä ïéòëå
åîëå íäìù ð"øðá ùáåìîä å÷ä àåä ñ"àä øåà
øçàì íâ óàå) 'åëå ììç úåéäì ïåùàøä íåöîö
íéðåùàøä íé÷éãöì äæä íìåòì 'éöàã ð"øðä åãøéù
úå÷ìàî ãøôð øáã úåéäì ïúåäî äðúùð àìù øùôà
áåø÷å åàèçé íøèá àåèçì åöøùë úå÷ìúñî åéä ïëìå
àúìâìåâá àáúéã ïéîìò úåááøå íéôìàä íâù øîåì
'éöàã úåìëéää ïéòë ùîî ïéîìò ïðéà à"æå à"àã
âååéæî åàöéù íéëàìîä úåîùð ïéòë àìà ùé úðéçáå
(àð÷éãå àúìâìåâä 'éçá éáâì ïéîìò åàø÷ðå ïé÷éùðä
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.27:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�אברה משא"כ טעמי' פסיק לא משה דמשה העני� ע� לקשרו יש אפשר � העני� וכללות "אפשר" "אומרו

ובכ"מ)". משפטי� ר"פ ותו"ח סע"א).28.(תו"א (קכד, ע' ב.29.תיקו� מט, ה"צמח30.ישעי' שמבאר מה לפי זאת להסביר שאפשר מעיר, הרבי

מספרי� כמה עוד וכ� כנ"ל עלמי� אל� י"ג באד"ר הנז' העולמות ריבוי עני� ...יוב� צדק": ה"צמח כותב ש� קצט. ע' שמות התורה" ב"אור צדק"

בש� שנק' ומה גבוה מעל גבוה אותיות בחי' כמה שיש א' בהקדמה שנת' ע"ד מאד רוחני' עליוני� אותיות בחי' ה� אלא ממש עלמי� ר"ל דאינו

ש עד מדריגה אחר מדריגה המדריגות בהשתלשלות למטה ונמשכי� משתלשלי� היו שאלו משו� היינו הי'עלמי� בעשיה להתלבש מתגשמי� היו

בחי' עיקר אדרבה והרי עלמי� אל� י"ג בחי' של והחיות הכח בה� יש מ"מ הרי למטה נתגשמו שלא א� וא"כ עלמי� אל� תליסר התהוות מה�

המלובשי� מע"מ האותיות בחי' הוא הנברא מציאות עיקר והרי ית' פיו ורוח הוי' מדבר בו המלובשי� אותיות בחי' ג"כ הוא וקיומו וחיותו עוה"ז

משל אלפי� ג' כעני� ירידה אחר ירידה המדריגות בהשתלשלות שירדו אלא העוה"ז עיקר ה� ה� מע"מ האותיות א"כ הי' כלא הי' ובהסתלקות� בו

כח� יותר וגדל ק� לאי� יותר נעלי� ה� ומקור� בשרש� אלו אותיות ובעוד כו' שנתלבשו ע"י להכיל� שיוכל הגשמי בעוה"ז להתלבש שיוכלו עד

אותיות בחי' וא"כ הב' בהקדמה וכנ"ל כו' עליו� חסד שבבחינת אלו אותיות לגבי גשמי' במי� המלובשי� מי� אותיות בחי' ערו� שאי� אז ומעלת�

מדריגה אחר מדריגה שירדו אלו מאותיות ק� לאי� יותר נעלי� ה� אדרבא הרי ערכ� נגרע בהשתלשלות ירדו שלא מפני וכי בגולגלתא דיתבי� הנ"ל

יותר שיעור לאי� ונפלא ר� בחיות ממש עלמי� אל� תליסר של וחיות כח ה� שה� ממש עלמי� בש� בגולגלתא דיתבי� הנ"ל אותיות נק' לכ�

וז"ל וחיוהי איהו ד"ה באגה"ק מ"ש יוב� (ובזה כו' בי"ע בעולמות המלובש ·‚Ï‚ÏÂ˙‡מהחיות ÔÈ·˙È„ ÔÈÓÏÚ ˙Â··¯Â ÌÈÙÏ‡‰ Ì‚˘ ¯ÓÂÏ ·Â¯˜Â

'ÂÎ ˘È 'ÈÁ·Â 'Èˆ‡„ ˙ÂÏÎÈ‰ ÔÈÚÎ ˘ÓÓ ÔÈÓÏÚ Ô�È‡ ‡"ÊÂ האותיות„‡"‡ משא"כ נפרד ודבר יש הוא מהאותיות שנתהווה הנברא כי ור"ל עכ"ל.

אש בחי' כמו עלמי� להתהוות ושרש מקור להיות נמשכו שכבר אותיות בחי' שה� ור"ל גולגלתא לגבי עלמי� שנק' רק אלקות בחי' ה� עצמ�

הוא היש התהוות עיקר כי ר"ל מאי� יש לברוא ממש אלקות שאינ� ומש"ש כו', גלגלתא בחי' משא"כ הגשמי לאש ושרש מקור שהוא שלמעלה

אחת, כוונה שניה� ה� רגליו ועמדו מ"ש ע� הנ"ל באגה"ק שדבריו לומר באנו א� כצ"ל כו' אלו אותיות ע"י שהוא רק הסוכ"ע ב"ה א"ס מבחי'

יש בחי' שאינ� אחד בקנה עולה מקומות שני מ"מ אבל ע"ש. דאצילות נשמות בחי' ע"ד שה� אחר בעני� פי' באגה"ק דהת� ג"כ לומר יש אמנ�

דבי"ע). העולמות כאשר נפרד ב.31.ודבר קכח, זח"ג ראה

ixyz 'g ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי ח' קודש שבת יו�

,260 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úòãåî íðîà,`lw 'nr cr.äãéìäå

"oinlr" mi`xwp md ,"`pwic"e "`zlbleb" zepigad ly "seq oi`

,(zenler)Cà,"zeliv`"c zenypde mik`lnd -Lnî úe÷ìà ïðéà ©¥¨¡Ÿ©¨
,ïéàî Lé àøáìoeeike ,"seq oi`" geka wx `id "oi`n yi" z`ixa - ¦§Ÿ¥¥©¦

xe`" mr cegid zilkza micgein "zeliv`"c zexitq ly milkdy

zeidl dleki okl ,"seq oi`

yi" ly zeedzdd mci lr

mik`lnd eli`e ;"oi`n

,zenypd oke ,"zeliv`"c

- zewl`n oirn mdyzexnl

ynn zewl` ,la` ,md oi`

,"oi`n yi" zeedløçàî¥©©
eãøôðå eàöé øákL¤§¨¨§§¦§§
,úBøéôñ 'éc íéìkäî¥©¥¦§§¦

ïäaL,milka -ìîLa ¤¨¤§ª¨
,óBñ-ïéà-øBàî "åw"ä- ©©¥¥

mda yaelny df cvny

"ew"d ,oky) "seq oi` xe`"

oi` xe`" ly ielibd `ed

mde ,(zenlera "seq

leki okl ,mda yaelnd "seq oi` xe`" mr cegid zilkza micgein

,"oi`n yi" ly zeedzdd mdn zeidlLok -ïéòk àeä øBàä ¤¨§¥
,øBànä,xe`d xewn -ìéöànä ìL Búeîöòå Búeäî àeä ©¨¨§©§¤©©£¦

älò äæéàî ìeìò Bðéàå ,Búeîöòî àeä BúeàéönL ,àeä-Ceøä¤§¦¥©§§¥¨¥¥¤¦¨
,íBìLå ñç Bì äîãwLyiy ze`ivnd beqn dppi` eze`ivn ,oky - ¤¨§¨©§¨

ly oipr da jiiyy iptn) dlire mxeb dl`l`id `l` ,(ze`ivn -

,zizenvr ze`ivnïéàî Lé àøáì Bzìëéå Bçëa Bcáì àeä ïëìå§¨¥§©§Ÿ¦¨§¦§Ÿ¥¥©¦
,Lnî èìçnä ñôàå- "yi"d xcrd wx `ed epipr lky "oi`" `l - §¤¤©ª§¨©¨

xcrd ,"hlgend qt`e oi`" m` ik ,"yi"d jtid `l mb `ed la`

,"yi"d jtid `edy ihlgd "yi"dúøçà äañå älò íeL éìa§¦¦¨§¦¨©¤¤
úîãB÷,zkiiye -.äfä Liì(iwl`d gekd) "iwl`d oi`"d ,oky - ¤¤©¥©¤

ixd `ed ,"yi"d `a epnnjtiddeedn epi`e ,"yi"d oiprdaiqllk

zekiiyae dncwdayly oiprd `ed ,dfn jtidd ixd `ed ik ,"yi"l

mday ,"zeliv`"c zexitqd ly milkdn `wec ,okle ."yi" `le "oi`"

la` ;"oi`n yi" ly zeedzdd zeidl dleki ,"seq oi` xe`" yaeln

md oi`y ,milkdn ecxtpe e`vi xaky zenypde mik`lndn `l

,`l` ."oi`n yi" ly zeedzdd mdn zeidl lkezy ynn zewl`

,miwewf dn myl ,"seq oi`"d geka `wec `id "yi"d zeedzdy oeeik

:owfd epax jk lr xne` ?zexitqd ly milkd oiprl dfa ,`eti`éãëe§¥
óBñ-ïéàä çëa àøápä äfä Liä äéäiL"seq oi`" ly oipr `edy - ¤¦§¤©¥©¤©¦§¨§Ÿ©¨¥

xacdy ixd ,"leab ila"e

zeidl jixv ok mb epnn `ad

icke ,"leab ila" ly oipr

didi "yi"dyìeáb ìòa©©§
-ïéà-øBà Laìúð ¯ äcîe¦¨¦§©¥¥
úBøéôñ 'éc íéìëa óBñ§¥¦§§¦

,úeìéöàcxak mda yiy - ©£¦
,"dnkg" ly dlabdde oiprd

,'eke "cqg"ïëBúa ãçéúîe¦§©¥§¨
ãò ,ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦©

eäéà"coi` xe`" ,`ed - §¦
,"seqéäBîøâely milkde - §¨¦

,zexitqd,"ãçxac md - ©
,cg`ïãé ìòå ïäa àøáì¦§Ÿ¨¤§©¨¨

ìeáb éìòa íéàeøa§¦©£¥§
ïúeLaìúä éãé ìò èøôáe ,úéìëúåzexitqd ly milkd ly - §©§¦¦§¨©§¥¦§©§¨

,"zeliv`"c.äiNò-äøéöé-äàéøáacgeina siqeny xac - ¦§¦¨§¦¨£¦¨
zeedzdy lirl xn`y zexnl .dnybdde leabd oipr mi`xapl

zexitqd xyr lk ly milkd ici lr "seq oi` xe`"d geka `id "yi"d

mi`xapdy) mi`xapa zeyid oipr xwiry oldl xn`i - "zeliv`"c

ixnbl micxtp eidi mzybxday (ixnbl cxtp xace "yi" ze`ivn eidi

(dkelne) "zekln"d oipr ,oky ,"zeliv`c zekln"n `a - ,zewl`n

jlend jlnl mnvr milhane micxtp mdy mixac lr `wec `ed

llkd itk ,mdilr32,"zenner" oeyln - "mr" ,"mr `la jln oi`"
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תשרי ח' קודש שבת יו�

,260 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úòãåî íðîà,`lw 'nr cr.äãéìäå

"oinlr" mi`xwp md ,"`pwic"e "`zlbleb" zepigad ly "seq oi`

,(zenler)Cà,"zeliv`"c zenypde mik`lnd -Lnî úe÷ìà ïðéà ©¥¨¡Ÿ©¨
,ïéàî Lé àøáìoeeike ,"seq oi`" geka wx `id "oi`n yi" z`ixa - ¦§Ÿ¥¥©¦

xe`" mr cegid zilkza micgein "zeliv`"c zexitq ly milkdy

zeidl dleki okl ,"seq oi`

yi" ly zeedzdd mci lr

mik`lnd eli`e ;"oi`n

,zenypd oke ,"zeliv`"c

- zewl`n oirn mdyzexnl

ynn zewl` ,la` ,md oi`

,"oi`n yi" zeedløçàî¥©©
eãøôðå eàöé øákL¤§¨¨§§¦§§
,úBøéôñ 'éc íéìkäî¥©¥¦§§¦

ïäaL,milka -ìîLa ¤¨¤§ª¨
,óBñ-ïéà-øBàî "åw"ä- ©©¥¥

mda yaelny df cvny

"ew"d ,oky) "seq oi` xe`"

oi` xe`" ly ielibd `ed

mde ,(zenlera "seq

leki okl ,mda yaelnd "seq oi` xe`" mr cegid zilkza micgein

,"oi`n yi" ly zeedzdd mdn zeidlLok -ïéòk àeä øBàä ¤¨§¥
,øBànä,xe`d xewn -ìéöànä ìL Búeîöòå Búeäî àeä ©¨¨§©§¤©©£¦

älò äæéàî ìeìò Bðéàå ,Búeîöòî àeä BúeàéönL ,àeä-Ceøä¤§¦¥©§§¥¨¥¥¤¦¨
,íBìLå ñç Bì äîãwLyiy ze`ivnd beqn dppi` eze`ivn ,oky - ¤¨§¨©§¨
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,"yi"d jtid `edy ihlgd "yi"dúøçà äañå älò íeL éìa§¦¦¨§¦¨©¤¤
úîãB÷,zkiiye -.äfä Liì(iwl`d gekd) "iwl`d oi`"d ,oky - ¤¤©¥©¤

ixd `ed ,"yi"d `a epnnjtiddeedn epi`e ,"yi"d oiprdaiqllk

zekiiyae dncwdayly oiprd `ed ,dfn jtidd ixd `ed ik ,"yi"l

mday ,"zeliv`"c zexitqd ly milkdn `wec ,okle ."yi" `le "oi`"

la` ;"oi`n yi" ly zeedzdd zeidl dleki ,"seq oi` xe`" yaeln

md oi`y ,milkdn ecxtpe e`vi xaky zenypde mik`lndn `l
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ixyzלד 'g ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"d`ixa"d mler ly mi`xapd mdy ,jlndn miwegxe mixf lr

jenqe elv`" mdy milv`pd enk mpi`y ,epnn dhnly zenlerde

mi`xape d`ixa ly oipr df `l` ,zewl` mr micge`ne miaexw ,"el

.dkelnd oipr `hazn mdilryéeaø íâåïúe÷lçúäå íéàøápä §©¦©¦§¨¦§¦§©§¨
,ezlefn dpey `xap lky -

zexnlçëa eàøápL¤¦§§§Ÿ©
"óBñ-ïéà"ä`edy -ãéçé ¨¥¨¦

úéìëúa ãçéîeixd - §ª¨§©§¦
dn lr had ilan

gekn mi`a mi`xapdy

cigi" `edy "seq oi`d"

z`f lka ,zilkza "cgeine

lecb ieaix mda eidiy

,zewlgzdeéãé ìò àeä©§¥
ïéàöBiä úBiúBàä éeaø¦¨¦©§¦

,úeëìnîz`xwpd -ét" ¦©§¦
ìk åét çeøáe" ,"'ä§©¦¨

,"íàáöaezky enk -33: §¨¨
(eyrp miny 'd xaca)"

lk - "m`av lk eit gexae

,mi`xapdätä úBàöBî 'äåa mc`ay myk ,dlrnly -ze` §§©¤
yng dlrnl mb opyi jk ,dtd ze`ven yngn xeaicd zeize`

,dlrnly xeaicd zeize` ze`a odn ,dtd ze`ven'äî ïä¥¥
úBøeáb,dxeabd zepiga yng -.àá÷eðc,"zekln"ay -úàæìå §§§¨§¨Ÿ
okle -úàø÷ð,"zekln" -,"àéìbúàc àîìò"ly mlerd - ¦§¥©§¨§¦§©§¨

,zelbzdàlL ïéàî Lé àøáì óBñ-ïéà-øBà çk äìâð da ék¦¨¦§¨Ÿ©¥¦§Ÿ¥¥©¦¤Ÿ
,ìeìòå älò éãé ìòeli`e ,mi`xapa mb yi "lelr"e "dlir" - ©§¥¦¨§¨

geke ,"seq oi`"d geka wx `id "oi`n yi" z`ixadfieliba `a

,"zeliv`c zekln"aúBðBLàøä úBøéôñ 'è ìáàzxitq iptly - £¨§¦¨¦
,"zekln"dìzLäa eìöàðóBñ-ïéàä øBàå ,ìeìòå älò úeìL ¤¤§§¦§©§§¦¨§¨§¨¥

.dcáì äîëça Laìî àeä`id "seq oi`"n `idy itk "dnkg" - §ª¨§¨§¨§©¨
dnkgde" ,"oi`n yi" oirkoi`nxi`n "seq oi` xe`"e ,"`vnz

x`y lka "seq oi` xe`" xi`n "dnkg" ici lre) "dnkg"a

epiax w"k ztqed .(zexitqd`ed - d`ixac l"pd oia dxizq oi`e :

ik 'ln `edc z`f zrcene 'ek egka ecal:áeúkL eäæåxtqa - §¤¤¨
dxivi34:zexitq xyr oipra ,,"ïôBña ïúlçz õeòð"dlgzdy - ¨§¦¨¨§¨

z`vnp (y`xdn dlrnl `idy)seqaxy`n xzei daexn dcna

y`x z`xwpd) "dnkg"d zxitq `ed ,zexitqa "y`x"d .y`xa

("dnkg ziy`x" ,ziy`xe35`id y`xdn dlrnly "dlgz"de ,

seqa z`vnpe "uerp" ,xzkd zxitq ,dlgzdy ixd ."xzk"d zxitq

,zexitqd lka dpexg`d ,"zekln"d zxitq ,zexitqd lyøúk ék¦¤¤
ìéöànä ïéa òvîî àeä,"seq oi`" `edy -,íéìöàpìmdy - §ª¨¥©©£¦©¤¡¨¦

,leab ly oiprBa Léå,"xzk"a -.óBñ ïéàä ìL äðBøçàä äðéça §¥§¦¨¨©£¨¤¨¥
.odipia rvennd `edy zebixcnd izy likn rvenn lk ,oky -

`edy ixd ,"milv`p" oial "seq oi` xe`" oia rvenn "xzk"y oeeike

oi` xe`" zpigae ,"milv`p"dn mbe "seq oi` xe`"n mb ekeza llek

,"seq oi`" ly dpexg`d dpigad `id ekeza likn "xzk"y "seq

,"zekln"a z`vnpe "uerp"y "seq oi`" ly dpigad ,"dlgz"d `ide

yi" `exal "seq oi`"d gek `hazn "zekln"ay lirl xkfpke

,"oi`nàø÷ð ïëìå,xzk - §¨¥¦§¨
,"úeëìî øúk"itk - ¤¤©§

gzt" exn`na xne`y

- xdef ipewizay "edil`

oeilr xzk"edi`xzk (`ed)

,"zeklnàlà øúk ïéà ék¦¥¤¤¤¨
,Cìîì- o`k xacd jk - §¤¤

ick ,`ed xzkd oipr xwir

"seq oi`"d oipr jyneiy

,"zekln"l ("xzk"ay)íâå§©
"zekln xzk" `xwp xzk -

jynp epnny iptn wx `l

,"zekln"l "seq oi`"d gek

yi envr "xzk"ay `l`

"zekln" ly oiprdék¦
óBñ-ïéàc äðBøçà äðéça§¦¨©£¨§¥

óBñ-ïéàc úeëìî àéä36,ly oiprd mb yi "xzk"ay ixd - ¦©§§¥
oi`c zekln" `id "seq oi`" ly dpexg`d dpigad ixdy ,"zekln"

,"seq.äìòîì ähnî "øúk" àø÷ð úeìéöàc úeëìnä íb ïëìå§¨¥©©©§©£¦¦§¨¤¤¦©¨§©§¨
dpezgzd dxitqdn ,dlrnl dhnln zexitqd z` mipenyk -

"xzk" mya ,dpexg`d dxitqd ,"zekln" z`xwp ,dpeilrd dxitql

dfe ,"xzk"d zpiga z`vnp day iptn z`fe - zexitqd x`y iabl

lk ,"xfeg xe`" ly ote`a "zekln"n dlrnly zexitql xi`n

y gekd `hazn "zeliv`c zekln"ay df cvn `ed xen`doi`" l

mdy mi`xapd mieedzn "zekln"ny ,"oi`n yi" z`ixa oipra "seq

df ixd - mi`xapa eli`e .zewl`n (mzybxda) "cxtp xac"e "yi"

`hazny wxgekdxyt` i` la` ,"oi`n yi" `exal "seq oi`" ly

jkl `exwlzelbzdixd mi`xapd oky ,"seq oi` xe`" ly

ixd df oi` - "yi" ze`ivnl mnvr miyibxnieliboi` xe`" ly

cvn mixvep xac ly ezin`ly ,owfd epax xiaqi oldl ;"seq

mdy mipipr mb "zekln"ielibitk ,"seq oi` xe`"e zewl` ly

ixd od zenypy ,"zekln"ny zenypd zeedzde zcila xacdy

"zekln" cvn yi ,`xap ly mevnva d`a zewl`y itke ,zewl`

ly oiprd mbieliby ,"seq oi` xe`"e zewl`okl`nlr" `xwp df

ef dxitq ici lry - ,zelbzd ly zenler - "`ilbz`cdlbzp

d wx `le) zenlera "seq oi` xe`"gek`haznd "seq oi`" ly

mlrd ly oipr df lirl xaqedy itky ,mi`xapd zeedzda

.("yi" ze`ivnl mnvr miyibxnd mi`xapaíb äîe37úàéøa ék , ©©¦§¦©
,äpnî ¯ úBîLpä,"zekln"n -éðôa ãøôð øáãå Lé úBéäì ©§¨¦¤¨¦§¥§¨¨¦§¨¦§¥

,äàéøaä íìBòa dîöòmlera od zenypdy itk `l - ©§¨§¨©§¦¨
onvr zeyibxn `le zelha ,zewl` ly zedn my ody ,"zeliv`"d
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øåà çë äìâð äá éë àéìâúàã àîìò úàø÷ð úàæìå
ìáà ìåìòå äìéò é"ò àìù ïéàî ùé àåøáì óåñ ïéà
ìåìòå äìéò úåìùìúùäá åìöàð úåðåùàøä úåøéôñ 'è
õåòð ù"æå .äãáì äîëçá ùáåìî àåä ñ"àä øåàå
ìéöàîä ïéá òöåîî àåä øúë éë ïôåñá ïúìçú
àø÷ð ïëìå ñ"àä ìù äðåøçàä 'éçá åá ùéå íéìöàðì
'éçá éë íâå êìîì àìà øúë ïéà éë úåëìî øúë
'éöàã 'ìîä íâ ïëìå óåñ ïéàã 'ìî àéä ñ"àã äðåøçà
úåîùðä úàéøá éë íâ äîå äìòîì äèîî øúë àø÷ð
äàéøáä íìåòá ò"ôá ãøôð øáãå ùé úåéäì äðîî
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ו.33. לג, מ"ז.34.תהלי� י.35.פ"א קיא, ˘ËÈÏ"‡:36.תהלי� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ע"ב ריש קלא, ולקמ� (בח"א). בפנ"ב מההג"ה "להעיר

.37:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וההיכלות כו' הגידול ואפילו תליא בעתיקא וכו' הנשמות בריאת כי � בהנ"ל סתירה שאי� ביותר יוב� "שעי"ז

ixyz 'g ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zeyibxn od my ,"d`ixa"d mlera od zenypdy enk `l` ,"yi"l

zewl` ly oipr od jk mr cgie ,"cxtp xac"e "yi"l onvr

,zenlera zewl` zekiynneå,"zekln"n ze`a zenypy dn - §
,"äãì" íLa àø÷ðoi`" ly cgein oeilr gekl jkl miwewfy - ¦§¨§¥¥¨

,"seqóeñ-íé úòéø÷k- ¦§¦©©
yxdefa jk lr xne`38

."àéìz à÷ézòá"c- ¦§©¦¨©§¨
"wizr"a ielz xacdy

lcape wzrp `edy

zeinipt `ede ,zenlern

mpyi "xzk"a ,oky ,"xzk"d

jix` ,"jix`"e "wizr" ixd

,milv`pl xewne y`x -

dpexg`d dpigad - wizre

lry myke ."seq oi`" ly

ly gek yxcp seq mi zrixw

mb jk ,("seq oi`"n) "wizr"

itky ,zenypd zcill

df dlawa xaecnyeze`

,seq mi zrixw ly oipr

,owfd epax xiaqi oldl ."seq oi`" ly cgein gek jk lr mb yxcp

l wx `lyzcillr mb m` ik ,"seq oi`" ly gek yxcp zenypd

d oiprxeairmipeilr zexe` miyxcp ,dcild iptly ,zenypd ly

."seq oi`" crìL âeefî ,íéLãç 'æ ìk úBîLpä ìecb ìk íâå§©¨¦©§¨¨¢¨¦¦¦¤
,çñt ìL éòéáL ãò úøöò éðéîLdlawa aezky -39ipinyy §¦¦£¤¤©§¦¦¤¤©

`id "zenypd zcil"e ,"zenyp ciledl" beeifde cegid `ed zxvr

,seq mi zrixw onfa ,gqt ly iriayaBîk àeäàá÷eðå à"æ ìecb §¦¨§§¨
iptl ody ,zeliv`c "zekln"e (zecn - oitp` xirf) `"f" zexitqd -

zelcbzne ,mlrda ok,"äàlò ànà" ïèáa"dpia" zeinipta - §¤¤¦¨¦¨¨
,zeliv`c,"äàlò ànà"î íéðBéìò úBøBà éãé ìò àeäL- ¤©§¥¤§¦¥¦¨¦¨¨

,"dpia"d zxitqda Laìúnä ,óBñ-ïéà ãò äìòîì äìòîlîe- ¦§©§¨§©§¨©¥©¦§©¥¨
("zekln"e "oitp` xirf") p"ef lecib myl - "dpia"a'æ Bà 'è ìk̈

.äãì éçøé`ni`"n "zeclep" zeliv`c "p"ef" -d`lir"dpia" ," ©§¥¥¨
`ni`"a mb jke ,zeliv`cd`zzday zenypd leciby ,"zekln"a ,

."seq oi` xe`"n dkynde mipeilr zexe` ici lr ok mb `edäëëå§¨¨
.äàéøaä íìBòì íéëàìîe úBîLð úàéøáa àeäok mb dfy - ¦§¦©§¨©§¨¦§¨©§¦¨

cr ,mipeilr zexe` ici lr

mikynpd ,"seq oi` xe`"

epax xiaqi oldl ."zekln"a

xear wx `ly ,owfdzcil

d xeare zenypdxeair

ik ,mipeilr zexe` mikynp

oiprd yxey xear mb m`

zeidl lkeiy ,xeair ly

ok mb miwewf ,xeaird

.mipeilr zexe` zkyndl

äthä LøLå øwò ìk ,íâå§©¨¦©§Ÿ¤©¦¨
L,"zekln" -úìa÷n ¤§©¤¤

,"ïétðà øéòf"î úøaòúîe¦§©¤¤¦§¥©§¦
,(zecn) -ïéçnî àeä¦Ÿ¦

,"ànàå àaà"c"dnkg" - §©¨§¦¨
,"dpia"eâeeæ ìëáely - §¨¦

,dcled ly oipr jkn jyneiy ,"dpia"e "dnkg"úëLîðdtihd - ¦§¤¤
"ànàå àaà"ì,"dpia"e "dnkg" -éøà"î÷ézò"å "ïétðà C §©¨§¦¨¥£¦©§¦§©¦

íìòäa ìkäL ÷ø ,óBñ ïéà ãò äìòîì äìòîlîe ,"ïéîBé¦¦§©§¨§©§¨©¥©¤©Ÿ§¤§¥
àá÷epä úãì ãò ,ïéçîa,dlbn "zekln" -íéëàìnäå úBîLpä §Ÿ¦©¥©©§¨©§¨§©©§¨¦

óBñ-ïéà-øBà éelb eäfL ,àöîð .äàéøaä íìBòì úBìëéääå§©¥¨§¨©§¦¨¦§¨¤¤¦¥
.äãläå øeaòä éãé ìò ,Lnîn dkynd wx `l -gek,"seq oi`"d ©¨©§¥¨¦§©¥¨

ly oipr mb m` ik ,mi`xapd zeedzda "zekln" ici lr zkynpd

ielibdn ixd ,zenypd zcile xeaird ici lr `ay "seq oi` xe`"n

epi` - zelbzd ly zenler - "`ilbz`c `nlr" z`xwp "zekln"y

d dlbzn dci lry iptn wxgekly ote`a mi`xapa "seq oi`"n

zenlera "seq oi` xe`"e zewl` ly ynn zelbzd mb m` ik ,mlrd

.zenyp ici lr dyrp dfy itk
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ùã÷ä úøâà
àéìú à÷éúòáã ñ"é úòéø÷ë äãéì íùá àø÷ðå
ìù âååéæî íéùãç 'æ ìë úåîùðä ìåãéâ ìë íâå
ð"åæ ìåãéâ åîë àåä çñô ìù éòéáù ãò úøöò éðéîù
àîéàî íéðåéìò úåøåà é"ò àåäù äàìéò àîéà ïèáá
äá ùáìúîä óåñ ïéà ãò äìòîì äìòîìîå äàìéò
úåîùð úàéøáá àåä äëëå .äãéì éçøé 'æ åà 'è ìë
äôéèä ùøùå ø÷éò ìë íâå äàéøáä íìåòì íéëàìîå
ìëáå à"åàã ïéçåîî àåä à"æî úøáòúîå úìá÷îù
ãò äìòîì äìòîìîå é"òå à"àî à"åàì úëùîð âååéæ
'÷åðä úãéì ãò ïéçåîá íìòäá ìëäù ÷ø óåñ ïéà
àöîð .äàéøáä íìåòì úåìëéääå íéëàìîäå úåîùðä

.äãéìäå øåáéòä é"ò ùîî ñ"à øåà éåìéâ åäæù
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לה ixyz 'g ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zeyibxn od my ,"d`ixa"d mlera od zenypdy enk `l` ,"yi"l

zewl` ly oipr od jk mr cgie ,"cxtp xac"e "yi"l onvr

,zenlera zewl` zekiynneå,"zekln"n ze`a zenypy dn - §
,"äãì" íLa àø÷ðoi`" ly cgein oeilr gekl jkl miwewfy - ¦§¨§¥¥¨

,"seqóeñ-íé úòéø÷k- ¦§¦©©
yxdefa jk lr xne`38

."àéìz à÷ézòá"c- ¦§©¦¨©§¨
"wizr"a ielz xacdy

lcape wzrp `edy

zeinipt `ede ,zenlern

mpyi "xzk"a ,oky ,"xzk"d

jix` ,"jix`"e "wizr" ixd

,milv`pl xewne y`x -

dpexg`d dpigad - wizre

lry myke ."seq oi`" ly

ly gek yxcp seq mi zrixw

mb jk ,("seq oi`"n) "wizr"

itky ,zenypd zcill

df dlawa xaecnyeze`

,seq mi zrixw ly oipr

,owfd epax xiaqi oldl ."seq oi`" ly cgein gek jk lr mb yxcp

l wx `lyzcillr mb m` ik ,"seq oi`" ly gek yxcp zenypd

d oiprxeairmipeilr zexe` miyxcp ,dcild iptly ,zenypd ly

."seq oi`" crìL âeefî ,íéLãç 'æ ìk úBîLpä ìecb ìk íâå§©¨¦©§¨¨¢¨¦¦¦¤
,çñt ìL éòéáL ãò úøöò éðéîLdlawa aezky -39ipinyy §¦¦£¤¤©§¦¦¤¤©

`id "zenypd zcil"e ,"zenyp ciledl" beeifde cegid `ed zxvr

,seq mi zrixw onfa ,gqt ly iriayaBîk àeäàá÷eðå à"æ ìecb §¦¨§§¨
iptl ody ,zeliv`c "zekln"e (zecn - oitp` xirf) `"f" zexitqd -

zelcbzne ,mlrda ok,"äàlò ànà" ïèáa"dpia" zeinipta - §¤¤¦¨¦¨¨
,zeliv`c,"äàlò ànà"î íéðBéìò úBøBà éãé ìò àeäL- ¤©§¥¤§¦¥¦¨¦¨¨

,"dpia"d zxitqda Laìúnä ,óBñ-ïéà ãò äìòîì äìòîlîe- ¦§©§¨§©§¨©¥©¦§©¥¨
("zekln"e "oitp` xirf") p"ef lecib myl - "dpia"a'æ Bà 'è ìk̈

.äãì éçøé`ni`"n "zeclep" zeliv`c "p"ef" -d`lir"dpia" ," ©§¥¥¨
`ni`"a mb jke ,zeliv`cd`zzday zenypd leciby ,"zekln"a ,

."seq oi` xe`"n dkynde mipeilr zexe` ici lr ok mb `edäëëå§¨¨
.äàéøaä íìBòì íéëàìîe úBîLð úàéøáa àeäok mb dfy - ¦§¦©§¨©§¨¦§¨©§¦¨

cr ,mipeilr zexe` ici lr

mikynpd ,"seq oi` xe`"

epax xiaqi oldl ."zekln"a

xear wx `ly ,owfdzcil

d xeare zenypdxeair

ik ,mipeilr zexe` mikynp

oiprd yxey xear mb m`

zeidl lkeiy ,xeair ly

ok mb miwewf ,xeaird

.mipeilr zexe` zkyndl

äthä LøLå øwò ìk ,íâå§©¨¦©§Ÿ¤©¦¨
L,"zekln" -úìa÷n ¤§©¤¤

,"ïétðà øéòf"î úøaòúîe¦§©¤¤¦§¥©§¦
,(zecn) -ïéçnî àeä¦Ÿ¦

,"ànàå àaà"c"dnkg" - §©¨§¦¨
,"dpia"eâeeæ ìëáely - §¨¦

,dcled ly oipr jkn jyneiy ,"dpia"e "dnkg"úëLîðdtihd - ¦§¤¤
"ànàå àaà"ì,"dpia"e "dnkg" -éøà"î÷ézò"å "ïétðà C §©¨§¦¨¥£¦©§¦§©¦

íìòäa ìkäL ÷ø ,óBñ ïéà ãò äìòîì äìòîlîe ,"ïéîBé¦¦§©§¨§©§¨©¥©¤©Ÿ§¤§¥
àá÷epä úãì ãò ,ïéçîa,dlbn "zekln" -íéëàìnäå úBîLpä §Ÿ¦©¥©©§¨©§¨§©©§¨¦

óBñ-ïéà-øBà éelb eäfL ,àöîð .äàéøaä íìBòì úBìëéääå§©¥¨§¨©§¦¨¦§¨¤¤¦¥
.äãläå øeaòä éãé ìò ,Lnîn dkynd wx `l -gek,"seq oi`"d ©¨©§¥¨¦§©¥¨

ly oipr mb m` ik ,mi`xapd zeedzda "zekln" ici lr zkynpd

ielibdn ixd ,zenypd zcile xeaird ici lr `ay "seq oi` xe`"n

epi` - zelbzd ly zenler - "`ilbz`c `nlr" z`xwp "zekln"y

d dlbzn dci lry iptn wxgekly ote`a mi`xapa "seq oi`"n

zenlera "seq oi` xe`"e zewl` ly ynn zelbzd mb m` ik ,mlrd

.zenyp ici lr dyrp dfy itk
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ùã÷ä úøâà
àéìú à÷éúòáã ñ"é úòéø÷ë äãéì íùá àø÷ðå
ìù âååéæî íéùãç 'æ ìë úåîùðä ìåãéâ ìë íâå
ð"åæ ìåãéâ åîë àåä çñô ìù éòéáù ãò úøöò éðéîù
àîéàî íéðåéìò úåøåà é"ò àåäù äàìéò àîéà ïèáá
äá ùáìúîä óåñ ïéà ãò äìòîì äìòîìîå äàìéò
úåîùð úàéøáá àåä äëëå .äãéì éçøé 'æ åà 'è ìë
äôéèä ùøùå ø÷éò ìë íâå äàéøáä íìåòì íéëàìîå
ìëáå à"åàã ïéçåîî àåä à"æî úøáòúîå úìá÷îù
ãò äìòîì äìòîìîå é"òå à"àî à"åàì úëùîð âååéæ
'÷åðä úãéì ãò ïéçåîá íìòäá ìëäù ÷ø óåñ ïéà
àöîð .äàéøáä íìåòì úåìëéääå íéëàìîäå úåîùðä

.äãéìäå øåáéòä é"ò ùîî ñ"à øåà éåìéâ åäæù
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היום יום . . . לו

ה'תש"דג תשרי ש"תשבת
ת מֹוָצֵאי יֹום טֹוב.  ּבָ ָכל ׁשַ ָנה", ְוֵכן ּבְ ַמְתִחיִלין "ִמְזמֹור ְלָדִוד" ְוֹלא "ְלכּו ְנַרּנְ

מֹוָך - ִמיֵמי ֶקֶדם. לּו ָבם. ִמי ֵאל ּכָ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ׁשּוָבה - ִיּכָ
חומש: האזינו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: יח־כב. צד־צו.
תניא: אך נשמת . . . 260 בבי"ע.

ת  ּבָ נּו: ׁשַ ר לֹו ַרּבֵ ֱאלּול תקס"ד ִסּפֵ י ּבֶ ּשִׁ ׁשִ ֵצא ּבְ ֵקן ב ּתֵ נּו ַהּזָ ַמח ֶצֶדק" ֵאֶצל ַרּבֵ יִחידּות ַה"ּצֶ ּבִ
ְבּתָ ַעד ֲהָוָי'  יד ִמּמֶעְזִריְטׁש( – ּתֹוָרה, ְוַהְתָחָלָתּה "ְוׁשַ ּגִ י )ָהַרב ַהּמַ בֹוא תקכ"ח ָאַמר מֹוִרי ְוַרּבִ ת ּתָ ָרׁשַ ּפָ
הּוא ְלַמְעָלה ֵמָהעֹוָלמֹות, ִיְהֶיה  ר ֲהָוָי', ׁשֶ ׁשּוָבה ְצִריָכה ִלְהיֹות ַעד ֲאׁשֶ י ֲעבֹוַדת ַהּתְ ֱאֹלֶקיָך", ּוֵבֵאר ּכִ
ִהְתעֹוְררּות  א ָהיּו ּבְ יׁשָ א ַקּדִ ל ַהֶחְבַרּיָ ָרא ֱאֹלִקים. ּכָ ית ּבָ ֵראׁשִ ַבע, ּבְ א ַהּטֶ ִגיַמְטִרּיָ ֱאֹלֶהיָך, ֱאֹלִקים ּבְ
יַע  י הּוא ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהּגִ יּפָאִלי ָאַמר, ּכִ יק ר' ְמׁשּוָלם זּוְסָיא ֵמַאּנִ ּדִ דֹוָלה ִמּתֹוָרה ַהִהיא. ָהַרב ַהּצַ ּגְ
ִמים  בֹות: ת, ּתָ י ּתֵ ׁשּוָבה ָראׁשֵ י ּתְ ׁשּוָבה ַלֲחָלִקים, ּכִ ק ֶאת ַהּתְ ן ְיַחּלֵ זֹו, ְוַעל ּכֵ ׁשּוָבה ּכָ ְלַמֲעַלת ּתְ
ָרֶכיָך  ָכל ּדְ מֹוָך. ב, ּבְ י ָתִמיד. ו, ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ יִתי ֲהָוָי' ְלֶנְגּדִ ּוִ ְהֶיה ִעם ֲהָוָי' ֱאֹלֶקיָך. ש, ׁשִ ּתִ

ֵעהּו. ה, ַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ה' ֱאֹלֶקיָך. ּדָ
ֵמָחֵמׁש  ְצרּוָפה  ׁשּוָבה"  "ּתְ ַבת  ּתֵ ם:  ִסּיֵ "ל,  ַהּנַ ֶאת  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלי  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ
ם  ה ָהֳאָפִנים – ְוֻכּלָ ֲאִריכּות ֲחִמּשָׁ ׁשּוָבה – ּוֵבֵאר ּבַ ֲעבֹוַדת ַהּתְ ֶרְך ְוֹאֶפן ּבַ ל אֹות הּוא ּדֶ ר ּכָ אֹוִתּיֹות, ֲאׁשֶ

ה. ִפּלָ ִאים ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ַעל ְיֵדי ֲעבֹוַדת ַהּתְ ּבָ

ה'תש"דד תשרייום ראשון
נּו. ְסִליחֹות. ַדְלָיה ִנְדֶחה. ָאִבינּו ַמְלּכֵ צֹום ּגְ

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח. צז־צט.

תניא: אמנם . . . קלא והלידה.

ֹאֶפן ָהא': "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ אּור ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִקּצּור ּבֵ
ִחינֹות  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ִמימּות,  ַהּתְ ְיֵדי  ָאה ַעל  ַהּבָ ׁשּוָבה  ַהּתְ ֱאֹלֶקיָך. ֲעבֹוַדת  ֲהָוָי'  ְהֶיה ִעם  ּתִ ִמים  ּתָ ת, 
ְקֵראת  ב – ַהּנִ ִמימּות ַהּלֵ ָנה ִהיא ּתְ ּלָ ׁשּוָבה ָהעֹוָלה ַעל ּכֻ ִמימּות, ּוְבַיַחס ֶאל ַהּתְ ִעְנַין ַהּתְ ּוַמְדֵרגֹות ּבְ

ַאְבָרָהם "ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך". ָאמּור ּבְ ֶעְרְנְסְטַקייט ]=ְרִצינּות[ – ּכָ

ה'תש"דה תשרייום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד. ק־קב.

תניא: ובזה יובן . . . קלא וכדלקמן.

אּור ֹאֶפן ַהּב': ִקּצּור ּבֵ
ר ִהְתַהּוּות  ְבָרִאים, ֲאׁשֶ י ָתִמיד. ֲהָוָי' מֹוֶרה ַעל ִהְתַהּוּות ָהעֹוָלם ְוִהְתַהּוּות ַהּנִ יִתי ֲהָוָי' ְלֶנְגּדִ ּוִ ש, ׁשִ
ָאה ַעל ְיֵדי ֶזה  ׁשּוָבה ַהּבָ ֶדֶרְך ֵאין ֲערֹוְך ֵמַאִין ְלֵיׁש. ְוִהיא ֲעבֹוַדת ַהּתְ ּה ְוַחּיּוָתּה הּוא ּבְ ּלָ ִריָאה ּכֻ ַהּבְ

ל ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו. ִמיד ְלֶנֶגד ֵעיָניו ִעְנַין ַהֲהָוָי' ׁשֶ ר ּתָ ֲאׁשֶ

יום 
שני
תהלים:
מפרק יח

עד פרק כב
ופרקים
צד־צו

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק כג

עד פרק כח
ופרקים
צז־צט

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק כט
עד פרק לד
ופרקים
 ק־קב



לז היום יום . . . 

ה'תש"דו תשרייום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח. קג־קה.

תניא: והנה כמו"כ . . . 262 להחיותם.

אּור ֹאֶפן ַהג': ִקּצּור ּבֵ
ִלי ִל"ְוָאַהְבּתָ ֶאת ֲהָוָי' ֱאֹלֶקיָך",  ר ֶזהּו ּכְ ֵקן, ֲאׁשֶ נּו ַהּזָ ָאַמר ַרּבֵ מֹו ׁשֶ מֹוָך, ּכְ ו, ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ
ת  ִסּבַ ׁשּוָבה ּבְ קֹום נֹוָחה ֵהיֶמּנּו". ֲעבֹוַדת ַהּתְ ִרּיֹות נֹוָחה ֵהיֶמּנּו רּוַח ַהּמָ רּוַח ַהּבְ ל ׁשֶ ַמֲאָמר "ּכָ ּוֵבאּור ּבְ

ֵלב טֹוב.

ה'תש"דז תשרייום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג. קו־קח.

תניא: אמנם מציאותו . . . 262 כנ"ל.

אּור ֹאֶפן ַהד': ִקּצּור ּבֵ
ִביב לֹו, רֹוֶאה הּוא  ה ִעּמֹו ּוִמּסָ ֲעׂשֶ ל ַהּנַ ם ִלּבֹו ְוַדְעּתֹו ַעל ּכָ ֵעהּו, ָהָאָדם ַהּשָׂ ָרֶכיָך ּדָ ָכל ּדְ ב, ּבְ
ִעְנַין  ּבְ ֵבי ֹאֶהל  ֲעֵלי ֲעָסִקים ַעל ַהּיֹוׁשְ ִיְתרֹון ַהּבַ ּבְ ָאַמר ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי  מּוָחׁש, ּוְכמֹו ׁשֶ ֱאֹלקּות ּבְ

ָרִטית. ָחה ּפְ ּגָ ת ַהׁשְ ָאה ֵמְרִאּיַ ׁשּוָבה ַהּבָ מּוָחׁש. ֲעבֹוַדת ַהּתְ ת ֱאֹלקּות ּבְ ְרִאּיַ

ה'תש"דח תשרייום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח. קט־קיא.

תניא: ועוד . . . קלב דמל' דאצי'.

אּור ֹאֶפן ַהה': ִקּצּור ּבֵ
ִליָטה, ּוְכַמֲאָמר "ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם  ְהֶיה ׁשּום ּבְ ּלֹא ּתִ ה, ַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֲהָוָי' ֱאֹלֶקיָך. ְזִהירּות ׁשֶ
ה ֵמֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו  ַכּמָ ָלל, ָידּוַע ּדְ ר ּכְ ּלֹא ִיְהֶיה ִנּכָ ִיְרָאה", ְוִעְנַין ָהַעְרמּוִמית הּוא ׁשֶ ָערּום ּבְ

ָאה ֵמַהְצֵנַע ֶלֶכת. ׁשּוָבה ַהּבָ ּלּו ָהיּו ִמְצַטֲעִרים. ְוֶזהּו ֲעבֹוַדת ַהּתְ יִרים ַעְצָמם, ְוִאם ִהְתּגַ ַמְסּתִ

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק לה
עד פרק לח
ופרקים
קג־קה

יום 
שישי
תהלים:
מפרק לט
עד פרק מג
ופרקים
קו־קח

שבת 
קודש
תהלים:

מפרק מד 
עד פרק מח
ופרקים
קט־קיא
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ה'תש"ע תשרי ג' שני יו� צדקה מצוות שיעור

:‰ ‰ÎÏ‰ Ê ˜¯Ù ÌÈÈ�Ú ˙Â�˙Ó ˙ÂÎÏ‰éc ìàLå éðò àä¨¦§¨©¥

ãò ?änëå .Bãé úâOä éôk Bì ïúBð ¯ úâOî ïúBpä ãé ïéàå ,BøBñçî©§§¥©©¥©¤¤¥§¦©¨©¨§©¨©

.øçánä ïî äåöî ,åéñëð LîçŸ¤§¨¨¦§¨¦©ª§¨

ערכי� הי"ג)בהלכות ולא(פ"ח אד� יקדיש "לא הרמב"�: כתב

כל אלא הכתוב... דעת על עבר זה והעושה נכסיו כל יחרי�

שיש משמע מחומש", יותר יפזר אל במצוות ממונו המפזר

עד היא שהמצוה רק כתב כא� ואילו מחומש, יותר לתת איסור

יותר? ולתת להוסי� איסור אי� אבל חמישית

יוס�' ה'ברכי א)מבאר אות רמט סי' מרצונו(יור"ד האד� כאשר ,

כאשר א� מחומש, יותר לבזבז לו אסור לצדקה כס� לחלק רוצה

נפש� צמאי� ג� רעבי� או "ערומי� לפניו באי� העניי�

יוסי� להוסי� רוצה וא� חומש, לתת עליו מצוה תתעט�",

היא. חסידות ומידת

מחמישית יותר היא בה� הנתינה שמצוות צדקה סוגי יש א�

המצוה: כעיקר אלא חסידות כמידת רק ולא נכסיו,

בשלחנו הזק� אדמו"ר כתב ס"ג)א. קנו סי' עשה(א"ח "מצוות :

לבורא, להדמות האד� צרי� ולכ� ה'", בדרכי ליל� התורה מ�

כגו� בנפשו, המדות שיקבעו "עד טובות במידות עצמו ולהרגיל

וית� יפזר כילי היה daxdא� oennבנפשו שתקבע עד לעניי�

מידה שנקבעה ולאחר הקב"ה". בה שנשתבח חסד' 'ורב מדת

חכמי�, תקנת כפי להנהגה ויחזור המיצוע, בדר� ינהג בנפשו זו

מחומש. יותר לבזבז שלא

המצוה שאז הנפש, ורפואת לכפרה הבאה צדקה נתינת ב.

"ואי� נכסיו, כל את א� אלא מחומש" "יותר רק לא לתת היא

מחומש" יותר יבזבז אל משו� ס"ג)לחוש הרבי(אגה"ת ומבאר .

(220 עמ' חכ"ז אינו(לקו"ש זה, מסוג הצדקה במצוות שהדגש ,

הצדקה כא� אלא – והגבלות שיעור בה שנקבעו – לעני הנתינה

וסיגופי�", מתעניות נפשו "לפדות דהיינו הנפש' ל'תיקו� באה

אשר "כל אלא הגבלות בה אי� והנפש הגו� רפואת שזוהי וכיו�

נפשו בעד ית� סט"ז)לאיש .(אגה"ק

ה'תש"ע תשרי ד' שלישי יו� הקבלה? או עיקר הנתינה האם

:„È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈÈ�Ú ˙Â�˙Ó ˙ÂÎÏ‰ïziL ¯ äfî úeçẗ¦¤¤¦¥

.áöòa Bì§¤¤

(2 נתינה. (1 חלקי�: שני יש שבצדקה הרגצ'ובי הגאו� כתב

העני. קבלת

ולדוגמה: ענייני�, כמה מבאר הוא זה פי ועל

א)בגמרא ה, כלל,(חגיגה צדקה האד� ית� שלא מוטב אמרו

הדרגות שמונה בי� מונה הרמב"� אבל כהוג�, שלא משית�

היינו בעצב", לו "שית� הנמוכה הדרגה את ג� צדקה בנתינת

צדקה. במצוות נכלל זה מצב שג�

בפעולת הא� בשאלה תלויות אלו סותרות הגדרות שתי

ועדי� נתינה אינה בעצב נתינה כ� וא� העיקר היא הנות� הנתינה,

ג� הרי הצדקה, את יקבל שהעני הוא העיקר א� אבל יית�, שלא

מצוה. כא� ויש הצדקה את קיבל העני סו� סו� בעצב בנתינה

יפות פני� בסבר צדקה נתינת הא� לחקור יש זה דר� ועל

חיסר המצוה את שקיי� א� ובלעדיה מהמצוה חלק היא

היפות הפני� וסבר לעני הנתינה היא המצוה שעיקר או בקיומה

נוספת. מעלה היא

א� הצדקה. את לקבל רוצה אינו שהעני במקרה ונפקאֿמינה

סירב העני א� ג� הרי הנות�, מעשה הוא צדקה מצות עיקר

א� הרי המקבל, מצד היא המצוה עיקר וא� מצוה. קיי� לקבל,

מצוה. אי� לקבל, מסרב הוא

צורכו לפי לעני לתת היא שהמצוה עולה הרמב"� מדעת

הצדקה. במצוות נוספות מעלות ה� הנתינה ואופני

egiy ihewl)(84 'nr c"lg z

ה'תשס"ט תשרי ה' רביעי יו� נתינתה ללא תרומה הפרשת

:Ê"È ‰ÎÏ‰ '‚ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ïéé éck ïeòè äéä íà¦¨¨¨©¥©¦

úBøt ìò äîeøz ïä éøä' :øîàå ,ïéøazLî ïäL äàøå ,ïîL Bà¤¤§¨¨¤¥¦§©§¦§¨©£¥¥§¨©¥

.íeìk øîà àì ¯ 'éúéáaL¤§¥¦Ÿ¨©§

להישבר עומדי� שהכדי� כיו� חלה לא זו תרומה הפרשת

שלו. ואינ� הפקר ה� לאיבוד ההולכי� השמ� או והיי�

נ"א)והש"� ס"ק שלא סי' יכול(יור"ד אינו "שהרי אחר: טע� כתב

לא לאיבוד הולכת שהתרומה שמכיו� כהונה", מתנות לקיי�

לכה�. הנתינה מצוות מתקיימת

לתמוה: ויש

מתבטלת ההפרשה אי� נתינה מצוות מקיי� שאינו מי ג� הרי

ההפרשה? תחול לא כ� א� ומדוע זה, בגלל

לומר: ויש

א� ג� לחול יכולה ההפרשה שאומנ� לומר, הש"� כוונת

צריכה התרומה הפרשת שבשעת אלא לכה�. תינת� לא בסו�

היא אי� לאיבוד הולכת שהיא ומכיו� לנתינה, ראויה להיות היא

את לקיי� יכול שאינו לשונו, דיוק ג� הוא וכ� לכ�. ראויה

אי לומר, ורצונו הנתינה. מצוות יקיי� שלא כתב ולא הנתינה,

היא ההפרשה בשעת לכה� הנתינה מצוות את לקיי� היכולת

ההפרשה את ג� צ"ח)המעכבת עמ' פסוקות הל' תרומות, ציו�, .(כר�

אסתר' ה'מגילת לדעת י"ב)א� שורש להרמב"� הרמב"�(סה"מ ,

לא לכה� נת� שלא זמ� וכל מהמצוה, חלק היא שהנתינה סובר

כפשוט�. מובני� זה לפי הש"� ודברי חובתו, ידי יצא

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה"תש"ע תשרי ו' חמישי יו� כהן לבהמת תרומה

ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰¯NÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z :‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙¿»¿««¬≈
ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa - ÌÈ�‰kÏ ˙ÏÎ‡�∆¡∆∆«…¬ƒ≈¿ƒ≈¿«ƒ≈¿»ƒ≈
Èk ,Ô‰ÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÔzÓ‰·e ÌÈ�Ú�k‰ Ô‰È„·ÚÂ Ô‰ ,˙B·˜�¿≈≈¿«¿≈∆«¿«¬ƒ¿∆¿»∆∆¡«¿…≈ƒ
‰„¯nL Ô‰k ˙L‡Â ,Á¯aL Ô‰k „·Ú ."BtÒk ÔÈ�˜ LÙ� ‰�˜Èƒ¿∆∆∆ƒ¿««¿∆∆…≈∆»«¿≈∆…≈∆»¿»

.ÔÈÏÎB‡ el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ
מ''ט)במשנה פי''א אות�(תרומות מאכילי� תרומה "כרשיני :

מאכילה מכה� פרה ששכר ישראל ולתרנגולי�, ולחיה לבהמה

תרומה...". כרשיני

בספרא דרשו ו)וכ� ה, הפסוק(אמור כב)את כספו(ויקרא ''קני� :

ואי� אוכלי� ה� � יאכלו ''ה� � בלחמו'' יאכלו ה� ביתו ויליד

נפש". לומר תלמוד בכרשיני�, תאכל לא יכול אוכלת, הבהמה

בגמרא א)אמנ� לב, שחמ�(פסחי� האומרי� שלדעת מצינו

לשל�, חייב חמ� תרומת שאכל ישראל בהנאה, מותר בפסח

בפסח חמ� שלהלכה אלא הכה� מבהמת התרומה את ומנע היות

מותר השנה ימות שבשאר מכא� למדנו אבל בהנאה, אסור

לדרשת בניגוד זה הרי ולכאורה כה�. לבהמת תרומה להאכיל

הנ''ל. הספרא

רש''י מפני�)וכתב ד''ה ע''ב קכו טמאה(שבת תרומה להאכיל שאי�

וקדשי� תרומה מבערי� שאי� ''משו� ויו''ט בשבת כה� לבהמת

כל כה� לבהמת להאכיל מותר שבחול מדבריו משמע ביו''ט'',

התוס' לדעת אבל טמאה, החלה)תרומה ועל ד''ה ב כז, להאכיל(ביצה אי�

לשורפה. שמצוה כיו� בחול, א� כה� לבהמת טמאה תרומה

הר''ש דעת תרומה)ואילו כרשיני ד''ה מ''ט פי''א כפשט(תרומות

כה�,(ש�)המשנה לבהמת מותרי� תרומה כרשיני שרק והספרא

הפסד משו� לבהמה אסורה אד� למאכל הראויה תרומה אבל

מתרו''מ. פטור רגיל בהמה מאכל ומאיד� תרומה,

המשניות בפירוש מ''ט)והרמב''� פי''א "כשיקנה(תרומות כתב:

כא�. להלכה פסק וכ� תרומה''. מאכילה שהוא בהמה הכה�

ה'תש"ע תשרי ז' שישי יו� והספק המצור

:· ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰,íB÷øk dôéwäL øéò¦¤¦¦¨©§

ïéàå ;ïéîi÷ ú÷æça elà éøä ¯ ïécì àöBiäå ,íia úôøhnä äðéôñe§¦¨©¦¨¤¤©¨§©¥©¦£¥¥§¤§©©¨¦§¥

éøö.äøiLa àöBéå ,Løôî øîBì C ¨¦©§¨¥§¥§©¨¨

לאשתו" כריתות גט כותב דוד בית למלחמת היוצא (שבת"כל

ב) .נו,

מניעת היא זה גט של כתיבתו מטרת הראשוני� רוב פי ועל

אי� כאשר במיוחד סבוכה העגינות בעיית אכ�, עגינות. של מצב

הגמרא מדברי הבעל. של בגורלו עלה מה ידוע ולא עדות כל

בחזקת איננו חזר ולא לקרב שיצא מי התורה מ� כי עולה הנ"ל

היציאה טר� כריתות גט לכתוב צור� היה לא כ� לא שא� מת,

למלחמה.

פרטא ב� אלעזר רבי אמר דברי� "שלשה במשנה: מצינו וכ�

ועל כרקו�, שהקיפה עיר על דבריו: את וקיימו חכמי� לפני

קיימי�. בחזקת שה� לידו�, היוצא ועל בי�, המוטרפת הספינה

ליהרג, והיוצא בי�, שאבדה וספינה כרקו�, שכבשה עיר אבל

ובת לכה� ישראל בת מתי�. וחומרי חיי� חומרי עליה� נותני�

בתרומה" תאכל לא � לישראל ב)כה� כח, .(גיטי�

ה"ד)ובירושלמי פ"ג "ובלבד(גיטי� זו: למשנה ביחס נאמר

� אחרת מלכות של בכרקו� אבל מלכות, אותה של כרקו�

ה�". כליסטי�

כליסטי� שדינה אחרת מלכות הא� בירושלמי מפורש לא

לא וכ� מתי�, או חיי� העיר שבני יותר לחשוש לנו גורמת

מוסב אחרת למלכות המלכות אותה בי� ההבדל הא� מפורש

כרקו�). שכבשה (עיר הסיפא על או שהקיפוה) (עיר הרישא על

מפרש אינו א� הסיפא על מוסב שההבדל מפרש הרשב"א

נתנאל' וה'קרב� לחומרא, או לקולא נ')א� אות כח, מבאר(גיטי�

להרוג, פנאי לה ואי� מפחדת אחרת מלכות כי הרשב"א בדברי

אחר באופ� הסבירו המפרשי� רוב א� חיי�, בחזקת ה� כ� ועל

נתנאל. הקרב� משהסביר

ירוח� ח"ג)רבינו כ"ד כמוסבי�(נתיב הירושלמי דברי את מפרש

העיר את הזר הכרקו� כבש שא� המשנה, של הסיפא על

md mizn zwfgaתנהג אחרת שמלכות לצפות יש שכ� ,

היוצא 'כל כ�, א� מדוע, נכבשיה. כלפי יתרה באכזריות

יש כי – לאשתו'? כריתות גט כותב דוד בית למלחמת

כ� שאי� מה בשבי. ונלקח ויתכ� במלחמה, מילוט אפשרויות

בירושלמי. המתואר זה כגו� במצור

יוס� והבית הטור קמ"א)וג� סימ� העזר דברי(אב� את מסבירי�

את זר כרקו� הקי� שא� המשנה, של הרישא על הירושלמי

חומרי עליה ונותני� קיימי�, אנשיה הא� ספק נוצר העיר,

מתי�.

ה'תש"ע תשרי ח' קודש, שבת לפעולה? התוצאה מתייחסת מתי

:Â ‰ÎÏ‰ ·"È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰íB÷nî øáBò äéä̈¨¥¦¨

,ïäî úçà éì ïz' :éøëpä Bì øîà ,Bãéa äîeøz ìL úBøkëå ,íB÷îì§¨§¦¨¤§¨§¨¨©©¨§¦¥¦©©¥¤

,òìqä ìò úçà åéðôì çépé ¯ 'ïànèîe ïlëa òâBð éðéøä ¯ åàì íàå§¦¨£¥¦¥©§ª¨§©§¨©¦©§¨¨©©©©¤©

.íéãia äîeøzä ànèé àlL éãk ;Bãé CBúì äpðzé ìàå§©¦§¤¨§¨§¥¤Ÿ§©¥©§¨©¨©¦

השבת', 'שעוני הומצאו עת הטכנולוגית, ההתפתחות ע�

מיח� גבי על כלי בשבת להניח מותר הא� השאלה: נשאלה

יידלק המכשיר כלשהו זמ� שבעוד בידיעה כבוי, שכעת חשמלי

המאכל. את ויחמ�

בספרו כתב ירושלי�, של רבה פראנק, או"ח,הגרצ"פ צבי, (הר

קלו) סי' מדאורייתא.ח"א מבשל איסור זה במעשה יש לכאורה כי

למקו� חבירו את שהכופת כותבי� שהתוס' כפי לדבריו,

שהאישש למרות רוצח, נחשב וימות, לש� בסו� תבוא החמה

נחשב � כ� אחר זמ� פרק אלא ש�, אותו כשהניח מיד מת לא

שהרי אותו, המית ובכ� עתה החמה בפני אותו הניח כאילו



לט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה"תש"ע תשרי ו' חמישי יו� כהן לבהמת תרומה

ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰¯NÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z :‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙¿»¿««¬≈
ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa - ÌÈ�‰kÏ ˙ÏÎ‡�∆¡∆∆«…¬ƒ≈¿ƒ≈¿«ƒ≈¿»ƒ≈
Èk ,Ô‰ÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÔzÓ‰·e ÌÈ�Ú�k‰ Ô‰È„·ÚÂ Ô‰ ,˙B·˜�¿≈≈¿«¿≈∆«¿«¬ƒ¿∆¿»∆∆¡«¿…≈ƒ
‰„¯nL Ô‰k ˙L‡Â ,Á¯aL Ô‰k „·Ú ."BtÒk ÔÈ�˜ LÙ� ‰�˜Èƒ¿∆∆∆ƒ¿««¿∆∆…≈∆»«¿≈∆…≈∆»¿»

.ÔÈÏÎB‡ el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ
מ''ט)במשנה פי''א אות�(תרומות מאכילי� תרומה "כרשיני :

מאכילה מכה� פרה ששכר ישראל ולתרנגולי�, ולחיה לבהמה

תרומה...". כרשיני

בספרא דרשו ו)וכ� ה, הפסוק(אמור כב)את כספו(ויקרא ''קני� :

ואי� אוכלי� ה� � יאכלו ''ה� � בלחמו'' יאכלו ה� ביתו ויליד

נפש". לומר תלמוד בכרשיני�, תאכל לא יכול אוכלת, הבהמה

בגמרא א)אמנ� לב, שחמ�(פסחי� האומרי� שלדעת מצינו

לשל�, חייב חמ� תרומת שאכל ישראל בהנאה, מותר בפסח

בפסח חמ� שלהלכה אלא הכה� מבהמת התרומה את ומנע היות

מותר השנה ימות שבשאר מכא� למדנו אבל בהנאה, אסור

לדרשת בניגוד זה הרי ולכאורה כה�. לבהמת תרומה להאכיל

הנ''ל. הספרא

רש''י מפני�)וכתב ד''ה ע''ב קכו טמאה(שבת תרומה להאכיל שאי�

וקדשי� תרומה מבערי� שאי� ''משו� ויו''ט בשבת כה� לבהמת

כל כה� לבהמת להאכיל מותר שבחול מדבריו משמע ביו''ט'',

התוס' לדעת אבל טמאה, החלה)תרומה ועל ד''ה ב כז, להאכיל(ביצה אי�

לשורפה. שמצוה כיו� בחול, א� כה� לבהמת טמאה תרומה

הר''ש דעת תרומה)ואילו כרשיני ד''ה מ''ט פי''א כפשט(תרומות

כה�,(ש�)המשנה לבהמת מותרי� תרומה כרשיני שרק והספרא

הפסד משו� לבהמה אסורה אד� למאכל הראויה תרומה אבל

מתרו''מ. פטור רגיל בהמה מאכל ומאיד� תרומה,

המשניות בפירוש מ''ט)והרמב''� פי''א "כשיקנה(תרומות כתב:

כא�. להלכה פסק וכ� תרומה''. מאכילה שהוא בהמה הכה�

ה'תש"ע תשרי ז' שישי יו� והספק המצור

:· ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰,íB÷øk dôéwäL øéò¦¤¦¦¨©§

ïéàå ;ïéîi÷ ú÷æça elà éøä ¯ ïécì àöBiäå ,íia úôøhnä äðéôñe§¦¨©¦¨¤¤©¨§©¥©¦£¥¥§¤§©©¨¦§¥

éøö.äøiLa àöBéå ,Løôî øîBì C ¨¦©§¨¥§¥§©¨¨

לאשתו" כריתות גט כותב דוד בית למלחמת היוצא (שבת"כל

ב) .נו,

מניעת היא זה גט של כתיבתו מטרת הראשוני� רוב פי ועל

אי� כאשר במיוחד סבוכה העגינות בעיית אכ�, עגינות. של מצב

הגמרא מדברי הבעל. של בגורלו עלה מה ידוע ולא עדות כל

בחזקת איננו חזר ולא לקרב שיצא מי התורה מ� כי עולה הנ"ל

היציאה טר� כריתות גט לכתוב צור� היה לא כ� לא שא� מת,

למלחמה.

פרטא ב� אלעזר רבי אמר דברי� "שלשה במשנה: מצינו וכ�

ועל כרקו�, שהקיפה עיר על דבריו: את וקיימו חכמי� לפני

קיימי�. בחזקת שה� לידו�, היוצא ועל בי�, המוטרפת הספינה

ליהרג, והיוצא בי�, שאבדה וספינה כרקו�, שכבשה עיר אבל

ובת לכה� ישראל בת מתי�. וחומרי חיי� חומרי עליה� נותני�

בתרומה" תאכל לא � לישראל ב)כה� כח, .(גיטי�

ה"ד)ובירושלמי פ"ג "ובלבד(גיטי� זו: למשנה ביחס נאמר

� אחרת מלכות של בכרקו� אבל מלכות, אותה של כרקו�

ה�". כליסטי�

כליסטי� שדינה אחרת מלכות הא� בירושלמי מפורש לא

לא וכ� מתי�, או חיי� העיר שבני יותר לחשוש לנו גורמת

מוסב אחרת למלכות המלכות אותה בי� ההבדל הא� מפורש

כרקו�). שכבשה (עיר הסיפא על או שהקיפוה) (עיר הרישא על

מפרש אינו א� הסיפא על מוסב שההבדל מפרש הרשב"א

נתנאל' וה'קרב� לחומרא, או לקולא נ')א� אות כח, מבאר(גיטי�

להרוג, פנאי לה ואי� מפחדת אחרת מלכות כי הרשב"א בדברי

אחר באופ� הסבירו המפרשי� רוב א� חיי�, בחזקת ה� כ� ועל

נתנאל. הקרב� משהסביר

ירוח� ח"ג)רבינו כ"ד כמוסבי�(נתיב הירושלמי דברי את מפרש

העיר את הזר הכרקו� כבש שא� המשנה, של הסיפא על

md mizn zwfgaתנהג אחרת שמלכות לצפות יש שכ� ,

היוצא 'כל כ�, א� מדוע, נכבשיה. כלפי יתרה באכזריות

יש כי – לאשתו'? כריתות גט כותב דוד בית למלחמת

כ� שאי� מה בשבי. ונלקח ויתכ� במלחמה, מילוט אפשרויות

בירושלמי. המתואר זה כגו� במצור

יוס� והבית הטור קמ"א)וג� סימ� העזר דברי(אב� את מסבירי�

את זר כרקו� הקי� שא� המשנה, של הרישא על הירושלמי

חומרי עליה ונותני� קיימי�, אנשיה הא� ספק נוצר העיר,

מתי�.

ה'תש"ע תשרי ח' קודש, שבת לפעולה? התוצאה מתייחסת מתי

:Â ‰ÎÏ‰ ·"È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰íB÷nî øáBò äéä̈¨¥¦¨

,ïäî úçà éì ïz' :éøëpä Bì øîà ,Bãéa äîeøz ìL úBøkëå ,íB÷îì§¨§¦¨¤§¨§¨¨©©¨§¦¥¦©©¥¤

,òìqä ìò úçà åéðôì çépé ¯ 'ïànèîe ïlëa òâBð éðéøä ¯ åàì íàå§¦¨£¥¦¥©§ª¨§©§¨©¦©§¨¨©©©©¤©

.íéãia äîeøzä ànèé àlL éãk ;Bãé CBúì äpðzé ìàå§©¦§¤¨§¨§¥¤Ÿ§©¥©§¨©¨©¦

השבת', 'שעוני הומצאו עת הטכנולוגית, ההתפתחות ע�

מיח� גבי על כלי בשבת להניח מותר הא� השאלה: נשאלה

יידלק המכשיר כלשהו זמ� שבעוד בידיעה כבוי, שכעת חשמלי

המאכל. את ויחמ�

בספרו כתב ירושלי�, של רבה פראנק, או"ח,הגרצ"פ צבי, (הר

קלו) סי' מדאורייתא.ח"א מבשל איסור זה במעשה יש לכאורה כי

למקו� חבירו את שהכופת כותבי� שהתוס' כפי לדבריו,

שהאישש למרות רוצח, נחשב וימות, לש� בסו� תבוא החמה

נחשב � כ� אחר זמ� פרק אלא ש�, אותו כשהניח מיד מת לא

שהרי אותו, המית ובכ� עתה החמה בפני אותו הניח כאילו

המשך בעמוד טיק
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ה'תש"ע תשרי ג' שני יו�

ה ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

ה�דה,‡. �על �כח� ולא ��עלי� ��כח�ה� ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹהעמר
��עלי� �כח�ה� ולא ה�דה �על א���כח� �כח�ה� , ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹ

��עה א�ת� ור�אי� ע�ברי� אחרי� �� והי� ְְְְֲִִִֵֵָָָָָוא��
ואפ�� אד�. �ל ����ח�ה� עד �כחה; אינ� � ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ��כח�ה�

�כחה. זה הרי נ��ח, א� � ה�מ�� ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹעמר

�ה��עלי�·. אני 'י�דע ואמר: �עיר, ה�דה �על ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהיה
�כחה; זה הרי �כח�ה�, � �ל�ני' ��מק�� עמר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָֹ��כחי�
�כחה; אינ� � ��כח�ה� ,�� ואמר ��דה היה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָוא�
אפ�� �עיר, אבל ה�כחה, ה�א ��דה, מע�ר� ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�ה�כ�ח

�כחה זה הרי �כח, �לב��� "ו�כח�זכ�ר ��אמר: � ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
�עיר. לא ��דה", ִֶֶַָָֹֹעמר

�ק�‚. ח��ה� א� �פניו הענ�י� אתעמד� ז�כר וה�א ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ
��כח� ��דה וה�יח� לעיר לה�ליכ� �� �החזיק א� ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָה��,
�י על א� למק��, מ�ק�� נטל� א� אבל �כחה; אינ� �ְְְֲִִִִֵַַָָָָָ
��כח� ל�לי�, א� ל�קר א� ל�די� א� ל��ה סמ�� ְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ�ה�יח�

�כחה. זה הרי �ְֲִֵֶָ

ו�כח„. חבר�, ��י על וה�יח� לעיר, לה�ליכ� עמר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹנטל
העלי�� זכר א� � �ניה� עצמו]את ��פ�ע[מצד קד� ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

�כחה[=שיתקל] ה�ח��� אי� מכוסה��, הוא [שהרי ְְִֵַַָ
�כחה.בעליו�] ה�ח��� לאו, וא� ;ְְְִִַַָָ

.‰�� ו�כח חבר�, �דה לת�� חזקה �ר�ח עמרי� ְְְְֲֲֳִֵֵַַָָָָָָעפ�
ב�ד�" "קציר� ��אמר: �כחה, אינ� � ��רהעמר אבל ; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

�כחה. זה הרי � ו�כח �דה�, �ת�� ְְְֲֳִֵֵֶַָָָָָעמריו

.Â� הרביעי את ו�כח ��לי�י, ו�ני רא��� עמר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹה��טל
החמי�י; ���ל עד �כחה הרביעי אי� ��י, �� היה ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹא�
החמי�י, את ל�ל �די מ���הה � �לבד חמ�ה הי� ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹוא�

�כחה הרביעי .הרי ְְֲִִִֵָָ

.Ê�אינ � מה� אחד את ו�כח מער�בי�, �עמריה ְְִֵֵֶֶֶַָָָ�ְֳֶֶֶָָָ�דה
סביב�תיו �ל את ���ל עד .�כחה, ְְִִִֶֶַָָָֹ

.Á�ה� �י על א� � �ה� וכ��צא וה�צלי� וה��� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָה���
�כחה לה� י� �אר�, קמה,טמ�ני� ו�כח ��ילה ה��צר . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

לה� י� � ��כח ה��מה וכ� עמר, ו�כח ��ילה �ע�ר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹא�
ל�ל מת��� ��ילה ה��צר א� ה��מה היה וא� ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ�כחה;

'הרי הא�מר: וכל �כחה. ל� אי� ה�ס, ה�ס עלאת ק�צר ני ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
��ל �כחה; ל� י� � נ�טל' אני ��כח, �אני מה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמנת

�טל. �נא� ���רה, ה�ת�ב על ְְֵֶַַַַַָָָָה�תנה

.Ë�וכ לבהמה, להאכיל� נגמרה ��א עד ��צר� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�ב�אה
ה��מי� וכ� עמרי�, ע�א� ולא אג��ת אג��ת קצר� ְְֲֳִִֵַָָָֹ�ֲ�ְֲִָָא�
ע�א� ולא ל��ק לה�כר קט��ת אג��ת ��ל�� ְְְֲִֵַַָָָֹ�ְְְֲִֶַָָָוה�צלי�

�כחה לה� אי� � �ר� מה� להעמיד .עמרי� ְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

.Èאחריו�� � �לאחריו לפניו ו�כח לקצר, �התחיל ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹה��צר
�כחה אינ� ו��פניו לקח��"�כחה, ת��ב "לא ��אמר: , ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

לאחריו. וי�יח� מ��� ��עבר עד �כחה, אינ� �ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹ

.‡Èניו� זה ה�דה, מאמצע לקצר �התחיל� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�ני�
� �לאחריה� לפניה� ו�כח� לדר��, �ניו וזה ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָלצפ��
� ��פניו זה מה�, אחד ��ל מ�ני �כחה; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָ��פניה�

חבר� �ל לאחריו לאחריה�ה�א ��כח�ה� והעמר . ְְְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
מערב �ה�א מ�ני �כחה; אינ� מ���, �התחיל� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ��ק��
עליו מ�כיחי� וה� ל�ערב, ה�זרח ��� ה��ר�ת ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָע�
ל�ר�, א�ת� ���� עמרי� �ל ה��ר�ת וכ� �כ�ח. ְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�אינ�
�י� �אמצע עמר ו�כח� ��רה, מאמצע �ני� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוהתחיל�
ה��רה �אמצע �ה�א מ�ני �כחה; אינ� � ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָאח�ריה�
והיא ,�� התחיל� לא �עדי� ל�זרח ה�ערב ���ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹ

�כ�ח �אינ� עליו .מ�כחת ֵֶַַַָָָ

.·È,האל��ת �פ�ה וחזר אל��ת, אל��ת וא�� �ְֲִַָָָ�ֲ�ְֲִֵֵַה��צר,
�מ�ק�� אחר, למק�� זה מ�ק�� 'עמרי�', ה�קראי� ְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָָוה�
העמר ו�כח ל�ר�, �לי�י �מ�ק�� �לי�י, למק�� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹה�ני
למק�� העמרי� ��ה א� � למק�� מ�ק�� ���ה ְְְֳִִִִִֶָָָָָָָָָ��עה
מ�ק�� �כ��פ�ה �כחה; ל� י� ו�כח, מלאכה �מר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�ה�א
העמרי� ��ה וא� �כחה. ל� אי� ל�ר�, מלאכה �מר ְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ�ה�א
�כ���ה �כחה; ל� אי� ו�כח, מלאכה �מר �אינ� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָלמק��

�כחה ל� י� מלאכה, �מר �אינ� .מ�ק�� ְְְִִֵֵֶַָָָָ

.‚È��ע�� מק�� זה מלאכה? �מר �ה�א מק�� ה�א ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָאיזה
מ�� לה�ליכ� א� ,�� א�ת� ולד�� �� העמרי� �ל ְְְֳִִִֵַָָָָָָָָָלק��
ה�א מלאכה, �מר �אינ� �מק�� ה�ר�; �ה�א �די� ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹלמק��
אל��ת מה� לע��ת �די העמרי� �� ��ק�צי� �ְְְֲֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָה�ק��

אחר למק�� לה�ליכ� �די .�ד�ל�ת ְְְְִֵֵַָָ

.„È�אינ � ו�ל� �כחה; � מ�� ז� ה�ב�ל�ת �ריכ�ת ְְְִִֵָָָָֹ�ְְִֵַ��י
��כחה ��ל�ה �כחה; � מ�ה זה ה�ב�לי� עמרי� �ני . ְְֳִִֵַָָ�ְְְִִִֶֶָָָֹ

�כחה. ְִֵָָאינ�

.ÂË� מ�ה זה ה�ב�לי� והחר�בי� זיתי� צ��רי ְִִֶֶָ�ְְִִִֵֵֵֶַָ�ני
�כחה אינ� � ��ל�ה �כחה;�כחה; � ���� חצני �ני . ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָֹ

�כחה. אינ� � ְְִֵָָָֹ��ל�ה

.ÊËהאילנ�ת ��אר וכ� �פנ�ת, זה��י ה�ב�לי� �ני� � ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ�ְִֶָ
ול�ר "לעני ��אמר: �כחה; אינ� � ��ל�ה �כחה; � ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמ�ה
ל�ר. ואחד לעני אחד �ני�, הי� אפ�� � את�" ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ�עזב

.ÊÈ�ק�י אר�עת �ל ואחד קב, קב �ל העמרי� �ל ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהי�
�כחה אינ� � האר�עה על יתר �כחה; זה הרי � .��כח� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
ק�י� �מ�נת על יתר ואחד ק�י�, �ני �ני �ל הי� א� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכ�

�כחה. אינ� �ְִֵָ

.ÁÈכחה� אינ� � ��כח� סאתי�, �� ��� ��אמר:העמר , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
��ל �י על א� � �די� ולא עמר ��דה", עמר ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ"ו�כח�
�י על א� � עמרי� �ני �כח סאתי�. סאתי� ְֳֳִִִִִֵַַַַַָָָָָָהעמרי�
סאתי�, מה� אחד �כל ואי� ה�איל � סאתי� ��ניה� ���ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
היה אפ�� �כחה, �ה� לי יראה וכ� �כחה; א�� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָהרי

מ�אתי�. יתר ְִִִֵֵֶַָָ��ניה�

.ËÈ�אי �כחה; אינ� � ��כח� סאתי�, �� ��� ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָקמה
�ריא�ת ה� �א�� ה���ת ה��לי� את ר�אי� � סאתי� ��ְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָ

- r"yz'd ixyz 'b ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

היתה וא� מלא�ת, ה� �א�� ה�ד�פ�ת ואת ְְְְְְִִֵֵֶַָָ�ֲַואר��ת,
�כחה אינ� ��כח�, סאתי� לע��ת זה אמ�� אחר .רא�יה ְַַָ�ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

.Îב� סאה אינ��כח � עק�רה �אינ� �סאה עק�רה, �אה ְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָָ
�כחה �ניה� א�א �בפר�תמצטרפי�, �בבצלי� ���� וכ� ; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

�ב�ניה� �ל��, �מקצת� ��רקע מקצת� �כח א� � ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהאיל�
�כחה. �ניה� א�א מצטרפי�, אינ� � ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָסאתי�

.‡Î�אינ � �כ�חה �אינ� ה�מה �צד עמר ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹה��כח
��ביב�תיו�כחה עמר"; ו�כח� תקצר "�י ��אמר: , ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

�כחה. אינ� � קמה ��ביב�תיו עמר אבל �כחה, � ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹקציר
היתה אפ�� � �כ�חה �אינ� קמה �צד קמה �כח א� ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָוכ�
ה�כ�חה, את מ�לת ז� הרי � אחד קלח �כ�חה �אינ� ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָז�
עמר �צד קמה א� עמר �כח א� אבל לקח��. מ�ר ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹ�ְְִֶויהיה
א�ת�, מ�יל אינ� � סאתי� �� היה אפ�� � �כ�ח ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ�אינ�
;��� עמר על מ�לת חבר� קמת אי� לענ�י�. ה�כ�ח ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוהרי
��היה עד ח�י�, עמר על מ�לת �ע�רי� קמת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹואי�

העמר. מ�י� ִִֶַָָָֹה�מה

.·Î�סאי ��ה �� היה אפ�� האילנ�ת, �י� איל� ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָה��כח
� �ל�ה �כחה; ה� הרי � אילנ�ת �ני ��כח א� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ�ר�ת,

�כחה .אינ� ְִֵָָ

.‚Î�מפרס� יד�ע �אינ� �איל� אמ�רי�? �ברי� ְָ�ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ��ה
א� ה�רצה; �צד א� ה�ת �צד ע�מד �היה �ג�� ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ�מק�מ�,
�ג�� ��מ�, א� הר�ה; זיתי� ע��ה �היה �ג�� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ�מע�יו,
�ה�א ה�יתי�, �י� ה�ט�פה' 'זית �ג�� יד�ע, �� ל� ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�היה

'ה�י�ני' א� 'ה�פכני' א� הר�ה, �מ� היהנ�ט� א� אבל . ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
��אמר: �כחה, אינ� � א�� �ברי� מ�ל�ה אחד ��ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ואי� לע�ל�, ��כח� �א�ה עמר ��דה"; עמר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ"ו�כח�
�א�ה זה, יצא � ותראה� ���ב א� א�א �� י�דע ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָא�ה
�ה�א מ�ני ,�� �פ�ע ��א �י על וא� זמ� לאחר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַֹז�כר�

�מפרס�. ְָ�ְַָיד�ע

.„Îע�מד היה ויד�ע. �מפרס� זה הרי �דע��, מס�� ְְֵַָָָָ�ְְְֲִֵֶַָ�ְָָהיה
וכ��צא נט�פה זית �ניה� הי� מס�מ�. ה�קל ה�קל, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ�צד
ו�כח נט�פה, זית �דה� �ל היתה זה. את מס�� זה ,��ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

�כחה ל� י� � ��י� א� מה� אמ�רי�?אחת �ברי� ��ה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
�� התחיל א� אבל המפרס�. זה �איל� התחיל ְְֲִִִָָ�ְְְִִִֶֶַָֹ��א
מפרס�; �ה�א �י על וא� �כחה, זה הרי � מקצת� ְָ�ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָו�כח
� סאתי� אבל מ�אתי�; �ח�ת �� ה��אר ��היה ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָוה�א,
��ארנ�. �מ� האיל�, �ל �כח �� א� א�א �כחה, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאינ�

.‰Îל� ��ר�ת ו�ל� לב��, ה��ר�ת �אמצע הע�מד ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹזית
�כל �אי� �י על א� � ר�ח�תיו מ�ל� א�ת� מ�יפי� ְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹזיתי�
אינ� � האמצעי את ו�כח זיתי�, �ני א�א מה� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ��רה

הס�יר�ה� ה��ר�ת �הרי �לבד?�כחה; זית אמר� ול�ה . ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
�א�ת� י�ראל �אר� ח��ב �� �היה ה�מ�.מ�ני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

.ÂÎאת לפ�ט יכ�ל �אינ� �ל �עריס? �כחה ה�א ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאיזה
ול�ל� וי��חיד� ה�פני� מ� �פ� מ� מ��עבר �ב�ר�, ; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

האיל�, �ל ��אר הימ��; מ��רד �בדקל, �דלית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָא�ת�;
;�� התחיל ��א אמ�רי�? �ברי� ��ה ל�. ויל� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹמ��פנה
את ��בצר עד �כחה, אינ� � ��כח� �� התחיל א� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹאבל

סביביו. ְִָָ�ל

.ÊÎ,�לעצמ �� וזכה ��קר וה��י� �רמ�, את ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹה�פקיר
�בפאה �ב�כחה �בע�לל�ת �פרט ח�ב � �הרי�בצר� ; ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

והרי ל�, �היה מ�ני � �� ק�רא אני ו"כרמ�" ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ"�ד�"
אחרי�, �ל ��דה ההפקר מ� זכה א� אבל .��� ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָה�א
מ� �ט�ר �� �בי� �� �בי� ה�ל. מ� �ט�ר זה ֲִִֵֵֵֶַָָָָֹהרי

��ת�אר. �מ� ְְְִֵֶַַַָה�ע�ר�ת,

ו ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

וה�א‡. האר�, �זרע לענ�י� י� ��ית אחרת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמ�נה
עני'. 'מע�ר ה�קרא וה�א לענ�י�, ���תני� ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָה�ע�ר

���צר·. אחר �מע�ר�ת: �ר�מ�ת הפר�ת סדר ה�א ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָוזה
מלאכ�� ות�מר הע�, �רי א�ס� א� האר�, מפרי�זרע � ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

החמ�י�, מ� אחד �ד�לה',מ��� '�ר�מה ה�קרא ה�א וזה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ
�יר�� �גנ� "רא�ית ���רה: נאמר זה ועל ל�ה�; ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹונ�תנ�
הע�רה, מ� אחד ה�אר מ� מפרי� �� ואחר ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָויצהר�".
זה ועל ל�וי; ונ�תנ� רא���', 'מע�ר ה�קרא ה�א ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָוזה
ונאמר: וג�'", י�ראל �ני מע�ר את "�י ���רה: ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנאמר

�י�ראל". מע�ר �ל נת�י ה�ה לוי, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ"ולבני

ה�קרא‚. וה�א מע�רה, אחד ה�אר מ� מפרי� �� ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָואחר
�יר��לי�; א�ת� א�כלי� לבעליו, וה�א �ני', ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָ'מע�ר

נאמר �אלועליו "וא� נאמר:: ועליו מ�ע�ר�", אי� יגאל ְְְְְֱֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
יבחר א�ר ��ק�� אלהי�, ה' לפני ואכל� . . �ע�ר ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ"ע�ר

וכ�'". �גנ� מע�ר ,�� �מ� ְְְְְְֵַַַָָל���

ה�ב�ע,„. מ� רא��נה ��נה מפרי�י� ה�ה ה�דר ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל
�בחמי�ית; �ברביעית מ��ב�נ�ה �ב�לי�ית ���ית אבל ְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַַָָָ

ה�אר מ� מפרי� רא���, מע�ר ��פרי�י� אחר � ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָה�ב�ע
ואי� עני', 'מע�ר ה�קרא וה�א לענ�י�, ונ�תנ� אחר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָמע�ר
נאמר ועליו עני; מע�ר א�א �ני מע�ר א�� �ני� ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ���י

�ב�א מע�ר �ל את ��ציא �ני�, �ל� "מקצה ת����רה: ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ועליו וכ�'", ה�וי �בא ��ערי�. וה�ח� ההיא, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ��נה
��נה �ב�את� מע�ר �ל את לע�ר תכ�ה "�י ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָָָנאמר:

וכ�'". ה�ע�ר �נת ְְְֲִִֵַַַַה�לי�ית,

הפקר‰. ��� � ה�מ�ה �ר�מה,�נת לא �� ואי� ; ְְִַַָ�ְְְֵֵֶָָָֹ
מע�ר ולא �ני, ולא רא��� לא �לל, מע�ר�ת ְְְְְְִִֵַַַַָֹֹֹֹולא
מפרי�י� � קרקע �מ�ת �� �אי� לאר�, �בח�צה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָעני.
עני; �מע�ר רא��� מע�ר �מ�אב, �בע��� מצרי� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ�אר�
��הי� �די י�ראל, לאר� קר�ב�ת א�� �ארצ�ת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָמ�ני
למ�ה והלכה ��ביעית. עליה נסמכי� י�ראל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹענ�י
עני מע�ר �מ�אב ע��� �אר� מפרי�י� ��הי� ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָמ�יני,
�ני, מע�ר ��ביעית מפרי�י� ��נער, אבל ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָ��ביעית.

ה�ני�. רב ְִֵֶַָֹ�סדר

.Â,מע�רה אחד מ��� מפרי� ה�וי, ���קח רא��� ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמע�ר
���רה: נאמר ועליו מע�ר; �ר�מת וה�א ל�ה�, ְְְְְֱֲֵֵֶַַַַַָָָֹונ�תנ�

�ד�ר" הלו�� ."ואל ְְְִִֵֶַַ

.Êעני מע�ר �� ל� והיה ענ�י�, עליו �עבר� ה�דה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ�על
�בע� �די ה�ע�ר מ� עליו ��עבר עני לכל נ�ת� �, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

ו�בע�". ��ערי�, "ואכל� –��אמר: ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָ

(,Á)יפח�ת לא נת�, הח�י� מ� א� וכ�ה? �בע�. ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹ�די
מ� וא� מ�ב; יפח�ת לא נת�, ה�ע�רי� מ� וא� קב; ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָֹמחצי
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היתה וא� מלא�ת, ה� �א�� ה�ד�פ�ת ואת ְְְְְְִִֵֵֶַָָ�ֲַואר��ת,
�כחה אינ� ��כח�, סאתי� לע��ת זה אמ�� אחר .רא�יה ְַַָ�ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

.Îב� סאה אינ��כח � עק�רה �אינ� �סאה עק�רה, �אה ְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָָ
�כחה �ניה� א�א �בפר�תמצטרפי�, �בבצלי� ���� וכ� ; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

�ב�ניה� �ל��, �מקצת� ��רקע מקצת� �כח א� � ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהאיל�
�כחה. �ניה� א�א מצטרפי�, אינ� � ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָסאתי�

.‡Î�אינ � �כ�חה �אינ� ה�מה �צד עמר ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹה��כח
��ביב�תיו�כחה עמר"; ו�כח� תקצר "�י ��אמר: , ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

�כחה. אינ� � קמה ��ביב�תיו עמר אבל �כחה, � ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹקציר
היתה אפ�� � �כ�חה �אינ� קמה �צד קמה �כח א� ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָוכ�
ה�כ�חה, את מ�לת ז� הרי � אחד קלח �כ�חה �אינ� ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָז�
עמר �צד קמה א� עמר �כח א� אבל לקח��. מ�ר ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹ�ְְִֶויהיה
א�ת�, מ�יל אינ� � סאתי� �� היה אפ�� � �כ�ח ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ�אינ�
;��� עמר על מ�לת חבר� קמת אי� לענ�י�. ה�כ�ח ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוהרי
��היה עד ח�י�, עמר על מ�לת �ע�רי� קמת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹואי�

העמר. מ�י� ִִֶַָָָֹה�מה

.·Î�סאי ��ה �� היה אפ�� האילנ�ת, �י� איל� ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָה��כח
� �ל�ה �כחה; ה� הרי � אילנ�ת �ני ��כח א� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ�ר�ת,

�כחה .אינ� ְִֵָָ

.‚Î�מפרס� יד�ע �אינ� �איל� אמ�רי�? �ברי� ְָ�ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ��ה
א� ה�רצה; �צד א� ה�ת �צד ע�מד �היה �ג�� ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ�מק�מ�,
�ג�� ��מ�, א� הר�ה; זיתי� ע��ה �היה �ג�� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ�מע�יו,
�ה�א ה�יתי�, �י� ה�ט�פה' 'זית �ג�� יד�ע, �� ל� ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�היה

'ה�י�ני' א� 'ה�פכני' א� הר�ה, �מ� היהנ�ט� א� אבל . ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
��אמר: �כחה, אינ� � א�� �ברי� מ�ל�ה אחד ��ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ואי� לע�ל�, ��כח� �א�ה עמר ��דה"; עמר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ"ו�כח�
�א�ה זה, יצא � ותראה� ���ב א� א�א �� י�דע ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָא�ה
�ה�א מ�ני ,�� �פ�ע ��א �י על וא� זמ� לאחר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַֹז�כר�

�מפרס�. ְָ�ְַָיד�ע

.„Îע�מד היה ויד�ע. �מפרס� זה הרי �דע��, מס�� ְְֵַָָָָ�ְְְֲִֵֶַָ�ְָָהיה
וכ��צא נט�פה זית �ניה� הי� מס�מ�. ה�קל ה�קל, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ�צד
ו�כח נט�פה, זית �דה� �ל היתה זה. את מס�� זה ,��ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

�כחה ל� י� � ��י� א� מה� אמ�רי�?אחת �ברי� ��ה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
�� התחיל א� אבל המפרס�. זה �איל� התחיל ְְֲִִִָָ�ְְְִִִֶֶַָֹ��א
מפרס�; �ה�א �י על וא� �כחה, זה הרי � מקצת� ְָ�ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָו�כח
� סאתי� אבל מ�אתי�; �ח�ת �� ה��אר ��היה ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָוה�א,
��ארנ�. �מ� האיל�, �ל �כח �� א� א�א �כחה, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאינ�

.‰Îל� ��ר�ת ו�ל� לב��, ה��ר�ת �אמצע הע�מד ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹזית
�כל �אי� �י על א� � ר�ח�תיו מ�ל� א�ת� מ�יפי� ְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹזיתי�
אינ� � האמצעי את ו�כח זיתי�, �ני א�א מה� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ��רה

הס�יר�ה� ה��ר�ת �הרי �לבד?�כחה; זית אמר� ול�ה . ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
�א�ת� י�ראל �אר� ח��ב �� �היה ה�מ�.מ�ני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

.ÂÎאת לפ�ט יכ�ל �אינ� �ל �עריס? �כחה ה�א ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאיזה
ול�ל� וי��חיד� ה�פני� מ� �פ� מ� מ��עבר �ב�ר�, ; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

האיל�, �ל ��אר הימ��; מ��רד �בדקל, �דלית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָא�ת�;
;�� התחיל ��א אמ�רי�? �ברי� ��ה ל�. ויל� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹמ��פנה
את ��בצר עד �כחה, אינ� � ��כח� �� התחיל א� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹאבל

סביביו. ְִָָ�ל

.ÊÎ,�לעצמ �� וזכה ��קר וה��י� �רמ�, את ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹה�פקיר
�בפאה �ב�כחה �בע�לל�ת �פרט ח�ב � �הרי�בצר� ; ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

והרי ל�, �היה מ�ני � �� ק�רא אני ו"כרמ�" ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ"�ד�"
אחרי�, �ל ��דה ההפקר מ� זכה א� אבל .��� ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָה�א
מ� �ט�ר �� �בי� �� �בי� ה�ל. מ� �ט�ר זה ֲִִֵֵֵֶַָָָָֹהרי

��ת�אר. �מ� ְְְִֵֶַַַָה�ע�ר�ת,

ו ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

וה�א‡. האר�, �זרע לענ�י� י� ��ית אחרת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמ�נה
עני'. 'מע�ר ה�קרא וה�א לענ�י�, ���תני� ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָה�ע�ר

���צר·. אחר �מע�ר�ת: �ר�מ�ת הפר�ת סדר ה�א ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָוזה
מלאכ�� ות�מר הע�, �רי א�ס� א� האר�, מפרי�זרע � ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

החמ�י�, מ� אחד �ד�לה',מ��� '�ר�מה ה�קרא ה�א וזה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ
�יר�� �גנ� "רא�ית ���רה: נאמר זה ועל ל�ה�; ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹונ�תנ�
הע�רה, מ� אחד ה�אר מ� מפרי� �� ואחר ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָויצהר�".
זה ועל ל�וי; ונ�תנ� רא���', 'מע�ר ה�קרא ה�א ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָוזה
ונאמר: וג�'", י�ראל �ני מע�ר את "�י ���רה: ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנאמר

�י�ראל". מע�ר �ל נת�י ה�ה לוי, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ"ולבני

ה�קרא‚. וה�א מע�רה, אחד ה�אר מ� מפרי� �� ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָואחר
�יר��לי�; א�ת� א�כלי� לבעליו, וה�א �ני', ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָ'מע�ר

נאמר �אלועליו "וא� נאמר:: ועליו מ�ע�ר�", אי� יגאל ְְְְְֱֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
יבחר א�ר ��ק�� אלהי�, ה' לפני ואכל� . . �ע�ר ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ"ע�ר

וכ�'". �גנ� מע�ר ,�� �מ� ְְְְְְֵַַַָָל���

ה�ב�ע,„. מ� רא��נה ��נה מפרי�י� ה�ה ה�דר ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל
�בחמי�ית; �ברביעית מ��ב�נ�ה �ב�לי�ית ���ית אבל ְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַַָָָ

ה�אר מ� מפרי� רא���, מע�ר ��פרי�י� אחר � ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָה�ב�ע
ואי� עני', 'מע�ר ה�קרא וה�א לענ�י�, ונ�תנ� אחר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָמע�ר
נאמר ועליו עני; מע�ר א�א �ני מע�ר א�� �ני� ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ���י

�ב�א מע�ר �ל את ��ציא �ני�, �ל� "מקצה ת����רה: ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ועליו וכ�'", ה�וי �בא ��ערי�. וה�ח� ההיא, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ��נה
��נה �ב�את� מע�ר �ל את לע�ר תכ�ה "�י ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָָָנאמר:

וכ�'". ה�ע�ר �נת ְְְֲִִֵַַַַה�לי�ית,

הפקר‰. ��� � ה�מ�ה �ר�מה,�נת לא �� ואי� ; ְְִַַָ�ְְְֵֵֶָָָֹ
מע�ר ולא �ני, ולא רא��� לא �לל, מע�ר�ת ְְְְְְִִֵַַַַָֹֹֹֹולא
מפרי�י� � קרקע �מ�ת �� �אי� לאר�, �בח�צה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָעני.
עני; �מע�ר רא��� מע�ר �מ�אב, �בע��� מצרי� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ�אר�
��הי� �די י�ראל, לאר� קר�ב�ת א�� �ארצ�ת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָמ�ני
למ�ה והלכה ��ביעית. עליה נסמכי� י�ראל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹענ�י
עני מע�ר �מ�אב ע��� �אר� מפרי�י� ��הי� ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָמ�יני,
�ני, מע�ר ��ביעית מפרי�י� ��נער, אבל ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָ��ביעית.

ה�ני�. רב ְִֵֶַָֹ�סדר

.Â,מע�רה אחד מ��� מפרי� ה�וי, ���קח רא��� ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמע�ר
���רה: נאמר ועליו מע�ר; �ר�מת וה�א ל�ה�, ְְְְְֱֲֵֵֶַַַַַָָָֹונ�תנ�

�ד�ר" הלו�� ."ואל ְְְִִֵֶַַ

.Êעני מע�ר �� ל� והיה ענ�י�, עליו �עבר� ה�דה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ�על
�בע� �די ה�ע�ר מ� עליו ��עבר עני לכל נ�ת� �, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

ו�בע�". ��ערי�, "ואכל� –��אמר: ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָ

(,Á)יפח�ת לא נת�, הח�י� מ� א� וכ�ה? �בע�. ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹ�די
מ� וא� מ�ב; יפח�ת לא נת�, ה�ע�רי� מ� וא� קב; ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָֹמחצי
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לא ה�ר�גר�ת, מ� וא� וחצי; מ�ב יפח�ת לא ְְְְִִִִִִֵַַָָֹֹ�ַה��מי�,
חמ� מ��קל יפח�ת לא ה�בלה, מ� וא� מ�ב; ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹיפח�ת
מ� וא� לג; מחצי יפח�ת לא ה�י�, מ� וא� סלע; ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַֹֹוע�רי�

מרביעית יפח�ת לא נת�, נת�ה�מ� ה�ב. רבע הארז, מ� ; ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
חמ�ה מ�קל וה�א ליטרה, מ�קל ל� נ�ת� ירק, ְְְְֲִִִִֵַַָָָָל�
האג�זי�, מ� ק�י�; �ל�ת החר�בי�, מ� �ינר; ְְֱִִִִִִִֶֶַָָָֹֹ��ל�י�
��י�; הר��ני�, מ� חמ�ה; האפרסקי�, מ� ְְְֲֲֲִִִִִִִַַָָָָָע�רה;
מ�די יפח�ת לא ה�ר�ת, מ�אר ל� נת� וא� אחד. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹואתר�ג,

סע�ד�ת. ��י מז�� �דמיה� וי�ח ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַ��מ�ר�

.Ë��ל �די �� ואי� מר�י� והענ�י� מ�עט, �בר ל� ְְִִֵֵֵ�ְְֲִִָָָָָָהיה
�יניה� מח�קי� וה� לפניה�, נ�ת� � ��ע�ר ואחד אחד .לכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

.Èהנאה ט�בת �� אי� � ��ר� ה�תח�ק עני ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ�מע�ר
עני ואפ�� �רה�; על ונ�טלי� �אי� הענ�י� א�א ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָָָל�עלי�,
י� � ��ית ה�תח�ק אבל מ�ד�. א�ת� מ�ציאי� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ��י�ראל,

��רצה עני לכל ונ�תנ� ל�עלי�, הנאה ט�בת ��. ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ

.‡È�מי�ע א� קר�ב� לעני ל�נ� ורצה ��ר�, מע�ר ל� ָ�ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹהיה
עני לכל מח�ק� � והחצי ל�, ל�נ� מחצה להפרי� ל� י� �ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָ

�אמרנ� ��ע�ר .��עבר, ְֲִֶֶַַַָֹ

.·Èדי� א�א לעני נ�ת� �אינ� אמ�רי�, �ברי� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ��ה
לכל מח�ק� ��ית, ה�ע�ר היה א� אבל ��דה; ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָ�בע�?

�זית �זית אפ�� א�אהענ�י� �בע� �די ל�� מצ�ה �אינ� ; ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָ�ְְִֵֵֶֶָָ
"ואכל� ��אמר: ל�ח, �� מ�צא אינ� �הרי � ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��דה

ו�בע�". ְְִֵֶָָב�ערי�,

.‚È�פ�טרי� �ח�ה, לא�ה נ�תני� � ל�ית וא�ה אי� ְְְְִִִִִִִַַָָָָָ�א�
לאי� נ�תני� �� ואחר �ניא�ת�; �קר�ב�, אי� �בנ�, אב . ְְְְְִִִֵַַָָָָ

האחר ל� נ�ת� � עני מה� אחד �היה ��פי�, �ני ִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ְִֵַאחי�,
.��� עני ְִֶַַָמע�ר

.„È�מפרי זה � �אריס�ת �דה ���ל� ענ�י� ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָ�ני
מפרי� חבר� וכ� לחבר�, ונ�תנ� מחלק� עני ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָמע�ר

ל� ונ�ת� .מחלק� ְְֵֵֶ

.ÂËמע�ר� �פאה �כחה �לקט אס�ר לקצר, �דה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהמק�ל
ה�דה, �כל חלק ל�ח מ��� ���ל� �זמ� אימתי? ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעני.
ל� אמר א� אבל ��כר�. רביע� א� �לי�� ל� ��ת� ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ�ג��
א� ,'��� היא �לבד ק�צר �א�ה מה '�לי� ה�דה: ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ�על
��קצר, עד �ל�� ל� אי� זה הרי � ��קצר' מה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹ'רביע

ה�א עני ה�ציר �פאה.�ב�עת �כחה �לקט מ�ר לפיכ�, ; ְְִִִִַַָָָ�ְְִֵֶֶָָָ
אחר א�א עני מע�ר מפרי�י� �אי� � עני �מע�ר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָואס�ר

��צר. �חלק� זכה והרי ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָ��צר,

.ÊËמ�ר זה הרי � והעני �פר�ת, קרקע �דה� את ָ�ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָה��כר
�ה�, אס�ר וה��קח .��� עני �מע�ר �פאה �כחה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�לקט

�מי� נת� לא �עדי� �י על ה�מי�וא� לוה ואפ�� ; ְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ
ענ�י�. �מ�נ�ת אס�ר זה הרי ְְְֲֲִִֵֶַָָָ�לקח�,

.ÊÈ�מ��מי ואי� מלוה, מ��� ��רעי� אי� � עני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמע�ר
ה�גמ�לי� את טובה]מ��� �ב�יי�,[החזר �� ��די� ואי� , ְְְִִִִֵֶֶַַ

���בינ�ת �� ע��י� הנישא]ואי� לזוג נ�תני�[מתנה ואי� , ְְְְִִִֵֵ
�מיל�ת �ל �בר מ��� מ��חי� אבל לצדקה; �בר ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָמ���
א�ת� ונ�תני� עני. מע�ר �ה�א לה�דיע� וצרי� ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָחסדי�,

עיר כמתנה]לחבר � א�ת�[לרב מ�ציאי� ואי� �ט�בה. ְְְִִִֵֶֶָ

וא�מר: ��ערי�", "וה�ח� ��אמר: לאר�, לח�צה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמהאר�
ו�בע�". ב�ערי�, ְְְְִֵֶָָָ"ואכל�
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�רא�י‡. מה �פי י�ראל לענ�י צדקה ל�� ע�ה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמצות
מ�גת ה��ת� יד היתה א� �פ�חלעני, "�תח ��אמר: � ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ע��", וחי ות��ב �ר ,�� "והחזק� ונאמר: ל�", יד� ְְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָאת
ע��". אחי� "וחי ְְֱִִֵֶַָָונאמר:

נת�·. ולא מ���, עיניו והעלי� מב��, עני הר�אה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכל
את תא�� "לא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר � צדקה ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹל�

האבי��". מאחי� יד�, את תק�� ולא ְְְְְְִִֵֶֶָָָָֹֹלבב�,

ל�‚. אי� א� � ל� ל�� מצ�ה א�ה העני, �חסר מה ִִֵֵֶ�ְְִִֵֶֶַַָָָלפי
�ית; �לי ל� ק�ני� �ית, �לי ל� אי� א�ת�; מכ�י� ְְְְִִִִֵֵֵַַַ�ס�ת,
א�ה, היתה וא� א�ה; א�ת� מ�יאי� א�ה, ל� ְְִִִִִִֵַָָָָָאי�
לר�ב העני זה �ל �ר�� היה אפ�� לאי�. א�ת� ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹמ�יאי�
ל� ק�ני� � מ�כסיו וירד והעני לפניו, ר� ועבד ה��ס ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָעל

לפניו לר�� ועבד עליו לר�ב מחס�ר�ס�ס "�י ��אמר: , ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
א�ה ואי� חסר�נ�, לה�לי� א�ה �מצ�ה ל�"; יחסר ְְְְִֵֶֶַַַָָ�ְְֲֶֶַא�ר

לע�ר�. ְְֶַ�ְמצ�ה

�מ�יעי�„. �ית, ל� ��כרי� � א�ה לה�יא� ��א ְְִִִִִִֶַַַָָָית��
א�ה ל� מ�יאי� �� ואחר ��מי��, �לי וכל מ�ה .ל� ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ

נ�ת�‰. � מ�גת ה��ת� יד ואי� מחס�ר�, �י ו�אל עני ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�א
יד� ה�גת �פי מ�ל� מצוה נכסיו, חמ� עד וכ�ה? . ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹ

עי� מ��, �ח�ת �ינ�ני; �נכסיו, מע�רה ואחד ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ�ַה�בחר;
ה�קל מ�לי�ית עצמ� אד� ימנע אל �לע�ל� ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָרעה.

ה��ת� וכל עני��נה; ואפ�� מצוה. ק�� לא מ�ה, �ח�ת ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
לאחר. צדקה ל�� ח�ב ה�דקה, מ� ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָה�ת�רנס

.Âעני� האכיל�ני' אני, 'רעב ואמר: א�ת�, מ�ירי� �אי� ְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
א�ת� מפרנסי� א�א ה�א, ר�אי ��א אחריו ��דקי� ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָאי�
ר�אי ��א אחריו ��דקי� � '���ני' ואמר: ער�, היה ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹמ�ד.

מ�ד,ה�א �ב�ד� לפי א�ת� מכ�י� � א�ת� מ�ירי� הי� וא� ;ְְְְִִִִִִַַָָ
אחריו. ��דקי� ְְֲִֵַָואי�

.Ê�רכימפרנסי� מ�ני י�ראל, ענ�י ע� ��י� ענ�י �מכ�י� ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָ
למ�נה�ל�� ל� נזקקי� אי� ה�תחי�, על המח�ר ועני . ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

את להחזיר ואס�ר מ�עטת. מ�נה ל� נ�תני� אבל ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָ�ְמר�ה;
אחת, �ר�גרת ל� נ�ת� א�ה ואפ�� ריק�, ��אל ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעני

נכל�". ,�� י�ב "אל ְֱִֶֶַַַָָֹ��אמר:

.Á�אחדאי מ��ר למק��, מ�ק�� הע�בר לעני ��חתי� ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָ
�פ�נדי�� �סלעה�מ�ר סאי� אר�ע הח�י� [שהוא��הי� ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ

סעודות] שתי כדי בו ויש הקב, רובע של �לככר �ארנ� �כבר ;ְְֵַָָ
ל�� וכסת עליו, ���� מ�ע ל� נ�תני� � ל� וא� ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָה���ת.
מז�� ל� נ�תני� � �בת וא� וקטנית; ו�מ� מרא��תיו, ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָ�חת
מ�ירי� הי� וא� וירק. ודג וקטנית ו�מ� סע�ד�ת, ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹ�ל�

�ב�ד�. לפי ל� נ�תני� ְְְִִא�ת�,

.Ëל�עני ונ�תני� עליו מערימי� צדקה, ל�ח ר�צה �אינ� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
עצמ�, את ה�רעיב וע�יר הלואה; ל�� א� מ�נה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָל��
אי� � י��ה ולא מ��� יאכל ��א �ממ�נ� צרה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹועינ�

�� .מ��יחי� ְִִַ

- r"yz'd ixyz 'c iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.Èמ�ה מעט ���� א� צדקה, ל�� ר�צה �אינ� ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
א�ת� ��פי� �י� �ית � ל� �����רא�י עד א�ת� �מ�י� , ִִִִֵֵֶֶַַָ

מה� ול�קחי� �פניו, לנכסיו וי�רדי� ל��; �אמד�ה� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָמה
ואפ�� ה�דקה, על �ממ��ני� ל��. ל� �רא�י ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָמה

��ת�ת. ְְֵַַָ�ערבי

.‡È�ה[=נדיב]��עאד מ� יתר צדקה נ�ת� ל�,�ה�א רא�י ְִֵֵֶַָָָָָָָ
אס�ר � ית��� ��א �די ל��אי� ונ�ת� לעצמ� ��צר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹא�
מ��� ו��אל ��כלימ� וג�אי צדקה; מ��� ולג��ת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָלתבע�
לחציו". �ל על "�פקד�י ��אמר: מ���, לה�רע עתיד �ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

.·È�ב�יי�,אי� לפדי�� ואפ�� הית�מי�, על צדקה ��סקי� ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָ
עליה� ה��� �סק וא� הר�ה; ממ�� לה� ��� �י על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוא�

מ�ר ,�� לה� ל��� ה��י��די מ� ל�קחי� צדקה ��אי . ְֵֵֶָָ�ְְִִִֵַַָָָָָ
�חזקת � מר�ה �בר לא אבל מ�עט, �בר ה�ינ�ק�ת ְֶֶֶַ�ְֲִִַָָָָָָֹ�מ�
מ�עט ה�א וכ�ה אחרי�. מ�ל �זל א� �נבה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ�ְַהמר�ה,

ענ��ת�. א� ה�עלי� ע�ר לפי ה�ל ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹ��ה�?

.‚Èק�דמי�עני �ית�, וענ�י אד�; לכל ק�ד� קר�ב�, �ה�א ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ
אחרת עיר לענ�י ק�דמי� עיר�, וענ�י עיר�; ��אמר:לענ�י , ְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ
�ארצ�". �לאבינ� לענ�� ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָֹ"לאחי�

.„Èמי�� �הל� העיר אנ�י עליו �פסק� �סח�רה, �הל� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
ר�י�, הי� וא� העיר. א�ת� לענ�י נ�ת� זה הרי � ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָצדקה
א�ת� מביאי� �אי�, �כ�ה� נ�תני�; � צדקה עליה� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָ�פסק�
עיר חבר �� י� וא� עיר�. ענ�י �� �מפרנסי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָע�ה�

הציבור] בצרכי המתעסק חכ� לחבר[תלמיד א�ת� י�נ� �ְְִֶֶָ
ל�. ��ראה �מ� מח�ק� וה�א ְְְְִֵֶֶַָָעיר,

.ÂË:ספרהא�מר '�נ� א� ה�נסת', לבית �ינר מאתי� '�נ� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
� ה�נסת' לבית ��;��רה רגיל �ה�א ה�נסת לבית י�נ� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

מאתי� '�נ� הא�מר: ל�ניה�. י�נ� ��ניה�, רגיל היה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָוא�
העיר א�ת� לענ�י י�נ� לענ�י�', .�ינרי� ְֲֲִִִִִִִֵַָָָָ

ה'תש"ע תשרי ד' שלישי יו�
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'הרי‡. הא�מר: לפיכ�, ה�דרי�. �כלל היא הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָה�דקה,
ל�נ� ח�ב � צדקה' ה�� ה�לע 'הרי א� לצדקה', סלע ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעלי

מ�ד �הרילענ�י� � ל��מ�" תאחר �"לא ח�ב אחר, וא� ; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ענ�י�, �� אי� א� ה�. מצ�יי� והענ�י� מ�ד, ל�� ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵָָָָ�יד�
עד י�� ��א התנה וא� ענ�י�. ��מצא עד �מ�יח ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמפרי�
��עה התנה א� וכ� להפרי�; צרי� אינ� עני, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָ��מצא
ר�אי� ��אי� ��הי� א�ת�, התנ�ב א� �צדקה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ��דר

מ�רי�. א�� הרי � �זהב א�ת� �לצר� ִָ�ְְְֲֵֵֵַָָָָָל���ת�

אמר:·. �יצד? ה�דרי�. ��אר ח�ב �צדקה, ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָה�ת�יס
'הרי ואמר: סלע הפרי� צדקה. ז� הרי �ז�', ז� סלע ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'הרי
ה�נ�ה הרי � 'וז�' ואמר: �נ�ה סלע ולקח צדקה', ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָז�

�ר� ��א �י על וא� .צדקה, ְְִֵֵֶַַָָֹ

'לא‚. ��אמר: עד י�� נדר, ��ה ידע ולא צדקה ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹה��דר
נת��נ�י' .לכ� ְְְִִַַָ

עלי„. 'הרי הא�מר: א� לצדקה', ז� 'סלע הא�מר: ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאחד
�אחרת, ל���ת� רצה א� � ה�לע והפרי� לצדקה', ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָסלע

ל���ת� אס�ר ה��אי, ליד מ�ה�יעה וא� וא�מ�ר; . �ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

ר�אי�; אינ� �ינרי�, ולע��ת� ה�ע�ת לצר� ה��אי� ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָרצ�
אבל לאחרי�, מצרפי� � לח�ק ענ�י� �� אי� א� ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָא�א

לעצמ�. ְְַָֹלא

לע��ת‰. �די ה��אי �יד ה�ע�ת �ע��ב הנאה לענ�י� ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָהיה
�ל ה�ע�ת א�ת� ללו�ת מ�ר ה��אי א�ת� הרי � ל�� ְִֶַָָָ�ֲֲִִֵֵֵַַַַלאחרי�
�� להנ�ת �אס�ר �הק�� אינ� �ה�דקה, �פ�רע; .ענ�י�, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

.Â;�ל���ת אס�ר ה�נסת, לבית נר א� מנ�רה �התנ�ב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמי
נ���ע ��א �י על א� ל���ת�, מ�ר מצוה, לדבר ְְִִֶַַַַַָָֹ�ְְְִִִַָוא�
�ל 'נר א� ה�נ�רה' 'ז� א�מרי�: א�א מעליה, �עליה ��ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ל���ת��ל�ני' מ�ר מעליה, ה�עלי� �� נ���ע וא� . ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ�ְַָָ
הר��ת. לדבר ְְֲִִַָאפ��

.Êאבל י�ראל; ה�תנ�ב ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ��ה
עד מצוה, לדבר אפ�� ל���ת� אס�ר � ��י היה ְְְֲִִִִַַַָָָָָא�
'הק���י ה��י: יאמר ��א מעליה; �עליה �� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�����ע

לעצמ�' א�ת� �מכר� יה�די�, �ל ה�נסת לבית .�בר ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ

.Á.ח�ה� מ��� מק�לי� אי� ה�ית, לבדק �התנ�ב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ��י
מס��, �בר היה וא� ל�; מחזירי� אי� מ���, לקח� ָ�ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָוא�
�בר לה� יהיה ��א �די � ל� מחזירי� אב�, א� ק�רה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ�ג��

��ק�� �יתמס�� לבנ�ת ולנ�, לכ� "לא ��אמר: , ְ�ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
לכ�ח�ה; מה� מק�לי� ה�נסת, לבית אבל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלאלהינ�".
� אמר לא וא� הפר��י'; י�ראל '�דעת ��אמר: ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹוה�א,
לח�מת מה� מק�לי� ואי� ל�מי�. �ל�� ��א �ניזה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָטע��
אי� "ולכ� ��אמר: � ��� ה�י� לא�ת ולא ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹיר��לי�,

�יר��לי�". וז�ר�� �צדקה ְְִִִֵֶַָָָָחלק

.Ë�וא �פרהסיה; ה��י� מ� צדקה ל�ל לי�ראל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹאס�ר
מ� ל�ל� יכ�ל ואינ� י�ראל, �ל �צדקה לחי�ת יכ�ל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָאינ�

מ�ר זה הרי � �צנעה ה��י�ה��י� מ� �ר א� �מל� . ְְֲִִֵֶַָ�ִִֶֶַַָ
ל�, א�ת� מחזירי� אי� � לצדקה לי�ראל ממ�� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ��לח
��י� לענ�י וי�ת� מ���, נ�טלי� א�א מלכ�ת; �ל�� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָמ���

ה�ל�. י�מע ��א �די ְְִֵֵֶֶֶֶַַַֹ��תר,

.È�ל ואי� ולכס�ת�. ענ�י� לפרנסת ק�ד� �ב�יי�, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָ�די��
�כלל ה�א הרי �ה�ב�י, �ב�יי�; �די�� �מ� ר�ה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָמצוה
נפ��ת �ס�נת וע�מד הער�י�, �בכלל וה�מאי�, .הרעבי� ְְְְֲִִִֵֵַַָָ�ְְְִֵַַָָ
תא�� "לא על ע�בר זה הרי � מ�די�נ� עיניו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹוה�עלי�
�� על תעמד "לא ועל יד�", את תק�� ולא לבב�, ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָֹֹֹֹאת
"�תח מצות �ב�ל לעיני�"; �פר� יר��� "לא ועל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹרע�",
לרע� "ואהב� ע��", אחי� "וחי �מצות יד�", את ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�פ�ח
ואי� �א��. �ברי� והר�ה ל�ות", לקחי� ו"ה�ל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ�ְְֵַָ�מ��",

�ב�יי�. �פדי�� ר�ה מצוה ְְְְְִִִַָָל�

.‡È�לה �בא ה�נסת, �ית לבני� מע�ת ��ב� העיר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאנ�י
וק�ר�ת אבני� קנ� ה�ע�ת. את �� מ�ציאי� � מצוה ְְְֲִִִִֶַַָָָָ�בר
א� �ב�יי�; לפדי�� א�א מצוה, לדבר א�ת� ימ�ר� לא �ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹ

האבני� את וגדר� ה�בני�, את �הביא �י [התקינועל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
מ�כרי�לבניי�] � ל�ני� ה�ל והתקינ� ה��ר�ת, את �פ�ל� ,ְְְְְִִִִִֶַַַָֹ

לא � וגמר� �נ� א� אבל �לבד. �ב�יי� לפדי�� ְְְְְְֲִִִִַַָָָֹֹה�ל
ה���ר. מ� לפדי�נ� יג�� א�א ה�נסת, �ית את ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָימ�ר�

.·Èמ�ני �מיה�, על �יתר ה�ב�יי� את ��די� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָאי�
אחריה� ר�דפי� הא�יבי� יהי� ��א � הע�ל� ����ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹ
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.Èמ�ה מעט ���� א� צדקה, ל�� ר�צה �אינ� ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
א�ת� ��פי� �י� �ית � ל� �����רא�י עד א�ת� �מ�י� , ִִִִֵֵֶֶַַָ

מה� ול�קחי� �פניו, לנכסיו וי�רדי� ל��; �אמד�ה� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָמה
ואפ�� ה�דקה, על �ממ��ני� ל��. ל� �רא�י ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָמה

��ת�ת. ְְֵַַָ�ערבי

.‡È�ה[=נדיב]��עאד מ� יתר צדקה נ�ת� ל�,�ה�א רא�י ְִֵֵֶַָָָָָָָ
אס�ר � ית��� ��א �די ל��אי� ונ�ת� לעצמ� ��צר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹא�
מ��� ו��אל ��כלימ� וג�אי צדקה; מ��� ולג��ת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָלתבע�
לחציו". �ל על "�פקד�י ��אמר: מ���, לה�רע עתיד �ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

.·È�ב�יי�,אי� לפדי�� ואפ�� הית�מי�, על צדקה ��סקי� ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָ
עליה� ה��� �סק וא� הר�ה; ממ�� לה� ��� �י על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוא�

מ�ר ,�� לה� ל��� ה��י��די מ� ל�קחי� צדקה ��אי . ְֵֵֶָָ�ְְִִִֵַַָָָָָ
�חזקת � מר�ה �בר לא אבל מ�עט, �בר ה�ינ�ק�ת ְֶֶֶַ�ְֲִִַָָָָָָֹ�מ�
מ�עט ה�א וכ�ה אחרי�. מ�ל �זל א� �נבה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ�ְַהמר�ה,

ענ��ת�. א� ה�עלי� ע�ר לפי ה�ל ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹ��ה�?

.‚Èק�דמי�עני �ית�, וענ�י אד�; לכל ק�ד� קר�ב�, �ה�א ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ
אחרת עיר לענ�י ק�דמי� עיר�, וענ�י עיר�; ��אמר:לענ�י , ְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ
�ארצ�". �לאבינ� לענ�� ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָֹ"לאחי�

.„Èמי�� �הל� העיר אנ�י עליו �פסק� �סח�רה, �הל� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
ר�י�, הי� וא� העיר. א�ת� לענ�י נ�ת� זה הרי � ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָצדקה
א�ת� מביאי� �אי�, �כ�ה� נ�תני�; � צדקה עליה� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָ�פסק�
עיר חבר �� י� וא� עיר�. ענ�י �� �מפרנסי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָע�ה�

הציבור] בצרכי המתעסק חכ� לחבר[תלמיד א�ת� י�נ� �ְְִֶֶָ
ל�. ��ראה �מ� מח�ק� וה�א ְְְְִֵֶֶַָָעיר,

.ÂË:ספרהא�מר '�נ� א� ה�נסת', לבית �ינר מאתי� '�נ� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
� ה�נסת' לבית ��;��רה רגיל �ה�א ה�נסת לבית י�נ� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

מאתי� '�נ� הא�מר: ל�ניה�. י�נ� ��ניה�, רגיל היה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָוא�
העיר א�ת� לענ�י י�נ� לענ�י�', .�ינרי� ְֲֲִִִִִִִֵַָָָָ

ה'תש"ע תשרי ד' שלישי יו�

ח ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

'הרי‡. הא�מר: לפיכ�, ה�דרי�. �כלל היא הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָה�דקה,
ל�נ� ח�ב � צדקה' ה�� ה�לע 'הרי א� לצדקה', סלע ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעלי

מ�ד �הרילענ�י� � ל��מ�" תאחר �"לא ח�ב אחר, וא� ; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ענ�י�, �� אי� א� ה�. מצ�יי� והענ�י� מ�ד, ל�� ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵָָָָ�יד�
עד י�� ��א התנה וא� ענ�י�. ��מצא עד �מ�יח ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמפרי�
��עה התנה א� וכ� להפרי�; צרי� אינ� עני, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָ��מצא
ר�אי� ��אי� ��הי� א�ת�, התנ�ב א� �צדקה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ��דר

מ�רי�. א�� הרי � �זהב א�ת� �לצר� ִָ�ְְְֲֵֵֵַָָָָָל���ת�

אמר:·. �יצד? ה�דרי�. ��אר ח�ב �צדקה, ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָה�ת�יס
'הרי ואמר: סלע הפרי� צדקה. ז� הרי �ז�', ז� סלע ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'הרי
ה�נ�ה הרי � 'וז�' ואמר: �נ�ה סלע ולקח צדקה', ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָז�

�ר� ��א �י על וא� .צדקה, ְְִֵֵֶַַָָֹ

'לא‚. ��אמר: עד י�� נדר, ��ה ידע ולא צדקה ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹה��דר
נת��נ�י' .לכ� ְְְִִַַָ

עלי„. 'הרי הא�מר: א� לצדקה', ז� 'סלע הא�מר: ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאחד
�אחרת, ל���ת� רצה א� � ה�לע והפרי� לצדקה', ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָסלע

ל���ת� אס�ר ה��אי, ליד מ�ה�יעה וא� וא�מ�ר; . �ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

ר�אי�; אינ� �ינרי�, ולע��ת� ה�ע�ת לצר� ה��אי� ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָרצ�
אבל לאחרי�, מצרפי� � לח�ק ענ�י� �� אי� א� ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָא�א

לעצמ�. ְְַָֹלא

לע��ת‰. �די ה��אי �יד ה�ע�ת �ע��ב הנאה לענ�י� ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָהיה
�ל ה�ע�ת א�ת� ללו�ת מ�ר ה��אי א�ת� הרי � ל�� ְִֶַָָָ�ֲֲִִֵֵֵַַַַלאחרי�
�� להנ�ת �אס�ר �הק�� אינ� �ה�דקה, �פ�רע; .ענ�י�, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

.Â;�ל���ת אס�ר ה�נסת, לבית נר א� מנ�רה �התנ�ב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמי
נ���ע ��א �י על א� ל���ת�, מ�ר מצוה, לדבר ְְִִֶַַַַַָָֹ�ְְְִִִַָוא�
�ל 'נר א� ה�נ�רה' 'ז� א�מרי�: א�א מעליה, �עליה ��ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ל���ת��ל�ני' מ�ר מעליה, ה�עלי� �� נ���ע וא� . ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ�ְַָָ
הר��ת. לדבר ְְֲִִַָאפ��

.Êאבל י�ראל; ה�תנ�ב ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ��ה
עד מצוה, לדבר אפ�� ל���ת� אס�ר � ��י היה ְְְֲִִִִַַַָָָָָא�
'הק���י ה��י: יאמר ��א מעליה; �עליה �� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�����ע

לעצמ�' א�ת� �מכר� יה�די�, �ל ה�נסת לבית .�בר ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ

.Á.ח�ה� מ��� מק�לי� אי� ה�ית, לבדק �התנ�ב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ��י
מס��, �בר היה וא� ל�; מחזירי� אי� מ���, לקח� ָ�ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָוא�
�בר לה� יהיה ��א �די � ל� מחזירי� אב�, א� ק�רה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ�ג��

��ק�� �יתמס�� לבנ�ת ולנ�, לכ� "לא ��אמר: , ְ�ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
לכ�ח�ה; מה� מק�לי� ה�נסת, לבית אבל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלאלהינ�".
� אמר לא וא� הפר��י'; י�ראל '�דעת ��אמר: ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹוה�א,
לח�מת מה� מק�לי� ואי� ל�מי�. �ל�� ��א �ניזה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָטע��
אי� "ולכ� ��אמר: � ��� ה�י� לא�ת ולא ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹיר��לי�,

�יר��לי�". וז�ר�� �צדקה ְְִִִֵֶַָָָָחלק

.Ë�וא �פרהסיה; ה��י� מ� צדקה ל�ל לי�ראל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹאס�ר
מ� ל�ל� יכ�ל ואינ� י�ראל, �ל �צדקה לחי�ת יכ�ל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָאינ�

מ�ר זה הרי � �צנעה ה��י�ה��י� מ� �ר א� �מל� . ְְֲִִֵֶַָ�ִִֶֶַַָ
ל�, א�ת� מחזירי� אי� � לצדקה לי�ראל ממ�� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ��לח
��י� לענ�י וי�ת� מ���, נ�טלי� א�א מלכ�ת; �ל�� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָמ���

ה�ל�. י�מע ��א �די ְְִֵֵֶֶֶֶַַַֹ��תר,

.È�ל ואי� ולכס�ת�. ענ�י� לפרנסת ק�ד� �ב�יי�, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָ�די��
�כלל ה�א הרי �ה�ב�י, �ב�יי�; �די�� �מ� ר�ה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָמצוה
נפ��ת �ס�נת וע�מד הער�י�, �בכלל וה�מאי�, .הרעבי� ְְְְֲִִִֵֵַַָָ�ְְְִֵַַָָ
תא�� "לא על ע�בר זה הרי � מ�די�נ� עיניו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹוה�עלי�
�� על תעמד "לא ועל יד�", את תק�� ולא לבב�, ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָֹֹֹֹאת
"�תח מצות �ב�ל לעיני�"; �פר� יר��� "לא ועל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹרע�",
לרע� "ואהב� ע��", אחי� "וחי �מצות יד�", את ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�פ�ח
ואי� �א��. �ברי� והר�ה ל�ות", לקחי� ו"ה�ל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ�ְְֵַָ�מ��",

�ב�יי�. �פדי�� ר�ה מצוה ְְְְְִִִַָָל�

.‡È�לה �בא ה�נסת, �ית לבני� מע�ת ��ב� העיר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאנ�י
וק�ר�ת אבני� קנ� ה�ע�ת. את �� מ�ציאי� � מצוה ְְְֲִִִִֶַַָָָָ�בר
א� �ב�יי�; לפדי�� א�א מצוה, לדבר א�ת� ימ�ר� לא �ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹ

האבני� את וגדר� ה�בני�, את �הביא �י [התקינועל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
מ�כרי�לבניי�] � ל�ני� ה�ל והתקינ� ה��ר�ת, את �פ�ל� ,ְְְְְִִִִִֶַַַָֹ

לא � וגמר� �נ� א� אבל �לבד. �ב�יי� לפדי�� ְְְְְְֲִִִִַַָָָֹֹה�ל
ה���ר. מ� לפדי�נ� יג�� א�א ה�נסת, �ית את ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָימ�ר�

.·Èמ�ני �מיה�, על �יתר ה�ב�יי� את ��די� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָאי�
אחריה� ר�דפי� הא�יבי� יהי� ��א � הע�ל� ����ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹ
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���� מ�ני ה�ב�יי�, את מבריחי� ואי� ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָל���ת�;
העל, את עליה� מכ�ידי� הא�יבי� יהי� ��א � ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹהע�ל�

��מירת� .�מר�י� ְְִִִַָָ

.‚È�ו�ב מה�, ��וה א� ל��י�, �בניו עצמ� ��כר ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי
��נ�ה רא��נה �ע� � �הלואת� א�ת� אסר� א� ,א�ת� ְְְְִִַַַָָָָָָָ
את ��די� אבל א�ת�, ��די� אי� �לי�ית, לפ��ת�; ְְְֲִִִִִִֵֶָָמצוה
א�ת� ��די� להרג�, ���� וא� אביה�. מיתת לאחר ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָה�ני�

�עמי� ��ה אחר אפ�� .מ�ד� ְֲִִִַַַָָָָ

.„Èעליו וק�ל עבד�ת ל�� וטבל ה�איל � ����ה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעבד
�����ד ו�ב�י ����ה; �י�ראל א�ת� ��די� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָמצו�ת,
להכעיס נבלה א�כל �היה �ג�� אחת, למצוה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאפ��

�זה לפ��ת�.וכ��צא אס�ר � ְְִֵֶַָָ

.ÂËמ�ית �לה�ציא �לכ��ת להאכיל לאי�, ק�דמת ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָהא�ה
לח�ר, �ר�� הא�ה ואי� לח�ר �ר�� �האי� מ�ני � ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָה�בי
�ניה� ונת�ע� ��ביה, �ניה� הי� וא� מר�ה; ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ�ְְָָ�ב���
לכ� �ר�� �אי� לפי לפ��ת, ק�ד� האי� � ערוה .לדבר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

.ÊËאת מ�יאי� � א�ת� לה�יא ��א� וית�מה ְִִִִֶֶַַָָָָית��
ולא מר�ה; א�ה �ל ����� מ�ני לאי�, קד� ְָֹ�ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹהא�ה
�ס� �ל �ינר �רביע �ינרי� ��ה מ��קל ל� ְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָיפחת�
�ב�ד� לפי ל� נ�תני� צדקה, �ל ��יס י� וא� .טה�ר; ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ

.ÊÈיס�� ואי� הר�ה, �ב�יי� א� הר�ה, ענ�י� לפנינ� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָהי�
� ��� את לפ��ת �די א� לכ��ת �די א� לפרנס ָ�ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַ�די
וי�ראל לי�ראל, ק�ד� ולוי ל�וי, ה�ה� את ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמק�ימי�

ו לאס�פי, ��ת�קי ל�ת�קי, וחלל לממזר,לחלל, אס�פי ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָ
ע�נ� �דל �ה�תי� לגר, ק�ד� ונתי� לנתי�; ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�ממזר
אר�ר �כלל �היה לפי מ�חרר, לעבד ק�ד� וגר ְְְִִֶַָָָָ�ְְְֵֵֶֶָ�ְִ�קד�ה;

וגו'] עבד כנע� �].

.ÁÈ�א אבל �חכמה; �וי� ��הי� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָ��ה
�למיד חכמי�, �למיד �ממזר האר� ע� �ד�ל �ה� ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהיה

ק�ד� וא�חכמי� חבר�; את ק�ד� �חכמה, ה�ד�ל וכל . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
�ד�ל �� ��� �י על א� � אביו א� ר�� מה� אחד ִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה
לזה ק�ד� חכמי� �למיד �ה�א אביו א� ר�� �חכמה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמה�

�חכמה. מה� �ד�ל ְְֵֶֶָָָ�ה�א

ט ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

.‡� י�ראל �� ��� עיר ��אי�ל מה� להעמיד ח�בי� ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
הע� על מח�רי� ��הי� ונאמני�, יד�עי� אנ�י� ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָָָָצדקה,
מה ואחד אחד מ�ל ול�קחי� ��ת, לערב ��ת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמערב
ה�ע�ת מח�קי� וה� עליו; ה�צ�ב ודבר ל��, רא�י ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָ�ה�א
מז�נ�ת ועני עני לכל ונ�תני� ��ת, לערב ��ת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמערב

ה�ראת היא וז� ימי�. ל�בעת ק�ה[הנקראת]ה�ס�יקי� ְְְְְִִִִִַַַַָ�ַ�ָ
צדקה. ְֶָָ�ל

חצר·. מ�ל וי�� י�� �כל ���קחי� ��אי� מעמידי� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוכ�
לפי�ת מתנ�ב �ה�א מ�י מע�ת א� �פר�ת, מאכל �מיני ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

לכל ונ�תני� הענ�י�, �י� לערב ה�ב�י את �מח�קי� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�עה;
'�מח�י'. ה�קרא ה�א וזה י�מ�. �רנסת מ��� ְְְְִִִֶֶַַַַָָָעני

�אי�‚. מ��ראל, �קהל �מענ� ולא ראינ� לא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹמע�ל�
��הג� מק�מ�ת י� � ה�מח�י אבל צדקה; �ל ק�ה ְְְֲֲֵֶֶַַָָָָָ�ֶָלה�

�� נהג� ��א מק�מ�ת וי� ה���,��, ה���ט וה�נהג . ְְְְֲִֵֶַַַָָָֹ
��ת מערב �מח�קי� י�� �כל מח�רי� ה��ה ��אי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ�ְִֵֶַַָ��הי�

��ת. ְֶֶַָלערב

�אכל�„. �ענית וכל לענ�י�; מז�נ�ת מח�קי� ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָ��ענ��ת,
���פכי א�� הרי � לענ�י� צדקה ח�ק� ולא ולנ�, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָֹהע�

וע�ה�מי� � �� ילי� "צדק ���לה: נאמר ועליה� , ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ה�ת ח�ק� ���א אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָֹמר�חי�".
אבל ענבי�; א� �מרי� �ג�� ה�ת, �� �א�כלי� ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָוה�ר�ת

�מי�. ���פכי אינ� הח�י�, א� ה�ע�ת אחר� ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָא�

��ני�‰. א�א נג�ית אינ� עלה��ה �ררה ע��י� �אי� , ַ�ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
על אחד להאמי� �מ�ר מ�ני�; �פח�ת �ממ�� ְֲִֶַַָָ�ְְְִִִַַָָה���ר
מ�ני ��ל�ה, א�א נתח�קת ואינ� ק�ה. �ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ�ֶַָה�ע�ת
ל��ת. מחס�ר� �י אחד לכל ���ת� ממ�נ�ת, �דיני ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ה�א

קצ�בוה�מח�י �בר �אינ� ��ל�ה, לקצובנג�ה [ונדרשי� ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
הגבייה] כדי תו� ��ל�ה.בעצמ� �מתח�ק ;ְְִִֵַָֹ

.Âלערב ��ת מערב וה��ה י��, �כל נג�ה ְֵֶֶֶֶַָָ�ְְְְִֶַַַָה�מח�י
א�ת� לענ�י וה��ה ע�ל�, לענ�י וה�מח�י ֲִֵַָָ�ְְְֲִֵַַַַַָָ��ת;

�לבד .העיר ְִִַָ

.Ê,ק�ה ותמח�י �מח�י, ק�ה לע��ת העיר �ני ָ�ְְְַַָ�ְֲִִֵַַָָר�אי�
��א �י על וא� צ��ר, מ�רכי ��רצ� מה לכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�ל���ת�

��ב� ��עה �� �ה�להתנ� �ד�ל חכ� ��דינה היה וא� ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
הרי � ��ראה מה �פי לענ�י� יח�ק וה�א �ע��, על ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַ��בי�
צ��ר. מ�רכי ל� ��ראה מה לכל א�ת� ל��ה ר�אי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָזה

.Áא�א ���ק, מ�ה זה לפר� ר�אי� אינ� צדקה, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ��אי
לחנ�ת ��ר� וזה ל�ער ��ר� זה ��היה קשר�די [שנשמר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

וג�בי�.עי�] ,ְִ

.Ë�יס� לת�� י�נ� לא � ���ק מע�ת ה��אי [שלאמצא ְְִִֵַַַַָָָֹ
הצדקה] מכספי לכיסו שמכניס לת��יחשד נ�תנ� א�א ,ְְֶָָ

י�ל�. לבית�, ולכ���יע צדקה; �ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָארנקי

.È�י�נ לא � ���ק �פרע� מנה, �חבר� נ��ה ה��אי ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהיה
ולכ���יע צדקה; �ל ארנקי לת�� י�נ� א�א �יס�, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלת��

י�ל� א�אלבית�, �ני� �ני� ה��ה מע�ת ימנה ולא . ְְְְְִִֵֵֶַֹ�ְְִִֶַַָָ
הח�ד מ�ני אחד, מטבע]אחד מול מטבע לעצמו �[שלוקח ְֲִֵֶֶַָָָ

�מ��ראל". מה' נק�י� "והיית� ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָ��אמר:

.‡Èה�ע�ת מצרפי� � לח�ק ענ�י� לה� �אי� צדקה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ��אי
לעצמ� מצרפי� ואי� לאחרי�, �אי��ינרי� �מח�י ��אי ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

לעצמ�. מ�כרי� ואי� לאחרי�, מ�כרי� � לח�ק ענ�י� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָלה�
ע� �הק�� ולא צדקה, ��אי ע� �צדקה מח�בי� ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹואי�
על ה��� ה�ס� א�� יח�ב לא "א� ��אמר: � ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹה�ז�רי�

ע�י�". ה� באמ�נה �י ֱִִֵֶָָָֹיד�,

.·Èצדקה ל�� א�ת� ��פי� י��, �ל�י� ��דינה ���ב ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמי
ה�דינה �ני ע� ��פי�ל��ה חד�י�, �ל�ה �� י�ב ; ַ�ְְְֳִִִִֵַַָָָָָָֹ

א�ת� ��פי� חד�י�, ��ה �� י�ב ה�מח�י; ל�� ְֳִִִִֵַַַָָָָא�ת�
�� י�ב העיר; ענ�י �� ��כ�י� ��ס�ת צדקה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָל��
���ברי� ל�ב�רה צדקה ל�� א�ת� ��פי� חד�י�, ְְְְֳִִִִִֵֶַָָָָָ��עה

קב�רה. צרכי �ל לה� וע��י� הענ�י� את ��ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ

.‚È�מ ל�ל ל� אס�ר סע�ד�ת, ��י מז�� ל� ��� ְְְִִִֵֵֶָֹמי
מ�ה�מח�י י�ל לא סע�ד�ת, ע�רה אר�ע מז�� ל� הי� ; ְְְְְִִֵֶַַַַָֹֹ

- r"yz'd ixyz 'c iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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ונ�ת� נ��א �אינ� �י על א� ז�ז, מאתי� ל� הי� ְִִֵֵֵֶַַַָָָ�ַה��ה.
� �ה� ונ�ת� נ��א וה�א ז�ז, חמ�י� ל� �הי� א� ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָ�ה�,
ל� הי� עני; �מע�ר �פאה �כחה לקט י�ל לא זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהרי
זה הרי �אחד, ל� נ�תני� אל� אפ�� � �ינר חסר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמאתי�
�הי� א� ח�ב, עליו ה� והרי מע�ת, �יד� הי� ל�ח. ְֲִֵֵֶַַָָָָָָָ�מ�ר

ל�ח. מ�ר זה הרי � א��� לכת�ת ִַָ�ְֲִֵֶַ�ְְִִָ�ְממ��ני�

.„Èלי� ל� הי� אפ�� �ית, �כלי חצר ל� וי� ��ר�, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָעני
ואת �ית� את למ�ר א�ת� מח�בי� אי� � זהב �כלי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ�ס�

ל� ל�� �מצוה ל�ח; מ�ר א�א ��מי��, �ברי��לי ��ה . ְְִֵֶַָ�ְְִִִִֵֶַַָָָ
וכ��צא �מל��� �מ�ע�ת ��ת�ה אכילה �כלי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָאמ�רי�?
א� מנ�רה �ג�� זהב �לי א� �ס� �לי הי� א� אבל ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָ�ה�;
�ברי� ��ה מה�. �ח�ת ול�קח מ�כר� �ה�, וכ��צא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעלי

הע� מ� לג��ת ���יע קד� מתרומהאמ�רי�? א� [כי ְֲִִִִֶֶַַָָֹ
למ�רפרטית] א�ת� מח�בי� � ה�דקה ��בה אחר אבל ;ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

י�ל. �� ואחר מה�, �ח�תי� אחרי� ול�ח ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ�ליו

.ÂËה�ע�ת ל� ות�� לעיר, מעיר מה�� �היה ה�ית ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ�על
לקט ל�ח מ�ר זה הרי � ע�ה �אכל מה ל� ואי� ִֶֶַָ�ְֲֵֵֶֶֶַַַַָֹ��ר�,
ולכ���יע ה�דקה; מ� ולהנ�ת עני, �מע�ר �פאה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ�כחה
�עה. �א�ת� היה עני �הרי � ל��� ח�ב אינ� ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָלבית�,
ל��� ח�ב �אינ� �הע�יר, לעני ��מה? זה למה .הא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

.ÊËע�ה מכר� וא� �כרמי�, ו�ד�ת ��י� ל� �הי� ְְְְִִִִֶַָָָָָָָמי
ה��מי הח�ה�ימי ימ�ת עד ה�יח� וא� �ז�ל, מ�כר � ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ

מאכילי� א�א למ�ר, א�ת� מח�בי� אי� � ��ויה� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמ�כר�
וימ�ר עצמ�, ידחק ולא �מיה�; חצי עד עני מע�ר ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹֹֹא�ת�

מכירה �זמ� .��א ְְִִֶַָֹ

.ÊÈמי מ�צא אינ� וה�א �יקר, מ�כרי� האד� �אר ְְְְִִֵֵֶָָָָָֹהי�
אי� � וטר�ד �ח�ק �ה�א מ�ני �ז�ל, א�א מ��� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ���ח
עד וה�ל�, עני מע�ר א�כל א�א למ�ר; א�ת� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹמח�בי�

למ�ר �ח�ק �אינ� ה�ל וידע� ��וה, .��מ�ר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹ

.ÁÈמה על וה�תיר� מחס�ר�, לה�לי� �די ל� ��ב� ְְְְְִִִֵֶַַַַָָעני
��� ה��תר הרי � צרי� לענ�י�.�ה�א ענ�י�, �מ�תר ; ֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ

מ�תר �ב�י. לא�ת� �ב�י, �מ�תר ל�ב�יי�; �ב�יי�, ְְְִִִַַַָָמ�תר
לי�ר�יו. ה�ת, מ�תר למתי�; ְְְִִֵֵֵַַָמתי�,

.ËÈ�מק�לי � ל��ה �ר�טה א� ל�מח�י, �ר�סה ��ת� ְְִַָ�ְְְִֶַַַַָָָָעני
�גדי� ל� נתנ� ל��. א�ת� מח�בי� אי� נת�, לא וא� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹמ���;
וא� מ���; מק�לי� � ה�חקי� את לה� והחזיר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָחד�י�,

ל�� א�ת� מח�בי� אי� נת�, .לא ְְִִֵֵַַָֹ

י ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

ע�ה‡. מצו�ת מ�ל יתר צדקה, �מצות לה�הר אנ� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָח�בי�
"�י ��אמר: אבינ�, אברה� זרע לצ�יקי סימ� �ה�דקה �ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
לע��ת אחריו �ית� ואת �ניו את יצ�ה א�ר למע� ְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָידע�יו,
א�א ע�מדת האמת ודת מת��נ� י�ראל ��א ואי� ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדקה".
נגאלי� י�ראל ואי� ���נני"; "�צדקה ��אמר: ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ�צדקה,
��דה; �מ��ט "צ���, ��אמר: ה�דקה, �זכ�ת ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָא�א

�צדקה". ְְִֶָָָָו�ביה,

ולא·. רע �בר ואי� ה�דקה, מ� מעני אד� אי� ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹ�לע�ל�
ה�דקה ��ביל נגלל מע�הה�ק "והיה ��אמר: � ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

��אמר: עליו, מרחמי� � המרח� �ל �ל��". ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָה�דקה,
אכזרי �ה�א מי וכל והר��"; ורחמ� רחמי�, ל� ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ"ונת�
א�א מצ�יה האכזר��ת �אי� � ליח�ס� יח�� מרח�, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואינ�
י�ראל �ל ירחמ�". ולא ה�ה, "אכזרי ��אמר: ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ���י�,
לה' א�� "�ני� ��אמר: ה�, �אחי� � אליה� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָוה�לוה
עליו? ירח� מי אחיו, על האח ירח� לא א� ְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹאלהיכ�";
א�ת� ���נאי� הל��י� עיניה�, נ��אי� י�ראל ענ�י ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ�למי
לאחיה�. א�א �ל�י�ת, עיניה� אי� הא אחריה�?! ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָור�דפי�

'�ל�על'‚. נקרא זה הרי � ה�דקה מ� עיניו ה�עלי� ,�ל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ה�א זרה �בעב�דה '�ל�על'; זרה עב�דה ע�בד ��קרא ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָ�מ�
מ� עיניו �במעלי� בל�על", �ני אנ�י� "יצא� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָא�מר:
לבב� ע� דבר יהיה �� ל�, "ה�מר א�מר: ה�א ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָה�דקה
אכזרי"; ר�עי�, "ורחמי ��אמר: 'ר�ע', ונקרא ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָבל�על".
ב� והיה ה', אל עלי� "וקרא ��אמר: 'ח�טא', ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָונקרא
��אמר: הענ�י�, ל�ועת קר�ב ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָחטא".
לה�הר צרי� לפיכ�, ת�מע"; א�ה ענ�י�, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָ"�ועת
�י "והיה ��אמר: לה�, �ר�תה �רית �הרי � ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָמ�עקת�

אני". ח��� �י ו�מע�י אלי, ְְְִִִִֵַַַַָָיצעק

�ב���ת„. �פניו רע�ת, �ני� �סבר לעני צדקה ה��ת� ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָ�ל
א� זכ�ת� א�ד זה�בי�, אל� ל� נת� אפ�� � ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָ��רקע

�ב�מחה,הפסיד� יפ�ת �ני� �סבר ל� נ�ת� א�א . ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ
בכיתי[=מצטער]�מתא�נ� לא "א� ��אמר: צרת�, על ע�� ְֱִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

�חנ�ני� �ברי ל� �מד�ר לאבי��"; נפ�י עגמה י��, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָלק�ה
ארנ�". אלמנה "ולב ��אמר: ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָונחמ�ת,

��סה�‰. � ל� ל�� �ל�� �יד� ואי� מ��, העני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ�אל
�זעקה�דברי� עליו ה��ל להג�י� א� �עני, לגער ואס�ר . ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָֹ

נ��ר "לב א�מר: ה�א והרי ונד�ה; נ��ר ���� מ�ני �ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ר�ח "להחי�ת וא�מר: תבזה", לא אלהי�, � ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַֹֹונד�ה
את �הכלי� למי וא�י נד�אי�". לב �להחי�ת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָ�פלי�,
�י� �רחמי� �י� �אב, ל� יהיה א�א ל�; א�י ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָהעני,

לאבי�ני�". אנכי "אב ��אמר: ְְֱִִִִֶֶֶַָָָָֹ�דברי�,

.Âד�ל� �כר� � א�ת� �מע�ה צדקה, ל�� אחרי� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָה��פה
ה��ת� נאמר:מ�כר �ה� וכ��צא צדקה ��אי ועל ; ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

���כבי�". הר�י� ְִִִֵַַַָָ"�מצ�יקי

.Êמעלה מ��: למעלה ז� �צדקה, י� מעל�ת ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ�מ�נה
י�ראל �יד ה�חזיק זה � מ��ה למעלה �אי� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�ד�לה
��פ�ת, ע�� ע��ה א� הלואה, א� מ�נה ל� ונ�ת� ,���ְְִֵֶֶַַָָָָָ�ָ
יצטר� ��א עד יד� את לח�ק �די מלאכה, ל� ממציא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹא�

י�אל ולא זל�ר��ת ועל ות��ב; �ר ,�� "והחזק� נאמר: ה ְְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ויצטר�. י�ל ��א �� החזק �ל�מר, � ע��" ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹוחי

.Á,�נת למי ידע ולא לענ�י�, צדקה ה��ת� � מ�ה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ�ח�ת
ל�מ� מצוה ז� �הרי לקח, מ�י העני ידע �ג��ולא ; ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

�� נ�תני� ה��יקי� �הי� ��ק��, �היתה ח�אי� ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָל��ת
�ח�אי. מ��ה מת�רנסי� ט�בי� �ני והענ�י� ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָ�ח�אי,
אד� י�� ולא צדקה; �ל ק�ה לת�� ה��ת� � לזה ְְִֵֶָָָָָֹ�ְְֵֶַָָוקר�ב
נאמ� �הממ�ה י�דע �� א� א�א צדקה, �ל ק�ה ֱֶֶָ�ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ְלת��

�רדי��. �� �חנניה ���רה לנהג וי�דע ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹוחכ�
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ונ�ת� נ��א �אינ� �י על א� ז�ז, מאתי� ל� הי� ְִִֵֵֵֶַַַָָָ�ַה��ה.
� �ה� ונ�ת� נ��א וה�א ז�ז, חמ�י� ל� �הי� א� ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָ�ה�,
ל� הי� עני; �מע�ר �פאה �כחה לקט י�ל לא זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהרי
זה הרי �אחד, ל� נ�תני� אל� אפ�� � �ינר חסר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמאתי�
�הי� א� ח�ב, עליו ה� והרי מע�ת, �יד� הי� ל�ח. ְֲִֵֵֶַַָָָָָָָ�מ�ר

ל�ח. מ�ר זה הרי � א��� לכת�ת ִַָ�ְֲִֵֶַ�ְְִִָ�ְממ��ני�

.„Èלי� ל� הי� אפ�� �ית, �כלי חצר ל� וי� ��ר�, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָעני
ואת �ית� את למ�ר א�ת� מח�בי� אי� � זהב �כלי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ�ס�

ל� ל�� �מצוה ל�ח; מ�ר א�א ��מי��, �ברי��לי ��ה . ְְִֵֶַָ�ְְִִִִֵֶַַָָָ
וכ��צא �מל��� �מ�ע�ת ��ת�ה אכילה �כלי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָאמ�רי�?
א� מנ�רה �ג�� זהב �לי א� �ס� �לי הי� א� אבל ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָ�ה�;
�ברי� ��ה מה�. �ח�ת ול�קח מ�כר� �ה�, וכ��צא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעלי

הע� מ� לג��ת ���יע קד� מתרומהאמ�רי�? א� [כי ְֲִִִִֶֶַַָָֹ
למ�רפרטית] א�ת� מח�בי� � ה�דקה ��בה אחר אבל ;ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

י�ל. �� ואחר מה�, �ח�תי� אחרי� ול�ח ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ�ליו

.ÂËה�ע�ת ל� ות�� לעיר, מעיר מה�� �היה ה�ית ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ�על
לקט ל�ח מ�ר זה הרי � ע�ה �אכל מה ל� ואי� ִֶֶַָ�ְֲֵֵֶֶֶַַַַָֹ��ר�,
ולכ���יע ה�דקה; מ� ולהנ�ת עני, �מע�ר �פאה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ�כחה
�עה. �א�ת� היה עני �הרי � ל��� ח�ב אינ� ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָלבית�,
ל��� ח�ב �אינ� �הע�יר, לעני ��מה? זה למה .הא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

.ÊËע�ה מכר� וא� �כרמי�, ו�ד�ת ��י� ל� �הי� ְְְְִִִִֶַָָָָָָָמי
ה��מי הח�ה�ימי ימ�ת עד ה�יח� וא� �ז�ל, מ�כר � ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ

מאכילי� א�א למ�ר, א�ת� מח�בי� אי� � ��ויה� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמ�כר�
וימ�ר עצמ�, ידחק ולא �מיה�; חצי עד עני מע�ר ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹֹֹא�ת�

מכירה �זמ� .��א ְְִִֶַָֹ

.ÊÈמי מ�צא אינ� וה�א �יקר, מ�כרי� האד� �אר ְְְְִִֵֵֶָָָָָֹהי�
אי� � וטר�ד �ח�ק �ה�א מ�ני �ז�ל, א�א מ��� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ���ח
עד וה�ל�, עני מע�ר א�כל א�א למ�ר; א�ת� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹמח�בי�

למ�ר �ח�ק �אינ� ה�ל וידע� ��וה, .��מ�ר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹ

.ÁÈמה על וה�תיר� מחס�ר�, לה�לי� �די ל� ��ב� ְְְְְִִִֵֶַַַַָָעני
��� ה��תר הרי � צרי� לענ�י�.�ה�א ענ�י�, �מ�תר ; ֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ

מ�תר �ב�י. לא�ת� �ב�י, �מ�תר ל�ב�יי�; �ב�יי�, ְְְִִִַַַָָמ�תר
לי�ר�יו. ה�ת, מ�תר למתי�; ְְְִִֵֵֵַַָמתי�,

.ËÈ�מק�לי � ל��ה �ר�טה א� ל�מח�י, �ר�סה ��ת� ְְִַָ�ְְְִֶַַַַָָָָעני
�גדי� ל� נתנ� ל��. א�ת� מח�בי� אי� נת�, לא וא� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹמ���;
וא� מ���; מק�לי� � ה�חקי� את לה� והחזיר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָחד�י�,

ל�� א�ת� מח�בי� אי� נת�, .לא ְְִִֵֵַַָֹ

י ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

ע�ה‡. מצו�ת מ�ל יתר צדקה, �מצות לה�הר אנ� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָח�בי�
"�י ��אמר: אבינ�, אברה� זרע לצ�יקי סימ� �ה�דקה �ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
לע��ת אחריו �ית� ואת �ניו את יצ�ה א�ר למע� ְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָידע�יו,
א�א ע�מדת האמת ודת מת��נ� י�ראל ��א ואי� ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדקה".
נגאלי� י�ראל ואי� ���נני"; "�צדקה ��אמר: ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ�צדקה,
��דה; �מ��ט "צ���, ��אמר: ה�דקה, �זכ�ת ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָא�א

�צדקה". ְְִֶָָָָו�ביה,

ולא·. רע �בר ואי� ה�דקה, מ� מעני אד� אי� ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹ�לע�ל�
ה�דקה ��ביל נגלל מע�הה�ק "והיה ��אמר: � ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

��אמר: עליו, מרחמי� � המרח� �ל �ל��". ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָה�דקה,
אכזרי �ה�א מי וכל והר��"; ורחמ� רחמי�, ל� ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ"ונת�
א�א מצ�יה האכזר��ת �אי� � ליח�ס� יח�� מרח�, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואינ�
י�ראל �ל ירחמ�". ולא ה�ה, "אכזרי ��אמר: ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ���י�,
לה' א�� "�ני� ��אמר: ה�, �אחי� � אליה� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָוה�לוה
עליו? ירח� מי אחיו, על האח ירח� לא א� ְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹאלהיכ�";
א�ת� ���נאי� הל��י� עיניה�, נ��אי� י�ראל ענ�י ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ�למי
לאחיה�. א�א �ל�י�ת, עיניה� אי� הא אחריה�?! ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָור�דפי�

'�ל�על'‚. נקרא זה הרי � ה�דקה מ� עיניו ה�עלי� ,�ל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ה�א זרה �בעב�דה '�ל�על'; זרה עב�דה ע�בד ��קרא ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָ�מ�
מ� עיניו �במעלי� בל�על", �ני אנ�י� "יצא� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָא�מר:
לבב� ע� דבר יהיה �� ל�, "ה�מר א�מר: ה�א ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָה�דקה
אכזרי"; ר�עי�, "ורחמי ��אמר: 'ר�ע', ונקרא ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָבל�על".
ב� והיה ה', אל עלי� "וקרא ��אמר: 'ח�טא', ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָונקרא
��אמר: הענ�י�, ל�ועת קר�ב ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָחטא".
לה�הר צרי� לפיכ�, ת�מע"; א�ה ענ�י�, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָ"�ועת
�י "והיה ��אמר: לה�, �ר�תה �רית �הרי � ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָמ�עקת�

אני". ח��� �י ו�מע�י אלי, ְְְִִִִֵַַַַָָיצעק

�ב���ת„. �פניו רע�ת, �ני� �סבר לעני צדקה ה��ת� ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָ�ל
א� זכ�ת� א�ד זה�בי�, אל� ל� נת� אפ�� � ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָ��רקע

�ב�מחה,הפסיד� יפ�ת �ני� �סבר ל� נ�ת� א�א . ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ
בכיתי[=מצטער]�מתא�נ� לא "א� ��אמר: צרת�, על ע�� ְֱִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

�חנ�ני� �ברי ל� �מד�ר לאבי��"; נפ�י עגמה י��, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָלק�ה
ארנ�". אלמנה "ולב ��אמר: ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָונחמ�ת,

��סה�‰. � ל� ל�� �ל�� �יד� ואי� מ��, העני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ�אל
�זעקה�דברי� עליו ה��ל להג�י� א� �עני, לגער ואס�ר . ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָֹ

נ��ר "לב א�מר: ה�א והרי ונד�ה; נ��ר ���� מ�ני �ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ר�ח "להחי�ת וא�מר: תבזה", לא אלהי�, � ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַֹֹונד�ה
את �הכלי� למי וא�י נד�אי�". לב �להחי�ת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָ�פלי�,
�י� �רחמי� �י� �אב, ל� יהיה א�א ל�; א�י ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָהעני,

לאבי�ני�". אנכי "אב ��אמר: ְְֱִִִִֶֶֶַָָָָֹ�דברי�,

.Âד�ל� �כר� � א�ת� �מע�ה צדקה, ל�� אחרי� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָה��פה
ה��ת� נאמר:מ�כר �ה� וכ��צא צדקה ��אי ועל ; ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

���כבי�". הר�י� ְִִִֵַַַָָ"�מצ�יקי

.Êמעלה מ��: למעלה ז� �צדקה, י� מעל�ת ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ�מ�נה
י�ראל �יד ה�חזיק זה � מ��ה למעלה �אי� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�ד�לה
��פ�ת, ע�� ע��ה א� הלואה, א� מ�נה ל� ונ�ת� ,���ְְִֵֶֶַַָָָָָ�ָ
יצטר� ��א עד יד� את לח�ק �די מלאכה, ל� ממציא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹא�

י�אל ולא זל�ר��ת ועל ות��ב; �ר ,�� "והחזק� נאמר: ה ְְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ויצטר�. י�ל ��א �� החזק �ל�מר, � ע��" ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹוחי

.Á,�נת למי ידע ולא לענ�י�, צדקה ה��ת� � מ�ה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ�ח�ת
ל�מ� מצוה ז� �הרי לקח, מ�י העני ידע �ג��ולא ; ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

�� נ�תני� ה��יקי� �הי� ��ק��, �היתה ח�אי� ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָל��ת
�ח�אי. מ��ה מת�רנסי� ט�בי� �ני והענ�י� ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָ�ח�אי,
אד� י�� ולא צדקה; �ל ק�ה לת�� ה��ת� � לזה ְְִֵֶָָָָָֹ�ְְֵֶַָָוקר�ב
נאמ� �הממ�ה י�דע �� א� א�א צדקה, �ל ק�ה ֱֶֶָ�ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ְלת��

�רדי��. �� �חנניה ���רה לנהג וי�דע ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹוחכ�
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.Ëמ�י העני ידע ולא י��, למי ה��ת� ��דע � מ�ה ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ�ח�ת
�מ�ליכי�לקח ��תר, ה�לכי� �הי� החכמי� �ד�לי �ג�� ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ט�בה �מעלה לע��ת, רא�י וכזה הענ�י�. �פתחי ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָה�ע�ת
���רה. נ�הגי� �צדקה הממ�י� אי� א� ְֲִִִַָָָ�ְִִֵַהיא,

.È�ה��ת ידע ולא נטל, מ�י העני ��דע � מ�ה ;�ח�ת ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
�סדיניה� ה�ע�ת צ�ררי� �הי� החכמי� �ד�לי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ�ג��

�די ונ�טלי�, הענ�י� �באי� לאח�ריה�, ��א�מפ�ילי� ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
���ה. לה� ְִֶֶָָיהיה

.‡Èאל��� קד� �יד�, לעני ���� � מ�ה .�ח�ת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

.·Èאל��� אחר ל�, ל�� �רא�י ל� ���� � מ�ה .�ח�ת ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

.‚Èיפ�ת �ני� �סבר הרא�י, מ� �ח�ת ל� ���� � מ�ה .�ח�ת ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

.„Èעצב� ל� ���� � מ�ה .�ח�ת ְִִֵֶֶֶֶָ

.ÂË,פ�ה� �ל קד� לעני �ר�טה נ�תני� הי� החכמי� ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹ�ד�לי
מת�ללי� �� פני�".ואחר אחזה �צדק "אני ��אמר: � ְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

.ÊËח�ב �אינ� ה�ד�לי� ולבנ�תיו לבניו מז�נ�ת ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָה��ת�
ה�נ�ת �להנהיג ��רה, ה�כרי� לל�ד �די ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ�מז�נ�תיה�,

מב��ת יהי� ולא י�רה לאביו�דר� מז�נ�ת ה��ת� וכ� , ְְְְְִֶֶָָֹ�ְְְִֵֵַָ
היא, �ד�לה �צדקה ה�דקה; �כלל זה הרי � ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ�לא��
על וית�מי� ענ�י� �מ�קה ה�אכיל וכל ק�ד�. ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ�ה�ר�ב
עליו, �מתע�ג ע�נה� וה�א ה' אל ק�רא זה הרי � ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָ��לחנ�

יענה". וה' �קרא, "אז ְֱֲִֶֶֶַַַָָ��אמר:

.ÊÈ,�וית�מי ענ�י� אד� �ל �ית� �ני ��הי� חכמי�, ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָצ��
�ני ויהנ� �א��, לה���� ל� מ�טב � העבדי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָ�מק��

ח� זרע �ה� יהנ� ולא מ�כסיו, ויעקב יצחק ��לאברה� ; ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ
וא� �ע�ל�; וע�� חטא י�סי� וי�� י�� �כל עבדי�, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָה�ר�ה
�מצו�ת. זכ�ת מ�סי� ו�עה �עה �ל �ית�, �ני ענ�י� ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָיהי�

.ÁÈ�יצטר ואל �צער, וית�ל�ל עצמ�, אד� ידחק ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹלע�ל�
ה���ר על עצמ� אד� י�לי� ואל צ��ל�ר��ת, וכ� ; ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָ

ל�ר��ת'. �צטר� ואל חל, ���� 'ע�ה ואמר�: ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֹחכמי�
ואפ�� �א�נ�ת, יעסק � והעני �מכ�ד, חכ� היה ֲִַָ�ְְֱֲִֶַָֹ�ְֲִַָָָָואפ��
ע�ר�ת לפ�ט מ�טב ל�ר��ת; יצטר� ולא מנ�לת, ְְְְִִִֵֶֶַָָֹֹ�ְָ�ְ�א�נ�ת
וכה� אני וגד�ל אני 'חכ� לע�: יאמר ולא ���ק, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹה�בל�ת
הי� � החכמי� �ד�לי חכמי�. צ�� �בכ� �רנס�ני'; ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַָָָָאני,
ל���ת, מי� ו��אבי ה��ר�ת, ונ��אי עצי�, ח�טבי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַמה�
ק�ל� ולא ה���ר, מ� �אל� ולא וה�חמי�, ה�רזל ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹוע��י�

לה�. ���תנ� ְְֵֶֶֶָָמה�

.ËÈ� ונ�טל הע� את �מר�ה ל�ל, צרי� �אינ� מי ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ�ל
ל�ר��ת ��צטר� עד ה�קנה מ� מת �כללאינ� ה�א והרי , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

ל�ל, ��רי� מי וכל �אד�". יבטח א�ר ה�בר ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ"אר�ר
א� ח�לה א� זק� �ג�� נ�טל, �� א� א�א לחי�ת יכ�ל ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָואינ�
�מי�, ��פ� זה הרי � נ�טל ואינ� �ע�� �מגיס י��רי�, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ�על
וכל וח�א�ת. ע�נ�ת א�א �צער�, ל� ואי� �נפ��; ְְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָ�מתח�ב
ח�י וחיה ה�עה, את ודחק עצמ� וצער ל�ל, ��ר� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמי
עד ה�קנה מ� מת אינ� � ה���ר על יטריח ��א �די ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹצער,
נאמר: �� ���צא �ל ועל ועליו מ���, אחרי� ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ��פרנס

�ה'". יבטח א�ר ה�בר ְֲִֶֶֶַַַָ"�ר��

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ה'תש"ע תשרי ה' רביעי יו�

zFnExY zFkld¦§§
ו�� ע�ה, מצו�ת ��י� � מצו�ת �מ�נה �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָי�
�ר�מה להפרי� (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹמצו�ת
יק�י� ��א (ג) מע�ר; �ר�מת להפרי� (ב) ְְְְְֲִִֵֶַַַַָֹ�ד�לה;
ה�דר; על יפרי� א�א לזה, זה �מע�ר�ת ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָ�ר�מ�ת
���ב אפ�� יאכל ��א (ה) �ר�מה; זר יאכל ��א ְֲִֶֶַַַָָֹֹֹֹ(ד)
�ר�מה; ערל יאכל ��א (ו) �ר�מה; �כיר� א� ְְְִֵֵֶַָָָֹֹֹ�ה�
חללה �אכל ��א (ח) �ר�מה; טמא �ה� יאכל ��א ְֲֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹ(ז)
� א�� מצו�ת �בא�ר ה�ד�י�. מ� מ�ר� ולא ְְְֳִִִֵֵַָָָֹ�ר�מה,

א��. ְִִֵָ�פרקי�

א ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

א�א‡. ה��רה מ� נ�הג�ת אינ� וה�ע�ר�ת ְְְֲִֵֶַַַַַָָָה�ר�מ�ת
י�ראל ה�ית.�אר� �פני ��א �י� ה�ית �פני �י� , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

מ�ני �נער, �אר� א� נ�הג�ת ��הי� התקינ� ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָ�נביאי�
ו�בי� ה�לכי� י�ראל ורב י�ראל לאר� סמ�כה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ�היא
א� נ�הג�ת ��הי� התקינ� הרא��ני� וחכמי� ;��ְְֲֲִִִִִִֶַַָָָ
סביב�ת �ה� מ�ני �מ�אב, ע��� �באר� מצרי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ�אר�

י�ראל. ְִֵֶֶָאר�

הארצ�ת·. היא � מק�� �כל האמ�רה י�ראל ְְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָאר�
רב מ�עת נביא א� ��פט א� י�ראל מל� א�ת� ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ���ב�
יחיד אבל ר�י�'. ����' ה�קרא ה�א וזה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָי�ראל,
לעצמ� וכב�� �הלכ� �בט א� מ��חה א� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָמ��ראל
נקרא אינ� � לאברה� ���נה האר� מ� אפ�� � ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָמק��

ה�צו�ת �ל �� ��נהג� �די י�ראל', ח�ק'אר� זה �מ�ני ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
�י על וא� ל�בטי�, י�ראל אר� �ל �ינ� �בית ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ְיה��ע
�ל ���עלה יחיד ���� �היה ��א �די � נכ��ה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ��א

חלק�. ויכ�� ו�בט ְְְִֵֵֶֶֶָֹ�בט

אר�‚. �ג�� �נע�, לאר� ח�� �וד ��ב� נהרי�הארצ�ת ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָ
י�ראל ��ל� �י על א� � �ה� וכ��צא ואחלב צ�בה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָואר�

�י� �ית �י ועל �אר�ה�א, אינ� � ע��ה היה ה�ד�ל ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
�בל �ג�� �בר לכל לאר� �ח�צה ולא �בר, לכל ְְְְְְִֵֶֶָָָָָָָָָָָֹי�ראל

מ�לל יצא� א�א �אר��מצרי�, ולהי�ת� לאר�, ח�צה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
י�ראל? אר� מ�עלת ירד� מה �מ�ני ה�יע�. לא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹי�ראל
א�א י�ראל, אר� �ל ��כ�� קד� א�ת� ��ב� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמ�ני
�נע� אר� �ל �פ� וא�� עממי�; מ�בעה �� ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָנ�אר
היה � אחר�ת ארצ�ת �ב� �� ואחר �ח�ה, ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָלגב�ל�תיה
�וד, ��ב� והארצ�ת �בר. לכל י�ראל �אר� ��� �����ִ�ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ

'ס�ריה'. ה�קראי� ְְִִֵַָָה�

וי�„. י�ראל, �אר� �ה� �היא �ברי� י� � ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָס�ריה
לאר� �ח�צה �ה� �היא �ק�נה�ברי� קרקע, �� וה��נה . ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

וה�ל ��ביעית; �מע�ר�ת �ר�מ�ת לעני� י�ראל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹ�אר�
ס�פרי�. מ�ברי ְְְְִִִֵָ�ס�ריה,

רא��נה‰. קד�ה ונתק�� מצרי�, ע�לי �� �החזיק� ִָָ�ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ�ל
לפי � רא��נה ��ד�ה קד�ת�; �טלה ��ל�, �יו� �ְְֵֶָָָָ�ְֶָָ�ְִִָָ
ק��ה ולא ל�עת� ק��ה �לבד, ה���� מ�ני ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ�היתה

- r"yz'd ixyz 'd iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

�מקצת והחזיק� ה��לה, �ני �על� �יו� לב�א. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלעתיד
ל�עת� לע�ל�, הע�מדת �נ�ה קד�ה ק���ה � ְְְִִֶֶָָָָָָ�ְְִֶָָָהאר�

ע�ליולעתיד �ה� �החזיק� ה�ק�מ�ת א�ת� וה�יח� לב�א; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
מ� ��ר�� ולא ��הי�, �בל ע�לי �ה� החזיק� ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹמצרי�
��ביעית. ענ�י� עליה� ��סמכ� �די וה�ע�ר�ת, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָה�ר�מה
��א ה�ק�מ�ת מא�ת� �א�, �ית ה�יר ה�ד�� ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹור�נ�
מ� �פ�ר� א�קל��, על נמנה וה�א �בל; ע�לי �ה� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָהחזיק�

יהודי]ה�ע�ר�ת ריכוז בה� היה שלא .[לפי ְַַַ

.Âנחלק �אר�, ה�ל�י�ת מצו�ת לעני� ��� הע�ל� �ל ְְְְְִִֶֶַַַָָ�ְִָָָָנמצא
ואר� לאר�. וח�צה וס�ריה, י�ראל, אר� � מחלק�ת ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹל�ל�
אחד, חלק �בל ע�לי �החזיק� �ל � ל�ני� נחלקת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹי�ראל
וח�צה �ני. חלק �לבד מצרי� ע�לי �� �החזיק� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוה��אר
�מ�אב, וע��� ו�נער מצרי� אר� � ל�ני� נחלקת ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלאר�
��אר �נביאי�; ס�פרי� מ�ברי �ה� נ�הג�ת ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָה�צו�ת

�ה� נ�הג�ת �מע�ר�ת �ר�מ�ת אי� .הארצ�ת, ְְֲֲֵֶַַָָָ

.Êהיא� מרק� מצרי�? ע�לי �החזיק� האר� היא ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאיז�
�היא מא�קל�� ה�ד�ל; ה�� עד י�ראל, אר� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�מזרח

��פ�� �היא ע�� עד י�ראל, אר� מה��לדר�� היה . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
� ה�ר� מזרח �ה�א ימינ�, �על האר� �ל � לכזיב ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמע��
הע�י�, אר� מ��� טמאה לאר�, ח�צה �חזקת היא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהרי
�א�ת� ל� ���דע עד ה�ביעית; �מ� ה�ע�ר מ� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ�פט�רה
�ה�א �מאל�, �על האר� וכל י�ראל. מאר� ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹה�ק��

�חז היא הרי � ה�ר� היאמערב �טה�רה י�ראל, אר� קת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
���דע עד �ב�ביעית; �מע�ר וח�בת הע�י�, אר� ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמ���
מ��רי וי�רד ���פע וכל לאר�. ח�צה ה�ק�� �א�ת� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹל�

ולפני� ס�נ��[=לדרו�]ס�נ�� מ��רי י�ראל; אר� , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
וה��סי�[=לצפו�]ולח�� לאר�. ח�צה ����,[=איי�], ְְִֶֶַַַַָָָָָ

נחל ועד ס�נ�� מ��רי עליה� מת�ח ח�ט �א�� א�ת� ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָר�אי�
ולח��, הח�ט �מ� י�ראל; אר� ולפני�, הח�ט מ� � ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָמצרי�

צ�רת�: היא וז� לאר�. ְִֶָָָָָח�צה

.Áה�זרח �נגד ולפני� מ�זיב �בל? ע�לי החזיק� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמהיכ�
[� ה�הר[אבל ועד ס�נ��, והיא אמנה עד ולח�� ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָ�מ�זיב

לא עצמ�, �כזיב ;�� החזיק� לא � מצרי� נחל ְְְְְִִִִֶַַַַָֹֹוה�א
.�� ְִֶָהחזיק�

.Ë�אר �נגד �למ�ה י�ראל מאר� ס�ריה? היא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאיז�
�בל עד �רת יד �ל צ�בה, ואר� ���קנהרי� �ג�� , ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָ

היא הרי וצהר, �נער; עד �ה� וכ��צא �מנ�ג וחר� ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָואחלב
�ח�מי וה� �א�קל��, לאר� ח�צה � ע�� אבל ְְְְְְְֲֵֵֶַַָָָָָ�ס�ריה.

י�ראל. ְִֵֶֶָאר�

.È�מ הפקיע� לא � י�ראל �אר� קרקע ��נה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ��י
י�ראל חזר א� לפיכ�, �קד�ת�. היא הרי א�א ְְִִִֵַָָָָָ�ְְֲִִִֵֶַָה�צו�ת,
�ר�מ�ת מפרי� א�א יחיד, �כ��� אינ� מ���, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ�לקח�
לא �א�� ה��רה, מ� וה�ל ���רי�; �מביא ְְְִִִִִֵַַַַָֹֹ�מע�ר�ת,
מ� להפקיע �ס�ריה לג�י קני� וי� מע�ל�. לג�י ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָנמ�רה

��ת�אר. �מ� ה�ביעית, �מ� ְְְְִִִִֵֶַַַַָה�ע�ר�ת

.‡È�א � י�ראל �אר� ��נה ��רקע ��דל� ה��י ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�ר�ת
מ�ל��, �ט�רי� ה��י, �מרח� ה��י �יד מלאכ�� ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָנגמרה
אחר י�ראל לקח� וא� ��י. �ג� ולא "�גנ�", ְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹ��אמר:

ח�בי� � י�ראל �גמר� מלאכ��, ���מר קד� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ��תל��
ל�ה�, ונ�תנ� �ד�לה �ר�מה �מפרי� ה��רה; מ� ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹֹ��ל

ל�ה� �מ�כר� מע�ר באכילה]�תר�מת עליו שאסורה ,[לפי ְְֲֵֵַַַָֹ
ל�וי א�מר �ה�א מ�ני ;��� ה�א והרי רא��� ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ�מע�ר
�אי� אי� מ�ח �אתי 'אני מע�ר: �תר�מת ול�ה� ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹֹ��ע�ר
�ר�מת י�� לא מה �מ�ני �ל��'. מ��� ל�ל יכ�לי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹא��
�תר�מת ��אמר לפי �ד�לה? �תר�מה ל�ה�, ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמע�ר
טבל � ה�ע�ר" את י�ראל �ני מאת תקח� "�י ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָמע�ר:
מע�ר �ר�מת מ��� מפרי� א�ה מ��ראל, ל�קח ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ�א�ה
א�ה אי� ה��י, מ� ל�קח �א�ה טבל אבל ל�ה�; ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹונ�תנ�
מ�כר� א�א מ���, ��פרי� מע�ר �ר�מת ל�ה� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹנ�ת�

ול�קח �מיה.ל�ה�, ְֵֵֶַַָָֹ

.·Èל�רקע מח�רי� ��ה� לי�ראל ��� ה�ר�ת ה��י ְִַַַָ�ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָמכר
י�ראל �יד ונגמר� ה�ע�ר�ת, לע�נת �א� ��א עד א� �ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹ
וא� ל�עלי�; וה�ע�ר�ת ה�ר�מ�ת ונ�ת� ��ל, ח�בי� �ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָֹ
מע�ר �ר�מת מפרי� � ה�ע�ר�ת לע�נת ��א� אחר ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַַָָָמכר�
לקח �יצד? ח����. לפי ל�עלי� מה� ונ�ת� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ�מע�ר,
�יד ונגמרה �לי�, �הביאה אחר ה��י מ� זר�עה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ�ב�אה
ונ�ת� ��ארנ�, �מ� �מע�ר�ת �ר�מ�ת מפרי� � ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָי�ראל
מע�ר �ר�מת �לי�י ��ני ל�וי, ה�ע�ר �לי�י ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַ�ני

ה�לי�. ל� �מ�כר ְִֵֵַַֹל�ה�,

.‚Èלע�נת ��ב�א� קד� לג�י �ר�תיו ��כר ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹי�ראל
�מ� ה�ר�מ�ת מ� �ט�רי� � ה��י �גמר� ְְְְִִִַַַַַָָה�ע�ר�ת,

�יה�ע�ר�ת; על א� � ה�ע�ר�ת לע�נת ��א� אחר וא� ְְְְִִֶַַַַַַַַַַַָ
�ר�ת ��מר ��י וכ� מ�בריה�. ��ל ח�בי� ה��י, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ��מר�
�תר�מה ח�בי� אינ� ��י, �יד וד��נ� ה�איל � ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָי�ראל

מ�בריה�. א�א ְְִִֵֶֶַַָ�מע�ר�ת

.„Èלע�נת ��א� אחר מח�רי� �ר�ת לי�ראל ה��י ְִֶַַַָָ�ְְְִֵֵַַָָמכר
ח�בי� אינ� � י�ראל �ר��ת ה��י �מרח� ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָה�ע�ר�ת,
�ר��ת ה�ע�ר�ת לע�נת �בא� ה�איל �מע�ר�ת, ְְְְְִִִַַַַַַָָ�תר�מה

י�ראל �ר��ת �ה� �י על א� � ה��י �מרח� .ה��י, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ

.ÂËבמע�ר�ת� �תר�מ�ת ח�ב � �ס�ריה �דה ְְְְְִֶֶַַַַָָָה��נה
�מ� �יר��לי�, ה��נה ה��רה מ� ��תח�ב �מ� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמ�בריה�,
�ל��י� �י� �ס�ריה, ה��י� מ� �ר�ת ה��נה אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ��ארנ�.
על א� � ה�ע�ר�ת לע�נת ��א� קד� אפ�� מח�רי�, ְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹ�ְֵ�י�
�ט�רי�. ,��� מ�רקע ואינ� ה�איל � י�ראל ��רח� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�י

.ÊË�א � מח�רי� �פר�ת �ס�ריה, ה��י מ� קרקע ִִָ�ְְְְִֵַַַָָָקנה
לא עדי� וא� �ט�רי�; ה��י, �יד ה�ע�ר�ת לע�נת ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַֹה�יע�

א�ת� וקנה ה�איל ה�ע�ר�ת, לע�נת ה�רקע,ה�יע� ע� ְְְְִִִִַַַַַַַָָָ
לע�ר. ְֵַַָח�ב

.ÊÈ�מ �ט�רי� �ר�תיו � �ס�ריה לג�י אריס �היה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָי�ראל
�ל��, ה�רקע �ג�� ל� �אי� לפי לג�יה�ע�ר�ת; וי� ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַ

וכ� ��ארנ�. �מ� ה�ע�ר�ת, מ� להפקיע �ס�ריה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָקני�
תבואה]הח�כר כמות תמורת השדה את והמק�ל[מעבד ְְֵֵַַַ

השדה] מתפוקת אחוז ה��י[תמורת מ� �דה ְִֵֶַַָוה��כר
ה�ר�מ�ת. �מ� ה�ע�ר�ת מ� �ט�ר ְְְְִִַַַַָָ�ס�ריה,

.ÁÈהביאה ��א עד ה��י מ� �דה �ס�ריה ��קח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹי�ראל
חזר א� � �לי� �הביאה מאחר לג�י �מכר� וחזר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�לי�,
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�מקצת והחזיק� ה��לה, �ני �על� �יו� לב�א. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלעתיד
ל�עת� לע�ל�, הע�מדת �נ�ה קד�ה ק���ה � ְְְִִֶֶָָָָָָ�ְְִֶָָָהאר�

ע�ליולעתיד �ה� �החזיק� ה�ק�מ�ת א�ת� וה�יח� לב�א; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
מ� ��ר�� ולא ��הי�, �בל ע�לי �ה� החזיק� ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹמצרי�
��ביעית. ענ�י� עליה� ��סמכ� �די וה�ע�ר�ת, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָה�ר�מה
��א ה�ק�מ�ת מא�ת� �א�, �ית ה�יר ה�ד�� ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹור�נ�
מ� �פ�ר� א�קל��, על נמנה וה�א �בל; ע�לי �ה� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָהחזיק�

יהודי]ה�ע�ר�ת ריכוז בה� היה שלא .[לפי ְַַַ

.Âנחלק �אר�, ה�ל�י�ת מצו�ת לעני� ��� הע�ל� �ל ְְְְְִִֶֶַַַָָ�ְִָָָָנמצא
ואר� לאר�. וח�צה וס�ריה, י�ראל, אר� � מחלק�ת ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹל�ל�
אחד, חלק �בל ע�לי �החזיק� �ל � ל�ני� נחלקת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹי�ראל
וח�צה �ני. חלק �לבד מצרי� ע�לי �� �החזיק� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוה��אר
�מ�אב, וע��� ו�נער מצרי� אר� � ל�ני� נחלקת ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלאר�
��אר �נביאי�; ס�פרי� מ�ברי �ה� נ�הג�ת ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָה�צו�ת

�ה� נ�הג�ת �מע�ר�ת �ר�מ�ת אי� .הארצ�ת, ְְֲֲֵֶַַָָָ

.Êהיא� מרק� מצרי�? ע�לי �החזיק� האר� היא ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאיז�
�היא מא�קל�� ה�ד�ל; ה�� עד י�ראל, אר� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�מזרח

��פ�� �היא ע�� עד י�ראל, אר� מה��לדר�� היה . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
� ה�ר� מזרח �ה�א ימינ�, �על האר� �ל � לכזיב ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמע��
הע�י�, אר� מ��� טמאה לאר�, ח�צה �חזקת היא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהרי
�א�ת� ל� ���דע עד ה�ביעית; �מ� ה�ע�ר מ� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ�פט�רה
�ה�א �מאל�, �על האר� וכל י�ראל. מאר� ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹה�ק��

�חז היא הרי � ה�ר� היאמערב �טה�רה י�ראל, אר� קת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
���דע עד �ב�ביעית; �מע�ר וח�בת הע�י�, אר� ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמ���
מ��רי וי�רד ���פע וכל לאר�. ח�צה ה�ק�� �א�ת� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹל�

ולפני� ס�נ��[=לדרו�]ס�נ�� מ��רי י�ראל; אר� , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
וה��סי�[=לצפו�]ולח�� לאר�. ח�צה ����,[=איי�], ְְִֶֶַַַַָָָָָ

נחל ועד ס�נ�� מ��רי עליה� מת�ח ח�ט �א�� א�ת� ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָר�אי�
ולח��, הח�ט �מ� י�ראל; אר� ולפני�, הח�ט מ� � ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָמצרי�

צ�רת�: היא וז� לאר�. ְִֶָָָָָח�צה

.Áה�זרח �נגד ולפני� מ�זיב �בל? ע�לי החזיק� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמהיכ�
[� ה�הר[אבל ועד ס�נ��, והיא אמנה עד ולח�� ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָ�מ�זיב

לא עצמ�, �כזיב ;�� החזיק� לא � מצרי� נחל ְְְְְִִִִֶַַַַָֹֹוה�א
.�� ְִֶָהחזיק�

.Ë�אר �נגד �למ�ה י�ראל מאר� ס�ריה? היא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאיז�
�בל עד �רת יד �ל צ�בה, ואר� ���קנהרי� �ג�� , ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָ

היא הרי וצהר, �נער; עד �ה� וכ��צא �מנ�ג וחר� ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָואחלב
�ח�מי וה� �א�קל��, לאר� ח�צה � ע�� אבל ְְְְְְְֲֵֵֶַַָָָָָ�ס�ריה.

י�ראל. ְִֵֶֶָאר�

.È�מ הפקיע� לא � י�ראל �אר� קרקע ��נה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ��י
י�ראל חזר א� לפיכ�, �קד�ת�. היא הרי א�א ְְִִִֵַָָָָָ�ְְֲִִִֵֶַָה�צו�ת,
�ר�מ�ת מפרי� א�א יחיד, �כ��� אינ� מ���, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ�לקח�
לא �א�� ה��רה, מ� וה�ל ���רי�; �מביא ְְְִִִִִֵַַַַָֹֹ�מע�ר�ת,
מ� להפקיע �ס�ריה לג�י קני� וי� מע�ל�. לג�י ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָנמ�רה

��ת�אר. �מ� ה�ביעית, �מ� ְְְְִִִִֵֶַַַַָה�ע�ר�ת

.‡È�א � י�ראל �אר� ��נה ��רקע ��דל� ה��י ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�ר�ת
מ�ל��, �ט�רי� ה��י, �מרח� ה��י �יד מלאכ�� ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָנגמרה
אחר י�ראל לקח� וא� ��י. �ג� ולא "�גנ�", ְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹ��אמר:

ח�בי� � י�ראל �גמר� מלאכ��, ���מר קד� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ��תל��
ל�ה�, ונ�תנ� �ד�לה �ר�מה �מפרי� ה��רה; מ� ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹֹ��ל

ל�ה� �מ�כר� מע�ר באכילה]�תר�מת עליו שאסורה ,[לפי ְְֲֵֵַַַָֹ
ל�וי א�מר �ה�א מ�ני ;��� ה�א והרי רא��� ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ�מע�ר
�אי� אי� מ�ח �אתי 'אני מע�ר: �תר�מת ול�ה� ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹֹ��ע�ר
�ר�מת י�� לא מה �מ�ני �ל��'. מ��� ל�ל יכ�לי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹא��
�תר�מת ��אמר לפי �ד�לה? �תר�מה ל�ה�, ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמע�ר
טבל � ה�ע�ר" את י�ראל �ני מאת תקח� "�י ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָמע�ר:
מע�ר �ר�מת מ��� מפרי� א�ה מ��ראל, ל�קח ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ�א�ה
א�ה אי� ה��י, מ� ל�קח �א�ה טבל אבל ל�ה�; ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹונ�תנ�
מ�כר� א�א מ���, ��פרי� מע�ר �ר�מת ל�ה� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹנ�ת�

ול�קח �מיה.ל�ה�, ְֵֵֶַַָָֹ

.·Èל�רקע מח�רי� ��ה� לי�ראל ��� ה�ר�ת ה��י ְִַַַָ�ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָמכר
י�ראל �יד ונגמר� ה�ע�ר�ת, לע�נת �א� ��א עד א� �ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹ
וא� ל�עלי�; וה�ע�ר�ת ה�ר�מ�ת ונ�ת� ��ל, ח�בי� �ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָֹ
מע�ר �ר�מת מפרי� � ה�ע�ר�ת לע�נת ��א� אחר ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַַָָָמכר�
לקח �יצד? ח����. לפי ל�עלי� מה� ונ�ת� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ�מע�ר,
�יד ונגמרה �לי�, �הביאה אחר ה��י מ� זר�עה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ�ב�אה
ונ�ת� ��ארנ�, �מ� �מע�ר�ת �ר�מ�ת מפרי� � ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָי�ראל
מע�ר �ר�מת �לי�י ��ני ל�וי, ה�ע�ר �לי�י ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַ�ני

ה�לי�. ל� �מ�כר ְִֵֵַַֹל�ה�,

.‚Èלע�נת ��ב�א� קד� לג�י �ר�תיו ��כר ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹי�ראל
�מ� ה�ר�מ�ת מ� �ט�רי� � ה��י �גמר� ְְְְִִִַַַַַָָה�ע�ר�ת,

�יה�ע�ר�ת; על א� � ה�ע�ר�ת לע�נת ��א� אחר וא� ְְְְִִֶַַַַַַַַַַַָ
�ר�ת ��מר ��י וכ� מ�בריה�. ��ל ח�בי� ה��י, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ��מר�
�תר�מה ח�בי� אינ� ��י, �יד וד��נ� ה�איל � ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָי�ראל

מ�בריה�. א�א ְְִִֵֶֶַַָ�מע�ר�ת

.„Èלע�נת ��א� אחר מח�רי� �ר�ת לי�ראל ה��י ְִֶַַַָָ�ְְְִֵֵַַָָמכר
ח�בי� אינ� � י�ראל �ר��ת ה��י �מרח� ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָה�ע�ר�ת,
�ר��ת ה�ע�ר�ת לע�נת �בא� ה�איל �מע�ר�ת, ְְְְְִִִַַַַַַָָ�תר�מה

י�ראל �ר��ת �ה� �י על א� � ה��י �מרח� .ה��י, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ

.ÂËבמע�ר�ת� �תר�מ�ת ח�ב � �ס�ריה �דה ְְְְְִֶֶַַַַָָָה��נה
�מ� �יר��לי�, ה��נה ה��רה מ� ��תח�ב �מ� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמ�בריה�,
�ל��י� �י� �ס�ריה, ה��י� מ� �ר�ת ה��נה אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ��ארנ�.
על א� � ה�ע�ר�ת לע�נת ��א� קד� אפ�� מח�רי�, ְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹ�ְֵ�י�
�ט�רי�. ,��� מ�רקע ואינ� ה�איל � י�ראל ��רח� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�י

.ÊË�א � מח�רי� �פר�ת �ס�ריה, ה��י מ� קרקע ִִָ�ְְְְִֵַַַָָָקנה
לא עדי� וא� �ט�רי�; ה��י, �יד ה�ע�ר�ת לע�נת ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַֹה�יע�

א�ת� וקנה ה�איל ה�ע�ר�ת, לע�נת ה�רקע,ה�יע� ע� ְְְְִִִִַַַַַַַָָָ
לע�ר. ְֵַַָח�ב

.ÊÈ�מ �ט�רי� �ר�תיו � �ס�ריה לג�י אריס �היה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָי�ראל
�ל��, ה�רקע �ג�� ל� �אי� לפי לג�יה�ע�ר�ת; וי� ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַ

וכ� ��ארנ�. �מ� ה�ע�ר�ת, מ� להפקיע �ס�ריה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָקני�
תבואה]הח�כר כמות תמורת השדה את והמק�ל[מעבד ְְֵֵַַַ

השדה] מתפוקת אחוז ה��י[תמורת מ� �דה ְִֵֶַַָוה��כר
ה�ר�מ�ת. �מ� ה�ע�ר�ת מ� �ט�ר ְְְְִִַַַַָָ�ס�ריה,

.ÁÈהביאה ��א עד ה��י מ� �דה �ס�ריה ��קח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹי�ראל
חזר א� � �לי� �הביאה מאחר לג�י �מכר� וחזר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�לי�,
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�תר�מ�ת ח�ב זה הרי � �נ�ה �ע� �לקח� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָי�ראל
י�ראל. �יד נתח�בה �הרי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ�מע�ר�ת,

.ËÈ,אריס ל� וה�ריד �ס�ריה, קרקע ל� �היה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָי�ראל
א�מר: �אני �ט�רי�; א�� הרי � �ר�ת האריס ל� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָו�לח
���ק מצ�י ה�י� א�ת� ��היה וה�א, � לקח' ה��ק .'מ� ְְִִִֶֶַַַַָָ

.Îמע�ר�ת� �תר�מ�ת ח�בת ה��י, י�ראל��פ�ת �יצד? . �ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ
�קמת�, ה�דה חלק� אפ�� � ���פ�ת �דה ��קח� ְְֲִֶַָָָָָָ�ְְְֶֶָָוג�י
וח�י� טבל הרי � ה�די� חלק� א� ל�מר צרי� ִ�ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָואי�
��רח� �י על א� ��י, �ל מחלק� וקלח קלח �כל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמערבי�

��ארנ�. �מ� מ�בריה�, וח��ב� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָה��י;

.‡Îה�ע�ר�ת� � י�ראל �אר� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ��ה
��רה �ררה�ל אי� ��רה �ב�ל למפרע], אבל[=בירור ; ְְֲֵֵֶֶָָָָ

מ�בריה� �� וה�ע�ר�ת ה�איל � �ס�ריה �דה לקח� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָא�
מ�ל��. �ט�ר ��י �ל חלק� ה�די�, חלק� אפ�� �ְְְֲִִִֶֶַָָָ

.·Î�ט�רי� לאר�, לח�צה ��צא� י�ראל אר� מ��ר�ת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
אני "א�ר ��אמר: ה�ע�ר�ת, �מ� ה�ר�מ�ת �מ� ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָהח�ה
ל� �בח�צה ח�בי�, א�� "��ה" � ��ה" אתכ� ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָמביא
�ר�ת וכ� מ�בריה�. ח�בי� לס�ריה, יצא� וא� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָ�ט�רי�.
"��ה" ��אמר: �ח�ה, ח�בי� לאר�, ��כנס� לאר� ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָח�צה
ח�צה �פר�ת �י� האר� �פר�ת �י� ח�בי�, א�� "��ה" �ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
��כנס� אחר י�ראל �יד למע�ר נק�ע� וא� ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלאר�.

מ�בריה�. �מע�ר�ת ח�בי� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָלאר�,

.‚Î�זמ� � לאר� �ספינה ��א לאר� ח�צה ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָעפר
����ת ח�ב[=מתחככת]�ה�פינה �� ה��מח הרי � �אר� ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

עצמ�. י�ראל �אר� ���מח ��ביעית, �מע�ר�ת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�תר�מה

.„Î�א לאר�, לח�צה ונ�טה �אר� ע�מד �ה�א ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָאיל�
הע�ר אחר ה�ל� ה�ל � לאר� ונ�טה לאר� �ח�צה ;ע�מד ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
� לאר� �ח�צה �ר�יו �מקצת �אר�, �ר�יו מקצת ְְְִִֶֶָָָָָָָָָָָָָָהי�
וח�י� טבל הרי �יניה�, מב�יל סלע צחיח היה ִ�ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאפ��

�זה. זה ְִֶֶָָֹמערבי�

.‰Î��נק והיה ה�רי�, ��א זרע �� �היה נק�ב ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹעצי�
ה�לכי� � לאר� ח�צה ונ�פ� ה����אר� .אחר ְְִֶֶַַַָָָָָ

.ÂÎע�לי �החזיק� �מק�� ואפ�� ה�ה, ��מ� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָה�ר�מה
א�א ה��רה, מ� אינ� � עזרא �ימי ואפ�� ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�בל,
י�ראל, �אר� א�א ��רה �ל �ר�מה ל� �אי� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָמ�בריה�;
�יאת תב�א�", "�י ��אמר: ,�� י�ראל �ל �הי� ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�בזמ�
לחזר עתידי� �ה� �כמ� רא��נה �יר�ה ��הי� ְֲֲִִִֵֶַָָֹ�ְְִֶֶָ���כ�
�ימי �היתה �נ�ה �יר�ה ��הי� לא �לי�ית; ְְִִֵֶָָָָ�ְְִִִֶָָֹ�ִ�יר�ה
מ� א�ת� ח�בה לא �לפיכ� � מקצת� �יאת �היתה ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָֹעזרא,
ח�בי� �אי� �מע�ר�ת, ה�י� �ה�א לי, יראה וכ� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה��רה.

�תר�מה. מ�בריה�, א�א ה�ה ��מ� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ה�

ב ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ח�ב‡. � האר� מ� ����ליו ה��מר, אד�, אכל ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�ל
ל�ה�, רא�ית מ��� להפרי� ע�ה �מצות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹ�תר�מה;
מה ל�"; ��� . . ויצהר� �יר�� �גנ� "רא�ית ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ��אמר:
ל� וי� האר�, מ� וג��ליו אד�, מאכל ויצהר �יר�� ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָ�ג�
ח�ב �ה� ���צא �ל א� � "�גנ�" ��אמר: ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�עלי�,

�מע�ר�ת. וכ� ְְְְִֵַַָ�תר�מה.

ה�איל·. � אד� מאכל �אינ� �י על א� � ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָה�ר�יני�
�מע�ר�ת �תר�מה ח�בי� רעב��, ��ני א�ת� .וא�כלי� ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ
ח�בי� לאד�, מ�ח�ה ��רע� וה�רנית והאז�ב ְְְְִִִִֶַָָָָָָ�ְְִֵַַָָה�יאה
�י על א� � לבהמה זרע� �ה�. ���צא �ל וכ� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ�מע�ר;
�ט�רי�, � מח�רי� ��ה� לאד� עליה� וח�ב ְִִָ�ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ��מל�
א� � �חצר מאליה� על� �ל��. אינ� ח��ר ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ��ח�בת
��תמ� ח�בי�, א�� הרי � �ר�תיה המ��רת חצר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיתה

�ט�רי�. מ��רת, אינ� וא� ְְְְִִֵֶֶַָָָלאד�;

וזרע‚. �צלי� זרע לפת זרע �ג�� נאכלי�, �אי� ��ה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָזרע�ני
ה�ע�ר�ת, �מ� ה�ר�מה מ� �ט�רי� � �ה� וכ��צא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָצנ��

אכל �אינ� �מע�ר�ת.מ�ני �תר�מה ח�ב ה�צח, אבל ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

לעלה]�מר�ת„. הצמוד תמר חר�ל,[דמוי ו�ל �ל��, �ל ְְְְִֶֶַָָָ
וה�פרסי� צל�, ו�ל ה�ב�, ��ל �[קליפה]ו�ל צל� �ל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

���רע� אמ�רי�? �ברי� ��ה �רי. �אינ� מ�ני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ�ט�רי�,
האב��נ�ת וכ� ח�בי�. א�� הרי לירק, זרע� אבל ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלזרע;

עצמו] �רי.[הפרי �ה� מ�ני ח�בי�, צל� ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�ל

�מ�‰. ה�ר�מה מ� �ט�ר ירק� לזרע, ��רע� ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ��ס�ר
ה�רק מ� �מע�ר�ת �ר�מה מפרי� לירק, זרע� ְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָה�ע�ר�ת;

ה�רע זרע��מ� �ט�ר; ירק� לזרע, ��רע� ה�בת וכ� . ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
זירי� מתע�רת ואינ� וירק, זרע מתע�רת � ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלירק

מ�[גבעולי�] �מע�ר�ת �ר�מה מפרי� לזירי�, זרע� ;ְְְְְִִִִַַַָָָ
לזרע, ��רע� וה�ר�ר ה�חלי� וכ� ה�רק. �מ� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָה�רע
�א� �לירק? לזרע מתע�רי� �יצד וירק. זרע ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמתע�רי�
�� ואחר �מע�ר�ת �ר�מה מפרי� לאכל�, ה�רק ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָל�ט
ה�רע. מ� מפרי� ,��� ה�רע ויאס� �כ��יב� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹא�כל;

.Â,�אד מאכל �ה� �י על א� � ח�בי�הירק�ת אינ� ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
מ�בריה� א�א "�ב�את�מע�ר�ת ��ע�ר: ��אמר לפי ; ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

�כלל אינ� הירק�ת אבל ;�� וכ��צא �ב�אה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָזרע�",
נאמר �הרי � ��ר�מה ה�י� �ה�א לי, יראה וכ� ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה�ב�אה.
אבל לא��; ה��מה �ל ויצהר�", �יר�� "�גנ� :��ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ

��ע�ר. מ�בריה�, � ה�רק ְְֲִִֵֵֶַַַַָָ�ר�מת

.Ê,�לאר �ח�צה ה�רק מ� �מע�ר�ת �ר�מה מפרי�י� ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָאי�
וכ� מע�ר�ת. �ה� ��פרי�י� �אמרנ� ��ק�מ�ת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָואפ��
עפר ��� �י על א� � לאר� לאר� מח�צה ה�א ִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָירק

עליו �זר� ולא �ט�ר זה הרי וה�טנית�ע�ריה�, ה�ב�אה . ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
��ה� וה�רק אד�, �ל אצל �ע�� �טלה � לירק ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָ��רע�

�מע�ר�ת. �תר�מה ח�ב וה�רע, ְְְִֶַַַַַָָָ�ט�ר;

.Á�אד אכל �אינ� �י על א� � �ה�ל�� ���ק�� ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ח�בי� ה� הרי �תח�ת�, א�ת� א�כלי� אד� ורב ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָֹה�איל

�מע�ר�ת. ְְִַַָ�תר�מה

.Ëה�ר�מה מ� �ט�רי� ה�קטוא�� ה�ע�ר�ת: �מ� ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָ
�רי מה� העמיד אפ�� והע�לל�ת, וה�רט וה�אה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוה�כחה

למע�ר�ת,[ערימה] הק�ע� � ��דה �ר� מה� ע�ה וא� .ְִֵֶֶֶַָָָֹ�ְְְְַַ
�עיר ה�ר� ע�ה א� אבל �מע�ר�ת; �ר�מה מה� ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ�מפרי�
א� לקט �ה� י�דעי� וה�ל לה�, י� ק�ל �הרי �ט�רי�, �ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ

�אה. א� ְִֵָָ�כחה

.Èתר�מה� ח�בי� � ��י �ל וה�אה וה�כחה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָה�קט
הפקיר �� א� א�א ��א�מע�ר�ת, וה�יתי� ה�ב�אה וכ� . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
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�מ�י� ה�ע�ר�ת; �מ� ה�ר�מה מ� �ט�רי� �לי�, ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָהביא�
עבר �לי�. �הביאה �יד�ע �מצמחת, ���רע� �ל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹי�דע?
�ר�מה. אינ� �לי�, הביא� ��א וזיתי� מ�ב�אה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָֹוהפרי�

.‡È,ה�ע�ר�ת �מ� ה�ר�מה מ� �ט�ר � ההפקר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָוכ�
ה�לואפ�� ח�בהפקיר הפקר, �דה ה��רע אבל ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

�מע�ר�ת. ְְִַַָ�תר�מה

.·È� �ר�מה מ��ה והפרי� ועבר ,�� וזכה קמה ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָהפקיר
ועבר �ה�, וזכה ��לי� הפקיר א� אבל �ר�מה; ז� ְְְְֲֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָהרי
ה�פרי� �ל וכ� �ר�מה. אינ� � �ר�מה מה� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָוהפרי�

�מע�ר�ת וכ� �ר�מה; אינ� ח�ב, �אינ� �ברי�מ�בר . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
�ב�ד�ת, ����ת א�ת� לזרע אד� �ני רב �ל �ר�� ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ�אי�
�מ� ה�ר�מה מ� �ט�רי� ה� הרי � ההפקר מ� חזקת� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָא�א
וגריס רכ�ה, �ל �בצל �כי, �על ה��� �ג�� ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָה�ע�ר�ת;

�ה�. וכ��צא ה�צר��ת, ועד�י� ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָה�לקי,

.‚È��ג� � ח�ב �אינ� �דבר �תר�מה �ח�ב �בר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָנתערב
נ��� פאה]זיתי מדי� עניי� מסיק,[של �זיתי ��תערב� ְְְִִִֵֵֵֵֶָָ

אחר�ת, �ר�ת ל� י� א� � �ציר �ענבי ע�לל�ת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵָוענבי
� א�� א�א ל� אי� וא� ח����. לפי הח�ב על ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָמ�ציא
ח�ב ה�ל �כא�� ה�ל, על מע�ר �תר�מת �ר�מה ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָֹֹמפרי�
ח���� לפי �ני, �מע�ר רא��� מע�ר �מפרי� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָ�תר�מה;

הח�ב. ַַָָָ�בר

.„Èטה�רה �י� טמאה �י� ל�ה�, � נטמאה�ר�מה אפ�� ; ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹ
להפרי� ח�ב זה הרי ��פרי�, קד� ��� ה�יר�� א� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹ�ִַַָָה�ג�
ה�ה "ואני, ��אמר: � ל�ה� ול�נ� �טמאה �ר�מה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ�ְְִֶָמ���

�ר�מתי" מ�מרת את ל� רבי�]נת�י טמאה[לשו� אחת , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
יהנ� וה�מאה, ל�הני�. נאכלת ה�ה�רה, טה�רה. ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחת
�ג� היה וא� א�ת�; מדליקי� �מ�, היה א� ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ��רפת�:

ה���ר. את �� מ�יקי� ,�� ְִִֵֶַַַַוכ��צא

.ÂË� ה�ע�ר נטמא א� נטמאת, א� � מע�ר �ר�מת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָוכ�
��רפת� להנ�ת ל�ה� ונ�נת �טמאה, א�ת� .מפרי�י� ְְִִַָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

.ÊË�מבר � מע�ר �ר�מת א� �ד�לה �ר�מה ה�פרי� ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָוכל
��פרי� �מ�קד� ה�צו�ת, �ל על ��ברכי� �דר� ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

�ברכ�ת. ְְִֵֶַָ��ארנ�

.ÊÈ��אפ לאר�, לח�צה מהאר� �ר�מה מ�ציאי� ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָאי�
וא�טמאה לאר�. לאר� מח�צה �ר�מה מביאי� ואי� . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

�אר� טמאה �היא מ�ני �אכל, לא ז� הרי � ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹהביא
��א �ר�מה 'ראינ� יאמר�: ��א ��ר�, ולא ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹֹהע�י�;
יאמר�: ��א לאר�, לח�צה �חזר ולא נ�רפת'; ְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹנטמאה
עד א�ת� מ�יחי� א�א לאר�'; לח�צה �ר�מה ְְִִִִֶֶַַָָָָָָ'מ�ציאי�
א� ה�סח ערב ��ב�א עד א� ל�ל, יד�עה טמאה ְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ִֵֶָ���מא

ות�ר�. חמ�, ְְִֵֵָָָָהיתה

ג ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

��אמר:‡. ה��רה, מ� �ע�ר ל� אי� �ד�לה, ְְֱִִֵֶֶַַָָָָ�ר�מה
את ��טרת אחת ח�ה אפ�� �ה�א, �ל � �גנ�" ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ"רא�ית
חכמי�; ��תנ� ��ע�ר א�א יפרי� לא �לכ�ח�ה, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹה�רי.
ל� י� ה�מאה, מ�ני ל�רפה ע�מדת �היא ה�ה, ְֵָ�ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ�ב�מ�

לכ�ח�ה. �ה�א �ל ְְְְִִֶַַָָלהפרי�

יפה,·. עי� חכמי�? ��תנ� �ע�ר� ה�א אחד[חלק]וכ�ה ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ
אחד רעה, ועי� מחמ�י�; אחד וה�ינ�נית, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמאר�עי�;

מ��י�. מאחד יפח�ת ולא ְְִִִִִִִֵֶָֹמ��י�.

�ר�מת‚. �ג�� עליה, מק�ידי� ה�הני� �אי� �ר�מה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�ל
מ��י� אחד לכ�ח�ה נ�לת � וה�ליסי� וא��החר�בי� . ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

�ר�מה, וער�בי �ר�מה, ���לי �ר�מת מ��י�: אחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָנ�לי�
�תר�מת ��גגה, א� �אנס ה�מאה �היתה טמאה ְְְְִֶַָָָֹ�ְְְֵֶַָָָָ�תר�מה
וה�ליסי�, ה��ח, �תר�מת לאר�, ח�צה �תר�מת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהק��,
אד�מ��ת, ��ע�רי� וה��רמ�סי�, וה�מז��ת, ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָוהחר�בי�,
הא�יטר��י� וכ� נק�ב; �אינ� עצי� �פר�ת �ה�, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכ��צא

מ��י�. אחד ��רמי� ית�מי�, �ר�ת ְְְְִִִִִִֵֶֶָ����רמי�

ולא„. �מ�קל, ולא �מ�ה, לא ז� �ר�מה ��רמי� ְְְְְְְִִִֵָָָֹֹֹאי�
�ע�ר �� נאמר ��א לפי � �מפרי��מני� א�מד, א�א ; ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

�מ� ה�ד�ד�דע�� את ה�א ��ר� אבל מחמ�י�. אחד ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ
���ת� �בק�ה �סל יתר� ולא ה�נ�י. ואת ה�ק�ל ִֶָָָ�ְְְְְְִֶֶַַַָָֹֹואת
יתר� ולא �לי��. א� חצי� �ה� ה�א ��ר� אבל ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָֹֹיד�עה,

מ�ה. �חצי� חצי�, ְְְִִֶֶֶָָָָ�סאה

ז�‰. הרי ח�י�, מקצת ו��ר ה�איל � �תר�מה ֲִֵ�ְְְְִִִִֵֶַַָָה�ר�ה
אמר�ר�מה לא �ר�מה', הא�� ה�ר�ת '�ל אמר: א� אבל ; ְְֲִֵֵַַַָָָָָָָֹ

אחד �יד� ועלתה מע�רה, אחד לתר� ה�ת��� ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ�ל��.
מ��י�, אחד לתר� נת��� �ר�מה; �ר�מת� � ְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָֹמ��י�

�ר�מה. אינ� � מחמ�י� אחד �יד� ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָועלתה

.Â� מע�רי� אחד אפ�� �יד� ועלתה �ר�מה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָה�פרי�
וחזר מ��י�, אחד �יד� ועלתה �ר� �ר�מה. ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָ�ר�מת�
�מע�ר�ת; ח�בת ה��ספת א�ת� � �ר�מה ל�� ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָוה�סי�

יאכל�ה �� ואחר ה�ע�ר�ת, ה�ה� מ��ה �ר��מפרי� . ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ויחזר �ר�מה, ז� הרי � ואחת מחמ�י� אחד �יד� ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹועלתה
��דע��; ה�ע�ר לה�לי� �די �נ�ה �ע� ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹויתר�
א� �מ�קל א� �מ�ה להפרי�� ל� י� � ה�את ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוה��ספת

ה��� מ� א�א יפרי��ה לא אבל ומבואר�מני�, [הסמו�, ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹ�ָ
ִָָ�רא��נה.להל�]

.Êמקצת �ר�מה,ה�פרי� אינ� ה�קצת א�ת� � ה�ר�מה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
להפרי� צרי� ,�� �י על וא� ה�רי; �ח�לק ה�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָוהרי
אחר�ת מ�ר�ת עליו יפרי� ולא מ���, מקצת א�ת� .�ר�מת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

.Áרי� �ר�מת �מקצת זה, מ�רי �ר�מה מקצת ְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָהפרי�
זה על מ�ה יתר� לא זה הרי � מ��� הא�מר:אחר . ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

'�דר�מ�' א� '�צפ�נ�' אמר א� � לת�כ�' ה�ה ה�רי ְְְְְִִִִֶַַַַָ'�ר�מת
ע�� לא וא� �ר�מת�; מ��� להפרי� וח�ב ,�� קרא �ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

�ל��.[סימ�] אמר לא ְַָָֹמק��,

.Ë��מק � �זה' ה�ה וה�רי ה�ה ה�רי '�ר�מת ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָאמר:
�ר�מת� נס��מה �� רא���, �ל �ר�מת� ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ��ס��מה

�ני .�ל ִֵֶ

.Èמדק�ק א�א �אמד; א�ת� מפרי�י� אי� מע�ר, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�ר�מת
���רה מפר� �ע�ר� �הרי � ה�ה ��מ� ואפ�� .��ע�ר�, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

.‡È,קל�� � ה��קל ודבר מ�דד, � לה�דד ��ר�� ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ�בר
מ�נה � למנ�ת� �אפ�ר �ל�קל�ודבר למנ�ת� אפ�ר היה . ְְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָ

וה��קל מ���, מ��ח וה��דד מ��ח, ה��נה � ְִֵֶַָ�ְְֵַָ�ְְְֶַָ�למדד�
מ�ניה�. ְִֵֶָ�ְמ��ח
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�מ�י� ה�ע�ר�ת; �מ� ה�ר�מה מ� �ט�רי� �לי�, ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָהביא�
עבר �לי�. �הביאה �יד�ע �מצמחת, ���רע� �ל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹי�דע?
�ר�מה. אינ� �לי�, הביא� ��א וזיתי� מ�ב�אה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָֹוהפרי�

.‡È,ה�ע�ר�ת �מ� ה�ר�מה מ� �ט�ר � ההפקר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָוכ�
ה�לואפ�� ח�בהפקיר הפקר, �דה ה��רע אבל ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

�מע�ר�ת. ְְִַַָ�תר�מה

.·È� �ר�מה מ��ה והפרי� ועבר ,�� וזכה קמה ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָהפקיר
ועבר �ה�, וזכה ��לי� הפקיר א� אבל �ר�מה; ז� ְְְְֲֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָהרי
ה�פרי� �ל וכ� �ר�מה. אינ� � �ר�מה מה� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָוהפרי�

�מע�ר�ת וכ� �ר�מה; אינ� ח�ב, �אינ� �ברי�מ�בר . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
�ב�ד�ת, ����ת א�ת� לזרע אד� �ני רב �ל �ר�� ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ�אי�
�מ� ה�ר�מה מ� �ט�רי� ה� הרי � ההפקר מ� חזקת� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָא�א
וגריס רכ�ה, �ל �בצל �כי, �על ה��� �ג�� ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָה�ע�ר�ת;

�ה�. וכ��צא ה�צר��ת, ועד�י� ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָה�לקי,

.‚È��ג� � ח�ב �אינ� �דבר �תר�מה �ח�ב �בר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָנתערב
נ��� פאה]זיתי מדי� עניי� מסיק,[של �זיתי ��תערב� ְְְִִִֵֵֵֵֶָָ

אחר�ת, �ר�ת ל� י� א� � �ציר �ענבי ע�לל�ת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵָוענבי
� א�� א�א ל� אי� וא� ח����. לפי הח�ב על ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָמ�ציא
ח�ב ה�ל �כא�� ה�ל, על מע�ר �תר�מת �ר�מה ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָֹֹמפרי�
ח���� לפי �ני, �מע�ר רא��� מע�ר �מפרי� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָ�תר�מה;

הח�ב. ַַָָָ�בר

.„Èטה�רה �י� טמאה �י� ל�ה�, � נטמאה�ר�מה אפ�� ; ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹ
להפרי� ח�ב זה הרי ��פרי�, קד� ��� ה�יר�� א� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹ�ִַַָָה�ג�
ה�ה "ואני, ��אמר: � ל�ה� ול�נ� �טמאה �ר�מה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ�ְְִֶָמ���

�ר�מתי" מ�מרת את ל� רבי�]נת�י טמאה[לשו� אחת , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
יהנ� וה�מאה, ל�הני�. נאכלת ה�ה�רה, טה�רה. ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחת
�ג� היה וא� א�ת�; מדליקי� �מ�, היה א� ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ��רפת�:

ה���ר. את �� מ�יקי� ,�� ְִִֵֶַַַַוכ��צא

.ÂË� ה�ע�ר נטמא א� נטמאת, א� � מע�ר �ר�מת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָוכ�
��רפת� להנ�ת ל�ה� ונ�נת �טמאה, א�ת� .מפרי�י� ְְִִַָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

.ÊË�מבר � מע�ר �ר�מת א� �ד�לה �ר�מה ה�פרי� ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָוכל
��פרי� �מ�קד� ה�צו�ת, �ל על ��ברכי� �דר� ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

�ברכ�ת. ְְִֵֶַָ��ארנ�

.ÊÈ��אפ לאר�, לח�צה מהאר� �ר�מה מ�ציאי� ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָאי�
וא�טמאה לאר�. לאר� מח�צה �ר�מה מביאי� ואי� . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

�אר� טמאה �היא מ�ני �אכל, לא ז� הרי � ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹהביא
��א �ר�מה 'ראינ� יאמר�: ��א ��ר�, ולא ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹֹהע�י�;
יאמר�: ��א לאר�, לח�צה �חזר ולא נ�רפת'; ְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹנטמאה
עד א�ת� מ�יחי� א�א לאר�'; לח�צה �ר�מה ְְִִִִֶֶַַָָָָָָ'מ�ציאי�
א� ה�סח ערב ��ב�א עד א� ל�ל, יד�עה טמאה ְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ִֵֶָ���מא

ות�ר�. חמ�, ְְִֵֵָָָָהיתה

ג ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

��אמר:‡. ה��רה, מ� �ע�ר ל� אי� �ד�לה, ְְֱִִֵֶֶַַָָָָ�ר�מה
את ��טרת אחת ח�ה אפ�� �ה�א, �ל � �גנ�" ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ"רא�ית
חכמי�; ��תנ� ��ע�ר א�א יפרי� לא �לכ�ח�ה, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹה�רי.
ל� י� ה�מאה, מ�ני ל�רפה ע�מדת �היא ה�ה, ְֵָ�ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ�ב�מ�

לכ�ח�ה. �ה�א �ל ְְְְִִֶַַָָלהפרי�

יפה,·. עי� חכמי�? ��תנ� �ע�ר� ה�א אחד[חלק]וכ�ה ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ
אחד רעה, ועי� מחמ�י�; אחד וה�ינ�נית, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמאר�עי�;

מ��י�. מאחד יפח�ת ולא ְְִִִִִִִֵֶָֹמ��י�.

�ר�מת‚. �ג�� עליה, מק�ידי� ה�הני� �אי� �ר�מה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�ל
מ��י� אחד לכ�ח�ה נ�לת � וה�ליסי� וא��החר�בי� . ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

�ר�מה, וער�בי �ר�מה, ���לי �ר�מת מ��י�: אחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָנ�לי�
�תר�מת ��גגה, א� �אנס ה�מאה �היתה טמאה ְְְְִֶַָָָֹ�ְְְֵֶַָָָָ�תר�מה
וה�ליסי�, ה��ח, �תר�מת לאר�, ח�צה �תר�מת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהק��,
אד�מ��ת, ��ע�רי� וה��רמ�סי�, וה�מז��ת, ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָוהחר�בי�,
הא�יטר��י� וכ� נק�ב; �אינ� עצי� �פר�ת �ה�, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכ��צא

מ��י�. אחד ��רמי� ית�מי�, �ר�ת ְְְְִִִִִִֵֶֶָ����רמי�

ולא„. �מ�קל, ולא �מ�ה, לא ז� �ר�מה ��רמי� ְְְְְְְִִִֵָָָֹֹֹאי�
�ע�ר �� נאמר ��א לפי � �מפרי��מני� א�מד, א�א ; ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

�מ� ה�ד�ד�דע�� את ה�א ��ר� אבל מחמ�י�. אחד ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ
���ת� �בק�ה �סל יתר� ולא ה�נ�י. ואת ה�ק�ל ִֶָָָ�ְְְְְְִֶֶַַַָָֹֹואת
יתר� ולא �לי��. א� חצי� �ה� ה�א ��ר� אבל ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָֹֹיד�עה,

מ�ה. �חצי� חצי�, ְְְִִֶֶֶָָָָ�סאה

ז�‰. הרי ח�י�, מקצת ו��ר ה�איל � �תר�מה ֲִֵ�ְְְְִִִִֵֶַַָָה�ר�ה
אמר�ר�מה לא �ר�מה', הא�� ה�ר�ת '�ל אמר: א� אבל ; ְְֲִֵֵַַַָָָָָָָֹ

אחד �יד� ועלתה מע�רה, אחד לתר� ה�ת��� ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ�ל��.
מ��י�, אחד לתר� נת��� �ר�מה; �ר�מת� � ְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָֹמ��י�

�ר�מה. אינ� � מחמ�י� אחד �יד� ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָועלתה

.Â� מע�רי� אחד אפ�� �יד� ועלתה �ר�מה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָה�פרי�
וחזר מ��י�, אחד �יד� ועלתה �ר� �ר�מה. ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָ�ר�מת�
�מע�ר�ת; ח�בת ה��ספת א�ת� � �ר�מה ל�� ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָוה�סי�

יאכל�ה �� ואחר ה�ע�ר�ת, ה�ה� מ��ה �ר��מפרי� . ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ויחזר �ר�מה, ז� הרי � ואחת מחמ�י� אחד �יד� ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹועלתה
��דע��; ה�ע�ר לה�לי� �די �נ�ה �ע� ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹויתר�
א� �מ�קל א� �מ�ה להפרי�� ל� י� � ה�את ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוה��ספת

ה��� מ� א�א יפרי��ה לא אבל ומבואר�מני�, [הסמו�, ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹ�ָ
ִָָ�רא��נה.להל�]

.Êמקצת �ר�מה,ה�פרי� אינ� ה�קצת א�ת� � ה�ר�מה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
להפרי� צרי� ,�� �י על וא� ה�רי; �ח�לק ה�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָוהרי
אחר�ת מ�ר�ת עליו יפרי� ולא מ���, מקצת א�ת� .�ר�מת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

.Áרי� �ר�מת �מקצת זה, מ�רי �ר�מה מקצת ְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָהפרי�
זה על מ�ה יתר� לא זה הרי � מ��� הא�מר:אחר . ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

'�דר�מ�' א� '�צפ�נ�' אמר א� � לת�כ�' ה�ה ה�רי ְְְְְִִִִֶַַַַָ'�ר�מת
ע�� לא וא� �ר�מת�; מ��� להפרי� וח�ב ,�� קרא �ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

�ל��.[סימ�] אמר לא ְַָָֹמק��,

.Ë��מק � �זה' ה�ה וה�רי ה�ה ה�רי '�ר�מת ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָאמר:
�ר�מת� נס��מה �� רא���, �ל �ר�מת� ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ��ס��מה

�ני .�ל ִֵֶ

.Èמדק�ק א�א �אמד; א�ת� מפרי�י� אי� מע�ר, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�ר�מת
���רה מפר� �ע�ר� �הרי � ה�ה ��מ� ואפ�� .��ע�ר�, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

.‡È,קל�� � ה��קל ודבר מ�דד, � לה�דד ��ר�� ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ�בר
מ�נה � למנ�ת� �אפ�ר �ל�קל�ודבר למנ�ת� אפ�ר היה . ְְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָ

וה��קל מ���, מ��ח וה��דד מ��ח, ה��נה � ְִֵֶַָ�ְְֵַָ�ְְְֶַָ�למדד�
מ�ניה�. ְִֵֶָ�ְמ��ח
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.·È,�מ�ע�ר לוי �� א�ת� ��פרי� � מע�ר �ר�מת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמצות
וי��� ה�ע�ר". את י�ראל �ני מאת תקח� "�י אמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

ל�וי, ה�ע�ר וי�� ל�ה�; ול�נ� א�ת�, להפרי� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹלי�ראל
ה�ע�ר. מ� מע�ר �היא �ר�מת� מ��� �הפרי� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָאחר

.‚È�קד ��לי�, ��ה�א רא��� מע�ר �הפרי� ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹי�ראל
ה�וי אי� � ל�וי �נתנ� �ד�לה, �ר�מה ויפרי� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ��ד��
א�א ��ד����, אחר �ד�לה �ר�מה מ��� להפרי� ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָח�ב
והפרי� י�ראל, �� א� אבל �לבד. מע�ר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָ�ר�מת
ל�וי �נתנ� �ד�לה, �ר�מה ��פרי� קד� ה�ג� מ� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹה�ע�ר
�תר�מת �ד�לה, �ר�מה מ��� להפרי� ה�וי ח�ב �ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
�ד�לה �תר�מה נתח�ב �ג�, ��ע�ה מאחר �מע�ר; ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

�גנ�". "רא�ית ְְֱִֵֶֶַָ��אמר:

.„È�ל�ה �ר�מת� י�� לא � ��לי� מע�ר ��קח לוי ��ְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
מ� מע�ר ל� ול�� ולזר�ת לד�� א�ת� ק�נסי� א�א ְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַָָ��לי�,
א� ה�ב� מ� מע�ר ל� ל�� ח�ב ואינ� ה�ג�; מ� ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָה�ע�ר
ל� ���נ� �מ� ��לי�, ה�ע�ר �ר�מת הפרי� וא� ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַָָהעצה.

ה�ב� ואת ה�רע את ל�ה� ונ�ת� ��ת�, זה הרי �מ�ני� . ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹ
��לי�, ה�ע�ר ��קח מ�ני לכ��? א�ת� קנס� ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָֹמה

�ד�לה. �ר�מה מ��� ְְְְִִִֶַָָוהפקיע

.ÂËלי אמר ��' ללוי: �אמר י�ראל ל��� מע�ר א�א, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אביו �הרי ;��� מע�ר לתר�מת ח���י� אי� � ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ�ידי'
ה�וי. לפל�ני ה�ע�ר ��ה צ�ה� �לפיכ� �ר�מת�, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהפרי�
� �ידי' ל� י� מע�ר ��ר א�א, לי 'אמר ל�: אמר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָוא�

��� מע�ר לתר�מת .ח���י� ְְֲִִֵֶַַ

.ÊËמינית�� מ�מ�נה אחד �� �היה מע�ר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ�ר�מת
קורטוב] ונקרא אינ�[הלוג, מ�א�, �ח�ת ל�ה�; מ�ליכ� ,ִִֵֵַָָָֹ

�ביי� ו��רפ�. �א�ר, מ�ליכ� א�א לה�ליכ�, �� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָמ��ל
��היה �בלבד ל�ה�; מ�ליכ� �ה�א, �ל אפ�� � ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ�ב�מ�
א� טמאה, היתה א� אבל �טה�רה; ו�אית, מע�ר ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָ�ר�מת
�� מ��ל אינ� ��ע�ר, �� אי� א� � �מאי �ל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�היתה

��רפ�. ְֶָָא�א

.ÊÈ���ה מ� א�א �ד�לה, �ר�מה ��רמי� הי�אי� �יצד? . ְְְִִֵֶַָָָ�ֵַָָ
לא � אחר �בית סאה וחמ�י� זה, �בית סאה חמ�י� ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹל�
מפרי� ��מצא ה�אה, על סאי� ��י מה� מאחד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיפרי�
ה���, מ� ��א הפרי� וא� אחר. מק�� על ָ�ְְִִִִִֵֶַַַָָֹמ�ק��
א� אבל �מ�ר; ה�פר� ��היה וה�א, �ר�מה; ְֲִָָָ�ְְְְִֶֶַָָ�ר�מת�
ואמר: מ���רי�, �ה� וראה �מ�, א� יי� ��י טע�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיה
�ל��. אמר לא � ��ביתי' �ר�ת על �ר�מה ה� ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָֹ'הרי

.ÁÈבית�� מג�ר�ת ��י א� ה�ית, �ת�� המפ�רי� ְְְְִִִֵֶַַַָ�ְֵַ�ר�ת
ה�ל על אחד מ� ��ר� � �בלה,אחד וע��לי �ב�אה, ��י . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

מאחד ��רמי� אחת, �ה�פה הי� א� � �ר�גר�ת �ל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָוחב��ת
ה�ל ��ר�על �יה�, את סת� ��א עד � יי� �ל חב��ת . ִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ואחת. אחת מ�ל ��ר� �מ��ת�, ה�ל; על ְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹמאחת

.ËÈ.ה�ל על מאחד ��ר� ���ה, �מ�יח ירק ��י מל�ט ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהיה
מיני� הביא ואחד; אחד מ�ל ��ר� �יניה�, אחד מי� ְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָהביא
אחר �מי� מ�מ�ה �כר�ב מ�מעלה �ר�ב �ק�ה, ְְְְְִִִֵַַַָָָ�ְְֵַהר�ה

ה�ח��� על העלי�� מ� יתר� לא � ה�י��אמצע וא� . ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹ

�ע�ר �זמ� ה�ל, על מאחד ��ר� � ��ר� צ��רי� ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹחמ�ה
ואחד. אחד מ�ל ��ר� ק��, ה�ר� ע�ר אי� ק��; ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹה�ר�

.Î���ה מ� ��א א�ת� מפרי�י� � מע�ר ,�ר�מת ְְֲִִִֵֶַַַַָֹ�ָ
מע�ר�תיכ� "מ�ל אפ��[מתנותיכ�]��אמר: �רימ�"; ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹ

� אחרת �מדינה אחר �מע�ר ז�, �מדינה אחד ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמע�ר
��רמי� אי� חכמי� ותלמידי ה�ל. על אחת �ר�מה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹמפרי�

�ר�מת ואפ�� ה���, מ� מע�ר.א�א ִֶַָ�ְֲֲִֵַַַָ

.‡Î���מ נ�לה ��א רא��� מע�ר ל� �היה לוי ��ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
� �טבל� וה�א וה�ל�, עליו מפרי� להי�ת וה�יח� ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָ�ר�מת�,

ע��י �ע�ה א�רמה י�ראל, �ני מע�ר את "�י ��אמר: , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
לאחר. �ר�מה ��� את ע��ה �ה�א מל�ד לה'", ְְֵַָ�ְִֵֶֶֶַַָירימ�

.·Î�ה�יח �� ואחר �ח�ה, מע�ר �ר�מת מ��� ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָהפרי�
מע�ר, �ר�מת ��� ��ע�ה עד וה�ל� עליו מפרי� ְֲֵַַ�ְְְִִֵֵֶֶַַָָָלהי�ת
מק���, "את ��אמר: �ל��, ע�ה לא � ל�ה� ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹוי�נ��

�ר�מהמ���" א�ת� ע��ה �ת�כ�, ��ד�יו �זמ� : ְְְִִֶֶֶַָָָָ
�ר�מה א�ת� ע��ה אינ� �ת�כ�, קד�יו אי� ְְֲִֵֵֵֶַָָָָלאחרי�;
�ר�מה עליה� מפרי� להי�ת �ר�ת ה��יח וכ� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלאחרי�.
להי�ת ה�יח� וא� לתר�מה; טבלי� ��הי� צרי� ְְְְְְִִִִִִִִֶָָָָָ�ד�לה,

למע�ר. טבלי� ��הי� צרי� מע�ר, עליה� ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמפרי�

.‚Îעל א�ת� מפרי�י� �מע�ר�ת, �ר�מ�ת ְְְְְִִִִֶַַַַַָ���פרי�י�
�� ואחר ל�ל, �ח�ה ���רי� מפרי� �יצד? ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹה�דר.
מע�ר �� ואחר רא���, מע�ר �� ואחר �ד�לה, ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָ�ר�מה
מע�ר א� לרא���, �ני וה�ק�י� עני. מע�ר א� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָ�ני
�עבר �י על א� � לב��רי� �ר�מה �הק�י� א� ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָלתר�מה,
�לא �ה�א �מ�י� ע��י. �ע�ה מה תע�ה, לא ְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹעל
�אחר לא תאחר", לא ודמע� "מלאת� ��אמר: ְְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹתע�ה?

זה. לאו על ל�קי� ואי� להק�ימ�; �רא�י ְְְִִֵֶֶַַָָָָ�בר

.„Îאחד� מע�ר �תר�מת �ד�לה �ר�מה להפרי� ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָהר�צה
��לי� ��ל�י� מ�ל�ה אחד מפרי� שלושה� [שה� ְְְְִִִִֶַָָֹֹ

מעשר] לתרומת ואחד גדולה, לתרומה שני� � מאה ,מתו�

זהוא�מר �צד ה�א הרי �א�, ��� מ�אה 'אחד : ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ה�א �הפר��י, מ�ה וה��אר ח�י�; ה�א והרי ְְְְִִִִִֶֶַַָ�ְְֲִִֵֶַַ�הפר��י,
א��, ח�י� למאה להי�ת �רא�י וה�ע�ר ה�ל; על ִֵ�ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ�ר�מה
ה�ר�מה על יתר ה��אר וזה �הפר��י; זה �צד ה�א ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהרי
ה�ל'. על מע�ר �ר�מת ה�א הרי �הפר��י, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַֹמ�ה

ה'תש"ע תשרי ו' חמישי יו�

ד ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

�מע�ר�ת‡. �ר�מ�ת ל� להפרי� �ליח אד� �ע��ה ְְְְִִֶַַַַָָָ
ואי� ה�ליח; את לר��ת א��", �� �רימ� ��" ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ��אמר:
�ני א�� מה � א��" ��" ��אמר: ��י, �ליח ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָע��י�

�רית. �ני �ל�חכ� א� ְְְְֲִִֵֶַ�רית,

�ר�מה:·. �ר�מת� אי� �רמ�, וא� יתרמ�; לא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹחמ�ה
י�ראל, �ל ��ר� וה�כרי וה�ט�; וה��טה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהחר�,
�ר��ת ��א ,��� �אינ� את וה��ר� �ר��ת�; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹואפ��
ז� הרי � אחרי� �ל על מ��� ה��ר� אבל ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָה�עלי�.
לכל ���תנ� ,��� הנאה וט�בת �ר�תיה�; ות�� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�ר�מה,

��רצה. ְִֵֶֶֹ�ה�
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ול�ט‚. חבר� �דה לת�� ��רד א� �ר��ת, ��א ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹה��ר�
ה�ית �על �א א� � ותר� ���ח� �די �ר��ת ��א ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�ר�ת
מ�ה יפ�ת �� הי� א� � ה�פ�ת' אצל 'ה�� ל�: ְִִֵֵֶַַַַָָָָָואמר
הי� לא וא� מק�יד; אינ� �הרי �ר�מה, �ר�מת� � ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ��ר�
אמר ��א �ר�מה, �ר�מת� אי� � ��ר� מ�ה יפ�ת ��ְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
וה�סי� ול�ט ה�ית �על �א וא� מח�י. �ר� על א�א ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָל�

�ר�מה �ר�מת� ל�, אי� �י� מה� יפ�ת ל� י� �י� �. ְְֵֵֵֵֵֶָָָ

�ר�מה„. �ר�מת� �רמ�, וא� יתרמ�; לא חר�חמ�ה : ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָֹֹ
והא�� ה�רכה; ��מע �אינ� לפי ��מע, ואינ� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָמד�ר
לבר�; יכ�לי� �אינ� מ�ני � והער� מד�ר, ואינ� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ���מע
�להפרי� לכ�� יכ�לי� �אינ� מ�ני � וה��מה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוה���ר

ה�פה. ֶֶַָאת

��י‰. הביא ��א �י על א� � נדרי� לע�נת �ה�יע ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹקט�
�ר�מה, �ר�מת� �ר�, א� � �ד�ל נע�ה ולא ְְְְֲִַַָָָָָָֹ�ער�ת,
ק�מי� והק��� ונדריה� ה�איל ��רה; �ל �תר�מה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואפ��

��דרי�. ��ארנ� �מ� ה��רה, ְְְִִֵֶַַַָָמ�

.Â�ואינ לתר�, והל� לי', �תר� 'צא ל�ל�ח�: ְְְְְִִִֵֵֵַָָֹֹהא�מר
אי� � �ר�� �רי� �מצא �בא �ר�, לא א� �ר� א� ְִִֵֵַַַָָָָָָֹי�דע

�ר�� ע��החזקת� �ליח חזקת �א��רי� א�מרי� �אי� ; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
�ר��ל אחר ��א וח��� להחמיר; א�א להקל, יח�ת� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

�ר��ת. ְִֶֹ��א

.Êעל� �ל �דע�� ��ר� � �תר�' 'צא ל�ל�ח�: ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹהא�מר
אחדה�ית מפרי� רעה, עי� �על �ה�א �� י�דע היה א� : ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

אחד ל� מפרי� �בעה, נפ� �על היה וא� ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמ��י�;
�בינ�נית, ל� מפרי� � �ע�� י�דע אינ� וא� ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָמאר�עי�.
אחד �יד� ועלתה לבינ�נית, נת��� מחמ�י�. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאחד
נת��� וא� �ר�מה; �ר�מת� � מ��י� אחד א� ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָמאר�עי�
ואר�עי� מ��עה אחד אפ�� ותר� ה�ינ�נית, על ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָלה�סי�

�ר�מה. �ר�מת� אי� �ְְֵָָ

.Á,מע�ר�ת� �תר�מה ח�בי� � ה��פי� ְְִִִַַַָָָ�ֵַ�ר�ת
"מע�רתיכ�" אי���אמר: וה��פי� �ני�; �ל אפ�� , ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַֹ�ִֵָ

מה�, ה��ר� �ל א�א מ�ה, זה ר��ת ל�ל ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹצריכי�
ותר� ה�ני �בא מה�, אחד �ר� �ר�מה. ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�ר�מת�
ממחי� הי� א� � חבר� ��ר� ידע לא �הרי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ר�מה,
הי� לא וא� �ר�מה. אינ� ה�ני �ר�מת זה, על ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹזה
ה�ני �ר�מת אי� ��ע�ר, הרא��� ותר� ְְְִִִִֵֵַַַַַָָממחי�
�ניה� �ר�מת ��ע�ר, הרא��� �ר� לא וא� ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ�ר�מה;

ְָ�ר�מה.

.Ë:�ו�פחת לעב�� א� �ית� לב� א� ל��פ� ְְְְְִֵֶַָָ�ְֵָהא�מר
א� � ��תרמ� קד� �ליח�ת� �ב�ל לתר�, והלכ� ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָֹֹֹֹ'�ר�',
�אמר �ג�� � ��ה וא� �ר�מה; �ר�מת� ה�ליח, ��ה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹלא

ה�פ��', מ� '�ר� �ב�לל�: ה�איל � ה�ר�� מ� ותר� ְְִִִִֵַַַָָָֹ
�ר�מה אינ� מ�ד�, .�ליח�ת� ְְִִֵֶָָֹ

.È�ר� ��א עד א� � וע�ב ה�ית �על �בא ��ר�, ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאריס
�ר�מת� ע�ב, מ��ר� וא� �ר�מה; �ר�מת� אי� ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָע�ב,

ית�מי�.�ר�מה נכסי ��רמי� והא�יטר��י� . ְְְְְְִִִִִֵֶָָ

.‡È�וה�זל הי�ה��ב וא� �ר�מה; �ר�מת� והא�ס, ְְְְְְִַַַַַָָָָָָָָ
�ר�מה. �ר�מת� אי� ר�דפי�, ְְְְִִֵַָָָָה�עלי�

.·È�ה� מה על ��רמי� והא�ה, והעבד וה�כיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה��
�בר ��ר� אד� �אי� ה�ל, על יתרמ� לא אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹא�כלי�;
�ע�ת� והא�ה אביו, �לח� על ��א�כל ה�� .��� ְְְִִִָָָָָָ�ְֵֵֵֶֶֶַַ�אינ�

�ר��ת. �ה� מ�ני ��רמי�, �ְְְִִִֵֵֶ

.‚Èעל� מ�עת ��א לתר� ר��ת לה� אי� ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹה��עלי�,
ה�י�, את לט�א ירצ� �א� � ��ת ה��רכי� מ� ח�� ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַה�ית;
על והאמינ� לה� ��סר �לפי מ�ד; א�ת� מט�אי� ה� ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהרי

�ר�מת� �רמ�, וא� ��ל�חי�, ה� הרי .�ר�מה��, ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָ

.„Èלי�פ�על '�נ� ה�ית: �על ל� ותר�,�אמר �רני', ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
�ר�מה �ר�מת� � ��� �� .ואחר ְְְִֵַַָָָ

.ÂË�אינ� ��רה �י� � מ��� �ר�מה �הפרי� ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָה�כרי
ח�ב �אינ� לפי �ר�מת��ר�מה, ��היה �זר�, �מ�בריה� . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ה�מ�� זה יהיה ��א �יסי�, �עלי מ��� � �זרה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ר�מה;
ה��י את �ב�דקי� לפטר�. �די �ג�י א�ת� ויתלה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָלי�ראל,
הפר��יה', י�ראל '�דעת אמר, א� �ר�מה: ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ�הפרי�
ל�מי�. �ל�� ��א �ניזה, טע�נה � לאו וא� ל�ה�; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ��ת�
�הפרי� ��י אבל י�ראל. �אר� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ��ה
�אינ� א�ת� מ�דיעי� עליה; �זר� לא לאר�, �ח�צה ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ�ר�מה

�לל. �ר�מה ואינ� ְְְִֵָָָָצרי�,

.ÊË���ואמרה�ת 'מע�ר' 'מע�ר', ואמר '�ר�מה' ל�מר ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָָ
�ל�� אמר לא � �וי�.'�ר�מה' ול�� �יו ��היה עד ; ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹ

הרי � �ל�� ��פתיו ה�ציא ולא �מח�ב��, �ר�מה ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹהפרי�
�מח�בה �ר�מתכ�", לכ� "ונח�ב ��אמר: �ר�מה, ְְְְְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָז�

�ר�מה. �היה ְְְִִֶַָ�לבד

.ÊÈ�היאה�פרי הרי ה�נאי, נתק�� א� � �נאי על �ר�מה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָ
נתק� לא וא� �ר�מה�ר�מה; אינ� �ר�מה�, ה�פרי� וכ� . ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ

לחכ� עליה� נ�אל זה הרי � עליה� ונח� מע�ר�ת, ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָא�
�מ�ת ח�י� ותחזר ה�דרי�, �אר ���ירי� �דר� ל�, ְִ�ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹ�מ�יר
א� �ח�ה, �הפרי� א�ת� �נ�ה �ע� ��פרי� עד � ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ�היתה

אחר�ת. ֲֵֵ�ר�ת

.ÁÈ�מנתה��ר על �ר�מה ז� 'הרי ואמר: יי�, �ל ��ר ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָ
�מ� ה�בר מ� �ל� ��עלה צרי� � �ל�' ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ��עלה
מד�עת אינ� נ��רה, וא� ה�מאה; מ� לא אבל .ה�פיכה, ְֲִִַַָָֹ�ְְְְְִִֵַַַָָָ
ל��ר ��יע לא �ת�ל�ל א� �� ��בר �א� �מק�� ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹה�יח�

ה�נאי. נתק�� ��בר מד�עת, ז� הרי �ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָ

.ËÈתר�מת��ה� אבל �ד�לה. �תר�מה אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָ
נתק�� �עלתה, �יו� � ה��� מ� ��א לתר� ���ר ְְִֵֵֶַָָָָ�ְִִֶַָֹֹ�ֲֵֶַמע�ר,
א� ����רה �י על וא� � מע�ר �ר�מת היא והרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָ�נא�;

��טמאת ל�מר צרי� ואי� .נ��כה, ְְְְִִִֵֶַָָָ

.Î:א�הא�מר ח�י�', ו��מ�ה �ר�מה '��מעלה ְְְְְֵֶֶַַָָָָ�ִ
�ה�בר ק�מי�, �בריו � �ר�מה' ו��מ�ה ח�י� ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָ�ְְֶַָ'��מעלה

ה��ר� �דעת .�ל�י ְֵַַַָ

.‡Î�ז ��היה ל�� את ��כ�� צרי� � ה�ר� את ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹה��ר�
���טיעי� מה ועל ה�רי, על שלא�ר�מה קטועות [שבלי� ְְְְִִִֶַַַַַָ

ה��ר�נידושו] ה�ב�. ��ת�� מה ועל ���דדי�, מה ועל ,ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
��חרצ�י�, מה על לתר� ל�� את ��כ�� צרי� � ה�קב ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹאת

����גי� מה צרי�[קליפות]ועל יי�, �ל ה��ר את ה��ר� . ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
���פת מה על לתר� ל�� את נת���,[פסולת]��כ�� לא וא� . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹ
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ול�ט‚. חבר� �דה לת�� ��רד א� �ר��ת, ��א ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹה��ר�
ה�ית �על �א א� � ותר� ���ח� �די �ר��ת ��א ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�ר�ת
מ�ה יפ�ת �� הי� א� � ה�פ�ת' אצל 'ה�� ל�: ְִִֵֵֶַַַַָָָָָואמר
הי� לא וא� מק�יד; אינ� �הרי �ר�מה, �ר�מת� � ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ��ר�
אמר ��א �ר�מה, �ר�מת� אי� � ��ר� מ�ה יפ�ת ��ְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
וה�סי� ול�ט ה�ית �על �א וא� מח�י. �ר� על א�א ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָל�

�ר�מה �ר�מת� ל�, אי� �י� מה� יפ�ת ל� י� �י� �. ְְֵֵֵֵֵֶָָָ

�ר�מה„. �ר�מת� �רמ�, וא� יתרמ�; לא חר�חמ�ה : ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָֹֹ
והא�� ה�רכה; ��מע �אינ� לפי ��מע, ואינ� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָמד�ר
לבר�; יכ�לי� �אינ� מ�ני � והער� מד�ר, ואינ� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ���מע
�להפרי� לכ�� יכ�לי� �אינ� מ�ני � וה��מה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוה���ר

ה�פה. ֶֶַָאת

��י‰. הביא ��א �י על א� � נדרי� לע�נת �ה�יע ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹקט�
�ר�מה, �ר�מת� �ר�, א� � �ד�ל נע�ה ולא ְְְְֲִַַָָָָָָֹ�ער�ת,
ק�מי� והק��� ונדריה� ה�איל ��רה; �ל �תר�מה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואפ��

��דרי�. ��ארנ� �מ� ה��רה, ְְְִִֵֶַַַָָמ�

.Â�ואינ לתר�, והל� לי', �תר� 'צא ל�ל�ח�: ְְְְְִִִֵֵֵַָָֹֹהא�מר
אי� � �ר�� �רי� �מצא �בא �ר�, לא א� �ר� א� ְִִֵֵַַַָָָָָָֹי�דע

�ר�� ע��החזקת� �ליח חזקת �א��רי� א�מרי� �אי� ; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
�ר��ל אחר ��א וח��� להחמיר; א�א להקל, יח�ת� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

�ר��ת. ְִֶֹ��א

.Êעל� �ל �דע�� ��ר� � �תר�' 'צא ל�ל�ח�: ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹהא�מר
אחדה�ית מפרי� רעה, עי� �על �ה�א �� י�דע היה א� : ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

אחד ל� מפרי� �בעה, נפ� �על היה וא� ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמ��י�;
�בינ�נית, ל� מפרי� � �ע�� י�דע אינ� וא� ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָמאר�עי�.
אחד �יד� ועלתה לבינ�נית, נת��� מחמ�י�. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאחד
נת��� וא� �ר�מה; �ר�מת� � מ��י� אחד א� ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָמאר�עי�
ואר�עי� מ��עה אחד אפ�� ותר� ה�ינ�נית, על ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָלה�סי�

�ר�מה. �ר�מת� אי� �ְְֵָָ

.Á,מע�ר�ת� �תר�מה ח�בי� � ה��פי� ְְִִִַַַָָָ�ֵַ�ר�ת
"מע�רתיכ�" אי���אמר: וה��פי� �ני�; �ל אפ�� , ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַֹ�ִֵָ

מה�, ה��ר� �ל א�א מ�ה, זה ר��ת ל�ל ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹצריכי�
ותר� ה�ני �בא מה�, אחד �ר� �ר�מה. ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�ר�מת�
ממחי� הי� א� � חבר� ��ר� ידע לא �הרי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ר�מה,
הי� לא וא� �ר�מה. אינ� ה�ני �ר�מת זה, על ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹזה
ה�ני �ר�מת אי� ��ע�ר, הרא��� ותר� ְְְִִִִֵֵַַַַַָָממחי�
�ניה� �ר�מת ��ע�ר, הרא��� �ר� לא וא� ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ�ר�מה;

ְָ�ר�מה.

.Ë:�ו�פחת לעב�� א� �ית� לב� א� ל��פ� ְְְְְִֵֶַָָ�ְֵָהא�מר
א� � ��תרמ� קד� �ליח�ת� �ב�ל לתר�, והלכ� ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָֹֹֹֹ'�ר�',
�אמר �ג�� � ��ה וא� �ר�מה; �ר�מת� ה�ליח, ��ה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹלא

ה�פ��', מ� '�ר� �ב�לל�: ה�איל � ה�ר�� מ� ותר� ְְִִִִֵַַַָָָֹ
�ר�מה אינ� מ�ד�, .�ליח�ת� ְְִִֵֶָָֹ

.È�ר� ��א עד א� � וע�ב ה�ית �על �בא ��ר�, ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאריס
�ר�מת� ע�ב, מ��ר� וא� �ר�מה; �ר�מת� אי� ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָע�ב,

ית�מי�.�ר�מה נכסי ��רמי� והא�יטר��י� . ְְְְְְִִִִִֵֶָָ

.‡È�וה�זל הי�ה��ב וא� �ר�מה; �ר�מת� והא�ס, ְְְְְְִַַַַַָָָָָָָָ
�ר�מה. �ר�מת� אי� ר�דפי�, ְְְְִִֵַָָָָה�עלי�

.·È�ה� מה על ��רמי� והא�ה, והעבד וה�כיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה��
�בר ��ר� אד� �אי� ה�ל, על יתרמ� לא אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹא�כלי�;
�ע�ת� והא�ה אביו, �לח� על ��א�כל ה�� .��� ְְְִִִָָָָָָ�ְֵֵֵֶֶֶַַ�אינ�

�ר��ת. �ה� מ�ני ��רמי�, �ְְְִִִֵֵֶ

.‚Èעל� מ�עת ��א לתר� ר��ת לה� אי� ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹה��עלי�,
ה�י�, את לט�א ירצ� �א� � ��ת ה��רכי� מ� ח�� ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַה�ית;
על והאמינ� לה� ��סר �לפי מ�ד; א�ת� מט�אי� ה� ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהרי

�ר�מת� �רמ�, וא� ��ל�חי�, ה� הרי .�ר�מה��, ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָ

.„Èלי�פ�על '�נ� ה�ית: �על ל� ותר�,�אמר �רני', ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
�ר�מה �ר�מת� � ��� �� .ואחר ְְְִֵַַָָָ

.ÂË�אינ� ��רה �י� � מ��� �ר�מה �הפרי� ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָה�כרי
ח�ב �אינ� לפי �ר�מת��ר�מה, ��היה �זר�, �מ�בריה� . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ה�מ�� זה יהיה ��א �יסי�, �עלי מ��� � �זרה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ר�מה;
ה��י את �ב�דקי� לפטר�. �די �ג�י א�ת� ויתלה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָלי�ראל,
הפר��יה', י�ראל '�דעת אמר, א� �ר�מה: ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ�הפרי�
ל�מי�. �ל�� ��א �ניזה, טע�נה � לאו וא� ל�ה�; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ��ת�
�הפרי� ��י אבל י�ראל. �אר� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ��ה
�אינ� א�ת� מ�דיעי� עליה; �זר� לא לאר�, �ח�צה ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ�ר�מה

�לל. �ר�מה ואינ� ְְְִֵָָָָצרי�,

.ÊË���ואמרה�ת 'מע�ר' 'מע�ר', ואמר '�ר�מה' ל�מר ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָָ
�ל�� אמר לא � �וי�.'�ר�מה' ול�� �יו ��היה עד ; ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹ

הרי � �ל�� ��פתיו ה�ציא ולא �מח�ב��, �ר�מה ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹהפרי�
�מח�בה �ר�מתכ�", לכ� "ונח�ב ��אמר: �ר�מה, ְְְְְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָז�

�ר�מה. �היה ְְְִִֶַָ�לבד

.ÊÈ�היאה�פרי הרי ה�נאי, נתק�� א� � �נאי על �ר�מה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָ
נתק� לא וא� �ר�מה�ר�מה; אינ� �ר�מה�, ה�פרי� וכ� . ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ

לחכ� עליה� נ�אל זה הרי � עליה� ונח� מע�ר�ת, ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָא�
�מ�ת ח�י� ותחזר ה�דרי�, �אר ���ירי� �דר� ל�, ְִ�ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹ�מ�יר
א� �ח�ה, �הפרי� א�ת� �נ�ה �ע� ��פרי� עד � ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ�היתה

אחר�ת. ֲֵֵ�ר�ת

.ÁÈ�מנתה��ר על �ר�מה ז� 'הרי ואמר: יי�, �ל ��ר ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָ
�מ� ה�בר מ� �ל� ��עלה צרי� � �ל�' ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ��עלה
מד�עת אינ� נ��רה, וא� ה�מאה; מ� לא אבל .ה�פיכה, ְֲִִַַָָֹ�ְְְְְִִֵַַַָָָ
ל��ר ��יע לא �ת�ל�ל א� �� ��בר �א� �מק�� ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹה�יח�

ה�נאי. נתק�� ��בר מד�עת, ז� הרי �ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָ

.ËÈתר�מת��ה� אבל �ד�לה. �תר�מה אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָ
נתק�� �עלתה, �יו� � ה��� מ� ��א לתר� ���ר ְְִֵֵֶַָָָָ�ְִִֶַָֹֹ�ֲֵֶַמע�ר,
א� ����רה �י על וא� � מע�ר �ר�מת היא והרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָ�נא�;

��טמאת ל�מר צרי� ואי� .נ��כה, ְְְְִִִֵֶַָָָ

.Î:א�הא�מר ח�י�', ו��מ�ה �ר�מה '��מעלה ְְְְְֵֶֶַַָָָָ�ִ
�ה�בר ק�מי�, �בריו � �ר�מה' ו��מ�ה ח�י� ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָ�ְְֶַָ'��מעלה

ה��ר� �דעת .�ל�י ְֵַַַָ

.‡Î�ז ��היה ל�� את ��כ�� צרי� � ה�ר� את ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹה��ר�
���טיעי� מה ועל ה�רי, על שלא�ר�מה קטועות [שבלי� ְְְְִִִֶַַַַַָ

ה��ר�נידושו] ה�ב�. ��ת�� מה ועל ���דדי�, מה ועל ,ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
��חרצ�י�, מה על לתר� ל�� את ��כ�� צרי� � ה�קב ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹאת

����גי� מה צרי�[קליפות]ועל יי�, �ל ה��ר את ה��ר� . ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
���פת מה על לתר� ל�� את נת���,[פסולת]��כ�� לא וא� . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹ
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�ה�ר�מה ה�א, �י� �ית ��נאי ה�ל; נפטר � סת� �ר� ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹא�א
�צד �אני� ונמצא� �אני�, �ל �ל��ה ה��ר� ה�ל. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹעל
ה�ל. על לתר� ��ל�� מ�ני �ט�רי�, א�� הרי � ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹה�ל��ה

ה ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ה�פה‡. מ� א�א ��רמי� אתאי� "�הרימכ� ��אמר: , ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
א� ה�תק��, מ� ��ר� � �ה� �� אי� וא� מ���"; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹחל��
�אני� ��ר� �יצד? מתק��. �אינ� יפה �� ��� �י ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָעל

ה�ר�גר�ת מיובשות]על �ה�,[תאני� �� �אי� �במק�� ; ְְֵֵֶַַָָֹ
�אני� לע��ת רגיל וא� ה�אני�. על �ר�גר�ת ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ��ר�
�מק�� אפ�� ה�ר�גר�ת, על ה�אני� מ� ��ר� � ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ�ר�גר�ת
מ� ��רמי� אי� � �ה� �� ��� �מק�� אבל �ה�. �� ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹ�אי�
לע��ת ��ר�� �מק�� אפ�� ה�אני�, על ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָה�ר�גר�ת

�ר�גר�ת. ְְִֵָ�אני�

לא·. אבל קט�, �ה�א �י על א� �ל�, �צל ְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹות�רמי�
�ד�ל �ה�א �י על א� �צל, ��רמי�חצי אי� מק��. �כל � ְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

וכמלאה ה�ר�, מ� "��ג� ��אמר: מינ�, �אינ� על ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמ�י�
�ר�מה. אינ� �ר�, וא� ה�קב"; ְְִִֵֶַַָָָָמ�

�ל‚. אחד, ח�י� מי� �ל אחד, מי� � וה�לפפ�� ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָה���ת
וכל זה. על מ�ה ות�ר� אחד; �דבלה �גר�גר�ת �אני� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמי�
מ� אפ�� זה, על מ�ה יתר� לא � �חבר� �לאי� ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַֹֹ�ה�א

הרע על וחמ�י�ה�פה ח�י� סאה חמ�י� ל� הי� �יצד? . ְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
� ח�י� סאי� �ני ה�ל על והפרי� אחד, �בית ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹ�ע�רי�
ה�פה מ� ��ר� � �חבר� �לאי� �אינ� וכל �ר�מה. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאינ�
הרע מ� �ר� וא� ה�פה; על הרע מ� לא אבל הרע, ְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹעל
הח�י�, על ה��ני� מ� ח�� � �ר�מה �ר�מת� ה�פה, ְְִִִִֶַַַַַָָָעל

אד�. מאכל ה��ני� �אי� ְֲִִֵֵֶַַַָָמ�ני

��א„. �בר על מלאכ�� ��גמרה מ�בר ��רמי� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹאי�
�בר על מלאכ�� נגמרה ��א מ�בר ולא מלאכ��, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֹנגמרה
על מלאכ�� נגמרה ��א מ�בר ולא מלאכ��, ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹ��גמרה

מלאכ�� נגמרה ��א ה�ר�,�בר מ� "��ג� ��אמר: � ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
�רמ�, וא� ה�מ�ר; על ה�מ�ר מ� ה�קב", מ� ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָוכמלאה

�ר�מה. ְְָָָ�ר�מת�

מ��כבר‰. ה�ר�? את ��רמי� �בר[יסנ�]מאימתי ; ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
�ב�ר �אינ� על ה�ב�ר מ� ��ר� ��לי�מקצת, המכ�ס . ְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

מליל�ת לע��ת� �ית� שה�]לת�� כמות זה[לאכל� הרי , ְְֲֲִֵֵֶַָ
��לי�. מה� ֳִִֵֵֶ��ר�

.Â;וערב �תי �� מ��ה�כ� ה�ת? את ��רמי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמאימתי
מ��עטנ� ה�יתי�? את ��רמי� סחיטת�]מאימתי .[מתחילת ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.Ê�ר�מת� �ר�, וא� ה�מא; על ה�ה�ר מ� ��רמי� ְְְִִִֵֵַַַַָָָָאי�
��טמא�ר�מה �בלה �ל �ע��ל מ�יני, למ�ה והלכה . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

.��� ה�מא על ��� ה�ה�ר מ� לכ�ח�ה ��רמי� � ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָמקצת�
�ל אג�ה אפ�� א�א אחד, ��� �ה�א �לבד הע��ל ֶָ�ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָֹולא
��רמי� � מקצת� ��טמאת ח�י� �ל ערמה אפ�� ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָירק,
ע��לי� �ני הי� א� אבל .��� ה�מא על ��� ה�ה�ר ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמ�
טה�רה ואחת טמאה אחת ערמ�ת, ��י א� אג��ת ��י ְְְְֲֵֵֵַַַַָָ�ְֲֵא�
ות�רמי� לכ�ח�ה. ה�מא על ה�ה�ר מ� יתר� לא � ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹ�צ��
��אמר: � לכ�ח�ה ה�מא על ה�ה�ר מ� מע�ר ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ�ר�מת

.��� המק�� מ� טל מ���", מק��� ֶָ�ְְְִִִֶֶַֹ"את

.Á,גג��� � �ר� וא� ה�ה�ר. על ה�מא מ� ��רמי� ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָאי�
וזה ה�ירי�, את ��� לא � �מזיד �ר�מה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ�ר�מת�

ויתר� ויחזר �ר�מה, ��א�הרי� אמ�רי�? �ברי� ��ה . ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹ
ה�מא מ� לתר� ���ר ו�גג ידע, א� אבל ��מאה; ְִִֵַָָֹ�ְְֲִֶַַָָָָ�ַַָידע

הרי � ה�ה�ר מע�ר.על �תר�מת וכ� ��זיד. ה�א ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָ

.Ëעל ה�ל�� מ� ולא ה�ל��, על המח�ר מ� ��רמי� ְִַַַַָָָֹ�ְְִִֵַאי�
א��המח�ר '�ר�ת ואמר: �ל��י�, �ר�ת ל� הי� �יצד? . ְַ�ְְִֵֵֵֵַַָָָ

המח�רי�' א�� �ר�ת על �ר�מה שלו]יהי� אפ��[שאינ� , ְְְִֵֵַַָ�ֲִִָ
ער�ג�ת ��י ל� �הי� א� 'לכ���ל��', ואמר:[שלו]אמר , ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

ז� ער�גה �ר�ת על �ר�מה יהי� �ל��י� ז� ער�גה ְְְֲֲִִֵֵַָָָ'�ר�ת
�ר�מה יהי� מח�רי� ז� ער�גה '�ר�ת �אמר: א� ְְִִָָ�ְֲִֵֶַָָָ�ְמח�רי�',
א� אבל �ל��. אמר לא � �ל��י�' ז� ער�גה �ר�ת ְְֲֲִִֵַַָָָֹעל
�ר�ת על �ר�מה יהי� �ל��י� ז� ער�גה '�ר�ת ְְְֲִִֵֵַַָָָאמר:
לתל��, �ביד� ה�איל � ונתל�� לכ���ל��', ז� ְְְְְְְְֲִִִִֶָָָָָער�גה
ק�מי�; �בריו �ניה�, ולכ���ל�� מע�ה; מח�ר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�ְֵאינ�

��אמר. �עת �לי� ��יה� ��ביא� ְְְְִִֵֵֶֶֶַָֹוה�א,

.Èעל ה�ב� מ� ולא ה�ב�, על ה�ח מ� ��רמי� ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֹאי�
�ר�מה �ר�מת� �ר�, וא� ה���,ה�ח; ירק ל�ט �יצד? . ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָ

א� א�א זה, על מ�ה ��רמי� אי� � למחר מ��� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָול�ט
לה���ר ��ר�� ירק וכ� ימי�; �ני לה���ר �ר�� ��ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
��ל�ת ���ט �ל � ה�לפפ�נ�ת �ג�� ימי�, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹ�ל�ה
לה���ר ��ר�� ירק זה. על מ�ה ות�ר� מצטר�, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָה�מי�
מ�ה ��ר� � �ערב ול�ט ��חרית ול�ט �לבד, אחד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָי��

זה. ֶַעל

.‡È,עברה� �נה �ר�ת על ז� �נה מ�ר�ת ��רמי� ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָאי�
� �ר� וא� ז�; �נה �ר�ת על �עברה �נה מ�ר�ת ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹולא

�ר�מה �נאינ� "�נה ��אמר: רא�, ערב ירק ל�ט ה". ְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
��אה אחר ול�ט וחזר ה�מ�, �אה ��א עד ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹה�נה
י��. וזה חד�, ��ה זה; על מ�ה ��רמי� אי� � ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָה�מ�
��א עד ��בט ע�ר חמ�ה �ערב אתר�ג ל�ט א� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוכ�
� ה�מ� מ��אה אחר אתר�ג ול�ט וחזר ה�מ�, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�אה
ה�נה רא� �ת�רי �אחד מ�ני זה; על מ�ה ��רמי� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאי�
��בט ע�ר וחמ�ה וקטנ��ת, וירק�ת �ב�אה ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָלמע�ר�ת

האיל�. למע�ר�ת ה�נה ְְִַַַָָָָֹרא�

.·Èולא לאר�, ח�צה �ר�ת על האר� �ר�ת ��רמי� ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאי�
האר� �ר�ת על לאר� ח�צה האר�מ�ר�ת מ�ר�ת ולא , ְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ולא האר�. �ר�ת על ס�ריה מ�ר�ת ולא ס�ריה, �ר�ת ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹֹעל
�ר�ת א� �כחה לקט �ג�� �תר�מה, ח�בי� �אינ� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמ�ר�ת
ולא �תר�מה, �ח�בי� �ר�ת על �ר�מת�, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ��תרמה
�ר�, וא� ה�ט�רי�. �ר�ת על �תר�מה, �ח�בי� ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָמ�ר�ת

�ר�מה. ְֵָָאינ�

.‚È,�ר�מת� נ�לה ��א רא��� מ�ע�ר �ר�מה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹה�פרי�
� אחר�ת �ר�ת על נפ��, ��א והק�� �ני מ�ע�ר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹא�

�ר�מה.}אי�{ �ר�מת� ְְֵָָ

.„Èה��רהאי מ� �תר�מה ח�ב �ה�א מ�בר ��רמי� � ְְִִִִֵֶַַָָָָָ
מ�בריה� הח�ב מ� ולא מ�בריה�, ח�ב �ה�א �בר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל
�ר�מה, �ר�מת� � �ר� וא� ה��רה. מ� הח�ב ְְְִִַַַַַָָָָָעל

ויתר� .ויחזר ְְְֲִַֹֹ

- r"yz'd ixyz 'e iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.ÂË�אר� ה�א הרי נק�ב, �דיעצי� ��קב? יהיה וכ�ה . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
�אינ� �עצי� �ב�אה זרע מ�זית. �ח�ת וה�א קט�, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ�ר�
ה�ב�אה ונגמרה נ�ב�, �� ואחר �לי�, והביאה ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָנק�ב,
���ב�� עד נק�ב; ��אינ� �צ�מח ה�א הרי � נק�ב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָוה�א

�לי�. ��ביא� ְִִֶֶָֹקד�

.ÊË�עצי� ה�דלי� על �אר� ה�דלי� מ�ר�ת ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָה��ר�
�ר�מת� � �אר� ה�דלי� על נק�ב עצי� מ�ר�ת א� ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָנק�ב,

�ר�מה,�ר�מה �ר�מת� � ה�ק�ב על נק�ב מ�אינ� �ר� . ְְְִֵֶַַַָָָָָָ
�ר�מת� � נק�ב �אינ� על ה�ק�ב מ� �ר� ויתר�. ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹויחזר
�מע�ר�ת �ר�מה עליה ���ציא עד �אכל ולא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�ר�מה,

אחר. ִֵַָמ�ק��

.ÊÈה��אי על ה�מאי �מ� ה�מאי, על ה�מאי מ� ְְְִִֵַַַַַַַַַַַַה��ר�
�פני ואחד אחד מ�ל ויתר� ויחזר �ר�מה, �ר�מת� �ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

ולאעצמ� �ר�מה, �ר�מת� � ה�מאי על ה��אי מ� �ר� . ְְְְְִַַַַַַַַָָָֹ
�מע�ר�ת. �ר�מה עליה ���ציא עד ְְִֵֵֶֶַַַָָָָ�אכל

.ÁÈ�הח�י על ��לי� ��רמי� �מ�,אי� על וזיתי� , ְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַ
�ר�מה אינ� �ר�, וא� יי�; על ��אוענבי� �זרה, � ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

על �מ� ��רמי� אבל ולדר�. לכ�� ה�ה� את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹיטריח
זה למה צ��קי�; לע��ת� ענבי� על ויי� ה�כ��י�, ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָזיתי�
ה�פה מ� �זה, זה �לאי� �אינ� מיני� מ�ני לת�ר� ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��מה?
לא אבל �ב�, זיתי על �מ� מ�יתי ��רמי� וכ� הרע. ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעל
המב�ל, על מב�ל �אינ� מ�י� �מ�; זיתי על �ב� ָ�ְַַָ�ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַמ�יתי
על ה�ל�ל מ� מב�ל; �אינ� על המב�ל מ� לא ִַַָָ�ְֵֶַָ�ְֲִַָֹאבל
מ�אני� ה�ל�ל; על צל�ל מ�אינ� לא אבל צל�ל, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�אינ�
לא אבל �מ�ה, ה�אני� על מ�ר�גר�ת �מני�, �ר�גר�ת ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹעל
�מני� �אני� על �ר�גר�ת ולא �מ�ה, �ר�גר�ת על ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹ�אני�
ה�ת, על ח�י� ות�רמי� יפה. �עי� לע�ל� ��תר� �די �ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
א�� �בכל ח����. לפי א�א הח�י� על ה�ת מ� לא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאבל

�ר�מה. �ר�מת� �ר�, א� �ְְִַָָָ

.ËÈעל יי� ולא ה�כ��י�, זיתי� על �מ� ��רמי� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹאי�
��גמרה מ�בר לת�ר� ��מה ��ה � ה�דרכ�ת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָענבי�

מלאכ�� נגמרה ��א �בר על �מלאכ�� �ר� וא� . ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹ
�פני והענבי� ה�יתי� מ� ויתר� ויחזר �ר�מה, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֹ�ר�מת�
עליה ח�ב והא�כל� עצמ�, �פני מד�עת הרא��נה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָעצמ�.

ה�נ�ה. לא אבל �מ�ר�ת; �ר�מ�ת ְְְְֲִִַָָָֹ��אר

.Îעל זיתי� א� לאכל�, ��ע�� זיתי� על �מ� ��ר� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמי
ענבי� על יי� ��ר� א� לאכילה, ה�ל על ודע�� ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹזיתי�

ענ על ענבי� א� לאכילה, ונמל��ה� לאכילה, וה�ל בי� ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
אינ� � עליה� �ר� ��בר והענבי� ה�יתי� ודר� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלדרכ�,

ולתר� לחזר .צרי� ְְֲִִַָֹֹ

.‡Î�חמ על יי� ��רמי� אבל יי�, על חמ� ��רמי� �אי� ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ
על חמ� לתר� �ל�� היה ה�; אחד מי� והחמ�, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ�ה�י�

�ר�מה. אינ� � יי� ��ר� החמ� ונמצא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹחמ�,

.·Î�א � חמ� ונמצאת ה�י�, על יי� �ל חבית ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹה��ר�
וא� �ר�מה; אינ� �רמ�, ��א עד חמ� �היתה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹנ�דע

ספק וא� �ר�מה. ז� הרי החמיצה, ��רמ� �ר�מה,אחר � ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ויתר� אב�יחויחזר מרה, ונמצאת ק��ת ה��ר� וכ� . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹ

נק�רי� ��מצא� א� סר�ח, ואסורי�ונמצא [מחוררי�. ְְְְְִִִֶַָָ

נחש] לארס מחשש ונמצאתבאכילה יי� �ל חבית �ר� ,ְְִִִֵֶַַָָ
ואי� �נ�ה. ויתר� ויחזר �ר�מה, � ל���ת� �אס�ר ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹֹ�ְמג�ה
מ��יה� אחת והא�כל עצמ�, �פני מד�עת מ��יה� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָאחת

חמ�. ח�ב ֵֶַָֹאינ�

.‚Î�אינ הח�י�, לת�� מה� אחת נפלה ִֵָ�ְְֵֵֶַַַַָָ�יצד?
נפל� מד�עת. אינ� אחר, למק�� �נ�ה נפלה ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָָמד�עת�;

����יה� ��ט�ה מד�ע�ת אחד, למק�� א���יה� וכ� . ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
וחמ�� ����יה� ��ט�ה מ��� ��יה�, זר �יצדאכל . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ְֵַָ

ה�ה� מ� ונ�טל אחד, לכה� נ�תנ� ���יה�? ע��ה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹה�א
ה�ד�לה. ְְֵַָ�מי

.„Îעל �ר�מה להפרי�� וה�יח� החבית, את ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָה��דק
�לאחר ל�ה�, וי�נ�ה �ר�מה, ��� ��ע�ה עד ְְְְִֵֶַַַָָָֹ�ֲִֵֵֶֶַָאחרי�,
�ל�ה עד �ח�ה ��דק� מעת � חמ� �מצא� �דק� ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹזמ�
�ה�ר�מה ה�מי� �א�ת� �ח�ב יי� וכל יי�, ו�אי ְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָימי�,
וצרי� ספק, � ואיל� מ�א� מת��; ה�א הרי ז�, �חבית ���ְֲִֵֶֶָ�ְִִֵֵָָָָָָ

�נ�ה �ר�מה מ��� .להפרי� ְְְְִִִֶַָָ

.‰Î�להפרי �ה�יח� ה�י� את לב�ק צרי� �רקי� ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹ��ל�ה
��די� ה�: וא�� החמי�; ��א מזרחית]עליו, �ל[רוח ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

החג סוכות]מ�צאי במוצאי ה�מדר,[המנשבת �בה�צאת , ְְֵֶַַַָָָָ
עליו מפרי�י� מ���, ויי� ל�סר. מי� �ניסת ְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָֹ�ב�עת

י��. אר�עי� יי� �ה�א ְְְִִֶֶַַַָ�חזקת

.ÂÎר�מה� ��ע�� עד עליה� מפרי� להי�ת �ר�ת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָה��יח
א� � ה��� מ� א�א לכ�ח�ה מפרי�י� �אי� �י על א� �ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ�ִָ
זה הרי � �אבד� מצא� ק�מי�. �חזקת ה� הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהפרי�,
אחר א�א עליה� הפרי� לא ��א ,���� מה לכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹח���

�נ�ה �ר�מה מפרי� �לפיכ�, .�אבד�; ְְְְְִִִֶַָָָָ

ו ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ל�הני�‡. נאכלת מע�ר �תר�מת �ד�לי��ר�מה �י� � ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
ה�נעני� ועבדיה� ה� נקב�ת, �י� זכרי� �י� קט�י�, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ�י�
עבד �ס��". קני� נפ� יקנה �י "וכה�, ��אמר: ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ�בהמ��,

א�כלי�. א�� הרי � ��רדה �ה� וא�ת ��רח, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ�ה�

מיחס·. �ה� א�א א�ת�, א�כל אי� � ��רה �ל ;�ר�מה ְְֵֵֵֶֶָָָָֹ�ָ
�לבד. �בריה� �ל �תר�מה א�כלי� חזקה, �הני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאבל
מע�ר, �ר�מת �י� �ד�לה �ר�מה �י� � טה�רה ְְְְְֲֵֵֵַַָָָָ�תר�מה
לכה� א�א נ�נת אינ� � �בריה� �ל �י� ��רה �ל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ�י�
וכל טמאה, �ר�מה לאכל �אס�ר מ�ני חכמי�; ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�למיד
לכל טמאה �ר�מה נ�ת� לפיכ�, טמאה. �חזקת האר� ְְְְְִֵֵָָָָָ�ְְֵֶֶַַָָע�י

��רצה. ְִֵֶֶֹ�ה�

�ני�‚. �ל� �ת קט�ה אפ�� לכה�, ���את ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹי�ראלית
�תר�מה �אכל � אחד ��רה,וי�� ודי� ו��ק; וחזה ְְְְִִֶֶַָָָָָֹ

חכמי� אסר� אבל קנינ�. היא �הרי מ��תארסה, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ��אכל
�ר�מה �אכיל ��א � �זרה לח�ה; ���נס עד ְְֲִֵֶַָָָָ�ִֵֶֶַַַָֹ��אכל,

א ��היא �לאחיה, אביה.לאביה �בית ר�סה ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָ

�תר�מה,„. א�כלת אינ� � לכה� ���את ו��טה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹחר�ת
לחר�ת, �ה� חר� י�א ��א �זרה אביה; ה�יא� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹאפ��

א�ת� �תויאכיל חר�ת �אכל ��א �זר�, לפיכ� ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
�לל. ְְִֵָָי�ראל
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.ÂË�אר� ה�א הרי נק�ב, �דיעצי� ��קב? יהיה וכ�ה . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
�אינ� �עצי� �ב�אה זרע מ�זית. �ח�ת וה�א קט�, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ�ר�
ה�ב�אה ונגמרה נ�ב�, �� ואחר �לי�, והביאה ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָנק�ב,
���ב�� עד נק�ב; ��אינ� �צ�מח ה�א הרי � נק�ב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָוה�א

�לי�. ��ביא� ְִִֶֶָֹקד�

.ÊË�עצי� ה�דלי� על �אר� ה�דלי� מ�ר�ת ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָה��ר�
�ר�מת� � �אר� ה�דלי� על נק�ב עצי� מ�ר�ת א� ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָנק�ב,

�ר�מה,�ר�מה �ר�מת� � ה�ק�ב על נק�ב מ�אינ� �ר� . ְְְִֵֶַַַָָָָָָ
�ר�מת� � נק�ב �אינ� על ה�ק�ב מ� �ר� ויתר�. ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹויחזר
�מע�ר�ת �ר�מה עליה ���ציא עד �אכל ולא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�ר�מה,

אחר. ִֵַָמ�ק��

.ÊÈה��אי על ה�מאי �מ� ה�מאי, על ה�מאי מ� ְְְִִֵַַַַַַַַַַַַה��ר�
�פני ואחד אחד מ�ל ויתר� ויחזר �ר�מה, �ר�מת� �ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

ולאעצמ� �ר�מה, �ר�מת� � ה�מאי על ה��אי מ� �ר� . ְְְְְִַַַַַַַַָָָֹ
�מע�ר�ת. �ר�מה עליה ���ציא עד ְְִֵֵֶֶַַַָָָָ�אכל

.ÁÈ�הח�י על ��לי� ��רמי� �מ�,אי� על וזיתי� , ְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַ
�ר�מה אינ� �ר�, וא� יי�; על ��אוענבי� �זרה, � ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

על �מ� ��רמי� אבל ולדר�. לכ�� ה�ה� את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹיטריח
זה למה צ��קי�; לע��ת� ענבי� על ויי� ה�כ��י�, ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָזיתי�
ה�פה מ� �זה, זה �לאי� �אינ� מיני� מ�ני לת�ר� ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��מה?
לא אבל �ב�, זיתי על �מ� מ�יתי ��רמי� וכ� הרע. ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעל
המב�ל, על מב�ל �אינ� מ�י� �מ�; זיתי על �ב� ָ�ְַַָ�ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַמ�יתי
על ה�ל�ל מ� מב�ל; �אינ� על המב�ל מ� לא ִַַָָ�ְֵֶַָ�ְֲִַָֹאבל
מ�אני� ה�ל�ל; על צל�ל מ�אינ� לא אבל צל�ל, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�אינ�
לא אבל �מ�ה, ה�אני� על מ�ר�גר�ת �מני�, �ר�גר�ת ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹעל
�מני� �אני� על �ר�גר�ת ולא �מ�ה, �ר�גר�ת על ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹ�אני�
ה�ת, על ח�י� ות�רמי� יפה. �עי� לע�ל� ��תר� �די �ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
א�� �בכל ח����. לפי א�א הח�י� על ה�ת מ� לא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאבל

�ר�מה. �ר�מת� �ר�, א� �ְְִַָָָ

.ËÈעל יי� ולא ה�כ��י�, זיתי� על �מ� ��רמי� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹאי�
��גמרה מ�בר לת�ר� ��מה ��ה � ה�דרכ�ת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָענבי�

מלאכ�� נגמרה ��א �בר על �מלאכ�� �ר� וא� . ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹ
�פני והענבי� ה�יתי� מ� ויתר� ויחזר �ר�מה, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֹ�ר�מת�
עליה ח�ב והא�כל� עצמ�, �פני מד�עת הרא��נה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָעצמ�.

ה�נ�ה. לא אבל �מ�ר�ת; �ר�מ�ת ְְְְֲִִַָָָֹ��אר

.Îעל זיתי� א� לאכל�, ��ע�� זיתי� על �מ� ��ר� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמי
ענבי� על יי� ��ר� א� לאכילה, ה�ל על ודע�� ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹזיתי�

ענ על ענבי� א� לאכילה, ונמל��ה� לאכילה, וה�ל בי� ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
אינ� � עליה� �ר� ��בר והענבי� ה�יתי� ודר� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלדרכ�,

ולתר� לחזר .צרי� ְְֲִִַָֹֹ

.‡Î�חמ על יי� ��רמי� אבל יי�, על חמ� ��רמי� �אי� ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ
על חמ� לתר� �ל�� היה ה�; אחד מי� והחמ�, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ�ה�י�

�ר�מה. אינ� � יי� ��ר� החמ� ונמצא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹחמ�,

.·Î�א � חמ� ונמצאת ה�י�, על יי� �ל חבית ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹה��ר�
וא� �ר�מה; אינ� �רמ�, ��א עד חמ� �היתה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹנ�דע

ספק וא� �ר�מה. ז� הרי החמיצה, ��רמ� �ר�מה,אחר � ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ויתר� אב�יחויחזר מרה, ונמצאת ק��ת ה��ר� וכ� . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹ

נק�רי� ��מצא� א� סר�ח, ואסורי�ונמצא [מחוררי�. ְְְְְִִִֶַָָ

נחש] לארס מחשש ונמצאתבאכילה יי� �ל חבית �ר� ,ְְִִִֵֶַַָָ
ואי� �נ�ה. ויתר� ויחזר �ר�מה, � ל���ת� �אס�ר ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹֹ�ְמג�ה
מ��יה� אחת והא�כל עצמ�, �פני מד�עת מ��יה� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָאחת

חמ�. ח�ב ֵֶַָֹאינ�

.‚Î�אינ הח�י�, לת�� מה� אחת נפלה ִֵָ�ְְֵֵֶַַַַָָ�יצד?
נפל� מד�עת. אינ� אחר, למק�� �נ�ה נפלה ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָָמד�עת�;

����יה� ��ט�ה מד�ע�ת אחד, למק�� א���יה� וכ� . ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
וחמ�� ����יה� ��ט�ה מ��� ��יה�, זר �יצדאכל . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ְֵַָ

ה�ה� מ� ונ�טל אחד, לכה� נ�תנ� ���יה�? ע��ה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹה�א
ה�ד�לה. ְְֵַָ�מי

.„Îעל �ר�מה להפרי�� וה�יח� החבית, את ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָה��דק
�לאחר ל�ה�, וי�נ�ה �ר�מה, ��� ��ע�ה עד ְְְְִֵֶַַַָָָֹ�ֲִֵֵֶֶַָאחרי�,
�ל�ה עד �ח�ה ��דק� מעת � חמ� �מצא� �דק� ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹזמ�
�ה�ר�מה ה�מי� �א�ת� �ח�ב יי� וכל יי�, ו�אי ְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָימי�,
וצרי� ספק, � ואיל� מ�א� מת��; ה�א הרי ז�, �חבית ���ְֲִֵֶֶָ�ְִִֵֵָָָָָָ

�נ�ה �ר�מה מ��� .להפרי� ְְְְִִִֶַָָ

.‰Î�להפרי �ה�יח� ה�י� את לב�ק צרי� �רקי� ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹ��ל�ה
��די� ה�: וא�� החמי�; ��א מזרחית]עליו, �ל[רוח ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

החג סוכות]מ�צאי במוצאי ה�מדר,[המנשבת �בה�צאת , ְְֵֶַַַָָָָ
עליו מפרי�י� מ���, ויי� ל�סר. מי� �ניסת ְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָֹ�ב�עת

י��. אר�עי� יי� �ה�א ְְְִִֶֶַַַָ�חזקת

.ÂÎר�מה� ��ע�� עד עליה� מפרי� להי�ת �ר�ת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָה��יח
א� � ה��� מ� א�א לכ�ח�ה מפרי�י� �אי� �י על א� �ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ�ִָ
זה הרי � �אבד� מצא� ק�מי�. �חזקת ה� הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהפרי�,
אחר א�א עליה� הפרי� לא ��א ,���� מה לכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹח���

�נ�ה �ר�מה מפרי� �לפיכ�, .�אבד�; ְְְְְִִִֶַָָָָ

ו ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ל�הני�‡. נאכלת מע�ר �תר�מת �ד�לי��ר�מה �י� � ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
ה�נעני� ועבדיה� ה� נקב�ת, �י� זכרי� �י� קט�י�, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ�י�
עבד �ס��". קני� נפ� יקנה �י "וכה�, ��אמר: ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ�בהמ��,

א�כלי�. א�� הרי � ��רדה �ה� וא�ת ��רח, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ�ה�

מיחס·. �ה� א�א א�ת�, א�כל אי� � ��רה �ל ;�ר�מה ְְֵֵֵֶֶָָָָֹ�ָ
�לבד. �בריה� �ל �תר�מה א�כלי� חזקה, �הני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאבל
מע�ר, �ר�מת �י� �ד�לה �ר�מה �י� � טה�רה ְְְְְֲֵֵֵַַָָָָ�תר�מה
לכה� א�א נ�נת אינ� � �בריה� �ל �י� ��רה �ל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ�י�
וכל טמאה, �ר�מה לאכל �אס�ר מ�ני חכמי�; ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�למיד
לכל טמאה �ר�מה נ�ת� לפיכ�, טמאה. �חזקת האר� ְְְְְִֵֵָָָָָ�ְְֵֶֶַַָָע�י

��רצה. ְִֵֶֶֹ�ה�

�ני�‚. �ל� �ת קט�ה אפ�� לכה�, ���את ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹי�ראלית
�תר�מה �אכל � אחד ��רה,וי�� ודי� ו��ק; וחזה ְְְְִִֶֶַָָָָָֹ

חכמי� אסר� אבל קנינ�. היא �הרי מ��תארסה, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ��אכל
�ר�מה �אכיל ��א � �זרה לח�ה; ���נס עד ְְֲִֵֶַָָָָ�ִֵֶֶַַַָֹ��אכל,

א ��היא �לאחיה, אביה.לאביה �בית ר�סה ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָ

�תר�מה,„. א�כלת אינ� � לכה� ���את ו��טה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹחר�ת
לחר�ת, �ה� חר� י�א ��א �זרה אביה; ה�יא� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹאפ��

א�ת� �תויאכיל חר�ת �אכל ��א �זר�, לפיכ� ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
�לל. ְְִֵָָי�ראל
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יאכל‰. לא זר, "וכל ��אמר: �ר�מ�ת, לאכל אס�ר � ְְֱֱֶֶֶַַַָָָָֹֹֹה�ר
קד�, יאכל לא � �כיר� א� �ה� ���ב היה אפ�� ְֲִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹֹקד�".
זה � ���ב קד�"; יאכל לא ו�כיר, �ה� "���ב ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ��אמר:
ה�א הרי עברי, ועבד �ני�. �כיר זה � ו�כיר ע�ל�, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָ�כיר
"וכל ��אמר: � ��ר היא הרי ה�ר, א�ת וכהנת ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ת��ב.

א���. �י� ה�א �י� ְִֵֵָזר",

.Âהיה� �י� טמא �היה �י� � �זד�� �ר�מה �אכל ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָזר
ח�בטה�ר � טמאה �אכל �י� טה�רה �ר�מה �אכל �י� , ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ול�קה יח�לה�". �י ,�� "�מת� ��אמר: �מי�, �ידי ְֶ�ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָמיתה
ל�קה �אינ� �אכל, מה �מי מ��� ואינ� אכילת�, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
"ואי�, ��אמר: חמ�, מ�סי� � ��גגה אכל וא� ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�מ���.

וג�'". חמ�ית� ויס� � ��גגה קד� יאכל ְְְֲִִִִֶַַָָָֹֹ�י

.Ê�ה�ד�י �תר�מת היא זר, לאי� תהיה �י � �ה� ְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָֹ"�בת
ל� לאס�ר ��על �א� זה: �לאו עניני� �ני � תאכל" ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹלא
�יאה א��רי �הלכ�ת ��ארנ� �מ� חללה, א� ז�נה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָותע�ה
חלל, �ל �די� לע�ל� ��ר�מ�ת לאכל אס�רה היא הרי �ְְְֱֲֲִִֵֶַָָָָָֹ
היא הרי � לי�ראל ���א ו�א� �בר; לכל ��ר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ�החלל
לע�ל�, ו��ק חזה �ה�א ה�ד�י� מ� ���ר� לאכל ְֱֲֳִִֶֶֶַַָָָָָָֹאס�רה

מת. א� ��ר�� �י על ְִֵֵֶַַָא�

.Á,מת א� ה��ראלי ��ר�� אחר א�כלת � ה�ר�מ�ת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאבל
�� מ��ה ה�יח לא אלמנהא� תהיה �י �ה� "�בת ��אמר: , ְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

�נע�ריה, אביה �ית אל ו�בה � ל� אי� וזרע ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�גר��ה,
�אכל". אביה ִִֵֶֶָָֹמ�ח�

.Ëח�זרת לח�; �ל ולא "מ�ח�", � למד� ה�מ�עה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹמ�י
ו��ק לחזה ח�זרת ואינ� לתר�מה, .היא ְְְִִֵֶֶֶָָָָ

.Èבעלה�� וי�ראלית לו�ה אפ�� א�א �לבד, ה�הנת ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹולא
אס�רה � ז�נה ונע�ת ה�איל � ל� �תר�מהלאס�ר לאכל ְְְֱֲֲִִֶַָָָָָָֹ

מ�ה� זרע ל� ��� �י על וא� .לע�ל�, ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ

.‡Èי� על וא� �תר�מה, א�כלת אינ� ה�ב�יה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלפיכ�,
ל�מר ��אמנת �ב�יה וכל אני'; 'טה�רה א�מרת ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָ�היא
הרי לבעל�, מ�רת ��היה �די עד ל� ��� א� ְֲֲֵֶֶַָ�ְְְִֵֵֵֶֶֶָָ'טה�רה',

�תר�מה א�כלת מ�ז� נפסלה לא � לבהמה וה�ר�עת . ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
וא�כלת. ְֶֶָ�ְַה�ה�ה,

.·È�נ� ��ביל א�כלת מ�ה�, זרע ל� ��� �י�ראלית ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ואפ�� ואנ�ר�גינ�ס, טמט�� ואפ�� נקב�ת, �י� זכרי� ְְְְֲִִַַ�ְְֲִִֵֵֵַָ�י�

ל�" אי� "וזרע ��אמר: הע�ל�, ס�� עד ה�רע [ודרשוזרע ְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
לה"] "עיי� .חז"ל:

.‚È�ה� זרע �� � א�ת� ��סל מ�הנת י�ראל ��רע ���ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
א�ת� מאכיל �ס�ל.מ��ראלית זרע �ה�א �י על וא� , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָ

לי�ראל, �הנת א� לכה�, ���את י�ראל �ת ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ�יצד?
א� עליה, ערוה �ה�א מי ה�ת על �בא �ת, מ��� ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָוילדה
א� היתה � ק�� ה�מזר והרי ה�ת, �מתה לממזר, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ���את
לי�ראל, �ה� �ת �תר�מה; �אכל לכה�, י�ראל �ת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹֹא��

�תר�מה. �אכל ְִַָֹֹלא

.„Èי� על וא� זרע�, ��ביל א�כלת �היא למד�, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָה�ה
אינ� י�ראל ואפ�� �ס�ל ה�רע ל�מר,�א�ת� צרי� ואי� ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

נ��אה �ה�ת �י על א� מ�ה�, �ת ל� היתה ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ�א�

��ביל א�כלת א�� הרי � נתח�לה ואפ�� ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָלי�ראל,
ה�ס�לה. ְַַַָה�ת

.ÂË�זרע מ�ני א�כלת �אינ� ה�הנת � �� ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ���צא
�ה� �ת �יצד? �הני�. ה�רע �א�ת� �י על א� ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ����ראל,
ונ�את ה�ת והלכה �ת, מ��� וילדה לי�ראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ���את
�ד�ל, �ה� להי�ת רא�י זה הרי � �� מ��� וילדה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹלכה�,
��תה �י על וא� א��, א� את �פ�סל א��, את ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמאכיל

��סלניא�� �ה�א �ד�ל, �ה� ��י �ב� 'לא א�מרת: וזאת ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹֹ
ה�ר�מה'. ְִַָמ�

.ÊËמאכיל ואינ� זרע, מ��� ��סל אינ� �הנתהעבד �יצד? . ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
מ��� וילדה לכה�, ���את י�ראלית א� לי�ראל, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹ���את
�מת עבד, מ��� וילדה ה�פחה, על ונכ�� ה�� והל� ,��ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
�ת זה עבד �ל אביו א� היתה � ק�� העבד והרי ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה��
לי�ראל, �ה� �ת היתה �תר�מה; �אכל לא לכה�, ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹֹֹֹי�ראל

יח�ס. לה� אי� �העבדי� זרע, זה �אי� � ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�אכל

.ÊÈוחזרה ,�� מ��� ול� ומת, לכה�, ���את י�ראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�ת
ול� ה��ראלי, מת �תר�מה. �אכל לא � לי�ראל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹונ�את
א�כלת מ��ראל, �נ� מת �תר�מה; �אכל לא � �� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹמ���

הרא��� �נ� .��ביל ְְִִִָָ

.ÁÈוחזרה ,�� מ��� ל� וי� לי�ראל, ���את �ה� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ�ת
�אכל ,�� מ��� ול� מת �תר�מה; �אכל � לכה� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹֹונ�את
�נ� מ�ני לאכל, אס�רה � מ�ה� �נ� מת ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶָָָָֹֹ�תר�מה;
�נע�ריה, אביה לבית ח�זרת � מ��ראל �נ� מת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ����ראל.

ו��ק �חזה א�כלת ואינ� �תר�מה; .וא�כלת ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָ

.ËÈ,�� מ��� ל� וי� �ח�ה, לי�ראל ���את י�ראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ�ת
� �� מ��� ול� מת �תר�מה; א�כלת � לכה� ונ�את ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹוחזרה
�מ� מאכיל� ה�א �הרי האחר��, �נ� �פני ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָא�כלת

אביו .�האכיל� ֱִִֶֶָָ

ה'תש"ע תשרי ז' שישי יו�

ז ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

.‡� טה�רה �י� טמאה �י� �ר�מה, לאכל אס�ר טמא ְְְֱֵֵֵֵֵֶָָָָָֹֹ�ה�
��ד�י� � זב א� צר�ע וה�א אהר�, מ�רע אי� "אי� ְֱֲֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ��אמר:
אהר�, זרע �ל א�ת� �א�כלי� קד�, ה�א איזה יאכל"; ְֲִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹלא
�ר�מה �הא�כל א�א �ר�מ�ת. � א�מר הוי �נקב�ת? ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶָָָָזכרי�

ל�קה �לפיכ� �מי�, �ידי מיתה ח�ב � מיתהטה�רה [שחייבי ְְִִִִֵֶַַָָָָָ
לוקי�] – שמי� ולאבידי מ�מר�י, את "ו�מר� ��אמר: ,ְְְְְֱִִֶֶֶַַָֹ

�י על א� � טמאה �ר�מה �אכל וטמא חטא". עליו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָי�א�
קד�. אינ� �הרי ל�קה, אינ� � �לאו ְֲֵֵֵֶֶֶֶָָֹ�ה�א

�תר�מה·. א�כלי� ה�מאי� �מ��אי� ��עריב� עד , ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
�עה �לי� �מ� העת וז� �ינ�נ�י�, ��כבי� �ל�ה ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָֹויצא�
עד וטהר", ה�מ�, "�בא ��אמר: הח�ה, �קיעת ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאחר
ה�ד�י�". מ� יאכל "ואחר הא�ר; מ� הרקיע ְְֳִִִִִֶַַַַַַָָָָֹ��טהר

מ�ני‚. ל�קה, אינ� � טמאה �ר�מה �אכל טה�ר ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ�ה�
�ע�ה ��ה�א ה�ד�י�" מ� יאכל "ואחר ��אמר: , ְֱֲֳִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

�בר אבל ���טהר; ��אכל ה�א �קד�ת�, �ה�א ְְֲִֶֶַַָָָָֹ�ְִִֶָָמ�בר
ע�ה, מ�לל ה�א ולאו ��הר. �י על א� יאכל לא ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹטמא,

ה�א. ֲֵע�ה
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אבריו„. ��ז�עזע� והר�י� �תר�מה, א�כל �היה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמי
ה�ר�מה את �ב�לע �א�ה, א�חז � זרע �כבת .לה�ציא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

�ר�מה‰. א�ת� �מאכילי� א�ת� מט�ילי� והחר�, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָה��טה
אחר יי�נ� ��א א�ת�, �מ��רי� �מ��. ��עריב� ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָֹאחר
לה� ע�� �� א� א�א טמאי�, � יי�נ� �א� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָה�בילה;

נח�ת �ל ובדיקה]�יס מעקב ומאפשר לאיבר� ,[המוצמד ְִֶֶֹ
קרי. יראה ְִִֶֶֶָ��א

.Â�ט�ל�� עד �תר�מה, לאכל אס�רי� � �מ�י� ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָֹר�כבי
הרכיבה ח���. מ�ני טמאה, �חזקת �ה� �מ��; ְְְִִִֵָָָ�ְְְְֲִִֵֶֶַַָויעריב�

זרע �כבת �ל ט�ה מ�ציא ה�מל, ע�ר .על ְִִִֶֶַַַַָָָ

.Ê�מי�� ��עת נתה�כה לא א� � מ�ת� ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹהמ���ת
��עת נתה�כה וא� לערב; ��ר�מה וא�כלת ט�בלת, �ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
�ל�ה �ל �תר�מה לאכל אס�רה ז� הרי � ְְְֱֲֲִִֵֶַָָָָֹֹ��מי�

טמאה ותהיה �פלט ��א ל� אפ�ר �אי �מ�ימי�, , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
�מק�מ�. ְְִִֵֶָ��ת�אר

.Á�אינ � מ�בריה� וע�ר� ה�איל � לאר� ח�צה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ�ר�מת
מ��פ�, עליו י�צאה ��מאה לכה� א�א �אכילה, ְְִָָָָ�ְֲֲִֵֶֶַָָָֹאס�רה

וי�לד�ת ונ��ת, וזב�ת, וזבי�, קראי�, �עלי וכ��וה�: . ְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָ�ָ
�מ�. העריב� ��א �י על א� לאכל�, מ�רי� � ְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹ�ְֶָ��בל�
לנ� אפ�ר �אי �מת ��גע �י� � טמא�ת מ�ע טמאי ְְְִֵֵֶֶֶַָָָ�ְֲֵֵַַָאבל
לט�ל צרי� אינ� � ��ר� ��גע �י� מ���, ל�הר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹה���

לאר� ח�צה .לתר�מת ְִֶַָָָ

.Ëלא �עדי� �קט�ה קרי, ראה לא �עדי� �ה� ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלפיכ�,
�חזקת� �דיקה, �לא �מיד א�ת� א�כלי� � נ�ה �� ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָֹראת

עליה� עדי� טמאה יצאה �מי��א ה�א הרי וה�צרע, . ְֶָָֹ�ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָֹ
�ה� א�ת� ��ט�א וה�א, מ��פ�; עליו י�צאה ְְְְִֵֵֶַָָָָֹ�ֶ��מאה

ה�א. טה�ר ה�ה�, ��ט�א� קד� אבל ְְֲֵֶֶַַָָָֹֹ�ְמיחס;

.Èנאמר �הרי � ��רה מ�י� �תר�מה לאכל אס�ר ערל, ְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ�ה�
מה �פסח; ו�כיר" "���ב ונאמר �תר�מה, ו�כיר" ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָ"���ב
ו�כיר ���ב א� � �� אס�ר ערל �פסח, האמ�ר ו�כיר ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ���ב
ה��רה. מ� ל�קה אכל, וא� .�� אס�ר ערל �תר�מה, ְְִִִֵֶַַָָָָָָָָהאמ�ר
�ערל; ��ראה �י על וא� �תר�מה, לאכל מ�ר � ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹ�ָמ���
מה�ל. ��ראה עד �נ�ה, �ע� ����ל ס�פרי�, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�מ�ברי

.‡Èתר�מה� א�כל מה�ל, א�כל,וה��לד אינ� וה�מט�� ; ְְְִֵַַָָָ�ְֵֵ
וא�כל. מל ואנ�ר�גינ�ס, ערל. ספק �ה�א ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָמ�ני

.·Èלאכל אס�רי� �ה� �י על א� � ה�מאי� וכל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערל
א�כלי� ועבדיה� נ�יה� .�תר�מה, ְְְְְִִֵֵֶֶַָ

.‚È,�א�כלי ועבדיה� ה� � �פכה �כר�ת ��א ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָ�צ�ע
יאכל� לא �צ�ע�נ�יה� מ��ע�ה א��� את ידע לא א� . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ

�רי�, �ת נ�א א� וכ� יאכל�. א�� הרי �פכה, �כר�ת ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ��א
א�כלת. ז� ֲֵֶֶהרי

.„È�ה� �ת ���� �ה� ��א סריס�צ�ע א�כלת. אינ� , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
אנ�ר�גינ�ס[מלידה]ח�ה א�כלי�. ועבדיו וא��� ה�א , ְְְְְֲִִִַַַָָָ

נ��תיה�. לא אבל א�כלי�, עבדיה� � ְְְְֲִֵֵֶֶַָֹ�ְוטמט��

.ÂË�א�כלי אינ� עבדי�, לה� ��נ� וקט� ��טה ;חר� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
לה� ��פל� א� א�יטר��י�, א� �י�, �ית לה� קנ� א� ְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָאבל

א�כלי�. א�� הרי � ְֲִֵֵָ�ִ�יר�ה

.ÊË�ר� �י� ה�ר�מה, מ� לפ�סל ��בעל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָאנ�ר�גינ�ס
�נ�י�, �תר�מה מ�אכל נפסל � נקב�ת� �ר� �י� ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹזכר�ת�

א�כלי� עבדיו �ה�אואי� אחר לאנ�ר�גינ�ס נבעל א� וכ� . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מאכיל ולא א�כל ואינ� נפסל, � לא�ה �ביאת� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹ��סל
�ר� אבל נקב�ת�; �ר� א�ת� ��בעל וה�א, ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַָָָֹעבדיו;

��סל זכר אי� ה�ה�ה.זכר�ת�, מ� זכר ְְִֵֵַַָָָָ�ָ

.ÊÈהרי � מאכיל אינ� מה� אחד �היה ��פי�, �ל ֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�ֶֶֶעבד
לאכל אס�ר העבד מאכילזה �תר�מה, ה�אכיל וכל . ְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ו��ק. ְֶָָ�חזה

.ÁÈמל�ג עבדי �י� ל� והכניסה לכה�, ���את י�ראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ�ת
יאכל� א�� הרי � �רזל צא� עבדי ��נ��י� �ה� עבדי וכ� ; ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹ

"�י ��אמר: יאכל�, � עבדי� ��נ� א��� ועבדי ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹעבדי�,
וקני� א�כל, ה�ני� קני� אפ�� � �ס��" קני� נפ� ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָיקנה
אחרי�. מאכיל אינ� א�כל, �אינ� וקני� מאכיל. ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהא�כל

.ËÈמל�ג עבדי �י� ל� והכניסה לי�ראל, ���את �ה� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ�ת
יאכל� לא א�� הרי � �רזל צא� עבדי .�י� ְְְֲֵֵֵֵֶַַֹֹֹ

.Î�י� הדי�ט, לכה� וחל�צה �ר��ה �ד�ל, לכה� ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹֹאלמנה
ל� והכניסה לאוי�, ח�בי �אר וכ� י�ראלית, �י� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ�הנת
א� יאכל�, לא מל�ג עבדי � �רזל צא� ועבדי מל�ג ְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַֹֹֹעבדי
יאכל�, �רזל צא� ועבדי �מז�נ�ת�; ח�ב �ה�א �י ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹעל

�על �ל �ה� �נ�המ�ני נ�א מדרבנ�]. עריות �[איסורי ְְִִֵֵֶֶַַָָָ
יאכל�. לא ��� מל�ג ועבדי א�כלת, ְְְְִֵֶֶֶַָֹֹהיא

.‡Î�לכה �ר��ה א� �ד�ל, לכה� ��תארסה אלמנה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ�הנת
�ס לביאה מ��ר�ת וה� ה�איל � ��רה,הדי�ט �ל �לה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָ

יאכל� לא א�� �הרי אר�סי� �לא לח�ה נכנס� א� וכ� ; ְְְְֲִִֵֵֵַֹֹ�ְִֵָֹ
א� נתאלמנ� מ�אכל. א�ת� ��סלת �הח�ה א�כל�ת, ְְְֱִִֶֶֶַָָֹ�ְֵֶַָאינ�
ה���אי� מ� וא�כל�ת; להכ�ר� חזר� האר�סי�, מ� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָנת�ר��

נתח�ל�. ��בר יאכל�, לא �ְְְְִֶַָֹֹ

.·Î�ה� ��� יבמי� לפני ונפלה �ה�, �על� ��ת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ�הנת
החלל ז�ת מ�ני �אכל, לא � אחדחלל �� ע�ה ואפ�� , ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

מאמר ה��רי� �יבמה[קידושי�]מ� ק�נה ה�אמר �אי� ; ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
�מ�ר. ְִָָקני�

.‚Î,עליו נאסרה �היא ה�הנת, ליבמ�� �ט ��ת� ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ�ה�
�היא מ�ני �תר�מה; א�כלת ז� הרי � עליה ז�ת� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָועדי�
��סל ה�ט �אי� �בריה�, �ל �ס�לה לביאה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמ��רת

מ�בריה� א�א �נ�ההיבמה א� חל�צה �הנת וכ� . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
איל�נית ���א הדי�ט �ה� א�כלת. לכה�, [אשה��תארסה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ללדת] יכולה �תר�מה.שאינה א�כלת ז� הרי ,ְֲִֵֶֶָ

ח ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

והאר�ס‡. וה�ב�, וי��הע�ר, �ני� ��ע �ב� והחר�, י�, ָ�ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
מאכילי� ולא ��סלי�, � .אחד ְְֲִִִֶַָֹ

י�ראל·. �ת �יצד? �אכלהע�ר לא מ�ה�, המע�רת ָ�ְְִֵֵַַַָָ�ִֵֶֶַֹֹֹ
לאכל אס�רה מ��ראל, המע�רת �ה� �בת הע�ר; ְֱֲִִֵֶֶֶָָֹ�ְֵַַָֹ�ְִִָ��ביל
�נע�ריה", אביה �ית אל "ו�בה ��אמר: � הע�ר ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ�ְִֵָמ�ני

למע�רת. ֶֶ�ְְִָ�רט

��א‚. ל� ח���י� אי� � י�ראל עליה ��א �ה� ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ�ת
לערב וא�כלת ט�בלת א�א נ��אהנתע�רה, היתה . ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
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אבריו„. ��ז�עזע� והר�י� �תר�מה, א�כל �היה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמי
ה�ר�מה את �ב�לע �א�ה, א�חז � זרע �כבת .לה�ציא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

�ר�מה‰. א�ת� �מאכילי� א�ת� מט�ילי� והחר�, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָה��טה
אחר יי�נ� ��א א�ת�, �מ��רי� �מ��. ��עריב� ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָֹאחר
לה� ע�� �� א� א�א טמאי�, � יי�נ� �א� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָה�בילה;

נח�ת �ל ובדיקה]�יס מעקב ומאפשר לאיבר� ,[המוצמד ְִֶֶֹ
קרי. יראה ְִִֶֶֶָ��א

.Â�ט�ל�� עד �תר�מה, לאכל אס�רי� � �מ�י� ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָֹר�כבי
הרכיבה ח���. מ�ני טמאה, �חזקת �ה� �מ��; ְְְִִִֵָָָ�ְְְְֲִִֵֶֶַַָויעריב�

זרע �כבת �ל ט�ה מ�ציא ה�מל, ע�ר .על ְִִִֶֶַַַַָָָ

.Ê�מי�� ��עת נתה�כה לא א� � מ�ת� ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹהמ���ת
��עת נתה�כה וא� לערב; ��ר�מה וא�כלת ט�בלת, �ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
�ל�ה �ל �תר�מה לאכל אס�רה ז� הרי � ְְְֱֲֲִִֵֶַָָָָֹֹ��מי�

טמאה ותהיה �פלט ��א ל� אפ�ר �אי �מ�ימי�, , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
�מק�מ�. ְְִִֵֶָ��ת�אר

.Á�אינ � מ�בריה� וע�ר� ה�איל � לאר� ח�צה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ�ר�מת
מ��פ�, עליו י�צאה ��מאה לכה� א�א �אכילה, ְְִָָָָ�ְֲֲִֵֶֶַָָָֹאס�רה

וי�לד�ת ונ��ת, וזב�ת, וזבי�, קראי�, �עלי וכ��וה�: . ְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָ�ָ
�מ�. העריב� ��א �י על א� לאכל�, מ�רי� � ְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹ�ְֶָ��בל�
לנ� אפ�ר �אי �מת ��גע �י� � טמא�ת מ�ע טמאי ְְְִֵֵֶֶֶַָָָ�ְֲֵֵַַָאבל
לט�ל צרי� אינ� � ��ר� ��גע �י� מ���, ל�הר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹה���

לאר� ח�צה .לתר�מת ְִֶַָָָ

.Ëלא �עדי� �קט�ה קרי, ראה לא �עדי� �ה� ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלפיכ�,
�חזקת� �דיקה, �לא �מיד א�ת� א�כלי� � נ�ה �� ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָֹראת

עליה� עדי� טמאה יצאה �מי��א ה�א הרי וה�צרע, . ְֶָָֹ�ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָֹ
�ה� א�ת� ��ט�א וה�א, מ��פ�; עליו י�צאה ְְְְִֵֵֶַָָָָֹ�ֶ��מאה

ה�א. טה�ר ה�ה�, ��ט�א� קד� אבל ְְֲֵֶֶַַָָָֹֹ�ְמיחס;

.Èנאמר �הרי � ��רה מ�י� �תר�מה לאכל אס�ר ערל, ְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ�ה�
מה �פסח; ו�כיר" "���ב ונאמר �תר�מה, ו�כיר" ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָ"���ב
ו�כיר ���ב א� � �� אס�ר ערל �פסח, האמ�ר ו�כיר ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ���ב
ה��רה. מ� ל�קה אכל, וא� .�� אס�ר ערל �תר�מה, ְְִִִֵֶַַָָָָָָָָהאמ�ר
�ערל; ��ראה �י על וא� �תר�מה, לאכל מ�ר � ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹ�ָמ���
מה�ל. ��ראה עד �נ�ה, �ע� ����ל ס�פרי�, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�מ�ברי

.‡Èתר�מה� א�כל מה�ל, א�כל,וה��לד אינ� וה�מט�� ; ְְְִֵַַָָָ�ְֵֵ
וא�כל. מל ואנ�ר�גינ�ס, ערל. ספק �ה�א ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָמ�ני

.·Èלאכל אס�רי� �ה� �י על א� � ה�מאי� וכל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערל
א�כלי� ועבדיה� נ�יה� .�תר�מה, ְְְְְִִֵֵֶֶַָ

.‚È,�א�כלי ועבדיה� ה� � �פכה �כר�ת ��א ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָ�צ�ע
יאכל� לא �צ�ע�נ�יה� מ��ע�ה א��� את ידע לא א� . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ

�רי�, �ת נ�א א� וכ� יאכל�. א�� הרי �פכה, �כר�ת ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ��א
א�כלת. ז� ֲֵֶֶהרי

.„È�ה� �ת ���� �ה� ��א סריס�צ�ע א�כלת. אינ� , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
אנ�ר�גינ�ס[מלידה]ח�ה א�כלי�. ועבדיו וא��� ה�א , ְְְְְֲִִִַַַָָָ

נ��תיה�. לא אבל א�כלי�, עבדיה� � ְְְְֲִֵֵֶֶַָֹ�ְוטמט��

.ÂË�א�כלי אינ� עבדי�, לה� ��נ� וקט� ��טה ;חר� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
לה� ��פל� א� א�יטר��י�, א� �י�, �ית לה� קנ� א� ְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָאבל

א�כלי�. א�� הרי � ְֲִֵֵָ�ִ�יר�ה

.ÊË�ר� �י� ה�ר�מה, מ� לפ�סל ��בעל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָאנ�ר�גינ�ס
�נ�י�, �תר�מה מ�אכל נפסל � נקב�ת� �ר� �י� ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹזכר�ת�

א�כלי� עבדיו �ה�אואי� אחר לאנ�ר�גינ�ס נבעל א� וכ� . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מאכיל ולא א�כל ואינ� נפסל, � לא�ה �ביאת� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹ��סל
�ר� אבל נקב�ת�; �ר� א�ת� ��בעל וה�א, ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַָָָֹעבדיו;

��סל זכר אי� ה�ה�ה.זכר�ת�, מ� זכר ְְִֵֵַַָָָָ�ָ

.ÊÈהרי � מאכיל אינ� מה� אחד �היה ��פי�, �ל ֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�ֶֶֶעבד
לאכל אס�ר העבד מאכילזה �תר�מה, ה�אכיל וכל . ְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ו��ק. ְֶָָ�חזה

.ÁÈמל�ג עבדי �י� ל� והכניסה לכה�, ���את י�ראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ�ת
יאכל� א�� הרי � �רזל צא� עבדי ��נ��י� �ה� עבדי וכ� ; ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹ

"�י ��אמר: יאכל�, � עבדי� ��נ� א��� ועבדי ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹעבדי�,
וקני� א�כל, ה�ני� קני� אפ�� � �ס��" קני� נפ� ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָיקנה
אחרי�. מאכיל אינ� א�כל, �אינ� וקני� מאכיל. ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהא�כל

.ËÈמל�ג עבדי �י� ל� והכניסה לי�ראל, ���את �ה� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ�ת
יאכל� לא א�� הרי � �רזל צא� עבדי .�י� ְְְֲֵֵֵֵֶַַֹֹֹ

.Î�י� הדי�ט, לכה� וחל�צה �ר��ה �ד�ל, לכה� ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹֹאלמנה
ל� והכניסה לאוי�, ח�בי �אר וכ� י�ראלית, �י� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ�הנת
א� יאכל�, לא מל�ג עבדי � �רזל צא� ועבדי מל�ג ְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַֹֹֹעבדי
יאכל�, �רזל צא� ועבדי �מז�נ�ת�; ח�ב �ה�א �י ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹעל

�על �ל �ה� �נ�המ�ני נ�א מדרבנ�]. עריות �[איסורי ְְִִֵֵֶֶַַָָָ
יאכל�. לא ��� מל�ג ועבדי א�כלת, ְְְְִֵֶֶֶַָֹֹהיא

.‡Î�לכה �ר��ה א� �ד�ל, לכה� ��תארסה אלמנה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ�הנת
�ס לביאה מ��ר�ת וה� ה�איל � ��רה,הדי�ט �ל �לה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָ

יאכל� לא א�� �הרי אר�סי� �לא לח�ה נכנס� א� וכ� ; ְְְְֲִִֵֵֵַֹֹ�ְִֵָֹ
א� נתאלמנ� מ�אכל. א�ת� ��סלת �הח�ה א�כל�ת, ְְְֱִִֶֶֶַָָֹ�ְֵֶַָאינ�
ה���אי� מ� וא�כל�ת; להכ�ר� חזר� האר�סי�, מ� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָנת�ר��

נתח�ל�. ��בר יאכל�, לא �ְְְְִֶַָֹֹ

.·Î�ה� ��� יבמי� לפני ונפלה �ה�, �על� ��ת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ�הנת
החלל ז�ת מ�ני �אכל, לא � אחדחלל �� ע�ה ואפ�� , ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

מאמר ה��רי� �יבמה[קידושי�]מ� ק�נה ה�אמר �אי� ; ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
�מ�ר. ְִָָקני�

.‚Î,עליו נאסרה �היא ה�הנת, ליבמ�� �ט ��ת� ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ�ה�
�היא מ�ני �תר�מה; א�כלת ז� הרי � עליה ז�ת� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָועדי�
��סל ה�ט �אי� �בריה�, �ל �ס�לה לביאה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמ��רת

מ�בריה� א�א �נ�ההיבמה א� חל�צה �הנת וכ� . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
איל�נית ���א הדי�ט �ה� א�כלת. לכה�, [אשה��תארסה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ללדת] יכולה �תר�מה.שאינה א�כלת ז� הרי ,ְֲִֵֶֶָ

ח ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

והאר�ס‡. וה�ב�, וי��הע�ר, �ני� ��ע �ב� והחר�, י�, ָ�ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
מאכילי� ולא ��סלי�, � .אחד ְְֲִִִֶַָֹ

י�ראל·. �ת �יצד? �אכלהע�ר לא מ�ה�, המע�רת ָ�ְְִֵֵַַַָָ�ִֵֶֶַֹֹֹ
לאכל אס�רה מ��ראל, המע�רת �ה� �בת הע�ר; ְֱֲִִֵֶֶֶָָֹ�ְֵַַָֹ�ְִִָ��ביל
�נע�ריה", אביה �ית אל "ו�בה ��אמר: � הע�ר ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ�ְִֵָמ�ני

למע�רת. ֶֶ�ְְִָ�רט

��א‚. ל� ח���י� אי� � י�ראל עליה ��א �ה� ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ�ת
לערב וא�כלת ט�בלת א�א נ��אהנתע�רה, היתה . ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
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עד לערב, �תר�מה וא�כלת ט�בלת � �על� �מת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָלי�ראל,
למפרע, מקלקלת ז� הרי � ע�ר� ה�ר וא� י��; ְְְֵֶֶַַ�ְֲֵָָ�ַ�ְְִִַָאר�עי�
מי� א�א ע�ר, אינ� האר�עי� ��ל י��; אר�עי� ִֶַָָ�ְְִִֵֶַַַָָָָעד

ח��ב. ה�א ָָָ�ע�ל�

�מת„. לכה�, ���את י�ראל לא�ת � מע�רת וה�יח� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ�ֶֶֹ
ה�א �ה���ד הע�ר; ��ביל �תר�מה עבדיה ִֶַָ�ְְְֲִִִֶָָָָֹיאכל�

מאכיל אינ� י��ד ו�אינ� הע�ר��אכיל, היה א� לפיכ�, . ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�ָ
אחיו �גלל א�כלי� א�א העבדי�, ��סל אינ� � ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָחלל
מ�אכל. העבדי� ויאסר� החלל, זה ���לד עד ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹה��רי�,

�אכל‰. לא � �ה� ליב� ה�ק�קה י�ראל �ת �יצד? ,ה�ב� ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֹֹ
א�ת�; קנה לא עדי� וזה נפ�", יקנה �י "וכה�, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ��אמר:

לי�ראל ה�ק�קה �ה� ��אמר:�בת יבמ�, מ�ני אס�רה � ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
יב�. ל��מרת �רט �נע�ריה", אביה �ית אל ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ"ו�בה

.Âהערה� א� ��גגה, א� �אנס, יבמ�� על ��א �ה� ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹיב�
��ארנ��� �מ� א�ת�, ��נה �י על א� � �מר ולא ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

�עילה ��בעל עד �תר�מה; מאכיל� אינ� י���, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹ�הלכ�ת
מ� ���תאלמנה אמ�רי�? �ברי� ��ה �רצ��. ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָ�מ�רה
�אכל א�כלת, והיתה ה�איל � ה���אי� מ� אבל ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹהאר�סי�;

ז�. ְִָ�ביאה

.Êאס�רה � לי�ראל ��תארסה �ה� �ת �יצד? ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהאר�סי�
קני� �� ל� י� �הרי לכה�לאכל, ��תארסה י�ראל �בת ; ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

�ית לבני �אכיל ��א לח�ה, ���נס עד �אכל לא �ִֵֶַַַָֹֹ�ְֲִִֵֵֶַָָ
��ארנ�. �מ� ְְִֵֶַָָאביה,

.Áלאחר לי מק��ת א� 'הרי לכהנת: �אמר ְִֶֶַַ�ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹי�ראל
�עדי� ה�ל�י�, �ל �תר�מה א�כלת ז� הרי � י��' ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ�ל�י�
מעכ�ו לי מק��ת א� 'הרי ל�: אמר וא� נתארסה; ְִֵֶֶַָ�ְְְְְֲִִֵַַָָָָֹלא

מ�ד לאכל אס�רה זה הרי � י��' �ל�י� ��ארלאחר וכ� . ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
�זה. ���צא ה�נאי� ְִֵֶַַָָָ�ל

.Ëא��� �הנת �יצד? �אכל,החר� לא � י�ראל לחר� ת ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
חכמי� �ת�נת ק�נה י�ראל�הרי �בת נ��אי�. ל� ���נ� ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ה��רה, מ� ק�נה �אינ� �אכל; לא � חר� לכה� ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹ���את
�עת. �� ֵֶֶַַ�אינ�

.È� ��תחר� עד לכנס� הס�יק ולא ��ח, לכה� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹנתארסה
אינ� � וי�מ� חר�, יב� לפני ונפלה מת, א�כלת; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָאינ�
ז� הרי � ונתחר� ��ח, ��ה�א נ�א� א� אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָא�כלת.
א�כלת, ז� הרי � וי�מ� חר�, ליב� ונפלה מת, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָא�כלת;
מ���, ��לדה חר� וא�ת �תח�ה. א�כלת והיתה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָה�איל

�נ� ��ביל א�כלת ז� .הרי ְְֲִִֵֶֶָ

.‡Èלאס�ר ��בעלה מי �יצד? אחד וי�� �ני� ��ע ��ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
�יאה, �ביאת� ה�איל � אחד וי�� �ני� ��ע �� וה�א ְְִִִִֵֶֶַָָָָָל�,

מ�אכל ואס�רה ה�ה�ה מ� א�נפסלה ז�נה ��ע�ת מ�ני , ְְְִִַָ�ְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹ
�ח�� היה אפ�� ��ארנ�, �מ� מתקשה]חללה .[שאינו ְְֲֲִֵֶַָָָָָ

אחד וי�� �ני� ��ע �� לכה� נ�את אפ�� י�ראל, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ�בת
ה�ט�, ��ביל א�כלת אינ� � �יאה ��יאת� �י על א� �ְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
�ני� ��ע �� �ה�א ספק ��ג�יל. עד ק�נה �אינ� ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלפי
וי�� �נה ע�רה �ל� לב� נ�את �אינ�, ספק אחד, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹוי��
ז� הרי � הביא ��א ספק �ער�ת ��י �הביא ספק ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹאחד,

לאכל. ֱֲֶָֹאס�רה

.·È�אי �� ��רה, �ל �תר�מה מאכילי� �אי� א�� ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�ל
יאכ ��א �זרה, � �בריה� �ל �תר�מה יל�מאכילי� ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

��רה .��ל ְֶָ

.‚Èוהמפ�ה הא�נס, מאכילי�: ולא ��סלי�, לא ,וא�� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹ
לה�, אס�רה היתה �� א� א�א א�ה; ���א ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָוה��טה
חללה, א� ז�נה ��ע�ת מ�ני �ביאת�, א�ת� ��סלי� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ�ה�

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.„È�א�ת ��ה א� א�ת� �אנס א� ��טה, לכה� ���את ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמי
ספק, �ה�בר �י על וא� �נ�. ��ביל א�כלת � וילדה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ�ה�,
ה�לד הרי � ע�רה מאחר ��א היא, �ק���י� ו��א ְֲֵַָָָ�ְְִִִִֵֵֶֶַָֹה�איל
אחר, ע� ק�ל עליה יצא ��א וה�א, עליה; ��א זה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ�חזקת

ה�ה� �זה אחריה מר�ני� ה�ל עליהא�א ��א �הנת וכ� . ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
� ונתע�רה א�ת�, ��ה א� �אנס� א� י�ראל, אינ���טה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

�אכל. ז� הרי הע�ר, נתח�� הע�ר; מ�ני ֲֵַָֹ�ְִֵַָָ�ְִֵֶֶָא�כלת,

.ÂË�ז הרי � סתירה ועדי ק��י עדי ל� ��א� אי� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָא�ת
מ�ני ה�רי�; מי ����ה עד �תר�מה, לאכל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאס�רה

ז�נה ספק מ��היא �היתה א� ���ק�ה, קד� �על� מת . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
אס�רה ז� הרי � �ת�ה נ�טל�ת ולא ��ת�ת �אינ� ֲֲֵָָ�ְְְִֵֶַָָֹה��י�
'טמאה �אמרה: �ה� א�ת וכל לע�ל�. �תר�מה ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹלאכל

�תר�מה לאכל אס�רה ז� הרי � .אני' ְֱֲֲֲִִֵֶָָֹ

.ÊË,אביה מ�עת ��א לכה� ���את י�ראל �ת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹקט�ה
אביה, ����� �י על א� � �פניו ��א �י� אביה �פני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ�י�
למפרע; זרה �ע�ה מחה, �א� �תר�מה; א�כלת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאינ�
לדע�� ��א ���את לפי ה�א, ��עס � ו��תק �ר�אה .וזה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹ

ט ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ליד‡. א� ליד�, �ט ���יע עד �תר�מה א�כלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהא�ה
לק�לה �ע�ת ז��ל�ח� הרי �ר��ה, ספק �היא וכל ; ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

אס�רה ,��� ל� לק�ל �ליח �ע�ת הא�ה �אכל. ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹלא
�מק�� ��י לי 'ק�ל ל�: אמרה וא� מ�ד; �תר�מה ְְְְֱִִִִִִֵֶַָָָָָֹלאכל
מק��. לא�ת� �ליח ���יע עד אס�רה אינ� � ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ�ל�ני'
�ט ���יע עד �תר�מה א�כלת ,��� להבאת �ליח ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ�לחה
קד� אחת �עה ��� זה 'הרי לא���: הא�מר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹליד�.

מ�ד. �תר�מה לאכל אס�רה � ְְֱֲִִִִֶָָָָֹלמיתתי'

�רק��·. �ה�יפ� ���,[מצור]עיר ה��רפת �ספינה , ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
ל�מר צרי� ואי� ק�מי�; �חזקת א�� הרי � ל�י� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָוה��צא
�ספינה �רק��, ��ב�� עיר אבל ���רה. וי�צא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָמפר�,
��רר�� �מי ��י�, �יני מ��י להרג וה��צא ,��� ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ�אבדה
עליה� נ�תני� � נהר �טפ� א� מ�לת, עליו נפלה א� ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָֹח�ה,
�ה� �ת נ��תיה� הי� א� לפיכ�, מתי�; וחמרי ח�י� ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹ�ְְִֵַ�חמרי

י� �ת א� אבללי�ראל, יאכל�. לא א�� הרי � לכה� ראל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹ
להרג ה�קילה �בית וה�יח�ה� �י�, �בית �ינ� ��גמר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי

א���. �אכל ולא מת, �חזקת זה הרי �ְְְְֲִֵֵֶֶַַֹֹ

�הנת‚. �היתה �י� אחרת, �מדינה ��סס �על� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹה�יח�
�רב �אכל; לא � �ה� א�ת י�ראלית א� י�ראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹא�ת

למיתה 'לא��ססי� א�מר: ואחד �על�', 'מת א�מר: אחד . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
�אכל. לא ז� הרי � ֲֵֵַֹֹמת'

נאמנ�ת„. �אינ� נ�י� מחמ� אחת א� צרת�, ל� ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָאמרה
�על� ��ת הרילהעיד� �יה�, על נ�את ואינ� ה�איל � ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

- r"yz'd ixyz 'g ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

ל� ��עיד עד ק��; ��על� �חזקת �תר�מה א�כלת ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָז�
�יו. על לה�יא� נאמ� ְֱִִֶֶַַָָ�ה�א

�סל�‰. �חר�ר, �גט ל� מ��ז�ה � עב�� את ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהמ�חרר
�תר�מה ה�אמ�אכל ועדי� לחר�ת, ��צא עבד וכל ; ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

על א� � עבדי� �הלכ�ת ��ת�אר �מ� �חר�ר, �ט ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ�ְמע�ב
�תר�מה. לאכל אס�ר ה�א הרי כ�, ְֱֲִִֵֵֶָָֹ�י

.Â�ה� והי� אחר, ידי על ל� וז�ה לאחר, נכסיו ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָה��תב
ספק זה הרי � צוח �� ואחר ל� ��תנ� זה ו�תק ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעבדי�,

ע ס�פ� ה�כיח ��וח זה יצא�א� לא ועדי� �ח�ת�, ל ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
�� חזר ��תק, אחר ��וח זה א� רא���, לפיכ�,מר��ת ; ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

וה�ני �ה� רא��� ר�� �היה �י� � �תר�מה א�כלי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹאי�
�ה�. וה�ני י�ראל רא��� ר�� �היה �י� ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹי�ראל,

.Ê�וכה ה�ר�מה. מאכיל� מ�ה�, �המה ��כר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹי�ראל
�מז�נ�תיה ח�ב �ה�א �י על א� � י�ראל �המת ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ��כר

�ר�מה יאכיל�ה לא �ס��.� קני� �אינ� מ�ני , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

.Áה�כר ולהי�ת לפ�מ�, מ�ה� �רה ��� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹי�ראל
יחולק] על[הרווח א� �ר�מה, יאכיל�ה לא � ְֲִֵֵֶֶַַַָָֹ�יניה�

�רת ��� �ה� אבל חלק; ��בח� ל�ה� ��� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�י
��בח, חלק לי�ראל ��� �י על א� � לפ�מ� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָי�ראל
זה הרי � עצמ� על �מ� �הרי ל�ה�, וג�פ� ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹה�איל

ה�ר�מה. ְֲִַַָָמאכיל�

.Ë;ה�ר�מה מאכיל� � �כ�ר ��לדה י�ראל �ל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ�רת�
לת�� �ר�מה �ר�יני אד� וא�צר ל�הני�. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ�ה�כ�ר
א�ת� ויאכל� ��� ה��ני� יב�א� ��א ח��� ואינ� .��בכ�, ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹ

.È�ה�מי ולקח לי�ראל, �רת� ה�ה� מכר �א� לי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹיראה
אס�ר זה הרי ה��קח, מ�� לא �עדי� �י על א� �ֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
��ת�אר �מ� ק�נ�ת, מע�ת ��רה ��י� �ר�מה; ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָלהאכיל�

�ממ�ר מ�ח �י�הלכ�ת על א� � ל�ה� י�ראל מכר וא� . ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
��מ��. עד �תר�מה �אכל לא ה�מי�, ְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹ��ת�

ה'תש"ע תשרי ח' קודש שבת יו�

י ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

וחמ�‡. קר� מ��� ��גגה, �ר�מה �אכל אפ��זר ; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ידע לא אבל עליה, מזהר ו�ה�א �ר�מה, �היא ְֲֶַָָָָָֹ�ְְִֶֶַָָידע
�מ��� �גגה, ז� הרי � לאו א� מיתה, עליה ח�ב ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָא�

וחמ�. ְֶֶֶֹקר�

הא�כל·. �בראחד ה��תה ואחד לאכל, ��ר�� �בר ְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
��אמר: � לס�� ��ר�� �בר ה�� ואחד ל���ת, ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ��ר��
ה��. את לר��ת י�ראל", �ני קד�י את יח�ל� ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ"ולא
טה�רה, הא�כל ואחד ��גגה טמאה �ר�מה הא�כל ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָואחד
� �זית ��אכל עד חמ�, ח�ב ואינ� וחמ�. קר� ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹמ���
�ח�תה אכילה ואי� ��גגה", קד� יאכל "�י ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ��אמר:
�כזית. �ת�ת� �� �כזית, �ר�מה �אכילת �כ�� ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָמ�זית;

מ�ח�ת‚. י� א� � ו�תה וחזר �תה ואכל, וחזר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָאכל
�רס אכילת �די אחר�נה אכילה ס�� עד רא��נה ,אכילה ְְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָ
�ת�ת �די אחר�נה �ת�ה ס�� עד רא��נה �ת�ה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָ�מ�ח�ת

לכזית מצטרפי� א�� הרי � .רביעית ְְְְֲִִִִִִֵֵַָ

ו�אי,„. �ל �י� �מאי �ל �י� מע�ר, �תר�מת ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָה�ר�מה

עליה� לח�ב לכזית, מצטרפי� ��� � וה���רי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ�ְְִִַַַָוהח�ה,
וחמ� �אי�מיתה היה, ה�י� �מ� '�ר�מה'. נקרא� ���� ; ִֶֶָָֹ�ְְְִִִֵֶַָָָָ

ח�בי� �אי� �מ� �מאי, �ל מע�ר �ר�מת על חמ� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹח�בי�
א� חכמי�, אמר� אבל ��ת�אר; �מ� ,��� �ני מע�ר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל

.�� יזלזל� חמ�, עליה יתח�ב ְְְְִֵֶֶַַָָָֹֹלא

מ���‰. ואינ� ל�קה ,�� התר� א� � �מזיד �ר�מה .אכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ
ואינ� ה�ר� את מ��� טה�רה, היתה א� � �� התר� לא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹוא�
עצי�, �מי מ��� � טמאה היתה וא� החמ�. את ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמ���
�ר�מת אכל א� לפיכ�, לה�קה; א�א רא�יה �אינ� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמ�ני
ה��ל�מי�, מ� �ט�ר � ��טמא� �ה� וכ��צא ור��ני� ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָ��תי�

לה�קה. רא�יי� אינ� ְְֲִֵֵֶַָָָ�הרי

.Â�י� ��גגה, �י� �זד�� �י� � �פסח חמ� �ר�מה ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָהא�כל
הפרי�� אפ�� ה��ל�מי�; מ� �ט�ר � טה�רה �י� ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָטמאה
אינ� עצי� �מי ואפ�� �ט�ר; והחמיצה, מ�ה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ��היא
אס�רה �היא מ�ני � לה�קה רא�יה אינ� �הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמ���,

�מי� ל� אי� .�הניה, ֲִֵַָָָָ

.Ê�ר� ואכל ה��גג ה���רי�אבל �י�� �אכלמה א� , ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
ו�מ� יי� וה�� ��ת��ה, �ר�מה יי� וה��תה נק�רה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�ר�מה
הח�י�, את ��סס א� �אחד, וחמ� �מ� ��תה א� ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�אחד,

וחמ�. קר� מ��� זה הרי � החמ� את �מע ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹא�

.Áר�מה� �אכילת �בע� על וה�סי� �מז�נ�, וק� �בע ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָהיה
החמ� את מ��� אינ� ���יק� לא יאכל", "�י ��אמר: , ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ

מ�ני החמ�, מ� �ט�ר � ה�ע�רי� את ה��סס וכ� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹעצמ�.
עצמ�. ְִִֶַ�ה�יק

.Ë�ואכל אחר �בא והקיא�, �ר�מה, �ל ��פי� ��לע ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָזר
מ��� וה�ני וחמ�, קר� מ��� הרא��� � ��גגה ה�א ��ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

לרא��� עצי� .�מי ְִִֵֵָ

.È�מ��מי ה� � �ר�מה א�רחיו ואת ��עליו את ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָה�אכיל
�מי לה� מ��� וה�א ���גגי�, �ה� מ�ני וחמ�, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹקר�

�אכל� �ר�מה מ�מי יתרי� הח�י� ��מי ��ברסע�דת�, � ְְֵֶַָָ�ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
מ���. חתה אד� �ל נפ�� ְִֶֶַָָָָָָהאס�ר,

.‡È�י� �ד�לי� �י� עבדיו ואת ה�ט�י�, �ניו את ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה�אכיל
ה��תהקט�י� א� והא�כל לאר�, ח�צה �ר�מת והא�כל , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

וה��תה �ר�מה, �ל יי� ו�תה ��גג ונזיר מ�זית, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ�ח�ת
ואינ� ה�ר�, את מ��מי� א�� �ל � ה�י� את וה�� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�מ�,

החמ�. את ְְִֶֶַַֹמ��מי�

.·È�� ואחר ��פסלה, א� לי�ראל, נ��אה �היתה �ה� ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ�ת
את מ��מת ואינ� ה�ר�, את מ��מת � �ר�מה ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאכלה

'מתהחמ� ל�: ואמר� �תר�מה, א�כלת �היתה הא�ה . ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
'מת ל�: ואמר� א�כל, �היה העבד וכ� '�ר�י�', א� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ�עלי�',
א� לי�ראל', �'�כר� א� מאכיל', �אינ� י�ר� וה�יח ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָר��
ל� ונ�דע א�כל, �היה �ה� וכ� '�חרר�', א� ל�', ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹ'נתנ�
את מ��מי� א�� הרי � חל�צה �� א� �ר��ה, �� ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָ�ה�א
� ה�סח ערב והיה חמ�, �ר�מת היתה וא� �לבד. ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָה�ר�

�ה�ל ��מ�� מ�ני מ����; �ט�רי� א�� כאונס]הרי ,[ודינו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ
�יה� �ת�� �ר�מה �היתה וכ�� �דק�. ולא לאכל ְְְִֶֶָָָָ�ְְְְְֱֶֶָֹֹנח�ז�

יפלט�. א�� הרי לאכל, אס�רי� �ה� ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶָֹֹ���דע�
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ל� ��עיד עד ק��; ��על� �חזקת �תר�מה א�כלת ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָז�
�יו. על לה�יא� נאמ� ְֱִִֶֶַַָָ�ה�א

�סל�‰. �חר�ר, �גט ל� מ��ז�ה � עב�� את ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהמ�חרר
�תר�מה ה�אמ�אכל ועדי� לחר�ת, ��צא עבד וכל ; ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

על א� � עבדי� �הלכ�ת ��ת�אר �מ� �חר�ר, �ט ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ�ְמע�ב
�תר�מה. לאכל אס�ר ה�א הרי כ�, ְֱֲִִֵֵֶָָֹ�י

.Â�ה� והי� אחר, ידי על ל� וז�ה לאחר, נכסיו ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָה��תב
ספק זה הרי � צוח �� ואחר ל� ��תנ� זה ו�תק ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעבדי�,

ע ס�פ� ה�כיח ��וח זה יצא�א� לא ועדי� �ח�ת�, ל ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
�� חזר ��תק, אחר ��וח זה א� רא���, לפיכ�,מר��ת ; ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

וה�ני �ה� רא��� ר�� �היה �י� � �תר�מה א�כלי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹאי�
�ה�. וה�ני י�ראל רא��� ר�� �היה �י� ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹי�ראל,

.Ê�וכה ה�ר�מה. מאכיל� מ�ה�, �המה ��כר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹי�ראל
�מז�נ�תיה ח�ב �ה�א �י על א� � י�ראל �המת ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ��כר

�ר�מה יאכיל�ה לא �ס��.� קני� �אינ� מ�ני , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

.Áה�כר ולהי�ת לפ�מ�, מ�ה� �רה ��� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹי�ראל
יחולק] על[הרווח א� �ר�מה, יאכיל�ה לא � ְֲִֵֵֶֶַַַָָֹ�יניה�

�רת ��� �ה� אבל חלק; ��בח� ל�ה� ��� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�י
��בח, חלק לי�ראל ��� �י על א� � לפ�מ� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָי�ראל
זה הרי � עצמ� על �מ� �הרי ל�ה�, וג�פ� ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹה�איל

ה�ר�מה. ְֲִַַָָמאכיל�

.Ë;ה�ר�מה מאכיל� � �כ�ר ��לדה י�ראל �ל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ�רת�
לת�� �ר�מה �ר�יני אד� וא�צר ל�הני�. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ�ה�כ�ר
א�ת� ויאכל� ��� ה��ני� יב�א� ��א ח��� ואינ� .��בכ�, ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹ

.È�ה�מי ולקח לי�ראל, �רת� ה�ה� מכר �א� לי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹיראה
אס�ר זה הרי ה��קח, מ�� לא �עדי� �י על א� �ֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
��ת�אר �מ� ק�נ�ת, מע�ת ��רה ��י� �ר�מה; ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָלהאכיל�

�ממ�ר מ�ח �י�הלכ�ת על א� � ל�ה� י�ראל מכר וא� . ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
��מ��. עד �תר�מה �אכל לא ה�מי�, ְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹ��ת�

ה'תש"ע תשרי ח' קודש שבת יו�

י ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

וחמ�‡. קר� מ��� ��גגה, �ר�מה �אכל אפ��זר ; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ידע לא אבל עליה, מזהר ו�ה�א �ר�מה, �היא ְֲֶַָָָָָֹ�ְְִֶֶַָָידע
�מ��� �גגה, ז� הרי � לאו א� מיתה, עליה ח�ב ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָא�

וחמ�. ְֶֶֶֹקר�

הא�כל·. �בראחד ה��תה ואחד לאכל, ��ר�� �בר ְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
��אמר: � לס�� ��ר�� �בר ה�� ואחד ל���ת, ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ��ר��
ה��. את לר��ת י�ראל", �ני קד�י את יח�ל� ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ"ולא
טה�רה, הא�כל ואחד ��גגה טמאה �ר�מה הא�כל ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָואחד
� �זית ��אכל עד חמ�, ח�ב ואינ� וחמ�. קר� ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹמ���
�ח�תה אכילה ואי� ��גגה", קד� יאכל "�י ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ��אמר:
�כזית. �ת�ת� �� �כזית, �ר�מה �אכילת �כ�� ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָמ�זית;

מ�ח�ת‚. י� א� � ו�תה וחזר �תה ואכל, וחזר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָאכל
�רס אכילת �די אחר�נה אכילה ס�� עד רא��נה ,אכילה ְְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָ
�ת�ת �די אחר�נה �ת�ה ס�� עד רא��נה �ת�ה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָ�מ�ח�ת

לכזית מצטרפי� א�� הרי � .רביעית ְְְְֲִִִִִִֵֵַָ

ו�אי,„. �ל �י� �מאי �ל �י� מע�ר, �תר�מת ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָה�ר�מה

עליה� לח�ב לכזית, מצטרפי� ��� � וה���רי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ�ְְִִַַַָוהח�ה,
וחמ� �אי�מיתה היה, ה�י� �מ� '�ר�מה'. נקרא� ���� ; ִֶֶָָֹ�ְְְִִִֵֶַָָָָ

ח�בי� �אי� �מ� �מאי, �ל מע�ר �ר�מת על חמ� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹח�בי�
א� חכמי�, אמר� אבל ��ת�אר; �מ� ,��� �ני מע�ר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל

.�� יזלזל� חמ�, עליה יתח�ב ְְְְִֵֶֶַַָָָֹֹלא

מ���‰. ואינ� ל�קה ,�� התר� א� � �מזיד �ר�מה .אכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ
ואינ� ה�ר� את מ��� טה�רה, היתה א� � �� התר� לא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹוא�
עצי�, �מי מ��� � טמאה היתה וא� החמ�. את ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמ���
�ר�מת אכל א� לפיכ�, לה�קה; א�א רא�יה �אינ� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמ�ני
ה��ל�מי�, מ� �ט�ר � ��טמא� �ה� וכ��צא ור��ני� ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָ��תי�

לה�קה. רא�יי� אינ� ְְֲִֵֵֶַָָָ�הרי

.Â�י� ��גגה, �י� �זד�� �י� � �פסח חמ� �ר�מה ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָהא�כל
הפרי�� אפ�� ה��ל�מי�; מ� �ט�ר � טה�רה �י� ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָטמאה
אינ� עצי� �מי ואפ�� �ט�ר; והחמיצה, מ�ה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ��היא
אס�רה �היא מ�ני � לה�קה רא�יה אינ� �הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמ���,

�מי� ל� אי� .�הניה, ֲִֵַָָָָ

.Ê�ר� ואכל ה��גג ה���רי�אבל �י�� �אכלמה א� , ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
ו�מ� יי� וה�� ��ת��ה, �ר�מה יי� וה��תה נק�רה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�ר�מה
הח�י�, את ��סס א� �אחד, וחמ� �מ� ��תה א� ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�אחד,

וחמ�. קר� מ��� זה הרי � החמ� את �מע ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹא�

.Áר�מה� �אכילת �בע� על וה�סי� �מז�נ�, וק� �בע ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָהיה
החמ� את מ��� אינ� ���יק� לא יאכל", "�י ��אמר: , ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ

מ�ני החמ�, מ� �ט�ר � ה�ע�רי� את ה��סס וכ� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹעצמ�.
עצמ�. ְִִֶַ�ה�יק

.Ë�ואכל אחר �בא והקיא�, �ר�מה, �ל ��פי� ��לע ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָזר
מ��� וה�ני וחמ�, קר� מ��� הרא��� � ��גגה ה�א ��ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

לרא��� עצי� .�מי ְִִֵֵָ

.È�מ��מי ה� � �ר�מה א�רחיו ואת ��עליו את ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָה�אכיל
�מי לה� מ��� וה�א ���גגי�, �ה� מ�ני וחמ�, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹקר�

�אכל� �ר�מה מ�מי יתרי� הח�י� ��מי ��ברסע�דת�, � ְְֵֶַָָ�ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
מ���. חתה אד� �ל נפ�� ְִֶֶַָָָָָָהאס�ר,

.‡È�י� �ד�לי� �י� עבדיו ואת ה�ט�י�, �ניו את ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה�אכיל
ה��תהקט�י� א� והא�כל לאר�, ח�צה �ר�מת והא�כל , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

וה��תה �ר�מה, �ל יי� ו�תה ��גג ונזיר מ�זית, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ�ח�ת
ואינ� ה�ר�, את מ��מי� א�� �ל � ה�י� את וה�� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�מ�,

החמ�. את ְְִֶֶַַֹמ��מי�

.·È�� ואחר ��פסלה, א� לי�ראל, נ��אה �היתה �ה� ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ�ת
את מ��מת ואינ� ה�ר�, את מ��מת � �ר�מה ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאכלה

'מתהחמ� ל�: ואמר� �תר�מה, א�כלת �היתה הא�ה . ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
'מת ל�: ואמר� א�כל, �היה העבד וכ� '�ר�י�', א� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ�עלי�',
א� לי�ראל', �'�כר� א� מאכיל', �אינ� י�ר� וה�יח ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָר��
ל� ונ�דע א�כל, �היה �ה� וכ� '�חרר�', א� ל�', ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹ'נתנ�
את מ��מי� א�� הרי � חל�צה �� א� �ר��ה, �� ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָ�ה�א
� ה�סח ערב והיה חמ�, �ר�מת היתה וא� �לבד. ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָה�ר�

�ה�ל ��מ�� מ�ני מ����; �ט�רי� א�� כאונס]הרי ,[ודינו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ
�יה� �ת�� �ר�מה �היתה וכ�� �דק�. ולא לאכל ְְְִֶֶָָָָ�ְְְְְֱֶֶָֹֹנח�ז�

יפלט�. א�� הרי לאכל, אס�רי� �ה� ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶָֹֹ���דע�
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.‚Èנטמאת' א� 'נטמאת', ל�: ואמר� א�כל, ְְְְִִֵֵָָָָָהיה
'טמא א�ה�ר�מה', ה�ר�מה', היתה 'טמאה א� היית', ְְְְִֵֵַַָָָָָָָָ

�ר�מת�, נ�לה ��א רא��� מע�ר א� טבל, �ה�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹנ�דע
���� טע� ��ע� א� נפ��, ��א והק�� �ני מע�ר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹא�

יפלט� א�� הרי � �יו .לת�� ְְֲִִֵֵֹ

.„Èפלה�� ח�י�, �ל ואחת �ר�מה �ל אחת ק��ת, ְִֶָָ�ְְֶֶַַַַָ�ְֵ��י
הריני � נפלה לאיז� יד�ע ואי� מה�, אחת לת�� ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָ�ר�מה
�ל היא איז� יד�ע אי� נפלה'. �ר�מה �ל 'לת�� ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָא�מר:
מ� �ט�ר זה הרי מה�, אחת את זר אכל � ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ר�מה
נ�הג וה�נ�ה, הראיה. עליו מחבר�, �ה��ציא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָה��ל�מי�;
אכל �ט�ר. ה�א א� ה�נ�ה, את אחר אכל �תר�מה. ��ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָ
מזיד, א� � ����יה� ��ט�ה מ��� ��יה�, את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאחד

וחמ� קר� ��גג, וא� .קר�; ְִֵֶֶֶֶֶָֹ

.ÂËעליו מ�סי� זה הרי � ��גגה החמ� את ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהא�כל
על חמ� מ�סי� וכ� �בר; לכל �קר� �החמ� ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ�חמ��,

לע�ל� עד ה��ל�מי�חמ�, הרי וחמ�, קר� המ��� �ל . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
וא� ח�י�; ���ליה� נזרע�, �א� א�א �בר, לכל ְִִ�ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָ�תר�מה
ה�ר� את המ��� וכל מ�חל. אינ� למחל, ה�ה� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹרצה
מ�חל. למחל, ה�ה� רצה וא� ח�י�; ה��ל�מי� הרי ְְִִִֵֵַָָֹֹ�ְְֲִִֵַַַ�לבד,

.ÊË� לכה� נ�את �� ואחר �ר�מה, �אכלה י�ראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ�ת
וחמ� קר� מ��מת אכלה, �ה� �� זכה ��א �ר�מה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹא�
קר� מ��מת � אכלה �ה� �� ��כה �ר�מה וא� ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלעצמ�;
מ��� � וחמ� קר� המ��� ��ל לעצמ�; וחמ� ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹל�עלי�,

��רצה �ה� לכל והחמ� ל�עלי�, .ה�ר� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

.ÊÈ�בי� �� �י� � ��ת�ר�ה עד ל��� הס�יקה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלא
נ�את ��א �מי היא והרי לעצמ�; מ��מת אינ� ,��ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

מע�ל� .לכה� ְֵֵָֹ

.ÁÈר�מה� הא�כל אינ��ל � �מזיד �י� ���גג �י� , ְְְִֵֵֵֵֵֵָָָ
�ר�מ�ת מה� �ה�ציא� המת�ני�, הח�י� מ� א�א ְִִֵֶֶָ�ְִַ�ְִֵֶַַָמ���
�מ� ה�אה �מ� ה�כחה �מ� ה�קט מ� �מ��מי� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ�מע�ר�ת;
�י על א� �ר�מת�, ���לה רא��� �מ�ע�ר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָההפקר,
הק�י� א� ,�� ��� �ד�לה �ר�מה נ�לה לא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹ�עדי�

לתר�מה �ני[בשבלי�]ה�ע�ר מ�ע�ר �מ��מי� ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָ
�הלכה ��א ��פ�� �י על א� ��פ��, [ללאוהק�� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

מ��מי�החומש] אי� אבל ה���; על החד� מ� �מ��מי� .ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
ה�ד�", את ל�ה� "ונת� ��אמר: � מינ� �אינ� על ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמ�י�

�אכל. ֶֶַַָֹ��ד�

.ËÈה]הא�כל את שמיטה �ביעית[בשנת ערב �ל ק��אי� ְִִִִֵֶֶֶָ
[– שישית של קישואי� בנמצא �ל[ואי� ל���אי� ְִִִֶַַימ�י�

ח�ב� ל��� יכ�ל �אינ� מה�; וי��� �ביעית, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמ�צאי
�מק�מ�. ��ת�אר �מ� �ביעית, ְְְְִִִִִֵֵֶָמ�ר�ת

.Î��מ � טמאה �ר�מה �י�אכל טמאי� �י� ח�י�, � ְְְֵֵַַָָָ�ְִִֵֵֵ
וא� טה�רי�; ח�י� מ��� טה�רה, �ר�מה אכל ְְִִִ�ְְְְִֵַַָָָטה�רי�.
��ל�מיו � �מזיד �י� ���גג �י� טמאי�, ח�י� ���ִֵ�ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָ

ה�ה�רי� מ� וי��� ויחזר .��ל�מי�, ְְְֲִִִִֵַַַַֹ

.‡Î�האר ע� �ר�מת אכל ל�. מ��� חבר, �ר�מת ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָאכל
האר� לע� ונ�תנ� מ��� �מיה ונ�טל לחבר, מ��� �ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

�ר�מת� האר�.�אכל לע� טהר�ת מ�סרי� �אי� ; ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ

.·Îאבי מת �� ואחר ואכל�, �ה� א�� מאבי �ר�מה ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ�זל
מ�אר אחר לי�ר� מ��� א�א לעצמ�, מ��� אינ� � ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָא��

�בעלה�בט ואכל�, א�� מאבי �ר�מה ל� נפלה א� וכ� ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
� ואכל�ה �כת�ת� והא�ה �ח�ב� �ר�מה ��בה ֲַָָָָ�ְְְְִִֶָָָָָח�ב
�מי� לה� נ�ת� והחבר חבר, לכה� וחמ� קר� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמ��מי�

�אכל�. ה�ר�מה א�ת� �� מ�כרי� ְְְִֶֶַָָָָָ�הי�

.‚Îפל� ��ל�מי מ��� � אכל� ולא �ר�מה, ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹה��נב
�ר�מה מ�מי ל��� ל� וי� ולאול�עלי�; כספי [תשלו� ְְְְְִִֵֵֵַַָָ

פירות] וחמ�:דווקא קרני� �ני מ��� � ואכל� �נב�, .ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹ
�ר�מה. מ�מי אפ�� וקר� הח�י�, מ� וחמ� ְְְֲִִִֵֶֶָ�ִֶֶֶַָֹקר�

.„Î� ואכל� �גנב� ה�ית, לבדק הק�� ה�ר�מה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיתה
�פל, ��ל�מי �הק�� �אי� �פל; ��ל�מי מ��� ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַאינ�

�מק�מ� ��ת�אר ��מ� חמ�י� ��ני קר� מ��� אבל . ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
מ� ��הנה מ��� וחמ� �ר�מה, א�כל מ��� ְְֱִִִֵֶֶֶֶָָֹֹחמ�
�וה �� ואי� �זית, �� היה א� מ���? �למי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָההק��.
�י� � �ר�טה �וה �� י� וא� ל�הני�; מ��� � ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ�ר�טה

להק��. מ��� �זית, �� �אי� �י� �זית �� ���ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

.‰Îמ�ני ה�ר�מה? על הק�� א��ר חל מה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ�מ�ני
על נאסרה הק�י��, לכה�; �מ�רת לזר, אס�רה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹ�ְְֲֶַָָָ�ה�ר�מה

�ר�ה�ה� על י�ראל, על א� א��ר �� נ�ס� לפיכ�, . ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
אס�ר�ת �יא�ת �הלכ�ת מאכל�ת.��ארנ� וא��רי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָ

.ÂÎאחד;ה��זל וחמ� קר� מ��� ואכל�, �ר�מה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
� �זל� ידי �� יצא �ר�מה, מ��� �� �ח�ב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�החמ�
�חמ� א�א ח�ב אינ� ה�ד�", את ל�ה� "ונת� ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ��אמר:

�לבד קד� קר��ל מ��� הא�כל לאחר, והאכיל� �זל� . ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אכל א� � וחמ�' קר� 'מ��� �אמרנ�: מק�� �ל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹוחמ�.
מק�� וכל �אכל; מ�י� חמ�ה �וה מ��� אר�עה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ�וה
מ��� אר�עה, �וה אכל � חמ�י�' ��ני 'קר� ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�אמרנ�:
אכל � וחמ�' קרני� '�ני �אמרנ�: מק�� וכל ��ה; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�וה
מ��� אינ� �לע�ל� ��עה. �וה מ��� אר�עה, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ�וה
�ה�זלה �י� אכילה, ��עת �וה �היתה �מי� לפי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָא�א

�ה�קרה. �י� ��ל�מי� ְְְִִֵֶַַָ��עת

יא ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

�לסיכה‡. ול�ת�ה לאכילה נ�נת �ה�יכהה�ר�מה � ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
�עצמ�תיו", וכ�מ� �קר��, "��י� ��אמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ��ת�ה,
ול���ת לאכל, ��ר�� �בר לאכל � אכילה �כלל ְְְְְְֱֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹוה�ת�ה
יס�� ולא לס��. ��ר�� �בר ולס�� ל���ת, ��ר�� ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹ�בר
את �מדליק ה�ה�ר; ה�מ� את ה�א ס� אבל וחמ�. ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹיי�

מק��. �כל �רפה' '�מ� ה�קרא ה�א וזה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָה�מא,

לח��·. מ�ר �ר�מה, �ל �לק�צ�[לכוו�]�מרי� א�ת� ְְִֶָָ�ְְְֵַַָָָ
ע��י� אי� וכ� �כר. מה� לע��ת ואס�ר ה�בלה; ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ�ע��ל
וכ� חמ�; ה�תו �ר�ת ולא יי�, ���חי� ולא �ב�, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹ�מרי�
ח�� ��ר�מה, מ�ר�ת� א�ת� מ��י� אי� � ה�ר�ת �ל ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ�אר
זה הרי מ�קה, האכל וע�ה עבר �לבד. וענבי� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמ�יתי�

�ה���תה� וכ��צא ���חי�, ויי� �מרי�, �ב� �אכל וזר . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
א�ת� מ�י� �מזיד, אכל וא� ל���; ח�ב אינ� � ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָ��גגה

מר��ת. ְַַַמ�ת

- r"yz'd ixyz 'g ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

ה��ריס‚. לת�� �גר�גר�ת �בלה נ�תני� דגי�]אי� ,[שומ� ְְְְְִֵֵַָָָ
ואי� ל��ריס. ה�י� את נ�תני� אבל מא�ד�; �ה�א ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמ�ני

ה�מ� את טוב]מפ�מי� ריח בו מ�ציא�[לערב �ה�א מ�ני , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַ
יי� מערבי� אבל מ�חה; �מ� וע��ה� מאכל�ת ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמ�לל

לאכל�. �א��, וכ��צא �פל�לי� �דב� ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָו�מ�

ממעט�„. �ה�א מ�ני �ר�מה, �ל יי� מב�לי� אי�אי� . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ
מ�ני �ר�מה, �ל �חמ� �ר�מה �ל �צלי� ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹ��ב�י�
�בר וכל �קטנית; �ב�אה מערבי� אי� החמ�. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ��פסיד
�מ�חרבה מערבי�. א�ת�, ����ברי� מ�ה זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ��ת�ר�

דל]יה�דה היה �תב�אה[והיבול �ב�אה לערב התחיל� , ְְְְְִִִֵָָָָ
�קטנית. �ב�אה לא אבל �קטנית; ְְְְְְְֲִִִִִִָָֹוקטנית

��ר�די�‰. נ�הג[מנפי�]�דר� �� �ח�י�, ה�מח את ְְְְִֶֶֶֶֶַַַ�ִֵָ
ה�רס� את �מ�לי� לאכל, מר�ד � �תר�מה [סובי�ה�ה� ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ�ְָ

עדגסי�] הר�ה, �נפ��ת מנ�ה סלת לע��ת �רצה הרי .ְֲֲֵֶֶַָָֹ�ְְִֵַַָָ
ה�אר, את י�לי� לא � ה�אה מ� ק�י� א� קב ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹ���ציא
מצנע. �מק�� י�יח� א�א לאכילה; רא�י �ה�א ְָ�ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָמ�ני

.Â�ח�סמי אי� �ר�מה, �ל וכירי�,[מחזקי�]�מ� ���ר �� ְְְִִִֵֶֶֶַַָ
מנעל �� סכי� �ת��ואי� והיא רגל�, יס�� ולא וסנ�ל. ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָֹ

ה�נ�ל. א� ה�נעל ול�ב� רגל�, את ס� אבל וסנ�ל, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָמנעל
קטב�ליא ��י על �מתע�ל ��פ�, �ל שכיבהוס� [כלי ְְְִֵֵַַַָָָָָ

מעור] ח���;וישיבה אינ� נ��כי�, �ה� �י על וא� ְֲִִִֵֵֵֶַַָָחד�ה.
עליה, להתע�ל �י� �ל טבלא ��י על �מ� י�� לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאבל

מא�ד�. �ה�א ְְְִֵֶַמ�ני

.Ê�א ידי�, נטילת צרי� � �ר�ת אפ�� �ר�מה, הא�כל ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ�ל
טה�ר�ת ידיו �הי� �י ואינ�על �מק�מ�. ��ת�אר �מ� , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

מ��ה. יאכל ��א �זרה, � ה�לח� על ה�ר ע� ְְִֵֶֶַָָָָֹ�ֱִֶֶֶַַַָנאכלת
ואינ� ה�לח�, על ה�ר ע� נאכלת לאר� ח�צה ְְֵָָ�ְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָ�תר�מת
�ידי� �ר�מה �מ� סכי� ואי� �ח�י�. � ידי� נטילת ְְְִִִֵֶֶַָָָ�ְְְִִִַַָָצריכה
מסאב�ת. �ידי� מפ��� ��ר�, ��י על נפל ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֹֹמסאב�ת;

�בעה �ת�� �ר�מה ��מ� ה�ט� את סכי� [ימי�אבל ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָ
ערל.להולדתו] ח��ב אינ� �בעה, �ל � �ה��לד ;ְִֵֵֶַָָָָָ

.Áי�ראל ��� �� �מביא ��מ�, עצמ� ה�ה� ה�א ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹס�
� ל�רח� ונכנס ��מ� עצמ� ס� וא� ��יו; על ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָ�מע�יל�
מ��� נ��� �ה�א �י על א� ��רח�, למ��ת� לזר .מ�ר �ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ

.Ë�אי �ר�מה, �ל �תל�� רא�� �חפפה ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹ�הנת
מע�גה אבל אחריה; לח� מ�רת מגלגלתה��ראלית �] ְְִִֵַ�ְְֲֲֶֶֶַַָָָָֹ

את] ��ער�הישראלית ומשתמשת�ער� – הכהנת [של ְְִָָָָ
הכהנת] נשתמשה שכבר ה�הני�בחומר ה�ר� מה �מ�ני .ְִֵָ�ְֲִַֹ

רא�י �אינ� מ�ני �ר�מה? �ל �תל�� �ער� ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹלח�
אד�. ְֲַַָָלמאכל

.Èגר�גר�ת� �אני� �מעי,עקצי והחר�בי�, ה�ליסי� ועקצי �ְְְְִֵֵָ�ְְְְִִִֵֵֶַָ
שבתוכו]אב�יח והמי� �קל�י[הזרע אב�יח, �קל�י , ְְֲֲִִִִֵֵַַַַ

�קנ�בת אכל, �ה� �אי� �י על א� � מלפפ�� �קל�י ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאתר�ג,
[� אס�רי�[קצוות א�� הרי � ��י� �עלי ���ליכי� ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָירק

לזרי�. מ�רת ה��ני�, ��ק�בי� ירק קנ�בת אבל ְִֶֶָ�ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָלזרי�;
�ה� אי� אס�רי�; אכל, �ה� י� א� � ו�מ�מי� ��לי� ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָֹ�ְְִִֵקל�י

מ�רי�. ִָ�ֶֹאכל,

.‡È�מ�רי אתר�ג, וחר�בי��רעיני �תמרי� זיתי� �רעיני ; ְְִֵֶַ�ְְְִִִִִֵֵַָָָ
לזרי� אס�רי� א�� הרי ה�ה�, �נס� ��א �י על א� �. ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
למצ� לחל�ח��ת �ה� וי� ��נס� �זמ� � ה�רעיני� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ��אר

מ�ר�ת. ה�ליכ�, וא� לזרי�; אס�ר�ת ָ�ְְְֲִִִִָָָא�ת�,

.·Èרא�י �ה�א מ�ני אס�ר, � חד��ת ח�י� �ל ְֲִִִִֵֶֶָָָ�ַה��י�
מ�ר י�נ�ת, ח�י� ו�ל אד�; נקרא�למאכל מתי ועד . ְְְֲִִֶַַָָָ�ְְְִַַָָ

ה�רנ�ת. �י� לח�ט רגילי� אד� ��ני זמ� �ל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ'חד��ת'?

.‚Èירודה]ה���ל�ת �ל[רקובות]והרק�נ��ת[שאיכות� ְְִִֶַַָָ
אבק העל� וא� אס�ר�ת; מ�ר�ת.[נתעפשו]�ר�מה, , ְְֱֲִֶָָָ�ָ

וה�ני, הרא��� � מי� עליה� ��ת� �ר�מה �ל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�מרי�
מס�� א�א מי�, נת� לא וא� מ�ר. וה�לי�י, לזרי�; ְְִִֵֶַַַָָָֹ�ְְְִִִַָָאס�ר
לזרי�. אס�ר ה�לי�י א� � �לבד ה�מרי� מעל ְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָה�י�

.„È�א�ת מח�בי� אי� � �ר�מה ח�י מ��ה ���ה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמגרה
ח�י�; לת�כ� י�� �� ואחר אחת, אחת �מל�ט י��ב ִ�ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָלהי�ת

ח�י� לת�כ� ונ�ת� �דר��, מכ�ד �מ�א�א �ל חבית וכ� . ְְְְְֵֵֶַַָָ�ְִִֵֶֶֶָ
א�א �מט�ח, י��ב להי�ת א�ת� מח�בי� אי� � ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ����כה

�ח�י�. ���הג �דר� �� ִ�ְְֵֵֶֶֶָנ�הג

.ÂËעד מערה זה הרי � �ר�מה �מ� �ל �ד ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהמערה
הע��ד הרציפה]��פסק הנגירה ה�מ�[תיפסק ויתחיל , ְְְִִֶֶֶַַַָֹ

,��� � ז� אחר ז� ט�י� �ל� ��טפ� וכיו� מעט; מעט ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹלנט�
ה�יח א�א נת�, ��א הרי ח�י�. �מ� ה�ד לת�� ל�� ֲִִִֵֶֶַַָָֹ�ְִֵֶֶַַָ��מ�ר

�ר�מה. ה�מצית � א�ת� ���ת עד ְְִִֶַַַַַָָָה�ד

.ÊËרפה� �מ� נר ה�ה� טמאה]ממ�א תרומה ונ�תנ�[של , ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָֹ
צרכי לע��ת � לחדר �לה�נס לעל�ה, �� לעל�ת ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלי�ראל
מ�ר. ע��, ��� היה וא� י�ראל; צרכי לא אבל ָ�ִָ�ְְְֲִִֵֵֵַָָָָָֹֹה�ה�,

.ÊÈרפה� �מ� ל� והדליק ה�ה�, אצל א�רח �היה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹי�ראל
תרומה] את[של לכ��ת ח�ב אינ� � ל� והל� ה�ה� ועמד ,ְְְֵֵֶַַַַַָָָֹ

�נר �תילה ה��ראלי וט�בל מאליו. ��ת��ה עד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָה�ר,
.�� ליל� �מדליק� ְִֵֵֵַַָָֹה�ה�,

.ÁÈהרי י�ראל, �ל �קר� אצל ע�מד �היה �ה� �ל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ�קר�
נארג �היה �ה� �ל �לי� �רפה. �מ� עליה� מדליק ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
�רפה, �מ� עליה� מדליק זה הרי � י�ראל �ל �לי� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאצל

�ה� �ר��ת �נס��ת,��א �ב�י �רפה �מ� מדליקי� וכ� . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
�ה�. �ר��ת ��א האפלי�, �ב�ב�א�ת מדר��ת, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹ�בב�י
�מ� מדליק � חנ�ה נר להדליק ח�י� �מ� ל� �אי� ְִֶֶַָ�ְְֲִִֵַ�ִֵֶֶֶ�מי

�ה�. �ר��ת ��א ��י�רפה, על �רפה �מ� מדליקי� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
�ה�. �ר��ת ְִִֵַֹהח�לי�,

.ËÈאצל לב�א למ�דה והיא לכה�, ���את י�ראל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ�ת
�ר��ת� מדליק � �רפהאביה �מ� להדליק ל�ה� מ�ר . ְְִִִַָָָ�ְְְִֵֵֶֶַַָָֹ

ער��ב, �� ��� ה���ה �בית א� האבל, �בית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאפ��
מ�ני ה���ה, �בית מ���; יס��ק� ��א ח���י� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָואי�
לה� �אי� מ�ני האבל, �בבית ,�� נ�געי� אי� �ליה� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָנקי��

האבל. מ�ני ְְִֵֵֶַָ�נאי

.Îגג��� � ה�ר�מה את יהיהה��רע הצומח שכל [וחושש ְְֵֵֶַַַָ
הזריעה]י��תרומה] ולבטל הקרקע את להפ� ,[התירו �ַ

יק�� כתרומה]�במזיד הגידולי� ויהיו לקיי� וא�[חייב ; ְְְִִֵֵַ
היה וא� יק��. ���גג, �י� �מזיד �י� � �לי� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָהביאה
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ה��ריס‚. לת�� �גר�גר�ת �בלה נ�תני� דגי�]אי� ,[שומ� ְְְְְִֵֵַָָָ
ואי� ל��ריס. ה�י� את נ�תני� אבל מא�ד�; �ה�א ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמ�ני

ה�מ� את טוב]מפ�מי� ריח בו מ�ציא�[לערב �ה�א מ�ני , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַ
יי� מערבי� אבל מ�חה; �מ� וע��ה� מאכל�ת ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמ�לל

לאכל�. �א��, וכ��צא �פל�לי� �דב� ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָו�מ�

ממעט�„. �ה�א מ�ני �ר�מה, �ל יי� מב�לי� אי�אי� . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ
מ�ני �ר�מה, �ל �חמ� �ר�מה �ל �צלי� ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹ��ב�י�
�בר וכל �קטנית; �ב�אה מערבי� אי� החמ�. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ��פסיד
�מ�חרבה מערבי�. א�ת�, ����ברי� מ�ה זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ��ת�ר�

דל]יה�דה היה �תב�אה[והיבול �ב�אה לערב התחיל� , ְְְְְִִִֵָָָָ
�קטנית. �ב�אה לא אבל �קטנית; ְְְְְְְֲִִִִִִָָֹוקטנית

��ר�די�‰. נ�הג[מנפי�]�דר� �� �ח�י�, ה�מח את ְְְְִֶֶֶֶֶַַַ�ִֵָ
ה�רס� את �מ�לי� לאכל, מר�ד � �תר�מה [סובי�ה�ה� ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ�ְָ

עדגסי�] הר�ה, �נפ��ת מנ�ה סלת לע��ת �רצה הרי .ְֲֲֵֶֶַָָֹ�ְְִֵַַָָ
ה�אר, את י�לי� לא � ה�אה מ� ק�י� א� קב ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹ���ציא
מצנע. �מק�� י�יח� א�א לאכילה; רא�י �ה�א ְָ�ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָמ�ני

.Â�ח�סמי אי� �ר�מה, �ל וכירי�,[מחזקי�]�מ� ���ר �� ְְְִִִֵֶֶֶַַָ
מנעל �� סכי� �ת��ואי� והיא רגל�, יס�� ולא וסנ�ל. ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָֹ

ה�נ�ל. א� ה�נעל ול�ב� רגל�, את ס� אבל וסנ�ל, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָמנעל
קטב�ליא ��י על �מתע�ל ��פ�, �ל שכיבהוס� [כלי ְְְִֵֵַַַָָָָָ

מעור] ח���;וישיבה אינ� נ��כי�, �ה� �י על וא� ְֲִִִֵֵֵֶַַָָחד�ה.
עליה, להתע�ל �י� �ל טבלא ��י על �מ� י�� לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאבל

מא�ד�. �ה�א ְְְִֵֶַמ�ני

.Ê�א ידי�, נטילת צרי� � �ר�ת אפ�� �ר�מה, הא�כל ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ�ל
טה�ר�ת ידיו �הי� �י ואינ�על �מק�מ�. ��ת�אר �מ� , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

מ��ה. יאכל ��א �זרה, � ה�לח� על ה�ר ע� ְְִֵֶֶַָָָָֹ�ֱִֶֶֶַַַָנאכלת
ואינ� ה�לח�, על ה�ר ע� נאכלת לאר� ח�צה ְְֵָָ�ְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָ�תר�מת
�ידי� �ר�מה �מ� סכי� ואי� �ח�י�. � ידי� נטילת ְְְִִִֵֶֶַָָָ�ְְְִִִַַָָצריכה
מסאב�ת. �ידי� מפ��� ��ר�, ��י על נפל ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֹֹמסאב�ת;

�בעה �ת�� �ר�מה ��מ� ה�ט� את סכי� [ימי�אבל ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָ
ערל.להולדתו] ח��ב אינ� �בעה, �ל � �ה��לד ;ְִֵֵֶַָָָָָ

.Áי�ראל ��� �� �מביא ��מ�, עצמ� ה�ה� ה�א ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹס�
� ל�רח� ונכנס ��מ� עצמ� ס� וא� ��יו; על ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָ�מע�יל�
מ��� נ��� �ה�א �י על א� ��רח�, למ��ת� לזר .מ�ר �ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ

.Ë�אי �ר�מה, �ל �תל�� רא�� �חפפה ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹ�הנת
מע�גה אבל אחריה; לח� מ�רת מגלגלתה��ראלית �] ְְִִֵַ�ְְֲֲֶֶֶַַָָָָֹ

את] ��ער�הישראלית ומשתמשת�ער� – הכהנת [של ְְִָָָָ
הכהנת] נשתמשה שכבר ה�הני�בחומר ה�ר� מה �מ�ני .ְִֵָ�ְֲִַֹ

רא�י �אינ� מ�ני �ר�מה? �ל �תל�� �ער� ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹלח�
אד�. ְֲַַָָלמאכל

.Èגר�גר�ת� �אני� �מעי,עקצי והחר�בי�, ה�ליסי� ועקצי �ְְְְִֵֵָ�ְְְְִִִֵֵֶַָ
שבתוכו]אב�יח והמי� �קל�י[הזרע אב�יח, �קל�י , ְְֲֲִִִִֵֵַַַַ

�קנ�בת אכל, �ה� �אי� �י על א� � מלפפ�� �קל�י ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאתר�ג,
[� אס�רי�[קצוות א�� הרי � ��י� �עלי ���ליכי� ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָירק

לזרי�. מ�רת ה��ני�, ��ק�בי� ירק קנ�בת אבל ְִֶֶָ�ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָלזרי�;
�ה� אי� אס�רי�; אכל, �ה� י� א� � ו�מ�מי� ��לי� ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָֹ�ְְִִֵקל�י

מ�רי�. ִָ�ֶֹאכל,

.‡È�מ�רי אתר�ג, וחר�בי��רעיני �תמרי� זיתי� �רעיני ; ְְִֵֶַ�ְְְִִִִִֵֵַָָָ
לזרי� אס�רי� א�� הרי ה�ה�, �נס� ��א �י על א� �. ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
למצ� לחל�ח��ת �ה� וי� ��נס� �זמ� � ה�רעיני� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ��אר

מ�ר�ת. ה�ליכ�, וא� לזרי�; אס�ר�ת ָ�ְְְֲִִִִָָָא�ת�,

.·Èרא�י �ה�א מ�ני אס�ר, � חד��ת ח�י� �ל ְֲִִִִֵֶֶָָָ�ַה��י�
מ�ר י�נ�ת, ח�י� ו�ל אד�; נקרא�למאכל מתי ועד . ְְְֲִִֶַַָָָ�ְְְִַַָָ

ה�רנ�ת. �י� לח�ט רגילי� אד� ��ני זמ� �ל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ'חד��ת'?

.‚Èירודה]ה���ל�ת �ל[רקובות]והרק�נ��ת[שאיכות� ְְִִֶַַָָ
אבק העל� וא� אס�ר�ת; מ�ר�ת.[נתעפשו]�ר�מה, , ְְֱֲִֶָָָ�ָ

וה�ני, הרא��� � מי� עליה� ��ת� �ר�מה �ל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�מרי�
מס�� א�א מי�, נת� לא וא� מ�ר. וה�לי�י, לזרי�; ְְִִֵֶַַַָָָֹ�ְְְִִִַָָאס�ר
לזרי�. אס�ר ה�לי�י א� � �לבד ה�מרי� מעל ְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָה�י�

.„È�א�ת מח�בי� אי� � �ר�מה ח�י מ��ה ���ה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמגרה
ח�י�; לת�כ� י�� �� ואחר אחת, אחת �מל�ט י��ב ִ�ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָלהי�ת

ח�י� לת�כ� ונ�ת� �דר��, מכ�ד �מ�א�א �ל חבית וכ� . ְְְְְֵֵֶַַָָ�ְִִֵֶֶֶָ
א�א �מט�ח, י��ב להי�ת א�ת� מח�בי� אי� � ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ����כה

�ח�י�. ���הג �דר� �� ִ�ְְֵֵֶֶֶָנ�הג

.ÂËעד מערה זה הרי � �ר�מה �מ� �ל �ד ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהמערה
הע��ד הרציפה]��פסק הנגירה ה�מ�[תיפסק ויתחיל , ְְְִִֶֶֶַַַָֹ

,��� � ז� אחר ז� ט�י� �ל� ��טפ� וכיו� מעט; מעט ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹלנט�
ה�יח א�א נת�, ��א הרי ח�י�. �מ� ה�ד לת�� ל�� ֲִִִֵֶֶַַָָֹ�ְִֵֶֶַַָ��מ�ר

�ר�מה. ה�מצית � א�ת� ���ת עד ְְִִֶַַַַַָָָה�ד

.ÊËרפה� �מ� נר ה�ה� טמאה]ממ�א תרומה ונ�תנ�[של , ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָֹ
צרכי לע��ת � לחדר �לה�נס לעל�ה, �� לעל�ת ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלי�ראל
מ�ר. ע��, ��� היה וא� י�ראל; צרכי לא אבל ָ�ִָ�ְְְֲִִֵֵֵַָָָָָֹֹה�ה�,

.ÊÈרפה� �מ� ל� והדליק ה�ה�, אצל א�רח �היה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹי�ראל
תרומה] את[של לכ��ת ח�ב אינ� � ל� והל� ה�ה� ועמד ,ְְְֵֵֶַַַַַָָָֹ

�נר �תילה ה��ראלי וט�בל מאליו. ��ת��ה עד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָה�ר,
.�� ליל� �מדליק� ְִֵֵֵַַָָֹה�ה�,

.ÁÈהרי י�ראל, �ל �קר� אצל ע�מד �היה �ה� �ל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ�קר�
נארג �היה �ה� �ל �לי� �רפה. �מ� עליה� מדליק ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
�רפה, �מ� עליה� מדליק זה הרי � י�ראל �ל �לי� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאצל

�ה� �ר��ת �נס��ת,��א �ב�י �רפה �מ� מדליקי� וכ� . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
�ה�. �ר��ת ��א האפלי�, �ב�ב�א�ת מדר��ת, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹ�בב�י
�מ� מדליק � חנ�ה נר להדליק ח�י� �מ� ל� �אי� ְִֶֶַָ�ְְֲִִֵַ�ִֵֶֶֶ�מי

�ה�. �ר��ת ��א ��י�רפה, על �רפה �מ� מדליקי� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
�ה�. �ר��ת ְִִֵַֹהח�לי�,

.ËÈאצל לב�א למ�דה והיא לכה�, ���את י�ראל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ�ת
�ר��ת� מדליק � �רפהאביה �מ� להדליק ל�ה� מ�ר . ְְִִִַָָָ�ְְְִֵֵֶֶַַָָֹ

ער��ב, �� ��� ה���ה �בית א� האבל, �בית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאפ��
מ�ני ה���ה, �בית מ���; יס��ק� ��א ח���י� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָואי�
לה� �אי� מ�ני האבל, �בבית ,�� נ�געי� אי� �ליה� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָנקי��

האבל. מ�ני ְְִֵֵֶַָ�נאי

.Îגג��� � ה�ר�מה את יהיהה��רע הצומח שכל [וחושש ְְֵֵֶַַַָ
הזריעה]י��תרומה] ולבטל הקרקע את להפ� ,[התירו �ַ

יק�� כתרומה]�במזיד הגידולי� ויהיו לקיי� וא�[חייב ; ְְְִִֵֵַ
היה וא� יק��. ���גג, �י� �מזיד �י� � �לי� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָהביאה
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קנס� קנס י��; � �מזיד ואפ�� �לי�, הביא אפ�� � ����ְְְֲֲִִִִִִֵֵַָ�ְְַָָ
�עציו. להנ�ת וית��� יזרע ��א ,��ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ

.‡Îא�א �בר, לכל �ח�י� ה� הרי � �ר�מה ְִֶָָָָ�ְְֲִֵֵֵָ���לי
לזרי� לזרי��אס�רי� אס�רי� ��הי� עליה� חכמי� �זר� ; ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָ

י�הה ��א � ה�ה� ��יד טמאה �ר�מה מ��� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�תר�מה,
לידי �� �א ונמצא לח�י�, ותצא ��זרע�ה �די אצל� ְְִִִֵָָָ�ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָא�ת�
�מ�רי� טמא�ת, �ידי� ה���לי� לאכל מ�ר לפיכ�, ִָ�ְְֱִִִֵֶַַָָֹ�ְִַָָָ��לה.

�ח�י�. י�� ִ�ְְִלטב�ל

.·Îבר� לכל ח�י� � ���לי� זרע����לי �אי� �בר ואפ�� ; ִִִֵ�ְְֲִִֵֶַַָָָָָ
הרי � ה���לי� �ג��לי הע�ר על ה���לי� ר�� א� � ְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�לה
זרע� �אי� �י על א� הע�ר את מעלי� ה�נ�י� ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָה���לי�
לאר�, ח�צה �ר�מת וכ� לזרי�. מ�ר ה�ל ויהיה ְְְִֵֶַָָָָָ�ְְִֶֶַָֹ�לה,

�ר�מה ות�ספת ותור�]והמד�ע, שחוזר וזרע�ני[במקרי� , ְְַ�ְְְְֵֵֶֶָָ
�א�ת� �י על א� �צנ��, לפת זרע �ג�� נאכלי�, �אינ� ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ��ה
לכל ח�י� ה� והרי מ�רי�, ���ליה� � �ר�מה �צנ�� ְִָ�ֲִֵֵַָ�ְְִֵֶֶֶָלפת
לזרי�. מ�רי� ה���לי� �ר�מה, �ל ���� ה��רע וכ� ְִִָָ�ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ�בר;

.‚Î�טה�רי �ה���לי� �י על א� � טמאה �ר�מה ,ה��רע ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
אס�רה ��זרעה וה�ר�מה ה�איל �אכילה; אס�רי� ה� ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָהרי

נדח�. �בר היתה, ְְְֲִִַָָָָ�אכילה

.„Î� וחתכ� �נ�י� עלי� ויצא� ��מח�, העלי� את ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָחת�
�אכילה מ�ר �� אחר ��צא האכל .הרי ֲֵֶֶַַָָָָֹ�ֲִַָָ

.‰Îטמא�� ואחר ��טמא�, ח�י� וע�י��תלי� זרע� � ְִָ�ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ
נטמא� ולא �זריעה, טהר� �הרי מ�רי�; א�� הרי � ְְְְֲֲִִִִֵֶָָָֹ�ְֲֵֵָ�ר�מה

אס�רי� ��הי� �די �ר�מה .��ה� ְְְְֲִִֵֵֶֶָ

.ÂÎהרי � ��� ה�רי �מרח ה�רי, �ת�� �היתה ֲֵ�ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ��לת
�תל� ה�רי. �ת�� ונמרחה ה�איל טבל, ה��לת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹא�ת�
ספק ז� הרי � �ר�מה וע�א� ,�� עליה קרא �� ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָואחר
ונע�ת מ��ה, ה�בל �רח ��א �זרע�, ה�איל ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�ר�מה;
קד� �ר�מה א�ת� ע�ה א� אבל נגמר�; לא �עדי� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ�פר�ת

�ר�מה ז� הרי ואכל��זרע�ה, מ��ה, �ל� א� לפיכ�, . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
�ח�, וא� החמ�. את מ��� ���גג, מיתה; ח�ב � ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�מזיד
�אי� אד�, �ל אצל �ע�� �טלה � האר� מ� �פיו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָואכל
�מ� ה�יתה; מ� �ט�ר לפיכ�, �כ�; אד� �ני אכילת ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ר�

��גג. היה א� ִֵֶַָָֹהחמ�,

.ÊÎ,פאה� �כחה �לקט ח�בת � �ר�מה ���לי �ל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ�דה
י�ראל וענ�י עני; �במע�ר �במע�ר�ת �תר�מה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוח�בת
א�כלי� �הני� ענ�י � א�� מ�נ�ת מ��ה נ�טלי� �הני� ְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹוענ�י
�דמי ל�הני� ��ה� את מ�כרי� י�ראל וענ�י ��ה�, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאת
ה�ע�ר את מ�כר לוי �� וכ� ענ�י�; �ל וה�מי� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ר�מה,

ל�הני� ���. ֲִֶַֹ

.ÁÎיצד� �בהמה, וה�� מ��ח. � א�� ���לי� ְְִֵֵַַָָָ�ְִִֵֵַהח�בט
קפיפ�ת ��לה ונ�[סלי�]יע�ה? ה�המה, לת�כ��צ�ארי ת� ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

ז�מ� לא נמצא ה�י�; פיה]מא�ת� את ה�המה,[חוס� את ְְִִֵֵֵֶַַָָֹ
ה�ר�מה. את מאכיל ְְֲִֶַַָֹולא

יב ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

��אר‡. י�ראל, אר� �ל ה�ר�מה את לט�א ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאס�ר
א�ת�,ה�ד�י� יפסיד ולא טמאה, לידי א�ת� יביא ולא ; ְֳִִִֵַָָָֹ�ְְְִַָָֹ

לט�א �מ�ר ה�מאה. �מדליק ה�ה�רה, א�כל ְֵַָ�ְְְִֵֵֶַַַָָָא�א
�אינ� �י על א� ��רה, �ל �טמא�ת לאר� ח�צה ְִֵֶֶַַָָ�ְְֶַָָָ�ר�מת
�ע�ר מ�ני � מ�בריה� �היא הע�י� �אר� א�א ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָטמאה

ק�צה נ�ה לפיכ�, מ�בריה�; ח�ה[מפרישה]ח��ב� ל� ְְִִִִִֵֶַָָָָָָ
,�� ל�ע לא לאכל�, א�א מזהרת �אינ� � לאר� ְְְִֶֶֶַָָָָֹ�ְֵֶֶָָָָ�ח�צה

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

��רפי�;·. ולא א�כלי�, לא � �ספק ��טמאת ְְְְְְִִִֵֶָָָֹֹ�ר�מה
ות�ר� ו�אית, טמאה ���מא עד מ�חת �היה וי�א�א . ְִֶֶָ�ִֵֶַַַָ�ְְְִִֵֵַָָָ

��ת�אר �מ� ה�ר�מה, את עליה� ���רפי� ספק�ת ��ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
וטהרה. טמאה ְְֳָָָ�ְְִַ�עני�

זה‚. הרי � טמאה ספק ל� ���לד �ר�מה �ל ְֲֵֶָ�ְְִֵֶֶַָָָחבית
יג��ה ולא מ�ק�מ�, יזיז�ה לא �בר, �� יח�� ;לא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
ח���י� ואי� ות�ר�. ו�אי, ���מא עד י�יח�ה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָא�א

�אכל. ֵֵֶָָ��א

טמאה„. וה�ח��נה העלי�נה, ��ת ����רה [וישחבית ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
לכה�] א� שאסור החולי�, את וידמע שיתערבו א�חשש �ִ

י�יל �טהרה, רביעית מ��ה לה�יל ההפסדיכ�ל [למרות ְְְֳִִִִִֶַַָָָָ
החולי�] וא�של ידי�, נטילת �לא �ידיו י�יל לאו, וא� ;ְְְְְִִִִַַַַָָָָֹ

טהר�ת. �עני� ��ת�אר �מ� מט�א�, �ה�א �י ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָעל

��היה‰. וה�א יי�, �ל �חבית אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָ��ה
וי�סד. ה�ל י�מע �הרי מ�אה; �ח�ת ה�ח��נה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ��ת
ע�לה היא �הרי החבית, �ז� מאה ��ח��נה היה א� ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאבל
ות�מא, �רד � �מ� �ל חבית �היתה א� �מאה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ�אחד
�� ואי� להדלקה, רא�י ה�ל �הרי �ידיו; יט�א�ה ְְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹואל
לה�יל יכ�ל א� � ����כה �מ� חבית וכ� מר�ה. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ�ְְֵֶהפסד

י�יל �טהרה, ��יו�רביעית �טמאה; י�יל לאו, וא� . ְְְְֳִִִִִַַָָָ�ְֵֶָָ
מ�ני �טמאה, לה�יל ��א מזהר אינ� � החבית ְְִֵָ�ְְְִֶַָֹ�ְְִִֵֶֶָָ����רה

�ה�ל. ֶָ�ה�א

.Â,�יד� �ר�מה �ל וכ�ר�ת למק��, מ�ק�� ע�בר ְְְְִִֵֶָָָָָָָהיה
נ�גע הריני � לאו וא� מה�, אחת לי ��' ה�כרי: ל� ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאמר
י�נ�ה ואל ה�לע, על אחת לפניו י�יח � �מט�א�' ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָ�ְ�כ��

��די� ה�ר�מה יט�א ��א �די יד�; .לת�� ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

.Êר�מה� �ל וה�ר�יני� מאכלה�ל�� ואינ� ה�איל � ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ
ואינ� �טמאה. מע�יה� �ל לע��ת מ�ר זה הרי ְְֵָ�ְֲֲֵֶַַָָ�ֲֵֶָָאד�,
א�ת� �רה �א� � �מי� �ר�ת� �עת א�א ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָנזהר,

��די� א�ת� ט�א הרי גלוי]�טמאה, אחר[ובאופ� אבל ; ְ�ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָ
�עת ולא ה�ר�יני�, ��� �עת לא נזהר, אי� � ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹה�ר�ה
וכר�יני� �ל�� �ר�מת נ�תני� לפיכ�, לבהמה. ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָ��אכיל�

האר�. ע� ְֵֶַָָֹלכה�

.Á���� מ�ני האר�, ע� �ה� אצל �ר�מה מפקידי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאי�
�כלי האר�, ע� י�ראל אצל א�ת� מפקידי� אבל .�� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�ס
מכ�רי� �ר�ת יהי� ��א �בלבד, �תיל; צמיד ה��� ְִָ�ְְִִִִֵֶַָָָֹ�ֶֶַחר�

נ�ה א��� �סיט� ��א �זרה, �. ְְְִִִֵֵֶָָֹ

.Ëאבל �טהרה; זיתיו �ר�מת האר� לע� ע��י� ְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָָאי�
��ד �ל ח�יו �די מ��� �טהרה, ח�י� זיתי ל� .ע��י� ִֵֵ�ְְֳִִֵֶַַָָָָ
�אינ� �כלי �מ�יח� ה�ר�מה, ��י נ�טל ע��ה? ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכיצד
ל�ל האר� ע� �כ��ב�א אבני�; �לי �ג�� טמאה, ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹ�ְֵַמק�ל
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��ר�מה, ��ע ��א 'ה�הר ל�: א�מרי� וה�ר�מה, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ�ַהח�י�
לטבל�'. �חזר ְְְִֶַָֹֹ��א

.È�ואי ע��; ��צרי� אי� �טמאה, �ר�תיו �ע��ה ְְְִִֵֵָ�ְְִֵֵֶֶָָי�ראל
��ע�ה ה�ר�מה מ�ני ע��, ��רכי� �אי� ל�מר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָצרי�

ה�ת.�טמאה מ� �מביאי� ל�ת, חב��ת ע�� מ�ליכי� אבל . ְ�ְְֲִִִִִִִַַַַָָָ

.‡È.ר�מה� א�ת� וע��ה ס�חט� ��טמא�, וענבי� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָזיתי�
�ר�מה ��ע�� אחר נטמא� עושהוא� שני [ובתרומה ְְְְֲִִֶַַַָ

ה��צאשלישי] ה��קה הרי � מ��יצה �ח�ת �ח�ת �סחט� ,ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
� רא�י ה�א לנסכי� ואפ�� ל�הני�; ��ת�ה מ�ר ְְֲֲִִִִִִַַָָָָֹ�ֵֶמה�
'�ח�ת אמר� ולא האכל. �ת�� מפקד ה�א �א�� ְְְְֶָָָָֹֹ�ְְִֶֶַַ�ה��קה
ונמצא מ��יצה, י�תר יע�ה ��א � �זרה א�א ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמ��יצה',
לטמאה �לי�י א�� �ר�ת הי� וא� �כ�יצה. מ��א ְָ�ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָה��קה
�אי� טה�רה; �ר�מה וה��קה ה�ד, �בבית ��ת ��רכ� �ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָ
טהר�ת. �עני� ��ת�אר �מ� �תר�מה, רביעי ע��ה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָ�לי�י

.·Èעד העצי� לבי� מ�ליכ� ��טמאת, �ר�מה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ת
עד���רפ�� מא�ס �כלי נ�תנ� ��טמא, �מ� וכ� ; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָ

ויאכל�ה�. לאחרי�, ��לה יהיה ��א �די ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ��דליק��,
��א �די מא�ס, �כלי �מ�יח� ��לק� � ��טמא� ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹוח�י�
וכירי�. ���ר �ה� י�יק �� ואחר לאכילה; רא�יי� ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָיהי�
� ה�י� �ג�� ��טמא, להדלקה רא�יי� �אי� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ�מ�קי�

א�ת�. ְִק�ברי�

.‚È�י�פ ��ת�ה, ואס�ר ה�איל � ��ת��ה �ר�מה .יי� ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ
ואב�יחי� �דל�עי� וק��אי� וענבי� �אני� ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָוכ�
א�� הרי � מנ�ר�ת ��מצא� �ר�מה �ל ֲֵֵָ�ְְְְְְִֶֶָָ�מלפפ�נ�ת
�ה�? �ע�ה מה נפ��ת; ס�נת מ�ני �אכילה, ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָאס�רי�

י�בר�. א� ל��, ְְִִַַָָי�לי�

.„È,ר�מה� �היא �י על א� � מג�י� �מי� �����ה ְִִִֶַַָ�ְְִִִֶַָָע�ה
��ר� ז� .הרי ֲִֵֵָ

.ÂËעד � ��� מ�נ�ת �אר א� �ר�מה, ל�ל לכה� ְְְִֵֶַַָָָָֹֹאס�ר
ה�עלי� א�ת� י�נ���פרי�� א�ר "רא�ית� ��אמר: , ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

לה', י�ראל בני ירימ� "א�ר ונאמר: נת�י�", ל� ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלה',
י�ל ולא �ה�. יז�ה �� ואחר ה�, ��רימ� עד � ל�" ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹנת�י
�ל ה� �הרי � ה�עלי� מ�עת א�א �ה�רמ�, אחר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָא�ת�
קד�יו, את "ואי� ��אמר: ��רצ�, �ה� לכל ל�נ� ְְְְְֱֳִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ�עלי�
�ה�; זכה � ה�עלי� מ�עת ��א לקח� וא� יהי�". ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹל�

הניה ט�בת א�א �ה� ל�עלי� שהיסב�אי� מכ� [נהנה ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
לכה�] ממ��.טובה אינ� הניה וט�בת ,ְֲֵַָָָָ

.ÊË� אחרי� �ברי� �� �מצא �ר�מה, ל� ��תנ� ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹ�ה�
�� ה�יח�� אחרי� ��א �זל, מ��� אס�רי� א�� ֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָהרי

���ל�� .עד ְִֶַ

.ÊÈ�מ א�ת� �להביא ��ר�מה, לה��ל ח�בי� י�ראל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאי�
י�צאי� �הני� א�א � ל���ב ה�ד�ר �מ� לעיר, ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹה�ר�

יצא�, לא וא� ;�� חלק� לה� נ�תני� וי�ראל ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹל�רנ�ת,
�בהמה ח�ה היתה וא� ��ר�. �מ�יח� מפרי�� זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהרי
חכמי� התקינ� � מה� �� מ���רת ואינ� ,�� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָא�כל��
מ�ה�; הבאת� �כר וי�ל לעיר, ויביא�ה ,�� ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ����ל
ה�� ח��ל זה הרי ולח�ה, ל�המה וה�יח� הפרי�� .�א� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

.ÁÈל�ל �די ה�רנ�ת, �בית לס�ע וללו�� לכהני� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹאס�ר
נאמר:מ�נ�תיה� ועליה� ה��, קד� ח�ל � המס�ע וכל . ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

��ס�ע�, לה�יח� לי�ראל ואס�ר ה�וי". �רית ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"�ח��
�כב�ד. חלק� לה� נ�ת� ְְֵֶֶֶָָָָא�א

.ËÈ;נתינה ידי יצא להחזיר�, מנת על לכה� �ר�מה ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֹנת�
ה�רנ�ת �בית �מס�ע ��מצא מ�ני ,�� לע��ת וכ�ואס�ר . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ל�אל ואפ�� �מע�ר�ת, �ר�מ�ת ��חטפ� לה� ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹאס�ר
�לח� �על �כב�ד; נ�טלי� א�א אס�ר, �פיה� ְַ�ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָחלק�
א�� �מ�נ�ת ��תי�; ה� �לחנ� ועל א�כלי�, ה� ְִֵֵַָָ�ְְִֵַַָה�ק��
ה�ה "ואני ��אמר: � לה� ז�ה ה�א �ר�� וה�א ה�, ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלה'

�ר�מתי" מ�מרת את ל� .נת�י ְְְִִֶֶֶַָָֹ

.Îל��מר �כ�ר ולא ,��� ל��מר �ר�מה אד� י�� ְְְְְִִֵֵֵָָָֹֹלא
מ�נ�ת ולא �[�הבשר]עדר�, נת� וא� �המ��; לר�עה ְְְְְְִֶֶֶַַָָֹ

ור�אי �ח�ה. �מירת� �כר לה� נת� �� א� א�א ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָח�ל,
�ר�מה ות� ז�, סלע ל� 'הא אחר: לי�ראל ל�מר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָי�ראל
��' א� ��י', �� ה�ה� לפל�ני מ�נ�ת �אר א� �כ�ר ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹא�

�זה. ���צא וכל ְֲִֵֶַָֹאח�תי',

.‡Î��ל ר�צי� ה�עלי� ��הי� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ��ה
�ח��, א�� לו�י� מ�ני א� א��, �הני� מ�ני לאחד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָָֹא�ת�
�אמר� �עלי� אבל לזה'; ות� ל�, 'הא חבר�: ל� ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָואמר
זה הרי � הניה' �ט�בת זה חלק ל� 'הא ללוי: א� ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹלכה�

�יאס�ר על א� �תר�מ�ת, סח�רה לע��ת אס�ר וכ� . ְְְֲִִֵַַַָָָ
לכה�. �מ�כר מ�ה� ל�קח ְִֵֵֵֵֶַֹֹ�ה�א

.·Î�א ה�רנ�ת, �בית �ר�מה לה� ח�לקי� אי� � ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָע�רה
א�ת� מאכילי� א� א�ת� א�כלי� �ה� �י ה�:על וא�� ; ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ

חיק� לפר� �עת �� ��� וה�ט� וה��טה, [לפרוסהחר�, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
תרומה] לקבלת וה�מט��,בגדו �עת; �א�� �אי� מ�ני �ְְְִֵֵֵֶַַַ�ְ

� והעבד עצמ�; �פני �ר�ה �ה� מ�ני � ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוהאנ�ר�גינ�ס
�ה�; �ה�א עליו ויעיד� ��דה, הע�ברי� א�ת� ירא� ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ��א
��א � והא�ה מא�סי�; �ה� מ�ני � וה�מא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהערל,
ל� ה�גנת �אינ� א�ה וה���א ה�ח�ד; �מ�ני ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ת�ר�,

לכהונה] ה�רנ�ת,[פסולה �בית יחלק ��א א�ת� קנס� �ְְְְֵֶַַָָֹֹ
לה� וח�לקי� לב�יה�, לה� מ��חי� � וכ�� ��גר��ה. ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ�ְְְֶֶַָָעד
מ� ח�� לב�יה�; לה� �מ��חי� ה�ב�ל קד�י ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ��אר
�אי� � והערל וה�מא, ה�גנת, �אינ� א�ה ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָה���א

�לל. לה� ְְְִֶַָָמ��חי�

�
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��ר�מה, ��ע ��א 'ה�הר ל�: א�מרי� וה�ר�מה, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ�ַהח�י�
לטבל�'. �חזר ְְְִֶַָֹֹ��א

.È�ואי ע��; ��צרי� אי� �טמאה, �ר�תיו �ע��ה ְְְִִֵֵָ�ְְִֵֵֶֶָָי�ראל
��ע�ה ה�ר�מה מ�ני ע��, ��רכי� �אי� ל�מר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָצרי�

ה�ת.�טמאה מ� �מביאי� ל�ת, חב��ת ע�� מ�ליכי� אבל . ְ�ְְֲִִִִִִִַַַַָָָ

.‡È.ר�מה� א�ת� וע��ה ס�חט� ��טמא�, וענבי� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָזיתי�
�ר�מה ��ע�� אחר נטמא� עושהוא� שני [ובתרומה ְְְְֲִִֶַַַָ

ה��צאשלישי] ה��קה הרי � מ��יצה �ח�ת �ח�ת �סחט� ,ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
� רא�י ה�א לנסכי� ואפ�� ל�הני�; ��ת�ה מ�ר ְְֲֲִִִִִִַַָָָָֹ�ֵֶמה�
'�ח�ת אמר� ולא האכל. �ת�� מפקד ה�א �א�� ְְְְֶָָָָֹֹ�ְְִֶֶַַ�ה��קה
ונמצא מ��יצה, י�תר יע�ה ��א � �זרה א�א ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמ��יצה',
לטמאה �לי�י א�� �ר�ת הי� וא� �כ�יצה. מ��א ְָ�ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָה��קה
�אי� טה�רה; �ר�מה וה��קה ה�ד, �בבית ��ת ��רכ� �ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָ
טהר�ת. �עני� ��ת�אר �מ� �תר�מה, רביעי ע��ה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָ�לי�י

.·Èעד העצי� לבי� מ�ליכ� ��טמאת, �ר�מה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ת
עד���רפ�� מא�ס �כלי נ�תנ� ��טמא, �מ� וכ� ; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָ

ויאכל�ה�. לאחרי�, ��לה יהיה ��א �די ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ��דליק��,
��א �די מא�ס, �כלי �מ�יח� ��לק� � ��טמא� ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹוח�י�
וכירי�. ���ר �ה� י�יק �� ואחר לאכילה; רא�יי� ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָיהי�
� ה�י� �ג�� ��טמא, להדלקה רא�יי� �אי� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ�מ�קי�

א�ת�. ְִק�ברי�

.‚È�י�פ ��ת�ה, ואס�ר ה�איל � ��ת��ה �ר�מה .יי� ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ
ואב�יחי� �דל�עי� וק��אי� וענבי� �אני� ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָוכ�
א�� הרי � מנ�ר�ת ��מצא� �ר�מה �ל ֲֵֵָ�ְְְְְְִֶֶָָ�מלפפ�נ�ת
�ה�? �ע�ה מה נפ��ת; ס�נת מ�ני �אכילה, ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָאס�רי�

י�בר�. א� ל��, ְְִִַַָָי�לי�

.„È,ר�מה� �היא �י על א� � מג�י� �מי� �����ה ְִִִֶַַָ�ְְִִִֶַָָע�ה
��ר� ז� .הרי ֲִֵֵָ

.ÂËעד � ��� מ�נ�ת �אר א� �ר�מה, ל�ל לכה� ְְְִֵֶַַָָָָֹֹאס�ר
ה�עלי� א�ת� י�נ���פרי�� א�ר "רא�ית� ��אמר: , ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

לה', י�ראל בני ירימ� "א�ר ונאמר: נת�י�", ל� ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלה',
י�ל ולא �ה�. יז�ה �� ואחר ה�, ��רימ� עד � ל�" ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹנת�י
�ל ה� �הרי � ה�עלי� מ�עת א�א �ה�רמ�, אחר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָא�ת�
קד�יו, את "ואי� ��אמר: ��רצ�, �ה� לכל ל�נ� ְְְְְֱֳִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ�עלי�
�ה�; זכה � ה�עלי� מ�עת ��א לקח� וא� יהי�". ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹל�

הניה ט�בת א�א �ה� ל�עלי� שהיסב�אי� מכ� [נהנה ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
לכה�] ממ��.טובה אינ� הניה וט�בת ,ְֲֵַָָָָ

.ÊË� אחרי� �ברי� �� �מצא �ר�מה, ל� ��תנ� ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹ�ה�
�� ה�יח�� אחרי� ��א �זל, מ��� אס�רי� א�� ֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָהרי

���ל�� .עד ְִֶַ

.ÊÈ�מ א�ת� �להביא ��ר�מה, לה��ל ח�בי� י�ראל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאי�
י�צאי� �הני� א�א � ל���ב ה�ד�ר �מ� לעיר, ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹה�ר�

יצא�, לא וא� ;�� חלק� לה� נ�תני� וי�ראל ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹל�רנ�ת,
�בהמה ח�ה היתה וא� ��ר�. �מ�יח� מפרי�� זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהרי
חכמי� התקינ� � מה� �� מ���רת ואינ� ,�� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָא�כל��
מ�ה�; הבאת� �כר וי�ל לעיר, ויביא�ה ,�� ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ����ל
ה�� ח��ל זה הרי ולח�ה, ל�המה וה�יח� הפרי�� .�א� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

.ÁÈל�ל �די ה�רנ�ת, �בית לס�ע וללו�� לכהני� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹאס�ר
נאמר:מ�נ�תיה� ועליה� ה��, קד� ח�ל � המס�ע וכל . ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

��ס�ע�, לה�יח� לי�ראל ואס�ר ה�וי". �רית ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"�ח��
�כב�ד. חלק� לה� נ�ת� ְְֵֶֶֶָָָָא�א

.ËÈ;נתינה ידי יצא להחזיר�, מנת על לכה� �ר�מה ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֹנת�
ה�רנ�ת �בית �מס�ע ��מצא מ�ני ,�� לע��ת וכ�ואס�ר . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ל�אל ואפ�� �מע�ר�ת, �ר�מ�ת ��חטפ� לה� ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹאס�ר
�לח� �על �כב�ד; נ�טלי� א�א אס�ר, �פיה� ְַ�ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָחלק�
א�� �מ�נ�ת ��תי�; ה� �לחנ� ועל א�כלי�, ה� ְִֵֵַָָ�ְְִֵַַָה�ק��
ה�ה "ואני ��אמר: � לה� ז�ה ה�א �ר�� וה�א ה�, ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלה'

�ר�מתי" מ�מרת את ל� .נת�י ְְְִִֶֶֶַָָֹ

.Îל��מר �כ�ר ולא ,��� ל��מר �ר�מה אד� י�� ְְְְְִִֵֵֵָָָֹֹלא
מ�נ�ת ולא �[�הבשר]עדר�, נת� וא� �המ��; לר�עה ְְְְְְִֶֶֶַַָָֹ

ור�אי �ח�ה. �מירת� �כר לה� נת� �� א� א�א ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָח�ל,
�ר�מה ות� ז�, סלע ל� 'הא אחר: לי�ראל ל�מר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָי�ראל
��' א� ��י', �� ה�ה� לפל�ני מ�נ�ת �אר א� �כ�ר ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹא�

�זה. ���צא וכל ְֲִֵֶַָֹאח�תי',

.‡Î��ל ר�צי� ה�עלי� ��הי� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ��ה
�ח��, א�� לו�י� מ�ני א� א��, �הני� מ�ני לאחד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָָֹא�ת�
�אמר� �עלי� אבל לזה'; ות� ל�, 'הא חבר�: ל� ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָואמר
זה הרי � הניה' �ט�בת זה חלק ל� 'הא ללוי: א� ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹלכה�

�יאס�ר על א� �תר�מ�ת, סח�רה לע��ת אס�ר וכ� . ְְְֲִִֵַַַָָָ
לכה�. �מ�כר מ�ה� ל�קח ְִֵֵֵֵֶַֹֹ�ה�א

.·Î�א ה�רנ�ת, �בית �ר�מה לה� ח�לקי� אי� � ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָע�רה
א�ת� מאכילי� א� א�ת� א�כלי� �ה� �י ה�:על וא�� ; ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ

חיק� לפר� �עת �� ��� וה�ט� וה��טה, [לפרוסהחר�, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
תרומה] לקבלת וה�מט��,בגדו �עת; �א�� �אי� מ�ני �ְְְִֵֵֵֶַַַ�ְ

� והעבד עצמ�; �פני �ר�ה �ה� מ�ני � ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוהאנ�ר�גינ�ס
�ה�; �ה�א עליו ויעיד� ��דה, הע�ברי� א�ת� ירא� ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ��א
��א � והא�ה מא�סי�; �ה� מ�ני � וה�מא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהערל,
ל� ה�גנת �אינ� א�ה וה���א ה�ח�ד; �מ�ני ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ת�ר�,

לכהונה] ה�רנ�ת,[פסולה �בית יחלק ��א א�ת� קנס� �ְְְְֵֶַַָָֹֹ
לה� וח�לקי� לב�יה�, לה� מ��חי� � וכ�� ��גר��ה. ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ�ְְְֶֶַָָעד
מ� ח�� לב�יה�; לה� �מ��חי� ה�ב�ל קד�י ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ��אר
�אי� � והערל וה�מא, ה�גנת, �אינ� א�ה ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָה���א

�לל. לה� ְְְִֶַָָמ��חי�

�
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לדירה‡. ה�� ��א ��היה[למגורי�]מק�� א�א ֶָֹ�ְְִִֶֶֶַָָ
לאויר מאווירו]��מי�� ���ת[להנות �ג�� ,�פר�סי�� ְְְֲִִִִֵַַַ

א� � �ה� וכ��צא ל�מר�, האר� מ� מק�� ה��י� ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ�כג��
טפחי� ע�רה ה�חיצ�ת �גב� ה�אי� הרי יתר, א� ְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָֹ

מ��� וה���יט וה��רק ה��ציא לח�ב ה�חיד ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָ�ר��ת
לת�כ� הר�י� מר��ת א� הר�י�, מטלטלי�לר��ת ואי� . ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ

סאתי� �ית �� י� �� א� א�א אמה]�כ��, נ' על אמה [נ' ְ�ִִֵֵֵֶַָָָ
אס�ר סאתי�, �ית על יתר �� היה א� אבל �ח�ת; ֲִִֵֵַַָָָָָָָא�

�כרמלית א��ת �אר�ע א�א �� .לטלטל ְְְְְְְִֵֶַַַַַָ

מטלטלי�·. סאתי�, �ית ורחב ע�רה ��ב�� ע��ד ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָוכ�
א�א �� מטלטלי� אי� סאתי�, �ית על רחב היה ;��� ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ�ַעל

א��ת ��אר�ע מע�רה �ח�ת �ב�� היה � ���� סלע . ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
�רמלית �ה�ל לת�כ�; ה�� �מ� ל��, מ��כ� היהמטלטלי� . ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹ

סאתי�, �ית עד טפחי� מאר�עה רח�� א� � ע�רה ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ�ב��
ל��, מ��כ� לא מטלטלי� אי� �כ��, לטלטל �מ�ר ְְְִִֵַַָֹ�ְְְֵַָ�ִה�איל
�י על א� � סאתי� מ�ית יתר היה לת�כ�. ה�� מ� ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹולא
�אר�ע א�א �� לטלטל ואס�ר ה�איל ה�חיד, ר��ת ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ�ה�א
ה�� �מ� ל��, מ��כ� לטלטל מ�ר זה הרי �כרמלית, ְְִִֵַַַָָָ�ְְְֲִֵֶַַא��ת

.�� �זר� ולא ה�א, מצ�י �אינ� �בר ��ה ְְְֵֶֶֶָָָָֹלת�כ�;

א�ה;‚. חמ�י� על א�ה חמ�י� סאה? �ית היא ְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָ��ה
����ר� ��� מק�� סאתי�, �ית חמ�ת[חשבונו]נמצא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ

א�ה �היהאלפי� �י� � ה�את ���ה �� ��� מק�� וכל . ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
��ירי� �בעי� �ה�א שביעיות]מר�ע חמש �בעי�[� על ְ�ְְְִִִִִֶַָָ

ה��ר�ת �אר �י� עגל, �היה �י� נקרא��ירי�, זה הרי � ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
סאתי�'. ִֵַָ'�ית

היה„. א� � סאתי� �ית �� ��� לדירה ה�� ��א ְִִִֵֵֶַַָָָָ�ֶָֹמק��
�חצר חמ�י� על מאה ��היה �די �רח�� �ני� �י ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאר��

�כ�� לטלטל מ�ר עלה����, יתר אר�� היה א� אבל ; ְִַָ�ְְְֵַָ�ְֲִֵַָָָָָ
א�א �� מטלטלי� אי� אחת, א�ה אפ�� �רח�� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ�ני�
לאויר ���מי�� סאתי� �ית ע�� ��א א��ת; ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ�אר�ע

ה���� מחצר א�א החצר�ת, .��אר ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָ

יתר‰. �רצה �� �ר� א� � �ירה ל�� ��א �ה�� ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ�ֶָמק��
�ירה ל�� �� וגדר טפחי�, ע�רה �גב� א��ת ע�ר �על ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

�ירה, ל�� �גדר� א�ה �ר� ואפ�� �כ��; לטלטל ְְֲִִֵַַַָָָָָ�ְְְֵַָ�מ�ר
זמ�]�פר� ליתר[אחר �ה�לימ� עד �ירה, ל�� �גדר� א�ה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

מילי� ��ה �� ��� �י על א� �כ��, לטלטל מ�ר � .מע�ר ֵֶֶ�ְְְֵַָ�ִִִֵֶַַַָ

.Â��ר נזרע א� � לדירה �ה�� סאתי� מ�ית יתר �ְְִִִַַָ�ִִֵֵֶַָָָמק��
א� � מע�ט� נזרע �כ��. לטלטל ואס�ר �ג�ה, ה�א הרי �ְְְְְֲִֵֵַָָ�ְִִִַ

מ� היהנזרע וא� �כ��; לטלטל מ�ר סאתי�, �ית �� ְִִִֵֶַַָ�ְְְֵַָ�ְִָָ
נ�ע �כ��. לטלטל אס�ר סאתי�, מ�ית יתר ה�ר�ע ִַ�ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָה�ק��

�כ�� לטלטל �מ�ר �חצר, ה�א הרי � מי�,ר�� נתמ�א . �ְֲֵֵָ�ְְְֵַָ�ְִִֵַַ
הרי לת�מי�, רא�יי� הי� א� � הר�ה עמ�י� הי� ְְְְֲִִִִֵֵַַָ�ֲֲִָאפ��

אי� רא�יי�, אינ� וא� �כ��; לטלטל �מ�ר �נטעי� ְְִִֵֵָ�ְְְֵַָ�ְִִֵָה�
א��ת �אר�ע א�א �� .מטלטלי� ְְְְְִֶַַַַָ

.Ê,�סאי �ל� �ית �� ��� �ירה ל�� ��א �ה�� ְְִִֵֵֵֶֶַָָֹֹ�ֶָמק��
תקרה]וקר� �קרה[עשו ��י מ�יר�; קר�י� � סאה �ית �� ְְְִִִֵֵֵֶַָָ

[� וס�ת�[כאילו חצרי�רד ונפרצה לחצר, �מלא� נפר� . ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹ
וה�ר�� ��היתה; מ�רת חצר � שהוק�]�נג�� [המקו� ְְֵֶָ�ְְְְֵֶֶֶַַָָ

מ�יר� החצר אויר �אי� ��היה, .אס�ר ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ

.Á�אינ � �אילנ�ת למעט� �בא סאתי�, מ�ית יתר ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָהיה
�ל�ה ורחב ע�רה, �ב�� ה�תל �צד ע��ד �� �נה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָֹֹמע�ט.

מע�ט זה הרי � יתר ��לא� מע�ט, אינ� � מ�ל�ה �ח�ת ; ְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ
�לב�ד מ�ל�ה כמחובר]�ח�ת מ�[� הרחיק א� וכ� ה�א. ְְְְִִִִִֵָָָֹ

לא � מ�ל�ה �ח�ת מעט; � מחיצה וע�ה �ל�ה, ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹֹֹה�תל
�ל�� .ע�ה ְָָ

.Ëיכ�ל �אינ� �י על א� � �טיט ה�תל את [הטיט]טח ְִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מ�[להתקיי�]לעמד הרחיק מע�ט. זה הרי עצמ�, �פני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַֹ

על מחיצה ע�ה ה�עיל; � מחיצה וע�ה �ל�ה, ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹה�ל
מחיצה, ��י על מחיצה �הע��ה מ�עיל; אינ� � ה�ל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�פת
ק�מת העלי�נה והרי ה�ח��נה, מחיצה נבלעה מ�עיל. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאינ�
נראה �� אי� והרי �ירה, ל�� העלי�נה ונע�ת ה�איל �ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

�כ�� לטלטל �מ�ר ה�עיל, זה הרי � היא .א�א ֲִִֵֶֶָ�ְְְֵַָ�ָ

.È�אי � סאתי� �ית על יתרה ��י�, �אח�רי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרחבה
ה�ית �תח היה ואפ�� א��ת, �אר�ע א�א �� ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָמטלטלי�
� ה�יפ� �� ואחר ל��, ה�תח �תח וא� לת�כ�; ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָ�ת�ח

�כ�� לטלטל �מ�ר לדירה, �מ�פת ז� .הרי ְֲֵ�ְִֶֶָ�ְְְֵַָ�ָ

.‡Èלמדינה ה�ת�חה אחד[לעיר]רחבה �מ�ד אחד, מ�ד ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ
ל� ע��ה � לנהר ה��יע ל�ביל [קרש]לחי[מניח]�ת�חה ְְְְִִִִֶַַַָָָָ

ל�דינה, �מ��כ� �כ��, לטלטל מ�ר ויהיה ה�דינה, ְִִַָָָ�ְְְֵַָ�ְְְִִִֶַַָמ�ד
לת�כ� ה�דינה .�מ� ְְִִַָָ

.·È�י א� � ל� סביב מחיצה וע�ה �בקעה, ��בת ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָיחיד
יתר היתה וא� �כ��; לטלטל מ�ר סאתי�, �ית עד ��ִֵַַָָ�ְְְֵַָ�ְְִֵָָָָ
וכ� א��ת. �אר�ע א�א �� מטלטל אינ� סאתי�, �ית ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָעל

י�ראלי� �ל�ה אבל �ני�. הי� עליה�א� יתר א� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ
הרי � �בקעה �כל��בת� לטלטל לה� �מ�ר ��רה, ה� ְְְֲִֵֵֶַָָָָ�ְְְֵֶַָָָ

ה�חיצה מ� י�אר ��א וה�א מילי�; ��ה אפ�� ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹצר��,
�ית נ�אר א� אבל כלי�; �לא �נ�י סאתי� �ית ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ�ה�יפ�,
אס�רי� � ל� צריכי� הי� ולא כלי�, �לא �נ�י ְְְֲִִִִִֵַָָָֹֹסאתי�
ה�ט� ואי� א��ת. �אר�ע א�א ה�חיצה, �כל ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָלטלטל

ל��רה .מ�לי� ְְִַַָָ

.‚Èביתה� וקנ� צר�� �די �ה�יפ� ש��ל�ה [שנקלעו ְְְְְִִִֵֶָָָָָֹ
מ�רי�משהעריב] ה� הרי � מה� אחד מת �� ואחר ,ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָ�ִָ

סאתי�, מ�ית �יתר �ביתה �ני� קנ� �כ��; ְְְִִִִֵֵַַָָָָָ�ְְְֵַלטלטל
א�א לטלטל אס�רי� � �לי�י לה� �א �� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָואחר
�ה�ביתה זה; ��ב�א קד� ��הי� א��ת, ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�אר�ע

שבת] ה��רמת[בערב שיירה]היא ה�י�רי�[להחשב לא , ִִֶֶַַָֹ
בשבת] .[שניתווספו
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.„Èזה �צד זה �ירה ל�� ��א ה��פי� מק�מ�ת ְְִִֵֶֶֶַָָֹ�ְְַָֹ�ל�ה
קצר, והאמצעי רחבי� החיצ�ני� �ני� לזה, זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ�פת�חי�

��י� החיצ�ני� ל�ני� המשמשי���מצא� [עמודי� ְְְִִִִִֶַַַַ
ויחידכמחיצה] �זה ויחיד �זה יחיד והיה �מ�א�, ְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָָמ�א�

צר�� �ל לה� ונ�תני� ���רה, נע�� � האמצעי�זה היה . ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
�פ�י� האמצעי ��מצא קצרי�, החיצ�ני� ��ני� ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָרחב
לפיכ�, החיצ�ני�; מ�ני� מב�ל ה�א הרי � ר�ח�תיו ְְְִִִִִַַָָ�ְֲִֵֵָמ�ני
לה� נ�תני� אי� � �זה ויחיד �זה ויחיד �זה יחיד �בת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָא�
�מק�מ�. סאתי� �ית ל� י� ואחד אחד �ל א�א צר��, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ�ל
�זה �ני� א� �אמצעי, ��ני� �זה ויחיד �זה יחיד ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהיה

צר�� �ל לה� נ�תני� � �אמצעי ואחד �זה .��ני� ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ

.ÂË�אינ מצ�יה, �ר�ח לעמד יכ�לה �אינ� מחיצה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹ�ל
לנחת;מחיצה ע��יה �אינ� מחיצה רב]וכל זמ� ,[לעמוד ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָ

מחיצה לצניע�תאינ� א�א ע��יה �אינ� מחיצה וכל ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ
מחיצה אינ� ע�רה�לבד, �גבה� �אי� מחיצה וכל . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

�מ�רה מחיצה אינ� יתר, א� ���רטפחי� אדמה]; [תל ְְְִִִֵֵָָָָָ
מצטרפי� חמ�ה, �מחיצה .חמ�ה ְְְֲֲִִִִִָָָָ

.ÊË�אינ הע�מד, על מר�ה �ר�� �� ��� מחיצה ֵֵֶַָָ�ְְִֵֶָָָָ�ל
�ע�מד �ר�� היה א� אבל ז�[בשווה]מחיצה. הרי � ְְֲֲִִֵֵָָָָָ

יתר �היא �רצה ה�רצ�ת �א�ת� יהיה ��א �בלבד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�מ�רת;
�פתח היא הרי א��ת, ע�ר אבל א��ת. ע�ר היהעל וא� . ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

מע�ר, י�תר �� ��� �י על א� �תח, צ�רת ז� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלפרצה
ה�חיצה מפסדת מר�האינ� ה�ר�� יהא ��א וה�א, �. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ֶ

.ÊÈ�טפחי מ�ל�ה �ה�רצ�ת �זמ� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ��ה
ה�רצ�ת הי� א� אבל �ח�תהומעלה; מה� �רצה �ל , ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ

על מר�ה �ה�ר�� �י על וא� מ�רת, ז� הרי � ֶַ�ְְִֶֶֶַַַָ�ְֲִֵָֹמ�ל�ה
�לב�ד ה�א הרי מ�ל�ה, �ח�ת ��ל .[כמחובר]הע�מד; ְְֲִֵֵֶָָָָָֹ

.ÁÈ�לחבר קנה �י� ואי� �קני�, �ה�י� הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ�יצד?
לחבר� חבל �י� ואי� �חבלי�, �ה�י� א� טפחי�, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ל�ה
�היא �י על א� �מ�רה, מחיצה ז� הרי � טפחי� ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ�ל�ה

לאור�] ערב[מונחי� �לא רוחב]�תי �תי[� �לא ערב א� ,. ְְְְִִֵֵֶֶֹֹ
עד האר� מ� ��היה א� ע�רה, ה�נה �ב� ��היה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוצרי�
�אי� � �חבלי� ה�י� א� ע�רה העלי�� החבל עבי ְֲֲֳִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָס��
למ�ה הלכה הא��, ה�ע�רי� וכל מע�רה. �ח�תה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹמחיצה

ה� .מ�יני ִִֵַ

.ËÈקנה אפ�� היא � מק�� �כל האמ�רה ה�תח' ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָ'צ�רת
�ני �ב� ��יה�; על וקנה מ�א�, וקנה מ�א�, �� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכ��צא

שמהצדדי�]ה�חיי� וה�נה[הקני� יתר, א� טפחי� ע�רה � ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ
��ני נ�גע �אינ� �י על א� � ��יה� �על �� ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַוכ��צא
ה�חיי� וגב� ה�איל א��ת, ��ה �יניה� י� א�א ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹה�חיי�
צריכה � �אמר� �תח וצ�רת �תח. צ�רת ז� הרי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָע�רה,

�ריאה דיה]��הא ק�[חזקה �ל �לת אפ�� �לת, .לק�ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

.Îה�� ���רת� ה��ה[כקשת]�תח רגלי �אר� י� א� � ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
�תח צ�רת זה הרי טפחי�, �ע�הע�רה �תח וצ�רת ; ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ה�דא מ� באמצע]�ת� לא לכותל �ל��[סמו� אינ� �; ְִֵַַָָ
�אמצע א�א זוית, �קר� להי�ת ה�תחי� �ר� .�אי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

.‡Îמחיצה ע��י� �אכלי���ל �י� �כלי�, �י� �י�� , ְְֳִִִִֵֵֵֵַָָָֹ

��הי��אד� וה�א � וע�� ח�ה מיני ��אר �בהמה, אפ�� ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ
ינ�ד�[קשורי�]�פ�תי� ��א �די ,. ְְִֵֶָֹ

.·Îרה�� ז� הרי מאליה, הע�מדת �מחיצהמחיצה . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
מחיצה ז� הרי ���ת, מ�רה�ע�ית � ��גגה נע�ת וא� . ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָ�ָ

לדעת ��א ��ע�ה וה�א, ��ת; �א�ת� �� ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלטלטל
��ע�ההמטלטל ה�חיצה לז� אד� נת��� א� אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הע��ה א�ת� �ע�ה �י על א� ,�� לטלטל �די ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ���ת
זה נת��� ��א �י על א� �מזיד, נע�ת א� וכ� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ��גגה,

�� לטלטל אס�ר זה הרי � �� .לטלטל ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָ

.‚Îזה ��עמד ���ת, אד� �ני �ל מחיצה לע��ת ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�מ�ר
לע��ת� ���ביל הע�מדי� א�� ידע� ��א �בלבד זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�צד
ר�צה �ה�א אד� א�ת� יעמיד ולא העמד�; ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹמחיצה
��א אחר א�ת� יעמיד א�א ז�, �מחיצה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלה����

.לדע�� ְְַ

.„Î�האר על מס� �ה�א מכלאיל� לאר� נוטי� [ענפיו ִֵֵֶֶַָָָ
ממ�אצד] � טפחי� �ל�ה האר� מ� �ב�� נ�פ� אי� א� �ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

��יו וק��ר�[ענפיו]�י� �ה�, וכ��צא וק� �ב� ועליו ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
�חת �מטלטל יתנדנד, ולא מצ�יה �ר�ח ��עמד עד ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ�אר�,

היה��� א� אבל סאתי�; �ית עד �ח�יו ��היה וה�א ; �ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
�אר�ע א�א �ח�יו מטלטלי� אי� � סאתי� מ�ית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָיתר

ה�א לדירה ה�� ��א מק�� ��ח�יו, מ�ני .א��ת, ְְִֵֶֶַַָָֹ�ְִַָ

ה'תש"ע תשרי ד' שלישי יו�

יז ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

הרבי�]מב�י‡. לרשות החצר בני המוביל ל�[מקו� ��� ֵֶָ
ל� ��� �מב�י סת��'; 'מב�י ה�קרא ה�א �תלי�, ְְְִִֵֶַָָָָָָֹ�ל�ה
ז� �ר�ח נכנסי� והע� זה, �נגד זה �לבד �תלי� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�ני

מפ��'. 'מב�י ה�קרא ה�א � ���נג�� ָ�ְְְְְְְִִֶֶַָָָוי�צאי�

מ�ירי�·. ה�ת��?[בטלטול]היא� �ר�חמב�י ל� ע��ה ְִִֵֶַַַַָָ
לחי ק�רה[קרש]רביעית עליו ע��ה א� ,[למעלה]אחד, ְְִִִֶֶָָָָ

ר�ח סת� �א�� לחי, א�ת� א� ק�רה, א�ת� ותח�ב ְְְְִִֵֵַַַָָָָוד��.
�כ��; לטלטל מ�ר ויהיה ה�חיד ר��ת ויע�ה �ְְְֵַָ�ְְְְְִִִִֵֶֶַָָרביעית,
�מ�ברי לטלטל, מ�ר �לבד מחיצ�ת ��ל� ��רה, ְְְִִֵֵַָ�ְְְִִִֶַָָֹ��י�

�ל הרביעית, הר�ח היא ק�רהס�פרי� א� �לחי ל� �י .פיכ� ְְְְִִִִִִִַַָָָָָ

מ�א�,‚. �תח צ�רת ל� ע��ה מפ��? מב�י מ�ירי� ִֶֶַַָָ�ְְִִֵַַָוהיא�
מ�א� ק�רה א� �מב�י�לחי ��רת�[מפותל]עק�[מפולש]. , ְִִָָָָָֹ

.�מפ��[דינו] ְִ�ָ

�וה„. �ה�א �מדר��[ישר]מב�י �]מ��כ� לר��ת[שיפוע ְְִִִֶֶָָ
צרי� אינ� � לת�כ� �מדר�� הר�י� לר��ת �וה א� ְְְִִִִִֵֶַַָָָָהר�י�,

הר�י� מר��ת מב�ל ה�א �הרי ק�רה, ולא לחי .לא ְְֲִֵֶָֹֹ�ְְִֵַָָ

לא��ה‰. �לה אחד וצ�� ל��, �לה אחד ���� ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמב�י
�ל�� צרי� אינ� � ר�י� אינ��ל ר�י� �ל �א��ה ; ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

�רט�� ה�� יעלה ��א ח���י� ואי� להת���ת, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָע��יה
שפתו] .[תיבש

.Âלה� �היה מפ�� מסתיי�]מב�י רחבה[� [חצרלאמצע ְָ�ְְְֶֶֶַָָָָָָ
הבתי�] מכשאחורי היה לא א� � ר�י� �תח�ל �נגד �� ְִִֶַָָֹ�ְֶֶֶַָ

�ל��. הרחבה מ�ד צרי� ואי� �סת��, זה הרי � ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָהרחבה
�ל היתה וא� אס�ר. הרחבה, לצדדי �לה היה א� ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָָאבל
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.„Èזה �צד זה �ירה ל�� ��א ה��פי� מק�מ�ת ְְִִֵֶֶֶַָָֹ�ְְַָֹ�ל�ה
קצר, והאמצעי רחבי� החיצ�ני� �ני� לזה, זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ�פת�חי�

��י� החיצ�ני� ל�ני� המשמשי���מצא� [עמודי� ְְְִִִִִֶַַַַ
ויחידכמחיצה] �זה ויחיד �זה יחיד והיה �מ�א�, ְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָָמ�א�

צר�� �ל לה� ונ�תני� ���רה, נע�� � האמצעי�זה היה . ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
�פ�י� האמצעי ��מצא קצרי�, החיצ�ני� ��ני� ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָרחב
לפיכ�, החיצ�ני�; מ�ני� מב�ל ה�א הרי � ר�ח�תיו ְְְִִִִִַַָָ�ְֲִֵֵָמ�ני
לה� נ�תני� אי� � �זה ויחיד �זה ויחיד �זה יחיד �בת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָא�
�מק�מ�. סאתי� �ית ל� י� ואחד אחד �ל א�א צר��, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ�ל
�זה �ני� א� �אמצעי, ��ני� �זה ויחיד �זה יחיד ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהיה

צר�� �ל לה� נ�תני� � �אמצעי ואחד �זה .��ני� ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ

.ÂË�אינ מצ�יה, �ר�ח לעמד יכ�לה �אינ� מחיצה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹ�ל
לנחת;מחיצה ע��יה �אינ� מחיצה רב]וכל זמ� ,[לעמוד ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָ

מחיצה לצניע�תאינ� א�א ע��יה �אינ� מחיצה וכל ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ
מחיצה אינ� ע�רה�לבד, �גבה� �אי� מחיצה וכל . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

�מ�רה מחיצה אינ� יתר, א� ���רטפחי� אדמה]; [תל ְְְִִִֵֵָָָָָ
מצטרפי� חמ�ה, �מחיצה .חמ�ה ְְְֲֲִִִִִָָָָ

.ÊË�אינ הע�מד, על מר�ה �ר�� �� ��� מחיצה ֵֵֶַָָ�ְְִֵֶָָָָ�ל
�ע�מד �ר�� היה א� אבל ז�[בשווה]מחיצה. הרי � ְְֲֲִִֵֵָָָָָ

יתר �היא �רצה ה�רצ�ת �א�ת� יהיה ��א �בלבד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�מ�רת;
�פתח היא הרי א��ת, ע�ר אבל א��ת. ע�ר היהעל וא� . ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

מע�ר, י�תר �� ��� �י על א� �תח, צ�רת ז� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלפרצה
ה�חיצה מפסדת מר�האינ� ה�ר�� יהא ��א וה�א, �. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ֶ

.ÊÈ�טפחי מ�ל�ה �ה�רצ�ת �זמ� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ��ה
ה�רצ�ת הי� א� אבל �ח�תהומעלה; מה� �רצה �ל , ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ

על מר�ה �ה�ר�� �י על וא� מ�רת, ז� הרי � ֶַ�ְְִֶֶֶַַַָ�ְֲִֵָֹמ�ל�ה
�לב�ד ה�א הרי מ�ל�ה, �ח�ת ��ל .[כמחובר]הע�מד; ְְֲִֵֵֶָָָָָֹ

.ÁÈ�לחבר קנה �י� ואי� �קני�, �ה�י� הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ�יצד?
לחבר� חבל �י� ואי� �חבלי�, �ה�י� א� טפחי�, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ל�ה
�היא �י על א� �מ�רה, מחיצה ז� הרי � טפחי� ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ�ל�ה

לאור�] ערב[מונחי� �לא רוחב]�תי �תי[� �לא ערב א� ,. ְְְְִִֵֵֶֶֹֹ
עד האר� מ� ��היה א� ע�רה, ה�נה �ב� ��היה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוצרי�
�אי� � �חבלי� ה�י� א� ע�רה העלי�� החבל עבי ְֲֲֳִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָס��
למ�ה הלכה הא��, ה�ע�רי� וכל מע�רה. �ח�תה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹמחיצה

ה� .מ�יני ִִֵַ

.ËÈקנה אפ�� היא � מק�� �כל האמ�רה ה�תח' ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָ'צ�רת
�ני �ב� ��יה�; על וקנה מ�א�, וקנה מ�א�, �� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכ��צא

שמהצדדי�]ה�חיי� וה�נה[הקני� יתר, א� טפחי� ע�רה � ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ
��ני נ�גע �אינ� �י על א� � ��יה� �על �� ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַוכ��צא
ה�חיי� וגב� ה�איל א��ת, ��ה �יניה� י� א�א ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹה�חיי�
צריכה � �אמר� �תח וצ�רת �תח. צ�רת ז� הרי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָע�רה,

�ריאה דיה]��הא ק�[חזקה �ל �לת אפ�� �לת, .לק�ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

.Îה�� ���רת� ה��ה[כקשת]�תח רגלי �אר� י� א� � ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
�תח צ�רת זה הרי טפחי�, �ע�הע�רה �תח וצ�רת ; ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ה�דא מ� באמצע]�ת� לא לכותל �ל��[סמו� אינ� �; ְִֵַַָָ
�אמצע א�א זוית, �קר� להי�ת ה�תחי� �ר� .�אי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

.‡Îמחיצה ע��י� �אכלי���ל �י� �כלי�, �י� �י�� , ְְֳִִִִֵֵֵֵַָָָֹ

��הי��אד� וה�א � וע�� ח�ה מיני ��אר �בהמה, אפ�� ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ
ינ�ד�[קשורי�]�פ�תי� ��א �די ,. ְְִֵֶָֹ

.·Îרה�� ז� הרי מאליה, הע�מדת �מחיצהמחיצה . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
מחיצה ז� הרי ���ת, מ�רה�ע�ית � ��גגה נע�ת וא� . ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָ�ָ

לדעת ��א ��ע�ה וה�א, ��ת; �א�ת� �� ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלטלטל
��ע�ההמטלטל ה�חיצה לז� אד� נת��� א� אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הע��ה א�ת� �ע�ה �י על א� ,�� לטלטל �די ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ���ת
זה נת��� ��א �י על א� �מזיד, נע�ת א� וכ� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ��גגה,

�� לטלטל אס�ר זה הרי � �� .לטלטל ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָ

.‚Îזה ��עמד ���ת, אד� �ני �ל מחיצה לע��ת ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�מ�ר
לע��ת� ���ביל הע�מדי� א�� ידע� ��א �בלבד זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�צד
ר�צה �ה�א אד� א�ת� יעמיד ולא העמד�; ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹמחיצה
��א אחר א�ת� יעמיד א�א ז�, �מחיצה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלה����

.לדע�� ְְַ

.„Î�האר על מס� �ה�א מכלאיל� לאר� נוטי� [ענפיו ִֵֵֶֶַָָָ
ממ�אצד] � טפחי� �ל�ה האר� מ� �ב�� נ�פ� אי� א� �ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

��יו וק��ר�[ענפיו]�י� �ה�, וכ��צא וק� �ב� ועליו ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
�חת �מטלטל יתנדנד, ולא מצ�יה �ר�ח ��עמד עד ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ�אר�,

היה��� א� אבל סאתי�; �ית עד �ח�יו ��היה וה�א ; �ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
�אר�ע א�א �ח�יו מטלטלי� אי� � סאתי� מ�ית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָיתר

ה�א לדירה ה�� ��א מק�� ��ח�יו, מ�ני .א��ת, ְְִֵֶֶַַָָֹ�ְִַָ

ה'תש"ע תשרי ד' שלישי יו�

יז ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

הרבי�]מב�י‡. לרשות החצר בני המוביל ל�[מקו� ��� ֵֶָ
ל� ��� �מב�י סת��'; 'מב�י ה�קרא ה�א �תלי�, ְְְִִֵֶַָָָָָָֹ�ל�ה
ז� �ר�ח נכנסי� והע� זה, �נגד זה �לבד �תלי� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�ני

מפ��'. 'מב�י ה�קרא ה�א � ���נג�� ָ�ְְְְְְְִִֶֶַָָָוי�צאי�

מ�ירי�·. ה�ת��?[בטלטול]היא� �ר�חמב�י ל� ע��ה ְִִֵֶַַַַָָ
לחי ק�רה[קרש]רביעית עליו ע��ה א� ,[למעלה]אחד, ְְִִִֶֶָָָָ

ר�ח סת� �א�� לחי, א�ת� א� ק�רה, א�ת� ותח�ב ְְְְִִֵֵַַַָָָָוד��.
�כ��; לטלטל מ�ר ויהיה ה�חיד ר��ת ויע�ה �ְְְֵַָ�ְְְְְִִִִֵֶֶַָָרביעית,
�מ�ברי לטלטל, מ�ר �לבד מחיצ�ת ��ל� ��רה, ְְְִִֵֵַָ�ְְְִִִֶַָָֹ��י�

�ל הרביעית, הר�ח היא ק�רהס�פרי� א� �לחי ל� �י .פיכ� ְְְְִִִִִִִַַָָָָָ

מ�א�,‚. �תח צ�רת ל� ע��ה מפ��? מב�י מ�ירי� ִֶֶַַָָ�ְְִִֵַַָוהיא�
מ�א� ק�רה א� �מב�י�לחי ��רת�[מפותל]עק�[מפולש]. , ְִִָָָָָֹ

.�מפ��[דינו] ְִ�ָ

�וה„. �ה�א �מדר��[ישר]מב�י �]מ��כ� לר��ת[שיפוע ְְִִִֶֶָָ
צרי� אינ� � לת�כ� �מדר�� הר�י� לר��ת �וה א� ְְְִִִִִֵֶַַָָָָהר�י�,

הר�י� מר��ת מב�ל ה�א �הרי ק�רה, ולא לחי .לא ְְֲִֵֶָֹֹ�ְְִֵַָָ

לא��ה‰. �לה אחד וצ�� ל��, �לה אחד ���� ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמב�י
�ל�� צרי� אינ� � ר�י� אינ��ל ר�י� �ל �א��ה ; ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

�רט�� ה�� יעלה ��א ח���י� ואי� להת���ת, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָע��יה
שפתו] .[תיבש

.Âלה� �היה מפ�� מסתיי�]מב�י רחבה[� [חצרלאמצע ְָ�ְְְֶֶֶַָָָָָָ
הבתי�] מכשאחורי היה לא א� � ר�י� �תח�ל �נגד �� ְִִֶַָָֹ�ְֶֶֶַָ

�ל��. הרחבה מ�ד צרי� ואי� �סת��, זה הרי � ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָהרחבה
�ל היתה וא� אס�ר. הרחבה, לצדדי �לה היה א� ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָָאבל
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ונמצא אחד, מ�ד ��נה �עמי� אס�ר; לאמצע� א� � ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָיחיד
רחבה �ל לצ�� .�לה ְְִֶֶָָָָ

.Êוחצר�ת ��י� ��הי� עד ק�רה, א� �לחי נ�ר ה�ב�י ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאי�
ויהיה ומעלה, א��ת מאר�ע אר�� ויהיה לת�כ�, ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ�ת�ח�ת

רח�� על יתר ה�אאר�� הרי �רח��, �אר�� מב�י אבל ; ְְְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָ
לחי�חצר �ל ר�ח�תיו מ�ני לחיי� ��ני א�א נ�ר ואינ� , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ

�פס�מ�ה� א� אחת[קרש], מר�ח אר�עה .רחב ְְְֵֶַַַַַַָָָָ

.Áונ�רת �מב�י, היא הרי � רח�� על יתר �אר�� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחצר
ק�רה א� לת�כ�,�לחי �ת�ח�ת וחצר�ת ��י� �אי� �מב�י . ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ

אחת חצר א� אחד �ית א�א �� היה ��א מב�י�ג�� וכ� , ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
א��ת אר�ע �אר�� לחיי�,�אי� ��ני א�א נ�ר אינ� � ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

אר�עה �פס .א� ְְַַָָ

.Ë�טפחי �ל�ה �רח�� �אי� לחימב�י לא צרי� אינ� � ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹֹ
הרי מ�ל�ה, �ח�ת ��ל �כ��; לטלטל �מ�ר ק�רה, ְֲִֵֶָָָֹ�ְְְֵַָ�ְָֹולא

�לב�ד מב�י[כמחובר]ה�א על. א� � �ק�רה �י�הכ�יר� ְְְִִִֶַַָָָ
ה�חיד �ר��ת �כ�� לטלטל לר��ת���ר מ��כ� ה��רק , ֶ�ְְְֵַָ�ְְִִִִֵַַָ

מ��� �ה��רה �ט�ר, � לת�כ� הר�י� מר��ת א� ְְִִִֵֶַַַָָָָהר�י�,
ע��יה היא מ��כ�ה�ר ה��רק � �לחי הכ�יר� א� אבל . ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָ

�ה�חי ח�ב, � לת�כ� הר�י� מר��ת א� הר�י�, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָלר��ת
רביעית �ר�ח �מחיצה ה�א .הרי ְְְֲִִִִֵַָ

.È� �יניה� ע�ברי� והע� הר�י�, �ר��ת �תלי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ�ני
מ�א�, �דלת�ת מ�א� �לת�ת ע��ה �יניה�? מכ�יר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�יצד
לנעל צרי� ואינ� ה�חיד. ר��ת �יניה� יע�ה �� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואחר

הי� לה�על; רא�י�ת ��הי� צרי� אבל [הדלתות]ה�לת�ת, ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ
לה�על �מת�נ� א�ת� מפ�ה �עפר, צ�רתמ��ע�ת אבל . ְ�ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָ

הר�י� ר��ת �הכ�ר מ�עילי� אינ� � וק�רה לחי א� .�תח, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

.‡È�ה�חיי �י� א� ה��רה, �חת �מב�י לטלטל .מ�ר �ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָ
אבל הר�י�; לר��ת סמ�� ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָ��ה

לכרמלית סמ�� היה רה"ר]א� ואינו רה"י שאינו �[מקו� ְְְִִַָָָ
��ע�ה עד ה�חיי�, �י� א� ה��רה, �חת לטלטל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָאס�ר
מינ� את מי� מצא �הרי ה�תח; ��� לה�יר אחר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלחי

הכרמלית] את ונע[הכרמלית ככרמלית]�ר, .[נהיה ְֵ

.·È,�ח�י ר�ח �� ��� �דבר אפ�� � לחיי� ע��י� ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ��ל
הניה �א��רי עצמ�ואפ�� זרה עב�דה א�רה. �ע�הא� , ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
��ר; � לחי �ה�אא�ת� �ל עבי� ה�חי,�ה�חי �ב� . ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

�ה�א. �ל ועבי�, רח�� טפחי�; מע�רה �ח�ת ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָָאי�

.‚Èלרחב ��� לפי �א�רה, לא אבל ק�רה, ע��י� ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹ��ל
הא�רה מ� אס�רי� ה�ע�רי� וכל �ע�ר, רחבה��רה וכ� . ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ

וה�א �ה�א; �ל � ועבי� מ�פח. �ח�ת אי� ְְְִֵֶֶַַָָָָָה��רה,
�ריאה �ל[חזקה]��היה לבנה חצי �ה�א אריח, לק�ל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

טפחי� �ל�ה על טפחי� �מעמידי�ל�ה ה�]. [תומכי ְְְְֲִִִֵַַָָָָֹֹ
לבנה וחצי ק�רה לק�ל �די �ריאי� ��הי� צריכי� .ק�רה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

.„È�א �לחי להכ�יר� �י ויהיה ה�ב�י, �תח יהיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָ��ה
עלק�רה? יתר ולא טפחי�, מע�רה �ח�ת אי� �בה�, ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָֹ

א��ת ע�ר עד ורח��, א�ה; �ברי�ע�רי� ��ה . ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
�תח; צ�רת ל� היה ��א צ�רתאמ�רי�? ל� היה א� אבל ֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹ

א� מע�רה, �ח�ת א� א�ה, מאה �ב�� היה אפ�� � ֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָ�תח
מ�ר זה הרי � א�ה מאה .רחב ֲֵֵֶַָָָָ�ָ

.ÂËר��� מב�י �ל ���רה היה א� עד[קישוט]וכ� וצ��ר, ְְִִִֵֶַַָָָָ
למעלה �היא �י על א� � �� מס��לי� ה�ל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹ��הי�
וא� ע��יה, ה�ר מ��� �ה��רה ��רה; א�ה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמע�רי�
צ��ר �� י� וא� נ�רת; אינ� מע�רי�, למעלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהיתה

,�� מס��לי� � ה�רוכ��ר �� .ונמצא ְְְְְִִִִֵֶַָָָ

.ÊË�ע�רי ק�רה קרקעית עד האר� מ� �בה� �היה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמב�י
��ר � מע�רי� למעלה ה��רה ועבי �בה�א�ה, היה ; ְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

�ק�רה למעט� �בא מע�רי�, �יתר למ�ה א�ת� ���יח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
טפח �רח�� להי�ת �צרי� מע�רה �ח�ת �בה� היה . ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָ

�� בקרקעו]ח�קק אר�ע[חופר על א��ת אר�ע מ�� ְְֵֶֶַַַַַַ
�מעמיקא��ת לע�רה[בקרקע], לה�לימ� .�די ְְְֲֲִִֵַַַַָָ

.ÊÈ��רא �ל�י מ��� �רצה �� אונפר� ללחי [סמו� ְְְִִִִֵַַָֹ
אר�עההקורה] רחב �ס �רא�� ע�מד נ�אר א� �ְְְִִֵַַַַָָֹֹ

ע�ר. על יתר ה�רצה �היה ��א וה�א מ�ר; ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ�ְִָטפחי�,
היתה �� א� א�א אס�ר, � אר�עה �ס נ�אר לא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹוא�
ה�א �לב�ד מ�ל�ה, �ח�ת ��ל מ�ל�ה; �ח�ת .ה�רצה ְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֹ

.ÁÈ�מל�א� ה�ב�י הדופ�]נפר� חצר[כל ונפרצה לחצר, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
אס�ר זה הרי � הר�י� לר��ת מב�י�נג�� �ה�א מ�ני , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

��קעי�מפ�� �ר�י� �החצר מ�רת; � והחצר [עוברי�]; ְ�ְֵֶָָ�ְִִֵֶֶֶֶֶַָ
�מ�רה ה�חיד ר��ת היא הרי �ז�, וי�צאי� �ז� ונכנסי� ��. ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָ

.ËÈ,האחר מ�ד ��בילי� זה מ�ד �בילי� ל� �הי� ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמב�י
�אינ� �י על א� � הר�י� לר��ת מפ��י� ְִִִִֵֶַַַָָָ�ְְְִֶ��מצא�

מפ�� מב�י מה� אחד �ל הרי זה, �נגד זה וכיצדמכ�ני� . ְ�ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ�ְֵַָ
ה�בילי� מ� ואחד אחד לכל �תח צ�רת ע��ה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמכ�יר�?
ה�בילי� לכל וע��ה ה�ד�ל, ל�תח וכ� האחד, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ���ד

ק�רה. א� לחי ה�ני ְִִֵֶַַַָ���ד

.Î���� מ�יח[דפנו]מב�י קצר, ה�ני וצ�� אר� אחד ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ה�צר �נגד ה��רה מחציאת � ה�ב�י �חצי לחי העמיד . ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

;�� לטלטל מ�ר ה�חי, מ� לפני� �ה�א ה�נימי ְְֵַָ�ְְְִִִִִִֶַַַָה�ב�י
אס�ר ה�חי, מ� ח�� �ה�א החיצ�� .והחצי ְְֲִִִִֶַַַָ

.‡Îע�רה �ב�� �ס ע��ה � א�ה ע�רי� רחב �ה�א ְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָמב�י
מ�� �ע�ר �ה�א א��ת, אר�ע �מ�� [אור�]טפחי� ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָ

��� מב�א�ת, ��ני ונמצא � �אמצע �מעמיד� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָה�ב�י,
א��ת ע�ר מה� אחד �ל א��ת�פתח ��י מרחיק א� . ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

מ�א�, א��ת ��י �מרחיק א��ת, �ל� �ס �מעמיד ְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹמ�א�,
א��ת, ע�ר ה�ב�י �תח ונמצא � א��ת �ל� �ס ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ�מעמיד
ה�ר�� על מר�ה ע�מד �הרי �סת�מי�, ה� הרי .וה�דדי� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָ�ֶַַָ

.·Îר�� מב�י, �ל מ�פנ� ה��לט מאליולחי הע�מד �לחי ; ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
��ר ה��ת, מ�ד� עליו סמכ� א� נראה� �ה�א �לחי . ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

נראה �היה א� לחי, נראה אינ� �מ�ח�� לחי, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָמ�פני�
לחי �� אי� �כא�� �וה �ה�א נראה �מ�פני� לחי, ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָמ�ח��

לחי מ��� נ��� זה הרי �ל�ה� ה�רקע מ� �הג�יה� לחי . ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ
�הפליג� א� ע�ה[הרחיקו]טפחי�, לא � �ל�ה ה�תל מ� ְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹֹ

�ח�ת�ל�� ��ל ��ר, � טפחי� מ�ל�ה �ח�ת אבל ; ְְְֲִִֵֶָָָָָָָֹ
�לב�ד �י�[כמחובר]מ�ל�ה � הר�ה רחב �ה�א לחי . ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

�חצי רח�� �היה �י� ה�ב�י, רחב מחצי �ח�ת רח�� ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ�היה
על יתר היה א� אבל לחי; מ��� ונ��� ��ר, � ה�ב�י ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹרחב

ה�ר�� על מר�ה ע�מד מ��� נ��� ה�ב�י, רחב .חצי ְֲִִִֵַַָֹ�ֶַַָ
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.‚Î�אינ �הרי ��ל�, הרי � מחצלת עליה ��ר� ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָק�רה
האר מ� מס�קת ה�חצלת היתה א� לפיכ�, �נ�רת; ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָ�ִֶֶֶָָ

מחיצה אינ� יתר, א� טפחי� יתד�ת�ל�ה ��י נע� . ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָֹ
ע�ה לא � ה��רה עליה� וה�יח מ�ח��, מב�י �תלי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ��ני
ל� סמ�� לא ה�ב�י, ��י על ה��רה להי�ת ��רי� .�ל��; ְְִִֵֶַַַַָָָָֹ

.„Î�וכ ה�ני, ��תל נ�געת ואינ� זה, מ�תל ה��צאה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹק�רה
זה, מ�תל י�צאה ואחת זה מ�תל י�צאה אחת ק�ר�ת, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ��י
ק�רה להביא צרי� אי� מ�ל�ה, �ח�ת � לז� ז� מ�יע�ת ְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹואי�

אחרת ק�רה להביא צרי� �ל�ה, �יניה� היה .אחרת; ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

.‰Îה�תאימ�ת ק�ר�ת ��י �די[צמודות]וכ� �ז� לא , ְְְְִֵֵֵַַָֹ
���יה� י� א� � אריח לק�ל �די �ז� ולא אריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלק�ל
אחת הי� אחרת. ק�רה להביא צרי� אינ� אריח, לק�ל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�די
היא �א�� העלי�נה את ר�אי� � למעלה ואחת ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָלמ�ה
��א �בלבד למעלה; היא �א�� ה�ח��נה ואת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹלמ�ה,
למ�ה תח��נה ולא מע�רי�, למעלה עלי�נה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹתהיה

טפחי� �ל�ה �יניה� יהיה ולא א�ת�מע�רה; ��ר�אי� , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ
�כ�נה ז� ועלתה ז� �]��רדה זו לצד זו עד[מכוונות , ְְְְֶַַָָָָָָ

ז� �צד ז� .��ע�� ְֵֶַָ

.ÂÎעק�ה ה��רה למבוי]היתה מחו� א�ת�[ונוטה ר�אי� , ְֲַָָָ�ִָָ
���טה היא היא[ישרה]�א�� �א�� א�ת� ר�אי� עג�ה, ; ְְֲִִָ�ְִִִָָ

רחב �� י� טפחי�, �ל�ה �ה�פ� היה א� � ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ�ְמר�עת
ה�ב�יחטפ �ת�� ה��רה היתה א�. ל�ב�י, ח�� ועק�ה , ְְֲֶַַַַָָָָ�ַָָ

� מע�רה למ�ה א� מע�רי�, למעלה עיק�ה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ�ִֶָָ�היה
אי� רא�יה, �ני וי�אר� הע���, י�טל �א�� �ל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָר�אי�:
וא� אחרת; ק�רה להביא צרי� אינ� � �ל�ה לזה זה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ�י�

אחרת. ק�רה להביא צרי� ְִִֶֶַָָָָלאו,

.ÊÎרה"ר]�אר שבתו� היחיד רשות ל�[שהוא �ע�ה ְֵֶָָָ
��י� �ב�קי�[עמודי�]�מ�נה ��י� �ני , זו��ת מאר�ע ְְְְִִִִֵֵַַַַָָ

זוית בהמה]�כל להשקות מי� שאיבת להתיר כדי הרי[� � ְֲִֵָָ
�מחיצה בהמה]א�� להשקות מי� שאיבת להתיר כדי �]; ְִִֵָ

ור�ח, ר�ח �כל הע�מד על מר�ה �ה�ר�� �י על ְֵֶַַַָָָ�ְְִֶַַַָוא�
מ� למ�את מ�ר זה הרי ע�מד�ת, ה�ו��ת ואר�ע ְִַָֹ�ְְְֲִִֵֶַַַָה�איל

ל�המה �לה�ק�ת הפסי�]ה��ר �ב�[במתח� יהיה וכ�ה . ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹ
�בי� טפחי�; ��ה ורח��, טפחי�; ע�רה מה�? �ס ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָ�ל

רבק�ת ��י �מלא �פס, �ס אר�ע[קבוצות]�ל אר�ע �ל ְְְְְִֵֶַַַַַַָָֹ
יתר אי� זה, רחב �ע�ר � י�צאה ואחת נכנסת אחת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ�קר,

��לי� א�ה ע�רה �ל� .על ְְְִֵֶַַָֹ

.ÁÎ,��מאר�ע זוית �כל א� ה�ו��ת, מ� אחד �מק�� ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהיה
ה�תל�ט �ל א� איל�, א� �ד�לה, ע�רה[המתרומ�]אב� ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

ר�אי�:[טפחי�] � קני� �ל חבילה א� א��ת, אר�ע ְֲִִִִֶַַַָָמ���
ל וא�ה לכא� א�ה �� י� יחלק �א�� ע�רה,�ל �גב� כא� ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ

��י� �ני �� ��� זוית מ��� �י�נ��� ואי� קני�, חמ�ה . ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ו��ה לכא� טפחי� ��ה �יניה� וי� �ל�ה, לזה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹזה
��י� �ני �� ��� זוית מ��� נ��ני� � לכא� .טפחי� ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ

.ËÎוה�א � ל�אר הא�� ה�ו��ת אר�ע להקריב ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָ�מ�ר
לכ�] מקו� מספיק �פני�[שיהיה ור�� רא�� �רה ��היה ,ְְִֶֶָָָֹ�ְִִָ

ו��תה ה��י� �ימ� על א� במצב]; רא�[וזאת יאחז ��א ְִִִֶַַַַַָֹֹֹ
ה�י�[בכוח]ה�המה ��� ה�לי להע� לתת לא [כדי ְְִִִֵֶַַַַָ

ו] � ורובה" ב"ראשה צור� אי� � כזה שבמקרה ה�איללסטות. ,ִ
מ�ר �פני�, ור�� לגמלורא�� ואפ�� ,– ארו� [שצווארו ְְָֹ�ְִִָ�ְֲִַָָָ

שלו] ורובו" "ראשו על להקפיד מ�היש י�תר קר�בי� הי� .ְִִֵֶָ
לפני�. נכנס ��� �ה�א לגדי אפ�� מה�, לה�ק�ת אס�ר �ְְְֲִִִֵֶֶַָ�ְְִִִָ

�ה�א �ל להרחיק שירצה]�מ�ר מרחק �בלבד[איזה , �ְְְִִֶַַָָ
���טי� �פ�י� ר�ח[עמודי�]��ר�ה �כל א�ת� ���יחי� ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָ

הצדדי�]ור�ח יהיה[=כל ��א �די ש], �ס[המרווח �י� ְְִֵֵֶֶַַָֹ
��לי� א�ה ע�רה �ל� על יתר .לחבר� ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹ

.Ï�ה�יר הצבת]לא של העצה הא��[את [שסביביה��י� ִִִֵַַָֹ
י�ראלהבאר] �אר� א�א �לבד, רגלי� ע�לי �לבהמת ,� ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ר�י� �ל ח�י� מי� �אר ��היה ירדוה�א, � אד� אבל . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
�ב�הה ל�אר מ�פת מחיצה ל� יע�ה א� וי��ה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָל�אר

וי��ה וידלה �ת�כ� ויעמד טפחי�, היהע�רה וא� . ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָֹ
זה הרי � �� לירד יכ�ל אד� �אי� הר�ה, רחב ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָה�אר

ה��י� �י� וי��ה הפסי�]ידלה .[במתח� ְְְִִִֵֶֶַַ

.‡Ï� י�ראל �אר� אפ�� ה�חיד, �באר הר�י� ��ר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכ�
�ב�הה מחיצה לה� ע�� �� א� א�א מה�, ממ�אי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאי�

טפחי� .ע�רה ְֲִָָָ

.·Ïכלי� ונ�ת� ממ�א ה��י�, �י� לבהמ�� ש]הממ�א [בדלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַ
שתייה]לפניה אב�ס[לצור� היה וא� להאכלת; גדול [מתק� ְְִֵֶָָָָ

[� והיה[חלקו]רא��הבהמה ה��י�, לבי� [האבוס]נכנס ְְְִִֵַַָָָֹ
אר�עה ורחב ע�רה עצמו]�ב�� משל לרשות לא[שנהפ� � ְְֲַַָָָָָָָֹ

לפניה וי�� הדלי]ימ�א וי�ציא[את האב�ס, יתקלקל ��א , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ממ� א�א הר�י�; ר��ת לקרקע האב�ס �מ� לאב�ס, אה�לי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

האבוס]ו��פ� מאליה[בתו� ��תה והיא ,. ְְִֵֵֵֶָָ

.‚Ï�וי ה�איל ח�ב; ה��י�, לבי� הר�י� מר��ת ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָה��רק
וי�תר ע�רה �ב� �� ��� �מ�רה מחיצה וזוית זוית ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ�כל
�ל נע�ה � ונראה נ�ר הר��ע והרי אר�עה, על ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹמאר�עה
�� ואי� �בקעה, היה ואפ�� ה�חיד; ר��ת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ��יניה�
מ�א� �פס מ�א� �ס ור�ח ר�ח �כל �הרי � �אר .�יניה� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

��קעי� ר�י� הי� �[הולכי�]ואפ�� ה��י� �י� וע�ברי� ְְְֲִִִִִֵַַַַָ
;�� ��קעי� �הר�י� �חצר ה� והרי ה�חיצ�ת, �טל� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלא

ח�ב לת�כ�, א�וה��רק �יניה�, ה�המה לה�ק�ת �מ�ר . ְְֵַַָ�ְְְִֵֵֵֶַַָָ
�אר. �יניה� �� ְֵֵֵֶָָָהיה

.„Ïלטלטל מ�ר � ה��י� לבי� נכנס אחד �רא�� ְְֵַָ�ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹחצר
��י הי� לת�כ�; ה��י� �מ�י� ה��י�, לבי� ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמ��כ�

��ערב� עד אס�רי� חצרות]חצר�ת, ה�י�[ערוב יב�� . ְְְֲֲִִֵֶַַַָָ
נח�ב�[שבבור] ��א ה��י�; �י� לטלטל אס�ר � ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ���ת

ל� �א� ה�י�. מ��� א�א �ת�כ� לטלטל [לבאר]מחיצה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
��ע�ת מחיצה ��ל �יניה�; לטלטל מ�ר � ���ת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ְִַַָמי�

מחיצה �מ� ���ת���ת, לחי� א� ק�רת� ���לה מב�י . ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ
לכרמלית ��פר� �י על א� ,�� לטלטל אס�ר �. ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ

.‰Ïמלאות]אכסדרה במחיצות שאינו �[מבנה �בקעה ְְְְִַַָָ
�כ��מ� לטלטל מחיצ�תר �ל� �היא �י על וא� , �ְְְֵַָ�ְְִִִֶַַָָֹ

ר�חותקרה וסת� ירד �קרה �י �א�� ר�אי� �אנ� ; ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָ
�ז�רק �ט�ר, � לת�כ� הר�י� מר��ת וה��רק ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָרביעית.

ק�רה ל� ��� סת�� זויתלמב�י קר� ��פר� חצר א� �ית . ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
על א� �כ��. לטלטל אס�ר זה הרי א��ת, �ע�ר ���ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָ�ַַָ
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.‚Î�אינ �הרי ��ל�, הרי � מחצלת עליה ��ר� ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָק�רה
האר מ� מס�קת ה�חצלת היתה א� לפיכ�, �נ�רת; ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָ�ִֶֶֶָָ

מחיצה אינ� יתר, א� טפחי� יתד�ת�ל�ה ��י נע� . ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָֹ
ע�ה לא � ה��רה עליה� וה�יח מ�ח��, מב�י �תלי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ��ני
ל� סמ�� לא ה�ב�י, ��י על ה��רה להי�ת ��רי� .�ל��; ְְִִֵֶַַַַָָָָֹ

.„Î�וכ ה�ני, ��תל נ�געת ואינ� זה, מ�תל ה��צאה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹק�רה
זה, מ�תל י�צאה ואחת זה מ�תל י�צאה אחת ק�ר�ת, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ��י
ק�רה להביא צרי� אי� מ�ל�ה, �ח�ת � לז� ז� מ�יע�ת ְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹואי�

אחרת ק�רה להביא צרי� �ל�ה, �יניה� היה .אחרת; ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

.‰Îה�תאימ�ת ק�ר�ת ��י �די[צמודות]וכ� �ז� לא , ְְְְִֵֵֵַַָֹ
���יה� י� א� � אריח לק�ל �די �ז� ולא אריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלק�ל
אחת הי� אחרת. ק�רה להביא צרי� אינ� אריח, לק�ל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�די
היא �א�� העלי�נה את ר�אי� � למעלה ואחת ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָלמ�ה
��א �בלבד למעלה; היא �א�� ה�ח��נה ואת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹלמ�ה,
למ�ה תח��נה ולא מע�רי�, למעלה עלי�נה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹתהיה

טפחי� �ל�ה �יניה� יהיה ולא א�ת�מע�רה; ��ר�אי� , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ
�כ�נה ז� ועלתה ז� �]��רדה זו לצד זו עד[מכוונות , ְְְְֶַַָָָָָָ

ז� �צד ז� .��ע�� ְֵֶַָ

.ÂÎעק�ה ה��רה למבוי]היתה מחו� א�ת�[ונוטה ר�אי� , ְֲַָָָ�ִָָ
���טה היא היא[ישרה]�א�� �א�� א�ת� ר�אי� עג�ה, ; ְְֲִִָ�ְִִִָָ

רחב �� י� טפחי�, �ל�ה �ה�פ� היה א� � ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ�ְמר�עת
ה�ב�יחטפ �ת�� ה��רה היתה א�. ל�ב�י, ח�� ועק�ה , ְְֲֶַַַַָָָָ�ַָָ

� מע�רה למ�ה א� מע�רי�, למעלה עיק�ה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ�ִֶָָ�היה
אי� רא�יה, �ני וי�אר� הע���, י�טל �א�� �ל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָר�אי�:
וא� אחרת; ק�רה להביא צרי� אינ� � �ל�ה לזה זה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ�י�

אחרת. ק�רה להביא צרי� ְִִֶֶַָָָָלאו,

.ÊÎרה"ר]�אר שבתו� היחיד רשות ל�[שהוא �ע�ה ְֵֶָָָ
��י� �ב�קי�[עמודי�]�מ�נה ��י� �ני , זו��ת מאר�ע ְְְְִִִִֵֵַַַַָָ

זוית בהמה]�כל להשקות מי� שאיבת להתיר כדי הרי[� � ְֲִֵָָ
�מחיצה בהמה]א�� להשקות מי� שאיבת להתיר כדי �]; ְִִֵָ

ור�ח, ר�ח �כל הע�מד על מר�ה �ה�ר�� �י על ְֵֶַַַָָָ�ְְִֶַַַָוא�
מ� למ�את מ�ר זה הרי ע�מד�ת, ה�ו��ת ואר�ע ְִַָֹ�ְְְֲִִֵֶַַַָה�איל

ל�המה �לה�ק�ת הפסי�]ה��ר �ב�[במתח� יהיה וכ�ה . ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹ
�בי� טפחי�; ��ה ורח��, טפחי�; ע�רה מה�? �ס ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָ�ל

רבק�ת ��י �מלא �פס, �ס אר�ע[קבוצות]�ל אר�ע �ל ְְְְְִֵֶַַַַַַָָֹ
יתר אי� זה, רחב �ע�ר � י�צאה ואחת נכנסת אחת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ�קר,

��לי� א�ה ע�רה �ל� .על ְְְִֵֶַַָֹ

.ÁÎ,��מאר�ע זוית �כל א� ה�ו��ת, מ� אחד �מק�� ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהיה
ה�תל�ט �ל א� איל�, א� �ד�לה, ע�רה[המתרומ�]אב� ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

ר�אי�:[טפחי�] � קני� �ל חבילה א� א��ת, אר�ע ְֲִִִִֶַַַָָמ���
ל וא�ה לכא� א�ה �� י� יחלק �א�� ע�רה,�ל �גב� כא� ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ

��י� �ני �� ��� זוית מ��� �י�נ��� ואי� קני�, חמ�ה . ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ו��ה לכא� טפחי� ��ה �יניה� וי� �ל�ה, לזה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹזה
��י� �ני �� ��� זוית מ��� נ��ני� � לכא� .טפחי� ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ

.ËÎוה�א � ל�אר הא�� ה�ו��ת אר�ע להקריב ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָ�מ�ר
לכ�] מקו� מספיק �פני�[שיהיה ור�� רא�� �רה ��היה ,ְְִֶֶָָָֹ�ְִִָ

ו��תה ה��י� �ימ� על א� במצב]; רא�[וזאת יאחז ��א ְִִִֶַַַַַָֹֹֹ
ה�י�[בכוח]ה�המה ��� ה�לי להע� לתת לא [כדי ְְִִִֵֶַַַַָ

ו] � ורובה" ב"ראשה צור� אי� � כזה שבמקרה ה�איללסטות. ,ִ
מ�ר �פני�, ור�� לגמלורא�� ואפ�� ,– ארו� [שצווארו ְְָֹ�ְִִָ�ְֲִַָָָ

שלו] ורובו" "ראשו על להקפיד מ�היש י�תר קר�בי� הי� .ְִִֵֶָ
לפני�. נכנס ��� �ה�א לגדי אפ�� מה�, לה�ק�ת אס�ר �ְְְֲִִִֵֶֶַָ�ְְִִִָ

�ה�א �ל להרחיק שירצה]�מ�ר מרחק �בלבד[איזה , �ְְְִִֶַַָָ
���טי� �פ�י� ר�ח[עמודי�]��ר�ה �כל א�ת� ���יחי� ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָ

הצדדי�]ור�ח יהיה[=כל ��א �די ש], �ס[המרווח �י� ְְִֵֵֶֶַַָֹ
��לי� א�ה ע�רה �ל� על יתר .לחבר� ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹ

.Ï�ה�יר הצבת]לא של העצה הא��[את [שסביביה��י� ִִִֵַַָֹ
י�ראלהבאר] �אר� א�א �לבד, רגלי� ע�לי �לבהמת ,� ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ר�י� �ל ח�י� מי� �אר ��היה ירדוה�א, � אד� אבל . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
�ב�הה ל�אר מ�פת מחיצה ל� יע�ה א� וי��ה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָל�אר

וי��ה וידלה �ת�כ� ויעמד טפחי�, היהע�רה וא� . ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָֹ
זה הרי � �� לירד יכ�ל אד� �אי� הר�ה, רחב ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָה�אר

ה��י� �י� וי��ה הפסי�]ידלה .[במתח� ְְְִִִֵֶֶַַ

.‡Ï� י�ראל �אר� אפ�� ה�חיד, �באר הר�י� ��ר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכ�
�ב�הה מחיצה לה� ע�� �� א� א�א מה�, ממ�אי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאי�

טפחי� .ע�רה ְֲִָָָ

.·Ïכלי� ונ�ת� ממ�א ה��י�, �י� לבהמ�� ש]הממ�א [בדלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַ
שתייה]לפניה אב�ס[לצור� היה וא� להאכלת; גדול [מתק� ְְִֵֶָָָָ

[� והיה[חלקו]רא��הבהמה ה��י�, לבי� [האבוס]נכנס ְְְִִֵַַָָָֹ
אר�עה ורחב ע�רה עצמו]�ב�� משל לרשות לא[שנהפ� � ְְֲַַָָָָָָָֹ

לפניה וי�� הדלי]ימ�א וי�ציא[את האב�ס, יתקלקל ��א , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ממ� א�א הר�י�; ר��ת לקרקע האב�ס �מ� לאב�ס, אה�לי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

האבוס]ו��פ� מאליה[בתו� ��תה והיא ,. ְְִֵֵֵֶָָ

.‚Ï�וי ה�איל ח�ב; ה��י�, לבי� הר�י� מר��ת ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָה��רק
וי�תר ע�רה �ב� �� ��� �מ�רה מחיצה וזוית זוית ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ�כל
�ל נע�ה � ונראה נ�ר הר��ע והרי אר�עה, על ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹמאר�עה
�� ואי� �בקעה, היה ואפ�� ה�חיד; ר��ת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ��יניה�
מ�א� �פס מ�א� �ס ור�ח ר�ח �כל �הרי � �אר .�יניה� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

��קעי� ר�י� הי� �[הולכי�]ואפ�� ה��י� �י� וע�ברי� ְְְֲִִִִִֵַַַַָ
;�� ��קעי� �הר�י� �חצר ה� והרי ה�חיצ�ת, �טל� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלא

ח�ב לת�כ�, א�וה��רק �יניה�, ה�המה לה�ק�ת �מ�ר . ְְֵַַָ�ְְְִֵֵֵֶַַָָ
�אר. �יניה� �� ְֵֵֵֶָָָהיה

.„Ïלטלטל מ�ר � ה��י� לבי� נכנס אחד �רא�� ְְֵַָ�ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹחצר
��י הי� לת�כ�; ה��י� �מ�י� ה��י�, לבי� ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמ��כ�

��ערב� עד אס�רי� חצרות]חצר�ת, ה�י�[ערוב יב�� . ְְְֲֲִִֵֶַַַָָ
נח�ב�[שבבור] ��א ה��י�; �י� לטלטל אס�ר � ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ���ת

ל� �א� ה�י�. מ��� א�א �ת�כ� לטלטל [לבאר]מחיצה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
��ע�ת מחיצה ��ל �יניה�; לטלטל מ�ר � ���ת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ְִַַָמי�

מחיצה �מ� ���ת���ת, לחי� א� ק�רת� ���לה מב�י . ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ
לכרמלית ��פר� �י על א� ,�� לטלטל אס�ר �. ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ

.‰Ïמלאות]אכסדרה במחיצות שאינו �[מבנה �בקעה ְְְְִַַָָ
�כ��מ� לטלטל מחיצ�תר �ל� �היא �י על וא� , �ְְְֵַָ�ְְִִִֶַַָָֹ

ר�חותקרה וסת� ירד �קרה �י �א�� ר�אי� �אנ� ; ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָ
�ז�רק �ט�ר, � לת�כ� הר�י� מר��ת וה��רק ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָרביעית.

ק�רה ל� ��� סת�� זויתלמב�י קר� ��פר� חצר א� �ית . ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
על א� �כ��. לטלטל אס�ר זה הרי א��ת, �ע�ר ���ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָ�ַַָ
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ע��י� אי� �פתח, א��ת ע�ר עד �היא �רצה ��ל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ�י
אר� על מ�מעלה ק�רה �� היתה וא� זוית; �קר� ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�תח

א�ת� ר�אי� � �]ה�רצה �מ�ר[כאילו וסתמה, ��רדה ְְְְִִֶַָָָָָָ�ָ
�כ�� .לטלטל ְְְֵַ�ָ

.ÂÏה��דל רחב היא מק��, �כל �� ���ערי� ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹהאצ�ע
אצ�ע�ת אר�ע וה�פח, יד; �כל.�ל האמ�רה א�ה וכל ְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

��ה �ת א�ה היא � וכלאי� �ס�ה �י� ���ת �י� ְְִִִִַַַָָָ�ְְֵֵַָָמק��,
�ח�ק�ת טפחי� ��ה �ת �א�ה מ�ערי� �פעמי� ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָטפחי�.
��חק�ת טפחי� ��ה �ת �א�ה מ�ערי� �פעמי� לז�, ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָז�

דבוקות] להחמיר[אינ� וזה, וזה מ��ור�וח�ת; �יצד? . ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָ
א�ה[אור�] ע�רי� וגבה�, ��חק�ת; א��ת �אר�ע ְְְְְֲִֶַַַַָָָמב�י,
עצב�ת.[דחוקות]עצב�ת א��ת ע�ר ה�רצה, רחב ; ְֲֲִֵֵֶֶַַַָֹ

וכלאי�. ס�ה לעני� �ה�, ְְִִַָ�ְְְִֵֶַַָוכ��צא

ה'תש"ע תשרי ה' רביעי יו�

יח ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

מר��ת‡. א� הר�י�, לר��ת ה�חיד מר��ת �בר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָה��ציא
�ע�ר מ��� ���ציא עד ח�ב אינ� � ה�חיד לר��ת ְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהר�י�

�ל�� הה�צאה[משהו]���עיל �ע�רי ה� וא�� ה��ציא. : ְְִִִֵֵֵֶַַָָ
�גר�גרת � אד� יבשה]אכלי זה[תאנה ע� זה �מצטרפי� ,; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ

ה�ל�י� מ� ח�� עצמ�, האכל מ� �גר�גרת ��היה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָֹוה�א
והעקצי� לע�]וה�רעיני� הפרי של החיבור וה��י�[מקו� ְְְְֳִִִַַַָָ�ִ
הקמח] תבואה]וה�רס�[פסולת של עבה .[קליפה ְַ�ְָ

רביעית·. רבע �די ��יתיי�, קר��, היה וא� חלב; . ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹ
�מיאה �די טה�רה, אחת]�המה בבת וחלב[בליעה ; ְְְְֲִֵֵֵַָָָ
אחת עי� לכחל �די לרפואה]טמאה, עליה חלב[להניח . ְְְֲִִֵֵֵַַַָֹ

�מ�יפה ל�� �די �יצה, ולב� לכאבא�ה [בתחבושת ְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ
קט�עיניי�] אבר לס�� �די � �מ� קט�ה. אצ�ע �ה�א , ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ל��� �די טל, י�מ�. �� קט� רגל את[לשפש�]�ל ְֵֶֶֶֶֶַָָָ
עיניי�]תה�יל�רי לכאב �מי�;[משחה ל��� �די ;וקיל�ר, ְְְִִִִֵַַָ

מד�כה �ני לרח� �די אוכלי�]�מי�, לכתישת �ב�,[כלי . ְְְְְִִֵֵַַָֹ
ה�תית רא� על ל�� הבהמה]�די בגב ��אר[מכה ,�� . ְְִִֵֵַַָָָֹ

רביעית �די � ה��פכי� וכל ה��קי�, .�ל ְְְְְִִִִֵַַַָָ

�י‚. �מלא קטנ��ת, �ב� �רה. �י �מלא �ב�אה, ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָֹֹ�ב�
קטנ��ת �ב� ה�ציא וא� גמל]�מל. מאכל להאכיל�[שהוא ְְְֲִִִִִֶֶַָָ

�מ� ה�חק, ידי על �האכילה �רה; �י �מלא ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹלפרה,
עמיראכילה �די.[קש]. �י �מלא ע�בי�, טלה. �י �מלא , ְְְֲֲִִִִִִִִֶָָָָֹֹ

מ�ני �גר�גרת, לחי�, הי� א� � �צלי� ועלי ��� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָעלי
�די �י �מלא ויב�י�, אד�; אכלי מצטרפי��ה� ואי� . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹ

שוני�] ��ה�[המיני� לחמ�ר זה ע� הקט�זה [לשיעור ִֶֶֶֶֶָָ
��ה�שבה�] ל�ל מצטרפי� אבל �ב�, ה�ציא �יצד? . ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

�ט�ר; �רה, �י �מלא ��ניה� י� א� � וקטנית ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹ�ב�אה
ה��ת. לעני� �זה, ���צא �ל וכ� ח�ב. �מל, �י ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ�מלא

מ�יצת„. �גר�גרת לב�ל �די � עצי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַה��ציא
טר�פהה�רנג�לי� �אל�ס[מעורבת], �נת�נה ��מ� ְְְְְְְִִֶֶַַָָָ

קנה,[מחבת] ה��ציא .[� קלמ�ס[שיעורו לע��ת �די ְֲִֵֶַַָ�ְ
אצ�ע�תיו לרא�י מר�סה��יע א� עבה היה וא� ,[שבור]; ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ�ָ

�עצי�. ְִִֵ�ע�ר�

�בלי�,‰. �]ה��ציא �מצטרפי�[שיעור� �יצה; לת�ל �די ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ
זה ע� �ל�לתזה �ה�א.[פלפל]. �ל עטר�, �ה�א. �ל , ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָ

רע ריח �ה�א. �ל ט�ב, �לריח ��מי�, מיני �ה�א. �ל , ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ט�ב אר�מ� ה�רד�ה�. �ת�לת �ה�א. �ל שושנה, [עלה ְְֵֶֶֶֶַַַָָָ
וסתומה] נח�תאדומה �ג�� ה��י�, מ�כ�ת מיני אחת. ,ְְִִֵֶַַַַָָֹ
�ה� �ל �מ�קק�ברזל, ה�ז�ח, �מאבני ה�ז�ח, מעפר . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ

מ�ני[רקבו�] �ה�, �ל � מט�ח�תיה� �מ�קק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָספרי�,
לגניזה א�ת� �ה�א��צניעי� �ל �חלת, וה��ציא. ; ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

�ט�ר. ְֶֶַָ�להבת,

.Âח�ת� �ע�ר� לאד�, נאכלי� �אינ� ��ה זרע�ני ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָה��ציא
�ני�; ה�ל�עי�, �מ�רע �ני�; ק��אי�, מ�רע ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַמ�גר�גרת:

�ני� ה�צרי, ��ל ס�י�מ�רע ה��ציא קמח]. �די[פסולת , ְְִִִִִֶַַַַ�ְִֵ
זהב צ�רפי �ל ��ר �י על ההתכה]ל�� ה��ציא[בעת . ְִִִֵֵֶַַָָ

תבואה]מרס� �גר�גרת;[קליפות �ע�ר� לאכילה, א� � �ְְֲִִִִֶֶַָָ
�גד לצ�ע �די לצביעה, �די; �י �מלא �ע�ר� ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹלבהמה,

ל�לביקט� רכי�]. דקי�]זרדי�[ענפי� עצי� והחר�בי�[של ְְְִִֵֶָָָָ
�די. �י �מלא �מ��מ�יק�, �גר�גרת; ימ�יק�, ��א עד �ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַֹֹ
�י� � ה�כ��י� �ל ��אר וה��רמ�סי� והחר�ל ה��� ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָאבל

�גר�גרת. ימ�יק�, ��א �י� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַֹ��מ�יק�

.Ê,לה�קה וא� חמ�; לאכילה, א� � �רעיני� ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָה��ציא
לח���� וא� �עצי�; ה� לזריעה,[למני�]הרי וא� ��י�; , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָ

אז�ב ה��ציא צמח]��י�. �גר�גרת;[מי� לאכילה, ְְֲִִִִֵֶֶַַַָ
לה�יה העצי�; ��ע�ר לעצי�, �די; �י �מלא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֹלבהמה,

מת] טמא ה�יה[על ��ע�ר ,. ְִַָָ

.Áפ�אה� איסטיס, ר��ני�, �קל�י אג�זי�, קל�י ְְְֱִִִִִִִִֵֵַָה��ציא
לצבע] המשמשי� צמחי� מיני �די[� � ה��בעי� ��אר ,ְְְִֵַָ

�סבכה קט�, �גד �ה� על[כיסוי]לצ�ע ה�נ�ת ���יחי� ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
נתררא�יה� א� י��, אר�עי� �� רגלי� מי ה��ציא וכ� . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

כתמי�]אל�סנדר�ה המסיר עפר קימ�ניא[מי� �רית, א� ,, ְְְְֲִִִֶַָָֹ
ניקוי]וא�לג �ה�[חומרי לכ�ס �די � המנ�י� �ל ��אר , ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

ס�ני� ה�ציא �סבכה. קט�, �די[צבעי�]�גד �ר�יי�, ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
לא�רג �גמא �ה� קטנה]לצ�ע בד .[חתיכת ְִֶַָֹ�ְְֵָ

.Ëי�� מ��� לכ�ב �די �ע�ר� ה�למ�ס, על �י� ְְְְִִִֵֵֶֹ�ְִַַַה��ציא
א�[אותיות]א�ת�ת עצמ�, �פני ה�י� ה�ציא א� אבל ;ְְְֲִִִֵַַָ
הדיו]�קסת �די[כלי זה, על יתר �� ��היה צרי� � ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

א�ת�ת ��י לכ�ב �די ה�למ�ס על מ��� היה��עלה . ֲִֶֶֶַַַ�ְְְְִֵֵָָֹ
��י� א� אחת, א�ת �די �ב�למ�ס אחת א�ת �די ְְְֵַַַ�ְֵֶֶַַַַ��סת
זה הרי � אחת א�ת �די �ב�למ�ס אחת א�ת �די ְְֲֵֵֶַַ�ְְֵַַַַלב��

�]ספק מה��,[כשיעור ��ה�א �כתב� א�ת�ת ��י ה�ציא . ְְְְִֵֵֵֶַָָָ
�כתב�, אחת א�ת ה�ציא ה�חת�. היא ז� �תיבת�, ְְִִִַַַַָָָָָָָָח�ב;
חסרה ��בר �ט�ר; � �כתב� �נ�ה א�ת וה�ציא ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָוחזר

הרא��נה. ִָָָהא�ת

.Èחל� העי�]ה��ציא לתכ�יט,[לצביעת �י� לרפ�אה �י� ְְְִִִֵֵַַַָֹ
א�א להתק�ט �ר�� �אי� �במק�� אחת; עי� לכחל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�די
�די ���ציא עד � להתק�ט וה�ציא� עיני�, ��י ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַ�כחילת

עיני� ��י נקבלכחל לע��ת �די וגפרית, זפת [במכסה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
השמ�] �עוה,חבית קט�. נקב �י על ל�� [שבחבית�די ְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

ה�ב�בתלסותמו] �רא� ל�� �די �בק, שמורחי�. [קנה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַֹ
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בדבק] האפרוחי� לתפוס בדבק רבבראשו �די[שומ�]. , ְְֵָ
רקיק �חת בשומ�]למ�ח מטוגנת �סלע.[עוגה ְְִִֶַַַַָֹ

.‡Èהא�רת ח�ת� לע��ת �די אדמה, �דיה��ציא טיט, . ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
�י הצורפי�]��ר[שפת]לע��ת �די[אש �ק, ח�ל א� זבל . ְֲִֵֶֶַַ

�ר�ה בסיד]לז�ל מלא[לערבב ע� לערב �די �ס, ח�ל . ְְְְְִֵֵֵֵַַָָֹ
סיד ס�די� �ל חר�ית�� כתוש]. לב� לע��ת[חרס �די , ְְֲִִִֵֶַַַַָ

זהב צ�רפי �ל ��ר �י�י לע��ת טיט לג�ל �די �ער, . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
���נ�ת קט�ה אצ�ע לס�ד �די סיד, זהב. צ�רפי �ל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��ר

בסיד] אות� סכי� צ��ר[היו �� לכ��ת �די ואפר, עפר .ְְִֵֵֶַַָָָ
וה�א,קט�ה � ותר�י� �בהמה לזרק �די אב�, צר�ר . ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ז�זי� ע�רה חר�מ�קל רביעית[חרס]. �� לק�ל �די ,. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ

.·È�אז לע��ת �די חבל, יד]ה��ציא .[תיבה]לק�ה[בית ְְֲִֵֶֶֶַַֹ�ָ
�ל�י לע��ת �די ולכברה[לולאה]�מי, [נפהלנפה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

ה�צי�גדולה] התמר]. לכפיפה[עלי אז� לע��ת �די , ְְֲִִִֵֶַָֹ
סיב[סל]מצרית התמר]. שבע� �י[חוטי� על ל�� �די , ְְִִִִִֵֵַ

מ�כי� יי�. �ל קט� בדי�]מ��� ��[אגודות לע��ת �די , ְְֲִִֵֵֶַַַָָ
�אג�ז �רוד���ר לע��ת �די עצ�, קטנה]. רופאי� .[כ� ְְֱֲֵֶֶֶַַַָ

ה�ד�ד רא� �� לגרד �די � המפרידהזכ�כית מחט [ראש ְְְְִִֵַַָֹֹֹ
השתי] חוטי ��פצעבי� עד א� מהערב], השתי ��י[יוריד ְְִֵֶַַ

�אחת .נימי� ְִִַַ

.‚Èח�ב ה�רה, �מ�נב ה��ס מ�נב נימי� ��י .ה��ציא ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ
��חזיר ה��ה מ� אחת שבשדרתו]ה�ציא קשי� ,[חוטי� ֲִִִֶֶַַַַָ

דקל נצרי וה�ח�ב. �קל, ח�רי ��י�; � הע� ח�טי וה� , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
החר��ת �ל�[ענפי�]קל�י �מ�מר �פ�, מ�מר אחת. � ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

עבה] �ל[משי ��אר ,���� וח�ה וארנבי� �מ�י� וצמר ,ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ
טפחי� אר�עה אר� ח�ט לטו�ת �די � מ�ה�טוי� ה��ציא . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹ

לטמאהה�גד ��ע�ר� � הע�ר מ� א� ה�ק, מ� א� [לקבלת, ְְִִִֶֶַַַָָ�ְָ
�ל�ה;טומאה] על �ל�ה ה�גד, לה�צאה: �ע�ר� �� ,ְְְִֶֶַַָָָָָָֹֹ

חמ�ה על חמ�ה הע�ר, אר�עה; על אר�עה .ה�ק, ְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָ

.„È� ר� ה�א עדי� א�א �לל, נתע�ד ��א ע�ר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹה��ציא
לצר �די מאזניי�]מ�קלת[לעטו�]�ע�ר�, קט�ה[של ְְְִִֵֶַָָֹֹ

היה �קל. �קמח[העור]���קל� נע�ה לא ועדי� מל�ח, ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
�עפצא עיבוד]ולא קמיע[חומר לע��ת �די �ע�ר�, � ְְְְֲִֵֵַַַָָֹ

לסגולה] הקודש שמות שבו קמיע �קמח,[לעטו� ע��י היה .ְֶַָָָ
את עליו לכ�ב �די �ע�ר�, � �עפצא נתע�ד לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹועדי�

חמ�הה�ט על חמ�ה �ע�ר�, � ע��ד� נגמר .. ְֲֲִִִִִֵַַַָָ

.ÂË'מע�' �ר�ת עליו לכ�ב �די מע�ד, קל� ְְְִֵַַָָָָָֹ�ְְִַָה��ציא
'�ב�ערי�' ��כס�סט�סעד העור]. של הפנימי �די[חלקו , ְְְְִֵֶַָ

מז�זה עליו �ללכ�ב א�ת�ת ��י עליו לכ�ב �די � ניר . ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹֹ
מ�כסי� שיל�ק�ר שפלוני המעשר גזברי מסמני� בו [שטר ְִֶֶ

��נ�חובו] מא�ת�ת �ד�ל�ת �ה� ק�ר, ה��ציא [סימ�. ְִֵֵֶֶֶֶַָ
ונפטרשל] ל��כס הראה� ��בר �י על א� ח�ב, � ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמ�כסי�

�ניר �ר�ע, �טר ה��ציא לע�ל�. ה�א ראיה �הרי ;��ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָ
�ליט�� �ל קט�ה צל�חית �י על לכר� �די � ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹמח�ק

��ב�[בוש�] י� וא� ��י[במחיקה]; לכ�ב �די ��� ְְְְִִֵֵֵֶֶַֹֹ
ח�ב. מ�כסי�, ק�ר �ל ְִֶֶֶַָא�ת�ת

.ÊË,�ח�י �ה� �י על א� � וע�� ח�ה �המה ְִִִֵֵֶַַַַַָָָה��ציא
מ�א�יח�ב אינ� חי, אד� אבל ח�לה. א� �פ�ת היה וא� ;, ְֲִֵֶַַַָָָָָָָ

מד�ה והא�ה ח�ב. א�ת� �זמ�[מסייעת]ה��ציא �נ� את ְְְְִִִֶַַַַָָָָָ
אחת[רגל]���טל �מ�יח .אחת ִֵֶַַַַַַ

.ÊÈ���מ ח�ב � �צ�אר� �ל�י וכיס חי, �ינ�ק ְְִִִִַַַַָָָה��ציא
טפלה ה�יס �אי� ה�ציאל�ינ�ק[בטילה]ה�יס, א� אבל ; ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ

�יד� וט�ע�תיו �כליו מל�� �ה�א �י על א� ה�ד�ל, ְְְְֵַָָָָ�ְִֶֶַַַָאת
ל� טפלה �ה�ל �ט�ר, �ליו� הי� על[בגדיו]. מק�לי� ְְֵֵֶַָָָָֹ�ִַָ

ח�ב. א�ת�, ה���א � ְֵֵַַָ�תפ�

.ÁÈחי חגב צ�רתה��ציא �גר�גרת. �מת, �ה�א; �ל , ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ארבה]�רמי� מ�ני[מי� �ה�א, �ל � מתה �י� ח�ה �י� , ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָ

ה�ת, .�� ���צא �ל וכ� לרפ�אה; א�ת� ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ��צניעי�
מת ה�צאת�: �ע�ר �� טמאת�, ��ע�ר � וה�ר� ְִֵָָָָ�ְְְְִֵֶֶַַָוה�בלה,

�כעד�ה�נב ו�ר�, �כ�ית; .לה, ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

.ËÈ�� המת]היה מצמצ�[מבשר וה�ציא[בדיוק]��ית , ְִַַָָָ�ְְִָ
��תמעט �מע�יו, ה�עיל �הרי ח�ב, � זית �חצי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמ���
�מחצה, מ��ית זית �חצי ה�ציא א� אבל מ�ט�א. ְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָה�ע�ר

ה�מא�ת.�ט�ר ��אר �זה ���צא �ל וכ� . ְְִֵֵֶַַָָָֹ�ְ

.Îה�צאת על א�א ח�ב �אינ� אמ�רי� �ברי� ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ��ה
לרפ�אה, א� לזרע, ה��ציא אבל סת�; ��ה�ציא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ��ע�ר?
�ה�א �כל ח�ב � �זה ���צא �לכל �גמא, מ��� להרא�ת .א� ְְִֶַ�ְְְֵֶֶַַָָָָֹ

.‡Îו�כח לדגמא, א� לרפ�אה, א� לזריעה, �בר ְְַָָ�ְְְְִִִִַַַָָָָה�צניע
�על �ה�א, �כל עליו ח�ב � סת� וה�ציא� הצניע�, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלמה
ח�בי� אי� האד�, ��אר ה�ציא; רא��נה מח�בה ְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָ�עת

��ע�ר� א�א הא�צרעליו לת�� �בר �ה�ציא זה זרק . ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָ
הראשונה] ממחשבתו ונמל� ��ק�מ�[מחס�, �י על א� �ְִֶַַ

חזר א� לפיכ�, הרא��נה; מח�ב�� �טלה �בר ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָנ�ר,
��ע�ר ��כניס עד ח�ב אינ� � .והכניס� ְְְִִִִֵֶַַַַָ

.·Îלהצנ רא�י ואינ� להצניע� אד� �ני �ר� �אי� יע,�בר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
��אר ח�ב; וה�ציא�, אחד הצניע� א� � ה��ה �� ְְְְִִִִִֶַַַָָָָ�ג��
�בר ה�צאת על א�א ח�בי� �אי� עליו, �ט�רי� ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָהאד�,

ומועיל]ה��ר �מ�ה�[ראוי �מצניעי� .להצניע, ְְְִִִֵַַַַָָ

.‚Îט�ר� �ע�ר, חצי מ�לאכהה��ציא הע��ה �ל וכ� ; ְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
�ט�ר �ע�ר, חצי ה�לאכ�ת וה�יח�,מ� �ע�ר חצי ה�ציא . ְְֲֲִִִִִִִִַָָ

החצי והג�י� קד� וא� ח�ב; � האחר החצי וה�ציא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָוחזר
���ר�, �מי נע�ה � ה�ני החצי ה�חת קד� ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהרא���,
אחר חצי וה�ציא וחזר וה�יח�, �ע�ר חצי ה�ציא ְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָ�פט�ר.
�מי �ה�עביר ח�ב, � �ל�ה �ת�� הרא��� על ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹוהעביר�
��נ�ח עד ח�ב, אינ� � זרק� א� אבל מ�ה�; ��י על ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ��ח

מ�ה� ��י על ��. ֵֶַַַָ

.„Î�העל� �ע�ר חצי וה�ציא וחזר �ע�ר, חצי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָה�ציא
י�[בשגגה] א� ר���ת, ל��י ח�ב. אחת, לר��ת � ִֵ�ְְְִִֵֶַַַָָאחד

�יניה� היתה �ט�ר; � עליה �ח�בי� ר��ת ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�יניה�
רה"ר]�רמלית ואינו רה"י שאינו �ר��ת[מקו� ה� הרי � ְְְֲִִֵֵַ

ח�את וח�ב .אחת, ְַַַַָָ

.‰Îוחזר נת�ח ��נ�ח וקד� מ��ע�ר, �ח�ת ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹה��ציא
צמק[להיות] ��נ�ח וקד� ��ע�ר, ה��ציא וכ� ְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ��ע�ר,

�ט�ר � מ��ע�ר �ח�ת .וחזר ְִִַַָָָ

.ÂÎ,ה�חה קד� וצמקה לאכילה, �גר�גרת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹה��ציא
�אינ לרפ�אה, א� לזריעה עליה �וח�ב �ע�ר צרי� � ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָ
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בדבק] האפרוחי� לתפוס בדבק רבבראשו �די[שומ�]. , ְְֵָ
רקיק �חת בשומ�]למ�ח מטוגנת �סלע.[עוגה ְְִִֶַַַַָֹ

.‡Èהא�רת ח�ת� לע��ת �די אדמה, �דיה��ציא טיט, . ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
�י הצורפי�]��ר[שפת]לע��ת �די[אש �ק, ח�ל א� זבל . ְֲִֵֶֶַַ

�ר�ה בסיד]לז�ל מלא[לערבב ע� לערב �די �ס, ח�ל . ְְְְְִֵֵֵֵַַָָֹ
סיד ס�די� �ל חר�ית�� כתוש]. לב� לע��ת[חרס �די , ְְֲִִִֵֶַַַַָ

זהב צ�רפי �ל ��ר �י�י לע��ת טיט לג�ל �די �ער, . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
���נ�ת קט�ה אצ�ע לס�ד �די סיד, זהב. צ�רפי �ל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��ר

בסיד] אות� סכי� צ��ר[היו �� לכ��ת �די ואפר, עפר .ְְִֵֵֶַַָָָ
וה�א,קט�ה � ותר�י� �בהמה לזרק �די אב�, צר�ר . ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ז�זי� ע�רה חר�מ�קל רביעית[חרס]. �� לק�ל �די ,. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ

.·È�אז לע��ת �די חבל, יד]ה��ציא .[תיבה]לק�ה[בית ְְֲִֵֶֶֶַַֹ�ָ
�ל�י לע��ת �די ולכברה[לולאה]�מי, [נפהלנפה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

ה�צי�גדולה] התמר]. לכפיפה[עלי אז� לע��ת �די , ְְֲִִִֵֶַָֹ
סיב[סל]מצרית התמר]. שבע� �י[חוטי� על ל�� �די , ְְִִִִִֵֵַ

מ�כי� יי�. �ל קט� בדי�]מ��� ��[אגודות לע��ת �די , ְְֲִִֵֵֶַַַָָ
�אג�ז �רוד���ר לע��ת �די עצ�, קטנה]. רופאי� .[כ� ְְֱֲֵֶֶֶַַַָ

ה�ד�ד רא� �� לגרד �די � המפרידהזכ�כית מחט [ראש ְְְְִִֵַַָֹֹֹ
השתי] חוטי ��פצעבי� עד א� מהערב], השתי ��י[יוריד ְְִֵֶַַ

�אחת .נימי� ְִִַַ

.‚Èח�ב ה�רה, �מ�נב ה��ס מ�נב נימי� ��י .ה��ציא ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ
��חזיר ה��ה מ� אחת שבשדרתו]ה�ציא קשי� ,[חוטי� ֲִִִֶֶַַַַָ

דקל נצרי וה�ח�ב. �קל, ח�רי ��י�; � הע� ח�טי וה� , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
החר��ת �ל�[ענפי�]קל�י �מ�מר �פ�, מ�מר אחת. � ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

עבה] �ל[משי ��אר ,���� וח�ה וארנבי� �מ�י� וצמר ,ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ
טפחי� אר�עה אר� ח�ט לטו�ת �די � מ�ה�טוי� ה��ציא . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹ

לטמאהה�גד ��ע�ר� � הע�ר מ� א� ה�ק, מ� א� [לקבלת, ְְִִִֶֶַַַָָ�ְָ
�ל�ה;טומאה] על �ל�ה ה�גד, לה�צאה: �ע�ר� �� ,ְְְִֶֶַַָָָָָָֹֹ

חמ�ה על חמ�ה הע�ר, אר�עה; על אר�עה .ה�ק, ְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָ

.„È� ר� ה�א עדי� א�א �לל, נתע�ד ��א ע�ר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹה��ציא
לצר �די מאזניי�]מ�קלת[לעטו�]�ע�ר�, קט�ה[של ְְְִִֵֶַָָֹֹ

היה �קל. �קמח[העור]���קל� נע�ה לא ועדי� מל�ח, ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
�עפצא עיבוד]ולא קמיע[חומר לע��ת �די �ע�ר�, � ְְְְֲִֵֵַַַָָֹ

לסגולה] הקודש שמות שבו קמיע �קמח,[לעטו� ע��י היה .ְֶַָָָ
את עליו לכ�ב �די �ע�ר�, � �עפצא נתע�ד לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹועדי�

חמ�הה�ט על חמ�ה �ע�ר�, � ע��ד� נגמר .. ְֲֲִִִִִֵַַַָָ

.ÂË'מע�' �ר�ת עליו לכ�ב �די מע�ד, קל� ְְְִֵַַָָָָָֹ�ְְִַָה��ציא
'�ב�ערי�' ��כס�סט�סעד העור]. של הפנימי �די[חלקו , ְְְְִֵֶַָ

מז�זה עליו �ללכ�ב א�ת�ת ��י עליו לכ�ב �די � ניר . ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹֹ
מ�כסי� שיל�ק�ר שפלוני המעשר גזברי מסמני� בו [שטר ְִֶֶ

��נ�חובו] מא�ת�ת �ד�ל�ת �ה� ק�ר, ה��ציא [סימ�. ְִֵֵֶֶֶֶַָ
ונפטרשל] ל��כס הראה� ��בר �י על א� ח�ב, � ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמ�כסי�

�ניר �ר�ע, �טר ה��ציא לע�ל�. ה�א ראיה �הרי ;��ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָ
�ליט�� �ל קט�ה צל�חית �י על לכר� �די � ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹמח�ק

��ב�[בוש�] י� וא� ��י[במחיקה]; לכ�ב �די ��� ְְְְִִֵֵֵֶֶַֹֹ
ח�ב. מ�כסי�, ק�ר �ל ְִֶֶֶַָא�ת�ת

.ÊË,�ח�י �ה� �י על א� � וע�� ח�ה �המה ְִִִֵֵֶַַַַַָָָה��ציא
מ�א�יח�ב אינ� חי, אד� אבל ח�לה. א� �פ�ת היה וא� ;, ְֲִֵֶַַַָָָָָָָ

מד�ה והא�ה ח�ב. א�ת� �זמ�[מסייעת]ה��ציא �נ� את ְְְְִִִֶַַַַָָָָָ
אחת[רגל]���טל �מ�יח .אחת ִֵֶַַַַַַ

.ÊÈ���מ ח�ב � �צ�אר� �ל�י וכיס חי, �ינ�ק ְְִִִִַַַַָָָה��ציא
טפלה ה�יס �אי� ה�ציאל�ינ�ק[בטילה]ה�יס, א� אבל ; ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ

�יד� וט�ע�תיו �כליו מל�� �ה�א �י על א� ה�ד�ל, ְְְְֵַָָָָ�ְִֶֶַַַָאת
ל� טפלה �ה�ל �ט�ר, �ליו� הי� על[בגדיו]. מק�לי� ְְֵֵֶַָָָָֹ�ִַָ

ח�ב. א�ת�, ה���א � ְֵֵַַָ�תפ�

.ÁÈחי חגב צ�רתה��ציא �גר�גרת. �מת, �ה�א; �ל , ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ארבה]�רמי� מ�ני[מי� �ה�א, �ל � מתה �י� ח�ה �י� , ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָ

ה�ת, .�� ���צא �ל וכ� לרפ�אה; א�ת� ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ��צניעי�
מת ה�צאת�: �ע�ר �� טמאת�, ��ע�ר � וה�ר� ְִֵָָָָ�ְְְְִֵֶֶַַָוה�בלה,

�כעד�ה�נב ו�ר�, �כ�ית; .לה, ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

.ËÈ�� המת]היה מצמצ�[מבשר וה�ציא[בדיוק]��ית , ְִַַָָָ�ְְִָ
��תמעט �מע�יו, ה�עיל �הרי ח�ב, � זית �חצי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמ���
�מחצה, מ��ית זית �חצי ה�ציא א� אבל מ�ט�א. ְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָה�ע�ר

ה�מא�ת.�ט�ר ��אר �זה ���צא �ל וכ� . ְְִֵֵֶַַָָָֹ�ְ

.Îה�צאת על א�א ח�ב �אינ� אמ�רי� �ברי� ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ��ה
לרפ�אה, א� לזרע, ה��ציא אבל סת�; ��ה�ציא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ��ע�ר?
�ה�א �כל ח�ב � �זה ���צא �לכל �גמא, מ��� להרא�ת .א� ְְִֶַ�ְְְֵֶֶַַָָָָֹ

.‡Îו�כח לדגמא, א� לרפ�אה, א� לזריעה, �בר ְְַָָ�ְְְְִִִִַַַָָָָה�צניע
�על �ה�א, �כל עליו ח�ב � סת� וה�ציא� הצניע�, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלמה
ח�בי� אי� האד�, ��אר ה�ציא; רא��נה מח�בה ְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָ�עת

��ע�ר� א�א הא�צרעליו לת�� �בר �ה�ציא זה זרק . ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָ
הראשונה] ממחשבתו ונמל� ��ק�מ�[מחס�, �י על א� �ְִֶַַ

חזר א� לפיכ�, הרא��נה; מח�ב�� �טלה �בר ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָנ�ר,
��ע�ר ��כניס עד ח�ב אינ� � .והכניס� ְְְִִִִֵֶַַַַָ

.·Îלהצנ רא�י ואינ� להצניע� אד� �ני �ר� �אי� יע,�בר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
��אר ח�ב; וה�ציא�, אחד הצניע� א� � ה��ה �� ְְְְִִִִִֶַַַָָָָ�ג��
�בר ה�צאת על א�א ח�בי� �אי� עליו, �ט�רי� ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָהאד�,

ומועיל]ה��ר �מ�ה�[ראוי �מצניעי� .להצניע, ְְְִִִֵַַַַָָ

.‚Îט�ר� �ע�ר, חצי מ�לאכהה��ציא הע��ה �ל וכ� ; ְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
�ט�ר �ע�ר, חצי ה�לאכ�ת וה�יח�,מ� �ע�ר חצי ה�ציא . ְְֲֲִִִִִִִִַָָ

החצי והג�י� קד� וא� ח�ב; � האחר החצי וה�ציא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָוחזר
���ר�, �מי נע�ה � ה�ני החצי ה�חת קד� ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהרא���,
אחר חצי וה�ציא וחזר וה�יח�, �ע�ר חצי ה�ציא ְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָ�פט�ר.
�מי �ה�עביר ח�ב, � �ל�ה �ת�� הרא��� על ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹוהעביר�
��נ�ח עד ח�ב, אינ� � זרק� א� אבל מ�ה�; ��י על ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ��ח

מ�ה� ��י על ��. ֵֶַַַָ

.„Î�העל� �ע�ר חצי וה�ציא וחזר �ע�ר, חצי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָה�ציא
י�[בשגגה] א� ר���ת, ל��י ח�ב. אחת, לר��ת � ִֵ�ְְְִִֵֶַַַָָאחד

�יניה� היתה �ט�ר; � עליה �ח�בי� ר��ת ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�יניה�
רה"ר]�רמלית ואינו רה"י שאינו �ר��ת[מקו� ה� הרי � ְְְֲִִֵֵַ

ח�את וח�ב .אחת, ְַַַַָָ

.‰Îוחזר נת�ח ��נ�ח וקד� מ��ע�ר, �ח�ת ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹה��ציא
צמק[להיות] ��נ�ח וקד� ��ע�ר, ה��ציא וכ� ְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ��ע�ר,

�ט�ר � מ��ע�ר �ח�ת .וחזר ְִִַַָָָ

.ÂÎ,ה�חה קד� וצמקה לאכילה, �גר�גרת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹה��ציא
�אינ לרפ�אה, א� לזריעה עליה �וח�ב �ע�ר צרי� � ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָ
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�ח�ת ה�ציא ה�חה. עת �ל �מח�ב�� ח�ב, זה ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי
� לאכילה וח�ב חזר ה�חה וקד� לזריעה, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמ�גר�גרת
קד� �גר�גרת ונע�ת ה�חה קד� �פחה וא� ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ�ט�ר;
היה ח�ב, לא �אפ�� ח�ב; לאכילה, עליה ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ���ל�

הה�צאה מח�בת על .מתח�ב ְֲִֵֶֶַַַַָָ

.ÊÎ�קד ותפחה וחזרה וצמקה לאכילה, �גר�גרת ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹה�ציא
ספק זה הרי � נדחה[בגמרא]ה�חה לא[מהחיוב]א� א� , ְֲִִִֵֵֶַָָָָֹ

זה ��ית וה�לי� טמא, לבית אכלי� ��ית זרק ְְְְֳִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָנדחה.
א� ספק זה הרי � �ביצה ה�ל ונע�ה �� �הי� ְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלאכלי�

טמאה לעני� ה�ע�ר �ה�לי� מ�ני ��ית, על [רקנתח�ב ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַ�ְָ
טומאה] מקבל כביצה נתח�באוכל לא א� ,. ְִֵַֹ

.ÁÎ,כלי� �ה�ציא� �י על א� � מ��ע�ר �ח�ת ְִִִִִִִֶַַַַָה��ציא
טפלה �ה�לי לה�צאת[בטילה]�ט�ר; ��נת� ואי� ל�, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

��ע�ר �� אי� והרי ��ת�כ�, מה לה�צאת א�א .ה�לי, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
�ט�ר � �מ�ה �פ�ת �אינ� חי אד� ה�ציא א� ְְִִִִֵֶַָָָָָָלפיכ�,
�זה ���צא �ל וכ� ל�. טפלה �ה��ה ה��ה, על .א� ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

הר�כלי� ק�ת לנשי�]ה��ציא בשמי� �י[מוכרי על א� � ִַ�ְִִַַַָ
ה�ציא ואפ�� הר�ה, מיני� �� אינ���� � ��� �ת�� � ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ה�א אחד ה�צאה �� אחת; א�א .ח�ב ֵֶֶַַַָָָָָ

ה'תש"ע תשרי ו' חמישי יו�

יט ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

.‡� יצא וא� ���ת. �ה� י�צאי� אי� ה�לחמה, �לי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ�ל
�רי�� �ג�� מל���, �ר� �ה� �לי� הי� ברזל]א� [מלבוש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָ

זה[מברזל]�מ�פי�[מברזל]וכ�בע הרי � הרגלי� �על ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָ
וסי� רמח �ג�� מל���, �ר� �אינ� �כלי� יצא וא� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ט�ר;

וא�ה עגול]וק�ת משולש]�תריס[מג� ח�ב[מג� זה הרי �. ְְְֲִֵֶֶֶַַָָ

לח�ק�·. ���ר� מס�ר �סנ�ל י�צאי� �י��אי� ואפ�� ; ְְְְִֵַָ�ְְְְֲִִֶַַָ
�� יצא ��א �זר� עליוט�ב ��� �אבנט לצאת �מ�ר . ְֵֵֶָֹ�ְְֵֵֵֶַָָָָ

�ה�לכי� �מ� זהב, ו�ל �ס� �ל קב�ע�ת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָחתיכ�ת
מ�ר �כ�יט �ה�א וכל �כ�יט, �ה�א מ�ני ;ע��י�, ְְְְִִִִֵֶֶַַָ�ָ

יהא ��א הר�י�,[האבנט]וה�א, �ר��ת י�ל ��א � רפ�י ְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ
להביא� .ויב�א ְֲִַָ

ואינ�‚. היא, האי� מ�כ�יטי � ח�ת� עליה ��� ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָט�עת
א�ה, מ�כ�יטי � ח�ת� עליה ו�אי� הא�ה; ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמ�כ�יטי
�ט�עת ��צאת א�ה לפיכ�, האי�. מ�כ�יטי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָואינ�
ח�ת� עליה �אי� �ט�עת ��צא ואי� ח�ת�, עליה ���ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

א�ת� ה�ציא� והרי ח�בי�, ה� מה �מ�ני ח�בי�. ��א� ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
א�א �אצ�ע� לה�ציא האי� �ר� �אי� ה��ציאי�, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ�דר�
�אצ�ע� לה�ציא �ר�� אי� הא�ה וכ� ל�, הרא�יה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָט�עת
האי� נ�ת� ��עמי� מ�ני ל�? הרא�יה ט�עת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָא�א
�אצ�ע� א�ת� �מ�חת ��ית, להצניע� לא��� ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָט�ע��
לת�נ� לבעל� ט�ע�� נ�תנת הא�ה וכ� ה�לכה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ�עת
ונמצא� הא��; חנ�ת עד �אצ�ע� א�ת� �מ�יח הא��, ְְְִָ�ְְֲִֶַַַָָָָ�ֵֶָאצל
ח�בי� �לפיכ� לה�ציא�, ��ר�� �דר� א�ת� .�ה�ציא� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ

�י„. על א� ח�ת�, עליה �אי� �ט�עת א�ה תצא ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלא
מ�כ�יטיה הר�י��היא �ר��ת ��ציא� ��א �זרה, ; ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

�מיד ע���ת �ה��י� �דר� לחבר�תיה, וא�להרא�ת ; ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

��� �ט�עת לצאת מ�ר האי� אבל �ט�רה. ,�� ְֵֵֶַַַָָ�ְֲִָָָָָָיצאת
להרא�ת �ר�� ואי� �כ�יט, �ה�א מ�ני ח�ת�, ;עליה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

�לל �ט�עת יצא� ��א הע� �ל .ונהג� ְְְְֲֵֶַַַָָָָָֹ

�ט�ר.‰. והאי�, ח�בת; נק�בה, �מחט ��צאת ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָא�ה
�ט�רה והא�ה, ח�ב; נק�בה, �אינ� �מחט ��צא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָואי�
��א �זרה א�א אס�רה, ואינ� מ�כ�יטיה, �היא מ�ני �ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

לחבר�תיה �אינ��ראה �דבר ה��צא �ל ה�לל: זה . ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
���ציאי� �דר� וה�ציא� מל���, �ר� ואינ� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָמ�כ�יטיו,
מ�כ�יטיו, �ה�א �דבר ה��צא וכל ח�ב; � �בר ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָא�ת�
�ר��ת להביא� ויב�א �מהרה ���ל ואפ�ר רפ�י ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹוהיה
א�ת� ל�ל� ��ר�� �תכ�יטי� ��צאת א�ה וכ� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהר�י�,
�כ�יט, �ה�א �בר וכל �ט�רי�; א�� הרי � ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ�להרא�ת�

להרא�ת� �ר�� ואי� נ�פל ��.ואינ� לצאת מ�ר זה הרי � ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַָ�ֵָָ
אצעדה ���ק[צמיד]לפיכ�, א� ��ר�ע י�צאי����יחי� � ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ

��מט ולא ל��ר, �ב�קה ��היה וה�א ���ת; וכ��� . ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.Â�א פ���, �ח�טי א� צמר, �ח�טי א�ה תצא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹלא
א�ת� �חל� ��א � רא�� על ל� ה���ר�ת ְְְִֶַַַָָָָֹֹ�רצ�ע�ת

הר�י� �ר��ת ותעביר� טבילה, �צי���עת ולא ; ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹ
עיניה �י� ה�י����חת מ� ���רדי� זהב �ל �לחיי� ולא , ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

�זה זה �פ�רי� �אינ� �זמ� לחי�, �לעל �עטרת ולא ; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ה�נ�תזהב �ה� ���צאי� �כבלי� ולא �רא��, ���חת ֶָָ�ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹ

אס�רי� א�� �ל ��ה. �סיעה יפסע� ��א �די ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�רגליה�,
�יד�. �תביא� י�ל� ��א �ה�, ְְְִִֵֵֶֶָָָָָלצאת

.Êקטלה� א�ה תצא זהב]לא ולא��צ�אר�[שרשרת , ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹ
�ליט�� �ל �צל�חית ולא הא�, על[בוש�]�נזמי ה�ב�עה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ה��ב,זר�ע� �מ� �� ���יחי� העגל ה�ט� ��יס ולא , ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
על ���חת �ער �ל �פאה ולא '��כלת', ה�קרא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוה�א

הר�הרא� �ער �עלת ��ראה �די �ל� �כב�ל ולא , ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
לפניהצמר סביב א�ת� עליה]���פת מונח יהא ,[שהצי� ְִֶֶֶֶֶֶַָָָ

�ל ��� ולא ��פל, �� �מק�� �פיה ���חת ��� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹולא
���יה ��� אד� א� �חר �� על ���חת ��זהב אבל � ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

נ�ר �אינ� מ�ר, �ס� �ה�,�ל לצאת אס�רי� א�� �ל . ֶֶֶ�ֲִִֵֵֵֶֶָָָָָ
לחבר�תיה. ותראה �חל� ְְְְְֶֶֶַַַָָֹ��א

.Á�ל אס�ר הר�י�, לר��ת �� לצאת חכמי� �אסר� ְְֲִִִֵֶַָָָָָָ�ל
�ל �פאה מ�ב�ל ח�� מערבת; �אינ� �חצר אפ�� �� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹלצאת
�על� על �ת��ה ��א �די � לחצר �ה� לצאת ���ר .�ער, ֵֶָ�ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ח�בת �לל, ��� �� �אי� �ליט�� �ל �צל�חית .וה��צאת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

.Ëמ�ני רא��; על ל� ה���רי� �ער �ח�טי א�ה ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹי�צאה
ארעה א� ח�לצ�� אינ� ח�צצי�, ואינ� �ה� �אי� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ�ה�י�
�י� הר�י�; �ר��ת �ביא� ��א ��גזר עד טבילה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹל�

�המה �ל �י� חבר��, �ל �י� ,��� הח�טי� ולא�הי� . ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
�חל� ו��א ל�, ה� ��בח יל�ה, ��ל ה�קנה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�צא

זקנה �ח�טי י�צאה יל�ה, אבל לחבר�תיה; וכלותרא� . ְְְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָ
רא�� על �� י�צאה אריג, .�ה�א ְִֶַָָָֹ

.Èח�נקת �אינ� מ�ני � ��צ�אר� �ח�טי� א�ה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָי�צאה
�ה� רפויי�]עצמ� ח�צצי�[וה� ואינ� חשש, ואי� [בטבילה, ְְְִֵֶַָָָ
א�ת�שתסיר�] �ראה ��א אס�רי�, � צב�עי� הי� וא� ;ְְְֲִִִֶֶַָָָ
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�כליללחבר�תיה א�ה וי�צאה �רא��,[טס]. זהב �ל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ
לחל� �ר�� �אי� ח��בה א�ה א�א �� י�צאה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�אי�

�ה��להרא�ת �זמ� זהב, �ל �בלחיי� �צי� וי�צאה ; ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
��בכה י�ל�[כיסוי]ק��רי� ��א �די רא��, וכ��על . ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

�ה�. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.‡È��מ� א�ה גפ�]י�צאה ��היה[צמר וה�א, � ��אזנ� ְְְְְְִִֶֶֶָָָָ
ק��ר ��היה וה�א, � ��סנ�ל� �במ�� �אזנ�; ְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָק��ר

לנ�ת� �התקינה �במ�� נידתה]�סנ�ל�; ד� וא�[לספוג , ְְְְְְִִִֶַַָָָָָ
נפל, �א� � יד �ית ל� ע�תה ואפ�� ק��ר, �אינ� �י ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעל

מאיס�ת� מ�ני א�ת� מביאה .אינ� ְְְִִִֵֵָָ

.·È��לת ���� �בר �בכל מלח, �בגר�ר �פל�ל, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָוי�צאה
���ת לכ�ח�ה ת�� ולא ה�ה; ריח מ�ני וי�צא�ת�יה . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

��אזניה�ה��י� יסת��קיסמי� לא למע� האזני� [בחורי ְְְִִֵֵֶֶַָָָ
�ברעל�תהנקב] הראש], ��כס�ת�[עטיפת א� ,��צ�אר� ְְְִִֶֶַָָָָ
הגו�]�ברדיד כל המכסה �פ�רפת[הכרו�]ה�ר��[בד . ְִִֶֶַָ

הרדיד] שפת האג�ז,[כורכת ועל האב� על ���ת ְְְֱִֶֶַַַַָָָָ��ח�ה
לה�ציא� �די האג�ז על ותפר� תערי� ולא [אתוי�צאה; ְְְְְְְֱֲִִִֵַַָָֹֹ

ה�ט�האגוז] לכ�ח�ה,לבנ� ה�ט�ע על תפר� לא וכ� . ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹ
�� י�צאה �רפה, וא� לטלטל�; �אס�ר .מ�ני ְְְְְְְִִֵֶַָָָָ

.‚È,�הר�י לר��ת ו��סנ�ל� ����יו �קיס� אד� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָי�צא
�בלבד ה��ה, ��י �על �בספ�ג �במ�� יחזיר; לא נפל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹוא�
וה��יחה הח�ט �הרי מ�יחה, א� ח�ט עליה� יכר� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ��א
ה��� �קל�ת וי�צא ל��ה. מ�עילי� ואינ� אצל�, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָח��בי�

�באגד ה��ה, �על ה�צל כרו�]�בקל�ת ��י[בד �על ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
�מלגמה, �באס�ל�נית, ���ת; �מ�יר� וק��ר� ְָ�ְְְְְְְִִִַַַַָָה��ה,

תחבושות]�רט�ה ה��ה[מיני ��י �בסלע�על [מטבע], ְְִֵֶֶַַַַַָָ
ה�ינית ��י הרגל]�על בפרסת החר��ל[מכה �בביצת [מי�, ְְִִֵֵֶַַַַַַ

ה�ל�בארבה] �במסמר ה��על, �ב�� עליו, שתלו [מע� ְְְֵֵַַַָָ
רפ�אהאד�] מ��� א�ת� ���לי� �בר �בכל וה�א, � ְְְִִֶָָָָ

מ�עיל �ה�א הר�פאי� .��אמר� ְְִִֶֶָֹ

.„Èק�מה� �אב� הא�ה למעוברת]י�צאת סגולה ,[אב� ְְִֵֶֶָָָ
ל�]�במ�קל במשקלו השווה ��ת���[תחלי� �ק�מה אב� ְְְְִִֵֶֶֶַַָ

ה��י� �אר א�א �לבד, ע�רה א�ה ולא לרפ�אה; ְְִִֶַַָָָָָ�ְְְִִָָָֹ��קל�
ות�יל �תע�ר ��א �קמיע� וי�צאי� ממחה[של]. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ�ְֶ

�ני[לסגולה] �ל�ה �ר�א זה ממחה? קמיע ה�א זה ואי .ְֵֵֶַָ�ְְְִֵֵֶֶֶָֹ
�קמיעי� אד� �ני �ל�ה �ר�א אד� �ע�ה� א� ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֹאד�,
מ�ני �ט�ר, � ממחה �אינ� �קמיע יצא וא� ְְִֵֶָ�ְְֲִִֵֵֵֶַָָָאחרי�.

�ט�ר ��פ�י�, ה��צא וכ� מל���. �ר� .�ה�ציא� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

.ÂË�רגל� יחידי �סנ�ל י�צא מ�ה, �רגל� ��� ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמי
�יחיד יצא לא מ�ה, �רגל� אי� וא� יצאה�ריאה; ולא . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֹ
�ד�ל �חל�ק ה�א י�צא אבל �ד�ל, �מנעל תצאקט� ולא . ְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָֹ

רפ�י �מנעל �עהא�ה �� יצאה ��א חד� �מנעל ולא , ְְְְְְִִִֶָָָָָָָָָָֹֹ
י�� מ�ע�ד ה��עאחת ואי� רגל]. ��ב[קטוע [רגלי�צא ְְִִֵֵֵַַַַַַ

אנקטמי����תותבת] מיוחד]. ע�[מנעל [המשמשי��ל ְְִֵֶֶַַ
�רכילתותבת] מ� �אינ� מ�ני ���ת, �ה� י�צאי� אי� �ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

�ט�ר יצא�, וא� י�.ה�ל���; ְְְְִִַַָ

.ÊË���פקר� נכרית]י�צאי� ��רא�י[צמר]�בצ�ה[פאה ְְִ�ְְְִִֵֶָָ
חטטי� א�[שחי�]�עלי �כרכ�, ��בע� �זמ� אימתי? . ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

�ה� ע�ה לא א� אבל י��; מ�ע�ד אחת �עה �ה� ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ��צא
�ה� לצאת אס�ר � ה��ת קד� �ה� יצא ולא .מע�ה, ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

.ÊÈבסג�ס� עבה, ��ק שינה]י�צאי� �ביריעה[בגד עבה, ְְְִִִֶֶַָָָָ
�בחמילה[מעור] עב], לא[בגד אבל ה��מי�; מ�ני � ְְֲֲִִִֵַַָָָֹ

ה��מי� מ�ני � �מחצלת ולא �ק�ה, ולא ה�ר�תבה, . ְְְֵָֹ�ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ
ורקי�וה�סת ר�י� הי� א� מ�ר[דקי�]� � ה�גדי� �מ� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ�ָ

הי� וא� מל���; �ר� ���ת, רא�� על מ�חי� ְְְִִֶֶַַַָָָֹ�ְִָלה�ציא�
ואס�רי� �מ�א�י, ה� הרי � .ק�י� ְֲֲִִֵֵַַָ

.ÁÈ�גי��� קול]י�צאי� משמיעי� שאינ� האר�גי�[פעמוני� ְֲִִִַָ
��צ�אר���גדי� טיט �ל �ח�ת� העבד וי�צא חקוק. [בו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

אדונו] וש� י�לשמו ��א מ�כת, �ל �ח�ת� לא אבל ,ְֲִֶֶֶֶַָָָֹֹ
א�ויביא�� �יד� �מ�א� מ�א� וק�ל� �ט�ית�, ה�תע�� . ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ

א� י�רע� ��א �די �נפיו, לק�� נת��� א� � �תפ� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹעל
�מנהג ,�� להתנא�ת ק�צ� וא� אס�ר; � יתלכלכ� ְְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹ��א

מ�ר � �מל���� ה�ק�� .אנ�י ְְְֵַַַָָ�ָ

.ËÈח�ב �תפ�, על �מ�חת מק�לת �ט�ית אבלה��צא . ְְִֵַַ�ֶֶ�ְֲֵַַַַָָ
�ס�דר ה�א גדולה]י�צא �י[מטפחת על א� �תפ�, �על ְְִֵֵֶַַַָ

נימא �אצ�ע�[חוט]�אי� ל� יפול]ק��רה וכל[שלא ; ְְְְִֵֶֶָָָָ
היתה .�� לצאת אס�ר ור��, רא�� ח�פה �אינ� ְֵָָָָ�ְֵֶֶָֹס�דר

ממרח�]סבנית ביציאה והכתפיי� הראש לעטיפה קצרה[בגד ְְִַָָ
מ�תפי�, למ�ה רא�יה �ני ק��ר � רחבה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�אינ�

�� לצאת �מ�ר אבנט, �מ� .ונמצאת ְְְְִֵֵַ�ֵָָָ

.Îמלל ��פתיה ��� �ט�ית להתע�� [חוטי�מ�ר �ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
�אינ�בולטי�] �י על וא� אר�י�, ח�טי� �ה� �י על א� ,ֲִִֵֶַַ�ְִִֵֶַַָ

מק�יד ואינ� ה��ית, לג�י �טלי� �ה� מ�ני � ל��ית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַנ�אי
הי� לא �י� הי� �י� �אינ�.עליה� �ט�ית ה��צא לפיכ�, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ח�ב � �הלכת� ה�מצ�צת ח��בי� הח�טי� �א�ת� מ�ני , ְ�ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ציצית ויע�� חסר�נ� ���לי� עד עליה�, ודע�� .אצל�, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
���� �י� ,�� לצאת מ�ר � �הלכת� המצ�צת ט�ית ֵֵַָָָ�ְְִֶֶָָ�ְֲִַַָאבל

��ילה הר�י� א�א מ�א�י, ה�מ�רה ה�יצית �אי� היא; י ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
�מ�כסיסיו ה�גד האמרה[שכלוליו]מ��אי �מ� [בד, ְְְִִִִֶֶַַָָָ

הבגד] בשפת ה�יציתהתפור ח�טי הי� וא�� .�� ְְִִִֵֵַַָָוכ��צא
אפ�� �� ה��צא ח�ב היה � מ�א�י �הלכת� מצ�צת ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ�ְִֶ�היא
��ת ��חה �רת �� �אי� ע�ה מצות �אי� ה��ת, .�י�� ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

.‡Îולא �בג��, ל� ה�ח�בה ��חט ���ת הח�ט יצא ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָֹֹלא
גרדי ולא ��אזנ�, ��יס� צמר]�אירא[אורג]נ�ר [חתיכת ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ

ס�רק ולא פשת�]��אזנ�, דק]���יחה[מסרק [חבל ְְְְִֵֶַָָֹ
�לחני ולא צ�ע[חלפ�]��צ�אר�, ולא ��אזנ�, ��ינר ְְֶַָֹ�ְְְְִִֶַַָָָָֹ

��אזנ� �ר���גמא ��צא �י על א� �ט�ר, � יצא וא� ; ַ�ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ה��ציאי� �דר� ה�ציא ��א מ�ני .א�נ�ת�; �ְְִִִִֵֶֶֶַָֹ

.·Î��� ��יס ��צא יתלכל�]ה�ב מ�ני[שלא ח�ב, � ְִִֵֶֶַַַָָָָ
�י על וא� ה�את; ��ר� א�א לה�ציא� זה �יס �ר� ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ�אי�
�גדיו יתלכלכ� ��א �די א�א הה�צאה, לג�� צרי� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�אינ�

עליה ח�ב לג�פ�, צריכה �אינ� �ה�לאכה �. ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

.‚Îה�א �יצד הר�י�, �ר��ת ���ת �פ�י� ְְְִִִִֵֵַַַַָָה��צא
ידע�� ו�ל �רא�� רא� �ל מניח �דר��, ל�ב�� ה? ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

�ני ז�ג ול�ב� וי�צא וח�זר ��ית; וח�לצ� ונכנס, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָ�יד�,
נ�אר ולא הר�ה, הי� וא� .��� את ��כניס עד ְְְְִִֵַַָָֹ�ְְְִֶֶַַוח�לצ�,
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�כליללחבר�תיה א�ה וי�צאה �רא��,[טס]. זהב �ל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ
לחל� �ר�� �אי� ח��בה א�ה א�א �� י�צאה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�אי�

�ה��להרא�ת �זמ� זהב, �ל �בלחיי� �צי� וי�צאה ; ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
��בכה י�ל�[כיסוי]ק��רי� ��א �די רא��, וכ��על . ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

�ה�. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.‡È��מ� א�ה גפ�]י�צאה ��היה[צמר וה�א, � ��אזנ� ְְְְְְִִֶֶֶָָָָ
ק��ר ��היה וה�א, � ��סנ�ל� �במ�� �אזנ�; ְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָק��ר

לנ�ת� �התקינה �במ�� נידתה]�סנ�ל�; ד� וא�[לספוג , ְְְְְְִִִֶַַָָָָָ
נפל, �א� � יד �ית ל� ע�תה ואפ�� ק��ר, �אינ� �י ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעל

מאיס�ת� מ�ני א�ת� מביאה .אינ� ְְְִִִֵֵָָ

.·È��לת ���� �בר �בכל מלח, �בגר�ר �פל�ל, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָוי�צאה
���ת לכ�ח�ה ת�� ולא ה�ה; ריח מ�ני וי�צא�ת�יה . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

��אזניה�ה��י� יסת��קיסמי� לא למע� האזני� [בחורי ְְְִִֵֵֶֶַָָָ
�ברעל�תהנקב] הראש], ��כס�ת�[עטיפת א� ,��צ�אר� ְְְִִֶֶַָָָָ
הגו�]�ברדיד כל המכסה �פ�רפת[הכרו�]ה�ר��[בד . ְִִֶֶַָ

הרדיד] שפת האג�ז,[כורכת ועל האב� על ���ת ְְְֱִֶֶַַַַָָָָ��ח�ה
לה�ציא� �די האג�ז על ותפר� תערי� ולא [אתוי�צאה; ְְְְְְְֱֲִִִֵַַָָֹֹ

ה�ט�האגוז] לכ�ח�ה,לבנ� ה�ט�ע על תפר� לא וכ� . ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹ
�� י�צאה �רפה, וא� לטלטל�; �אס�ר .מ�ני ְְְְְְְִִֵֶַָָָָ

.‚È,�הר�י לר��ת ו��סנ�ל� ����יו �קיס� אד� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָי�צא
�בלבד ה��ה, ��י �על �בספ�ג �במ�� יחזיר; לא נפל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹוא�
וה��יחה הח�ט �הרי מ�יחה, א� ח�ט עליה� יכר� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ��א
ה��� �קל�ת וי�צא ל��ה. מ�עילי� ואינ� אצל�, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָח��בי�

�באגד ה��ה, �על ה�צל כרו�]�בקל�ת ��י[בד �על ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
�מלגמה, �באס�ל�נית, ���ת; �מ�יר� וק��ר� ְָ�ְְְְְְְִִִַַַַָָה��ה,

תחבושות]�רט�ה ה��ה[מיני ��י �בסלע�על [מטבע], ְְִֵֶֶַַַַַָָ
ה�ינית ��י הרגל]�על בפרסת החר��ל[מכה �בביצת [מי�, ְְִִֵֵֶַַַַַַ

ה�ל�בארבה] �במסמר ה��על, �ב�� עליו, שתלו [מע� ְְְֵֵַַַָָ
רפ�אהאד�] מ��� א�ת� ���לי� �בר �בכל וה�א, � ְְְִִֶָָָָ

מ�עיל �ה�א הר�פאי� .��אמר� ְְִִֶֶָֹ

.„Èק�מה� �אב� הא�ה למעוברת]י�צאת סגולה ,[אב� ְְִֵֶֶָָָ
ל�]�במ�קל במשקלו השווה ��ת���[תחלי� �ק�מה אב� ְְְְִִֵֶֶֶַַָ

ה��י� �אר א�א �לבד, ע�רה א�ה ולא לרפ�אה; ְְִִֶַַָָָָָ�ְְְִִָָָֹ��קל�
ות�יל �תע�ר ��א �קמיע� וי�צאי� ממחה[של]. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ�ְֶ

�ני[לסגולה] �ל�ה �ר�א זה ממחה? קמיע ה�א זה ואי .ְֵֵֶַָ�ְְְִֵֵֶֶֶָֹ
�קמיעי� אד� �ני �ל�ה �ר�א אד� �ע�ה� א� ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֹאד�,
מ�ני �ט�ר, � ממחה �אינ� �קמיע יצא וא� ְְִֵֶָ�ְְֲִִֵֵֵֶַָָָאחרי�.

�ט�ר ��פ�י�, ה��צא וכ� מל���. �ר� .�ה�ציא� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

.ÂË�רגל� יחידי �סנ�ל י�צא מ�ה, �רגל� ��� ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמי
�יחיד יצא לא מ�ה, �רגל� אי� וא� יצאה�ריאה; ולא . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֹ
�ד�ל �חל�ק ה�א י�צא אבל �ד�ל, �מנעל תצאקט� ולא . ְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָֹ

רפ�י �מנעל �עהא�ה �� יצאה ��א חד� �מנעל ולא , ְְְְְְִִִֶָָָָָָָָָָֹֹ
י�� מ�ע�ד ה��עאחת ואי� רגל]. ��ב[קטוע [רגלי�צא ְְִִֵֵֵַַַַַַ

אנקטמי����תותבת] מיוחד]. ע�[מנעל [המשמשי��ל ְְִֵֶֶַַ
�רכילתותבת] מ� �אינ� מ�ני ���ת, �ה� י�צאי� אי� �ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

�ט�ר יצא�, וא� י�.ה�ל���; ְְְְִִַַָ

.ÊË���פקר� נכרית]י�צאי� ��רא�י[צמר]�בצ�ה[פאה ְְִ�ְְְִִֵֶָָ
חטטי� א�[שחי�]�עלי �כרכ�, ��בע� �זמ� אימתי? . ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

�ה� ע�ה לא א� אבל י��; מ�ע�ד אחת �עה �ה� ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ��צא
�ה� לצאת אס�ר � ה��ת קד� �ה� יצא ולא .מע�ה, ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

.ÊÈבסג�ס� עבה, ��ק שינה]י�צאי� �ביריעה[בגד עבה, ְְְִִִֶֶַָָָָ
�בחמילה[מעור] עב], לא[בגד אבל ה��מי�; מ�ני � ְְֲֲִִִֵַַָָָֹ

ה��מי� מ�ני � �מחצלת ולא �ק�ה, ולא ה�ר�תבה, . ְְְֵָֹ�ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ
ורקי�וה�סת ר�י� הי� א� מ�ר[דקי�]� � ה�גדי� �מ� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ�ָ

הי� וא� מל���; �ר� ���ת, רא�� על מ�חי� ְְְִִֶֶַַַָָָֹ�ְִָלה�ציא�
ואס�רי� �מ�א�י, ה� הרי � .ק�י� ְֲֲִִֵֵַַָ

.ÁÈ�גי��� קול]י�צאי� משמיעי� שאינ� האר�גי�[פעמוני� ְֲִִִַָ
��צ�אר���גדי� טיט �ל �ח�ת� העבד וי�צא חקוק. [בו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

אדונו] וש� י�לשמו ��א מ�כת, �ל �ח�ת� לא אבל ,ְֲִֶֶֶֶַָָָֹֹ
א�ויביא�� �יד� �מ�א� מ�א� וק�ל� �ט�ית�, ה�תע�� . ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ

א� י�רע� ��א �די �נפיו, לק�� נת��� א� � �תפ� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹעל
�מנהג ,�� להתנא�ת ק�צ� וא� אס�ר; � יתלכלכ� ְְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹ��א

מ�ר � �מל���� ה�ק�� .אנ�י ְְְֵַַַָָ�ָ

.ËÈח�ב �תפ�, על �מ�חת מק�לת �ט�ית אבלה��צא . ְְִֵַַ�ֶֶ�ְֲֵַַַַָָ
�ס�דר ה�א גדולה]י�צא �י[מטפחת על א� �תפ�, �על ְְִֵֵֶַַַָ

נימא �אצ�ע�[חוט]�אי� ל� יפול]ק��רה וכל[שלא ; ְְְְִֵֶֶָָָָ
היתה .�� לצאת אס�ר ור��, רא�� ח�פה �אינ� ְֵָָָָ�ְֵֶֶָֹס�דר

ממרח�]סבנית ביציאה והכתפיי� הראש לעטיפה קצרה[בגד ְְִַָָ
מ�תפי�, למ�ה רא�יה �ני ק��ר � רחבה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�אינ�

�� לצאת �מ�ר אבנט, �מ� .ונמצאת ְְְְִֵֵַ�ֵָָָ

.Îמלל ��פתיה ��� �ט�ית להתע�� [חוטי�מ�ר �ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
�אינ�בולטי�] �י על וא� אר�י�, ח�טי� �ה� �י על א� ,ֲִִֵֶַַ�ְִִֵֶַַָ

מק�יד ואינ� ה��ית, לג�י �טלי� �ה� מ�ני � ל��ית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַנ�אי
הי� לא �י� הי� �י� �אינ�.עליה� �ט�ית ה��צא לפיכ�, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ח�ב � �הלכת� ה�מצ�צת ח��בי� הח�טי� �א�ת� מ�ני , ְ�ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ציצית ויע�� חסר�נ� ���לי� עד עליה�, ודע�� .אצל�, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
���� �י� ,�� לצאת מ�ר � �הלכת� המצ�צת ט�ית ֵֵַָָָ�ְְִֶֶָָ�ְֲִַַָאבל

��ילה הר�י� א�א מ�א�י, ה�מ�רה ה�יצית �אי� היא; י ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
�מ�כסיסיו ה�גד האמרה[שכלוליו]מ��אי �מ� [בד, ְְְִִִִֶֶַַָָָ

הבגד] בשפת ה�יציתהתפור ח�טי הי� וא�� .�� ְְִִִֵֵַַָָוכ��צא
אפ�� �� ה��צא ח�ב היה � מ�א�י �הלכת� מצ�צת ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ�ְִֶ�היא
��ת ��חה �רת �� �אי� ע�ה מצות �אי� ה��ת, .�י�� ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

.‡Îולא �בג��, ל� ה�ח�בה ��חט ���ת הח�ט יצא ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָֹֹלא
גרדי ולא ��אזנ�, ��יס� צמר]�אירא[אורג]נ�ר [חתיכת ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ

ס�רק ולא פשת�]��אזנ�, דק]���יחה[מסרק [חבל ְְְְִֵֶַָָֹ
�לחני ולא צ�ע[חלפ�]��צ�אר�, ולא ��אזנ�, ��ינר ְְֶַָֹ�ְְְְִִֶַַָָָָֹ

��אזנ� �ר���גמא ��צא �י על א� �ט�ר, � יצא וא� ; ַ�ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ה��ציאי� �דר� ה�ציא ��א מ�ני .א�נ�ת�; �ְְִִִִֵֶֶֶַָֹ

.·Î��� ��יס ��צא יתלכל�]ה�ב מ�ני[שלא ח�ב, � ְִִֵֶֶַַַָָָָ
�י על וא� ה�את; ��ר� א�א לה�ציא� זה �יס �ר� ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ�אי�
�גדיו יתלכלכ� ��א �די א�א הה�צאה, לג�� צרי� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�אינ�

עליה ח�ב לג�פ�, צריכה �אינ� �ה�לאכה �. ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

.‚Îה�א �יצד הר�י�, �ר��ת ���ת �פ�י� ְְְִִִִֵֵַַַַָָה��צא
ידע�� ו�ל �רא�� רא� �ל מניח �דר��, ל�ב�� ה? ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

�ני ז�ג ול�ב� וי�צא וח�זר ��ית; וח�לצ� ונכנס, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָ�יד�,
נ�אר ולא הר�ה, הי� וא� .��� את ��כניס עד ְְְְִִֵַַָָֹ�ְְְִֶֶַַוח�לצ�,
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מח�י� זה הרי � מל��� �ר� להכניס� �די ה��� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמ�
ה�זרה, �ימי היה וא� ��ת. �מ�צאי �מכניס� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָעליה�,
מכ�� � ה��י� מ�ני הערב עד �ל�מר� לי�ב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��תירא

וה�ל� �מ�יח� .�מק�מ�, ְְִִֵַָָ

.„Îאת נ�טל � ה�סטי� מ�ני עליה� להח�י� מתירא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהיה
נ�תנ� א� א��ת, מאר�ע �ח�ת �ח�ת �מ�ליכ� �אחת, ����ְְְִֵַַַַַָָָָָ
לחצר ���יע עד לחבר�, וחבר� א��ת, אר�ע �ת�� ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָלחבר�

רצ�ע�תיה�,החיצ�נה �ה� ��הי� אמ�רי�? �ברי� ��ה . ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
לא א� אבל ה�; �פ�י� ���אי � �פ�י� ק�ר מק�רי� ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ�ְְָוהי�

לה� נזקק אינ� מק�ר�ת, רצ�ע�תיה� .הי� ְְֵֶָ�ְִֵֶָָָ

.‰Î;עליו �מח�י� �מ��ר�, י��ב � ��רה ספר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָה��צא
מתע�� י�רדי�, ��מי� הי� א� ל�. וה�ל� מ�יח� ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָ�ב��נה,

מביתו]�ע�ר ��[שיביא ונכנס א�ת�, �מכ�ה וח�זר ,. ְְְְִֵֶַָָ

.ÂÎה�בלר ולא �יד�, �מחט� הח�ט יצא [סופר]לא ְְְְֲֵֵַַַַַָָָֹֹ
וי�ציא י��ח ��א � לח�כה סמ�� ��ת ערב .�קלמ�ס�, ְ�ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ
��א � ח�כה ע� ��ת ערב �בגד� למ�מ� אד� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוח�ב

���ת �� ויצא �כ�ח, �בר �� �תפ�י�יהיה לצאת �מ�ר . ְְְִֵֵֶַַָָָָָ�ְִִִֵָָ
�� ח�כהערב ע� �תפ�יות למ�מ� אד� וח�ב ה�איל ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

��כח�. אינ� עת, הר�י�,�כל לר��ת �ה� ויצא �כח ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָ
���יע עד רא�� את מכ�ה � �רא�� �פ�י� ל� ��� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹונז�ר

ה�דר� לבית א� .לבית� ְְְִֵֵַָ

ה'תש"ע תשרי ז' שישי יו�

כ ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

���ת‡. ה�המה על מ�א לה�ציא ��אמר:אס�ר , ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָ
וחמ�ר�" ��ר� ינ�ח ואחד"למע� חמ�ר, ואחד ��ר אחד � ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָ

וע�� וח�ה �המה על�ל א� � ה�המה על ה�ציא וא� . ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָ
�ביתת� על מצ�ה �ה�א ל�קה�י אינ� �א��ר�� לפי , ְִֶ�ְְִִִֵֶֶֶַָָ

המח�ר לפיכ�, ע�ה; מ�לל �המ��[מזרז]�א אחר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ
�ט�ר � מ�א עליה והיה .���ת, ְְֶַַָָָָָָָ

���רה·. מפר� לאו כלוהלא תע�ה "לא ��אמר: , ְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
�בהמ��" ואמת� עב�� �ב��, �בנ� א�ה ��אמלאכה, � ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

�� עצמו]יחר� �[הוא לאו ונמצא �חרי�ה; וכ��צא ,��� ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ
�י� �ית מיתת הענשתו]לאזהרת על החורש ואי�[להזהיר , ְְְִִֵֵַַַָ

עליו .ל�קי� ִָָ

.‚� לג�י ��ה �המה לה��יר א� לה�איל לי�ראל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָאס�ר
על מצ�ה ה�א והרי ���ת; מלאכה �� יע�ה ֶַ�ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָֹ��א

�המ�� לג�י,�ביתת ��ה �המה למ�ר חכמי� ואסר� . ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ
י��יר[גזירה] א� י�איל א�ת���א ק�נסי� � מכר וא� . ְְְְִִִִֶַַַָָ

�מחזיר�[לפדותה] �דמיה, ע�רה אי�עד �ב�רה, ואפ�� ; ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָ
סרס�רמ�כרי� ידי על למ�ר ל� �מ�ר �ה�רס�ר[מתוו�]. , ְִ�ְְְְִֵֶַַַַָֹ

מ�איל ואינ� מ��יר .אינ� ְְְִִֵֵַַ

אד�,„. לרכיבת א�א ה��ס �אי� � ס�ס לה� למ�ר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ��מ�ר
עצמ� את נ��א והחי למ�א�י, למ�רלא �אסר� �כדר� . ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

לג�י למ�ר הח��ד לי�ראל למ�ר אסר� �� �מ�רלג�י, . ְְְְְְְִִִֵֶָָָָֹֹ�ָ
ל�חיטה �רה לה� �פניולמ�ר א�ת� ו��חט ימ�ר, ולא ; ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹֹֹ
�ט� �ל ��ר אפ�� למלאכה]סת�, ראוי שאינו �[מפוט� ְְֲִֶָָ

�� ויעבד א�ת� י�הה .��א ְְֲֶֶַַָֹ

מ�כר‰. ��ה, �המה לה� למ�ר ��הג� מק��מק�� י�; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ
מ�כרי� אי� למ�ר, ��א מ�כרי���הג� אי� מק�� �בכל . ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹֹ

א�א � ��ה �המה לה� מ�כרי� �אי� �מ� ��ה, ח�ה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלה�
סרס�ר ידי .על ְְֵַַ

.Â,�יס� ל� ���� נכרי ע�� היה ולא ��ר�, �הח�י� ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמי
מה�כת, ��היא עליה �יס� מ�יח � �המה ע�� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהיתה
וה�א �עמד ��א �די מעליה, נ�טל� לעמד ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ�כ��רצה

�היה[הכיס] ��א עד ה�חהעליה, ולא עקירה לא ��. ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
עליה, �ה�יס זמ� �ל �ק�ל, ואפ�� להנהיג�, ל� ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָואס�ר

���ת מח�ר יהיה ��א ��א�די היא, חכמי� �גזרת . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
נכרי ע�� אי� א� א�א �המה, ��י על �יס� .י�יח ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

.Ê,החמ�ר על �יס� מ�יח � וקט� ��טה חר� ע�� ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהיה
ע�� היה מ��ראל. אד� �ה� מ�ני מה�, לאחד נ�תנ� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואינ�
��טה ל��טה; נ�תנ� � �המה ע�� ואי� וקט�, ��טה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָחר�
מה� זה לאי נ�תנ� � וקט� חר� ל��טה; נ�תנ� � ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוקט�

מ�ל��רצה אחד ולא נכרי, ולא �המה, ע�� היתה לא . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹ
א��ת מאר�ע �ח�ת �ח�ת �� מה�� � סו�א�� כל [עוצר ְְֵֵֵַַַַָָ

אמות] מה��ואפ��.ד' ליד�, ��אה �ח�תמציאה �� ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
יכ�ל א� � ליד� ��ב�א קד� אבל א��ת. מאר�ע ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ�ח�ת

עליה מוצ"ש]להח�י� עד לידה וא�[להמתי� מח�י�; , ְְְְִִִֶַַָָ
א��ת מאר�ע �ח�ת �ח�ת מ�ליכ� .לאו, ְִֵַַַָָָָ

.Áלר��ת ��� ורס� �מתג ה�המה את למ�� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ�מ�ר
הרס� לא�ת� רא�יה ��היה וה�א � ל��סהר�י� �יר �ג�� , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ל�לב וס�גר ל�אקה וחט� ל�מל ה�ציאואפסר א� אבל . ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

�פי חבל ���ר �ג�� ,�� מ���רת �אי� �מתג ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ�המה
�פח�ת מ���רת א�א ל� צריכה �אינ� �מתג א� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָה��ס,
�ס�גר חת�ל א� ס�ס �ל ��יר חמ�ר �ה�ציא �ג�� ְְְֲִִֵֶֶֶַָמ���,

מ�א�י זה הרי �ח�תה� �מירה א� מע�ה �מירה ��ל ; ְְֲִֵֶֶַָָ�ְְִָָָ
ל�. ה�א מ�א�י �ַָ

.Ë�ק��רי הי� אפ�� וימ��; �זה, זה �מ�י� יק�ר ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹֹֹלא
���ת נמ�כי� אינ� ��ת, חבלי�מערב ה�א מכניס אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

טפח יד� מ��� חבל יצא ��א וה�א, � יד� וצרי�לת�� ; ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
טפח האר� מ� �ב�� יד�, עד ה�המה ���י החבל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ��היה
�זה? זה ה���רי� ה�מ�י� ימ�� לא מה �מ�ני י�תר. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹא�
�המ�ת �� ���כרי� ל��ק ���ליכ� �מי נראה �ה�א ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמ�ני

�� �ה� ���חקי� �ז�גא� �המה תצא לא זה, �מ�ני ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ק�ל[פעמו�] ל� �אי� �ק�ק, היה ואפ�� .��צ�אר�, ְֲִֵֶֶַַָָָָָ

.È�צ�אר�� �ח�ת� ולא ��כס�ת�, �ז�ג �המה תצא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא
לסימ�] בה הקשורה ��כס�ת�[מטבע �ח�ת� ולא ולא, , ְְְְִֶָָֹֹ

�ס�� ולא ��רגל�, ראש]�רצ�עה החזרת מונע [מתק� ְְְְְִֶַָָֹ�ָ
�מר�עת��צ�אר� י�צא חמ�ר ואי� שעליו]. א�א[כיסוי , ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָ

��ת מערב ל� ק��רה היתה �� �מלא� יצא ולא . ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
בד]�מטלטלת �זנב�,[חתיכת א� �ד���� ל� ה�ל�יה ְִ�ְְְְְִֶֶַַַָָ

וח�טר�� �זנב� ק��רה היתה �� א� ולא[גבנוניתו]א�א ; ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹ
יד עק�ד ה�מל ידו]יצא קשורה רגל[� עק�ד ולא וכ�, . ְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָֹ

ה�המה. �ל ְְֵַָָָ�אר

.‡Èרצ�ע�ת� ולא �ח�טי� י�צאי� ה�רנג�לי� ְְְְְְִִִִֵַַֹאי�
האליה ��חת �עגלה י�צאי� ה�ב�י� ואי� ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ��רגליה�.
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ינזקו] שלא �עצי�[שמטרתה י�צא�ת ה�ב��ת ואי� .ְְְְִֵֵַָ
��מח�. ה��לעי� ��תע��� �די �חטמ� לה� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ���יחי�
�די צ�אר� על ל� ���יחי� קט� �על י�צא העגל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואי�

לחרי�ה נ�ח ויהיה ��בכה���נע �המה תצא ולא . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
תאכל.[מחסו�] לא א� ת�� ��א �די �פיה, ל� ְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹ���יחי�

ה��ד �ע�ר ה�רה תצא ��יה[קיפוד]ולא על ל� ���יחי� ְְֵֵַַָָֹ�ִִֶֶַַַָָָ
י ��היא ה�ר� מ��ה יינק ��א תצא�נה�די ולא ; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

ל��ר �י� לנ�אי �י� קרניה, ��י� עז�רצ�עה [הזקוקה. ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
מיוחדת] �קרניהלשמירה ל� כדי�חקק חור [�עשה ְְֶֶַַָָָ

האפסר] את בו �חקקלהשחיל ה���ר �אפסר י�צאה ,ְְְֲַַַָָָָ
�נ�ח�� ��א אס�ר, � �זקנ� �חב� וא� ,[תנתקנו]���ת; ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָ

הר�י� �ר��ת �יד� �זה.ויביא�� ���צא �ל וכ� . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

.·Èדי� זכר�ת�, על לה� ה���ר �ע�ר י�צאי� ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָה�כרי�
ל�יה�, על לה� ה���ר �בע�ר ה�קב�ת; על יעל� �די��א ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

�במטלנ��ת זאבי�; עליה� י�ל� המר�מ�ת[בדי�]��א ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹ�ָ
�ה� א�ת� ��ה���י�י� ואליה י�צא�ת, והרחלי� . ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

א� זכרי�, עליה� ��על� �די ,��� על למעלה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָק��רה
וי�צא�ת זכרי�; עליה� יעל� ��א �די למ�ה, ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹק��רה

��ה�[כרוכות]מל�פ�ת ה�מר ��היה �די �מטלנ��ת, ְ�ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
מה� ��יב� �די ק��ר�ת, וד�יה� י�צא�ת הע�י� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנקי.
��חלב עד החלב יצא ��א �די ק�ר� א� אבל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהחלב;

יצא� לא א�� הרי לערב, .א�ת� ְֲֵֵֵֶֶָֹ

.‚Èמערב ל� ����ר �י על א� �א��, י�צא חמ�ר ִֵֶֶֶַַָָ�ְֲֵֵאי�
��על��ת �זנב ה��ס ולא הרע]; עי� נגד לו ולא[שתולי� , ְְְִַַַָָֹֹ

אדו�]�זה�רית עיניו[משי �המה[לנוי]��י� תצא ולא . ְְְִִֵֵֵֵֵֶָָֹ
�קמיע[סל]�קלסטר ולא ��רגל�, �סנ�ל ולא ��פיה, ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

לבהמה ממחה �אגד�אינ� היא י�צאה אבל [תחבושת]; ֵֶ�ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָ
�בכב�י�י� ה��ה, ��י ע�]�על ה�בר,[לוחות ��י �על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

ה�דל�לת ��צ�אר�,��[תלויה]�ב�ל�ה ז�ג ל� �פ�קק ; ְְִִַָ�ְְֵֶֶֶַָָָָ
�חצר �� �מט�ל�מט�לת ���ת, החמ�ר על מר�עת ונ�ת� . ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

���ת�חצר �פיה קלסטר ל� ��לי� אי� אבל ;. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

.„Èה�א �� ���ת, �המ�� �ביתת על מצ�ה �אד� ���ְְֵֶָָ�ְְְְִֶֶַַַָָ
ואמת� עב�� �ביתת על דעת,מצ�ה �ני �ה� �י על וא� ; ְ�ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָ

מע��ת �למנע� ל�מר� עליו מצוה � ע��י� עצמ� ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָ�לדעת
���ת וי�פ�מלאכה וחמר�, ��ר� ינ�ח "למע� ��אמר: , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

וה�ר" אמת� ��. ְְֲֵֶַָ

.ÂË�עבדי ה� � �ביתת� על מצ�י� �אנ� ואמה ְֲִִִֵַָָָ�ְְֶֶֶָָָעבד
עבד�ת��ל� ל�� מצו�תוטבל� וק�ל� ח�בי�, �העבדי� ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ט�ה� ולא מל� ��א עבדי� אבל �בע. ק�ל� א�א בל�, ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

���ב �גר ה� הרי � �לבד נח �ני ��צט�� �מ�רי�מצו�ת ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹ�ִָ
�חל �י�ראל �פרהסיא, לעצמ� ���ת מלאכה .לע��ת ְְְְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹ

נ�הג �ה��בל �זמ� א�א ���ב, �ר מק�לי� .ואי� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

.ÊËוגר ���ת, לעצמ� מלאכה ע��ה ���ב וגר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָה�איל
�� "וי�פ� נאמר �מי �בר, לכל �י�ראל ה�א הרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדק
�ל ��כיר� לקיט� �ה�א ���ב �ר זה וה�ר"? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָאמת�

ר��י�ראל, לי�ראל מלאכה יע�ה ��א אמת�; �� �מ� ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
הרי עב��, ה�ר זה היה ואפ�� ע��ה; לעצמ� אבל ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָ���ת,

לעצמ�. ע��ה ְְֶֶַזה

ה'תש"ע תשרי ח' קודש שבת יו�
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"���ת"‡. ���רה מלאכה,נאמר �אינ� מ�ברי� אפ�� � ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
מה� ל��ת מ���ח�ב חכמי� �אסר� ה�, הר�ה �דברי� . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

השביתה]�ב�ת �ה��[להרבות מ�ני אסר�� �ברי�, מה� ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָ
יב�א ��א �זרה אסר�� �ברי�, �מה� למלאכ�ת, ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָ��מי�

ה�: וא�� סקילה; א��ר ְְִִֵֵֵֶָמה�

ח�ר�·. מ��� ח�ב זה הרי ���ת, ה��וה לפ�ל יכ�,; ְֶַַָ�ְֲִִֵֵֶַָָ
ה�ירה ��דה לה�נ�ת י�וה[חרושה]אס�ר ��א ���ת, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

הא�צר���ת את המפ�ה תבואה]. מ�ני[מחס� ���ת, �ְְְִֵֶֶַַַָָָ
א� א�רחי�, �� ��כניס �ג�� מצוה, לדבר ל� צרי� ְְְְְִִִִִֶֶַַָָ�ה�א
יב�א ��א הא�צר, �ל את יגמר לא � מדר� �� ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹק�בע

ה���ת א�לה�ו�ת �כתל מק�ח� רגל�, ��י �על טיט . ְְַַ�ְְְְִֵֶֶַַַַֹ
ה���ת לה�ו�ת יב�א ��א �קרקע, לא אבל לא�ק�רה, . ְְְְְֲֶַַַַָָָָֹ�ֹ

���ת י�וה ��א �רגל�, וי��� ��רקע לדרסירק �מ�ר ; ְְְְְֶֶַַַַַָָָֹ��ְִָֹ
��� לפי וה�ל� ה�רקע, ��י �על .הרק ְְְִֵֵֶַַַַַָֹ�

המ�חק�ת‚. �נ�י� �ה� וכ��צא ��קדי� �אג�זי� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
ה���ת לה�ו�ת יב�א ��א ���ת, �ה� ל�חק .אס�ר�ת ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָ�

לכ�ד ���ת[לנקות]ואס�ר י�וה ��א ה�רקע, א�אאת , ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָ�ֶָ
�אבני� רצ�� היה �� לז��א� �מ�ר ��י[להזות]. על מי� ֲִִֵַָָָָ�ְִֵֵַַַַָ

מת��� אינ� �הרי ���ת, י�וה ��א ח��� ואינ� ְֲִֵֵֵֶַ�ְְְֵֵֶֶַַַַָה�רקע,
סכי�לכ� אי� מיפה]. חומר היה[מריחת ואפ�� ה�רקע, את ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

�אבני� א�ת�רצ�� נ�פחי� ואי� את; להרחיק כדי [במפוח, ְְֲִִֵַָָ
וחמרהאבק] קל ט�ב, �י�� אפ�� א�ת�, מדיחי� ואי� ,ְְְֲִִִֵֶַָֹ

ויב�א �חל, ע��ה �ה�א �דר� יע�ה ��א � ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ���ת
רצ�� �אינ� �מק�� �� ע��ה �ה�א �זמ� ה���ת .לה�ו�ת ְְַַ�ְְִֵֵֶֶֶַָָ

�מר�ה„. �ב� מביא ג�מי�, �ימי ��תקלקלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחצר
ולא[שוטח] �סל, לא יר�ה לא מר�ה, �כ�ה�א ְְְְְֶֶֶַַַָֹֹֹב�;

ה��ה ���לי א�א שנשברה]�ק�ה, קופה ��א[תחתית � ְ�ְֵֶַָָ�ֶָֹ
���ת לה�ו�ת ויב�א �חל, ע��ה �ה�א �דר� .יע�ה ְְְְְֲֶֶֶֶֶַַָֹ�

ז�רע‰. מ��� ח�ב ה�רעי�, את אס�רה��קה לפיכ� ; ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
�גל�ל ה��ר מ� לג�ת�[אופ�]ל�אב ימ�א ��א �זרה, � ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

מ�ר�לחר�ת� �חצר, �ל�ל �ל ה��ר היה א� זה, �מ�ני . ְ�ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ָ
�גל�ל. מ��� ְְְִֶַַַֹלמ�את

.Âק�צר מ��� ח�ב לר��תה��ל�, אס�ר לפיכ�, [להוציא]; ְְִִִֵֵַַָָָ
�ת�ל� �ה�א מ�ני ���ת, מ��ר�� �איל�,�ב� ע�לי� אי� . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

יב� �י� לח �איל��י� נסמכי� ואי� �איל�, נתלי� ואי� ;. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָ
��� ה��� �ל �� לי�ב י�� מ�ע�ד יעלה ואי�ולא . ְְֲִֵֵֶַַָָֹ�ְֵ

�לל ל�רקע �מח�ר יתל�.מ����י� ��א �זרה � ְְְִִִַ�ְְְְִֵֶַַַָָָָֹ

.Ê� ��ת מ�צאי עד לאכל� אס�ר ���ת, ���ר� ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָ�ר�ת
יתל� ��א �אי��זרה ,�� להריח מ�ר המח�ר, הדס . ְְְֲִֵֶַַָָֹ�ָ�ְִֵֶַָָ

מצ�י ריח� והרי ,�� להריח א�א ללאהנית� קיי� �] ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
אס�רתלישה] לאכילה, הרא�י וכל ות��ח אתר�ג אבל ;ְְְֲֲִֶַַַָָָָָָ

לאכל� א�ת� יק� ��א �זרה � �מח�ר �� .להריח ְְִִַָ�ְְְֵֶָָָָָֹ

.Á,�טפחי �ל�ה האר� מ� �ב�הי� �ר�יו �הי� ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָָֹאיל�
�אר� ה� הרי �ל�ה, �ב�הי� אינ� וא� עליה�; לי�ב .אס�ר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ
לה���� מ�ר �ל�ה, לת�� מ�ל�ה מ�מעלה �אי� ְְִֵַָ�ְְְְְִִִַָָָָָֹֹהי�
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ינזקו] שלא �עצי�[שמטרתה י�צא�ת ה�ב��ת ואי� .ְְְְִֵֵַָ
��מח�. ה��לעי� ��תע��� �די �חטמ� לה� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ���יחי�
�די צ�אר� על ל� ���יחי� קט� �על י�צא העגל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואי�

לחרי�ה נ�ח ויהיה ��בכה���נע �המה תצא ולא . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
תאכל.[מחסו�] לא א� ת�� ��א �די �פיה, ל� ְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹ���יחי�

ה��ד �ע�ר ה�רה תצא ��יה[קיפוד]ולא על ל� ���יחי� ְְֵֵַַָָֹ�ִִֶֶַַַָָָ
י ��היא ה�ר� מ��ה יינק ��א תצא�נה�די ולא ; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

ל��ר �י� לנ�אי �י� קרניה, ��י� עז�רצ�עה [הזקוקה. ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
מיוחדת] �קרניהלשמירה ל� כדי�חקק חור [�עשה ְְֶֶַַָָָ

האפסר] את בו �חקקלהשחיל ה���ר �אפסר י�צאה ,ְְְֲַַַָָָָ
�נ�ח�� ��א אס�ר, � �זקנ� �חב� וא� ,[תנתקנו]���ת; ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָ

הר�י� �ר��ת �יד� �זה.ויביא�� ���צא �ל וכ� . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

.·Èדי� זכר�ת�, על לה� ה���ר �ע�ר י�צאי� ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָה�כרי�
ל�יה�, על לה� ה���ר �בע�ר ה�קב�ת; על יעל� �די��א ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

�במטלנ��ת זאבי�; עליה� י�ל� המר�מ�ת[בדי�]��א ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹ�ָ
�ה� א�ת� ��ה���י�י� ואליה י�צא�ת, והרחלי� . ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

א� זכרי�, עליה� ��על� �די ,��� על למעלה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָק��רה
וי�צא�ת זכרי�; עליה� יעל� ��א �די למ�ה, ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹק��רה

��ה�[כרוכות]מל�פ�ת ה�מר ��היה �די �מטלנ��ת, ְ�ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
מה� ��יב� �די ק��ר�ת, וד�יה� י�צא�ת הע�י� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנקי.
��חלב עד החלב יצא ��א �די ק�ר� א� אבל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהחלב;

יצא� לא א�� הרי לערב, .א�ת� ְֲֵֵֵֶֶָֹ

.‚Èמערב ל� ����ר �י על א� �א��, י�צא חמ�ר ִֵֶֶֶַַָָ�ְֲֵֵאי�
��על��ת �זנב ה��ס ולא הרע]; עי� נגד לו ולא[שתולי� , ְְְִַַַָָֹֹ

אדו�]�זה�רית עיניו[משי �המה[לנוי]��י� תצא ולא . ְְְִִֵֵֵֵֵֶָָֹ
�קמיע[סל]�קלסטר ולא ��רגל�, �סנ�ל ולא ��פיה, ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

לבהמה ממחה �אגד�אינ� היא י�צאה אבל [תחבושת]; ֵֶ�ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָ
�בכב�י�י� ה��ה, ��י ע�]�על ה�בר,[לוחות ��י �על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

ה�דל�לת ��צ�אר�,��[תלויה]�ב�ל�ה ז�ג ל� �פ�קק ; ְְִִַָ�ְְֵֶֶֶַָָָָ
�חצר �� �מט�ל�מט�לת ���ת, החמ�ר על מר�עת ונ�ת� . ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

���ת�חצר �פיה קלסטר ל� ��לי� אי� אבל ;. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

.„Èה�א �� ���ת, �המ�� �ביתת על מצ�ה �אד� ���ְְֵֶָָ�ְְְְִֶֶַַַָָ
ואמת� עב�� �ביתת על דעת,מצ�ה �ני �ה� �י על וא� ; ְ�ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָ

מע��ת �למנע� ל�מר� עליו מצוה � ע��י� עצמ� ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָ�לדעת
���ת וי�פ�מלאכה וחמר�, ��ר� ינ�ח "למע� ��אמר: , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

וה�ר" אמת� ��. ְְֲֵֶַָ

.ÂË�עבדי ה� � �ביתת� על מצ�י� �אנ� ואמה ְֲִִִֵַָָָ�ְְֶֶֶָָָעבד
עבד�ת��ל� ל�� מצו�תוטבל� וק�ל� ח�בי�, �העבדי� ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ט�ה� ולא מל� ��א עבדי� אבל �בע. ק�ל� א�א בל�, ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

���ב �גר ה� הרי � �לבד נח �ני ��צט�� �מ�רי�מצו�ת ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹ�ִָ
�חל �י�ראל �פרהסיא, לעצמ� ���ת מלאכה .לע��ת ְְְְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹ

נ�הג �ה��בל �זמ� א�א ���ב, �ר מק�לי� .ואי� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

.ÊËוגר ���ת, לעצמ� מלאכה ע��ה ���ב וגר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָה�איל
�� "וי�פ� נאמר �מי �בר, לכל �י�ראל ה�א הרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדק
�ל ��כיר� לקיט� �ה�א ���ב �ר זה וה�ר"? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָאמת�

ר��י�ראל, לי�ראל מלאכה יע�ה ��א אמת�; �� �מ� ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
הרי עב��, ה�ר זה היה ואפ�� ע��ה; לעצמ� אבל ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָ���ת,

לעצמ�. ע��ה ְְֶֶַזה
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"���ת"‡. ���רה מלאכה,נאמר �אינ� מ�ברי� אפ�� � ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
מה� ל��ת מ���ח�ב חכמי� �אסר� ה�, הר�ה �דברי� . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

השביתה]�ב�ת �ה��[להרבות מ�ני אסר�� �ברי�, מה� ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָ
יב�א ��א �זרה אסר�� �ברי�, �מה� למלאכ�ת, ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָ��מי�

ה�: וא�� סקילה; א��ר ְְִִֵֵֵֶָמה�

ח�ר�·. מ��� ח�ב זה הרי ���ת, ה��וה לפ�ל יכ�,; ְֶַַָ�ְֲִִֵֵֶַָָ
ה�ירה ��דה לה�נ�ת י�וה[חרושה]אס�ר ��א ���ת, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

הא�צר���ת את המפ�ה תבואה]. מ�ני[מחס� ���ת, �ְְְִֵֶֶַַַָָָ
א� א�רחי�, �� ��כניס �ג�� מצוה, לדבר ל� צרי� ְְְְְִִִִִֶֶַַָָ�ה�א
יב�א ��א הא�צר, �ל את יגמר לא � מדר� �� ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹק�בע

ה���ת א�לה�ו�ת �כתל מק�ח� רגל�, ��י �על טיט . ְְַַ�ְְְְִֵֶֶַַַַֹ
ה���ת לה�ו�ת יב�א ��א �קרקע, לא אבל לא�ק�רה, . ְְְְְֲֶַַַַָָָָֹ�ֹ

���ת י�וה ��א �רגל�, וי��� ��רקע לדרסירק �מ�ר ; ְְְְְֶֶַַַַַָָָֹ��ְִָֹ
��� לפי וה�ל� ה�רקע, ��י �על .הרק ְְְִֵֵֶַַַַַָֹ�

המ�חק�ת‚. �נ�י� �ה� וכ��צא ��קדי� �אג�זי� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
ה���ת לה�ו�ת יב�א ��א ���ת, �ה� ל�חק .אס�ר�ת ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָ�

לכ�ד ���ת[לנקות]ואס�ר י�וה ��א ה�רקע, א�אאת , ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָ�ֶָ
�אבני� רצ�� היה �� לז��א� �מ�ר ��י[להזות]. על מי� ֲִִֵַָָָָ�ְִֵֵַַַַָ

מת��� אינ� �הרי ���ת, י�וה ��א ח��� ואינ� ְֲִֵֵֵֶַ�ְְְֵֵֶֶַַַַָה�רקע,
סכי�לכ� אי� מיפה]. חומר היה[מריחת ואפ�� ה�רקע, את ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

�אבני� א�ת�רצ�� נ�פחי� ואי� את; להרחיק כדי [במפוח, ְְֲִִֵַָָ
וחמרהאבק] קל ט�ב, �י�� אפ�� א�ת�, מדיחי� ואי� ,ְְְֲִִִֵֶַָֹ

ויב�א �חל, ע��ה �ה�א �דר� יע�ה ��א � ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ���ת
רצ�� �אינ� �מק�� �� ע��ה �ה�א �זמ� ה���ת .לה�ו�ת ְְַַ�ְְִֵֵֶֶֶַָָ

�מר�ה„. �ב� מביא ג�מי�, �ימי ��תקלקלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחצר
ולא[שוטח] �סל, לא יר�ה לא מר�ה, �כ�ה�א ְְְְְֶֶֶַַַָֹֹֹב�;

ה��ה ���לי א�א שנשברה]�ק�ה, קופה ��א[תחתית � ְ�ְֵֶַָָ�ֶָֹ
���ת לה�ו�ת ויב�א �חל, ע��ה �ה�א �דר� .יע�ה ְְְְְֲֶֶֶֶֶַַָֹ�

ז�רע‰. מ��� ח�ב ה�רעי�, את אס�רה��קה לפיכ� ; ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
�גל�ל ה��ר מ� לג�ת�[אופ�]ל�אב ימ�א ��א �זרה, � ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

מ�ר�לחר�ת� �חצר, �ל�ל �ל ה��ר היה א� זה, �מ�ני . ְ�ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ָ
�גל�ל. מ��� ְְְִֶַַַֹלמ�את

.Âק�צר מ��� ח�ב לר��תה��ל�, אס�ר לפיכ�, [להוציא]; ְְִִִֵֵַַָָָ
�ת�ל� �ה�א מ�ני ���ת, מ��ר�� �איל�,�ב� ע�לי� אי� . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

יב� �י� לח �איל��י� נסמכי� ואי� �איל�, נתלי� ואי� ;. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָ
��� ה��� �ל �� לי�ב י�� מ�ע�ד יעלה ואי�ולא . ְְֲִֵֵֶַַָָֹ�ְֵ

�לל ל�רקע �מח�ר יתל�.מ����י� ��א �זרה � ְְְִִִַ�ְְְְִֵֶַַַָָָָֹ

.Ê� ��ת מ�צאי עד לאכל� אס�ר ���ת, ���ר� ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָ�ר�ת
יתל� ��א �אי��זרה ,�� להריח מ�ר המח�ר, הדס . ְְְֲִֵֶַַָָֹ�ָ�ְִֵֶַָָ

מצ�י ריח� והרי ,�� להריח א�א ללאהנית� קיי� �] ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
אס�רתלישה] לאכילה, הרא�י וכל ות��ח אתר�ג אבל ;ְְְֲֲִֶַַַָָָָָָ

לאכל� א�ת� יק� ��א �זרה � �מח�ר �� .להריח ְְִִַָ�ְְְֵֶָָָָָֹ

.Á,�טפחי �ל�ה האר� מ� �ב�הי� �ר�יו �הי� ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָָֹאיל�
�אר� ה� הרי �ל�ה, �ב�הי� אינ� וא� עליה�; לי�ב .אס�ר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ
לה���� מ�ר �ל�ה, לת�� מ�ל�ה מ�מעלה �אי� ְְִֵַָ�ְְְְְִִִַָָָָָֹֹהי�
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לאר�, �וה אחד ���� �י על א� �ל�ה, �ב�הי� הי� ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�ה�;
עליה� לי�ב אס�ר � �ל�ה �ח�יה� חלל ��� .א� ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

.Ë��יח ��א �זרה � ���ת בהמה ��י על ר�כבי� ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאי�
גפ�]זמ�רה יעלהלהנהיג�[ענ� ולא �בהמה, נתלי� ואי� . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

���ת עליה לי�ב י�� בהמה;מ�ע�ד לצ�י נסמכי� ואי� . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
מ�רי� � צדדי� מ�רוצ�י ���גג, � ���ת �איל� עלה . ְְִִֵָ�ְְְִִֵַָָָָָ�ָ

לירד אס�ר �מזיד, �בבהמהלירד; ירד,. � �מזיד אפ�� � ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵָָ
ח�י� �עלי צער ה�המהמ��� מעל ה��א�י ��רקי� וכ� . ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָ

ח�י� �עלי צער מ��� .���ת, ְֲִִֵַַַַַָ

.È�לי� טע�נה �המ�� היתה משא]�יצד? �ב�אה[� �ל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָ
�ח�יו רא�� מכניס נ�פל� וה�א אחר, לצד �מס�ק� , ְְְְְְִֵֵַַַַַָֹ

�מאליו טע�נה �בהמ�� ��ת, �לילי ה�ר� מ� �א היה . ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
���ת; ה��לי� ה�לי� את נ�טל החיצ�נה, לחצר ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ����יע
���י� הי� נ�פלי�. וה��י� החבלי� מ�יר � נ�לי� ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָו�אינ�
�רי� מביא קט�י�, ��י� הי� א� � ה����רי� ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָ�ברי�
�הרי ה�רי�; על נ�פלי� וה��י� �ח�יה�, �מ�יח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ�כסת�ת
וק�י�, קט�י� �ה��י� מ�ני ��ל�, ה�ר, ל�ל� ירצה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹא�

�לי ��ל ��א �ל[מיעודו]ונמצא ע�ת�ת טע�נה היתה . ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹ
���בר�, �י על �א� נ�פלי�; וה� ה��י� מ�יר � ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָזכ�כית
�להפסד ע�מד, לה�כה ה�ל �הרי �ד�ל, הפסד �כ� ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאי�
זכ�כית �לי �מלאי� �ד�לי� ה��י� הי� ח���. לא ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹמ�עט
על �� י�יח� לא מק��, �מ�ל �נחת. ��רק �ה�, ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוכ��צא

ח�י� �עלי צער מ��� � בהמה .��י ְֲִִֵֵֵַַַַַָ

.‡È.מע�ר מ��� ח�ב אחד, ��� ��ע�� עד �ר�ת ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהמד�ק
על יד על מל�ט � �חצר� �ר�ת ל� ��ת��ר� מי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ�,

מעט]יד ולא[מעט ה�ל לת�� לא י�� לא אבל וא�כל; ְְְֲִֵֵַַָָֹֹֹ
�דר� ע�ה �א� �חל; ע��ה �ה�א �דר� ה��ה, ְְְִֶֶֶֶֶֶֶָָָֹ�ְַלת��
ויב�א ה��ה, �ת�� �יד� יכ��� ��א � �חל ע��ה ְָָ�ְְְְְִֵֶֶֶַָָֹ�ה�א

ע��ר מ�נילידי ,�� וכ��צא ה�לח את מק�צי� אי� וכ� . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַ
�מע�ר .��ראה ְְִִֵֶֶַ

.·Èח�ב � וענבי� זיתי� וה��חט ;�� מ��� ח�ב � ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָמפרק
מפרק ה�אילמ��� ור��ני�, ��תי� לסחט אס�ר לפיכ�, ; ְְְְִִִִִִִֵָָָֹ

��א � וענבי� �זיתי� א�ת� ס�חטי� אד� �ני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ�מקצת
וענבי� זיתי� לסחט �רי�י�יב�א �ג�� �ר�ת, �אר אבל . ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָֹ

ועזר�רי�[חבושי�] לתפוח]ות��חי� הדומה מ�ר[פרי � ְְְִִַַ�ָ
סחיטה. �ני �אינ� מ�ני ���ת, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָלסחט�

.‚È�בחומ�]�ב�י שנכבשו [פירות��לק�ת[פירות ְְִָָ
לה�ציאשנתבשלו] וא� מ�ר; ��פ�, לר�� א� � ְְִִָ�ְְִֵֶַָָָ��חט�

אס�ר אבלמימיה�, מימיו, ��ז�ב� ה�לג את מר�קי� ואי� . ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ה�ערה לת�� א� ה��ס לת�� ה�א וה�סר.מר�ק ה��� ְְְְְֵֶַַַַַָָֹ

בשלו] שלא בשלו]וה�ליל�ת[ענבי� שלא �ר�ק�[שיבלי� ְְְִִֶַָ
�יכה מח�רי� א� � י�� לגמר[כתישה]מ�ע�ד ל� אס�ר , ְְִִ�ְִִִָָָֹ

לגמר ל� מ�ר ��ד, �חיקה מח�רי� וא� ���ת; ְִָֹ�ְִִַָָָ�ְְְִִַָָָ�יכת�
���ת הריפ�ת�חיקת� �חיקת לגמר ל� מ�ר לפיכ�, . ְְְִִַָָָָ�ְְִִִַָָֹ
שעורי�] ה�ר�ר[גרעיני גדולה]�ע� ה�דרה[כ� �ת�� ְְְֵֵַַָָ

הא�. מעל א�ת� ���רידי� אחר ְִִֵֵֶַַַַָָָ���ת,

.„Èמליל�ת מאכל]ה��לל דבר באצבעותיו מ�לל[מפורר � ְִֵֵַ
�ד� יראה ��א �די �ט�ר����י, �פיו, ה��נק היה. וא� ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

גרו�]��נח �פיו[מכאבי לינק ל� מ�ר הבהמה]� ,[מדדי ֵַ�ְִִָֹ
וא� �זר�, לא צער� �מ��� יד, �לאחר מפרק �ה�א ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹמ�ני

ס�נה. �� �אי� �י ִֵֶַַָָָעל

.ÂË�וענבי זיתי� א� � ���ת מ�קי� מה� ��ב� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�ר�ת
�זרה ��ת; מ�צאי עד ה��קי� א�ת� ל���ת אס�ר � ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָה�
ה� ור��ני� ��תי� וא� ���ת. א�ת� ויסחט ית��� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ��א
וא� מ�רי�; מה� ��ב� מ�קי� לאכילה, הכניס� א� �ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ�ְִִָ
��ת מ�צאי עד אס�רי� מה� ��ב� מ�קי� לדרכ�, .הכניס� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

.ÊË�מ�קי מה� ויצא� ��ת, מערב �ר�ק� וענבי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזיתי�
מ�רי� � �מעצמ� ��ת מערב �ר�ק� �ב� ח��ת וכ� ; ְֵַָ�ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

מק�� �א� �אי� מ�רי�; ���ת, מה� ה��צאי� ִֵֶָָָ�ְְְִִֵֶַַַָמ�קי�
מ�ערב ר�ק� ��בר .לגזרה, ְְְִִִֵֶֶֶָָָָ

.ÊÈי� על א� לפיכ�, ה�. מלאכ�ת מאב�ת �ב�רר, ְְֲִִֵֵֵֶַַָָז�רה
למל מנ�ח���ר �כ�ה�א אצ�ע�תיו, �רא�י מליל�ת ל ֶ�ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ

הקליפה] להפריח מפיו אויר �כל[מוציא אחת �יד� מנ�ח ,ְְְֵַַַַָָ
�קנ���ח� לא אבל נפה]� �תמח�י[מי� [קערהולא ְְְְֲַָָֹֹֹ

ח�ב.גדולה] �ה�א �בכברה, �נפה ינ�ה ��א �זרה ,ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ה�א;[מנפה]והמ��ר מר�ד א� ��רר ��לדת �מרי�, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָ

צל�לי� מי� א� צל�ל יי� לס�� ���ר �י על א� ְְִִִֵַַַָָ�ְִִֶַַָלפיכ�,
�קפיפה א� ���דר[סל]�ס�דרי� ��ה יע�ה לא � מצרית ְְְֲִִִִִֶַָָֹ�ַָָ

הכלי] לפי דחיסתו ע��ה[ע"י �ה�א �דר� יע�ה ��א ;ְֲֶֶֶֶֶֶַֹ
�מ��רת ל��ר ויב�א את.�חל, לתל�ת אס�ר וכ� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ל��ר יב�א ��א � �חל ע��ה �ה�א �דר� .המ��רת ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
המח�� חמאה]וכ� א�[מייצר לפיכ�, ה�א; ��רר ��לדת , ְְְִֵֵֵֶֶַַַָ

יח�� לא לדב�, ואג�זי� �מ�מי� ���תני� �י [יפרידעל ְִִֶַ�ְְְְֱִִִֵֶַַֹ
הדבש] .�יד�מ� ְָ

.ÁÈלדת�� זה הרי � לב�ל� �די �ק �ק ה�רק את ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהמח��
וח�ב ה�חתט�ח�, את לא מר�קי� אי� לפיכ�, [תבואה; ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹ
בהמה] �י�מאכל ��ה �י� �המה, לפני החר�בי� את ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹולא

�ט ��ראה מ�ני � ה�ל�עי��ח���ה את מח�כי� אבל . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
טחינה �אי� � ה�לבי� לפני ה�בלה ואת �המה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָלפני

עמיר�פר�ת �ל אל��ת �מ�ירי� בהמה,[חציר]. לפני ְֲִִֵַ�ְְִִֵֵֶָָ
אל��ת[מרסק]�מפספס לא אבל קט��ת; אל��ת �יד� ְְְֲֵַָ�ְֲֲַָֹ�

��ה� ה�רח מ�ני .�ד�ל�ת, ְְִֵֶֶַַָֹ

.ËÈוק�רנית ואז�ב סיאה צמחי�]חבילי �ה�,[מיני וכ��צא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
וא�כל וק�ט� מה�, מס��ק � �המה למאכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ�הכניס�
יע�ה ��א � הר�ה �יד� לא אבל אצ�ע�תיו; ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�רא�י

לדק ויב�א �חל, ע��ה �ה�א .[לכתוש]�דר� ְְְֶֶֶֶָָֹֹ

.Îה�אכל לת�� ל�� �ה�, וכ��צא �ל�לי� לדק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹה�רי�
�יד���ת ��ת� זה הרי �בקערה[קת]� אבלה��י�, . ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

ח�ב � ט�ח��מכ��ת �ה�א מ�ני לבריא, אס�ר לפיכ�, ; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ס�ני� י�חק ��א �זרה � ���ת .להתר�א�ת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ

.‡Î�ריאי� מאכל �אינ� �ברי� יאכל לא �ג���יצד? , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
�פיאה צמחי�]אז�בי� �ג��[מיני המ�ל�לי�, �ברי� ולא ; ְְְְְְֲִִִִַַָָֹ

�� וכ��צא ה�ריאי�לענה �ר� �אי� �ברי� י��ה לא וכ� . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ס�ני� �� ���ל� מי� �ג�� .וע�בי�[תרופה]ל���ת�, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָ

.·Î�לאכל ה�ריאי� ��ר� �מ�קי� אכלי� אד� ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָא�כל
והאז�בול���ת� וה���ת ה�ס�ר �ג�� צמחי�], א�[מיני ; ְְְִַָ�ְְְְֵַַָָ
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מ�ר, � �ה� להתר�א�ת �די וא�כל� מר�אי�, �ה� �י ָ�ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָעל
חל�ית �תה �ריאי�. מאכל וה� צמח]ה�איל מ�ד�[מי� ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹ

���ת, ל���ת� מ�ר � וה�ל� ��תה ה�א והרי ְְִַָָ�ְֲֵֵֶַַַָה��ת,
החל�ית ל���ת ה�ריאי� ��הג� ו��תי��מק�מ�ת ; ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָ

ה�צרי אוכלי�]זית�ס מיני כמה של מק��[ערבוב .�כל ְְִִֵַָָ

.‚Î��לס מ�ר � �ה� לס�� ה�ריאי� ��ר� �מני� ָָ�ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָוכ�
ה�ריאי� ו�אי� לרפ�אה; ��ת��� �י על וא� ���ת, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ה�

הח��� אס�רי�. �ה�, יי�[כואב]סכי� יס�� לא � �מתניו ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ
�מק�� א�א ורד, �מ� ולא ה�מ�; את ה�א ס� אבל ְְֲֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹוחמ�,

א�ת� סכי� מק���ה�ריאי� �כל �מלח �מ� לס�� �מ�ר .. ְִִִֶַָ�ְֶֶֶַָָָָ
צ�מת�[לקתה]נ�פה � רגל� א� ואינ�[מכווצה]יד� �יי�, ְְְְְִִֵַַָָָ

ענג היה וא� �חמ�; אס�ר[איסטניס]צ�מת� �יי� א� ,. ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹ

.„Î;ויפלט החמ�, את �ה� יג�ע לא � ���יו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהח���
�ב�לע ה�א, מג�ע יערער��אבל לא �גר�נ�, הח��� . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

וא�[יגרגרנו] � הר�ה �מ� ה�א ��לע אבל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָ��מ�;
נתר�א ה�צטכינתר�א, את ל�עסי� אי� הנוט�. [שר� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַ

��ת���מעצי�] �זמ� ���ת, �ס� ה��י� את �פי� ואי� ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
מ�ר ה�ה, לריח נת��� וא� .לרפ�אה; ְְְְִִִֵֵֶַַַָ�ָ

.‰Î.�העי �ב על ה�א נ�ת� אבל העי�, לת�� יי� נ�תני� ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָאי�
�פל משהו]ורק שטע� לפני האד� העי�[רוק �ב על אפ�� , ְֲִִֵַַַָָֹ

קיל�ר לעי�]אס�ר. �[משחה ��ת מערב א�ת� ��רה ִֵֶֶֶַָָָָ
ח��� ואינ� ���ת, עיניו �ב על ��קהמעביר� מי . ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ידחק�� ולא לר�את�; �די �מי עליו יכר� לא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ�אצ�ע�,
�� מ��� לה�ציא �די .�יד� ְְְִִֵֶָָ

.ÂÎי�� על ולא ה��ה, ��י על ו�מ� ח�י� נ�תני� ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאי�
ה��ה[בד]מ�� על ל�נ� מ�� ��י על ולא ה��ה, ְְִֵֶַַַַַַַַָָֹ�על

ל��ה וי�רד ו��תת ל��ה, ח�� ה�א נ�ת� אבל .���ת; ְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָ
ע�יק היה וא� ה��ה; ��י על יב� מ�� �[יש�]ונ�תני� ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ

�רט�האס�ר �ה�א מ�ני ,. ְְִִִֵֶָָ

.ÊÎמחזירי�[נפלה]��ר�ה[תחבושת]רט�ה �לי, ��י על ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
להחזיר� אס�ר קרקע, ��י על �ר�ה וא� �מ�יחי�א�ת�; . ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָ

�ב�ת א��ר �אי� ��ק��, לכ�ח�ה ה��ה ��י על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָרט�ה
[� השביתה להרבות דרבנ� מק��,��ק��[איסור �בכל . ְְִַָָָ

ימרח ��א הרט�ה, את מק�חי� ואי� ה��ה; �י .מק�חי� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

.ÁÎ��ס�� וה�א � ���ת מעי� �בני �ממ�מ�י� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָסכי�
ע��ה �ה�א �דר� יע�ה ��א �די אחת, �בת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹוימ�מ�

���ת�חל מתע�לי� ואי� זה. מתע�ל? ה�א זה אי . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
וי�יע ��יגע עד �כח ��פ� על עד���רסי� ��ה�� א� , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַֹ

���ת, ���יע �די עצמ� את לי�ע �אס�ר � וי�יע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ��יגע
רפ�אה �ה�א �ימ�ס�תמ�ני �קרקע לעמד אס�ר וכ� . ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ

מלוחה] �מר�אה.[קרקע ��ע�לת מ�ני י�ראל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ��אר�

.ËÎ� ולא ���ל�לי�, �מי� ר�חצי� ���בעי�אי� טיט ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַֹ
ה�א��י��� מ�רה �מי ולא סד��[מלוכלכי�], �י� ולא , ְְְְְְְִִֵַָָֹֹ

ה�ד�ל[המלח] ���� הרעי� ��י� ולא א��, ��ל מ�ני � ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ה� ענג"צער ל��ת "וקראת וכת�ב: לא, א� לפיכ�, ; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

חטטי� ל� ��� �י על א� � מ�ד עלה א�א �ה�, ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָנ��הה
מ�ר.[שחי�] ָ�ְֹ�רא��,

.Ïצ�אה� מלכלכ�ת ידיו הי� וא� �מגרדת; מת�רדי� ְְָָ�ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָאי�
ח��� ואינ� �דר�� ��רד �טיט, �מפרכי�א� סכי� . ְְְְְְִִִֵֵֵַָָ

המכה] גלדי וא�[משפשפי� לבהמה; לא אבל לע�ג�, ְְְְְֲִִֵַָָָָֹלאד�
�פר�� �סיכה צער� להסיר מ�ר צער, ל� �המההיה . ַַָָָ�ְְְֲִִֵֵַָָָָָ

�ר�יני� בהמה]�אכלה �חצר[מאכל א�ת� מריצי� הר�ה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
אחז� וא� ��תר�א; א�ת�[שט�]��ביל מעמידי� ,�� ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָ

ס�ני� ל� י�חק ��א ח���י� ואי� ��צט��, ��ביל .��י� ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.‡Ïת��� האכל את מקיאי� �ברי�[להקלה]אי� ��ה . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
�ס� בליעה]אמ�רי�? חומר י�חק[באמצעות ��א � ְְֲִִֶַָֹ

מ�ר �להקיא, �יו לת�� יד� להכניס אבל ואס�רס�ני�; . ְְְְֲִִִִַַָָָָ�ְָָ
הראי לה�ציא �די �ינ�ק �ל �רס� �[צרכי�]לדחק ��� ְְְְְִִִִֵֵֶֶָֹ
המ�ל�לי� ס�ני� לה�ק�ת� יב�א ��ס��א לכ��ת �מ�ר . ְְְְְִִֶַַַַָָָ�ְִָ

���ת ה���ר רוח]על כוסות להעל�ת�[כעי� מ�ר�די וכ� . ְְְְֲֵֵַַַַַָ�ָ
מפרקתו]לח�ק ה�ט�[בבגדי�]�לל��[ליישר ,את ְְֵֵֶַַַָָ

אזני� האוזניי�]�להעל�ת לגידי �כלי[רפואה �י� ��ד ,�י� ְְְֲִִִֵֵַַַָָ
אנקלי הנשימה]�להעל�ת להקלת הלב שכנגד ��ל[תנו� ; ְְְֲִֶַַָ

לחש �די �ס�ני� א�ת� ע��י� אי� � �ה� וכ��צא ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹא��
מה�.[לחשוש] צער ל� וי� ְְִִֵֵֶַַָל�חיקה,

.·Ï�ברי�� אי� לפיכ� מלאכ�ת. מאב�ת [מנפי�]המר�ד, ְְְְֲִִֵֵֵַַָָ
�כברה ה�ב� �ב�[בנפה]את �� ��� ה�ברה י�יח ולא ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ה��� ��רד ��ביל �ב�� �ה�א[הקליפה]�מק�� מ�ני � ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
לאב�ס�מר�ד �מ�לי� �כברה ה�ב� נ�טל אבל [סל. ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

לבהמה] �האכלה ה�לכה ��עת ה��� ��רד �י על א� ,ְִִֵֵֶַַַַָָ
לכ�. מת��� אינ� ְְֲִֵֵֵֶַָ�הרי

.‚Ïוקמח]מג�ל מי� אי�[מערבב לפיכ� ל�; מ��� ח�ב , ְְִִֵֵַַָָָ
קלי קמח קלוייה]מג�לי� מחטה יב�א[שנעשה ��א הר�ה, ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

קלי �אינ� קמח מעטלל�� מעט ה�לי את לג�ל �מ�ר .. ִֵֶֶַָָ�ְְְִֵֶַַַַָָ
�� ואחר א�ת�, ��ל� �לי� הביאה ��א �ב�אה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹאבל
ה�קראת והיא �חל, היא �הרי ��ה, טחינה א�ת� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹטחנ�
�בת הר�ה �� וכ��צא �חמ� מ��ה לג�ל מ�ר � ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�ִָ'�תית'
��ראה מ�ני אס�ר, � ק�ה אבל ר�; ��היה וה�א, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאחת;
�� ואחר ה�תית, את נ�ת� �יצד? ל���ת; וצרי� ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ�ל�.

החמ�. את ֵֶֶַֹנ�ת�

.„Ï�תבואה]ה�רס של רא�י[סובי� �אינ� �י על א� � ַ�ְִֵֶַַָָ
וכ��צאלג�ל העפר לג�ל יב�א ��א א�ת�; ��בלי� אי� , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ה�רס��� ��י על מי� ונ�תני� ה�רוד. �� �מ�לי� ,�] ְְִִֵַַַַ�ְְִַַָָ
�ל�כ�] יראה ��א �יד�, ממרס אינ� אבל וערב; .�תי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹ

��תערב עד לכלי מ�לי מנער� נתערב, לא ונ�ת�א� ; ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
ה�רס� לערב �מ�ר ה�ורי�. לפני א� ה�רנג�לי� ְָ�ְֵַָָ�ְְְְְִִִִֵֵַַַָלפני
ונ�ת� הר�ה, �כלי� א�ת� �מח�ק אחד, �כלי ז� �ר� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָעל
��ר, אפ�� אחד �כלי �מערב �בהמה; �המה �ל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָלפני

��רי� .אפ�� ֲִִַ

.‰Ïה�א� �דר� ���ת, וע�� ח�ה �המה מאכילי� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאי�
לידי א� קטנ��ת, �תי�ת לידי יב�א ��א � �חל ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹמאכיל

וכ��צ קמח ��לי�ת ���תא ה�מל יאכיל לא �יצד? . ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
יר�י� ולא ימי�, אר�עה א� �ל�ה עגל[יושיב]מאכל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

�בת �מי� �ר�יני� לת�כ� וי�� �יו ויפ�ח �� ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַוכ��צא
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מ�ר, � �ה� להתר�א�ת �די וא�כל� מר�אי�, �ה� �י ָ�ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָעל
חל�ית �תה �ריאי�. מאכל וה� צמח]ה�איל מ�ד�[מי� ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹ

���ת, ל���ת� מ�ר � וה�ל� ��תה ה�א והרי ְְִַָָ�ְֲֵֵֶַַַָה��ת,
החל�ית ל���ת ה�ריאי� ��הג� ו��תי��מק�מ�ת ; ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָ

ה�צרי אוכלי�]זית�ס מיני כמה של מק��[ערבוב .�כל ְְִִֵַָָ

.‚Î��לס מ�ר � �ה� לס�� ה�ריאי� ��ר� �מני� ָָ�ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָוכ�
ה�ריאי� ו�אי� לרפ�אה; ��ת��� �י על וא� ���ת, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ה�

הח��� אס�רי�. �ה�, יי�[כואב]סכי� יס�� לא � �מתניו ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ
�מק�� א�א ורד, �מ� ולא ה�מ�; את ה�א ס� אבל ְְֲֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹוחמ�,

א�ת� סכי� מק���ה�ריאי� �כל �מלח �מ� לס�� �מ�ר .. ְִִִֶַָ�ְֶֶֶַָָָָ
צ�מת�[לקתה]נ�פה � רגל� א� ואינ�[מכווצה]יד� �יי�, ְְְְְִִֵַַָָָ

ענג היה וא� �חמ�; אס�ר[איסטניס]צ�מת� �יי� א� ,. ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹ

.„Î;ויפלט החמ�, את �ה� יג�ע לא � ���יו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהח���
�ב�לע ה�א, מג�ע יערער��אבל לא �גר�נ�, הח��� . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

וא�[יגרגרנו] � הר�ה �מ� ה�א ��לע אבל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָ��מ�;
נתר�א ה�צטכינתר�א, את ל�עסי� אי� הנוט�. [שר� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַ

��ת���מעצי�] �זמ� ���ת, �ס� ה��י� את �פי� ואי� ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
מ�ר ה�ה, לריח נת��� וא� .לרפ�אה; ְְְְִִִֵֵֶַַַָ�ָ

.‰Î.�העי �ב על ה�א נ�ת� אבל העי�, לת�� יי� נ�תני� ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָאי�
�פל משהו]ורק שטע� לפני האד� העי�[רוק �ב על אפ�� , ְֲִִֵַַַָָֹ

קיל�ר לעי�]אס�ר. �[משחה ��ת מערב א�ת� ��רה ִֵֶֶֶַָָָָ
ח��� ואינ� ���ת, עיניו �ב על ��קהמעביר� מי . ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ידחק�� ולא לר�את�; �די �מי עליו יכר� לא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ�אצ�ע�,
�� מ��� לה�ציא �די .�יד� ְְְִִֵֶָָ

.ÂÎי�� על ולא ה��ה, ��י על ו�מ� ח�י� נ�תני� ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאי�
ה��ה[בד]מ�� על ל�נ� מ�� ��י על ולא ה��ה, ְְִֵֶַַַַַַַַָָֹ�על

ל��ה וי�רד ו��תת ל��ה, ח�� ה�א נ�ת� אבל .���ת; ְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָ
ע�יק היה וא� ה��ה; ��י על יב� מ�� �[יש�]ונ�תני� ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ

�רט�האס�ר �ה�א מ�ני ,. ְְִִִֵֶָָ

.ÊÎמחזירי�[נפלה]��ר�ה[תחבושת]רט�ה �לי, ��י על ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
להחזיר� אס�ר קרקע, ��י על �ר�ה וא� �מ�יחי�א�ת�; . ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָ

�ב�ת א��ר �אי� ��ק��, לכ�ח�ה ה��ה ��י על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָרט�ה
[� השביתה להרבות דרבנ� מק��,��ק��[איסור �בכל . ְְִַָָָ

ימרח ��א הרט�ה, את מק�חי� ואי� ה��ה; �י .מק�חי� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

.ÁÎ��ס�� וה�א � ���ת מעי� �בני �ממ�מ�י� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָסכי�
ע��ה �ה�א �דר� יע�ה ��א �די אחת, �בת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹוימ�מ�

���ת�חל מתע�לי� ואי� זה. מתע�ל? ה�א זה אי . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
וי�יע ��יגע עד �כח ��פ� על עד���רסי� ��ה�� א� , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַֹ

���ת, ���יע �די עצמ� את לי�ע �אס�ר � וי�יע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ��יגע
רפ�אה �ה�א �ימ�ס�תמ�ני �קרקע לעמד אס�ר וכ� . ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ

מלוחה] �מר�אה.[קרקע ��ע�לת מ�ני י�ראל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ��אר�

.ËÎ� ולא ���ל�לי�, �מי� ר�חצי� ���בעי�אי� טיט ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַֹ
ה�א��י��� מ�רה �מי ולא סד��[מלוכלכי�], �י� ולא , ְְְְְְְִִֵַָָֹֹ

ה�ד�ל[המלח] ���� הרעי� ��י� ולא א��, ��ל מ�ני � ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ה� ענג"צער ל��ת "וקראת וכת�ב: לא, א� לפיכ�, ; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

חטטי� ל� ��� �י על א� � מ�ד עלה א�א �ה�, ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָנ��הה
מ�ר.[שחי�] ָ�ְֹ�רא��,

.Ïצ�אה� מלכלכ�ת ידיו הי� וא� �מגרדת; מת�רדי� ְְָָ�ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָאי�
ח��� ואינ� �דר�� ��רד �טיט, �מפרכי�א� סכי� . ְְְְְְִִִֵֵֵַָָ

המכה] גלדי וא�[משפשפי� לבהמה; לא אבל לע�ג�, ְְְְְֲִִֵַָָָָֹלאד�
�פר�� �סיכה צער� להסיר מ�ר צער, ל� �המההיה . ַַָָָ�ְְְֲִִֵֵַָָָָָ

�ר�יני� בהמה]�אכלה �חצר[מאכל א�ת� מריצי� הר�ה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
אחז� וא� ��תר�א; א�ת�[שט�]��ביל מעמידי� ,�� ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָ

ס�ני� ל� י�חק ��א ח���י� ואי� ��צט��, ��ביל .��י� ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.‡Ïת��� האכל את מקיאי� �ברי�[להקלה]אי� ��ה . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
�ס� בליעה]אמ�רי�? חומר י�חק[באמצעות ��א � ְְֲִִֶַָֹ

מ�ר �להקיא, �יו לת�� יד� להכניס אבל ואס�רס�ני�; . ְְְְֲִִִִַַָָָָ�ְָָ
הראי לה�ציא �די �ינ�ק �ל �רס� �[צרכי�]לדחק ��� ְְְְְִִִִֵֵֶֶָֹ
המ�ל�לי� ס�ני� לה�ק�ת� יב�א ��ס��א לכ��ת �מ�ר . ְְְְְִִֶַַַַָָָ�ְִָ

���ת ה���ר רוח]על כוסות להעל�ת�[כעי� מ�ר�די וכ� . ְְְְֲֵֵַַַַַָ�ָ
מפרקתו]לח�ק ה�ט�[בבגדי�]�לל��[ליישר ,את ְְֵֵֶַַַָָ

אזני� האוזניי�]�להעל�ת לגידי �כלי[רפואה �י� ��ד ,�י� ְְְֲִִִֵֵַַַָָ
אנקלי הנשימה]�להעל�ת להקלת הלב שכנגד ��ל[תנו� ; ְְְֲִֶַַָ

לחש �די �ס�ני� א�ת� ע��י� אי� � �ה� וכ��צא ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹא��
מה�.[לחשוש] צער ל� וי� ְְִִֵֵֶַַָל�חיקה,

.·Ï�ברי�� אי� לפיכ� מלאכ�ת. מאב�ת [מנפי�]המר�ד, ְְְְֲִִֵֵֵַַָָ
�כברה ה�ב� �ב�[בנפה]את �� ��� ה�ברה י�יח ולא ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ה��� ��רד ��ביל �ב�� �ה�א[הקליפה]�מק�� מ�ני � ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
לאב�ס�מר�ד �מ�לי� �כברה ה�ב� נ�טל אבל [סל. ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

לבהמה] �האכלה ה�לכה ��עת ה��� ��רד �י על א� ,ְִִֵֵֶַַַַָָ
לכ�. מת��� אינ� ְְֲִֵֵֵֶַָ�הרי

.‚Ïוקמח]מג�ל מי� אי�[מערבב לפיכ� ל�; מ��� ח�ב , ְְִִֵֵַַָָָ
קלי קמח קלוייה]מג�לי� מחטה יב�א[שנעשה ��א הר�ה, ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

קלי �אינ� קמח מעטלל�� מעט ה�לי את לג�ל �מ�ר .. ִֵֶֶַָָ�ְְְִֵֶַַַַָָ
�� ואחר א�ת�, ��ל� �לי� הביאה ��א �ב�אה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹאבל
ה�קראת והיא �חל, היא �הרי ��ה, טחינה א�ת� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹטחנ�
�בת הר�ה �� וכ��צא �חמ� מ��ה לג�ל מ�ר � ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�ִָ'�תית'
��ראה מ�ני אס�ר, � ק�ה אבל ר�; ��היה וה�א, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאחת;
�� ואחר ה�תית, את נ�ת� �יצד? ל���ת; וצרי� ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ�ל�.

החמ�. את ֵֶֶַֹנ�ת�

.„Ï�תבואה]ה�רס של רא�י[סובי� �אינ� �י על א� � ַ�ְִֵֶַַָָ
וכ��צאלג�ל העפר לג�ל יב�א ��א א�ת�; ��בלי� אי� , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ה�רס��� ��י על מי� ונ�תני� ה�רוד. �� �מ�לי� ,�] ְְִִֵַַַַ�ְְִַַָָ
�ל�כ�] יראה ��א �יד�, ממרס אינ� אבל וערב; .�תי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹ

��תערב עד לכלי מ�לי מנער� נתערב, לא ונ�ת�א� ; ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
ה�רס� לערב �מ�ר ה�ורי�. לפני א� ה�רנג�לי� ְָ�ְֵַָָ�ְְְְְִִִִֵֵַַַָלפני
ונ�ת� הר�ה, �כלי� א�ת� �מח�ק אחד, �כלי ז� �ר� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָעל
��ר, אפ�� אחד �כלי �מערב �בהמה; �המה �ל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָלפני

��רי� .אפ�� ֲִִַ

.‰Ïה�א� �דר� ���ת, וע�� ח�ה �המה מאכילי� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאי�
לידי א� קטנ��ת, �תי�ת לידי יב�א ��א � �חל ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹמאכיל

וכ��צ קמח ��לי�ת ���תא ה�מל יאכיל לא �יצד? . ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
יר�י� ולא ימי�, אר�עה א� �ל�ה עגל[יושיב]מאכל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

�בת �מי� �ר�יני� לת�כ� וי�� �יו ויפ�ח �� ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַוכ��צא
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למק�� ותרנג�לי�, י�ני� �י לת�� י�� לא וכ� ְְְְְְִִִִֵֵַַַָֹאחת.
להחזיר[בגרו�] יכ�לי� ה�א[להוציא]�אינ� מאכיל אבל ; ְְְֲֲִִִֵֶַַָָ

לת�� נ�ת� א� מע�ד, א�ת� �מ�קה מע�ד, ה�המה ְֵָ�ְְֶַָָ�ְְֵֶַָאת
��כ�לה �מק�� עצמ�, �פני וכר�יני� עצמ� �פני מי� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�יה

להחזיר.להחזיר ��כ�ל �מק�� �יד�, לע�� מאכיל וכ� . ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
א�כלי�. וה� לפניה� ���� ל�מר, צרי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָואי�

.ÂÏ��ג� עליו, ��ז�נ�תיו �מי אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִֶֶַָָָָ��ה

מי אבל ותרנג�לי�; וא�זי� ה�ית וי�ני וח�ת� ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ�המ��
�דב�רי� ��ב� וי�ני חזיר �ג�� עליו, מז�נ�תיו ְְְְֲִִֵֵֶָָָָ�אי�

מי� לא מז�� לא לפניה� י�� לא לאד�� �מ�ר . ְִִִֵֵֶַָֹֹֹ�ְָָָ
אבל א�כלת, והיא ע�בי� ��י על �המ�� ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָלהעמיד

�הקצה דבר ��י על א�ת� יעמיד וע�מד[מוקצה]לא . ֲִֵֶַַַָָָֹ�ְְֵָ
מ���. ותאכל ה�קצה ל�בר �ניה ��חזיר �די ְְִֶֶַֹ�ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�פניה
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� הקכ"ד לה�יחה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַַָ
ה�ציר, ��עת מ�ֿהענבי� ונפל מהֿ���ר ְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָלענ�י�
ול�ר לעני תל�ט לא �רמ� "�פרט אמר�: ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹוה�א

את�" i)�עזב ,hi `xwie)יני� �� נת�אר� �כבר , ְְֲֲִִֵַַָָָֹֹ
�אה �מ�כת ז� e)מצוה wxt)נ�הגת ואינ� ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָ

�אר�. א�א ִֶֶַָָָָמ�ֿה��רה

� הרי"ג מ�אס��ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְֱִֶַ
�צירת�, ��עת מ�ֿה�ר� ה��פלי� ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָאתֿה�ר�רי�
לא �רמ� "�פרט אמר�: וה�א לענ�י�, י�ח� ְְְְְֲִִֶֶַָָֹ�ֶָא�א

נת�א(my)תל�ט" �כבר לע�ה. נ�ק זה וג� ר�, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָ
�אה �מ�כת ז� מצוה b)�יני dpyn f wxt). ְְִִֵֵֶֶַָָ

� הקכ"ב עמרה�צוה לה�יח ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
dcya)ה�כחה egkypy zeceb`e zenel`)וה�א , ְְִַָ

לאֿת��ב ��דה עמר "ו�כח� יתע�ה: ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹאמר�
יהיה" ולאלמנה ל�ת�� ל�ר hi)לקח�� ,ck mixac), ְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

ה�א � יהיה", ולאלמנה ל�ת�� "ל�ר �אמר ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָזה
�לקט �אמר �מ� הע�ה, וה�א לה�יח� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָה���י
��ארנ� �מ� הע�ה �ה�א את�", "�עזב ְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ�פאה

(`kwÎkw dyr zeevn)ֿ�מ נ�הגת אינ� ז� וג� ,ְִֵֶֶַָ
ז� מצוה �יני �� נת�אר� �כבר �אר�. א�א ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָה��רה

�אה e)�מ�כת wxte d wxt). ְֵֶֶַָ

� הרי"ד מ�קחתה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְִַַַָ
��דה עמר "ו�כח� אמר�: וה�א ה�כחה, ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹעמר

לקח��" ל�ל(my)לאֿת��ב נ�הגת ה�כחה וכ� , ְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹ
�א� לע�ה, נ�ק זה וג� �איל�. �י� ��ב�אה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�י�

אמר� וה�א לענ�י�, להחזיר ח�ב � �לקח� ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָעבר
ולאלמנה" ל�ת�� "ל�ר k`)יתע�ה: ,my)כבר� . ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ

ה�א ��לל ודע �אה. �מ�כת ז� מצוה �יני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנת�אר�
�� ��� לאֿתע�ה ��לֿמצות (`zexytאצלנ�: ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

(l����� ע�ה, miiwl)ק��� ozipy onf lk=)ע�ה ְֲֲִִֵֵֵֶ
�ג�� �ל�קה, יק�מ�� לא וא� ל�קה; �אינ� ���ְְְְִֵֶֶֶֶַָֹ

קצר� �א� � מלק�ת(=miiprl)ה�אה יתח�ב לא ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ
�� א� וכ� ��לי�. ל�נ� יכ�ל א�א ��קצר ְְְְֳִִִִִִֵֶֶַָָָָֹ�זמ�
�ע�ר מ�ֿה�צק נ�ת� � ול�� �טחנ� ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָאתֿהח�י�
�אבד� ארע א� אבל מ�ֿה�אה. �� ח�ב ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמהֿ�היה
ל�קה, זה הרי � ���רפ� א� לגמרי הח�י� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָא�ת�
�יד�, ��ל� א� �לֿ��� ;��� ע�ה ק�� ��א ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹ�יו�
ואל �מירא. עד הח�י� �לֿא�ת� את �אכל ְְְִִִֶֶַַַַָָָָ�ג��

מ��ת �גמרא �אמר� לנ�(fh.)�ח��ב אי� "אנ� : ְְְִֵֶַַָָָָָָ
זאת owd)א�א geliy)"אחרת jiiyוע�ד eay avn) ְֶֶֶַָֹ

jk ici lre Ð e`ll wzipd dyrd z` oda lhal

(zewln aiigzdl��ונתק ,(`xnba my xxazne) ְְִֵַ
ה�אה היא ה"אחרת" aeygz)�א�ת� l`)מע��� ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

א�א לא, � �לבד ��אה א�א זה �י� יהא ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ��א
וכלֿמהֿ��ינ� ה�אה ל�מר: רצ�נ� "אחרת" ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָעני�
וה�כחה וה�קט �ה�רט לפי ה�אה. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ�די�
מע�ה, �� ��� לאו ה�א מה� �לֿאחד ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָוהע�לל�ת

�� ולא(mda)ואפ�ר ק�מ� מעני� ��אה �אפ�ר מה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
`eneiwÎi)ק�מ� e` dyrd meiw zxev)ולא ��ל� א� ְְְִִֹ
elehia)��ל� i` e` dyrd meiw zexyt` leha zxev). ְִ

ק��� �� ��� ל�אה למדנ� ����� �ה�ת�ב ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלפי
את�" �עזב ול�ר "לעני יתע�ה: אמר� ה�א ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹע�ה
�בע�לל�ת. �ב�רט �ב�קט ��אה נאמר וזה �ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
לא קציר� ולקט �ד�. �את "לאֿתכ�ה ְְְְְְִֶֶֶַַַָָֹֹאמר:

- r"yz'd ixyz 'dÎ'c iriaxÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

תל�ט לא �רמ� �פרט תע�לל לא וכרמ� ְְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַֹֹתל�ט,
ה�כחה: �עמר ע�ד ואמר את�". �עזב ול�ר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹלעני
יהיה". ולאלמנה ל�ת�� ל�ר לקח�� ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹ"לאֿת��ב
���ק לאו היא �ה�אה ה�מרא ל��� ��צאנ� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוכיו�
"לעני �אמר: מ�ה ��� ע�ה על ולמד� ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלע�ה
ה�אוי� חמ�ת ��לֿא�� מ�מע את�", �עזב ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹול�ר
� ��� ע�ה ���� וכלֿזמ� לע�ה, ���ק ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלאו
ע�ה ק��� מ��� נבצר וא� ��כרנ�; �מ� ל�קה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָאינ�
א�ֿעלֿ לק�מ�, ל� �אפ�ר וכלֿזמ� �ל�קה. ���ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָ
לק�מ� נצ�ה� א�א ל�קה, �אינ� ע�ה ק�מ� ��א ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�י
ה�או על ו�עבר אפ�ר אי ��בר ��דע עד ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ�לבד

� ��� ע�ה לק��� אפ�ר�ת ��� נ�ארה (wx)ולא ְְְְֲֲִִֵֶֶָָֹ
והבינה�. זה עני� ודע ל�קה. ְְֲִִֵֶֶַַָָאז

ה'תש"ע תשרי ד' שלישי יו�
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� הק"ל להפרי�ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

וג� מ�ֿה�מ�ה, �לי�ית �כלֿ�נה עני ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָמע�ר
מ� ���ית �ל�מר: � ה�לי�ית, אחרי ְְְֲִִִִִִִֵַַַַַ��לי�ית
�ל� "מקצה יתע�ה: אמר� וה�א ה�מ�ה, �ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ

וג�'" �ב�את� אתֿ�לֿמע�ר ��ציא (mixac�ני� ְְְְִִֶַַָָָ
(gk ,ci�אר� א�א מ�ֿה��רה ח�בה אינה ז� וג� .ְְִֵֶֶֶַַָָָָ

�אה �מ�כת ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָי�ראל
(g wxt)מאי� c)�במ�כת wxt).מע�ר�ת �במ�כת ְְְְֶֶֶֶַַַַַ

מס�ר �מק�מ�ת מפ�רי� מ�נ� עניני� ְְִִִָָ�ְְְִִִֶַָָָוכ�ה
מכ�ירי� �מ�כת זרעי� מ�כ��ת wxtמ�אר seq) ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָ

(a�וידי(b dpyn c wxt). ְִָָ

� הקצ"ה צדקהה�צוה ל�� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
על ה���י �א �כבר לה�. �להרחיב החל�י� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ�לח�ק
�פ�ח "�תח אמר: ��ני�, �ל��נ�ת ז� ְְְִִִִַַַָָָֹמצוה

g)אתֿיד�" ,eh my)ר� �� "והחזק� ואמר: , ְְְְֱֵֶֶַַָָָ
ע��" וחי dl)ות��ב ,dk `xwie)וחי" ואמר: , ְְְִֵַַָָָָ

ע��" el)אחי� ,my)הא�ה �כלֿה�ס�קי� ה��נה , ְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
�י ונתמכ�� ענ�נ� ��כל�ל והיא: אחת, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַהיא
�מק�מ�ת ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְְֲִִִִֵַָָָמחס�ר�.

�כת��ת ר�� fq.)�בתרא(fq.)��ני�, `xza `aa), ִ�ְִָ�ְַָ
ח�ב ה�דקה מ� ה�ת�רנס עני �אפ�� ���לה, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ�בא
א� מ��� ��מ�� למי ה�דקה �ל�מר: ז�, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָ�מצוה

מ�עט. �דבר אפ�� � ��מ�ה� ְְֲִִֶָָָָלמי

� הרל"ב מ�ה�נעה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַַָ
��דע אחרי מאחינ� לענ�י� �רוחה צדקה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמ�תת

יכלת לנ� ו��� מ�ב� אמר��חק וה�א �ה�, לתמ� ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
אתֿיד� תק�� ולא אתֿלבב� תא�� "לא ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹיתע�ה:

האבי��" f)מאחי� ,eh mixac)מ�התנהג אזהרה וז� . ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
ל�. לרא�י מ�תת ���נע עד ה�מצנ�ת ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�מ�ת

ה'תש"ע תשרי ה' רביעי יו�
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יו�שלישֿירביעיד'ֿה'תשרי
� הקכ"ו להפרי�ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

�ד�לה, idy`�ר�מה ,zenexzay daeygde dlecbd) ְְָָ
(zenkd lkn zyxtenרא�ית" יתע�ה: אמר� ְְְִִֵֶַָוה�א
���ֿל�" וג�' c)�גנ� ,gi mixac)אינה ז� �מצוה . ְְְִִֵֶֶָָָ

נת�אר� �כבר י�ראל �אר� א�א מ�ֿה��רה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָנ�הגת
�ר�מ�ת. �מ�כת ז� מצוה ְְְִִֵֶֶַָ�יני

� הקכ"ט הלו��ה�צוה ��צט�� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָ
מ��ראל �מק�לי� מ�ֿה�ע�ר מע�ר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָלהפרי�
"ואלֿהלו�� יתע�ה: אמר� וה�א ל�הני�, ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹ�לת��
�ניֿי�ראל מאת �יֿתקח� אלה� ואמר� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ�ד�ר
�נחלתכ� מא�� לכ� נת�י א�ר ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאתֿה�ע�ר
מ�ֿה�ע�ר" מע�ר ה' �ר�מת מ��� ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַֹוהרמת�

(ek ,gi xacna)ה�א � זה ��ע�ר לנ�, �פר� .ֲֵֵֶֶַַָ
אמר: ל�ה�. י�ת� � מע�ר �ר�מת ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָֹה�קרא,

ה�ה�" לאהר� ה' אתֿ�ר�מת מ��� (my,"�נת�� ְְְֲִֵֶֶֶַַַַֹֹ
(gkזה מע�ר ��פרי�י� ה�ת�ב, �ר� �כבר .ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ

יתע�ה: אמר� וה�א ,��� וה�פה ְְְְְִֶֶֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�בחר
מ���" אתֿמק��� gk)"מ�לֿחל�� ,my)��ֿאחר ְְְִִִֶֶֶַַָָ

מ�ֿה�פה יפרי��ה� לא א� ח�טאי� �ה� ְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹהעיר,
חטא עליו "ולאֿת�א� יתע�ה: אמר� וה�א ,���ְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹ

אתֿחל�� xgaend)�הרימכ� wlgd `ed "alg") ְְֲִֶֶֶַ
al)מ���" ,my):אמר �א�� �לילה ה�א זה ולאו , ְְְִִִֶֶַָָָ

מ�ֿה�פה, א�ת� �הרימכ� חטא עליכ� יהיה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלא
זה והרי יחטא�. מ�ֿהרע יפרי��ה� �א� ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָמ�מע:
ע� נמנה �אינ� ע�ה, מ�לל ה�א לאו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ�מ�
ה�פה, מ� להפרי�� ���ה מ�יו� �ל�מר: ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָה�אוי�,

ספרי �ל��� מ�ֿהרע. להפרי�� �אי� (seqמ�מע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ
(gxw zyxt���הפר �א� א�מר, א�ה "מ�י� :ְְִִִִֵֶֶַַַָ

עו�? �נ�יאת �א�� מ�ֿה�בחר ��א ְְִִֶֶַַָָֹ�ִֶַֹא�ת�
�הרימכ� חטא עליו "ולאֿת�א� ל�מר: ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹ�למ�ד
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר מ���". ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָאתֿחל��
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תל�ט לא �רמ� �פרט תע�לל לא וכרמ� ְְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַֹֹתל�ט,
ה�כחה: �עמר ע�ד ואמר את�". �עזב ול�ר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹלעני
יהיה". ולאלמנה ל�ת�� ל�ר לקח�� ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹ"לאֿת��ב
���ק לאו היא �ה�אה ה�מרא ל��� ��צאנ� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוכיו�
"לעני �אמר: מ�ה ��� ע�ה על ולמד� ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלע�ה
ה�אוי� חמ�ת ��לֿא�� מ�מע את�", �עזב ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹול�ר
� ��� ע�ה ���� וכלֿזמ� לע�ה, ���ק ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלאו
ע�ה ק��� מ��� נבצר וא� ��כרנ�; �מ� ל�קה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָאינ�
א�ֿעלֿ לק�מ�, ל� �אפ�ר וכלֿזמ� �ל�קה. ���ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָ
לק�מ� נצ�ה� א�א ל�קה, �אינ� ע�ה ק�מ� ��א ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�י
ה�או על ו�עבר אפ�ר אי ��בר ��דע עד ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ�לבד

� ��� ע�ה לק��� אפ�ר�ת ��� נ�ארה (wx)ולא ְְְְֲֲִִֵֶֶָָֹ
והבינה�. זה עני� ודע ל�קה. ְְֲִִֵֶֶַַָָאז

ה'תש"ע תשרי ד' שלישי יו�

.‰ˆ˜ .Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הק"ל להפרי�ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

וג� מ�ֿה�מ�ה, �לי�ית �כלֿ�נה עני ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָמע�ר
מ� ���ית �ל�מר: � ה�לי�ית, אחרי ְְְֲִִִִִִִֵַַַַַ��לי�ית
�ל� "מקצה יתע�ה: אמר� וה�א ה�מ�ה, �ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ

וג�'" �ב�את� אתֿ�לֿמע�ר ��ציא (mixac�ני� ְְְְִִֶַַָָָ
(gk ,ci�אר� א�א מ�ֿה��רה ח�בה אינה ז� וג� .ְְִֵֶֶֶַַָָָָ

�אה �מ�כת ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָי�ראל
(g wxt)מאי� c)�במ�כת wxt).מע�ר�ת �במ�כת ְְְְֶֶֶֶַַַַַ

מס�ר �מק�מ�ת מפ�רי� מ�נ� עניני� ְְִִִָָ�ְְְִִִֶַָָָוכ�ה
מכ�ירי� �מ�כת זרעי� מ�כ��ת wxtמ�אר seq) ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָ

(a�וידי(b dpyn c wxt). ְִָָ

� הקצ"ה צדקהה�צוה ל�� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
על ה���י �א �כבר לה�. �להרחיב החל�י� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ�לח�ק
�פ�ח "�תח אמר: ��ני�, �ל��נ�ת ז� ְְְִִִִַַַָָָֹמצוה

g)אתֿיד�" ,eh my)ר� �� "והחזק� ואמר: , ְְְְֱֵֶֶַַָָָ
ע��" וחי dl)ות��ב ,dk `xwie)וחי" ואמר: , ְְְִֵַַָָָָ

ע��" el)אחי� ,my)הא�ה �כלֿה�ס�קי� ה��נה , ְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
�י ונתמכ�� ענ�נ� ��כל�ל והיא: אחת, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַהיא
�מק�מ�ת ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְְֲִִִִֵַָָָמחס�ר�.

�כת��ת ר�� fq.)�בתרא(fq.)��ני�, `xza `aa), ִ�ְִָ�ְַָ
ח�ב ה�דקה מ� ה�ת�רנס עני �אפ�� ���לה, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ�בא
א� מ��� ��מ�� למי ה�דקה �ל�מר: ז�, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָ�מצוה

מ�עט. �דבר אפ�� � ��מ�ה� ְְֲִִֶָָָָלמי

� הרל"ב מ�ה�נעה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַַָ
��דע אחרי מאחינ� לענ�י� �רוחה צדקה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמ�תת

יכלת לנ� ו��� מ�ב� אמר��חק וה�א �ה�, לתמ� ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
אתֿיד� תק�� ולא אתֿלבב� תא�� "לא ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹיתע�ה:

האבי��" f)מאחי� ,eh mixac)מ�התנהג אזהרה וז� . ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
ל�. לרא�י מ�תת ���נע עד ה�מצנ�ת ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�מ�ת

ה'תש"ע תשרי ה' רביעי יו�

.ËÎ˜ .ÂÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יו�שלישֿירביעיד'ֿה'תשרי
� הקכ"ו להפרי�ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

�ד�לה, idy`�ר�מה ,zenexzay daeygde dlecbd) ְְָָ
(zenkd lkn zyxtenרא�ית" יתע�ה: אמר� ְְְִִֵֶַָוה�א
���ֿל�" וג�' c)�גנ� ,gi mixac)אינה ז� �מצוה . ְְְִִֵֶֶָָָ

נת�אר� �כבר י�ראל �אר� א�א מ�ֿה��רה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָנ�הגת
�ר�מ�ת. �מ�כת ז� מצוה ְְְִִֵֶֶַָ�יני

� הקכ"ט הלו��ה�צוה ��צט�� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָ
מ��ראל �מק�לי� מ�ֿה�ע�ר מע�ר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָלהפרי�
"ואלֿהלו�� יתע�ה: אמר� וה�א ל�הני�, ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹ�לת��
�ניֿי�ראל מאת �יֿתקח� אלה� ואמר� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ�ד�ר
�נחלתכ� מא�� לכ� נת�י א�ר ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאתֿה�ע�ר
מ�ֿה�ע�ר" מע�ר ה' �ר�מת מ��� ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַֹוהרמת�

(ek ,gi xacna)ה�א � זה ��ע�ר לנ�, �פר� .ֲֵֵֶֶַַָ
אמר: ל�ה�. י�ת� � מע�ר �ר�מת ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָֹה�קרא,

ה�ה�" לאהר� ה' אתֿ�ר�מת מ��� (my,"�נת�� ְְְֲִֵֶֶֶַַַַֹֹ
(gkזה מע�ר ��פרי�י� ה�ת�ב, �ר� �כבר .ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ

יתע�ה: אמר� וה�א ,��� וה�פה ְְְְְִֶֶֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�בחר
מ���" אתֿמק��� gk)"מ�לֿחל�� ,my)��ֿאחר ְְְִִִֶֶֶַַָָ

מ�ֿה�פה יפרי��ה� לא א� ח�טאי� �ה� ְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹהעיר,
חטא עליו "ולאֿת�א� יתע�ה: אמר� וה�א ,���ְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹ

אתֿחל�� xgaend)�הרימכ� wlgd `ed "alg") ְְֲִֶֶֶַ
al)מ���" ,my):אמר �א�� �לילה ה�א זה ולאו , ְְְִִִֶֶַָָָ

מ�ֿה�פה, א�ת� �הרימכ� חטא עליכ� יהיה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלא
זה והרי יחטא�. מ�ֿהרע יפרי��ה� �א� ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָמ�מע:
ע� נמנה �אינ� ע�ה, מ�לל ה�א לאו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ�מ�
ה�פה, מ� להפרי�� ���ה מ�יו� �ל�מר: ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָה�אוי�,

ספרי �ל��� מ�ֿהרע. להפרי�� �אי� (seqמ�מע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ
(gxw zyxt���הפר �א� א�מר, א�ה "מ�י� :ְְִִִִֵֶֶַַַָ

עו�? �נ�יאת �א�� מ�ֿה�בחר ��א ְְִִֶֶַַָָֹ�ִֶַֹא�ת�
�הרימכ� חטא עליו "ולאֿת�א� ל�מר: ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹ�למ�ד
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר מ���". ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָאתֿחל��
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�כ�ה וג� מע�ר�ת �במ�כת �ר�מ�ת ְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַָ�מ�כת
�דמאי. ְְִָמק�מ�ת

ה'תש"ע תשרי ו' חמישי יו�

.„�˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הקנ"ד מ�הק�י�ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְְִִַַ

סדר�. לפי נפרי�� א�א ז�, על ז� ה�רעי�. ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָמ�נ�ת
�מרח� ��� א� למ�ל, �הח�י�, זה: �בר ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ�בא�ר
�ר�מה �ח�ה מה� מפרי� טבל; ה� הרי �ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ

מחמ�י� אחד וה�א zipepia)�ד�לה dcn)��ֿואחר ְְְֲִִֵֶַַָָָ
וזה� � ה��אר ע�ירית מה��אר ע�ירית ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָמפרי�
מ�ה ע�ירית מפרי� ואחרֿ�� רא���; ְְֲֲִִִִִֵַַַַַָמע�ר
�ד�לה �ר�מה נ�ת� �ני. מע�ר וה�א � ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָ���אר
לבעליו יאכל �ני �מע�ר ל�וי, �מע�ר ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָֹל�ה�,
�באה להפרי�. צרי� ה�ה ה�דר על ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ�יר��לי�.
מה �מ�אחר לאחר� מהֿ�רא�י מ�הק�י� ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָהאזהרה
"מלאת� יתע�ה: אמר� וה�א להק�ימ�, ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָ�רא�י

תאחר" לא gk)ודמע� ,ak zeny)לא יאמר: �א�� . ְְְְֲִִֵַַֹֹֹ
להק�ימ�. �רא�י מה ודמע� מ�לאת� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָתאחר

�ר�מ�ת e)�במ�נת dpyn b wxt)ר�מה� ה�ק�י� : ְְְְְִִַַַָ
�ני �מע�ר ל�ר�מה רא��� �מע�ר ְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָל���רי�
�לאֿתע�ה, ע�בר �ה�א א�ֿעלֿ�י ְֲִִֵֶֶַַַָֹלרא���,
מהֿ � תאחר" לא ודמע� "מלאת� ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָֹ��אמר:

�ב�כל�א ע��י. mihtyn)�ע�ה zyxt): ְְִֶַָָָָ
מ�ֿה�לאי: ה��לי� ה���רי� א�� � ְְְִִִִִֵֵַַַַָָ"מלאת�"
��א � תאחר" "לא �ר�מה; ז� � ְְְְֲִֵֶַָֹֹ"ודמע�"

לרא���, �ני xyrn)�ק�י� micwi `lye)���רא ְִִִִֵַָ
מ�א� נאמר: ו�� ל���רי�. �ר�מה ְְְֱִִִֶַַַָָָָל�ר�מה,
�ני �מע�ר ל���רי� �ר�מה �לֿה�ק�י� ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָאמר�:
� �לאֿתע�ה ע�בר �ה�א א�ֿעלֿ�י ְֲִִֵֶֶַַַָֹלרא���,

�מ�רה �רי� נת�אר �כבר ע��י. (c.)מהֿ�ע�ה ְְְְִֵֵֶַָָָָָָ
ל�קה. אינ� ְִֵֶֶַַ�ה�ק�י�

ה'תש"ע תשרי ז' שישי יו�

.„Ï˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יו�חמישֿישבתקודשו'ֿח'תשרי

� הקל"ג �לֿזרה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְַָָ
לאֿ "וכלֿזר אמר�: וה�א �ר�מה, ��� ְְְְֱִֶָָָָֹמ�אכ�ל

קד�" i)יאכל ,ak `xwie)קד"� וכ�נת� ,� זה "� ְְֶֶֶַַָָֹֹֹ
נקרא�: ה� ��� לפי ה���רי�, וכ� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָה�ר�מה.

�אבאר �מ� gnw)�ר�מה, dyrz `l)ולזאת , ְְְֲֵֶָָָֹ

לכלֿמ�על ה�י� וה�א �ר�מה ��� �אמרי ְְְְְְִִִִֵַַָָָ��נ�י
(dhext deya dpdp)אכל וא� �זד��. ְְֳִִַַָָָ��ד�י�

ח�ב ואינ� �מי�, �ידי מיתה ח�ב � �זד�� ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ�ר�מה
ז' �פרק ו' �פרק ��ת�אר �מ� חמ�, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָֹ��ספת

מ�נהדרי� ט' �בפרק �ר�מה. מנ�(bt.)מ��כת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ
�אכל זר �בכלל�: �מי� �ידי מיתה ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ�ְמח�בי
�י ב� "�מת� מאמר�: לכ� ראיה והביא� ְְְְְִִֵֵֵָָָָָ�ר�מה,

h)יח�לה�" ,my)."�קד לאֿיאכל "וכלֿזר ואחריו ְְַ�ְְֲֶַַָָָֹֹֹ
וה���רי� "ה�ר�מה אמר�: מ���רי� ב' ְְְְִִִִִֶֶַַָָ�בפרק
ורב לזרי�; ואס�רי� וחמ� מיתה עליה� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹח�בי�
�אכל זר וא�מר: הא�ה �לֿה��ני�ת על ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָח�לק

�רב ויד�ע ל�קה, � k)�ר�מה egek)ה�א ��א ְְֶֶַַַָָָ
mi`pz)�פליג lr mb wleg)�ח��רנ� �ארנ� �כבר ְְְְִִֵֵַָ

ה��נה cere)�פר�� ,b dpyn b wxt dheq)ֿל�� , ְְִֵֶַָָ
א�א למע�ה מחלקת מח�בת �אינ� ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמחלקת
אמר: ולא הלכה, �� אפס�ק לא �לבד, ְְְְֲִִֶַָָָָָָֹֹֹ�סברא
א� �רב הלכה �א� אמר לא �לפיכ� �פל�ני; ְְְֲֲִִִַַָָָָָָֹֹהלכה
לפי ל�קה, ה�ל ��דברי �יו� מ�נה", ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�סת�
� ה�אוי� אחד על �מי� �ידי מיתה ִִִִֵַַַַַָָָָ�ְֶָ��לֿמח�ב
וכ� זה. מאמר �הק�מ�ת ��ארנ� �מ� ,��ֿ�� ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָל�קה
וה�א ספק, �לי ל�קה � �מזיד �קד�י� ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָ�לֿמ�על

לאי� סמ�� �מפלא dkenqdאמר� ezpya ohw) ְְָָ�ְְִָָ
(devnÎxad libl�אמר הק�י�, en:)א� dcp): ְְִִִָ

�מע�� ור�י י�חנ� ר�י אחרי� ואכל� ה�א ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָ"הק�י�
ל�קי�". �רויה�: �אמרי ְְְְִִֵֶַַַָ��ֿלקי�

� הקל"ד אפ��ה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֲִַ
l)���ב mlerl xkypy ,l`xyi)�כיר�� �ה� ְִֵַֹ

(dtewzl)�ה� "���ב אמר: �ר�מה, ְֱִֵֶַַָָֹמ�אכ�ל
קד�" לאֿיאכל i)ו�כיר ,my)�ינ� אכל, וא� , ְְִִִֶַַָָֹֹֹ

זרי�. �אר ְְִִָָ�די�

ה'תש"ע תשרי ח' קודש שבת יו�

.ÂÏ˜ .‰Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הקל"ה הערלה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֵֶַָ

�הערל קד�י� ל�אר ה�י� וה�א �ר�מה. ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָמ�אכ�ל
א�א ��ת�ב נת�ר� לא זה ולאו מ�אכל�. ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹ�מזהר
ה�מ�עה, מע�יקי �אר� זה וע� �וה, �גזרה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָנלמד
יבמ�ת �ל��� מ�ר�נ�. לא מ�א�ריתא זה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹ�א��ר

(.r):נאמר �תר�מה? א�כל �אינ� לערל ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָ"מ�י�
�תר�מה ו�כיר" ak.)"���ב `xwie)ב��� מה � . ְְִִָָָָָ

- r"yz'd ixyz 'gÎ'e ycew zayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

���ב א� ,�� אס�ר ערל �פסח האמ�ר ְְִֵֶַַָָָָָָו�כיר
ה�י� וה�א ;"�� אס�ר ערל �תר�מה האמ�ר ְְְִִִֵַָָָָָָו�כיר

ספרא ל��� �� ה�א וכ� קד�י�. (zyxtל�אר ְְְְִִִַָָָָָ
(my xen`�אי א�מר, עקיבא "ר�י אמר�: ו�� ,ְְֲִִִֵַָָָ

c)אי� ,my)נת�אר ו�� הערל". את לר��ת � ְְְִִֵֵֶֶַָָָ
יבמ�ת �גמרא �ל�מר: ,�� ��(.ar):רה�� ��בר , ְְְְִֵֶַַַָָָָ

lxrk)מ��� d`xpe exer jyn),תר�מה� א�כל ְִֵָָ
ה�ה �ערל ��ראה מ�ני עליו �זר� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ�מ�בריה�
�מ��� מ�ֿה��רה, �תר�מה אס�ר �הערל ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָנת�אר
מ��� אמר�: ו�� זה. והב� מ�ר�נ�. �אס�ר ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָה�א

מ�ר�נ�. ����ל ְִִִֶַָָָצרי�

� הקל"ו טמאה�צוה �ה� �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֵֵַָֹ
מ�רע אי� "אי� אמר�: וה�א �ר�מה, ְְְֱִִִִֶֶַָָמ�אכ�ל

א�ר עד יאכל לא ��ד�י� זב א� צר�ע וה�א ְֲֲֳִֶַַַַַָָָֹֹֹאהר�
מ��ת(my)יטהר" �בגמרא .(:ci)אזהרה" אמר�: ְְְְִִַַָָָָָָ

�ה�א �בר איזה� וג�'. אי� מאי� מ�י�? ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָל�ר�מה
�ר�מה". ז� � א�מר הוי אהר�? �ל �זרע� ְְְֱֲֵֵֶֶַַָָֹ�וה
� אהר�" �ל �זרע� "�וה �אמר� ְְְְֲֶֶַַַַָָָָָֹה��נה

�נקב�ת זכרי� ,��� ה�רע bdep��אכל�� xacd oi`e) ְֶֶֶַַֹ�ְְִֵָ
(dnexza `l`זה �עני� ה�או ע�ד נכ�ל �כבר .ְְְְִִֶַַָָָ

אתֿמ�מר�י" "ו�מר� h)�אמר�: ,my)והע�בר . ְְְְְְְִִֵֶַָָָ
ט' �בפרק �מי� �ידי מיתה ח�ב � זה לאו ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָעל

�מי�(bt.)מ�נהדרי� �ידי מיתה מח�בי מנ� ְְְִִֶַָ�ְִִִֵֵַָָ
והביא� טה�רה �ר�מה �אכל טמא �ה� ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ�בכלל�
ולאֿ אתֿמ�מר�י "ו�מר� ��אמר: מ�ה ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹראית�

חטא" עליו .(my)י�א� ְְִֵָָ

�



עז - r"yz'd ixyz 'gÎ'e ycew zayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

���ב א� ,�� אס�ר ערל �פסח האמ�ר ְְִֵֶַַָָָָָָו�כיר
ה�י� וה�א ;"�� אס�ר ערל �תר�מה האמ�ר ְְְִִִֵַָָָָָָו�כיר

ספרא ל��� �� ה�א וכ� קד�י�. (zyxtל�אר ְְְְִִִַָָָָָ
(my xen`�אי א�מר, עקיבא "ר�י אמר�: ו�� ,ְְֲִִִֵַָָָ

c)אי� ,my)נת�אר ו�� הערל". את לר��ת � ְְְִִֵֵֶֶַָָָ
יבמ�ת �גמרא �ל�מר: ,�� ��(.ar):רה�� ��בר , ְְְְִֵֶַַַָָָָ

lxrk)מ��� d`xpe exer jyn),תר�מה� א�כל ְִֵָָ
ה�ה �ערל ��ראה מ�ני עליו �זר� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ�מ�בריה�
�מ��� מ�ֿה��רה, �תר�מה אס�ר �הערל ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָנת�אר
מ��� אמר�: ו�� זה. והב� מ�ר�נ�. �אס�ר ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָה�א

מ�ר�נ�. ����ל ְִִִֶַָָָצרי�

� הקל"ו טמאה�צוה �ה� �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֵֵַָֹ
מ�רע אי� "אי� אמר�: וה�א �ר�מה, ְְְֱִִִִֶֶַָָמ�אכ�ל

א�ר עד יאכל לא ��ד�י� זב א� צר�ע וה�א ְֲֲֳִֶַַַַַָָָֹֹֹאהר�
מ��ת(my)יטהר" �בגמרא .(:ci)אזהרה" אמר�: ְְְְִִַַָָָָָָ

�ה�א �בר איזה� וג�'. אי� מאי� מ�י�? ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָל�ר�מה
�ר�מה". ז� � א�מר הוי אהר�? �ל �זרע� ְְְֱֲֵֵֶֶַַָָֹ�וה
� אהר�" �ל �זרע� "�וה �אמר� ְְְְֲֶֶַַַַָָָָָֹה��נה

�נקב�ת זכרי� ,��� ה�רע bdep��אכל�� xacd oi`e) ְֶֶֶַַֹ�ְְִֵָ
(dnexza `l`זה �עני� ה�או ע�ד נכ�ל �כבר .ְְְְִִֶַַָָָ

אתֿמ�מר�י" "ו�מר� h)�אמר�: ,my)והע�בר . ְְְְְְְִִֵֶַָָָ
ט' �בפרק �מי� �ידי מיתה ח�ב � זה לאו ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָעל

�מי�(bt.)מ�נהדרי� �ידי מיתה מח�בי מנ� ְְְִִֶַָ�ְִִִֵֵַָָ
והביא� טה�רה �ר�מה �אכל טמא �ה� ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ�בכלל�
ולאֿ אתֿמ�מר�י "ו�מר� ��אמר: מ�ה ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹראית�

חטא" עליו .(my)י�א� ְְִֵָָ

�

אגרות קודש

 ב"ה,  ד' תשרי, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו עם הפ"נ המוסגרים בו, שיקראו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

עד  עדי  לבנין  יסוד  דהנחת  זמן  שזהו  בשעה  בה  ספורות  מלות  רק  החתונה  ע"ד  שכותב  ולפלא 

שמעמיד  ואף  וחסידות,  תורה  דברי  מדברים  תומ"צ,  לעניני  אז  נתעוררים  ישראל  מנהג  וע"פ  רצון  ועת 

אני על החזקה שבטח בנדון דידי' ה' זה חזרת דא"ח וגם הבכן שמזה, בכ"ז יש ריעותא בחזקה זו מפני 

לקרתא  דאזלת  את"ל  ואפילו  כן!  נוהגים  מאנ"ש  גם  ישנם  ושלתמהוני  כו'  באמצע  שמפסיקים  המנהג 

עבדת כנימוסא הרי ישנה בכגון דא הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר, שצוה להשלים ואח"כ להתחיל פעם שני 

ולהפסיק.

במ"ש אודות מר.. שי' שאינו יודע לצרף האותיות וכו', יש להתייעץ בזה עם רופא מומחה במקצוע. 

וכן לברר אשר לפעמים תכופות, בכגון דא - בכמה פרטים וענינים מפותחים האנשים די צרכם, ואפשר 

לפעמים  המפותח,  בכשרונם  להשתמש  שיכולים  באופן  אותם  וכשמסדרים  הממוצעת  ממדה  יותר  גם 

מתפתחים לאט לאט הענינים שלע"ע אינו כדבעי.

בטח מפריש הנ"ל איזה פרוטות לצדקה בכל יום קודם תפלת הבקר.

בברכת חתימה וגמח"ט

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



k`עח wxt mihtey - mi`iap

`k mihteydkÎ`k

àëíéîøkä-ïî íúàöéå úBìçna ìeçì BìéL-úBðá eàöé-íà äpäå íúéàøe§¦¤ÀÂ§¦¥¦¥§¬§«¦»¨´©§Ÿ¼¦«¨¤Æ¦©§¨¦½
:ïîéða õøà ízëìäå BìéL úBðaî BzLà Léà íëì ízôèçåáëäéäå ©«£©§¤¬¨¤²¦¬¦§−¦§´¦®©«£©§¤−¤¬¤¦§¨¦«§¨¿̈

íäéçà Bà íúBáà eàáé-ék(áéúë áåøì)íúBà eðepç íäéìà eðøîàå eðéìà áéøì ¦«¨´Ÿ£¨Á¸£¥¤¹¨¦´¨¦´¥¥À§¨©³§£¥¤Æ¨´½̈
ì ék:eîLàz úrk íäì ízúð ízà àì ék äîçìna BzLà Léà eðç÷ì à ¦´¯Ÿ¨©²§¦¬¦§−©¦§¨¨®¦´¬Ÿ©¤²§©¤¬¨¤−¨¥¬¤«§¨«

âëeëìiå eìæb øLà úBììçnä-ïî íøtñîì íéLð eàNiå ïîéðá éða ïë-eNriå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¦½©¦§³¨¦Æ§¦§¨½̈¦©«§Ÿ§−£¤´¨¨®©¥«§À
:íäa eáLiå íéørä-úà eðáiå íúìçð-ìà eáeLiåãë-éða íMî eëläúiå ©¨ÆÆ¤©´£¨½̈©¦§Æ¤¤´¨¦½©¥§−¨¤«©¦§©§¸¦¨³§¥«

ì Léà àéää úra ìàøNé:Búìçðì Léà íMî eàöiå BzçtLîìe BèáL ¦§¨¥Æ¨¥´©¦½¦¬§¦§−§¦§©§®©¥§´¦½̈¦−§©«£¨«
äë:äNré åéðéra øLiä Léà ìûøNéa Cìî ïéà íää íéîia©¨¦´¨¥½¥¬¤−¤§¦§¨¥®¦²©¨¨¬§¥−̈©£¤«

i"yx

(·Î).Â�ÈÏ‡ ·È¯Ï:במלחמה אלינו ללכת
.Ì˙Â‡ Â�Â�Á Ì‰ÈÏ‡ Â�¯Ó‡Âכי עליה� רחמנו

איש לקחנו לא 'כי לעשות, מה יודעי� אינ�
לארבע אלא גלעד יבש של במלחמה' אשתו

את� השבועה על וא� מה�, איש מאות
נתת� את� לא 'כי בדבר לכ� עו� לא מקפידי�,
בדבר אשמה לכ� שתהא בנותיכ� את לה�'

תיראו: אל לכ� ושלו�

cec zcevn
(‡Î).Ì˙È‡¯Âוכאשר היוצא, מי תשקיפו המארב ומ�

ביו� דרכ� היה כ� כי במחולות, לחול שילה בנות יצאו
יחטו�Ì˙‡ˆÈÂ.ההוא: איש וכל המארב, מ� תצאו אז

לדרככ�: ותלכו אשתו להיות של‡·Ì˙Â.(Î·)אחת
הנחטפות: ‡Â�ÈÏ.הנערות ·È¯Ïמריבה עמנו לעשות

במשפט: ידכ� מתחת הנשי� להוציא לה� לעזור
.Â�¯Ó‡Â�בנימ בני את למעננו וחמלו 'חננו' לה� ונאמר
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(‚Î).Ì¯ÙÒÓÏ:איש לכל אחת מספר� ‰ÂÏÏÁÓ˙.לפי ÔÓ:בחזקה לקחו אשר המחוללות הנשי� ‡˙מ� Â�·ÈÂ
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oeiv zcevn
(‡Î).˙ÂÏÂÁÓ· ÏÂÁÏ�בלשו וקרוי השמחה, רקידת עני�
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וכ� יט)מחול, לב ומחולות:(שמות העגל את וירא
.Ì˙ÙËÁÂכמו הלקיחה, מהירת ט)עני� י יחטו�(תהלי�

וכ�Â�Â�Á.(Î·)עני: וחמלה, רחמנות ב)עני� ד חנני(ש�
בני את למעננו וחמלו חננו לומר, רוצה תפלתי, ושמע

ודוגמתו ה)בנימ�, יח ב לומר,(שמואל ורצונו לנער, לי לאט
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(‚Î).˙ÂÏÏÂÁÓ‰:המזמרות או המרקדות

gi wxt aÎminid ixac - miaezk

gi aÎminid ixac`lÎek

åëíéîe õçì íçì eäìéëàäå àìkä úéa äæ eîéN Cìnä øîà äk ízøîàå©«£©§¤ÀµŸ¨©´©¤½¤¦¬¤−¥´©¤®¤§©«£¦ª¹¤³¤©Æ©Æ©´¦
:íBìLá éáeL ãr õçìæëøac-àì íBìLa áeLz áBL-íà eäéëéî øîàiå ©½©©−¦¬§¨«©Ÿ́¤¦½̈§¦³¨Æ§¨½«Ÿ¦¤¬

:ílk íénr eòîL øîàiå éa ýåýéçëèôLBäéå ìàøNé-Cìî ìriå §Ÿ̈−¦®©¾Ÿ¤¦§−©¦¬ª¨«©©©̄¤«¤¦§¨¥²¦«¨¨¬
:ãrìb úîø-ìà äãeäé-CìîèëNtçúä èôLBäé-ìà ìûøNé Cìî øîàiå ¤«¤§−̈¤¨¬Ÿ¦§¨«©Ÿ¤Á¤̧¤¦§¨¥¹¤§«¨À̈¦§©¥Æ

éãâa Láì äzàå äîçìná àBáå:äîçìna eàáiå ìàøNé Cìî Ntçúiå E ¨´©¦§¨½̈§©−̈§©´§¨¤®©¦§©¥Æ¤´¤¦§¨¥½©¨−Ÿ©¦§¨¨«
ìïèwä-úà eîçlz àì øîàì Bì-øLà áëøä éøN-úà äeö íøà Cìîe¤´¤£¿̈¦¨Á¤¨¥¸¨¤³¤£¤Æ¥½ŸµŸ¦¨´£½¤©¨−Ÿ

:Bcáì ìàøNé Cìî-úà-íà ék ìBãbä-úààìáëøä éøN úBàøk éäéå ¤©¨®¦²¦¤¤¬¤¦§¨¥−§©«©§¦¿¦§Á¨¥¸¨¤¹¤
÷ræiå íçläì åéìr eañiå àeä ìûøNé-Cìî eøîà änäå èôLBäé-úà¤§«¨À̈§¥³¨¨«§Æ¤«¤¦§¨¥´½©¨¬Ÿ¨−̈§¦¨¥®©¦§©³

úéñéå Bøær ýåýéå èôLBäé:epnî íéýìû í §«¨¨Æ©«Ÿ̈´£¨½©§¦¥¬¡Ÿ¦−¦¤«
i"yx

(ÂÎ).‡ÏÎ‰ ˙È· ‰Ê ÂÓÈ˘ראינו שלא ואע"פ
שאמר מתו� אלא הכלא בבית לכ� קוד� שנתנו
בבית לכ� קוד� שנתנו לומר תוכל השיבוהו

ש לומר תרצה וא� לכ�הכלא קוד� נתנוהו לא
דר� כ� כי והשיבוהו ל� תקשה לא מעול�

כמו ט)המקראות לשאולה(תילי� רשעי� ישובו
הרבה: ıÁÏ.וכ� ÌÈÓÂ ıÁÏ ÌÁÏדוגמא
כ) לח�:(בישעיה ומי� צר ‰˙ÙÁ˘(ËÎ)לח�

.‡·Âולהתחפש להתנכר אני צרי� פתרו�
ישראל מל� שאני יכירוני שלא אחרי� בבגדי�
שוב א� לו שאמר מיכיהו לדברי חשש כי
רוצה אני ליהושפט ואמר וגו' בשלו� תשוב
לחוש לי שיש במלחמה ולבוא עצמי להשתנות
שוב א� מיכיהו שאמר מה ארמי� שמעו שמא
עלי: א� כי להלח� יסבו ולא בשלו� תשוב

.ÍÈ„‚· ˘·Ï ‰˙‡Âושריונות מלכות תכסיסי
בדברי לחוש אי� כי מלכות של מלחמה וכלי

הגידו כ� כי לבדו ישראל מל� א� כי הנביא
מיכיהו: דברי שלו ÚÊÈÂ˜(Ï‡)מרגלי�

.ËÙ˘Â‰Èשיבאו וחיילותיו דגלו בני אחר
בני דגל או שבדגלו אריה אות כמו לו לעזור
מכנה גדודי� שני כשנלחמי� מנהג וכ� יהודה
לצור� לדגלו לסימ� א' ש� וגדוד גדוד כל
או אחיו מעל איש יתפרדו שא� שעמו הגדוד
וגדוד גדוד כל יצעקו בזה זה הגדודי� יתערבו
ויתקבצו הסימ� בקול ויכירו שלו סימ� ש�
ולא כבראשונה אחת באגודה ויהיו יחד כול�

מוכיח וכ� לאלהיו כב)שצעק א' ויזעק(במלכי�
ויסית� עזרו וה' לש� נאמר ולא יהושפט
שרי כראות ויהי ש� כתיב א� ממנו אלהי�
והבינו שהכירו ישראל, מל� היה לא כי הרכב
כדמפרש דגלו של הסימ� אחר כשצעק מיד
אר� מל� כצווי מעליו וישובו שהכירוהו כמו

שהכירוהו: הוא ומה'

cec zcevn
(ÂÎ).ıÁÏ ÌÁÏ:נפשו החיות כדי רק בדוחק ר"ל
(ÊÎ).È· '‰ ¯·„ ‡Ïולא אדבר שמלבי תאמר אז ר"ל
ע�:Ó‡ÈÂ¯.מה': קרוי שבט כל כי השבטי� כל ר"ל כול� עמי� שמעו ואמר לכול� להשמיע דברו אמר
(ËÎ).‡·Â ˘ÙÁ˙‰אתה אבל אר� אנשי בי יכירו לבל בגדי� בשינוי אתנכר במלחמה ולבא להתחפש ראוי לי ר"ל

וא� זולת על ולא עלי כ"א הרעה ניבא לא הנביא כי יכירו� א� לפחוד ל� אי� כי ל� המיוחדי� בגדי� ללבוש תוכל
לדבריו: חשש מ"מ להנביא האמי� ‰Â‡.(Ï‡)שלא Ï‡¯˘È ÍÏÓ:מלכות בלבוש ראוהו כי לבאÚÊÈÂ˜.על לאנשיו

Â¯ÊÚ.לעזרו: '‰Â:ממנו להר� אות� שהסית במה ה' כ"א עזרוהו אנשיו לא

oeiv zcevn
(ÂÎ).ÂÏ‰˜�משה ויקהל כמו לה)נאספו :(ש�
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מוכיח וכ� לאלהיו כב)שצעק א' ויזעק(במלכי�
ויסית� עזרו וה' לש� נאמר ולא יהושפט
שרי כראות ויהי ש� כתיב א� ממנו אלהי�
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oeiv zcevn
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,rwxwa dkfi `l "xwyl il dn"c ebin i`d ici lr xnelk ,'ek xwyl il dn :iia`

mixne`y ,eixac z` miyigkn micr ixdy

dpi` dwfgd mbe ,`id jci`c eizea` lyc

zprh m` ik dprh dnr oi` ixdy Ð melk

,el dced dax ixdy ,iia`k dklde .xwy

.lif`e gkenck'åë ïéà äéì øîà øãäÐ

jxved ,iia`k eze` oiciqtn eidy meync

:`xnb xn`wc ,inp `wic .ok oerhle xefgl

."xn` iia`" xn`w `le ,iia` dil xn`øãä
äéì øîà.jci`l dwfg icr izii`c `edd Ð

éúäáàãë äìò êéîñãjneq iziid Ð

,izea` ly `id eli`k ef rwxw lr ghaene

dizipwe ,micrae iteya da izwfgdy itl

Ð orehe xfege oreh :`xnb irae .jizea`n

oic ziaa orehy ,oic ziaa oerhl mc` leki

eixac owzl orehe xfege ,dvex `edy dn

mipey`xdïòåèå øæåçå ïòåè øîà àìåò ?Ð

ixg` xfege ,dvex `edy dn oic ziaa oreh

mixac uxzl mixg` mixac oerhl ok

igkny it lr s` mipey`xddfa ,zvw my

jinqc Ð "izda`c" xn`c i`d :orhe xfgy

dlr.izda`ckàìåò éãåîåab lr s` Ð

jzda`c oi`" oirhc i`dl dil opipnidnc

ly" yxite dligzn orh m`y ,'ek "`id

orehe xfeg epi`c Ð "jizea` ly `le izea`

xwer ixdy ,"izda`ck dlr jinqc" ef dprh

opiwqtc ,dkld oke .mipey`xd mixac ixnbl

.`lerk onwlàìåò éîð éãåîå`kid lk Ð

mixac oewiz orh `le `pic ia i`w dedc

xfg oic zian `viy xg` `l` ,mipey`xd

epi`y Ð mipey`xd eixac owize oic zial

.zvw oyigknc `kid orehe xfegäéúðòè
äéøîâà.eiaexwe eiade` Ðircxdp ecene

xfge "izea` ly" dligzn orhy dfa Ð

Ð "jizea`n degwly izea` ly" orhe

oeike .odilr siqen `l` ,llk mipey`xd eixac xwer epi`c ,onidne ,orehe xfegc

dnc ,`id dprh dnr yiy dwfgc .dicia dl opinwen Ð mipy yly da wifgdc

ly" inp xn` ik ,"dwfg ipy dizlk`e dzpaf jpin" xn` ira i`c ,xwyl el

onwl ol `niiw yxei iabc ab lr s`e .onidn Ð "jizea`n degwly izea`

,eia` ly dzid j`id ,mipy yly da wifgdy xg`n ,dprh jixv oi`c oiwxita

wifgdy micr `iadl jixv oi` `kd Ð cg` mei eia` da wifgdy ira di`x la`

.`id dprh dnr yiy dwfge ,dxenb dprh orh df ixdy ,llk eia` daåãåîå
éòãøäð éîðmelk orhy mcew `pic ial i`xa`n ilin irzyi`c `kid lk Ð

zeprh oerhl `pic ial `z`e ,oic ziaa eiykr oreh `edy dn orh `le ,oic ziaa

.orehe xfegc Ð zepey`xd z` ixnbl zexweryäéúðòè éìâî àìã`ly Ð

.mdilr aiydl oic zial e`aiy mcew dlgzn eal ozie ,ecbpky in odn cnli¦©

zial ueg micr ipta yexita orh la` ,`nlra zeprh Ð ilin ipde .dkld oke

.oic ziaa xetkl leki epi` aeye ,el dced ixd Ð "ipeltl dpn ip` aiig" oic

ïòåèå øæåçã éì àøéáñåediilr `pbilte ,`p` ircxdp inp `p` ,xnelk Ð

.ircxdpcïòåèå øæåç àúëìäåmyigkny it lr s` ,oey`xd oeyl oewiz Ð

.lirlck ,ixnbl oxwer epi`e li`ed ,zvwéúåáà ìù øîåà äæåipy dizlk`e Ð

.dz` `le dizlk` ip` Ð oreh dz`y mipy yly oze` ,dwfgä÷æç éðù äìëàã éãäñ éúééà éàäåe`ae ,mdilr mipey`xd el` ecirdy onvr mipy yly oze` Ð

.meyigkde el`ïîçð áø øîàmiyigkn ixde ,dlik` ly dipy zecr cbpk dlik` ly zecr iwe`c ,dlha dlik`c zecr Ð`lc `zda`c zecra la` .df z` df

.dicia opinwene ,zniiw ozecr Ð zygkz`àéä úùçëåî úåãò àäixg`e ,mleray zeicr lkl dleqt odn zg` Ð ef z` ef zeyigkn zezk izy ipdc oeik Ð

.ixnbl ozecr lhaiz Ð dleqtd efi` xxal oi`y
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ìáàicdq izii` `l elit` :ikcxn xa wgvi epiax dywd Ð 'ek oipy ziy dlk`

i`c ebina ,"jpin mcew dizgwl" xnel on`p `di Ð oipy yly dlk`c `l`

llk oerhi `l `xwirnc ,ebin df oi`c :wgvi epiax xne`e "dzpiaf jpin" xn` ira

.epnn d`pwy xhy dfl yi m` rcei oi`c ,"dzpiaf jpin"øîàxwyl el dn dax

,bl) onwl ixn` `axe iia`c ,opiqxb "dax" Ð

il dn"c ,`cqg axc `d edl `xiaq `lc (a

.opixn` `l micr mewna "xwyläîil

epiaxl dniz Ð opixn` `l micr mewna xwyl

?micr mewna ied i`n` :mdxa` oa oeyny

xn`pe ,cg` mei dzid eizea` ly `nip

yxeil oipreh `dc .eizea`n dgwlyopipnidne ,

,cg` mei ea exc eizea`y xn`wc `da dil

inp onwle "dizpaf jpin" xn` ira i`c ebina

izea` ly" xn`c `kidc ircxdp ixn`wc

`l elit` `d ,orehe xfegc "jizea`n degwly

cg` mei da excy xn` `l` ,degwly oerhi

ly"c :wgvi epiax xne`e dil opiprh op` Ð

`le ,izea` ly mlern dzidy :rnyn "izea`

hwpc onwle .eixaca yxtiy cr ,degwly

rciy oerhiy jixvy `l Ð "degwly"

da excy izi`xy izea` ly :`l` ,degwly

degwl `nyc ,zekfl dvex ip` ok lr .cg` mei

.yxeil oiprehe .htyna izea`

åãåîåÐ 'ek degwly xn`c `kid irxcdp

xfge i`xal witpc `kid ,wgvi epiaxl `wtqn

.ikd xninl ivn i` ,oic zial `z`eøîà
:dniz Ð `id zygken zecr `de `ax dil

dil zi` `ax `de ?zygken zecr i`ed i`n`

"xxea df" wxtae (a ,ar `nw `aa) "daexn"a

`ed `adle o`kn mnef crc (` ,fk oixcdpq)

zi`e .yegkz`c dryn `l` lqtn `le ,lqtp

,yegkz` Ð yegkz`c dzlik`` xninl ol

ikdc yegkz` `l Ð yegkz` `lc `zda``

dgiahd lr enfedc (` ,br my) "daexn"a xn`

ick jezc ab lr s` ,enfed `l daipbd lre

,`axl ,dgiahd lre daipbd lr ecird xeac

`wc `ed infzin `wc `zry `iddnc oeik

lr ,mefzi` Ð mefzi`c dgiah` ,ilqtin

,yecig mnef crc meyn `axc `nrh iedc `pyille .mefzi` `l Ð mefzi` `lc daipbd

`ciqt meyn `axc `nrh yxtnc `pyill `l` .`gip Ð eyecig zryn `l` jl oi`e

rxtnl lqtin `l zegewlc `ciqt `kilc `kid elit`e edpipnidp inp ikd Ð zegewlc

:xn`w `le ?`pyil i`dl `pyil i`d oia `ki` i`n :mzd iracn ,`pyil `iddl elit`

axc `ail` :jenqa xn`wc ,`iyw cere .zegewlc `ciqt `kilc `kidl ediipia `ki`

`cqg axk oipr meya xaq ivn `l ongp axc rnyn .ibilt `l `nlr ilek `cqg

,edine lqtp `ed `adle o`knc ongp ax xaq `nlc ?dil `pne ,ixwy icdq edl aiygc

`pyil `iddk `kdc `ibeqc d`xpe .`da `axk ol `niiw `lc meyn xninl `ki` `d

mlern ongp axl `ax dil xn` `lc xaq Ð zegewlc `ciqtc `pyill la` ,yecigc

daipb mzdc ."daexn"c `iddl `kdc jd inc `lc d`xp xy` oa wgvi epiaxle .ikd

`ed `adlc oeik ,mefzi` `l Ð mefzi` `lc daipb` ikdle ,edpip ilin ixz dgiahe

`la `zda`c ,`zda`` inp yegkzi` Ð dlik`` yegkzi` ik ,`kd `l` .lqtp

xnel on`pc ,dwfg ipy dlk`c icdq dil zi`c dicia opinwen iedc ,ipdn `l dzlik`

ne ."dzpiaf jpin" xn` ira i`c ebina ,"cg` mei izea` ly dzid"aiygc izk` ,edi

.xity iz` `l Ð zxg` zecrk `xnb dl
efe
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úéL ìáà¯ìL" øîBà äæ .Bfî äìBãb äàçî Eì ïéà £¨¦¥§§¨¨§¨¦¤¥¤
éãäñ éúééà éàä ,"éúBáà ìL" øîBà äæå "éúBáà£©§¤¥¤£©©©§¥¨£¥
éðL dìëàc éãäñ éúééà éàäå ,àéä déúäáàc©£¨¨¥¦§©©§¥¨£¥©£¨¨§¥

ä÷æç¯ì Bl äî :äaø øîà:déì øîà éòa éà ,øwL £¨¨£©©¨©§©¥¦¨¥¨©¥
péîäî" :ééaà déì øîà .ä÷æç éðL äézìëàå dzðáæ C ¦¨§©§¨©£©§¦¨§¥£¨¨£©¥©©¥©

ì él,ïéà :déì øîà øãä .ïðéøîà àì íéãò íB÷îa "øwL ¦§©¥¦§¥¦¨¨§¦©£©£©¥¦
péî dzðáæe ,àéä CúäáàcCì éøîàc éàäå ,C ©£¨¨¨¦§©§¨¦¨§©©£©¦¨

"éúäáàc"¯éîñcøæBçå ïòBè ;éúäáàãk dìò éì C ©£¨¨©¦§¦¦£¨§©£¨¨©¥§¥
øæBçå ïòBè :øîà àleò ?ïòBèå øæBçå ïòBè ïéà Bà ,ïòBèå§¥¥¥§¥§¥¨¨©¥§¥
éãBîe .ïòBèå øæBçå ïòBè Bðéà :éøîà éòcøäð ,ïòBèå§¥§©§§¥¨§¦¥¥§¥§¥¥
ìL àìå éúBáà ìL" :déì øîàc àëéä ,àleò¨¥¨©£©¥¤£©§Ÿ¤

éúBáà"E¯éà÷ äåäc àëéäå .ïòBèå øæBçå ïòBè Bðéàc £¤§¥¥§¥§¥§¥¨©£¨¨¥
ïòèe éàøaàî àúàå ,ïòè àìå àðéã éa¯øæBç Bðéà ¥¦¨§¨§©§¨¨¥©§©§©¥¥

;ïòBèå.déøîâà déúðòè ?àîòè éàî,éòcøäð eãBîe §¥©©£¨©£¨¥©§§¥§©§§¥
äeç÷lL éúBáà ìL" :déì øîàc àëéä¥¨©£©¥¤£©¤§¨¨

éúBáàî"E¯éàøaà éléî éòzLéàc àëéäå .ïòBèå øæBçc ¥£¤§¥§¥§¥¨§¦§¨¥¦¥©¨¨
ïòèe àðéã éáì àúàå ,ïòè àìå¯éàî ,ïòBèå øæBçc §¨§©©£¨§¥¦¨§©§¥§¥©

.àðéã éáì àlà déúðòè élâî àìc Léðéà ãéáò ?àîòè©£¨£¦¦¦§¨§©¥©£¨¥¤¨§¥¦¨
øæBçå ïòBèc éì àøéáñe ,àðà àòcøäð àðà :øîéîà øîà£©©¥¨£¨§©§§¨£¨§¦¨¦§¥§¥
"éúBáà ìL" øîBà äæ .ïòBèå øæBçå ïòBè :àúëìäå .ïòBèå§¥§¦§§¨¥§¥§¥¤¥¤£©
déúäáàc éãäñ éúééà éàä ,"éúBáà ìL" øîBà äæå§¤¥¤£©©©§¥¨£¥©£¨¨¥
éðL dìëàc éãäñ éúééà éàäå ,ä÷æç éðL dìëàå©£¨¨§¥£¨¨§©©§¥¨£¥©£¨¨§¥

ä÷æç¯,äìéëà éãäáì äìéëà é÷Bà :ïîçð áø øîà £¨¨£©©©§¨¥£¦¨§©£¥£¦¨
úeãò àä :àáø déì øîà .àúäáà ú÷æça àòøà é÷Bàå§¥©§¨§¤§©£¨¨¨£©¥¨¨¨¥
,dúìéëàa Lçkúéàc éäð :déì øîà !àéä úLçëeî§¤¤¦£©¥§¦§¦§©©©£¦¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc `xza `aa(ipy meil)

ìáàrwxwa wifgd m`úéLmipy ylyd jezay `vnp ,cala mipy yy - £¨¦
e ,xg`l milrad dexkn rwxwa df wifgdy zepey`xdäàçî Eì ïéà¥§§¨¨

,Bfî äìBãbmileki jkle mzeyxa rwxwd miwifgny milrad e`xd jkay §¨¦
oi` m`e ,xknd xhya xdfidl el did milrad egny oeike ,xg`l dxkenl

.xrxrnl rwxwd xefgze dwfgd el dliren oi` xhy el

:mlern rwxwd dzid in ly ewlgp mday mixwn d`ian oldl `xnbd

,rwxw lr mipreh eidy mipya dyrnéúBáà ìL ,øîBà äærwxwd dzid ¤¥¤£©
,dyexia `id ilyeéúBáà ìL ,øîBà äæåmdn cg` lk e`iade .dzid §¤¥¤£©

,micràéä déúäáàc éãäñ ézééà éàädzidy micr `iad mdn cg` - ©©§¥©£¥§©¨¨¥¦
,eizea` lyä÷æç éðL dìëàc éãäñ ézééà éàäåyly da wifgdy - §©©§¥©£¥©£¨¨§¥£¨¨

.eizea` ly dzidy micr `iad `l j` ,mipy,äaø øîàicr `iady df ¨©©¨
ok `l m`y ,eizea` ly rwxwd dzidy on`p dwfgì Bl äîøwLrecn - ©§©¥

mipy yly wifgdy oeik `ld ,oerhle xwyl jixv diddéì øîà éòa éà¦¨¥¨©¥
j` jly rwxwd dzid mpn` ,oerhl leki did xwyl dvx m` -péîC ¦¨

ä÷æç éðL dézìëàå dzðáæ,dwfg ipy da izlk` xake dizipw jnn - §©§¨©£©§¥§¥£¨¨
on`p ,jk oerhl leki didy jezne .on`p did i`ce jk oreh did m`y

.mlern eizea` ly rwxwd dzidy oerhl

:ef `xaq lr wleg iia`éiaà déì øîà,daxlì él äîíéãò íB÷îa øwL ¨©¥©©¥©¦§©¥¦§¥¦
ïðéøîà àìmicr yiy mewna 'xwyl il dn' gkn on`p mc` oi` - Ÿ©§¦¨

,mlern eizea` ly rwxwd dzid ezprh itk ixdy ,eixac miyigknd

rwxwa wifgdy s`e .xg`d ly eizea` ly dzidy micirn micrd eli`e

ly dzid `ly xxazd ixdy ,`id 'dprh dnr oi`y dwfg' mipy yly

micr `iady eze`l rwxwd xefgz jkle ,oick `ly da wifgde eizea`

.eizea` ly rwxwd dzidy

:dyrn eze` jynda didy sqep oeicdéì øîà øãä,orhe wifgnd xfg - ¨©¨©¥
péî dzðáæe àéä Cúäáàc ,ïéàCly rwxwd dzidy jixack `ed zn` - ¦§©¨¨¨¦§©§¨¦¨

,dwfg ipy da izwfgde mdn dizipw ip` mle` ,jizea`Cì éøîàc éàäå§©§¨§¦¨
éúäáàcdzid izpeek ,izea` ly dzidy mcew izprhy dne -éîñcéì C §©¨¨¦§¨¦¦

éúäáàãk dìòitl ,izea`n il `id dyexi eli`k rwxwd lr ip` gehay - £¨¦§©¨¨¦
ly dzidy izpeek dzid `l j` ,micrae oick da izwfgde dizipwy

m`d `xnbd zwtzqne .izea`ïòBèå øæBçå ïòBèdprh oerhl mc` leki - ¥§¥§¥
eixac zvwna dyigknd zxg` dprh orhi dlawzp `ly xg`le oic ziaa

,mipey`xd eixac owzl icka da yi j` mipey`xdøæBçå ïòBè ïéà Bà¥¥§¥
ïòBèå.mipey`xd eixac owzny s`e §¥

:df oica zwelgn d`ian `xnbdéòcøäð ,ïòBèå øæBçå ïòBè øîà àleò¨¨©¥§¥§¥§©§¨¥
ïòBèå øæBçå ïòBè Bðéà éøîà. ¨§¥¥¥§¥§¥

:zwelgnd z` dliabn `xnbddéì øîàc àëéä àleò éãBîeote`a - ¥¨¥¨§¨©¥
rwxwdy dpey`xd ezprha yexita xn`yéúBáà ìL àìå éúBáà ìL,E ¤£©§Ÿ¤£¤

`ed oicdy,ïòBèå øæBçå ïòBè Bðéàceixac owzl leki epi` df ote`ay §¥¥§¥§¥
mipey`xd eixac yigkny ote`ae ,'jizea` ly `le' xn`y mipey`xd

.orehe xfeg epi` i`ce

å`ler dcen okïòè àìå àðéc éa éà÷ äåäc àëéädid xy`ky ote`a - §¥¨©£¨¨¥¥¦¨§Ÿ¨©
,zxg` dprh orh `l oic zia iptaïòèå éàøaàî àúàå`viy xg` wxe - §¨¨¥©§©§¨©

oicdy ,mipey`xd eixac owize dycg dprh orhe uegan xfg oicd zian

y `ed,àîòè éàî .ïòBèå øæBç Bðéày itldéøîâà dézðòèedecnil - ¥¥§¥©©§¨©©§¥©§¨¥
.dligzn zn`a ezpeek dzid jky `le ,ef dprhl uegan eiaexwe eixiag

î äeç÷lL éúBáà ìL déì øîàc àëéä éòcøäð eãBîeéúBáàEote`a - §©§¨¥¥¨§¨©¥¤£©¤§¨¨¥£¤
`l` ,jizea` ly rwxwd dzid ok`y dipyd ezprha wifgnd orhy

`ed oicdy ,jizea`n dze` epw izea`y,ïòBèå øæBçcxfeg epi` ixdy §¥§¥
.mdilr siqeny `l` eizea` ly dzidy mipey`xd eixacn llk

å,`rcxdp micen okéàøaà éléî éòzLéàc àëéäuegn dligzay ote`a - §¥¨§¦§¨¥¦¥©§©
zeprh ipin lk orh oicd zialïòè àìå,zrk orehy dprhd z` myàúàå §Ÿ¨©§¨¨

ïòèå àðéc éáìzxg` dprh orh oicd zial eqpkpyk okn xg`le - §¥¦¨§¨©
`ed oicdy ,zepey`xd zeprhd z` dyigknd,àîòè éàî .ïòBèå øæBçc§¥§¥©©§¨

y itlàðéc éáì àlà dézðòè élâî àìc Léðéà ãéáò`ly mc` ieyry - ¨¦¦¦§Ÿ§©¦©©§¥¤¨§¥¦¨
eizeprh z` epic lra rnyi `ly ick ,oicd zia ipta `l` eizeprh zelbl

.myigkdl zeaeyz ytgie

:df oica dkldd wqt d`ian `xnbdàðà àòcøäð àðà ,øîéîà øîà- ¨©£¥©£¨§©§§¨£¨
,`rcxdp inkgn ip` s`åok it lr s`éì àøéáñ`ler zrck ip` xeaq - §§¦¨¦

.ïòBèå øæBçå ïòBèc:`xnbd zwqete.ïòBèå øæBçå ïòBè àúëìäå §¥§¥§¥§¦§§¨¥§¥§¥
:rwxw lr ewlgpy mc` ipa ipya sqep dyrnéúBáà ìL ,øîBà äædzid ¤¥¤£©

,dwfg zepy da izwfgd s`e ,mdn dizyxie rwxwd,øîBà äæåef rwxw §¤¥
éúBáà ìLmze`y ,dwfg zepy da izwfgd s`e mdn dizyxie dzid ¤£©

lk e`iade .dz` `le mda izwfgd ip` ,mda zwfgdy xne` dz`y mipyd

,micr cg`déúäáàc éãäñ ézééà éàädzidy micr `iad cg`d - ©©§¥©£¥§©¨¨¥
,eizea` ly rwxwdåy ecird okéãäñ ézééà éàäå ,ä÷æç éðL dìëà §£¨¨§¥£¨¨§©©§¥©£¥
ä÷æç éðL dìëàcmle` ,dwfgd ipy zlik` lr wx micr `iad ipyde - ©£¨¨§¥£¨¨

.eizea` ly dzidy micr `iad `léãäáì äìéëà é÷Bà ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨¥£¦¨§©£¥
äìéëà,df len df dwfgd ipy ly dlik`d lr micrd zecr z` cnrd - £¦¨

ecirdy zecrd dxzepe ,mzecr dlhae dipyd dyigkn zg` zk `vnpe

,eygked `l df zecr lry ,eizea` ly rwxwd dzidy cg`d icré÷Bàå§¥
àúäáà ú÷æça àòøà.df ly eizea` zwfga rwxwd cinrdl yi jkle - ©§¨§¤§©©¨¨¨
:ef `xaq lr dywn `axàéä úLçëeî úeãò àä ,àáø déì øîàixd - ¨©¥¨¨¨¥§¤¤¦

zecr dcird odn zg`y `vnp ,ef z` ef zeyigkn micrd zezk izyy oeik

odn dfi` mircei ep` oi`e xg`ne ,mleray zeiecr lkl `id dleqte xwy

`id ef zea`d zwfg lr dcirdy zkd dze` `ny ,xwy dcirdy `id

.zea`d zwfg lr s` dzecr lawl oi`e xwy dcirdy

déì øîà,`axl ongp axdúìéëàa Lçkúéàc éäðeygked mpn` - ¨©¥§¦§¦§©¥©£¦¨¨
,dwfgd ipy zlik` iabl micrd
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה אלול, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד שי' שו"ב

שלום וברכה! 

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מכ"ג אלול עם המצורף אליו, בו שואל דעתי אם מותר 

להתפלל בבית הכנסת שמשתמשים שם במיקראפאן בשבת ויום טוב.

ולפלא גדול הספק בענין מבהיל כהאמור, שהרי שמוש במיקראפאן בשבת ויום טוב, הוא חילול 

ימי השבת ויום טוב ובפרהסיא, ונוסף על זה, גם ע"ד לכבוש את המלכה עמי בבית, ז.א. בבית תפלה לנותן 

התורה ומצותי', אשר מצות שבת שקולה היא כנגד כל המצות, וכמרז"ל ירושלמי נדרים )ספ"ג(.

המשך בעמוד פג



פי oifge` mipy` cenr `l sc ± oey`x wxt`nw `aa

éúåáà ìù øîåà äæ,ded `caer .'ek xne` dfe .ily `id ixde ,rwxwd did Ð

.dinwl gkenckø÷ùì åì äî äáø øîàeizea` lyc orehc i`na wifgnd dfl Ð

.dil opipnidn ebin i`da ,jklde .'ek xn` ira i` ,mdn dyxieäéì øîàecinlz Ð

,rwxwa dkfi `l "xwyl il dn"c ebin i`d ici lr xnelk ,'ek xwyl il dn :iia`

mixne`y ,eixac z` miyigkn micr ixdy

dpi` dwfgd mbe ,`id jci`c eizea` lyc

zprh m` ik dprh dnr oi` ixdy Ð melk

,el dced dax ixdy ,iia`k dklde .xwy

.lif`e gkenck'åë ïéà äéì øîà øãäÐ

jxved ,iia`k eze` oiciqtn eidy meync

:`xnb xn`wc ,inp `wic .ok oerhle xefgl

."xn` iia`" xn`w `le ,iia` dil xn`øãä
äéì øîà.jci`l dwfg icr izii`c `edd Ð

éúäáàãë äìò êéîñãjneq iziid Ð

,izea` ly `id eli`k ef rwxw lr ghaene

dizipwe ,micrae iteya da izwfgdy itl

Ð orehe xfege oreh :`xnb irae .jizea`n

oic ziaa orehy ,oic ziaa oerhl mc` leki

eixac owzl orehe xfege ,dvex `edy dn

mipey`xdïòåèå øæåçå ïòåè øîà àìåò ?Ð

ixg` xfege ,dvex `edy dn oic ziaa oreh

mixac uxzl mixg` mixac oerhl ok

igkny it lr s` mipey`xddfa ,zvw my

jinqc Ð "izda`c" xn`c i`d :orhe xfgy

dlr.izda`ckàìåò éãåîåab lr s` Ð

jzda`c oi`" oirhc i`dl dil opipnidnc

ly" yxite dligzn orh m`y ,'ek "`id

orehe xfeg epi`c Ð "jizea` ly `le izea`

xwer ixdy ,"izda`ck dlr jinqc" ef dprh

opiwqtc ,dkld oke .mipey`xd mixac ixnbl

.`lerk onwlàìåò éîð éãåîå`kid lk Ð

mixac oewiz orh `le `pic ia i`w dedc

xfg oic zian `viy xg` `l` ,mipey`xd

epi`y Ð mipey`xd eixac owize oic zial

.zvw oyigknc `kid orehe xfegäéúðòè
äéøîâà.eiaexwe eiade` Ðircxdp ecene

xfge "izea` ly" dligzn orhy dfa Ð

Ð "jizea`n degwly izea` ly" orhe

oeike .odilr siqen `l` ,llk mipey`xd eixac xwer epi`c ,onidne ,orehe xfegc

dnc ,`id dprh dnr yiy dwfgc .dicia dl opinwen Ð mipy yly da wifgdc

ly" inp xn` ik ,"dwfg ipy dizlk`e dzpaf jpin" xn` ira i`c ,xwyl el

onwl ol `niiw yxei iabc ab lr s`e .onidn Ð "jizea`n degwly izea`

,eia` ly dzid j`id ,mipy yly da wifgdy xg`n ,dprh jixv oi`c oiwxita

wifgdy micr `iadl jixv oi` `kd Ð cg` mei eia` da wifgdy ira di`x la`

.`id dprh dnr yiy dwfge ,dxenb dprh orh df ixdy ,llk eia` daåãåîå
éòãøäð éîðmelk orhy mcew `pic ial i`xa`n ilin irzyi`c `kid lk Ð

zeprh oerhl `pic ial `z`e ,oic ziaa eiykr oreh `edy dn orh `le ,oic ziaa

.orehe xfegc Ð zepey`xd z` ixnbl zexweryäéúðòè éìâî àìã`ly Ð

.mdilr aiydl oic zial e`aiy mcew dlgzn eal ozie ,ecbpky in odn cnli¦©

zial ueg micr ipta yexita orh la` ,`nlra zeprh Ð ilin ipde .dkld oke

.oic ziaa xetkl leki epi` aeye ,el dced ixd Ð "ipeltl dpn ip` aiig" oic

ïòåèå øæåçã éì àøéáñåediilr `pbilte ,`p` ircxdp inp `p` ,xnelk Ð

.ircxdpcïòåèå øæåç àúëìäåmyigkny it lr s` ,oey`xd oeyl oewiz Ð

.lirlck ,ixnbl oxwer epi`e li`ed ,zvwéúåáà ìù øîåà äæåipy dizlk`e Ð

.dz` `le dizlk` ip` Ð oreh dz`y mipy yly oze` ,dwfgä÷æç éðù äìëàã éãäñ éúééà éàäåe`ae ,mdilr mipey`xd el` ecirdy onvr mipy yly oze` Ð

.meyigkde el`ïîçð áø øîàmiyigkn ixde ,dlik` ly dipy zecr cbpk dlik` ly zecr iwe`c ,dlha dlik`c zecr Ð`lc `zda`c zecra la` .df z` df

.dicia opinwene ,zniiw ozecr Ð zygkz`àéä úùçëåî úåãò àäixg`e ,mleray zeicr lkl dleqt odn zg` Ð ef z` ef zeyigkn zezk izy ipdc oeik Ð

.ixnbl ozecr lhaiz Ð dleqtd efi` xxal oi`y
àúäáàãá
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ìáàicdq izii` `l elit` :ikcxn xa wgvi epiax dywd Ð 'ek oipy ziy dlk`

i`c ebina ,"jpin mcew dizgwl" xnel on`p `di Ð oipy yly dlk`c `l`

llk oerhi `l `xwirnc ,ebin df oi`c :wgvi epiax xne`e "dzpiaf jpin" xn` ira

.epnn d`pwy xhy dfl yi m` rcei oi`c ,"dzpiaf jpin"øîàxwyl el dn dax

,bl) onwl ixn` `axe iia`c ,opiqxb "dax" Ð

il dn"c ,`cqg axc `d edl `xiaq `lc (a

.opixn` `l micr mewna "xwyläîil

epiaxl dniz Ð opixn` `l micr mewna xwyl

?micr mewna ied i`n` :mdxa` oa oeyny

xn`pe ,cg` mei dzid eizea` ly `nip

yxeil oipreh `dc .eizea`n dgwlyopipnidne ,

,cg` mei ea exc eizea`y xn`wc `da dil

inp onwle "dizpaf jpin" xn` ira i`c ebina

izea` ly" xn`c `kidc ircxdp ixn`wc

`l elit` `d ,orehe xfegc "jizea`n degwly

cg` mei da excy xn` `l` ,degwly oerhi

ly"c :wgvi epiax xne`e dil opiprh op` Ð

`le ,izea` ly mlern dzidy :rnyn "izea`

hwpc onwle .eixaca yxtiy cr ,degwly

rciy oerhiy jixvy `l Ð "degwly"

da excy izi`xy izea` ly :`l` ,degwly

degwl `nyc ,zekfl dvex ip` ok lr .cg` mei

.yxeil oiprehe .htyna izea`

åãåîåÐ 'ek degwly xn`c `kid irxcdp

xfge i`xal witpc `kid ,wgvi epiaxl `wtqn

.ikd xninl ivn i` ,oic zial `z`eøîà
:dniz Ð `id zygken zecr `de `ax dil

dil zi` `ax `de ?zygken zecr i`ed i`n`

"xxea df" wxtae (a ,ar `nw `aa) "daexn"a

`ed `adle o`kn mnef crc (` ,fk oixcdpq)

zi`e .yegkz`c dryn `l` lqtn `le ,lqtp

,yegkz` Ð yegkz`c dzlik`` xninl ol

ikdc yegkz` `l Ð yegkz` `lc `zda``

dgiahd lr enfedc (` ,br my) "daexn"a xn`

ick jezc ab lr s` ,enfed `l daipbd lre

,`axl ,dgiahd lre daipbd lr ecird xeac

`wc `ed infzin `wc `zry `iddnc oeik

lr ,mefzi` Ð mefzi`c dgiah` ,ilqtin

,yecig mnef crc meyn `axc `nrh iedc `pyille .mefzi` `l Ð mefzi` `lc daipbd

`ciqt meyn `axc `nrh yxtnc `pyill `l` .`gip Ð eyecig zryn `l` jl oi`e

rxtnl lqtin `l zegewlc `ciqt `kilc `kid elit`e edpipnidp inp ikd Ð zegewlc

:xn`w `le ?`pyil i`dl `pyil i`d oia `ki` i`n :mzd iracn ,`pyil `iddl elit`

axc `ail` :jenqa xn`wc ,`iyw cere .zegewlc `ciqt `kilc `kidl ediipia `ki`

`cqg axk oipr meya xaq ivn `l ongp axc rnyn .ibilt `l `nlr ilek `cqg

,edine lqtp `ed `adle o`knc ongp ax xaq `nlc ?dil `pne ,ixwy icdq edl aiygc

`pyil `iddk `kdc `ibeqc d`xpe .`da `axk ol `niiw `lc meyn xninl `ki` `d

mlern ongp axl `ax dil xn` `lc xaq Ð zegewlc `ciqtc `pyill la` ,yecigc

daipb mzdc ."daexn"c `iddl `kdc jd inc `lc d`xp xy` oa wgvi epiaxle .ikd

`ed `adlc oeik ,mefzi` `l Ð mefzi` `lc daipb` ikdle ,edpip ilin ixz dgiahe

`la `zda`c ,`zda`` inp yegkzi` Ð dlik`` yegkzi` ik ,`kd `l` .lqtp

xnel on`pc ,dwfg ipy dlk`c icdq dil zi`c dicia opinwen iedc ,ipdn `l dzlik`

ne ."dzpiaf jpin" xn` ira i`c ebina ,"cg` mei izea` ly dzid"aiygc izk` ,edi

.xity iz` `l Ð zxg` zecrk `xnb dl
efe
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úéL ìáà¯ìL" øîBà äæ .Bfî äìBãb äàçî Eì ïéà £¨¦¥§§¨¨§¨¦¤¥¤
éãäñ éúééà éàä ,"éúBáà ìL" øîBà äæå "éúBáà£©§¤¥¤£©©©§¥¨£¥
éðL dìëàc éãäñ éúééà éàäå ,àéä déúäáàc©£¨¨¥¦§©©§¥¨£¥©£¨¨§¥

ä÷æç¯ì Bl äî :äaø øîà:déì øîà éòa éà ,øwL £¨¨£©©¨©§©¥¦¨¥¨©¥
péîäî" :ééaà déì øîà .ä÷æç éðL äézìëàå dzðáæ C ¦¨§©§¨©£©§¦¨§¥£¨¨£©¥©©¥©

ì él,ïéà :déì øîà øãä .ïðéøîà àì íéãò íB÷îa "øwL ¦§©¥¦§¥¦¨¨§¦©£©£©¥¦
péî dzðáæe ,àéä CúäáàcCì éøîàc éàäå ,C ©£¨¨¨¦§©§¨¦¨§©©£©¦¨

"éúäáàc"¯éîñcøæBçå ïòBè ;éúäáàãk dìò éì C ©£¨¨©¦§¦¦£¨§©£¨¨©¥§¥
øæBçå ïòBè :øîà àleò ?ïòBèå øæBçå ïòBè ïéà Bà ,ïòBèå§¥¥¥§¥§¥¨¨©¥§¥
éãBîe .ïòBèå øæBçå ïòBè Bðéà :éøîà éòcøäð ,ïòBèå§¥§©§§¥¨§¦¥¥§¥§¥¥
ìL àìå éúBáà ìL" :déì øîàc àëéä ,àleò¨¥¨©£©¥¤£©§Ÿ¤

éúBáà"E¯éà÷ äåäc àëéäå .ïòBèå øæBçå ïòBè Bðéàc £¤§¥¥§¥§¥§¥¨©£¨¨¥
ïòèe éàøaàî àúàå ,ïòè àìå àðéã éa¯øæBç Bðéà ¥¦¨§¨§©§¨¨¥©§©§©¥¥

;ïòBèå.déøîâà déúðòè ?àîòè éàî,éòcøäð eãBîe §¥©©£¨©£¨¥©§§¥§©§§¥
äeç÷lL éúBáà ìL" :déì øîàc àëéä¥¨©£©¥¤£©¤§¨¨

éúBáàî"E¯éàøaà éléî éòzLéàc àëéäå .ïòBèå øæBçc ¥£¤§¥§¥§¥¨§¦§¨¥¦¥©¨¨
ïòèe àðéã éáì àúàå ,ïòè àìå¯éàî ,ïòBèå øæBçc §¨§©©£¨§¥¦¨§©§¥§¥©

.àðéã éáì àlà déúðòè élâî àìc Léðéà ãéáò ?àîòè©£¨£¦¦¦§¨§©¥©£¨¥¤¨§¥¦¨
øæBçå ïòBèc éì àøéáñe ,àðà àòcøäð àðà :øîéîà øîà£©©¥¨£¨§©§§¨£¨§¦¨¦§¥§¥
"éúBáà ìL" øîBà äæ .ïòBèå øæBçå ïòBè :àúëìäå .ïòBèå§¥§¦§§¨¥§¥§¥¤¥¤£©
déúäáàc éãäñ éúééà éàä ,"éúBáà ìL" øîBà äæå§¤¥¤£©©©§¥¨£¥©£¨¨¥
éðL dìëàc éãäñ éúééà éàäå ,ä÷æç éðL dìëàå©£¨¨§¥£¨¨§©©§¥¨£¥©£¨¨§¥

ä÷æç¯,äìéëà éãäáì äìéëà é÷Bà :ïîçð áø øîà £¨¨£©©©§¨¥£¦¨§©£¥£¦¨
úeãò àä :àáø déì øîà .àúäáà ú÷æça àòøà é÷Bàå§¥©§¨§¤§©£¨¨¨£©¥¨¨¨¥
,dúìéëàa Lçkúéàc éäð :déì øîà !àéä úLçëeî§¤¤¦£©¥§¦§¦§©©©£¦¨¨
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בבא בתרא. פרק שלישי - חזקת הבתים דף לא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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`oifgeפי mipya cenr `l sc ± oey`x wxt`nw `aa

ùçëúéà éî àúäáàãá.ea micen lkde ,`ed miiw `zda` ly zecr Ð

åæ úà åæ úåùéçëîä,dpn ipeltn del ipelt :mixne` mipy oebk ,zg` zecra Ð

mz`y meid eze`a ixdy ,melk epnn del `l :exn`e ,meyigkd mixg` mipye

.melk mc` meyn del `le ,meid eze` lk deld epnr did epnn dely mixne`

mipexg`d dxez dpin`d `l dfk zecrae

oebk ,dnfd zecra `l` ,mipey`xd on xzei

mziid epnr :mnvr micrd lr micirny

.dely mzi`x `le ,ipelt mewnaäàá åæ
äãéòîå äîöò éðôázeicr x`yk Ð

.wtqn dleqta dpwifgp `lc ,mlerayåæå
'åë äàázkn cg` la` .zxg` zecra Ð

zecrl oitxhvn oi` Ð ef zkn cg`e ef

o`k oi`e ,i`cea leqt mdn cg` `dc ,zg`

meyn Ð `ped axc mrhe .zecr ivg `l`

.wtqn edpilqtz `le ,diwfg` `xab iwe`c

áø øîàéì äîì éø÷ù éãäñ éãäá àãñç
iwe`c ,mlera zecr meya eciri `le Ð

`ny ,wtqn ep`ivez `le ,diwfg` `penn

.mileqt micrdïîçð áø àîéìxiykny Ð

,miygken micr ecirdy `zda`c zecr

axck ,ea eygked `ly zxg` zecr epiidc

eygked `ly zxg` zecra mxiykdy `ped

.daàì àîìò éìåë àãñç áøã àáéìà
éâéìôaxk `xiaq `p` :cg` lk xnel Ð

axk dil `xiaq `l ongp ax i`cec .`cqg

zxg` zecra elit` `cqg ax `dc ,`cqg

,`zda`c zecra oky lk ,lqet `nlra

ly zecr eze`a dlik`n micrd eygkedy

.rwxw eze`úåãò åúåàá ìáàeze`c Ð

ixdy ,ongp axk `zklde] .`l ,envr rwxw

op` :onwl gkenck ,eit lr oicd wqtp

.[opizg`éãäñ éúééà øãäeciqtdy eze` Ð

.ongp axàéä äéúäáàãmdipyl ixde Ð

lke ,dfn dfl gk oi`e ,zea` icre dwfg icr

onwl ongp ax xn`ck ,xab mil`c

.oizrnyaäéì ïðé÷ñî ïðà`l ,xnelk Ð

mdipy zecre li`ed ,dfn xzei df z` wifgp

.deyàðéã éáã àúåìéæìeblbli `ny Ð

,mdipic z` oixzeqy lr oic zia lr zeixad

.`lelhi`e `kegl inceúî íéøîåà íéðù
e`ae ,mid zpicnl dlra jldy dy` Ð

:mixne` mipye ,jilra zn :dl exn`e mipy

iiga dyxbzp :mixne` mipy ,inp i` .zn `l

`l :mixne` mipye ,mail dwewf dpi`e dlra

Ð xg`l dxizdl oi`ae ,miiw dlra didy oebk ,inp i` .mail dwewfe ,dyxbzp

.`niiw yi` zy` xeqi` zwfga `zzi`e ,ixz icdl ixz iwe`c .`ypz `l ef ixd

àöú àì úñéð íàå"dlnx`zpy dy`d" wxtae .`l Ð dlgzkl ,oi` Ð caric Ð

:zyy ax xn` ,ipyne i`w ielz my`a dilr `ad ,edpip ixze ixz ickn :opikxt

zxne`a :ipyne `niiw ielz my`a dteb `id :opikxt eze .dicrn cg`l zqipy oebk

."ilra zny il ixa"íéãò åàáù ïîæájk xg`le ,zn `l exn`y ,mipexg`d Ð

dl oixqe` eid Ð oic zian dl`y eli`y .z`yp xeqi`a ixdy ,`vz jkitl .zqip

.`ypilúàùð íà ìáàjk xg`e ,`ypil oic zia dexizdy ,dzin icr it lr Ð

.ongp axl dywe .`pic iac `zelifl opiyiigc ,`vz `l Ð miiw `edy micr e`a

àãáåò ãáòîì.`pic iac `zelifl yegip `le ,dil opiwqne dil opizgnc Ð

ïúáéúåàã.ef `ziixan ipzeaiyd Ðàðåðîä áø ïáúåàå`dn ok enk el aiyd Ð

.opaxe mgpn iaxc `ziixaãáò ÷ôðiac `zelifl yg `le ,`caer ongp ax Ð

.`picäéãéá àéä àúåòè`l" xn`c ,cere .lirlc `ziixa jdn xkfp `ly Ð

."`caer da opicaréáøáø éìùàá àéìúãoerny oaxe xfrl` iaxe dcedi iax Ð

iy` ax yxtnck ,`pic iac `zelifl opiyiig `lc edl ixaq edlek ,l`ilnb oa

.`pwqnaäðåäëì ïéìòî ïéàdinwl xfrl` iax yxtnck ,odk `edy ecirnd cg` cr it lr Ð eitk z` `yile ,dcear cearle ,dnexza lek`l Ð odka mc` wifgdl Ð

.[oizrnya]éúîéà øæòìà éáø øîà`le ,`a dcedi iax ixac yxtle .jenqa yxtnck ,eze` milqetd micr ,oixxer odkd lr yiy onfa Ð cg` cr it lr oilrn oi` Ð

.eilr welglíéøøåò åéìò ïéà ìáà.lewd z` yigkny cg` cr it lr oilrn Ð dinwl yxtnck ,`nlra leqt lew `l` Ðøæòìà éáø åðééä ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø
.xn`w oixxer oi`y mewna Ð oilrn xn` ike ,on`p cg iedilc l`ilnb oa oerny oax xn` `l eilr oixxer yiy mewna i`ce `dc Ðåäééðéá àëéà ãç øòøò`de Ð

.exiyknd cg` cr yigkne ,elqetd cg` cr epiid Ð oixxer eilr yiy onfa :ipzwcãç øòøò øáñ øæòìà éáøã.exiykdl eilr on`p cg` cr oi`e ,xrxr ied Ð
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åæådcirne dnvr ipta d`aedpipndp ,`cqg axl oia `ped axl oial :dniz Ð

ied ira i`c ebina ,edine `zeplfba i`nwl edpilqt ira i`c ebina ,i`xzal

mewna ebinc :il d`xpe .md mb enfei ot onifdl mi`xic ,edpipndl `kil Ð edl infn

odnr od elit` ,micr ipyn xzei mriiql lkei `l ebinc (cere) .opixn` `l micr

cere .d`nk ixzc ,oipn`p oi` Ð micr d`n

zrc oi`c ,ebin jiiy `lc :wgvi epiax xne`

.df oerhi `l oerhl dvxiy dne ,dey mdipy

áøåipy wxtac :dniz Ð `ped axk ongp

lr oinezg eidy mipy :`ipz (a ,hi) zeaezkc

,`ed mci azky exn`e mipy e`ae ,ezne xhyd

m` ,eid miqep` e` zecr ileqt e` miphw la`

.oipn`p oi` Ð xg` mewnn `vei mci azk

edpip ixze ixz ?`xhya dia opiabne :jixte

opiabn `lc ongp [ax] (axk) mzd wiqne

`penn iwe`e ,ixz icdl ixz iwe`e ,`xhya

`de ?dia opiabn `l i`n`e .dixn zwfga

zecrl md mixykc ,`ped axk `kd dil `xiaq

mzde .zexyk zwfg` edl opinwenc ,zxg`

z` el` miyigkn oi` `dc ,inc zxg` zecrk

aiig oi` mixne` eidy ,delnd z`fa minezgd

,df xaca mipn`p mkpi` :exn`y `l` ,melk el

enk ,mipn`pc xninl ol dede .mziid mileqtc

mze` miyigkn el`c ab lr s` ,mixykc `kd

xac lkl mileqt x`yk oze` oiayege milqete

eid miphw exn` ikc :wgvi epiax xne`e zecr

inp miqep` oke .ediiwfg` edpinwe`l `kil Ð

:opixn`c ,zexyk zwfgn edl iwtn `l Ð

Ð eid zecr ileqte .zeytp zngn eid miqep`

,eclepyn oze` milqety oebk :xninl `ki`

.ewgxzp eiykre eid miaexw :mixne`yàáøå
aiyg i`n` ok m` :xn`z m`e Ð `cqg axk

df" wxtae (a ,ar `nw `aa) "daexn"a `ax

,`ed yecig mnef cr (` ,fk oixcdpq) "xxea

dn `lde ?eyecig zryn `l` ea jl oi`e

did oicd on `dc ,yecig epi` lqtp `edy

micr izk ipya enk ,mileqt odipyl zeidl

yecig ied `l ok m` Ð ef z` ef zeyigknd

:wgvi epiax xne`e mixyk oinifndy dn `l`

itl `l` ied `l Ð `ed yecig xn`c `axc

.`ped axk xity iz`c ,`pwqnd

ïðàdid m`e Ð dil opiwqn op` dil opizg`

wfgen diza` zwfg dil zilc eze`

,"opiwqn"e "opizg`" xity iz` Ð dligz

`l elit`e .dlgza did xy`k ecia dcinrpy

Ð dil `piwqne ,dfl dzzl Ð dil `pizg` :yxtl ivn ,df `le df `l wfgen did

.wgvi epiax .xab mil`c lk oic `die ,ecin dp`ivepyíàåipy wxta Ð `vz `l zqip

izyxitck ,`kil `cyge ,"il ixa" zxne`e ,dicrn cg`l zqipyk iwen (a ,ak) zeaezkc

.mzdìáà.`pic iac `zelif meyn `nrhe Ð `vz `l ef ixd micr e`a jk xg`e zqip

m`c ,`ed `pic iac `zelif meyn `nrh e`l jgxk lrc :mdxa` oa oeyny epiaxl dywe

`zelif `ki`c `ibeqd lka rnynck ,`ypz Ð `ypil dexizd `l` ,z`yp `l elit` ok

dexizdy epiid Ð xn`wc "z`yp"e ,inp ikd oi`c :`niz ike dyrn dyrp `l elit`

iyextl ivn `l "z`yp jk xg`e micr e`a"c Ð oey`xd dxzidn `vz `l aeye ,`ypil

`le ,lran dl iwtn `l `witqnc `nrh jgxk lre .ynn z`yp `l` ,`ypil dexizd

micr e`a jk xg`e z`ypyk `wece .`zelif meyn `nrh mlerl :xnel yie `zelif meyn

dxq`l oixfegy dn `vnp ,z`ypy oeik mlerd lkl dxq`p xaky ,`pic iac `zelif `ki`

`kil Ð z`ypy mcew micr e`a m` la` .exeara `l` oixfeg oi` Ð el z`ypy crl

`kil jkld Ð mlerd lkl dxq`l ick oey`xd dxzidn xefgl oikixv jgxk lrc ,`zelif

.wgvi epiax .dicrl inp dze` mixqe` m` `zelif
xn`de

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

ïîçð áøå àáø ,àîéì ?Lçkúà éî àúäáàa©£¨¨¨¦¦§©©¥¨¨¨§©©§¨
:øîzéàc .éâìtéî÷ àcñç áøå àðeä áøc àzâeìôa¦§§¨§©¨§©¦§¨¨¦©§¦§¦§©

Bæ úà Bæ úBLéçënä íéãò ézk ézL¯áø øîà §¥¦¥¥¦©©§¦¤¨©©
éðôa äàa Bæå ,äãéòîe dîöò éðôa äàa Bæ :àðeä¨¨¨¦§¥©§¨§¦¨§¨¨¦§¥
éøwL éãäñ éãäa :øîà àcñç áøå ,äãéòîe dîöò©§¨§¦¨§©¦§¨£©©£¥¨£¥©¨¥
àáøå ,àðeä áøk øîàc ïîçð áø ,àîéì ;éì änì̈¨¦¥¨©©§¨©£©§©¨§¨¨

?àcñç áøk¯àì àîìò élek àcñç áøc àaélà §©¦§¨©¦¨§©¦§¨¥¨§¨¨
éâéìt ék .éâéìt¯áøk ïîçð áø ;àðeä áøc àaélà §¦¦¦§¦¦©¦¨§©¨©©§¨§©

àðeä áø øîà÷ àì ïàk ãò :àáøå .àðeä¯àlà ¨§¨¨©¨¨¨¨©©¨¤¨
éúééà øãä .àì úeãò dúBàì ìáà ,úøçà úeãòì§¥©¤¤£¨§¨¥¨£©©§¥
déðézçà ïðà :ïîçð áø øîà .àéä déúäáàc éãäñ̈£¥©£¨¨¥¦£©©©§¨£©©§¦¥

.ïðéLééç àì àðéã éác àúeléæì ,déì ïðé÷qî ïðàáéúî £©©§¦©¥§¦¨§¥¦¨¨¨§¦©§¦
íéðLe "úî" íéøîBà íéðL :àøéòæ éaø àîézéàå ,àáø̈¨§¦¥¨©¦§¥¨§©¦§¦¥§©¦
íéðLe "äLøbúð" íéøîBà íéðL ,"úî àì" íéøîBà§¦Ÿ¥§©¦§¦¦§¨§¨§©¦

"äLøbúð àì" íéøîBà¯íàå ,àNpz àì Bæ éøä §¦Ÿ¦§¨§¨£¥Ÿ¦¨¥§¦
úàOð¯.àöz :øîBà éñBé éaøa íçðî éaø ;àöz àì ¦¥Ÿ¥¥©¦§©¥§©¦¥¥¥¥

?àöz øîBà éðà éúîéà :éñBé éaøa íçðî éaø øîà̈©©¦§©¥§©¦¥¥¨©£¦¥¥¥
øçàå úàOð ìáà ,úàOð Ck øçàå íéãò eàaL ïîæa¦§©¤¨¥¦§©©¨¦¥£¨¦¥§©©

íéãò eàa Ck¯àðà :déì øîà !àöz àì Bæ éøä ¨¨¥¦£¥Ÿ¥¥£©¥£¨
ïáúBàå zà ïúáéúBàc àzLä ,àãáeò ãaòîì éøáñ§©¦§¤§©§¨¨§¨§¦§¨©§§§¨

àðeðîä áøàéøeña¯÷ôð .àãáeò da ïðéãáò àì ©©§¨§§¨¨¨§¦©¨§¨§©
;déãéa àéä àúeòè øáñ àæçc ïàî .àãáeò ãáò£©§¨©©£¨§©¨¨¦¦¥
,ïðúc .éáøáø éìLàa àéìúc íeMî àlà ,àéä àìå§¨¦¤¨¦§©§¨§©§¥©§§¥¦§©
ãò ét ìò äpeäkì ïéìòî ïéà :øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¥©£¦©§¨©¦¥
,ïéøøBò LiL íB÷îa ?éúîéà :øæòìà éaø øîà :ãçà¤¨¨©©¦¤§¨¨¥¨©§¨¤¥§¦

ïéøøBò ïéàL íB÷îa ìáà¯ét ìò äpeäkì ïéìòî £¨§¨¤¥§¦©£¦©§¨©¦
éaø íeMî øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ;ãçà ãò¥¤¨©¨¦§¤©§¦¥¥¦©¦
.ãçà ãò ét ìò äpeäkì ïéìòî :ïâqä ïa ïBòîL¦§¤©§¨©£¦©§¨©¦¥¤¨

a ïBòîL ïaø,àîéz éëå !øæòìà éaø eðééä ìàéìîb ï ©¨¦§¤©§¦¥©§©¦¤§¨¨§¦¥¨
,eäééðéa àkéà ãç øòøò,ãç øòøò :øáñ øæòìà éaø ©§¨©¦¨¥©§©¦¤§¨¨¨©©§¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc `xza `aa(ipy meil)

Lçkúà éî àúäáàa,zea`d zwfg iabl mzecr lr s` eygked m`d - §©¨¨¨¦¦§©¥
.mzecr it lr eicia rwxwd cinrdl yi jkle

:ongp axe `ax zwelgna dpc `xnbdïîçð áøå àáø àîéì,o`k ewlgpy ¥¨¨¨§©©§¨
éâìôéî÷ àcñç áøå àðeä áøc àzâeìôaly mzwelgna md miwleg - ¦§§¨§©¨§©¦§¨¨¦§§¥

enke ,`cqg axe `ped ax,Bæ úà Bæ úBLéçënä íéãò ézk ézù ,øîzéàc§¦§©§¥¦¥¥¦©©§¦¤
eze`ay exn` mixg` mipye ,ipeltn ipelt dely exn` micr ipy oebke

zezkdn in epicia wtqe ,epnn dely e`x `le mc` eze` mr md eid meid

,zeiecr x`yl dleqt dzrne xwy dcirdàðeä áø øîàmilqet oi` - ¨©©¨
`l` ,wtqn zezkd izy z`Bæmdn zg` zk -äãéòîe dîöò éðôa äàä¨¦§¥©§¨§¦¨

,zeiecr x`yaäãéòîe dîöò éðôa äàa Bæå,øîà àcñç áøå .éãäa §¨¨¦§¥©§¨§¦¨§©¦§¨¨©©£¥
él änì éø÷L éãäñyie xg`n xnelk ,el` xwy icr mr epl dn - ©£¥©§¥¨¨¦

zecr llk lawl epl oi` ,dleqte xwy dcird `ny zk lk lr wtzqdl

.ezwfga oennd cenri `l` ,oenn epnn `ivedle mc` aiigl mdnàîéì- ¥¨
,`axe ongp ax ewlgp ok enky xn`p m`dàðeä áøk øîàc ïîçð áølky ©©§¨§¨©§©¨

zlik` lr eygkedy s` jkle ,zeiecr x`ya dnvr ipta cirdl dxyk zk

,zea`d zwfg lr mzecr lawl yi dwfgd ipyàáøåxaeqàcñç áøklky §¨¨§©¦§¨
.zea`d zwfg lr s` mzecr z` lawn epi` jkle ,zeiecr x`yl dleqt zk

:`xnbd dgecàcñç áøc àaélàok` ,zeiecr x`yl zezkd z` lqety ©¦¨§©¦§¨
àîìò élek`ax ode ongp ax od,éâéìt àìlawl oi` ezrcly md micene ¥¨§¨Ÿ§¦¥

xaeq epi` mzecr xiykdy ongp ax gxkdae ,zea`d zwfg lr zecrd z`

mpn` .`ped axk `l` `cqg axkéâéìt ékewlgp ongp axe `ax -àaélà ¦§¦¥©¦¨
àðeä áøcy ,zeiecr x`yl zezkd z` xiykndïîçð áøxaq,àðeä áøk §©¨©©§¨§©¨

,zea`d zwfg lr mzecr laiw jkleàáøåxaeq `ed s` ,mzecr lqty §¨¨
y wlgny `l` ,`ped axkàðeä áø øîà÷ àì ïàk ãò,mixykyàlà ©¨Ÿ¨¨©©¨¤¨

úøçà úeãòìeilry dyrn eze`l rbep epi`y xg` dyrn lr cirdl - §¥©¤¤
,eygkedúeãò dúBàì ìáàdyrn eze`l rbepd oipra mzecr lawl j` - £¨§¨¥

,eygked eilryàìzwfg zecry oeike ,mzecr milawny `ped ax xn` Ÿ
,zexitd zlik` zwfg `idy dilr eygkedy zecr dze`l zrbep zea`d

.`ped ax zrcl s` mzecr lawl oi`

ezrck dyrn ongp ax dyry xg`l :dyrn eze` jynda didy sqep oeic

,zea`d zwfg lr micr `iady df cia rwxwd cinrdeøãäeze` xfg - ¨©
e ,zea`d zwfg lr micr dligza `iad `ly mc`déúäáàc éãäñ ézééà©§¥©£¥§©¨¨¥

àéäz` df miyigkn micrd e`vnpe ,zea`d zwfg lr micr dzr `iade - ¦
.zea`d zwfg lr mipey`xd ly mzecr lawl oi`e df,ïîçð áø øîàok` ¨©©©§¨

déì ïðé÷ñî ïðà déðézçà ïðà`iady eze`l rwxwa epwfgde epcxed ep` - £©©§¦¥£©©§¦¨¥
dlrp ep` ,micr ipyd `iady xg`l dzre ,zea`d zwfg lr micr dligza

s`e ,dey didi mdipy gk dzrne ,da wifgi `ly rwxwdn dxfg eze`

eblbli `nye ,dligza ewqty dnn oicd zia mda exfgy xacd d`xpy

,oicd zia lr mc` ipa.ïðéLééç àì àðéc éác àúeìéæì§¦¨§¥¦¨Ÿ©§¦¨
:df wqt lr dywn `axàîézéàå ,àáø áéúîok dywdy mixne` yie - ¨¦¨¨§¦¥¨

,àøéòæ éaøe ,mid zpicnl dlra jldy dy` ,`ziixaa epipyy dnníéðL ©¦§¥¨§©¦
íéøîBàdlrayúî,xg`l `ypidl zxzeneíéðLemixg`àì ,íéøîBà §¦¥§©¦§¦Ÿ

úîiyexib lr df z` df micr eyigkd m` oke .xg`l `ypidl dxeq`e ¥
y ,dy`däLøbúð íéøîBà íéðL,dlranäLøbúð àì íéøîBà íéðLe §©¦§¦¦§¨§¨§©¦§¦Ÿ¦§¨§¨

el` mipte` ipya ,epnnàNpú àì Bæ éøä,wtq xacdy itlíàåxak £¥Ÿ¦¨¥§¦
àöú àì ,úàOð.ipyd dlran,øîBà éñBé éaøa íçðî éaøz`yp m` s` ¦¥Ÿ¥¥©¦§©¥§©¦¥¥

àöz.dlranîBà éðà éúîéà ,éñBé éaøa íçðî éaø øîàøyïîæa ,àöz ¥¥¨©©¦§©¥§©¦¥¥¨©£¦¥¥¥¦§©
Lmcewíéãò eàa,`ypidl dxeq`e dlra zn `ly ecirdeCk øçàå ¤¨¥¦§©©¨

,úàOð,`vz xeqi`a z`ypy oeikeìáàmcew m`úàOðmicrd it lr ¦¥£¨¦¥
,dlra zzin lr ecirdyCk øçàåz`yipy xg` wxe -íéãò eàa §©©¨¨¥¦
,zn `ly ecirde mixg`d,àöú àì Bæ éøäzia zelifl miyyegy meyn £¥Ÿ¥¥

iqei iaxa mgpn iax ixacn x`eane .`ypidl dligza dexizdy oicd

.ongp axk `le oicd zia zelifl miyyegy

déì øîà,[`xirf iaxl e`] `axl ongp axàãáeò ãáòîì éøáñ àðàip` - ¨©¥£¨¨§¥§¤¡©§¨
j` ,oicd zia zelifl yeygl oi`y izrck dyrn zeyrl izxaqàzLä©§¨

zà ïzáéúBàc,`ziixadn izrc lr ziywdy -àðeðîä áø ïáúBàå §¦§¨©§§§¨©©§¨
àéøeña,`xeqa `pepnd ax ilr dywd ok enke -àãáeò da ïðéãáò àì- §§¨Ÿ©§¦¨¨§¨

.da edepwfgdy df icin rwxwd `ivedl dyrn dyr` `l

:eixack dyr `l ongp axy zxtqn `xnbdàãáeò ãáò ÷ôðax `vi - ¨©¨©§¨
ewifgde dligzn cixedy mc` eze`l rwxwdn `ivede dyrn dyre ongp

.daàæçc ïàî,ok d`xy in -øáñc,déãéa àéä àúeòèz` xkf `ly ©§¨¨¨©¨¨¦§¨¥
.ezrc lr dpnn eywdy lirl `ziixadàéä àìåef dzid `l mpn` - §Ÿ¦

,zerhéáøáø éìLàa àéìúc íeMî àlàmilag'a ezrc dlzy `l` - ¤¨¦§©§¨§©§¥©§§¥
md s` mixaeqy oldl mi`aend mi`pzd ixaca ,xnelk ,'miare milecb

.mzenk wqt jkle ,oicd zia zelifl miyyeg oi`y

:oicd zia zelifl yeygl oi`y mixaeqy mi`pzd d`ian `xnbdïðúc¦§©
zeaezka dpyna(:bk),ïéìòî ïéà ,øîBà äãeäé éaømc`ét ìò äpeäëì ©¦§¨¥¥©£¦¦§¨©¦

ãçà ãò.odk `edy eilr cirnyéúîéà ,øæòìà éaø øîàdcedi iax xn` ¥¤¨¨©©¦¤§¨¨¥¨©
,okïéøøBò LiL íB÷îa,mc` eze` zpedk lr mixrxrnd micr - §¨¤¥§¦

,odk epi`y micirnyïéøøBò ïéàL íB÷îa ìáàlew eilr `viy `l` £¨§¨¤¥§¦
,odk epi`y `nlraîãçà ãò ét ìò äpeäëì ïéìòlewd z` yigknd ©£¦¦§¨©¦¥¤¨

.`ed odk ok`y cirneïa ïBòîL éaø íeMî øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥¦©¦¦§¤
.ãçà ãò ét ìò äpeäëì ïéìòî ,ïâqä©§¨©£¦¦§¨©¦¥¤¨

:`xnbd zxxan,øæòìà éaø eðééä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøoax s` ixdy ©¨¦§¤©§¦¥©§©¦¤§¨¨
micr yiy ote`a s` cg` cr on`p didiy xn` `l i`ce l`ilnb oa oerny

m`e ,`nlra lew eilr `viy ote`a xaic gxkdae ,ezpedk lr mixrxrnd

.mdipia zwelgn yiy rnyn dpyndn eli`e ,xfrl` iax ixack eixac ok

eäééðéa àkéà ãç øòøò ,àîéz éëåcr wx didy ote`a mzwelgny - §¦¥¨©§¨©¦¨¥©§
y ,ezpedk lr xrxry cg`,øáñ øæòìà éaøs`ãç øòøòxerxr df ixd ©¦¤§¨¨¨©©§¨©
,exiykdl cg` cr on`p oi`e
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פי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc `xza `aa(ipy meil)

Lçkúà éî àúäáàa,zea`d zwfg iabl mzecr lr s` eygked m`d - §©¨¨¨¦¦§©¥
.mzecr it lr eicia rwxwd cinrdl yi jkle

:ongp axe `ax zwelgna dpc `xnbdïîçð áøå àáø àîéì,o`k ewlgpy ¥¨¨¨§©©§¨
éâìôéî÷ àcñç áøå àðeä áøc àzâeìôaly mzwelgna md miwleg - ¦§§¨§©¨§©¦§¨¨¦§§¥

enke ,`cqg axe `ped ax,Bæ úà Bæ úBLéçënä íéãò ézk ézù ,øîzéàc§¦§©§¥¦¥¥¦©©§¦¤
eze`ay exn` mixg` mipye ,ipeltn ipelt dely exn` micr ipy oebke

zezkdn in epicia wtqe ,epnn dely e`x `le mc` eze` mr md eid meid

,zeiecr x`yl dleqt dzrne xwy dcirdàðeä áø øîàmilqet oi` - ¨©©¨
`l` ,wtqn zezkd izy z`Bæmdn zg` zk -äãéòîe dîöò éðôa äàä¨¦§¥©§¨§¦¨

,zeiecr x`yaäãéòîe dîöò éðôa äàa Bæå,øîà àcñç áøå .éãäa §¨¨¦§¥©§¨§¦¨§©¦§¨¨©©£¥
él änì éø÷L éãäñyie xg`n xnelk ,el` xwy icr mr epl dn - ©£¥©§¥¨¨¦

zecr llk lawl epl oi` ,dleqte xwy dcird `ny zk lk lr wtzqdl

.ezwfga oennd cenri `l` ,oenn epnn `ivedle mc` aiigl mdnàîéì- ¥¨
,`axe ongp ax ewlgp ok enky xn`p m`dàðeä áøk øîàc ïîçð áølky ©©§¨§¨©§©¨

zlik` lr eygkedy s` jkle ,zeiecr x`ya dnvr ipta cirdl dxyk zk

,zea`d zwfg lr mzecr lawl yi dwfgd ipyàáøåxaeqàcñç áøklky §¨¨§©¦§¨
.zea`d zwfg lr s` mzecr z` lawn epi` jkle ,zeiecr x`yl dleqt zk

:`xnbd dgecàcñç áøc àaélàok` ,zeiecr x`yl zezkd z` lqety ©¦¨§©¦§¨
àîìò élek`ax ode ongp ax od,éâéìt àìlawl oi` ezrcly md micene ¥¨§¨Ÿ§¦¥

xaeq epi` mzecr xiykdy ongp ax gxkdae ,zea`d zwfg lr zecrd z`

mpn` .`ped axk `l` `cqg axkéâéìt ékewlgp ongp axe `ax -àaélà ¦§¦¥©¦¨
àðeä áøcy ,zeiecr x`yl zezkd z` xiykndïîçð áøxaq,àðeä áøk §©¨©©§¨§©¨

,zea`d zwfg lr mzecr laiw jkleàáøåxaeq `ed s` ,mzecr lqty §¨¨
y wlgny `l` ,`ped axkàðeä áø øîà÷ àì ïàk ãò,mixykyàlà ©¨Ÿ¨¨©©¨¤¨

úøçà úeãòìeilry dyrn eze`l rbep epi`y xg` dyrn lr cirdl - §¥©¤¤
,eygkedúeãò dúBàì ìáàdyrn eze`l rbepd oipra mzecr lawl j` - £¨§¨¥

,eygked eilryàìzwfg zecry oeike ,mzecr milawny `ped ax xn` Ÿ
,zexitd zlik` zwfg `idy dilr eygkedy zecr dze`l zrbep zea`d

.`ped ax zrcl s` mzecr lawl oi`

ezrck dyrn ongp ax dyry xg`l :dyrn eze` jynda didy sqep oeic

,zea`d zwfg lr micr `iady df cia rwxwd cinrdeøãäeze` xfg - ¨©
e ,zea`d zwfg lr micr dligza `iad `ly mc`déúäáàc éãäñ ézééà©§¥©£¥§©¨¨¥

àéäz` df miyigkn micrd e`vnpe ,zea`d zwfg lr micr dzr `iade - ¦
.zea`d zwfg lr mipey`xd ly mzecr lawl oi`e df,ïîçð áø øîàok` ¨©©©§¨

déì ïðé÷ñî ïðà déðézçà ïðà`iady eze`l rwxwa epwfgde epcxed ep` - £©©§¦¥£©©§¦¨¥
dlrp ep` ,micr ipyd `iady xg`l dzre ,zea`d zwfg lr micr dligza

s`e ,dey didi mdipy gk dzrne ,da wifgi `ly rwxwdn dxfg eze`

eblbli `nye ,dligza ewqty dnn oicd zia mda exfgy xacd d`xpy

,oicd zia lr mc` ipa.ïðéLééç àì àðéc éác àúeìéæì§¦¨§¥¦¨Ÿ©§¦¨
:df wqt lr dywn `axàîézéàå ,àáø áéúîok dywdy mixne` yie - ¨¦¨¨§¦¥¨

,àøéòæ éaøe ,mid zpicnl dlra jldy dy` ,`ziixaa epipyy dnníéðL ©¦§¥¨§©¦
íéøîBàdlrayúî,xg`l `ypidl zxzeneíéðLemixg`àì ,íéøîBà §¦¥§©¦§¦Ÿ

úîiyexib lr df z` df micr eyigkd m` oke .xg`l `ypidl dxeq`e ¥
y ,dy`däLøbúð íéøîBà íéðL,dlranäLøbúð àì íéøîBà íéðLe §©¦§¦¦§¨§¨§©¦§¦Ÿ¦§¨§¨

el` mipte` ipya ,epnnàNpú àì Bæ éøä,wtq xacdy itlíàåxak £¥Ÿ¦¨¥§¦
àöú àì ,úàOð.ipyd dlran,øîBà éñBé éaøa íçðî éaøz`yp m` s` ¦¥Ÿ¥¥©¦§©¥§©¦¥¥

àöz.dlranîBà éðà éúîéà ,éñBé éaøa íçðî éaø øîàøyïîæa ,àöz ¥¥¨©©¦§©¥§©¦¥¥¨©£¦¥¥¥¦§©
Lmcewíéãò eàa,`ypidl dxeq`e dlra zn `ly ecirdeCk øçàå ¤¨¥¦§©©¨

,úàOð,`vz xeqi`a z`ypy oeikeìáàmcew m`úàOðmicrd it lr ¦¥£¨¦¥
,dlra zzin lr ecirdyCk øçàåz`yipy xg` wxe -íéãò eàa §©©¨¨¥¦
,zn `ly ecirde mixg`d,àöú àì Bæ éøäzia zelifl miyyegy meyn £¥Ÿ¥¥

iqei iaxa mgpn iax ixacn x`eane .`ypidl dligza dexizdy oicd

.ongp axk `le oicd zia zelifl miyyegy

déì øîà,[`xirf iaxl e`] `axl ongp axàãáeò ãáòîì éøáñ àðàip` - ¨©¥£¨¨§¥§¤¡©§¨
j` ,oicd zia zelifl yeygl oi`y izrck dyrn zeyrl izxaqàzLä©§¨

zà ïzáéúBàc,`ziixadn izrc lr ziywdy -àðeðîä áø ïáúBàå §¦§¨©§§§¨©©§¨
àéøeña,`xeqa `pepnd ax ilr dywd ok enke -àãáeò da ïðéãáò àì- §§¨Ÿ©§¦¨¨§¨

.da edepwfgdy df icin rwxwd `ivedl dyrn dyr` `l

:eixack dyr `l ongp axy zxtqn `xnbdàãáeò ãáò ÷ôðax `vi - ¨©¨©§¨
ewifgde dligzn cixedy mc` eze`l rwxwdn `ivede dyrn dyre ongp

.daàæçc ïàî,ok d`xy in -øáñc,déãéa àéä àúeòèz` xkf `ly ©§¨¨¨©¨¨¦§¨¥
.ezrc lr dpnn eywdy lirl `ziixadàéä àìåef dzid `l mpn` - §Ÿ¦

,zerhéáøáø éìLàa àéìúc íeMî àlàmilag'a ezrc dlzy `l` - ¤¨¦§©§¨§©§¥©§§¥
md s` mixaeqy oldl mi`aend mi`pzd ixaca ,xnelk ,'miare milecb

.mzenk wqt jkle ,oicd zia zelifl miyyeg oi`y

:oicd zia zelifl yeygl oi`y mixaeqy mi`pzd d`ian `xnbdïðúc¦§©
zeaezka dpyna(:bk),ïéìòî ïéà ,øîBà äãeäé éaømc`ét ìò äpeäëì ©¦§¨¥¥©£¦¦§¨©¦

ãçà ãò.odk `edy eilr cirnyéúîéà ,øæòìà éaø øîàdcedi iax xn` ¥¤¨¨©©¦¤§¨¨¥¨©
,okïéøøBò LiL íB÷îa,mc` eze` zpedk lr mixrxrnd micr - §¨¤¥§¦

,odk epi`y micirnyïéøøBò ïéàL íB÷îa ìáàlew eilr `viy `l` £¨§¨¤¥§¦
,odk epi`y `nlraîãçà ãò ét ìò äpeäëì ïéìòlewd z` yigknd ©£¦¦§¨©¦¥¤¨

.`ed odk ok`y cirneïa ïBòîL éaø íeMî øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥¦©¦¦§¤
.ãçà ãò ét ìò äpeäëì ïéìòî ,ïâqä©§¨©£¦¦§¨©¦¥¤¨

:`xnbd zxxan,øæòìà éaø eðééä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøoax s` ixdy ©¨¦§¤©§¦¥©§©¦¤§¨¨
micr yiy ote`a s` cg` cr on`p didiy xn` `l i`ce l`ilnb oa oerny

m`e ,`nlra lew eilr `viy ote`a xaic gxkdae ,ezpedk lr mixrxrnd

.mdipia zwelgn yiy rnyn dpyndn eli`e ,xfrl` iax ixack eixac ok

eäééðéa àkéà ãç øòøò ,àîéz éëåcr wx didy ote`a mzwelgny - §¦¥¨©§¨©¦¨¥©§
y ,ezpedk lr xrxry cg`,øáñ øæòìà éaøs`ãç øòøòxerxr df ixd ©¦¤§¨¨¨©©§¨©
,exiykdl cg` cr on`p oi`e
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אגרות קודש

וכיון שחילול שבת נעשה בשם כל חברי ביהכ"נ זה, שהרי הגבאים המחליטים בהאמור הם באי 

כחם, יש מקום ספק לכל עניני תפלה וקריאת התורה אשר בו, ולא רק בחלקם הנמסר ע"י המיקראפאן, 

אלא גם שלפניהם ושלאחריהם.

אבל  השם,  דחילול  ענין  בזה  כלל  הי'  לא  באם  שבת,  דהלכות  הדין  משורת  הוא  הנ"ל  כל  והנה 

בשים לב גם לנקודה זו, הרי חמור הדבר פי כמה וכמה, ולדעתי פשוט בתכלית, שאפילו בראש השנה ויום 

הכפורים יש להתפלל ביחידות, אבל ח"ו בבית הכנסת האמור.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל 

אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

המשך מעמוד פ



`oifgeפד mipy` cenr al sc ± oey`x wxt`nw `aa

éøú øòøò øáñ ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøåra Ðied Ð cg` xrxr mewna la` .opi

.exiykdl on`p cg` crïðçåé éáø øîà àäå.i`w `kid yxtzi` `l Ðäéìò ÷ôðå
àì÷.zecr `le ,`nlra lew Ðäéðéúçàå,xacd z` ewcaiy cr ,dpedkd on Ð

`nwezin inp lew `lac ,jxev `la `ed oeyl xezi df lke .dpedka `id dlrny

,`xwirn xiykn cg` cra xity `zzrny

,mizpia mixxer micr mipye ,seqa cg` cre

Ð dil hwp ikd meyn `l` .lif`e yxtnck

odkc xn`e cg` cr `z`e :xninl irac

cg` cr `z` i`nlc .dipiwq`e `ed xenb

mcew zelqt eilr `vi ok m` `l` ,exiykdl

.okläéðé÷ñàåcg` cr ied lew mewnac Ð

.onidnäéðéúçàåoi` mipy mewna cg`c Ð

.melk eixacãçà ãò àúàåxn`e ,seqal Ð

.oixiykn mipy edl eede ,`ed xenb odkc

àîìò éìåëãåoax oia xfrl` iax oia Ð

df micirnd micr oitxvn ,l`ilnb oa oerny

epl yi inp ikde .zeicr x`ya df ipta `ly

oexg` cre oey`x cr oicd on sxvl

iptn `l m` .dfl epxiykpe ,oixiyknd

.lif`e yxtnck ,`pic iac `zeliféáøã
äéðéúçàã ïåéë øáñ øæòìàipy it lr Ð

dpin`d mewn lkac ,edepcxed oicae .oixxer

cr it lr dil iwqil `l ez Ð mipy dxez

mr etxvl yiy it lr s` .ipyd df cg`

icdal ixz iwe`c ,dfl exiykdle oey`xd

,`ziinw zexykc diwfg` `xab iwe`e ixz

mbe ,`ed odkc dea`a ol wfgen dedc

e`ay mcew ,cg` cr it lr dlgz edepxykd

.oixxeràðéã éáã àúåìéæì ïðéùééçãÐ

elri eiykre ,oixxer it lr edecixedy

:xfrl` iax xn`w ikde .mdixac elhaie

seqal `ad cg` cr it lr oilrn oi` izni`

oilqetd mipy oixxer eilr yiy onfa Ð

.xiyknd oey`xd mr sxhvdl exiykdl seqal `ad ipy cr ipdn `l jkld ,eze`

`xab iwe`e ,oilqet ixz icdal oixiykn ixz iwe` :xninl `ki`c ab lr s`c

i`de .`pic iac `zelif meyn ,dil opiwqn `l ikd elit` Ð xyk didie diwfg`

.`ed `pic iac `zelif e`l Ð lewd ziaydl `ad cg` cr it lr `xwirn edewq`c

ewcaiy xg` ezelrdle xefgl icke ,`ed `nlra lew liaya Ð dipizg`c i`nc

la` .`zelif `kil ,dil iwqn xcd ik ,jkld .edepcxed xacdit lr edepcxedyk

.`zelif `ki` Ð iwqn xcd ike ,edepcxed oicd on Ð micräéì ïðé÷ñî ïðàåi`e Ð

dil opiwqn i`n`e ,edpip ixze ixz :`iyw?,ixz icdal ixz iwe` :uixz wtq ied `de

oi` izk` `dc ,on`p didy oey`x cr it lr edewq`c ,`ziinw diwfg` dinwe`e

.`ed oixxer e`l lewc ,oixxeréëä éà.`pic iac `zelifl yiig xfrl` iaxc Ðéàî
àéøéàoilrn oi` :oizipzn ipzwck `zelif meyn oilrn oi` mzdc ,seqal `ad cr Ð¥

ez` ixz elit` .oilrn Ð mipy it lr `d ,oixxer eilr yiy onfa cg` cr it lr

dil opiwqn `l xfrl` iaxl dipy mrta ,inp iccd icdaéìåëã éùà áø øîà àìà
'åë àîìò.lirlc iaxax ily` epiide Ðéâìôéî à÷ ïúåãò óøöìá àëäåiaxl Ð

opaxk ,cg`k mdipy ecird `le li`ed ,oey`xd mr oexg` cr oitxvn oi` xfrl`

dil opinwene dil opiwqn ded Ð cgia mdipy e`a m` la` .ozp iaxc` ibiltc

oa oerny oaxe .opiyiig `l `zelifle ,`ed odkc dea`a ol wfgenc ,`ziinw diwfg`

.ozp iaxk l`ilnbéàðú éðäã.opaxe ozp iax Ðúôøèöî ïúåãò ïéà àéðúãoi` Ð

dnily `ziixa `id jk `l` .opaxe dgxw oa ryedi iaxc zwelgn i`da o`k jixv

.`yix hwp `tiqc `xxb meyne ,"xxea df" idliyaãçàë íäéðù åàøéù ãòz` Ð

."eilr el dced ipta" xne` cg`e "edeld ipta" xne` cg` iwet`l ,zecrdåìéôà
äæ øçà äæámeia" xne` cg`e "dpn ipeltn ipelt del oey`x meia" xne` cg` Ð

:xaq `nw `pze .icdqn `w dpn` mewn lknc Ð "epnn dely ip` mb eizi`x ipy

abl dil dede ,i`d cidqn `w `l i`d cidqn `wc dpn`ediinrhe .zecr ivg dpn i

.`xaqne `xwn oixcdpqa xity yxtnúîéé÷úî ïúåãò ïéà,oic ziaa lawzdl Ð

izixg` `zbelte .oic zia ipta cg`k mdipy eciriy cr ,cg`k mdipy e`x elit`e

l`ilnb oa oerny oaxe xfrl` iaxe .dl xn`w dgxw oa ryedi iax e`le ,`id

.ibilt opaxe ozp axc `zbelta'åë øîåà ïúð éáøxity mzd yxtn ediinrhe Ð

.`xaqne `xwn
øîà
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øîàäådpyn jd` eixac xwir opgei iaxc :wgvi epiaxl d`xpe Ð 'ek opgei iax

iaxe l`ilnb oa oerny oax epiid Ð "lkd ixac" xn`wc epiide ,xnzi`

dwfg `ki`c `kid Ð ilin ipd :`kd ipyn `w `l ikdle .oixxera exii`c xfrl`

"oiqgei dxyr" wxta ipynck ,xn` `l Ð zexykc dwfg `kilc `kid la` ,zexykc

."odk df xnel dig zpn`p" iab (a ,br oiyecw)

oeik :xn`z m`e .i`w `kdc oizipzn`c

mzd dipin jixt ikid ,i`w `kdc oizipzn`c

xn`wc `d `nlc ?(` ,h) oihibc `nw wxtae

meyn epiid Ð mipyn zegt xrxr oi` opgei iax

`xnbdc :xnel yie xiyknc cg` cr `ki`c

lew eilr `vic ,wiqnck ixiin opgei iaxc rci

cg` cr `a jk xg`e ,dyexb oa `edy

i`dkae .'ek ixz ia ez`e ,lewd xiqdl xiyknc

lr s`e .mipyn zegt oi`c opgei iax xn` `peeb

,inc edpzilk lewde xiykdy cg` crc ab

ixdy ,dwfgd `l m` lewd on rexb crd ixdy

.lqet epi` crde lqet lewd

ïéàiwet`l `a `l Ð mipyn zegt xrxr

.opiwqnck lqet lew la` ,cg` cr `l`

÷ôðå`wec e`l Ð dipizg`e `lw dilr

.cxi `linn :xnelk `l` ,dipizg`

`de ?dipiwq` i`n` Ð dipizg` `wec i`c

`kil :xninl `kile oic ziac `zelif `ki`

.minrt izy ecixedyk `l` `zelif

`ki` `pnif `cga elit`c gken `zzrnyac

zelif`kile .xn`w dxenb dcxed ,inp i` .`

ici lr edecixedc `kid `l` oic ziac `zelif

`kil Ð lewd ici lry dcxeda la` ,zecr

.`zelifàúàås`e Ð dipiwq`e `cdq cg

(` ,ht oihib) "yxbnd" wxta opixn`c ab lr

meyn Ð odkl dyexb iab `lw oilhan `lc

`pwiqn `l i`c `kd la` ,dpwz dil zi`c

dnexza ,inp i` .oilhan Ð mlerl leqt dil

.eliwd opaxcïðàwfgenc ,diwfg` `xab iwe`e ,ixz icda ixz iwe`c Ð dil opiwqn

:jlnd i`pi iab (` ,eq) oiyecwa "xne`d" wxta opixn`c :dnize .`ed odk eia`c ol

i`azyi` `l ixn` ixze i`azyi` ixn` ixzc `nili` ?inc ikid ,"`vnp `le yweaie"

i`n `zyde ?`vnp `l i`n`e ,ipd` jenq ipd` zknqc zifg i`n ,edpip ixze ixz Ð

i`pi iwe`e ,diwfg` `xab iwe`e ,ixz icda ixz iwe` :xninl ol zi` ,daxc` ?jixt `w

z` xiykdl `ipdn `l m`d zwfgc :qxhpewa mzd yxite i`azyi` `lc en` zwfg`

d`xp oi`e .i`pi lr cirdl `l` ,dpedkl m`d z` leqtl oi`a micr oi`y itl ,i`pi

m`d `dzy zeidl leki epi`e li`ed ,oal m`d zwfg lirei `l dnlc :wgvi epiaxl

Ð elqtl micirn oad lrc ab lr s` ,`kdc :cere ?xyk oad didi `l m` dxyk

wxta opiwqnc meyn ,`nrh epiidc :wgvi epiaxl d`xpe exiykdl a`d zwfg dil `ipdn

`witq ied inp m`de .opaxc `witq `ied ixze ixz lkc (` ,`l zenai) "oig` drax`"

,ixz icda ixz iwe` opixn` `ziixe`cnc idpc ,ipd` jenq :mzd jixt ikdle ,opaxc

opaxc dnexz oiprl `kde .dlqetl yi opaxcn mewn lkn Ð dwfg` `zzi` iwe`e

zn mixne` mipy :lirl xn`c `de .diwfg` dinwe`le ,ixze ixza da exizdl ,eliwd

ixzc ab lr s` ,`vz `l micr e`a jk xg`e z`yp la` 'ek zn `l mixne` mipye

dide ,yi` zy` `iedc dwfg` dnwe`l ol zi` `ziixe`cne ,`id opaxc `witq ixze

`wiicc dwfg `iz`c :mz epiax xne` dicrn cg`l z`ypy it lr s` z`vl dl

`kilc ,`wiic `l micr ipy `ki` ik :xn`z m`e .yi` zy` zwfg drxne ,`aqpne

xefgl zxzen Ð zeyxa `ly z`yp :(a ,ft my) "dax dy`d"a xn`ck ,dteqa xneg

`ki` Ð df z` df miyigkne li`ed :xnel yie micra z`ypy epiidc mzd yxtne .el

dyxbzp mixne` mipy :xn`z m`e .dly ixa zprha dlra zgz cenrz m` `xneg

`wiic `l `d ?micr e`a jk xg`e z`ypa `vz `l i`n` ,dyxbzp `l mixne` mipye

d`xiy ,`wiicc `ed zna `weccxnel zpn`p dpi`e ,zn `ly lkd ercie `ai `ny ¥

dl iriiqn `wc micr `ki`c `kid :cere .dfirne dfirn dlra ipta `lyc ,dyxbzp

d`xi mlerlc ,yi` zy` zwfg drxne ,`wiic ikd oiprlc :xnel yie dfirne dfirn¥

i`n ,ixii` "il ixa" xne`ac rci `lc i`nl :xn`z m`e .zeplfba melqti e` enfei `ny

:xnel yie "`niiw z`hga" xninl dil ded ?"`niiw ielz my`a `teb `id" xn`w

"oig` drax`" wxta yxitck ,`ziixe`c `witq ded ixze ixzc xn`p elit` ,jixtc

.izyxit (a ,ek) zeaezkae ,jix`dl oi`e .`niiw my`a mewn lkn (` ,`l my)
i`n`
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éaø øîàäå ,éøz øòøò :øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøå§©¨¦§¤©§¦¥¨©©§¨§¥§¨¨©©¦
øòøò àlà !íéðMî úBçt øòøò ïéà ìkä éøác :ïðçBé¨¨¦§¥©Ÿ¥©§¨¨¦§©¦¤¨©§¨

ïðé÷ñò éàîa àëäå ,éøz¯deáàa déì ïðé÷æçîc ïBâk §¥§¨¨§©¨§¦©§§©§§¦©¥©£
ïáe äLeøb ïác àì÷ déìò ÷ôðe ,àeä ïäëc éàäc§©§Ÿ¥§©£¥¨¨§¤§¨¤
àeä ïäëc øîàå ãçà ãò àúàå ,déðézçàå àeä äöeìç£¨§©§¦¥©£¨¥¤¨©£©§Ÿ¥
àeä äöeìçå äLeøb ïác éøîàå éøz éa eúàå ,déðé÷qàå§©§¦¥§¨¥§¥§¨§¦§¤§¨©£¨
éleëãe .àeä ïäëc øîàå ãçà ãò àúàå ,déðézçàå§©§¦¥§¨¨¥¤¨©£©§Ÿ¥§¥

àîìò¯éác àúeléæì Lçéîa àëäå .úeãò ïéôøèöî ¨§¨¦§¨§¦¥§¨¨§¥¨§¦¨§¥
àì déðézçàã ïåék :øáñ øæòìà éaø ,éâìtéî à÷ àðéã¦¨¨¦©§¦©¦¤§¨¨¨©¥¨§©§¦¥¨
ïa ïBòîL ïaøå ;àðéã éác àúeléæì ïðéLééç ,déì ïðé÷qî©§¦©¥¨§¦©§¦¨§¥¦¨§©¨¦§¤
àúeléæìe ,déì ïðé÷qî ïðàå déðézçà ïðà :øáñ ìàéìîb©§¦¥¨©£©©§¦¥©£©©§¦©¥§¦¨

é÷úî .ïðéLééç àì àðéã éác,éëä éà :éLà áø dì ó §¥¦¨¨¨§¦©©§¦¨©©¦¦¨¦
:éLà áø øîà àlà !éîð éøúa eléôà ?ãç àéøéà éàî©¦§¨©£¦¦§¥©¦¤¨£©©©¦

àîìò éleëc¯àëäå ,àðéã éác àúeléæì ïðéLééç àì §¥¨§¨¨¨§¦©§¦¨§¥¦¨§¨¨
î à÷ úeãò óøöìa:àéðúc ;éàpz éðäc àzâeìôáe ,éâìté ¦§¨¥¥¨¦©§¦¦§§¨§¨¥©¨¥§©§¨

éaø ;ãçàk ïäéðL eàøiL ãò úôøèöî ïúeãò ïéà íìBòì§¨¥¥¨¦§¨¤¤©¤¦§§¥¤§¤¨©¦
ïúeãò ïéà .äæ øçà äæa eléôà :øîBà äçø÷ ïa òLBäé§ª©¤¨§¨¥£¦¨¤©©¤¥¥¨
ïúð éaø ;ãçàk íäéðL eãéòiL ãò ïéc úéáa úîéi÷úî¦§©¤¤§¥¦©¤¨¦§¥¤§¤¨©¦¨¨
Bøéáç àáiLëìå ,íBiä äæ ìL åéøác ïéòîBL :øîBà¥§¦§¨¨¤¤©§¦§¤¨Ÿ£¥
úéòa éàî :déøáçì øîàc àeää .åéøác ïéòîBL øçîì§¨¨§¦§¨¨©©£©§©§¥©¨¥

péî :déì øîà ?àòøà éàäa,àøèL àäå ,dúðéáæ C §©©§¨£©¥¦¨§¦§¨§¨§¨¨
øîà
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc `xza `aa(iyily meil)

éøz øòøò ,øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøådf ixd mixrxrnd micr ipy - §©¨¦§¤©§¦¥¨©©§¨§¥
cr on`p ,xrxr cg` cr wx m` j` ,exiykdl cg` cr liren oi`e xerxr

,df xe`ia lr dywi .dpedkl exiykdle eyigkdl cg`,ïðçBé éaø øîàäå§¨¨©©¦¨¨
lìkä éøác,íéðMî úBçt øòøò ïéàcr on`pe xerxr epi` cg` cr j` ¦§¥©Ÿ¥©§¨¨¦§©¦

.eyigkdl cala cg`

àlàa `id mzwelgn gxkdaéøz øòøò,ezpedk lr micr ipy exrxry - ¤¨©§¨§¥
àeä ïäëc éàäc deáàa déì ïðé÷æçîc ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëäådidy - §¨¨§©©§¦¨§§©§§¦¨¥©£©§©§Ÿ¥

,ef dwfg gkn dpedka wfgen oad s`e ,odk `edy df ly eia`a epl wfgen

àì÷ déìò ÷ôðå,oepix lew oad lr `vie -ïáe äLeøb ïác[oa e`-]äöeìç §¨©£¥¨¨§¤§¨¤£¨
,àeä,dpedkd on leqte 'llg' edixdedéðézçàåedepcxed lewd zngne - §©§¦¥

lewa s`y dpedka epwiz zcgein dlrny ,xacd xxaziy cr dpedkdn

,xacd xxaziy cr ecixedl yi odk epi`y calaàúàå`a okn xg`le - §¨¨
ïäëc øîàå ãçà ãòxyk,àeäoa epi`y,dvelg e` dyexbdéðé÷ñàå- ¥¤¨§¨©§Ÿ¥§©§¦¥

lewd yigkdl on`p cg` cry ,dpedkl eze` epilrde epxfg ok zngne

,dpedkl exiykdleeúàåcer e`a okn xg`le -éøz éa,micr ipy -éøîàå §¨¥§¥§¨§¥
àeä äöeìçå äLeøb ïácdéðézçàå ,,dpedkdn edepcxed ok zngne §¤§¨©£¨§©§¦¥

,micr ipy cbp on`p epi` ,`ed xyk odky cg` cr eilr cirdy s` i`cey

ãçà ãò àúàåcg` cr cer `a okn xg`le -,àeä ïäëc øîàåe`vnpe §¨¨¥¤¨§¨©§Ÿ¥
,ef z` ef zeyigkn micr zezk izyàîìò éleëãeewlgp `l df xacae - §¥¨§¨

micrd ipyy s`y micen mleke ,xfrl` iaxe l`ilnb oa oerny oax

mewn lkn ,cgi ecird `l crd zexyk lr ecirdyïéôøèöîlúeãò,zg` ¦§¨§¦¥
wfgedy enke ,`ed xyk odky ezwfgl xefgl oicd on jixv did ok m`e

,cg` cr it lr `ed odky xaraà÷ àðéc éác àúeìéæì Lçéîa àëäå§¨¨§¥©§¦¨§¥¦¨¨
éâìôéîoey`xd crd l` ipyd crd sxvl yi m`d md miwelg o`ke - ¦§§¥

.oicd zia zelif meyn jka yiy s` dpedkl exiykdle,øáñ øæòìà éaø©¦¤§¨¨¨©
déðézçàc ïåék,micr ipy it lr dpedkdn edepcxed xaky xg`n -àì ¥¨§©§¦¥Ÿ

déì ïðé÷qîc meyn dpedkl exiykdle oicd z` xifgdl oi` -ïðéLééç ©§¦¨¥©§¦¨
déðézçà ïðà ,øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøå ,àðéc éác àúeìéæìep` - §¦¨§¥¦¨§©¨¦§¤©§¦¥¨©£©©§¦¥

,dpedkdn edepcxeddéì ïðé÷ñî ïðàå,dpedkl exifgp ep` s`e -àúeìéæìe ©£©©§¦¨¥§¦¨
ïðéLééç àì àðéc éác. §¥¦¨Ÿ©§¦¨

mewna ,cg` cr it lr dpedkl oilrn oi` izni`' xfrl` iax xn`y dn dfe

oi` ezexyk lr cirdl `ay ipyd crd eze` ,xnelk ,'oixxer eilr yiy

,edelqte mcew e`ay micr ipy epiidc ,oixxer e`viy xg`n eit lr oilrn

xne`e wleg l`ilnb oa oerny oaxe .oicd zia zelif meyn elawl oi` aeye

oey`xd crd l` df cr sxvl yiy xnelk ,'cg` cr it lr dpedkl oilrn'

.oicd zia zelifl oiyyeg oi`e

:mzwelgna df xe`ia dgec iy` axé÷úîéëä éà ,éMà áø dì ózrcly ©§¦¨©©¦¦¨¦
,oicd zia zelif meyn mixifgn oi` xfrl` iaxãç àéøéà éàîhwp recn - ©¦§¨©

,`ed xyk odky cirde seqal cg` cr `ay ote`a wx df oicéøúa eléôà£¦¦§¥
énðmeyn edexifgi `l ,ezexyk lr ecirde mipy e`a seqal m` s` - ©¦

.oicd zia zelif

:xg` ote`a mzwelgn x`an iy` axàîìò éleëc ,éMà áø øîà àlà¤¨¨©©©¦§¥¨§¨
ok`,àðéc éác àúeìéæì ïðéLééç àìlr seqa micirn mipy eid m` jkle Ÿ©§¦¨§¦¨§¥¦¨

.dpedkl eze` mixiykne mixfeg oicd zia eid ezexykàëäåcird `ly §¨¨
,cg` cr `l` seqaéâìôéî à÷ úeãò óøöìaezecr sxvl yi m` ewlgp - ¦§¨¥¥¨¦§§¥

,`l e` oey`xd crd zecr mrïéà íìBòì ,àéðúc ,éàpz éðäc àzâeìôáe¦§§¨§¨¥©¨¥§©§¨§¨¥
ïúeãòmicr ipy lyúôøèöî,zg` zecrlïäéðL eàøiL ãòdyrnd z` ¥¨¦§¨¤¤©¤¦§§¥¤
,ãçàkoae`xy df cirdy oebk ,cxtpa dyrnd mdn cg` lk d`x m` j` §¤¨

dced eiptay `l` d`eldd lr cird `l ipyd eli`e ,eipta oernyl deld

.mzecr mitxvn oi` ,oae`xn dely oerny,øîBà äçø÷ ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¨§¨¥
`l` cer `le ,cg`k e`x `ly s` mzecr mitxvneléôàecird m`äæa £¦§¤

äæ øçàdpn oerny del oey`x meiay df cirdy oebke ,dyrn eze` lr ©©¤
micirn mpi`y `vnpe ,ipy meia d`eldd z` d`xy cird ipyde ,oae`xn

aiigy `vnp mdipy zecr jezny oeik mewn lkn ,d`eld dyrn eze` lr

.mzecr mitxvn ,dpn oae`xl oerny

eilr cirdl mi`ae cg`k dyrn e`xy micr ipy ,`ziixaa ewlgp cere

,oic ziaa,ãçàk íäéðL eãéòiL ãò ïéc úéáa úîéi÷úî ïúeãò ïéàj` ¥¥¨¦§©¤¤§¥¦©¤¨¦§¥¤§¤¨
.mzecr ztxhvn oi` cxtpa cird mdn cg` lk m`øîBà ïúð éaøoi` ©¦¨¨¥

`l` ,cg`k eciriy jxevBøéáç àáiLëìå íBiä äæ ìL åéøác ïéòîBL§¦§¨¨¤¤©§¦§¤¨Ÿ£¥
.åéøác ïéòîBL øçîì§¨¨§¦§¨¨

xfrl` iax zrcly ,l`ilnb oa oerny oaxe xfrl` iax ewlgp ef zwelgnae

edfe ,cg`k ecird `ly oeik oey`xd zecr mr ipyd zecr mitxvn oi`

,'oixxer eilr yiy mewna ,cg` cr it lr dpedkl oilrn oi` izni`' xn`y

ipy it lr oilrn oi` ezelqt lr micirnd micr ipy yiy mewnay epiid

oa oerny oaxe .cg`k mdipy eciriy cr ,cxtpa cg` lk micirnd micr

oilrn' jkle ,mitxhvn cg`k ecird `l m` s`y ozp iaxk xaq l`ilnb

.cxtpa cg` lk micirnd mipy it lr xnelk ,'cg` cr it lr dpedkl

iy` ax zrcl mixaeq l`ilnb oa oerny oax ode xfrl` iax ody x`eane

.ongp ax wqt mzenke ,oicd zia zelifl miyyeg oi`y

:zerwxw zwfg ipiipra sqep dyrnéàäa úéòa éàî ,déøáçì øîàc àeää©§¨©§©§¥©¨¦§©
àòøà.`id ilyy ef rwxwa jpd dyer dn -déì øîà,xrxrnl wifgnd ©§¨¨©¥

péîàøèL àäå dzðéáæ C,icia dxiknd xhy dpde dizipw jnn - ¦¨§¦§¨§¨§¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הבהיר ח"י אלול עם הפ"נ המוסגר בו, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של 

כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

לא נראית לי הסברא שילמוד בביה"ס בכתות מעורבות וכיו"ב, שהרי זה נתינת הכשר, ולא עוד 

עתה,  עד  פרנסתו  לו  לכל המציא  ומפרנס  הזן  והרי  נמצא,  בו  דהנהגת החוג  גדר  פרצות  מעין  אלא שגם 

ובודאי שגם בשנה זו החדשה ימציא לו פרנסתו בחן ובחסד וברחמים, ואף שבתקופתנו זו עבודה בחינוך 

עטה"ק ענין הכי נעלה וחיוני הוא, הרי עוד חזון למועד כשאפשר יהי' לסדר הדבר באופן שלא תהינה כל 

סרכות בהאמור.

בברכת חתימה וגמח"ט.



פה oifge` mipy` cenr al sc ± oey`x wxt`nw `aa

éøú øòøò øáñ ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøåra Ðied Ð cg` xrxr mewna la` .opi

.exiykdl on`p cg` crïðçåé éáø øîà àäå.i`w `kid yxtzi` `l Ðäéìò ÷ôðå
àì÷.zecr `le ,`nlra lew Ðäéðéúçàå,xacd z` ewcaiy cr ,dpedkd on Ð

`nwezin inp lew `lac ,jxev `la `ed oeyl xezi df lke .dpedka `id dlrny

,`xwirn xiykn cg` cra xity `zzrny

,mizpia mixxer micr mipye ,seqa cg` cre

Ð dil hwp ikd meyn `l` .lif`e yxtnck

odkc xn`e cg` cr `z`e :xninl irac

cg` cr `z` i`nlc .dipiwq`e `ed xenb

mcew zelqt eilr `vi ok m` `l` ,exiykdl

.okläéðé÷ñàåcg` cr ied lew mewnac Ð

.onidnäéðéúçàåoi` mipy mewna cg`c Ð

.melk eixacãçà ãò àúàåxn`e ,seqal Ð

.oixiykn mipy edl eede ,`ed xenb odkc

àîìò éìåëãåoax oia xfrl` iax oia Ð

df micirnd micr oitxvn ,l`ilnb oa oerny

epl yi inp ikde .zeicr x`ya df ipta `ly

oexg` cre oey`x cr oicd on sxvl

iptn `l m` .dfl epxiykpe ,oixiyknd

.lif`e yxtnck ,`pic iac `zeliféáøã
äéðéúçàã ïåéë øáñ øæòìàipy it lr Ð

dpin`d mewn lkac ,edepcxed oicae .oixxer

cr it lr dil iwqil `l ez Ð mipy dxez

mr etxvl yiy it lr s` .ipyd df cg`

icdal ixz iwe`c ,dfl exiykdle oey`xd

,`ziinw zexykc diwfg` `xab iwe`e ixz

mbe ,`ed odkc dea`a ol wfgen dedc

e`ay mcew ,cg` cr it lr dlgz edepxykd

.oixxeràðéã éáã àúåìéæì ïðéùééçãÐ

elri eiykre ,oixxer it lr edecixedy

:xfrl` iax xn`w ikde .mdixac elhaie

seqal `ad cg` cr it lr oilrn oi` izni`

oilqetd mipy oixxer eilr yiy onfa Ð

.xiyknd oey`xd mr sxhvdl exiykdl seqal `ad ipy cr ipdn `l jkld ,eze`

`xab iwe`e ,oilqet ixz icdal oixiykn ixz iwe` :xninl `ki`c ab lr s`c

i`de .`pic iac `zelif meyn ,dil opiwqn `l ikd elit` Ð xyk didie diwfg`

.`ed `pic iac `zelif e`l Ð lewd ziaydl `ad cg` cr it lr `xwirn edewq`c

ewcaiy xg` ezelrdle xefgl icke ,`ed `nlra lew liaya Ð dipizg`c i`nc

la` .`zelif `kil ,dil iwqn xcd ik ,jkld .edepcxed xacdit lr edepcxedyk

.`zelif `ki` Ð iwqn xcd ike ,edepcxed oicd on Ð micräéì ïðé÷ñî ïðàåi`e Ð

dil opiwqn i`n`e ,edpip ixze ixz :`iyw?,ixz icdal ixz iwe` :uixz wtq ied `de

oi` izk` `dc ,on`p didy oey`x cr it lr edewq`c ,`ziinw diwfg` dinwe`e

.`ed oixxer e`l lewc ,oixxeréëä éà.`pic iac `zelifl yiig xfrl` iaxc Ðéàî
àéøéàoilrn oi` :oizipzn ipzwck `zelif meyn oilrn oi` mzdc ,seqal `ad cr Ð¥

ez` ixz elit` .oilrn Ð mipy it lr `d ,oixxer eilr yiy onfa cg` cr it lr

dil opiwqn `l xfrl` iaxl dipy mrta ,inp iccd icdaéìåëã éùà áø øîà àìà
'åë àîìò.lirlc iaxax ily` epiide Ðéâìôéî à÷ ïúåãò óøöìá àëäåiaxl Ð

opaxk ,cg`k mdipy ecird `le li`ed ,oey`xd mr oexg` cr oitxvn oi` xfrl`

dil opinwene dil opiwqn ded Ð cgia mdipy e`a m` la` .ozp iaxc` ibiltc

oa oerny oaxe .opiyiig `l `zelifle ,`ed odkc dea`a ol wfgenc ,`ziinw diwfg`

.ozp iaxk l`ilnbéàðú éðäã.opaxe ozp iax Ðúôøèöî ïúåãò ïéà àéðúãoi` Ð

dnily `ziixa `id jk `l` .opaxe dgxw oa ryedi iaxc zwelgn i`da o`k jixv

.`yix hwp `tiqc `xxb meyne ,"xxea df" idliyaãçàë íäéðù åàøéù ãòz` Ð

."eilr el dced ipta" xne` cg`e "edeld ipta" xne` cg` iwet`l ,zecrdåìéôà
äæ øçà äæámeia" xne` cg`e "dpn ipeltn ipelt del oey`x meia" xne` cg` Ð

:xaq `nw `pze .icdqn `w dpn` mewn lknc Ð "epnn dely ip` mb eizi`x ipy

abl dil dede ,i`d cidqn `w `l i`d cidqn `wc dpn`ediinrhe .zecr ivg dpn i

.`xaqne `xwn oixcdpqa xity yxtnúîéé÷úî ïúåãò ïéà,oic ziaa lawzdl Ð

izixg` `zbelte .oic zia ipta cg`k mdipy eciriy cr ,cg`k mdipy e`x elit`e

l`ilnb oa oerny oaxe xfrl` iaxe .dl xn`w dgxw oa ryedi iax e`le ,`id

.ibilt opaxe ozp axc `zbelta'åë øîåà ïúð éáøxity mzd yxtn ediinrhe Ð

.`xaqne `xwn
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øîàäådpyn jd` eixac xwir opgei iaxc :wgvi epiaxl d`xpe Ð 'ek opgei iax

iaxe l`ilnb oa oerny oax epiid Ð "lkd ixac" xn`wc epiide ,xnzi`

dwfg `ki`c `kid Ð ilin ipd :`kd ipyn `w `l ikdle .oixxera exii`c xfrl`

"oiqgei dxyr" wxta ipynck ,xn` `l Ð zexykc dwfg `kilc `kid la` ,zexykc

."odk df xnel dig zpn`p" iab (a ,br oiyecw)

oeik :xn`z m`e .i`w `kdc oizipzn`c

mzd dipin jixt ikid ,i`w `kdc oizipzn`c

xn`wc `d `nlc ?(` ,h) oihibc `nw wxtae

meyn epiid Ð mipyn zegt xrxr oi` opgei iax

`xnbdc :xnel yie xiyknc cg` cr `ki`c

lew eilr `vic ,wiqnck ixiin opgei iaxc rci

cg` cr `a jk xg`e ,dyexb oa `edy

i`dkae .'ek ixz ia ez`e ,lewd xiqdl xiyknc

lr s`e .mipyn zegt oi`c opgei iax xn` `peeb

,inc edpzilk lewde xiykdy cg` crc ab

ixdy ,dwfgd `l m` lewd on rexb crd ixdy

.lqet epi` crde lqet lewd

ïéàiwet`l `a `l Ð mipyn zegt xrxr

.opiwqnck lqet lew la` ,cg` cr `l`

÷ôðå`wec e`l Ð dipizg`e `lw dilr

.cxi `linn :xnelk `l` ,dipizg`

`de ?dipiwq` i`n` Ð dipizg` `wec i`c

`kil :xninl `kile oic ziac `zelif `ki`

.minrt izy ecixedyk `l` `zelif

`ki` `pnif `cga elit`c gken `zzrnyac

zelif`kile .xn`w dxenb dcxed ,inp i` .`

ici lr edecixedc `kid `l` oic ziac `zelif

`kil Ð lewd ici lry dcxeda la` ,zecr

.`zelifàúàås`e Ð dipiwq`e `cdq cg

(` ,ht oihib) "yxbnd" wxta opixn`c ab lr

meyn Ð odkl dyexb iab `lw oilhan `lc

`pwiqn `l i`c `kd la` ,dpwz dil zi`c

dnexza ,inp i` .oilhan Ð mlerl leqt dil

.eliwd opaxcïðàwfgenc ,diwfg` `xab iwe`e ,ixz icda ixz iwe`c Ð dil opiwqn

:jlnd i`pi iab (` ,eq) oiyecwa "xne`d" wxta opixn`c :dnize .`ed odk eia`c ol

i`azyi` `l ixn` ixze i`azyi` ixn` ixzc `nili` ?inc ikid ,"`vnp `le yweaie"

i`n `zyde ?`vnp `l i`n`e ,ipd` jenq ipd` zknqc zifg i`n ,edpip ixze ixz Ð

i`pi iwe`e ,diwfg` `xab iwe`e ,ixz icda ixz iwe` :xninl ol zi` ,daxc` ?jixt `w

z` xiykdl `ipdn `l m`d zwfgc :qxhpewa mzd yxite i`azyi` `lc en` zwfg`

d`xp oi`e .i`pi lr cirdl `l` ,dpedkl m`d z` leqtl oi`a micr oi`y itl ,i`pi

m`d `dzy zeidl leki epi`e li`ed ,oal m`d zwfg lirei `l dnlc :wgvi epiaxl

Ð elqtl micirn oad lrc ab lr s` ,`kdc :cere ?xyk oad didi `l m` dxyk

wxta opiwqnc meyn ,`nrh epiidc :wgvi epiaxl d`xpe exiykdl a`d zwfg dil `ipdn

`witq ied inp m`de .opaxc `witq `ied ixze ixz lkc (` ,`l zenai) "oig` drax`"

,ixz icda ixz iwe` opixn` `ziixe`cnc idpc ,ipd` jenq :mzd jixt ikdle ,opaxc

opaxc dnexz oiprl `kde .dlqetl yi opaxcn mewn lkn Ð dwfg` `zzi` iwe`e

zn mixne` mipy :lirl xn`c `de .diwfg` dinwe`le ,ixze ixza da exizdl ,eliwd

ixzc ab lr s` ,`vz `l micr e`a jk xg`e z`yp la` 'ek zn `l mixne` mipye

dide ,yi` zy` `iedc dwfg` dnwe`l ol zi` `ziixe`cne ,`id opaxc `witq ixze

`wiicc dwfg `iz`c :mz epiax xne` dicrn cg`l z`ypy it lr s` z`vl dl

`kilc ,`wiic `l micr ipy `ki` ik :xn`z m`e .yi` zy` zwfg drxne ,`aqpne

xefgl zxzen Ð zeyxa `ly z`yp :(a ,ft my) "dax dy`d"a xn`ck ,dteqa xneg

`ki` Ð df z` df miyigkne li`ed :xnel yie micra z`ypy epiidc mzd yxtne .el

dyxbzp mixne` mipy :xn`z m`e .dly ixa zprha dlra zgz cenrz m` `xneg

`wiic `l `d ?micr e`a jk xg`e z`ypa `vz `l i`n` ,dyxbzp `l mixne` mipye

d`xiy ,`wiicc `ed zna `weccxnel zpn`p dpi`e ,zn `ly lkd ercie `ai `ny ¥

dl iriiqn `wc micr `ki`c `kid :cere .dfirne dfirn dlra ipta `lyc ,dyxbzp

d`xi mlerlc ,yi` zy` zwfg drxne ,`wiic ikd oiprlc :xnel yie dfirne dfirn¥

i`n ,ixii` "il ixa" xne`ac rci `lc i`nl :xn`z m`e .zeplfba melqti e` enfei `ny

:xnel yie "`niiw z`hga" xninl dil ded ?"`niiw ielz my`a `teb `id" xn`w

"oig` drax`" wxta yxitck ,`ziixe`c `witq ded ixze ixzc xn`p elit` ,jixtc

.izyxit (a ,ek) zeaezkae ,jix`dl oi`e .`niiw my`a mewn lkn (` ,`l my)
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`oifgeפו mipya cenr al sc ± oey`x wxt`nw `aa

àåä àôééæ àøèù äéì øîà.zwfgd `l dwfg ipy mbe ,siefn xhyd Ðïéçâlra Ð

.xhydäáøì ùéçì.xrxrnd rny `ly ,zgpa Ðàåä àôééæ àøèù ïéàyxit Ð

dxikn lr azkp `ly ,`tiif `xhy enk `l` ,ynn `tiif `xhy e`l :l`ppg epiax

raezc dizprha ice`c e`l i` ,edin .lha `edc ,dpn` xhy Ð edip i`ne .ef

ixdy ,dipink lk e`l Ð `ed `tiif `xhyc

ikd meyne .mdici znizg mixikn micrd

`ilrn `xhy xnele xwyl el dn :dax xn`

e`l `xhy i`d :`nil Ð qkxi`e il ded

miiwn Ð dineiwl ira ded i`c ,`ed `tiif

xhy Ð `tiif :iyextl `ki` ,inp i` .dil

,dti micrd znizg siify ,ynn siefn

,`id mdici znizg mixeaqk ,micrd mirehe

z` miiwl ivn jklde .xhyd z` miniiwne

ivn inp i` .`ed `ilrn `xhy xnele ,xhyd

oey`xe .el enzgy mixwy micra eniiwl

.xwiräáøì äéì ùéçìjln daxc .opiqxb Ð

zekxac idlya opixn`ck ,sqei axc inwn

.el dywn exiag sqei ax dide ,(` ,cq)éàîà
àøèù éàäà úëîñ à÷dwfg ipy `dc Ð

oeike ,`ed `nlra `tqg `xhy i`de ,`kil

el dn" x`yl inc `le ice` Ð ice`c

zeleki zeprh izyy ,`xnbay "xwyl

`edy dze`e oreh `edy dze` ,zn` zeidl

la` .ebin opixn`c ,orh `le oerhl leki did

,micr mewna "xwyl el dn"l inc `kd

ici lr Ð ef rwxwa ezwfge egk lk ixdy

xwyl el dn :xn`p j`ide ,`ed xhy i`d

`ed `ilrn `xhy xn` ira i` ,df xhya?

oic lra z`cede ,leqt xhydy dcen `lde

exn`y micr ipy e`a eli`e .micr d`nk

."xwyl el dn" ez `kil Ð leqt `edyáä
'åë éæåæ äàî éì,lirlc `zbeltk Ð

.minrhd mze`aeäáøã äéúååë àúëìä
àòøàá`wtqn lirlc oey`x oic eze`a Ð

mdipyn in ly mrh oia` xa ici` axl dil

,daxk oey`xa wqet jkld .xzei d`xp

,egwn lr cenrie ,"xwyl el dn" opixn`c

axe dax ly mdinrh exixaz` `lc oeikc

iabe .di`xd eilr exiagn `ivend Ð sqei

Ð xhyd lra `le wfgen deldy ,ifef

.lehie di`x xhyd lra `iai :opixn`

`ivep `le ,mewiz `rx` `niiwc `kidc

oke ,mewil iniiwc `kid ,ifef oke ,wtqn

,ciw `xza `aa) dvgne oipr dcya sqei axk dkld opiwqtc ab lr s`e .dkld

axk dkld opiwqt `kde ,sqei axk `le daxk dkld `xnb ilekac llkn ,(a

.daxk opiwqt inp `zbelt jda `dc ,`iyw `l Ð sqeiêåìéò äåìîì éúòøôã
."rxt` dvx`y inn" :d`eldd zrya delnd xn`y oebk ,inp i` .olaw axr oebk Ðàøèù àäå,eaeg izrxty itl ,il exifgde ,jilr delnl el didy xhy Ð

.el careyn ziidy enk df xhya il careyn dz` ixdeøîàjizrxt `l ike :axrl del Ð?.äéîúáéàðéî åäðéúì÷ùå úøãä åàìdele .inc zrxt `ly inke Ð

.jka el dced `léàî àðååâ éàäëz` gwle ,ca`pe el did xg` xhyy xhyd lra did dcen mzdc .sqei axk opiwqtc ,lirlc deln xhyl jk lk inc `lc Ð

ik mlern xg` xhy axrl did `l Ð `kd la` .mewiz ifef iniiwc `kidc ,ciqtd jkld Ð df deln lr azkp `lc ,ynn `ed siefn eze`e ,zekfl ecia zeidl df

dely xhy :ol `niiwe ,erxty `ed dcen mewn lkn ,`nlc e` .erxtl aiige inc edpirxt `l eli`k Ð edpilwy xcdc oeik ,edpirxtc ab lr s` ,jklde .df m`

.`ed `nlra `tqg `xhy i`de .eceary lgnp xaky ,ea dele xfeg epi` Ð erxte eaìä úøîàã àåä úà àäå ééáà äéì çìùéæåæá óñåé áøã äéúååë àúëÐ

i`dk `l` .`ed leqt Ð daxl elit`e ,lkd ixacl ,`peeb i`dka azke siif ike .xwy `edc ,ynn `tiif e`l sqei axe dax da ixii`c `tiif `xhyc `kdn opirny

ixii`c `xhyk `xhy i`dl dil deyn iia`e .sqei axe dax ibilt Ð oda `veike ,azkil ozip `ly dpn` xhy oebk e` ,eceary lgnpy rext xhy oebk Ð `peeb

epiax yxit ok .inelyl dell opiaiign `l Ð axrd cia xhydy it lr s` ,ifef edpdl edpilwye xcd `l` ,rxtc axrd dcenc oeik :xn`e ,sqei axe dax dia

.lif`e `xnb wiqtwe ,ynn `tiifl oicd `edc d`xp ile .l`ppgéìéî éðäåaxr oirhc `kid Ð axrl rextl del aiigin `le ,mewiz ifef iniiwc `kid opixn`c Ð

.eceary lgnp eciay xhydy dcen diteb axrc ,"i`pn edpiztfi xcd la` edpizrxt" xn`c ,lirl xn`ckìáà,onvr zern mze` jl izxfgd ip` :axr oirh i` Ð

.(` ,gv `nw `aa) exiag ly rahn syd :enk ,d`veda oi`vei eid `le ozxev seyip Ð itiy eedc meyné÷îåñå`l oiicry `vnp .i`cn xzei ozygp mic`d Ð

.erxtàøèùã àãåáòùì äéúéà éúëà.inc "ipzrxt `l" oirh eli`ke Ðéîúéã àòøà ìéëà÷ã àì÷ äéìò ÷éôð íåùøùelv` dzid oekynac ,dinwl yxtnck Ð

.inzic `rx` lik` `zydnc ,zn` zecr ly lew dilr wtp jklde ,`zpkyn ipy elky ,eiykr cràúðëùî:ikd iazkc ,`xeqc `zpkyna ,ded oedea`n i`ab Ð

.dwfg ipy dizlk` mdia` iniae .sqk `la `c `rx` wetiz oil` `ipy mlyna
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éàîàdipndilc :dniz Ð `ed `nlra `tqg `xhy i`d `xhy i`d` zknq `w

:ikcxn iaxa wgvi epiax uxize "`ed `ilrn `xhy" xn` ira i`c ,ebina

zwfga rwxwc ,melk epi` Ð rwxwa wfgen `edy dne .oenn `ivedl ebin opixn` `lc

`xhy" xne`y ,`nlra mixaca `l` ,dwfg `le xhy el oi`y oeik ,`niiw dilra

`l` ebin opixn` `le ."qkxi`e il ded `ilrn

.ebin ici lr envr xehtl lekiy ,oenn wifgdl

leqtl `a dfe ,dwfg e` xhy el yi m` :inp i`

:enk ,ebin ici lr eniiwl leki df f` Ð ezii`x

jpin" xn` ira i`c ebin ,"jpin dpaf icic inw"

epiaxl d`xp oi`e ."dwfg ipy dizlk`e dizpiaf

Ð `icda ikd `nrh yxtn `lcn ,wgvi

epiaxl d`xpe .`ed ikd meyn e`lc rnyn

`kd ebin opixn` `lc sqei axc `nrhc :wgvi

xwy ok m` `l` ebin `kd dil zilc oeik Ð

`de" xnele dlgz xwyl jxvedy ,dlgz

`kd opixn` `l ikd meyn ,inp i` ."`xhy

orh `xwirnc ,orehe xfeg iedc meyn Ð ebin

`tqgc dcene ea xfeg dzre ,"`xhy `de"

.il ded `ilrn `xhy `l` ,`ed `nlra

àúëìäåepiax Ð `rx`a daxc dizeek

dil `wtqnc yxit l`eny

oia wlgle yxtle wegcl jixve .`zkld o`nk

`lc `dc .`picc `witql ixze ixzc `witq

xac iqkpa enk `nw dxn zwfga dnwe`

icda ixz iwe` :(` ,k zeaezk) opixn`c ,`ihy

eed mzd Ð `ihy xa zwfga iqkp iwe`e ,ixz

`rx` opinwe`e ,inc edpzilc o`nk ixze ixz

`pic ol `wtqnc ,`kd la` .`nw dxn zwfga

xninl i`d ilek jiiy `l mzd Ð o`nk

.wfgend cin `ivepe ,`nw dxn zwfg` dnwe`

rnyn Ð "`zklid"c :cere .`ed wgece

axk car elit` ,wtqn `le daxk wqet ixnblc

:wgvi epiaxl d`xpe .car `l Ð carica sqei

axke daxk `rx`a `zkldc `nrh epiidc

inwe`l ebin opixn`c meyn Ð ifefa sqei

dxn zwfga `rx` inwe`l ol zi`e ,`penn

(` ,dt zeaezk) "azekd"ae .`zyd `niiwc

:xn`cmixac eid `l" xninl ilkic ebin

s` ,"edpip i`xhiq ipd" xninl ilki "mlern
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,ca`y `l` ,mc` eze` il azky xg` xhy icia,àðéîàåxkende xg`n ©£¦¨
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,izekf lr xrxrneäc ìk éàãéa éàä èé÷ðéàxhy icia wifg`y aeh - ¦§¦©¦©¨§

.oicd zial `ea` enry ,`edy lk

,äaø øîàok `l m`y ,xg` xhy el didy wifgnd on`pì Bl äîøwL ¨©©¨©§©¥
`ld ,ef drexb dprh oerhleàeä àélòî àøèL déì øîà éòa éàm` - ¦¨¥¨©¥§¨¨§©§¨

jezne ,siefn epi` df xhyy xne`e eixaca wifgn did xwyl dvex did

.ca`e el did xg` xhyy xnel s` on`p ok oerhl lkiy

:dax lr wleg sqei ax,óñBé áø déì øîàmewn lknzëîñ éànà ¨©¥©¥©©¨§©§
,ecia rwxwd wifgdlàøèL éàäàixde ,wifgnd d`xdy df xhy lr - ©©§¨¨

àeä àîìòa àtñç ,àøèL éàädpi`y `nlra qxg zkizgk `l` epi` - ©§¨¨©§¨§¨§¨
.`ed siefny dced ixdy ,melk dey

:mi`xen` mze` lv` rxi`y df oirk sqep dyrn,déøáçì øîàc àeää©§¨©§©§¥
Ca àð÷éqîc éæeæ äàî éì áäjlv` il yiy mifefd d`n z` il oz - ©¦¥¨¥§©¦§¨¨

,d`eldaàøèL àäå.ef d`eld lr il zazky xhyd jiptl ixde -øîà §¨§¨¨¨©
déì,raezl razpdïéçb ,àeä àôééæ àøèLe xhyd lraäaøì déì Léçì ¥§¨¨©§¨¨¦¨¦¥§©¨

,eixac razpd rnyi `ly ickaàélòî àøèL eäéî ,àôééæ àøèL ,ïéà¦§¨¨©§¨¦§¨¨§©§¨
.eäc ìk éàãéa éàä èé÷ðéà àðéîàå ,ñëøéàå éì äåä£¨¦§¦§©©£¦¨¦§¦©¦©¨§

,äaø øîàok `l m`y ,xg` xhy el didy raezd on`pì Bl äî,øwL ¨©©¨©§©¥
`ldéòa éà,xwyl dvex did m` -àeä àélòî àøèL ,déì øîàdid - ¦¨¥¨©¥§¨¨§©§¨

lr s` on`p ok oerhl lkiy jezne ,siefn epi`e xyk df xhyy oerhl leki

.xg` xhy ecia didy ezprh

:dax lr wleg sqei ax,óñBé áø déì øîàmewn lknzëîñ à÷ éànà ¨©¥©¥©©¨¨§©§
,deeldn zernd `ivene jpd jneq dn lr -àøèL éàäàdf xhy lr - ©©§¨¨

ixde ,raezd d`xdy.àeä àîìòa àtñç àøèL éàä©§¨¨©§¨§¨§¨
:miyrnd ipya dkldd wqt d`ian `xnbd,ïéáà øa éãéà áø øîà̈©©¦¦©¨¦

àòøàa äaøc déúååk àúëìälr xerxrd did eay oey`xd dyrna - ¦§§¨§¨¥§©¨§©§¨
.wifgnd zwfga rwxwd cenrzy daxk dkld ,rwxw zwfgàúëìäå§¦§§¨

éæeæa óñBé áøc déúååkici lr zern raezd razy ipyd dyrnae - §¨¥§©¥§¥
,xacd mrhe .zern epnn `ivedl on`p epi`y sqei axk dkld ,xhyd
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ד אלול עם הפ"נ המוסגר בו, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בו כותב אודות סברתו, ללמוד מלאכת סת"ם, ונכון הדבר במאד ומכמה 

טעמים.

ובודאי למותר לעוררו אשר סופר סת"ם צריך להרבות ביר"ש שלו, אלא שאין הקב"ה בא בטרוניא 

עם בריותיו, ונותן מראש היכולת והכחות על זה, ואין הדבר תלוי אלא בהאדם, ואדרבה מוסיפין בסיוע 

שלו, וכמרז"ל הבא לטהר מסייעין לו, ועיין לקו"ת דברים פט, ד.

בברכת חתימה וגמח"ט.
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.dzr cr oli`d z` df qtze aexwd zny mein lk`y zexitd lk z` il

øîàike ,ici` ax lr `cqg ax,àeä ìBãb íãà åéìò íéøîBàL àeä äæ ¨©¤¤§¦¨¨¨¨¨
ixdéîñ à÷ ïànàøî C,oica elawle oli`a zekfl jneq jpd in lr - ©©¨¨¦©

éàäàixde ,dcedy aexw eze` lr -éôè àðáø÷î àðàc øîà÷ àä- ©©¨¨¨©©£¨§¨©§¨§¥
didy oeike ,el jiiy oli`de jnn xzei aexw `edy dzr cr orh mc` eze`

.'xab mil`c lk' `ed oicd df oebka ixdy ,oica zexitd z` lk` wtq xacd

,dpzna lwcd jl ozepy ink df ixd ,xzei aexw jpdy eiykr dceny dne

.jli`e o`kn eidiy zexitd z` `l` jl oi`e dzrn dlg ef dpzne

:`cqg ax lr zewlegd zeric d`ian `xnbdeäì àøéáñ àì àáøå éiaà©©¥§¨¨Ÿ§¦¨§
,àcñç áøc àä̈§©¦§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

כתיבת  בשעת  הי'  איפוא  כשנזכר,  צערו  ע"ד  כותב  בו  ז"ע,  שנתקבל  ממוצש"ק  למכתבו  במענה 

המכתב לפני שלש שנים, ואיפוא נמצא עכשיו.

הגדול,  וככה  ומהם בהמשך  ומעש"ט,  יפה שעה אחת בתשובה  ויעיין בהמבואר בדא"ח במשנה 

ונקודה התיכונה, שתשובה ומעש"ט, אלו הם הענינים הגורמים נח"ר להשי"ת, וחיי עוה"ב הם הגורמים 

נח"ר להאדם, שמזה מובן, גודל הריחוק וגודל דיפה זה, 

ומענין זה ה"ז ג"כ בהנוגע למצבו לפני שלש שנים שאז הי' העיקר נח"ר לאדם, ומצבו עתה שבו 

הוא העיקר נח"ר להשי"ת ע"י פעולותיו בהפצת המעינות חוצה, וק"ל וגם פשוט, והאומנם על שינוי זה 

שהוא יפה יותר, יש לומר שח"ו מצטערים.

אלא  היא,  רחוקה  ולא  היא  נפלאת  לא  אלה  בימינו  הנה  וכו',  המקום  ריחוק  אודות  ובמ"ש 

שהאלקים עשה הכל יפה בעתו.

ובפרט  זה,  בכלל  שגם...  ופשוט  הן,  יפות  ישראל  בנות  רז"ל  פסק  ידוע  שידוכים,  אודות  במ"ש 

בשנים הכי אחרונות ששינוי גדול לטוב בעניני יהדות ניכר גם לעיני בשר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולחתימה וגמח"ט.



פט oifge` mipy` cenr bl sc ± oey`x wxt`nw `aa

äéáâ éðéøçà éæåæipy elky xg`l ,ixn`e .odilr oekyn oi`y ,il aiigzpy Ð

jixv Ð mdia` lr il yiy aeg mdl l`y`e ,minezil rwxwd xifg` m` :`zpkyn

ipaiiegn aeg xhy icia yiy it lr s`e ,'ek rxtil `ad :opax xen`c ,rayil ip`

.dreayäùáëà-.dze` milr`éãéá àéä äçå÷ìiiga dwfg ipy dizlk` `dc Ð

.oedea`àððîéäîoi`c ,dreay `la Ð

yly zwfgc :cere .zerwxwd lr oirayp

.`niiw xhy mewna mipyäéì øîà:iia` Ð

`piprh `pira i`c jzrca zaygc `d

`zlin `ricic oeik Ð "icia `id dgewl"

orhinl zivn `l ,da zigpzi` `zpkynac

zecre `lw `ki` `dc ,"icia `id dgewl"

ipy enily `zydc ,`id inzic `rx`c

jlr `lw zi`c zrcic oeike .`zpekyn

Ð dgewl `le jab `id `zpkyn `c `rx`c

xdfdl jl dide ,efn dlecb d`gn jl oi`

inzil `rx` xcd lif ,jkld .jxhya

carin ipa ediy ,inzi ilcb ike ,`zyd

,jli`e dpy dxyr yly oan epiidc ,devn

ediicda `pic irzy` Ð zevna aiig iedc

rayz ,mdia` lr jl yiy jaeg xhy lr

,minezid iqkpn rxtil `ad oick .lehize

mdiqkpl oicxei oi` Ð miphw mdy onf lkc

mey" wxta oikxra opixn`ck ,odn zeabl

minezi iqkpl oiwwfp oi` :(` ,ak) "minezid

mzd wiqtcke ,oda zlke` ziax ok m` `l`

m`e ,minezi iqkpl oiwwfp oi` :`zkld `ax

cr mdl oipiznn ,jkld .oipzep Ð epz xn`

i`e mipy dxyr yly oan epiidc ,ilcbc,jl

iqkpa xeknle :(` ,epw `xza `aa) "zny in" wxta opixn`c `de .mzd gkenck

eia` aeg rextl la` ,ez`ved jxevl xkeny ilin ipd Ð mixyr oa `diy cr eia`

ilcb ik ,`id dt lr deln inp i`e .jli`e dxyr yly oan mixken oic zia Ð

:oizliknc `ziixza `zrnya `tt ax xn`ck ,lehie rayie ediicda `pic irzyil

rayie ,edeldy micr yiy Ð ilin ipde .oiyxeid on daeb dt lr deln ,`zkld

.lehie ,erxt `lyéôè äéáéø÷ àðà øîà àøáâ àåää àúàrcep `ly jezne Ð

ongp ax xn`ck .xzei ml` didy itl ,rwxwa yi`d eze` wifgd Ð xzei aexw in

.xab mil`c lk :izea` ly xne` dfe izea` ly xne` df iab ,dinwlóåñìdpy Ð

.mizpy e`äéì éãåà.oia` xa ici` axl wifgn `edd Ðäéãéá àãñç áø äî÷åà
.ici` axc Ðäéì øîà.`cqg axl ici` ax Ðéì øãäìlk`c ixit `xab `edd Ð

.oick `ly mlk`y ,iaexw zny meid on ,`pci`d cr `nei `eddnúëîñ÷ ïàîà
.oli`a zekfl Ðéàäàedi` `de .xzei aexw dz`y eiykr dceny ,eit z`ced` Ð

dceny dfe .xab mil`c lk oica zexit lk`e ,ith `paixw `p` `zyd cr xn`c

.oicd on ea zikf `ly it lr s` ,ezrcn oli`d z` jl ozepk `ed ixd Ð eiykr
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øåîàmdn rxtil leki did `l dreaya s`y it lr s` Ð 'ek rxtil `ad opax

lr citwn did `l ,ediicda `pic irzyi` ilcb ikle :opixn`wck ,elcbiy cr

,ryedi axc dixa `ped axk xaq meyxy xa `axc d`xpe .dreayd lr `l` ,dpzndd

meyn Ð minezi iqkpl oiwwfp oi`c `nrh (` ,crw) oizlikn idliya `nrh yxtnc

zrixtc meyn yxtnc `tt axk i`c .ixxv

devn carin ipa e`l inzie ,devn aeg lra

`l ,eixack zn` `di elit` ok m` Ð edpip

e`lc oeik ,eaega rwxwd mdl akrl leki did

opiwqt inp `ped axcke .edpip devn carin ipa

.mzdäéùáëàdlke`e `zpkyn xhyl

xhyl yakc meyn `wec Ð ifef xeriy

`lc ,"icia `id dgewl" xninl ivn `zpkyn

i`c .dicil `z` `zpkyn zxezac reci did

`z` `zpkyn zxeza `xwirnc irci eed

lekiy meyxy xa `ax oreh did `l Ð dicil

one`` dedc icin ."icia `id dgewl" xnel

oeik ,ezeqix` dcya dwfg el oi`c qix`e

.dicil ez` `zeqix` zxeza `xwirnc recic

olfbe ,xikydle li`ydl oiieyrd mixac oke

mey el oi`c Ð ef dcy lfbc opirci `xwirnc

.dwfg

åâéî:dnize Ð `id dgewl xninl ira i`c

elit`c ?meyxy xa `axc dizrc i`n

zqid zreay Ð "icia `id dgewl" oirh i`

zerwxw lr oirayp oi`c idpc ,jixv mlerl

ax wcwcy enk ,mirayp opaxcn Ð `ziixe`cn

:(` ,ft zeaezk) "azekd"c `iddn oe`b i`d

rext `idy dcirn cg` cre dzaezk znbetd

:`ax xn` .`ziixe`c dreay xninl `ng xa inx xaq .dreaya `l` rxtz `l Ð

opaxcnc `nl` .zerwxw ceary zxitk lr oirayp oi`c cere ,'ek xaca zeaeyz izy

`l` zqid zreay oirayp oi`c :xnel yie ?`py i`nc ,zqid zreay oicd `ede .oirayp

dpi` ef rwxwy minezil i`ce oi`y ,`ed ixa zprh e`l `kd la` .ixa oirhc `kid

.zqid zreay jixv ded `l "icia `id dgewl" oirh ded i` jkld ,ecia dgewl

äçå÷ì"icia `id dgewl" xn` ded i`c ab lr s` Ð zxn` zivn `l icia `id

eyexit ikde .ebin ied `l mewn lkn ,on`p dedl"c`l Ð "zxn` zivn `

wxta yi df oiprke .ebin o`k oi`e ,`lw wtpc oeik ,ok xnele jipt firdl leki ziid

.`riyx diytp ieyn `l Ð "iziid cifn" xnel dvxi m` dne :(` ,p) oiyecwc ipy

cifn" xn` m` ,i`ce la` .ebin o`k oi`e ,"iziid cifn" oevxa xne` epi` :yexit

.onidnc `hiyt Ð "iziidäéáéø÷`l` opiqxb `l i` Ð `lwic way ici` axc

"diaixwl" qxb i`e .eyxei xzei aexwde ,mipa el eid `ly xnel jixv Ð "`lwic way"

.diaixwl `lwic :xninl dil jixhvi` ikdl ,mipa el eidy xnel yi Ðéëä:opiqxb

,ici` ax mr welgl dvex did `l `l` ."ith aexw edi`c" qixb `le Ð dil ice` seql

`d :`cqg ax xn`w ikd meyne .xzei aexw didy liaya `le ,mpga lwcd el ozpe

.aexw xzei `edy iptn `l` el lgen did `l `nzqne ,ice` Ð ice`c oeik :ixaq `axe iia`e .xzei aexw dz`y liaya `le ,jl ozp epevxny Ð "ith `paixw `p`" xn`c edi`

`p`" xn`w edi` :xn`wc `de .lk`y micr el eid ici` axle ,zexit lk` `lc oreh dide ,"ith aexw edi`c" opiqxbc yxtl oi`e .`axe iia` zxaq oke ,`ed wegc "ice`" oeyle

ded ok m`c .jenqack micr mewna ebin opixn`c dil `xiaqe ,dcen did `ly ebina ,dlk` `ly xn`c i`na onidn inp `zyd Ð oke li`ede ,`xwirn :yexit Ð "ith `paixw

`d edl `xiaq `l `axe iia` :jenqa wiqnck ,`pyil i`da `kd inp iweq`l dil ded ok m` :cere ."ith `paixw `p`" xn` ira i`e ,"izlk` `l" xn` edi` `d :xninl dil

`le .diaixw edi`c icdq izii` seql :qxb `l` ,"dil ice` seql" qixb `lc ,xwir wgvi epiaxl d`xp l`ppg epiax zqxibe .[opixn` `l micr mewna "xwyl il dn"] `cqg axc

`le ,e`l e` eaexw did `ed m` mixikn eid `l `xab `edde ,did eaexw ici` axy micirn eid `l` ,`xab `eddn ith did eaexw ici` axy micirn eid `ly ,"ith aexw" qxb

tl epivn Ð "ith" qxb elit`e .daxew icr mey el did.wtq `xab `edde i`ce ici` ax iedc ,ici` axc dicia dcqg ax dnwe` jkl ,mixikn micrd eidy mze` lkn ith :yx

lk`y oeik :ixaq iia`e `axe .onidn Ð ,"ilk` icice ilk`" inp xn` ik "ilk` `l" xn` ira i`c ebina ,dil xht `cqg axe .lk`y dcedy oeik ,zexitd mb raez ici` ax dide

`cdq cgl `a` iaxl `inc i` :opixn` (` ,cl) onwl `de :xn`z m`e .ebin `kil rwxwac ,oicd on eci zgzn `vei rwxwde li`ed ,ebina onidn `le ,mlyl aiig Ð ice`e zexit

oeik `nip ?i`n`e .mlyl aiig did `l Ð `cdq cg `kil i` la` .rayil leki epi`y jezn mlyl aiigy Ð `cdq cg `ki`e zexit lk`y dcenykc ,ixitle oipy oizxzle

`hiyt Ð `cdq cg ded `l i` i`ce mzdc ,mizyn `l` cirn epi` crde mipy yly dlk`y xne`y ixiin mzdc :xnel yie mlyi zexitd mb Ð eci zgzn `vei rwxwdy

el oin`pc xninl `kile .dwfg ipy dlk`c oeik ,ecin rwxwd `ivedl epl did `l Ð mipy yly dlk`c xn`c i`na onidn i`c .eci zgzn `vei rwxwdy it lr s` ,xehtc

mzdc ,inc `lc Ð dxez xtq ciqtdl on`p dz` oi`e jxky ciqtdl dz` on`pc (a ,cp oihib) "oiwfpd"a opixn`ck ,dlk` lfba `l` dgwly oin`p `l la` ,mipy yly dlk`y

.melk el oiaiig oi`y dceny oeik exky ciqtn mewn lkn ,onyl eazkpy micr yi eli`k Ð gwel cia `edy oeik (dxez xtqy it lr s`)
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`oifgeצ mipya cenr bl sc ± oey`x wxt`nw `aa

éãåàã ïåéë.dzr cr wifgd oick `lyc Ðéãåà.dkld oke .lk`y zexit mlyie Ð

`cqg ax dnwe` ,aixw dedc icdq oia` xa ici` ax izii` :mda aezky mixtq yie

ixitl edpilk`c zknqw i`n` :`cqg ax dil xn` .ok yxit l`ppg epiax mbe .dicia

`l zzii`c icdq ipde ,ith `paixw `p`c oirh `ed `zyd cr `d ,eit z`ced` Ð

epi` `ede dyxeil ie`xe aexw zp`c icdqn

i`de ,aexw zp`c icdq` `l` ,dyxeil ie`x

`l" xnel leki `edy jezne .dil irci `l

,ilk` icice ,ilk` ,oi` :xnel leki Ð "izlk`

miyigkn micr oi`y .ith `paixw `p`c

:d"bd) .dipin opiwtn `l jkld .jka eze`

`l` ,zexitd lk`y dcedy (`l`) `id `l

dil `xidp `lc ,seqal axd yxtnck

eid micr `l` .zexitd zlik` lr dcedy

dil `xye .xetkl leki did `le ,elk`y

zlik` lr dcedy xn`y df inc ,dixn

zexit?lkne rwxwd lr `l` dced `l `ld

opiwtn `l Ð `zyd cr lk`c i`n mewn

did ici` axy xaca micr `kilc oeik ,dipin

`axe iia`e .df ly eit lr `l` ,xzei aexw

lra z`ced ixdy ,ice` ice`c oeikc :ixaq

ded i`e .oenn eaiign eite ,micr d`nk oic

`d `cqg axl dil zil i`n` Ð `d opiqxb

`xaq?okle ,wgecae xg` oipra yxtl yie

`l `dc ,il `xidp `le .(o`k cr .eizazk `l

zlik` lr dcedy `zrnyc `ibeq `d gken

leki did `le ,xaca eid micr `l` ,zexitd

.xetklàéä äéúäáàã éãäñ éúééà éàäÐ

ly eizea`l exkn `l mlerne ,mzen mei cr

.ipyd dfø÷ùì åì äî àãñç áø øîàÐ

lyc oirhc i`na ,dwfg icr el yiy dfl

`id eizea`?i`dl dil xn` ded ira i`

dzpiaf jpin" :zea` zekf zecr el yiy

oirh ivnc ebin ,jkld ."dwfg ipy dizlk`e

,oerhl yyg `l `ede ,ef dprha dkfie ikd

ikyigknc ab lr s` ,eizea` ly inp oirh

.onidn Ð micrl edlíå÷îá ø÷ùì éì äî
ïðéøîà àì íéãòdz`e "izea` ly" xn`y df oebk oreh mc`y dprh lk ,xnelk Ð

`l Ð `kd ik ,micr zygkn ef dprhe ,"xwyl il dn" ici lr dniiwl dvex

il dn" ici lr dpniiwz j`ide ,xwy ezprhy micirn micrd ixdy ,dil opipnidn

"xwyl?ä÷æç äì àéåäã ,íåìë äðéà íéðù ùìùä ú÷æçå ,àåä ø÷ùî éàãå àìä
.àúëìä éëäå .äðòè äîò ïéàùïéðù ïéúøú äìëàã éãäñ éúééàå ìéæàoiicre Ð

.`vn `le ,ziyily dpy ly zecr ywal xfgn didàòøà àøãä ïîçð áø øîàÐ

.dwfg `ied `l oipy oizxzacéøéô éøãäå`dc ,oick `ly lk`y mipyd izy ly Ð

`xhyc ,onwlck ,dil opipnidnc "izcxi zexitle iziid qix`" `xwirn oirh `l

`kil i` la` ,ixitl edpilk`c icdq `ki`ca Ð ilin ipde .iypi` icar `l ixitl

edpizlk`e jpin dizpafc" oirh `ede ,eit z`ceda `l` ,ixitl edpilk`c icdq

dwfg icr `le xhya di`x dil zilc oeik ,`rx` ,"edpip icic ixite `rx`c ixitl

,dwfg ded ikdac ,`xekn ith wit`e `xek liir oebk ,"hrn m` ik zexit izlk` `l" xn` ivnc ebinc .dipin edpipafc zexitd lr zqid zreay aiige ,dxnl `xcd Ð

yly jeza exhy ca`y itl `l` ,`l m` dilran ef rwxw gwl m` reci oi`y ,micr mewna "xwyl il dn" o`k oi`c .onidn Ð "ilk` icice `aeh ilk`" xn` ik ,onwlck

zexite ,rwxwa wlg el oi`y rcep ixd Ð ith aexw ici` axc `zlin `xixazi`c oeik ,mzdc .lirl `cqg axc dilr ibiltc `axe iia`c `dl inc `le .ciqtn Ð mipy

.aiigil eit z`ceda elit`e ,lk` oick `ly lk`y'åë ïéòè éà ãéáæ áø øîài`da zira i`n" rwxwd lra eprhyk dligzn m` :xn`w ikde ,`id dytp it`a `zlin Ð

yl dvgnl qix` oick "izcxi zexitl" :`l` ,"dzpiaf jpin" el aiyd `l eli` ,"`rx`.mipy xyr cr zexit il zxkny e` ,riaxle yilïîàð,rxtnl lk`y dna Ð

,mpga dixagc ixit lkinle dixagc `rx`l zginl yipi` sivg `lc .el iepw rwxwd oi`ye ,ixitl edpilk`c icdq `ki`c ab lr s`e .dipin edpiafc zqid zreayae

yegp `ly xg`n "izcxi zexitl" xn`ie ,eizexit lk`ie exiag rwxwl cxi mc` lk ok m`c Ð zexitd dpwy xhye micr `la lk`i `l `adle o`kn ,edine .lif`e yxtnck

.rwxwd lra ly exerxrlàìéáåúå àìâî.zexit lawl lq Ð `liaez :miyxtn yie .edaeb aexn lwcl zelrl lag Ð `liaeze ,xecbl Ð lbnd .mixnz ixceb ilk Ðøîàå
.epipta Ðàéðìôã àì÷éãì äéøãâéàå ìéæéà.zexitd hewl` ,xnelk Ðïîéäîxaca oigen milrady reci oi`y ixg` ,xhye micr `la zexitd hwll oic zia dil oiwaye Ð

eid `l" xn`e `lwicc dixn `z` dixcbilc inwn la` .zqid zreay `l` dilr zil Ð oli`d hwily xg` "mlern mixac eid `l" orhe dixag `z` m`e .dhiwl mcew

orh jk xg`e "dzpiaf jpin" orh dlgzn m` la` .xak lk`y dna on`p "izcxi zexitl" dligzn orhya `wece .di`x iziinc cr hwln onidn `l Ð "mlern mixac

.orehe xfege oreh epi` Ð mipey`xd eixac yigkny ,"izcxi zexitl"éîð àòøà åìéôà éëä éàyipi` sivg `lc ,dwfg icr `la edepndil Ð "jpin dzpiafc" oirh ik Ð

dizexit lkinle `id dicic `lc `rx`a zginléîð éøéô."jxhy ieg`" `nip Ðàáà éáøã àëñð åðééäiaxcn cenll `le .`a` iaxc `kqp ly oic eze`l dnec df oic Ð

ik Ð `a` iaxc `kqpl `pic i`d oincn eid jkl ,inp i` .eze` opincn `nlra `inece ,micr ipy el oi`y ixg` rwxwd mlyiy `id `hiytc `zlinc ,oikixv eid `a`

irlck ,zexit ixcdn `l micr `lac .zexit lk`c micr yiy ink iedc ,`rx` mr ixit xcdlc ikid.cegl rwxw `l` ,ongp axc l
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éàåi`da zira i`n" el xn` ik ,dlgz :yexit Ð 'ek izcxi zexitl xn`e oirh

on`p did `le ,akrl leki dcyd lra did lk`y dryac ab lr s` ."`rx`

zexitl" xnel on`p Ð `ivedl `a dfe ,elk` xaky oeik edin ,"ipzcxed zexitl" xnel

dedc icin ,qitzc meyn dil wetiz ?sivg `lc meyn `ixi` i`n :xn`z m`e ."izcxi

i`c ,xikydle li`ydl oiieyr oi`y oilhlhn`

:xnel yie on`p "icia od oigewl" xn`

gipde ohwl m` sivg `lc `nrh jixhvi`c

:xn`z m`e .oda qitz `lc ,ely opi`y zeyxa

izii`c `l` ,"izcxi zexitl" inp xn` `l ik

`di Ð oizrnyc jd ik mipy izy lk`c icdq

ra i`c ebina ,dizprha on`pzexitl" xn` i

ixdy ,ebin df oi`c ,`id `kxit e`l "izcxi

oipy izxzc ixit `wece .rwxwd mb reazl `a

.ixcd `l Ð ziyily dpyc ixit la` ,ixcd

Ð oipy yly dlk`y xn`c i`na onidn i`c

.ely didz rwxwd mb

ìéæéàxecbl :yexit Ð `lwicl dixcb`e

`kiiy dxicbc ,lwcd lry mixnz

ok m`c ,lwcd zvivwa ixii` `le .mixnza

wxta opixn`ck ,"dilhwi`e" xninl dil ded

:ongp ax xn` ,(` ,en zereay) "oiraypd lk"

dilhw`e lifi`" xn`e `bxp hiwpc o`n i`d

wgvi epiaxl d`xpe .'ek "`ipltc `lwicl

uevwl `a did m`y :ikcxn oa wgvi epiaxle

zexit `wecc .on`p did `l Ð envr lwcd

jxc oi` Ð lwc la` ,ipafnc iypi` icarc `ed

wxta opixn`c ,rcz .uewl xeknl mc` ipa

,"zbxd ixey" :(a ,`v `nw `aa) "laegd"

,"ebxdl il zxn` dz`" Ð "zvvw izerihp"

ok m` :jixte .xeht Ð "evvwl il zxn` dz`"

epi`c rnyn .'eke dixa lkl iig zway `l

."evvwl il zxkn" xn` ira i`c ebina on`p

àìxn`wc meyn e`l Ð yipi` sivg

,sivg `lc xn`w "dixcbi`e lifi`" `iqdxta

,yipi` sivg `l jiiy inp `rpva hwil elit`c

.daipb jxc mgwly `l m`

éàhwly zexita `l` on`p epi`c lirl ziyixtc i`nl Ð inp `rx` elit` ikd

`l ixita `xhyc ab lr s` ,zexita elit` on`p epi` jli`e o`kn la` ,xak

`l Ð dgwly ely rwxwdy oreh `ed m` ,`rx` elit` yxtl jixv Ð iypi` icar

.`adl on`p epi`c ,xifgiy `hiyt rwxw la` .lk` xaky zexit xifgi

åðééäel oi`y xg` rwxwd xifgny `hiytc ,i`w rwxw` `l Ð `a` iaxc `kqp

`cdq cg eli`k `zyd xaqe ,wiqn ixit` inp `zyd `l` .micr mipy

eli`ke ,"izlk` `l" `nile xetkl leki epi`e ,lk`y zexitd lr iz`w wifgnl irexe`l

wifgdy cirny it lr s`e ."izlk` `l" xn`ie xetki m` zexitd lr dreay eaiigl `a

dyrp `l` ,dwfgd lr cirn epi` eli`k ixd Ð enr xg` oi`c oeik ,mipy yly da

xn`c cr ,drehe ,jzrc `wlq ikd .zexit eraezl cg` cr
iia`
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éàäå ,àeä déúäáàc éãäñ éúééà éàä ,"éúBáà ìL"¤£©©©§¥¨£¥©£¨¨¥§©
äî :àcñç áø øîà ,ä÷æç éðL ìëàc éãäñ éúééà©§¥¨£¥©£©§¥£¨¨£©©¦§¨©

ì Blpéî :déì øîà éòa éà ?øwLäézìëàå dúðéáæ C §©¥¦¨¥£©¥¦¨§¦§¨©£©§¦¨
,àcñç áøc àä eäì àøéáñ àì àáøå ééaà .ä÷æç éðL§¥£¨¨©©¥§¨¨¨§¦¨§¨§©¦§¨

ì él äî"wLøîàc àeää .ïðéøîà àì íéãò íB÷îa "ø ©¦§©¥¦§¥¦¨¨§¦©©©£©
péî :déì øîà ?àòøà éàäa úéòa éàî :déøáçì déìC ¥§©§¥©¨¥§©©§¨£©¥¦¨

dìëàc éãäñ éúééà ìæà ,ä÷æç éðL äézìëàå éðáæ§©¦©£©§¦¨§¥£¨¨£©©§¥¨£¥©£¨¨
.éøét éøãäå àòøà àøãä :ïîçð áø øîà ;éðL ézøz©§¥§¥£©©©§¨¨§¨©§¨§¨§¦¥¥

"ézãøé úBøéôì" øîàå ïòè íà :ãéáæ áø øîà¯;ïîàð ¨©©§¦¦¨©§¨©§¥¨©§¦¤¡¨
àìbî èé÷ðc ïàî éàä :äãeäé áø øîà éî åàì̈¦£©©§¨©©§¨¥©¨¨
déðaæc àéðìôc àì÷éãì déøãâéà ìéæéà :øîàå ,àéìáBúå§§©¨©£©¥¦¦§§¥§¦§¨¦§¨§¨§©§¥

éìäéð¯éöç àì àîìà ?ïîéäîàì÷éc øæâc Léðéà ó ¦£¦§¥©©§¨¨£¦¦¦§¨©¦§¨
éöç àì éîð àëä .déìéc åàìcåàìc éøét ìëéîì Léðéà ó §¨¦¥¨¨©¦¨£¦¦¦§¥©¥¥§¨

.déìéc¯!éîð àòøà ,éëä éà¯:déì ïðéøîà ,àòøà ¦¥¦¨¦©§¨©¦©§¨¨§¦©¥
.CøèL éåçà¯!éîð éøét ,éëä éà¯àì éøéôì àøèL ©£¥§¨¨¦¨¦¥¥©¦§¨¨§¥¥¨

éàäa úéòa éàî :déøáçì øîàc àeää .éLðéà éãáò̈§¦¡¨¥©©£©§©§¥©¨¥§©
péî :déì øîà ?àòøà.ä÷æç éðL äézìëàå úéðáæ C ©§¨£©¥¦¨§©¦©£©§¦¨§¥£¨¨

dén÷ ïðaø øeáñ ;éðL úìz dìëàc àãäñ ãç éúééà©§¥©¨£¨©£¨¨§¨§¥§©¨©©¥
àøáb àeääc ;àaà éaøc àëñð eðééä :øîéîì ééaàc§©©¥§¥©©§©§¨§©¦©¨§©©§¨
äåä ,éîà éaøc dén÷ì àúà .déøáçî àëñð óèçc©£©©§¨¥©§¥£¨§©¥§©¦©¦£¨
àôèç óèçéîc àãäñ ãç éúééà ,dén÷ àaà éaø áéúé̈¥©¦©¨©¥©§¥©¨£¨§¦§¨£©¨
:éîà éaø øîà ;éôèç éãéãå éôèç ,ïéà :déì øîà ,dépéî¦¥£©¥¦£©¦§¦¦£©¦¨©©¦©¦
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yéãBà éãBàc ïåékdzr cr lwca wifgdy `vnp ,ici` axl dcedy oeik - ¥¨§¥¥
.dzr cr lk`y zexitd mlyl eilre ,oick `ly

,rwxw lr epcy mc` ipa ipy :zerwxw zwfg ipiipra oecl day `xnbdäæ¤
éúBáà ìL øîBà,dzidéúBáà ìL øîBà äæå,jizea` ly `le dzidéàä ¥¤£©§¤¥¤£©©

àeä déúäáàc éãäñ ézééàly rwxwd dzidy micr `iad mdn cg` - ©§¥©£¥©£¨¨¥
,eizea`éãäñ ézééà éàäåmicr `iad ipyde -áø øîà .ä÷æç éðL ìëàc §©©§¥©£¥§¨©§¥£¨¨¨©©
,àcñçorehy dna epin`dl yiy ,rwxwa dkfi dwfg icr el yiy df ¦§¨

yly rwxwa wifgdy micr el yie xg`ny ,eizea` ly dzid rwxwdy

,mipyì Bl äîøwL`ld ,eizea` ly dzid rwxwdy oerhleøîà éòa éà ©§©¥¦¨¥¨©
péî déìCä÷æç éðL äézìëàå dzðéáæxnel leki did dvex did m` - ¥¦¨§¦§¨©£©§¦¨§¥£¨¨

dizipwy `l` jly rwxwd ok` ,eizea` ly rwxwdy micr `iady dfl

ly rwxwdy orehy dna epin`dl yi jk oerhl leki didy jezne .jnn

ly rwxwd dzidy ecirdy micrd z` jka yigkny s`e ,'ebin'a eizea`

.ipyd ly eizea`

àä eäì àøéáñ àì àáøå éiaà[df oic-],àcñç áøcy itlì él äî''øwL ©©¥§¨¨Ÿ§¦¨§¨§©¦§¨©¦§©¥
ïðéøîà àì íéãò íB÷îaxy`k 'xwyl il dn' gkn dprh lawl oi` - ¦§¥¦Ÿ©§¦¨
.micrd zecr `id zxzeq

:rwxw zwfg oipra sqep dyrnúéòa éàî ,déøáçì déì øîàc àeää©§¨©¥§©§¥©¨¦
àòøà éàäa.ily `idy ef rwxwa jpd dyer dn -déì øîàwifgnd §©©§¨¨©¥
,xrxrnlpéîéðáæ Crwxwd z` izipw jnn -ìæà .ä÷æç éðL äézìëàå ¦¨©§¦©£©§¦¨§¥£¨¨¨©

éðL ézøz dìëàc éãäñ ézééàz` lk`y micr `iade wifgnd jld - ©§¥©£¥©£¨¨©§¥§¥
,ziyilyd dpyd lr micr `vn `le ,mipy izy dcyd,ïîçð áø øîà̈©©©§¨

dwfg el oi`y xg`néøét éøãäå àòøà àøãä,xrxrnl rwxwd xefgz - ©§¨©§¨§¨§¥¥¥
`ly mlk` ixdy ,el`d mipyd izya lk`y zexitd z` el mlyi s`e

.oick

:dpey dprh wifgnd oreh didy ote`a oc ciaf axíà ,ãéáæ áø øîà̈©©§¦¦
,rwxwd lra eraz xy`k dligznïòèwifgndì ,øîàåjxevzlik` ¨©§¨©§

ézãøé úBøéô,mipy xtqnl rwxwd zexit il zxkny ,rwxwlïîàðjka ¥¨©§¦¤¡¨
ly rwxwl zcxl sevg mc` oi`y itl ,zexitd inc mlyl jixv epi`e

.oick `ly dizexit lek`le exiag

:df oicl di`x `ian ciaf axéî åàì`l ike -ïàî éàä ,äãeäé áø øîà ©¦¨©©§¨©©
déðaæc àéðìôã àì÷éãì déøãâéà ìéæéà øîàå ,àéìáeúå àìâî èé÷ðc§¨¦©§¨§©§¨§¨©¥¦¦§§¥§¦§¨¦§¨§¨§©§¥

ïîéäî ,éìäéðzhiwll milk mdy ,milage lbn gwely mc` epi`x m` - ¦£¦§¥¨

,il xkny mixnz ixiag ly elwcn hewll jled ipixd xn`e ,mixnzd

.hewll el migipne on`p edixd(àîìà)c mrhdeéöç àìøæâc Léðéà ó ©§¨Ÿ¨¦¦¦§¨©
déìéc åàìc àì÷éc`l` ,ely epi`y urn zexit hewll sevg mc` oi`y - ¦§¨§©¦¥
e .oick m`pw ok m`énð àëäizy rwxwd zexitn lk`y mc` eze`a s` - ¨¨©¦

y meyn `ed on`p ,ef zekf rwxwd lran dpwy orhe mipyéöç àìLéðéà ó Ÿ¨¦¦¦
déìéc åàìc éøét ìëéîì.ely mpi`y zexit lek`l sevg mc` oi`y - §¥©¥¥§©¦¥

:`xnbd dywnéëä éà,ok zeyrl sevg epi`y itl zexitd lr on`py ¦¨¦
énð àòøàyi ,rwxwd z` dpwy oeik zexitd z` lke`y xn` m` s` - ©§¨©¦

,lfba dizexit lek`le zcxl sevg did `l ok `l m`y ,df mrhn epin`dl

yly rwxwa wifgdy micr `iad ok m` `l` on`p epi`y `ed oicd recne

:`xnbd zvxzn .mipyCøèL éåçà déì ïðéøîà àòøàezekf iabl - ©§¨©§¦¨¥©§¥§¨¨
z` d`xd rwxwd z` zipw ok` m` ,el mixne`y itl ,epin`dl oi` rwxwa

.d`pwy xnel on`p epi` xhy el oi`y oeike ,dxiknd xhy

:`xnbd dywnénð éøét éëä éàyexcp zexitd z` dpwy orehyk s` - ¦¨¦¥¥©¦
:`xnbd zvxzn .zexitd lr oipwd xhy z` d`xiyàì éøéôì àøèL§¨¨§¥¥Ÿ

éLðéà éãáòzlik` zekf ly ef dxikn lr xhy aezkl mc` ipa jxc oi` - ¨§¥¦§¥
`ly oeike ,`ed xwyny xhy el oi`y dnn gikedl oi` jkle ,zexitd

dpw ok`y epin`dl yi ,exiag rwxwn lek`l zcxle ok zeyrl mc` sevg

.zexitd zlik` zekf z` epnn

:zerwxw zwfg oipra sqep dyrnéàäa úéòa éàî déøáçì øîàc àeää©§¨©§©§¥©¨¦§©
àòøà.ily `idy ef rwxwa jpd dyer dn -déì øîà,xrxrnl wifgnd ©§¨¨©¥

péîúéðáæ Cdizipw jnn -dìëàc àãäñ ãç ézééà .ä÷æç éðL äézìëàå ¦¨©§¦©£©§¦¨§¥£¨¨©§¥©©£¨©£¨¨
éðL úìzmipy yly wifgnd lk`y cirdy cg` cr wifgnd `iad - §¨§¥

.jk lr sqep cr `vn `le ,rwxwdnøîéîì éiaàc dén÷ ïðaø øeáñ- ¨©¨¨©¥§©©¥§¥©
,xnel iia` iptl eayiy minkgd exaqeðééäoic eze`l dnec df oecip - ©§

dpeknd'àaà éaøc àkñð'déøáçî àkñð óèçc àøáb àeääc ,mc` - ©§¨§©¦©¨§©©§¨§¨©©§¨¥©§¥
,exiagn sqk zkizg shg cg`éaø áéúé äåä ,énà éaøc dén÷ì àúà̈¨§©¥§©¦©¦£¨¨¦©¦

dén÷ àaà,in` iax iptl ayei `a` iax dide -óèçéîc àãäñ ãç ézééà ©¨©¥©§¥©©£¨§¦§©
dépéî àôèçz` exiag epnn shgy cirdy cala cg` cr lfbpd `iade - ©§¨¦¥
.sqkd zkizgdéì øîà,shgy mc` eze`éôèç éãéãå éôèç ,ïéàok` - ¨©¥¦©§¦§¦¦©§¦

z` izthge ,dkizgd dzid ily mpn` ,sqkd zkizg z` epnn izthg ip`

.ily,énà éaø øîà̈©©¦©¦
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צי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc `xza `aa(iriax meil)

yéãBà éãBàc ïåékdzr cr lwca wifgdy `vnp ,ici` axl dcedy oeik - ¥¨§¥¥
.dzr cr lk`y zexitd mlyl eilre ,oick `ly

,rwxw lr epcy mc` ipa ipy :zerwxw zwfg ipiipra oecl day `xnbdäæ¤
éúBáà ìL øîBà,dzidéúBáà ìL øîBà äæå,jizea` ly `le dzidéàä ¥¤£©§¤¥¤£©©

àeä déúäáàc éãäñ ézééàly rwxwd dzidy micr `iad mdn cg` - ©§¥©£¥©£¨¨¥
,eizea`éãäñ ézééà éàäåmicr `iad ipyde -áø øîà .ä÷æç éðL ìëàc §©©§¥©£¥§¨©§¥£¨¨¨©©
,àcñçorehy dna epin`dl yiy ,rwxwa dkfi dwfg icr el yiy df ¦§¨

yly rwxwa wifgdy micr el yie xg`ny ,eizea` ly dzid rwxwdy

,mipyì Bl äîøwL`ld ,eizea` ly dzid rwxwdy oerhleøîà éòa éà ©§©¥¦¨¥¨©
péî déìCä÷æç éðL äézìëàå dzðéáæxnel leki did dvex did m` - ¥¦¨§¦§¨©£©§¦¨§¥£¨¨

dizipwy `l` jly rwxwd ok` ,eizea` ly rwxwdy micr `iady dfl

ly rwxwdy orehy dna epin`dl yi jk oerhl leki didy jezne .jnn

ly rwxwd dzidy ecirdy micrd z` jka yigkny s`e ,'ebin'a eizea`

.ipyd ly eizea`

àä eäì àøéáñ àì àáøå éiaà[df oic-],àcñç áøcy itlì él äî''øwL ©©¥§¨¨Ÿ§¦¨§¨§©¦§¨©¦§©¥
ïðéøîà àì íéãò íB÷îaxy`k 'xwyl il dn' gkn dprh lawl oi` - ¦§¥¦Ÿ©§¦¨
.micrd zecr `id zxzeq

:rwxw zwfg oipra sqep dyrnúéòa éàî ,déøáçì déì øîàc àeää©§¨©¥§©§¥©¨¦
àòøà éàäa.ily `idy ef rwxwa jpd dyer dn -déì øîàwifgnd §©©§¨¨©¥
,xrxrnlpéîéðáæ Crwxwd z` izipw jnn -ìæà .ä÷æç éðL äézìëàå ¦¨©§¦©£©§¦¨§¥£¨¨¨©

éðL ézøz dìëàc éãäñ ézééàz` lk`y micr `iade wifgnd jld - ©§¥©£¥©£¨¨©§¥§¥
,ziyilyd dpyd lr micr `vn `le ,mipy izy dcyd,ïîçð áø øîà̈©©©§¨

dwfg el oi`y xg`néøét éøãäå àòøà àøãä,xrxrnl rwxwd xefgz - ©§¨©§¨§¨§¥¥¥
`ly mlk` ixdy ,el`d mipyd izya lk`y zexitd z` el mlyi s`e

.oick

:dpey dprh wifgnd oreh didy ote`a oc ciaf axíà ,ãéáæ áø øîà̈©©§¦¦
,rwxwd lra eraz xy`k dligznïòèwifgndì ,øîàåjxevzlik` ¨©§¨©§

ézãøé úBøéô,mipy xtqnl rwxwd zexit il zxkny ,rwxwlïîàðjka ¥¨©§¦¤¡¨
ly rwxwl zcxl sevg mc` oi`y itl ,zexitd inc mlyl jixv epi`e

.oick `ly dizexit lek`le exiag

:df oicl di`x `ian ciaf axéî åàì`l ike -ïàî éàä ,äãeäé áø øîà ©¦¨©©§¨©©
déðaæc àéðìôã àì÷éãì déøãâéà ìéæéà øîàå ,àéìáeúå àìâî èé÷ðc§¨¦©§¨§©§¨§¨©¥¦¦§§¥§¦§¨¦§¨§¨§©§¥

ïîéäî ,éìäéðzhiwll milk mdy ,milage lbn gwely mc` epi`x m` - ¦£¦§¥¨

,il xkny mixnz ixiag ly elwcn hewll jled ipixd xn`e ,mixnzd

.hewll el migipne on`p edixd(àîìà)c mrhdeéöç àìøæâc Léðéà ó ©§¨Ÿ¨¦¦¦§¨©
déìéc åàìc àì÷éc`l` ,ely epi`y urn zexit hewll sevg mc` oi`y - ¦§¨§©¦¥
e .oick m`pw ok m`énð àëäizy rwxwd zexitn lk`y mc` eze`a s` - ¨¨©¦

y meyn `ed on`p ,ef zekf rwxwd lran dpwy orhe mipyéöç àìLéðéà ó Ÿ¨¦¦¦
déìéc åàìc éøét ìëéîì.ely mpi`y zexit lek`l sevg mc` oi`y - §¥©¥¥§©¦¥

:`xnbd dywnéëä éà,ok zeyrl sevg epi`y itl zexitd lr on`py ¦¨¦
énð àòøàyi ,rwxwd z` dpwy oeik zexitd z` lke`y xn` m` s` - ©§¨©¦

,lfba dizexit lek`le zcxl sevg did `l ok `l m`y ,df mrhn epin`dl

yly rwxwa wifgdy micr `iad ok m` `l` on`p epi`y `ed oicd recne

:`xnbd zvxzn .mipyCøèL éåçà déì ïðéøîà àòøàezekf iabl - ©§¨©§¦¨¥©§¥§¨¨
z` d`xd rwxwd z` zipw ok` m` ,el mixne`y itl ,epin`dl oi` rwxwa

.d`pwy xnel on`p epi` xhy el oi`y oeike ,dxiknd xhy

:`xnbd dywnénð éøét éëä éàyexcp zexitd z` dpwy orehyk s` - ¦¨¦¥¥©¦
:`xnbd zvxzn .zexitd lr oipwd xhy z` d`xiyàì éøéôì àøèL§¨¨§¥¥Ÿ

éLðéà éãáòzlik` zekf ly ef dxikn lr xhy aezkl mc` ipa jxc oi` - ¨§¥¦§¥
`ly oeike ,`ed xwyny xhy el oi`y dnn gikedl oi` jkle ,zexitd

dpw ok`y epin`dl yi ,exiag rwxwn lek`l zcxle ok zeyrl mc` sevg

.zexitd zlik` zekf z` epnn

:zerwxw zwfg oipra sqep dyrnéàäa úéòa éàî déøáçì øîàc àeää©§¨©§©§¥©¨¦§©
àòøà.ily `idy ef rwxwa jpd dyer dn -déì øîà,xrxrnl wifgnd ©§¨¨©¥

péîúéðáæ Cdizipw jnn -dìëàc àãäñ ãç ézééà .ä÷æç éðL äézìëàå ¦¨©§¦©£©§¦¨§¥£¨¨©§¥©©£¨©£¨¨
éðL úìzmipy yly wifgnd lk`y cirdy cg` cr wifgnd `iad - §¨§¥

.jk lr sqep cr `vn `le ,rwxwdnøîéîì éiaàc dén÷ ïðaø øeáñ- ¨©¨¨©¥§©©¥§¥©
,xnel iia` iptl eayiy minkgd exaqeðééäoic eze`l dnec df oecip - ©§

dpeknd'àaà éaøc àkñð'déøáçî àkñð óèçc àøáb àeääc ,mc` - ©§¨§©¦©¨§©©§¨§¨©©§¨¥©§¥
,exiagn sqk zkizg shg cg`éaø áéúé äåä ,énà éaøc dén÷ì àúà̈¨§©¥§©¦©¦£¨¨¦©¦

dén÷ àaà,in` iax iptl ayei `a` iax dide -óèçéîc àãäñ ãç ézééà ©¨©¥©§¥©©£¨§¦§©
dépéî àôèçz` exiag epnn shgy cirdy cala cg` cr lfbpd `iade - ©§¨¦¥
.sqkd zkizgdéì øîà,shgy mc` eze`éôèç éãéãå éôèç ,ïéàok` - ¨©¥¦©§¦§¦¦©§¦

z` izthge ,dkizgd dzid ily mpn` ,sqkd zkizg z` epnn izthg ip`

.ily,énà éaø øîà̈©©¦©¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

נצטערתי להשמועה שהגיעה לכאן, אשר נתעורר ענין של העדר קבלת מרות ע"י כ' בבית הספר...

והנה בהנ"ל אין נוגע ואין נכנסים כלל בהערכות או בהשואות זה שעליו לקבל המשמעת והמנהל, 

כי אין בזה השואה בין האישים, אלא בין המשרות, ומעין דוגמא להנ"ל, אף כי בדקות דדקות, סיפור 

הידוע ע"ד רבי יהושע ור"ג, ואדרבה בנדון דידן ההכרח גם עוד יותר, כיון שהעדר קבלת עול ומשמעת, פועל 

היפך הכוונה בהחלט על התלמידים-ות שי'.

אין מהצורך כלל להאריך בענינים אלו, בין כסא לעשור ובפרט שהרי דוקא ענין ימים אלו הוא 

קבלת מרות ומשמעת מבלי כל נגיעה בדעת ושכל, מתחיל מקב"ע של ר"ה על כל השנה, והלואי שאתבשר 

טוב בדואר החוזר, שגם מלכתחלה לא הי' העדר האמור או שעכ"פ מכאן ולהבא נתתקן הענין במילואו.

בברכה לבשו"ט וחתימה וגמח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



`oifgeצי mipy` cenr cl sc ± oey`x wxt`nw `aa

àðéã éàäì éðééã äåðééãéì éëéäepiid Ð shgy eze` micirn mipy eid eli`y Ð

"sheg ip` ily" xnele exiag cin xac sehgl on`p mc` oi`y ,mlyl eze` oiaiign

leki mc` oi` ea wfgend dfe ,ezwfg lr oenn cnrdc .micr el yi ok m` `l`

cg` cr o`k did `l inp i`e .xenb olfb Ð epnn shegde ,di`x `la epnn e`ivedl

Ð "ithg icice ithg" inp xn` ik ,shgy

`l" xn` ded ira ded i`c ebin ,onidn

.oenna wfgen eze` mi`ex ep` ixdy ,"ithg

df did eli` ,shgy cg `ki` ik inp i`

rayp did Ð "izthg `l" xnel eyigkn

`ed mw cg` crc ,crd yigkdl shg `ly

oicd did elld mikxc ylyae .dreayl

,shg i`cey dcen `l` eyigkn epi` dfe ,shgy cg` cr `ki`c ,`kd la` .heyt

`pic i`dl ipiic epiicil ikid Ð shg diciceíìùéì ?lk `le ,shgy icen `dc Ð

.ezwfg lr oenn cnrdc ,"izthg ily" xnel sheg ly epnidéãäñ éøú àëéìÐ

."ithg icic" xninl inp onidn Ð "izthg `l" xninl ira i`c ebinae ,shgc

äéøèôéìira ded Ð "ithg `l" xn` i`e ,`cdq cg `ki` Ð ebin i`d meyn Ð

.crd z` yigkdl ireazyi`òáúùéì,leki epi` Ð eaiign crdy dreayd z` Ð

rnyn ikdc .crd z` yigkdl shg `ly rayil eaiign crde ,shgc icen `dc

oenn mlyl Ð 'ebe "z`hg lkle oer lkl yi`a cg` cr mewi `l" (hi mixac) `xw

,crd z` yigkdl Ð dreayl `ed mw la` ,mewi `l Ð eaiign crde xtek `edy

dil zil `dc .zereay lk lv` olfbk leqt dreay jd iabe .df oenna shg `ly

`la dixhtnle .eilr zlhend dreay ef oi`y Ð shg dicicc razyil :xninl

.ebin ly egk rxed ixdy Ð xyt` i` melkäéì äåä àáà éáø äéì øîài`d Ð

dwfg ipy dlk`c icdq ixz eed ik :`peeb i`d ik xninl `ki` inp ikde .'ek sheg

dipin dl opiwtn Ð dwfg ipy dlk`c icdq `kil ,gwelc `cia dl opinwen Ð

cg` crc ,razyil Ð mipy yly dlk`c `cdq cg `ki` .dxnl opixcdne

mw dreayl?`lc ,`cdq cidq`c i`n lr dil opirayn `l rwxw ded `l elit`

ilk` icice ,ilk` ,oi` :orehe ,lk`c dil icen `l` ,dil xtkéî ééáà äéì øîà
éîã`a` iaxcl Ðíúä ?,iz`w shegl irexe`l `cdq cg ded ,`a` iaxca Ð

`ly jezne ,dreay eaiigne shegc ebin ly egk rxede ,shgy dia cidqn `dc

Ð shgy ede`xy ,ezenk cirny `cdq cg `z` eli`c .mlyn Ð rayil leki

.rayil lkei m` elit` dreay el lirez `le ,shegc dipin dl opiwtnàëäÐ

mipy yly da wifgdy cirny ,iz`w dia ireiql Ð `cdq `edd df ,rwxw oica

j`ide ,wifgnc `cia dil opinwen Ð df mr `pixg` `cdq cg `ki` i`c ,da dkfe

mlyn rayil leki epi`y jezne dreay aiigzi df cr ci lry xn`z?`l ixde

.dwfg icr el oi` ixdy rwxwd ciqti df mewn lkne egk rxedl `aàéîã éà àìà
éøéôìå ïéðù ïéúøúìå àãäñ ãçì àáà éáøã àëñðìdirazc oae`x oebk Ð

:oerny dil xn`e .mizpy dizexit zlk`e i`rx`l dzlfb :dil xn`e ,oernyl

oeikn ,dxnl `rx` ixecd`l `ed `picc .dwfg icr oernyl zile .ildip dzpaf

xq`y dtd ol `niiwc ,oepizlk` dipiafac razyn ixitle ,dwfg icr dil zilc

icdq `kil `dc ,xcdn `l ixit Ð `rx`l dl xcdnc ab lr s`e .xizdy `ed

ilk`" inp xninl leki Ð "llk ilk` `l" xninl lekic ebine ,zexitd lik`c

Ð oipy oizxz ixit lk`c icdq `ki` i` la` .dreay `l` dlr dil zile ,"ipiafa

izii`e .ixit ixcde `rx` `xcd :xn`c ongp axk ,ixit elit` ixecdl dil oiaiign

,mipy izy m` ik lk` `ly cirny oebke ,oipy oizxz ixit lk`c `cdq cg oae`x

rwxwd izipwy ,ilk` icice ilk` ,oi` :oerny xn` .iz`w oernyl ireiql e`lc

:opixn`c ,`a` iaxcl iiencl `ki`c `ed `d .ixhya izxdfp `l qt` ,zexitde

`pic i`dl ipiic epiicil ikid?,edpilk`c icdq ixz `kil Ð ixit ixecdl diaiigip

.diaeigl d`ced `kil `peeb i`dke ,"ilk` icic" xn`e oirh `d Ð ice`c meyn i`e

epi`e ,oipy oizxz ixitl edpilk`c xn`c `cdq cg `ki` `d Ð ebina dixhtip

ediiexz eed i`c ,cg` cra dreay diaiigip .xwyl rayil crd ixaca xetkl leki

dreay eze` aiign cg` oenn eze` oiaiign mipyy mewn lke ,`penn dil iaiign

z` dreayl cg` cr opixn` ik Ð`ed cg `cdq cidqnc i`na xtk `wc `kid ,i

icic" oreh `l` ,lk`c icen `w `d Ð `kd la` .mlern mixac eid `lc razync
"éìëà
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,zexitl oia rwxwl oia iz`w ireiql `cdq cg `kdc ,`a` iaxcl inc `lc iia`

wqna opixn`c `de .ely rwxwd mby cirn `ed ixdy`a` iaxcl `inc i` `l` :`p

`zyd crc oeik ,"ixitle" hwpinl jixv ded `l Ð ixitle oipy oizxzl `cdq cgl

.ixitle `cdq cgl inp hwp oipy oizxz ab` `l` ,ixita `l` ixii` `l inp

éåäixdy Ð rayil leki epi`e dreay aiegn

dreaya dipndile :xn`z m`e .dcen

xn` ira i`c ebina ,"ithg icic" xn`c i`na

`dc ,ebin aiyg `l `dc :`niz ike "ithg `l"

`ziixe`c dreay aiig did "ithg `l" xn` m`

`aa) "ziad z` xkend"a xn` `dc ,`id `l Ð

on`p Ð xhya exiag lv` ciwtnd :(` ,r `xza

ab lr s` ,dreaya on`p iedc "eqp`p" xn` ira i`c ebin ,dreaya "jl eizxfgd" xnel

"eqp`p"c dreay yxitc mz epiax yexitl ,edine .`ziixe`c dreay `ki` "eqp`p"ac

`ki`c `kid `l` "eqp`p"a elit` `ziixe`c dreay aiigin `lc ,opaxcn `id mzdc

xninl sivg ded `lc ,ebin aiyg `l i`dc inp xninl `kile .xity iz` Ð zvwna d`ced

,`kqpd lrae crd zecrl edelqti `ly `xiy meyn e` ,crd z` yigkdl "ithg `l"

.["`ziaxa otfe` icicl"] xninl onidn xac lrac (` ,dk oixcdpq) "xxea df" wxta xn`ck

e`l i`c ,ebina jgxk lr epiide ,xeht did Ð dreay eaiign crc e`l i`c rnyn `dc

on`p epi`e ,mlyn icdq ixz `ki` ik `dc ,"ithg icic" xninl dipink lk e`l Ð ebin

on`p did Ð dreay eaiign crd did `l m` ,i`cec :wgvi epiax xne`e ."ithg icic" xnel

la` .dreay `la crd z` yigkdl eipt firdl lekiy ,"ithg `l" xn` ira i`c ebina

rayile eipt firdl leki didy ebin ici lr dreaya onidn `l Ð dreay eaiignc `zyd

wxta ibiltc l`enye axc `nrh i`n Ð ebin `kil i` :dyw la` .eyigkn crdy xaca

rayil leki epi`y jezn edl zilc ,`kqpa ixhte `a` iax` (` ,fn zereay) "oiraypd lk"

,ebin `la "ithg icic" xnel on`p epi`c `hiyt `de ?ixht i`n` ,`zyde ,mlyn

ixht ikdle ,ebin ied i`cec :ikcxn oa wgvi epiax yxity enk d`xp jkl lirl ziyixtck

ab lr s` :xaq `a` iaxe ."ithg `l" xn` ira i`c ebina ,dreaya on`pc ,l`enye ax

oicd `ed ok Ð dxezd on dreay eaiignd cg` `ki`c oeikc ,aiig Ð ebn dil zi`c

ikid ,`a` iaxe :xn`z m`e .xhtil ebin el liren oi`e ,mlyi e` ,crd z` yigkdl rayiy

,oiyxeid oia `le "mdipy oia didz 'd zreay" aizkcn (my) "oiraypd lk" wxta dl witn

:mzd wiicc ."`prci `l oiynge ,`prci oiyng" :xn`e ,"jia` cia `a`l dpn" :dil xn`c

aiegn :`nl` ,aiigin `peeb i`dk eia`a dpin rny Ð miyxei xhtinl `xw jixhvi`cn

`kilc ,mlyn i`ce mzd ?`kqp` dpin wiic ikide .mlyn Ð rayil leki epi`e dreay

ied `l `a` iaxc :wgvi epiaxl d`xpe ?mlync ol `pn Ð ebin `ki`c `kd la` .ebin

:mzd xn`wc `de .yxtnck ,`nlra `xaqn `l` ,`xwn dinrh`a` iaxc dizeek

xhtinl `xw Ð oiyxeid oia `le "mdipy oia didz 'd zreay" :in` iax ipzcn ,`xazqn

i`n 'ebe "'d zreay" i`d l`enye ax :mzd xn`wc `de .a`d aiigl `le ,`z` miyxei

xhtinl `xw jixhvi` i`n` Ð ixht `peeb i`dka a`ac oeik :xn`w ikd Ð dia iyxc

eda` iaxc dixa inia` iab (` ,dt zeaezk) "azekd"a opixn`c `dc ,xnel jixve ?oiyxei

xninl ilki "mlern mixac eid `l" xninl ilkic jezn 'ek i`feg ia ifef dia iwqn eedc

`ed zecra rbepc ,cr gilyd ied `lc ,zqid zreay opax oewzc xza ixii` Ð "i`xhiq"

,xenb cr gilyd ied Ð zqid zreay opax epiwzc mcew i`c .zqid zreay aiigc oeik

yi`d" yixa xn`ck ,"dell edpizxcd`" xn` ira i`c ebin ,"izrxt" delnl xnel on`pc

?"mlern mixac eid `l"c ebina dipnidn ikid Ð cr `ki`c oeike ,(a ,bn oiyecw) "ycwn

,bl scl jiiy] .`kd opixn`ck ,mlyn rayil leki oi`y jezne ,dreay aiegn dil dedc

[aäåäxn`c dywe .in` iax ly ecinlz did `a` iaxc rnyn Ð dinw `a` iax aizi

dxfg exn` l`xyi ux`ay epizeax :in` iax xn` (` ,fn zereay) "oiraypd lk" wxta

epiax xne`e `a` iax epiid "l`xyi ux`ay epizeax"c mzd xn`e .dl aiegnl dreay

s` ,"epizeax" iq` axle `pdk axl ax ixwc (a ,enw zay) "ziag" wxta ogky`c :wgvi

xn` (a ,ck `rivn `aa) "ze`ivn el`"ac :wgvi epiaxl dyw la` .eicinlz eidy ab lr

itle .jytpl lewy lif :dil xn` ,`a` iaxc dinwl `z` ,zehegy zeibxt gky` in` iaxc

did in` iaxc ab lr s` ,ith `gip Ð iq` iaxc dinwl `z` in` iax mzd opiqxbc mixtq

:xn` (a ,cp oihib) "oiwfipd"ae .iq` iax mcew in` iax xikfn mewn lkac ,iq` iaxn lecb

iax xn` ikd ?ok xne` dz` ,iax :iq` iax eiptl xn` 'ek in` iaxc dinwl `z`c `edd

did exiagy itle ."iax" edxew Ð epnn lecb didy itle ,did exiag mewn lkne .'ek opgei

.jytpl lewy lif :dil xn`e ,epnn dvr lehil eiptl in` iax `a Ðìëålr mdipy miceyg :opz (` ,fn zereay) "oiraypd lk" wxta Ð mlyn rayil leki epi`e dreay aiegnd

,oizrnyc jdn mzd iziine .dl aiegnl Ð dnewnl ,`a` iax Ð l`xyi ux`ay epizeax :mzd yxtne .ewelgi :xne` iqei iaxe .xi`n iax ixac ,dnewnl dreay dxfg Ð dreayd

(a ,fv `rivn `aa) "l`eyd" wxta opixn`c :wgvi epiaxl dywe ,`a` iaxl dil zil Ð ewelgi iqei iaxk car `caere ,iqei iaxk mzd wqtc ongp ax `zyde .`a` iax epiid "epizeax"c

dpn" :`ax xn`c ,`axck ,odipia dreay wqr yiya oizipzn :ipyne ?xeht Ð "rcei ipi`" xne` dlde "jcia il dpn" :xn`c ,ongp axc dizaeiz iediz `nil :"dxtd z` l`eyd"c `xnba
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àåää
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3

4

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc `xza `aa(iying meil)

àðéc éàäì éðéic äeðéécéð éëéä,df oic mipiicd epeci cvik -ílLéìm` - ¥¦¦©§¨©¨¥§©¦¨¦©¥
ixd ,shgy dcedy xg`n `kqpd lr mlyl shegd z` eaiigiéøz àkéì¥¨§¥

éãäñ,jka dced envr `edy s`e ,dtihgd lr ecirdy micr ipy oi` - ©£¥
ely z`y oreh ixdshg `ly oerhl leki didy 'ebin'a epin`dl yie shg

.ely did `l` llk

ok`y xn`z m`edéøèôéìixd ,'ebin'd zngn mlyln eze` exhti - ¦§§¥
àãäñ ãç àkéàllky oreh did m` s`e ,shgy cirnd cg` cr epyi - ¦¨©©£¨

.dreay eaiign crd did shg `l

o`k s`y xn`z m`eòázLéì,crd z` yigkdl shg `ly eriayp - ¦§§©
c ,jk xnel oi` .rayiy xg` epxhtpeóèçéî øîà àädôèçxak ixdy - ¨¨©¦§©©§¨

,shgy dcedïåéëåïìæâk déì äåä dôèçc øîàcdzrn dcedy oeike - §¥¨§¨©§©§¨£¨¥§©§¨
leqtd olfbk `ed ixd dcedy xg`ny ,shg `ly rayil lkei `l

dreaydy itl ,leki epi` i`ce ely z` shgy rayidle .dreayl

did m` o`k oebke ,ezecr yigkdl `id ,cg` cr cbpk dxezd dlihdy

xn`py enke ,on`p did crd ixack `ly shg `ly rayidl lekimixac)

(eh hi`ly ecnl o`kne .'ebe 'z`Hg lklE oFr lkl Wi`A cg` cr mEwi `l'Ÿ¨¥¤¨§¦§¨¨§¨©¨

yigkdl dreay aiigl `ed mw j` ,ezecr it lr oenn aeigl crd mewi

z`y zxg` dreay rayidle shg ok`y crd ixacl zecedl j` ,ezecr

.dxezd ezpin`d `l ef dreay lr ,shg ely

,àaà éaø (eäì) øîàdreay eaiign crdy xg`n ,jk didi epic ok`éåä ¨©§©¦©¨¨¥
`ed ixd -äòeáL áieçîä ìëå ,òáMéì ìBëé BðéàL äòeáL áieçî§¨§¨¤¥¨¦¨©§¨©§¨§¨

.ílLî ,òáMéì ìBëé BðéàL¤¥¨¦¨©§©¥

lr cg` cr cirdy zexitd zlik` melyz oiprl ok enky minkgd epce

jk lr rayidl leki epi`e ,eyigkdl rayidl df jixv did ,dlik`d

aiegn `ed ixde ,lk` ely z`y orehy `l` lk`y dcen `ed s` ixdy

.mlyne ,rayil leki epi`y dreay

éiaà eäì øîà,minkgl,éîc éî`ldíúä'`a` iaxc `kqp'aàãäñ ¨©§©©¥¦¨¥¨¨©£¨
éúà÷ éòeøBàìe ,mlyl eaiigle shegl rxdl `a crd -àðéøçà éúà ék §¥¨¨¥¦¨¥©£¦¨

dépéî dì ïðé÷tî déãäa,eaiign did ok` sqep cr enr did eli`e - ©£¥©§¦©¨¦¥
rayidl leki epi`y jezne ,dreay eaiign cg` cr `l` epi`y xg`ne

mle` .mlynàëä,mipy yly zwfg lr cirnd cg` cr iablà÷ éòeiñì ¨¨§¦¥¨
éúàe ,rwxwa ezwfg lr cirdle eriiql `a crd -àðéøçà àúà ék ¨¥¦¨¨©£¦¨

déãéa dì ïðéî÷Bîmzecr it lr wfgen df did sqep cr enr did eli`e - §¦©¨§¨¥
zwfgen dzid rwxwd s`y ,zexitd zlik` lr mlyn did `le rwxwa

xefgze ezeyxa rwxwd cinrdl oi` cg` cr `l` epi`y oeik j` ,ecia

,df ly ezecr it lr mlyi `l i`ce zexitd zlik` lr j` ,rwxwd lral

.lk` elyn lk`y dne ,`ed wfgen ezecr it lr ixdy

:df oic minkgd enicy dna oecl jiynn iia`àä àéîc éà àlàéaøc ¤¨¦¨§¨¨§©¦
àaàezencl mkl yi ,o`kl `a` iax ly epic zencl mkpd mivex m` - ©¨

éðL ézøúìe àãäñ ãçìéøéôìezexitd zlik` lr crd cirdy ote`l - §©©£¨§©§¥§¥§¥¥
eid jk lr micr ipy micirn eid m` df ote`ay ,cala mipy izy ly

cr `ay ote`ae ,jka dwfg el oi` ixdy ,zexitd zlik` lr eze` miaiign

yigkdl rayidl leki epi`y oeiky ,`a` iax ly epicl dnec df ixd cg`

.mlyn crd z`
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

האברך יצחק שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מכ"ו אלול, ומוסגר בזה המענה לקבוצת הנוער החרדי, שבטח יסבירם, 

באם זקוקים לזה, מתאים להבנתם והשגתם, ובודאי למותר להעיר שהיגיעה ע"ד הוספת חברים עיקר 

גדול ובפרט מבין אלו שכבר פעם השתתפו בקבוצה זו, כפי שכותב במכתבו.

ויהי רצון שכפי שכותב, שהוא כבר טעם מפרי השתדלותו בהאמור הנה יוסיף השי"ת העזר גם 

בהשתדלותו וגם בהטעימה, שילך מחיל אל חיל בתורה ומצות וכן בהשפעתו בכיוון האמור.

בברכה לבשו"ט וחתימה וגמח"ט.

נ.ב.

נופל,  זה  מובן, שהרי כשזה קם  גדול, שאינו  יצרו  הגדול מחבירו  כל  בשאלתו במכתבו במרז"ל 

והפירוש בהאמור הוא, כשנותנים לאדם נשמה גדולה נפש אלקית נעלית במדריגתה, הרי מתאים לזה גם 

כן נפש הבהמית גדולה היא במדותי' וענינה ז.א. בהתנגדותה ]והוא מכמה טעמים, שלא יבואו בטענות, 

שנצח המלחמה ע"י שנתנה לו נפש אלקית נעלית ונפה"ב חלושה ביותר[, ולאחרי זה כשלוחם בכחות נפשו 

נופל, עד  האלקית להאיר בנר מצוה ותורה אור, הרי מתחילה הפעולה דאור דוחה חשך וכשזה קם זה 

שסו"ס יכול להגיע גם להדרגא שאין לו יצר הרע כי הרגו בתענית וע"ד המבואר בתניא קדישא בנוגע לדוד 

מלך ישראל.



צי oifge` mipy` cenr cl sc ± oey`x wxt`nw `aa

àðéã éàäì éðééã äåðééãéì éëéäepiid Ð shgy eze` micirn mipy eid eli`y Ð

"sheg ip` ily" xnele exiag cin xac sehgl on`p mc` oi`y ,mlyl eze` oiaiign

leki mc` oi` ea wfgend dfe ,ezwfg lr oenn cnrdc .micr el yi ok m` `l`

cg` cr o`k did `l inp i`e .xenb olfb Ð epnn shegde ,di`x `la epnn e`ivedl

Ð "ithg icice ithg" inp xn` ik ,shgy

`l" xn` ded ira ded i`c ebin ,onidn

.oenna wfgen eze` mi`ex ep` ixdy ,"ithg

df did eli` ,shgy cg `ki` ik inp i`

rayp did Ð "izthg `l" xnel eyigkn

`ed mw cg` crc ,crd yigkdl shg `ly

oicd did elld mikxc ylyae .dreayl

,shg i`cey dcen `l` eyigkn epi` dfe ,shgy cg` cr `ki`c ,`kd la` .heyt

`pic i`dl ipiic epiicil ikid Ð shg diciceíìùéì ?lk `le ,shgy icen `dc Ð

.ezwfg lr oenn cnrdc ,"izthg ily" xnel sheg ly epnidéãäñ éøú àëéìÐ

."ithg icic" xninl inp onidn Ð "izthg `l" xninl ira i`c ebinae ,shgc

äéøèôéìira ded Ð "ithg `l" xn` i`e ,`cdq cg `ki` Ð ebin i`d meyn Ð

.crd z` yigkdl ireazyi`òáúùéì,leki epi` Ð eaiign crdy dreayd z` Ð

rnyn ikdc .crd z` yigkdl shg `ly rayil eaiign crde ,shgc icen `dc

oenn mlyl Ð 'ebe "z`hg lkle oer lkl yi`a cg` cr mewi `l" (hi mixac) `xw

,crd z` yigkdl Ð dreayl `ed mw la` ,mewi `l Ð eaiign crde xtek `edy

dil zil `dc .zereay lk lv` olfbk leqt dreay jd iabe .df oenna shg `ly

`la dixhtnle .eilr zlhend dreay ef oi`y Ð shg dicicc razyil :xninl

.ebin ly egk rxed ixdy Ð xyt` i` melkäéì äåä àáà éáø äéì øîài`d Ð

dwfg ipy dlk`c icdq ixz eed ik :`peeb i`d ik xninl `ki` inp ikde .'ek sheg

dipin dl opiwtn Ð dwfg ipy dlk`c icdq `kil ,gwelc `cia dl opinwen Ð

cg` crc ,razyil Ð mipy yly dlk`c `cdq cg `ki` .dxnl opixcdne

mw dreayl?`lc ,`cdq cidq`c i`n lr dil opirayn `l rwxw ded `l elit`

ilk` icice ,ilk` ,oi` :orehe ,lk`c dil icen `l` ,dil xtkéî ééáà äéì øîà
éîã`a` iaxcl Ðíúä ?,iz`w shegl irexe`l `cdq cg ded ,`a` iaxca Ð

`ly jezne ,dreay eaiigne shegc ebin ly egk rxede ,shgy dia cidqn `dc

Ð shgy ede`xy ,ezenk cirny `cdq cg `z` eli`c .mlyn Ð rayil leki

.rayil lkei m` elit` dreay el lirez `le ,shegc dipin dl opiwtnàëäÐ

mipy yly da wifgdy cirny ,iz`w dia ireiql Ð `cdq `edd df ,rwxw oica

j`ide ,wifgnc `cia dil opinwen Ð df mr `pixg` `cdq cg `ki` i`c ,da dkfe

mlyn rayil leki epi`y jezne dreay aiigzi df cr ci lry xn`z?`l ixde

.dwfg icr el oi` ixdy rwxwd ciqti df mewn lkne egk rxedl `aàéîã éà àìà
éøéôìå ïéðù ïéúøúìå àãäñ ãçì àáà éáøã àëñðìdirazc oae`x oebk Ð

:oerny dil xn`e .mizpy dizexit zlk`e i`rx`l dzlfb :dil xn`e ,oernyl

oeikn ,dxnl `rx` ixecd`l `ed `picc .dwfg icr oernyl zile .ildip dzpaf

xq`y dtd ol `niiwc ,oepizlk` dipiafac razyn ixitle ,dwfg icr dil zilc

icdq `kil `dc ,xcdn `l ixit Ð `rx`l dl xcdnc ab lr s`e .xizdy `ed

ilk`" inp xninl leki Ð "llk ilk` `l" xninl lekic ebine ,zexitd lik`c

Ð oipy oizxz ixit lk`c icdq `ki` i` la` .dreay `l` dlr dil zile ,"ipiafa

izii`e .ixit ixcde `rx` `xcd :xn`c ongp axk ,ixit elit` ixecdl dil oiaiign

,mipy izy m` ik lk` `ly cirny oebke ,oipy oizxz ixit lk`c `cdq cg oae`x

rwxwd izipwy ,ilk` icice ilk` ,oi` :oerny xn` .iz`w oernyl ireiql e`lc

:opixn`c ,`a` iaxcl iiencl `ki`c `ed `d .ixhya izxdfp `l qt` ,zexitde

`pic i`dl ipiic epiicil ikid?,edpilk`c icdq ixz `kil Ð ixit ixecdl diaiigip

.diaeigl d`ced `kil `peeb i`dke ,"ilk` icic" xn`e oirh `d Ð ice`c meyn i`e

epi`e ,oipy oizxz ixitl edpilk`c xn`c `cdq cg `ki` `d Ð ebina dixhtip

ediiexz eed i`c ,cg` cra dreay diaiigip .xwyl rayil crd ixaca xetkl leki

dreay eze` aiign cg` oenn eze` oiaiign mipyy mewn lke ,`penn dil iaiign

z` dreayl cg` cr opixn` ik Ð`ed cg `cdq cidqnc i`na xtk `wc `kid ,i

icic" oreh `l` ,lk`c icen `w `d Ð `kd la` .mlern mixac eid `lc razync
"éìëà
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,zexitl oia rwxwl oia iz`w ireiql `cdq cg `kdc ,`a` iaxcl inc `lc iia`

wqna opixn`c `de .ely rwxwd mby cirn `ed ixdy`a` iaxcl `inc i` `l` :`p

`zyd crc oeik ,"ixitle" hwpinl jixv ded `l Ð ixitle oipy oizxzl `cdq cgl

.ixitle `cdq cgl inp hwp oipy oizxz ab` `l` ,ixita `l` ixii` `l inp

éåäixdy Ð rayil leki epi`e dreay aiegn

dreaya dipndile :xn`z m`e .dcen

xn` ira i`c ebina ,"ithg icic" xn`c i`na

`dc ,ebin aiyg `l `dc :`niz ike "ithg `l"

`ziixe`c dreay aiig did "ithg `l" xn` m`

`aa) "ziad z` xkend"a xn` `dc ,`id `l Ð

on`p Ð xhya exiag lv` ciwtnd :(` ,r `xza

ab lr s` ,dreaya on`p iedc "eqp`p" xn` ira i`c ebin ,dreaya "jl eizxfgd" xnel

"eqp`p"c dreay yxitc mz epiax yexitl ,edine .`ziixe`c dreay `ki` "eqp`p"ac

`ki`c `kid `l` "eqp`p"a elit` `ziixe`c dreay aiigin `lc ,opaxcn `id mzdc

xninl sivg ded `lc ,ebin aiyg `l i`dc inp xninl `kile .xity iz` Ð zvwna d`ced

,`kqpd lrae crd zecrl edelqti `ly `xiy meyn e` ,crd z` yigkdl "ithg `l"

.["`ziaxa otfe` icicl"] xninl onidn xac lrac (` ,dk oixcdpq) "xxea df" wxta xn`ck

e`l i`c ,ebina jgxk lr epiide ,xeht did Ð dreay eaiign crc e`l i`c rnyn `dc

on`p epi`e ,mlyn icdq ixz `ki` ik `dc ,"ithg icic" xninl dipink lk e`l Ð ebin

on`p did Ð dreay eaiign crd did `l m` ,i`cec :wgvi epiax xne`e ."ithg icic" xnel

la` .dreay `la crd z` yigkdl eipt firdl lekiy ,"ithg `l" xn` ira i`c ebina

rayile eipt firdl leki didy ebin ici lr dreaya onidn `l Ð dreay eaiignc `zyd

wxta ibiltc l`enye axc `nrh i`n Ð ebin `kil i` :dyw la` .eyigkn crdy xaca

rayil leki epi`y jezn edl zilc ,`kqpa ixhte `a` iax` (` ,fn zereay) "oiraypd lk"

,ebin `la "ithg icic" xnel on`p epi`c `hiyt `de ?ixht i`n` ,`zyde ,mlyn

ixht ikdle ,ebin ied i`cec :ikcxn oa wgvi epiax yxity enk d`xp jkl lirl ziyixtck

ab lr s` :xaq `a` iaxe ."ithg `l" xn` ira i`c ebina ,dreaya on`pc ,l`enye ax

oicd `ed ok Ð dxezd on dreay eaiignd cg` `ki`c oeikc ,aiig Ð ebn dil zi`c

ikid ,`a` iaxe :xn`z m`e .xhtil ebin el liren oi`e ,mlyi e` ,crd z` yigkdl rayiy

,oiyxeid oia `le "mdipy oia didz 'd zreay" aizkcn (my) "oiraypd lk" wxta dl witn

:mzd wiicc ."`prci `l oiynge ,`prci oiyng" :xn`e ,"jia` cia `a`l dpn" :dil xn`c

aiegn :`nl` ,aiigin `peeb i`dk eia`a dpin rny Ð miyxei xhtinl `xw jixhvi`cn

`kilc ,mlyn i`ce mzd ?`kqp` dpin wiic ikide .mlyn Ð rayil leki epi`e dreay

ied `l `a` iaxc :wgvi epiaxl d`xpe ?mlync ol `pn Ð ebin `ki`c `kd la` .ebin

:mzd xn`wc `de .yxtnck ,`nlra `xaqn `l` ,`xwn dinrh`a` iaxc dizeek

xhtinl `xw Ð oiyxeid oia `le "mdipy oia didz 'd zreay" :in` iax ipzcn ,`xazqn

i`n 'ebe "'d zreay" i`d l`enye ax :mzd xn`wc `de .a`d aiigl `le ,`z` miyxei

xhtinl `xw jixhvi` i`n` Ð ixht `peeb i`dka a`ac oeik :xn`w ikd Ð dia iyxc

eda` iaxc dixa inia` iab (` ,dt zeaezk) "azekd"a opixn`c `dc ,xnel jixve ?oiyxei

xninl ilki "mlern mixac eid `l" xninl ilkic jezn 'ek i`feg ia ifef dia iwqn eedc

`ed zecra rbepc ,cr gilyd ied `lc ,zqid zreay opax oewzc xza ixii` Ð "i`xhiq"

,xenb cr gilyd ied Ð zqid zreay opax epiwzc mcew i`c .zqid zreay aiigc oeik

yi`d" yixa xn`ck ,"dell edpizxcd`" xn` ira i`c ebin ,"izrxt" delnl xnel on`pc

?"mlern mixac eid `l"c ebina dipnidn ikid Ð cr `ki`c oeike ,(a ,bn oiyecw) "ycwn

,bl scl jiiy] .`kd opixn`ck ,mlyn rayil leki oi`y jezne ,dreay aiegn dil dedc

[aäåäxn`c dywe .in` iax ly ecinlz did `a` iaxc rnyn Ð dinw `a` iax aizi

dxfg exn` l`xyi ux`ay epizeax :in` iax xn` (` ,fn zereay) "oiraypd lk" wxta

epiax xne`e `a` iax epiid "l`xyi ux`ay epizeax"c mzd xn`e .dl aiegnl dreay

s` ,"epizeax" iq` axle `pdk axl ax ixwc (a ,enw zay) "ziag" wxta ogky`c :wgvi

xn` (a ,ck `rivn `aa) "ze`ivn el`"ac :wgvi epiaxl dyw la` .eicinlz eidy ab lr

itle .jytpl lewy lif :dil xn` ,`a` iaxc dinwl `z` ,zehegy zeibxt gky` in` iaxc

did in` iaxc ab lr s` ,ith `gip Ð iq` iaxc dinwl `z` in` iax mzd opiqxbc mixtq

:xn` (a ,cp oihib) "oiwfipd"ae .iq` iax mcew in` iax xikfn mewn lkac ,iq` iaxn lecb

iax xn` ikd ?ok xne` dz` ,iax :iq` iax eiptl xn` 'ek in` iaxc dinwl `z`c `edd

did exiagy itle ."iax" edxew Ð epnn lecb didy itle ,did exiag mewn lkne .'ek opgei

.jytpl lewy lif :dil xn`e ,epnn dvr lehil eiptl in` iax `a Ðìëålr mdipy miceyg :opz (` ,fn zereay) "oiraypd lk" wxta Ð mlyn rayil leki epi`e dreay aiegnd

,oizrnyc jdn mzd iziine .dl aiegnl Ð dnewnl ,`a` iax Ð l`xyi ux`ay epizeax :mzd yxtne .ewelgi :xne` iqei iaxe .xi`n iax ixac ,dnewnl dreay dxfg Ð dreayd

(a ,fv `rivn `aa) "l`eyd" wxta opixn`c :wgvi epiaxl dywe ,`a` iaxl dil zil Ð ewelgi iqei iaxk car `caere ,iqei iaxk mzd wqtc ongp ax `zyde .`a` iax epiid "epizeax"c

dpn" :`ax xn`c ,`axck ,odipia dreay wqr yiya oizipzn :ipyne ?xeht Ð "rcei ipi`" xne` dlde "jcia il dpn" :xn`c ,ongp axc dizaeiz iediz `nil :"dxtd z` l`eyd"c `xnba
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`oifgeצד mipya cenr cl sc ± oey`x wxt`nw `aa

ef dhiy d`xp jk .mlyne rayil leki epi`e dreay aiegn dil ded Ð "ilk`

.ynn mda oi`e mixg` zepeyl yie .l`ppg epiax yexita ok diz`vn aeye ,ipira

l`enye ax dilr ibiltc ab lr s`e .dpin iia` silicn ,`a` iaxk `da ol `niiwe

exiagn `ivende ,ipiql dreay dxfg :ixn`c (` ,fn zereay) "oiraypd lk" wxta

on minezid oke :mzd inp opze ,di`xd eilr

axe ,dreaya `l` erxti `l Ð minezid

zny `l` epy `l :ediiexz ixn`c l`enye

deln iiga del zn la` ,deld iiga deln

oi`e ,dreay del ipal deln aiigzp xak Ð

`edy oenn ,eipal dreay yixen mc`

aiegne li`ed ,`nl` .dreay eilr aiegn

oi` oinezie ,"df aeg izlawzd `ly" dreay

,"`a` epcwt `ly" `l` ,ok rayil oileki

mbe ,mdia` lr zlhend dreay ef oi`e

erxty rayil oileki oi` del ly minezi

.rxti `ly l`enye ax ixn` `w Ð mdia`

rayil leki epi`e dreay aiegnd :`nl`

dxfg :l`enye axl `xiaq ,df `le df `l

`le dreay `l o`k oi`e ,ipiql dreay

:xn`e ,ediilr bilt xfrl` iaxe .oerxt

opixn`e .l`enye axcl dil `xiaq `lc ,oilhepe miyxei zreay oirayp oiyxei

elit` .car Ð l`enye axk carc ,car Ð xfrl` iaxk carc `piic i`d :mzd

dlr siqedl `lc ead :mzd opixn`c ,l`enye axk `le `a` iaxk `zkld ikd

on minezic df oicn cenll l`enye ax ixac lr siqedl `ly dpwz eyr Ð

on minezic ecal df oicac .ipiql dreay dxfg xnele ,oipic x`yl minezid

opiqgc ,del ipa minezi zpwz meyn ,carica l`enye axk ol `niiwc `ed minezid

iaxk ol `niiw Ð oipic x`ya la` .`ziilrn dreay `la odn rxtl `ly ediilr

`zkldc wqt l`ppg epiax mbe .mlyn rayil leki epi`e dreay aiegndc ,`a`

.`a` iaxkàáøà.xdpay dpitq Ð'åë àåä éãéã øîà éàädf `le df `le Ð

mewn cr lhep dfy zilha oifge` mipyc oizipznn dlr inx `lcn ,da oiwfgen

il`c lk opixn` `le ,zrbn eciy mewn cr lhep dfe zrbn eciyyxit ok .xab m

.l`ppg epiaxäåñôéúdilr df xrxry xg` da wifgdy dwfg la` .dpxkni ot Ð

.ecil d`a dtihg zxezay icdq op`c ,melk dpi` Ðïðéñôú àì åà ïðéñôúÐ

dl opiwtne opixcd icdq gkyn `l i` `dc ,oic zia dl iqtzc `nil in

,opiqtz `l :`nlc e` .melk oic zia zqitza dpitqd lra ciqtd `le ,`xwirnck

lra ciqtdy `vnpe ,onwlck ,dl opiwtne opixcd `le ,icdq gkyn `l `nlcc

`vnpe ,dpitqd lra xabe mil` ied `nlc Ð dl opiway ded i`c ,epici lr dpitqd

.dl`yd mrh il d`xp ok .elya dkefïðéñôú øîåà àðåä áøaxk dil `xiaq Ð

opiwtn `l dil `xiaqc meyn Ð opiqtz `l xne` dcedi ax .opiwtn :xn`c `tt

dvex lke lkne ,`ed oxwye micr el oi` df `nyc ,opiqtz `l jklde ,dinwlck

.opiwtn `l ezc `ed rcei Ð diqtzc xg`nc .exiag z` ciqtdläå÷ôà äéì øîà
oic zial mdipy exn`y ,inp i` .`ped axk ,dl opiqtzc `zlin inxzi`c oebke Ð

.lkd ixace ,dqtzløáâ íéìàã ìëåongp ax wqety enk ,gka oia zei`xa oia Ð

.xab mil`c lk epiptlïðé÷ôî àìÐ oic zia cia l`xyi oenn `ay xg`nc Ð

.eaiyi inl erciy cr oenn eze` oiakrn `l` ,exiwtdl oi`yx opi`ïðé÷ôîoirk Ð

lke ,edexifgi Ð micr `iai `l m`y ,edeqtz ok zrcly ,dlgzn ede`vny

.xab mil`cïðé÷ôî àì ïðéñôúã àëéäå ïðéñôú àì àúëìäå.dcedi axk Ðäæ
éúåáà ìù øîåà äæå éúåáà ìù øîåàdwfge zecr oi`e ,rwxwa oia dpitqa oia Ð

.dfn xzei dflïéàöåéä úåøèù éðùî àðù éàîåly zg` dcy lr ,epiptl Ð

oi`y `vnpe ,cg` meia mdipye iell dpzn xhye oernyl dpzn xhy azky ,oae`x

oi` Ð axra eixg` iele xgya oernyy xxazp elit`e .llk dfn xzei wfgen df
äîã÷ä
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epi`y jezn "rcei ipi` miynge ,miyng `l` icia jl oi`" :xne` dlde ,"jcia il

oizipzn iwenc ongp axc xninl `ki` ,edine .`a` iaxk epiide .mlyn Ð rayil leki

oizrnyac :dyw cer la` .iqei iaxk xaq `ed Ð `a` iax yxtny enke ,xi`n iaxk

`kqp epiidc xninl iia`c dinw opax xeaq :opixn`wcn ,`a` iaxk `zkldc rnyn

iaxl `inc i` `l` :inp xn`we ,`a` iaxc

ongp axk ol `niiw mewn lkae ,'ek `a`

on minezi iab ,mzdc :dniz cere .ipica

del zn m`c l`enye ax ixn`w ,minezid

del ipal deln aiigzp xak Ð deln iiga

jezne ,eipal dreay yixen mc` oi`e ,dreay

.razpd xeht Ð rayil oileki oiraezd oi`y

:xn`we (` ,gn my) dilr bilt xfrl` iaxe

epiide ,oilhepe miyxei zreay oirayp oiyxei

e` rayil leki epi`y jeznc ,`a` iaxk

wiqne .razpd mlyn Ð razpd e` raez

iaxk carc ,car Ð l`enye axk carc :mzd

ongp axc :mz epiax yxtne .car Ð xfrl`

il yi dpn"ae .`kqpa `a` iaxk xaq xity

miyng `l` icia jl oi`" el xn`e "jcia

oiceyg mdipya `wece ,"rcei ipi` miynge

ongp axl dcen oiceyg mdipya `a` iaxe .ewelgi :xn`c ,iqei iaxk ongp ax wiqt

ciqtn jkld ,ceyg `edy itl ,ecbpky opiqpwc meyn Ð `nrhe .iqei iaxk dkldc

mzd xn`wc `de .mlyn Ð rayil leki epi`e dreay aiegn ,`nlra la` .ivgd

,xi`n iaxk dl xaq `a` iaxc xninl e`l Ð `a` iax l`xyi ux`ay epizeaxc

ol zi` ,mlyn rayil leki epi`y jeznc xaq `nlra `a` iaxc oeik :wiicc `l`

ongp axk dklde .dl aiegnl dreay dxfgc xi`n iaxc dizlin yxtn edi`c xninl

car l`enye axk carc opiwqn minezia `wece .`kqpa `a` iaxke ,miceyg mdipya

axc `nrh yxtl oi` la` .dlr siqedl `lc ead :xn`ck ,car xfrl` iaxk carce

ediiexz eli`k dil ded miceyg mdipyc oeikc ,`a` iaxc meyn ewelgi xn`c ongp

xwirc oeik xaq `a` iaxe ,ivg ciqtn cg` lk jklde ,oileki oi`e dreay miaiegn

evn ongp axe `a` iax Ð ok m`c .lkd mlyn rayil leki oi`e razpd lr dreay

ipa oiciqtne ,deln iiga del zn ik ,minezid on minezia l`enye axk xity ixaq

dreayd lr ceyg ecbpky ciqtny enk ,oilhep oi`e rayil oileki oi`c oeik Ð deln

rnyn (` ,fn zereay) "oiraypd lk" wxtae .ceyg `ed mbyk lhep epi`y ivgd

lr xnel jixv ok lre .`a` iaxc`e ongp axc` ibilt l`enye axc `ibeqd lk

mlyn Ð raezd elit` rayil leki epi`y jezn ,ongp axl oke `a` iaxlc ,jgxk

.ziyixtck ,razpd

àåäämipyn `py i`n :xn`z m`e .xab mil`c lk oicd Ð 'eke evpin eedc `ax`

a xn`c ,zilha oifge`:mz epiax yxtne ?ewelgic (` ,a) `rivn `aa yix

aiygc ,exiagl cg`d lefbiy gipdl epl oi` Ð miwfgen mdipyy oeikc ,ip`y oifge`c

.ecia `edy in zwfga cinrdl yi xac lky ,da wlg odipyl yiy oircei ep` eli`k

aiige ,olfb dil opiayg "ithg icic" xn`c ab lr s`c ,`a` iaxc `kqp iab opixn`ck

dil incnc `de .da wfgen didy eze` ly `kqpd `zidy xexa `ed eli`k mlyl

mey oi` mzdc x`yac ab lr s` ,[edil` `aiy cr gpen `di] x`yl zilh mzd

gknc oeik ,ea miwfgen mdipy eli`k edl aiyg inp x`yc xnel jixv Ð wfgen cg`

.x`yl dl incncn ,oifge` `wec e`lc d`xp xy` oa wgvi epiaxle .cwtp mdipy

,i`nx `ki` i`ce mzd ,iqei iax `niz elit` :mzd ipynck iiepyl `ki` oizrnyc`e

Ð i`nx `ki`c oeik ,`ax`a inp ikd .dedab` iccd icda ediiexz xeni` Ð `kd

lk eciwtdy mipya opixn` `lc `de .xab mil`c lk `pic ied `l` ,ewelgi `l

o`n la` .opiwtn `l opiqtz i` :`kd opixn`ck ,opiwtn `lc meyn Ð xab mil`c

dxt silgnne ,zexhy ipyn jenqa inp jixt i`ne .xity iz` `l Ð opiwtn xn`c

inwe`l `l` wiqn `l `nrh i`d `dc ,d`xp oi`e .i`nx `kil mzd `de ,xenga

xninl ol ded inp ikd `nrh `iddle .ewelgi Ð `ed ediiexzc xninl `ki`c ,zilh la` .`ed ediipin cgc i`ce dpn i`d Ð mzd xn`w opaxl la` ,iqei iaxk oizipzn

oifge` mipy iab (` ,f) `nw wxta mzd `ipzck ,ewelgi Ð i`nx `ki` elit` ,oifge`c `kidc :xy` oa wgvi epiax yxit cere .ediiexzc `ax` dedc zeidl xyt`c ,ewelgi

jixt i`n :cere i`nx `ki`c `kid elit` `ipdn `dc ,ip`y oifge` xninl `ki`c ?`inc x`yk inp `de :(` ,b my) eyexitl jixt ikid ,ok m`c :wgvi epiaxl `iywe .xhya

oic ied oifge` oi` ik xhyae ,ewelgi oifge` oi` elit` zilhac ,zilh oicl xhy oic oia welig yi jgxk lr `d ?zilha oifge` mipyc oizipzn iaxl dil zile (` ,f) mzd

.xab mil`c lkáø,dfa df zelzl wgvi epiaxl d`xp oi`e .opiwtn `l opiqtz i`c meyn Ð opiqtz `l xn`c dcedi axe .opiwtnc meyn :qxhpewd yxit Ð opiqtz xn` `ped

dcedi axe .micr `iaiy dil `pipnidnc ,opiwtn `l xn`c o`nl elit` Ð opiqtzc xn`c `ped axc :d`xp jkl .opiqtza ibiltc jpd opiwtna ediiteb i`xen` edpd ibilt `lcn

,xifgdl inle `ed in ly xxal rcp `le ,micr iziin `l `nlc opiyiigc ,opiqtz `l Ð dligzkl la` ,xak opiqtzc `kid epiid Ð opiwtn xn`c o`nl elit` ,opiqtz `l xn`c

.xaca qpkil epl oi` jkleéàîåzeaezk) "ieyp didy in" wxta opzc `dl `inc `l Ð `cey xn`c l`enyl jkle .ixii` dpzn e` xkn zexhya Ð 'ek zexhy ipyn `py

y oi`e cg` meia ze`vei olek eid :(a ,bv,cearyd ligzny xhy jezn gikeny dry dze`n `l` lg ceary oi`c ,ixii` cearya mzdc .deya zewleg olek Ð cg` dpn `l` m

.dkf envr mei eze`a mcewd lk Ð xkn e` dpzn la` .axra m` xwaa m` ,ligzd izn xhyd jezn giken oi` eazkpy meiac .eazkpy mei zxgnn epiidc
ax
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cg` oi`e ,jiiy `ed inl mc` ipa ipy oia gekie yiy utga dpc `xnbd

:di`x `iaiy cr edeakri oic ziay dvex mdn cg`e ,ea wfgen mdnàeää©
éøz éa dìò eöðéî eåäc àaøà,dilr eax mc` ipa ipyy dpitqa dyrn - ©§¨§¨¦§£¨¥§¥

'àéä éãéc' øîà éàä,'`id ily' xn` df -.'àéä éãéc' øîà éàäåàúà ©¨©¦¦¦§©¨©¦¦¦¨¨
àðéc éáì eäéépéî ãçoicd zial mdn cg` `a -øîàå,mipiicläeñôéz ©¦©§§¥¦¨§¨©¦§¨

,dpitqd z` mkzeyxa ewifgd -àéä éãéãc éãäñ àðéúééîcàjl`y cr - ©§©§¦¨©£¥§¦¦¦
.xg`l dpxknie ixag micwi `ly ick ,`id ilyy micr `ia`e

:`xnbd zxxanïðéñôz àì Bà ,ïðéñôz,dqtezle el renyl epilr m`d - ©§¦¨Ÿ©§¦¨
.dqtezl epl oi`y e`

:zwelgn `xnbd d`ianïðéñôz ,øîà àðeä áøzeyrl oic zia lr - ©¨¨©©§¦¨
oi`e ,de`iveie exfgi ,eixacl di`x `iai `l m`y oeik ,qetzle eixack

e .xaca cqtdïðéñôz àì ,øîà äãeäé áø`l` ,ok zeyrl oic zial oi` - ©§¨¨©Ÿ©§¦¨
,d`ivedl elkei `l deqtziy xg`y oeik ,dnewna dpitqd z` mixi`yn

.mzngn ciqtn izin`d milrady `vnpe

zeyxa `vnpyk oicd x`eai eit lr ,dyrnd jynd z` d`ian `xnbd

rxi` dyrn eze`a :mdn cg`l di`x oi`e ,zwelgna oezpd utg oicd zia

,dpitqd z` oic zia eqtzyéãäñ çkLà àìå ìæàcg` eze` jld - ¨©§Ÿ©§©©£¥
,micr `vn `le ,dpitqd z` qetzl oic zian ywiayeäì øîàzial - ¨©§

,oicäe÷tà,oey`xd davna decinrde mkzeyxn dpitqd z` e`ived - ©§¨
,mc` mey zeyxa dpi`yåoicd didi'øáb íélàc ìk'xabiy in da dkfi - §¨§©¦¨©

cia epi` wtqa oezpy oenndy ote`a oicd edfy ,zei`xa e` gka exiag lr

m`d `ed wtqde ,oldl x`eaiy enk ,di`x oi` mdipyle ,mdn cg`

e eixacl mirneyïðé÷tîmigipne oic zia cin dpitqd z` mi`iven - ©§¦©

,mdipia dze`,ïðé÷tî àì Bà.oic zia cia dze` mixi`yn `l` Ÿ©§¦©
:xaca mi`xen` zwelgn `xnbd d`ianïðé÷tî àì ,øîà äãeäé áø- ©§¨¨©Ÿ©§¦©

l`xyi oenn `ay xg`ny ,mzeyxn dpitqd z` mi`iven oic zia oi`

e .exiwtdl mi`yx mpi` mcilïðé÷tî ,øîà àtt áøz` mi`iven - ©¨¨¨©©§¦©
e`eai `l m`y ,deqtz ok zrc lry ,de`vny itk dze` migipne dpitqd

.ezencwl avnd z` exifgi micr

:dcedi axk mipecipd ipya dkld zwqet `xnbd,àúëìäådligzklàì §¦§§¨Ÿ
ïðéñôz,zwelgna `vnpd oennd z`åmle`ñôúc àëéädyrp m` - ©§¦¨§¥¨§¨©

,de`iveiy mdn cg` ywan dzre ,edeqtze dyrnïðé÷tî àì`l - Ÿ©§¦©
.ede`ivei

cg`l oi`e ea wfgen mdn cg` oi`e ,zwelgna oezpd yekxa dpc `xnbd

:di`x mdnøîBà äædzid ef rwxw e` dpitq,éúBáà ìL,mdn dizyxie ¤¥¤£©
éúBáà ìL ,øîBà äæå,da wfgen mdn cg` oi`e ,mdn dizyxie ,dzid §¤¥¤£©

,mdizeprhl zei`x oi` mdipyleøáb íélàc ìk ,ïîçð áø øîàin - ¨©©©§¨¨§©¦§©
,`id in ly miwteqn ep`y oeiky ,da wifgie eilr xabi ,exiagn wfgiy

,mdl migipn `l` oecipa miaxrzn mpi` oic zia ,z`f xxal mileki eppi`e

.ea wifgiy in cin xacd z` e`ivei `le

:`xnbd dywnàðL éàîedf ote`îly dxwnúBøèL éðLdze` lr dpzn ©§¨¦§¥§¨
,dcyãçà íBéa ïéàöBiäenzgp mdipye dey mdipya aezky onfdy - ©§¦§¤¨

ipyd xhyae ,oae`xl milrad dpzpy aezk cg` xhyay `l` ,mei eze`a

.exiagn xzei wfgen milawndn cg` oi`y `vnpe ,oernyl dpzpy aezk

,l`enye ax mpica ewlgpe
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' תשרי, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מכ"ז אלול, ג' הקודמיו והפ"נ לר"ה, ולפלא שמזמן לזמן ולצערי בהפסק 

לא גדול מתקבל ממנו מכתב מלא יאוש או צער עכ"פ. ומה שמצער עוד יותר, שמסיק מזה מסקנות היפך 

מסקנות הרצויות, וגם במכתבו זה כנ"ל אשר אין לו סבלנות כו' ומהסיבות בזה החסרון בהפעולות וכו', 

ומזה המסקנא שהפסיק... ועד כמה גדול חשך הגלות, שאין רואה הסתירה המבהילה - שבין המסקנות 

מהמציאות באמת והמסקנות שבא אליהן.

וכבר מלתי אמורה לכמה להצעירים ולאנ"ש שבאמת על כאו"א לפעול פעולתו וה' הטוב בעיניו 

יעשה אם יצליח או ח"ו לא, וזכינו דוקא בדורנו דור יתום זה, שרואים בעיני בשר איך שמתקיים הפסק 

בי"ד של מעלה שאנ"ש מצליחים בפעולותיהם, ותמורת זה וכמו להכעיס מזמן לזמן מוצאים אמתלאות 

נימוקים כאלו, כיון שאינם  וכו' וחבל על זמנם שכותבים לי  למעט בפעולה פלונית או למעט ענין פלוני 

מתקבלים אצלי כלל, ובאם הי' הוא מקבל כזה מאיש אחר ולא הי' נוגע בדבר, הי' רואה הסתירה המבהילה 

וביטול המסקנא מעיקרא...

התלונות  וענין  ממשיות,  פעולות  ע"ד  יבשרו  שיחיו  חבריו  וכן  הוא  ולהבא  שמכאן  רצון  ויהי 

התאוננות וכו' לא ימצא להם מקום בד' אמות שלהם, ואז סו"ס לא תהיינה בכל ד' אמות שלהם כל אותן 

הסיבות להתלונות וכו' והרי זכות הרבים והתעוררות ר"ר של נשיאינו רבותינו הק' מסייעתם.

בברכת חתימה וגמר חתימה טובה.



`oifgeצו mipy` cenr dl sc ± oey`x wxt`nw `aa

inxc dini`c `caer `edd iab zeaezka opixn`ck ,milyexia `l` zerya dncwd

`awer xnl edpizazk `ynxae ,`ng xa inxl iqkpl edpizazk `xtva ,`ng xa

eh` :`nrh i`d meyne .oexg` `edy it lr s` `awer ax cia dinwe`e ,`ng xa

zery oiazekc iazi milyexia?`vnp Ð dryd oernyl oae`x el yxit `ly oeike

`le li`ed ,axrd cr df azka edkif `ly

.oiey mdipy e`vnpe ,zixgy zry ea yxtzp
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xab mil`c lk xn` i`n`e ,`ceyíúä ?dlr mwinl `kil zexhy ipya Ð

.opnfa oiey zexhyd ixdy Ð lehie micr cg`d `iaiy ,xgnl e` meid `zlinc

dncwd oi` `ld Ð axra dfe ,xwaa xqnpe azkp df :ecirie ,micr e`ai m` elit`e

e` minei e` mei dlgz xqnp df `ny xninl `kile .dlrnl epyxity enk ,zerya

meia mb `nzqn Ð cg` meia eazkpy xg`nc ,ipyl ipyd xqnp jk xg`e ,ycg

l`enye ,oiwleg :xn` ax ,jkld .xhya aezkd oeyl gikeny enk ,exqnp cg`

opica oic zia oilczyn Ð in mr oicd mlerl xxal oi`e li`edc ,ipiicc `cey :xn`

ilc ,rwxw i`da ,`kd la` .eze` oipcedlr mwinl `ki`e ,micr `le xhy `l `k

`nyc ,`ceye dwelg xnel o`k oi` jkld Ð `ed in ly ecirie e`ai m` `zlinc

oic oecl mdl oiwwfp oic zia oi` jkld .oic zia epcy oicd z` exzqie micr e`ai

exxaie micr e`aiy cr ,xab mil`c lke ,oze` migipn `l` ,zeeir icil `al eteqy

.xacdàðù éàîålra jyny oeike ,xenga dxt silgnn ,ongp axc `d Ð

oilhlhnc ,`idy mewn lka xengd lral dxtd zipwp Ð xengd z` dxtd

dkfy oeik ,xg`a minc dyrpd lk :(` ,gk) oiyecwa opzck ,oitilga oipwp

`l ixdy ,`ed in ly cled reci xacd oi` jkle .oitilga df aiigzp Ð df

zern oi`c ,hwpinl ivn `l Ð minca dxikna la` .ezxt z` oiicr d`x

xken ivn `l ez Ð zern ozn xg` ezial dkyn eli`e .oda exfgie ,zepew

xenga oitilg hwp jkld .`niiw gwelc `ziaa `dc ,"dcli izeyxa" xninl

iedile ,`niiw o`nc zeyxa ifgpe :jixt "l`eyd" wxtae .minc `le ,dxte

iab hwp dxikne .mb`a `niiwc :ipyne di`xd eilr exiagn `ivend jci`

lka dgtyd el zipwp zern ozpyne ,dkiyn `la sqka dpwp carc ,dgty

gweld dze` d`x `l ixdy ,dcli in zeyxa reci oi` jklde ,`idy mewn

.zern ozn zryaå÷åìçée`ai m` ,`zlnc dlr mwinl `ki`c `kd `de Ð

,xab mil`c lk opixn` `l ikd elit`e Ð dcli in zeyxa ecirie micr

.ongp axl `iyweíúäedl zi` ediiexzl Ð xenga dxt silgnd iab Ð

cg` lke ,df xg` dfa dzid mdipy ly dgtyde dxtdy ,`pennc `xxc

,dcli oitilg zrya :inp i` ,izeyxa dzeida dcli izgtye izxt :oreh cg`e

`kd xninl `kil ipiicc `ceye .ewelgi jkld .cled ied in ly xxal oi`e

oic zia e`xiy ,mipyl dpzn iab `l` xninl jiiy `lc ,l`enyl elit`

ly xne` dfy ,ongp axca `kd la` ,ipwne xnb diciclc xzei ade` inl

[a cenrl jiiy o`kn] .'ek izea`øîã àì øîã éàrwxwd dzid `l Ð

l`enyc`c Ð 'ek silgndn `py i`ne i`d :miyxtn yie .mlern jci` ly

zeaezka `dc ,`xnbd zhiy dpi`e .ewelgi opifg `kde ,`cey :xn`wc ,jixt

ikxit mzd jixte ,l`enye axc ediizlin xwir `zi` "ieyp didy in" wxta

`kd dl hwp ongp axc` inxnlc ,`kd oky lk Ð jixt `l `kdne ,ipixg`
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,dia yxbn ivn dlecb `d :wiice .dphwd z`

iaxl la` ,xfrl` iaxe dxiqn icra dl iwene

ab lr s` ,yxbn ivn `l dlecb elit` xi`n

icr jezn xkip oi`c oeik ,dxiqn icr `ki`c

dpewy xkna e` dpzna ixiine .dnizgd

e` dwfga e` sqka dpew m` la` .xhya
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xkip `diy jixv oi`c ,`cey opixn`c ax dcen

oica mzdc ,`kd axn jixt `l oeyl eze`l .di`xl `l` oi`c oeik ,dnizgd icr jezn
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didy oiicl d`xpy inl Ð "`cey" yxtny ,qxhpewd yexitl la` .ipiicc `cey jiiy
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iax dcen `de :iia` jixte ,xfrl` iaxk dxiqn icra diipw` lif :xn`wc sqei ax`
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iaxe l`ilnb oa oerny oax iptl dyrn `ae ,ycgl adf xpicn dpyl miaedf xyr mipya ixetiva ugxn xkyy cg`a ipzwc (my) oizipzne ,oexg` oeyl e` oey`x oeyl qetz i`

,dwfg xza ilf`c ,opaxk xaq `nl` .xkeyl elek Ð ycg seqa ,xikynl elek Ð ycgd zlgza la` ,ycgd rvn`a `aa l`eny iwene ,xeard ycg z` ewelgi :exn`e ,iqei

epiid jgxk lre .jtin jit` elit`e ,xikynl elek ycgd seqa `a elit`e ,`niiw dilra zwfga rwxwc :mzd xn`wc ,opaxk inp xaq ongp axe .ewelgi oipr lka Ð qekneqlc

dedc `xhy `edd iab (` ,iw my) "lawnd" wxta dizeek opiwqt `icdae ,ipica ol `niiw ongp axke .oizipzn dil iywz `lc ,qekneqk iwe` mzdc oizipzne .opaxk xaqc ,`nrh
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בס"ד.

שהם ענינים ענינים, סוגי כמה ישנם ניסן בחודש

מעיקרי הוא הפסח חג ומנהגים. מדרבנן מדאורייתא,

מה מפרשת שהגמרא כפי ניסן, שבחודש הענינים

לרגלים, השנה ראש בניסן שבאחד במשנה שנאמר

פסח � שבו לרגל הסוגים1שהכוונה ישנם ביחוד ובפסח ,

ומנהגים. דרבנן דאורייתא, האמורים:

שולחים הרבנים היו פסח שלפני מנהג, היה פעם

כלומר מצות, מנת שלהם: הבתים לבעלי שמורה מצות

מצות שתי הפחות לכל או הסדרים, לשני מצות שש

האמצעית. למצה כלומר מצה, הכזית בשביל

יחד אך הרב. הכנסת � היה בפשטות המנהג טעם

דינים ריבוי הרבה ישנם עיקרי: ענין הבטיחו כך עם

מצוה במצות ולא2ודקדוקים בהם, בקיאים כולם ולא

דואגים הרבנים היו לכן זאת, לבצע מסוגלים כולם

חובת ידי לצאת בטוחים שיהיו כדי בזה, הבתים לבעלי

מצה. מצות

בהרבה זה מנהג נתבטל שונים, טעמים בגלל

נתבטל מדוע הטעמים על לדבר כעת נוגע לא מקומות.

יישר ולו מבקש, שאני הוא, לומר שברצוני מה זה. מנהג

שהרבנים מחדש, זה מנהג להנהיג � מצווה הייתי חילי

שלהם. הבתים לבעלי שמורה מצות ישלחו

יהיה השפעה, לו שיש מי כל אלא הרב, דוקא ולאו

שאם מישהו לו יש אם הרי השמש, או השוחט, הרב, זה

ישלח שהוא במצות הלז ישתמש � מצות לו ישלח הוא

עגולות ודוקא מצות, להם ישלחו זאת: יעשו � דוקא3לו ,

שמורה4מצות�יד מצה � ודוקא תישמר5, כך ידי על ,

ידי על ובהידור להיות שצריך כפי מצה אכילת מצות

בהם שעורכים במקומות אנשים, אלפי אפשר או מאות

שהדבר מובן הרי וכדומה) מלון (כבבתי ציבוריים סדרים

הסדרים. מסדרי על מוטל

הזהר כלשון שהיא, מצה, מצות וסגולת מעלת וגדולה

דמהימנותא ומיכלא דאסוותא מיכלא אמונה6הקדוש, .

בכלל היהודיים החיים ושל המצוות, לכל היסוד הרי 7היא

חיות תביא � ובהידור להיות שצריך כפי המצוה שקיום �

בריאה שנה שתהיה השנה, כל והמצוות התורה בקיום

בגשמיות. בריאה שנה תהיה ממילא ובדרך ברוחניות,
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אבל1) המשנה. לשו� לפרש שנדחק א) ד, (ר"ה הרגל ד"ה רש"י ראה

כולל זה שיו� � החדש תחלת ולא חדש ראש הלשו� בדיוק משנ"ת ע"פ יוב�

(לקו"ת האיברי� כל חיות בתוכו הכולל הראש וכמו החדש ימות כל בתוכו

ולא בניס� באחד הלשו� במשנה ובכ"ז � פ"ג). ש"ח טל שפע תבוא. ר"פ

ופשוט. הראי'). ע"פ מקדשי� (כשהיו דר"ח א' יו� לשלול כדי ניס�, בר"ח

צג2) ס"ק קי סי' קצשו"ע על שמואל מעדני וראה תס, סי' או"ח שו"ע

ואיל�.

אסאד3) מהר"י בשו"ת בזה והארי� מצות. עוגות לט): (יב, שמות ראה

קנז. סי' חאו"ח

יג.4) סי' ומצה חמ� מע' דיני� אסיפת חמד בשדי שהובאו בספרי� ראה

תרע"ד). (פעטריקוב, מבאר הגדת קי. סי' לקצשו"ע בהלכה מצויני� שערי�

סי"ט.5) ש� הזק� רבנו שו"ע סתנ"ג. או"ח לשו"ע פר"ח ראה

צאת�,6) כימי ד"ה ד. יג, צו לקו"ת א. מא, זח"ב וראה ב. קפג, זח"ב

נו). (קונטרס ספי"ב � אדמו"ר מו"ח לכ"ק תש"ח

האמצעי.7) לאדמו"ר האמונה שער א. כד, מכות ראה
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אבל1) המשנה. לשו� לפרש שנדחק א) ד, (ר"ה הרגל ד"ה רש"י ראה

כולל זה שיו� � החדש תחלת ולא חדש ראש הלשו� בדיוק משנ"ת ע"פ יוב�

(לקו"ת האיברי� כל חיות בתוכו הכולל הראש וכמו החדש ימות כל בתוכו

ולא בניס� באחד הלשו� במשנה ובכ"ז � פ"ג). ש"ח טל שפע תבוא. ר"פ

ופשוט. הראי'). ע"פ מקדשי� (כשהיו דר"ח א' יו� לשלול כדי ניס�, בר"ח

צג2) ס"ק קי סי' קצשו"ע על שמואל מעדני וראה תס, סי' או"ח שו"ע

ואיל�.

אסאד3) מהר"י בשו"ת בזה והארי� מצות. עוגות לט): (יב, שמות ראה

קנז. סי' חאו"ח

יג.4) סי' ומצה חמ� מע' דיני� אסיפת חמד בשדי שהובאו בספרי� ראה

תרע"ד). (פעטריקוב, מבאר הגדת קי. סי' לקצשו"ע בהלכה מצויני� שערי�

סי"ט.5) ש� הזק� רבנו שו"ע סתנ"ג. או"ח לשו"ע פר"ח ראה

צאת�,6) כימי ד"ה ד. יג, צו לקו"ת א. מא, זח"ב וראה ב. קפג, זח"ב

נו). (קונטרס ספי"ב � אדמו"ר מו"ח לכ"ק תש"ח

האמצעי.7) לאדמו"ר האמונה שער א. כד, מכות ראה

לטוקי דיבורים כרך ג ליטוק כג



צז oifge` mipy` cenr dl sc ± oey`x wxt`nw `aa

inxc dini`c `caer `edd iab zeaezka opixn`ck ,milyexia `l` zerya dncwd

`awer xnl edpizazk `ynxae ,`ng xa inxl iqkpl edpizazk `xtva ,`ng xa

eh` :`nrh i`d meyne .oexg` `edy it lr s` `awer ax cia dinwe`e ,`ng xa

zery oiazekc iazi milyexia?`vnp Ð dryd oernyl oae`x el yxit `ly oeike

`le li`ed ,axrd cr df azka edkif `ly

.oiey mdipy e`vnpe ,zixgy zry ea yxtzp

å÷åìçé`kd xninl `kile .`ed `witqc Ð

.exiagn wfgen cg` oi`c Ð exiagn `ivend

éðééãã àãåùal dhep `diy eze`l Ð

,xzei eaexw e` eade` ozepd didy ,mipiicd

z` epzi el Ð ipw`e xnb `eddl i`cec

la` .elya rwxwd lra dkf `nye ,rwxwd

.oick `ly ivgd lhp cg` i`cea Ð ewelgi xne` dz`ykàãåù.dklyd oeyl Ð

e` dwelg ongp ax `nip inp lirle .`nia icy :[opinbxzn] (eh zeny) "mia dxi"

xab mil`c lk xn` i`n`e ,`ceyíúä ?dlr mwinl `kil zexhy ipya Ð

.opnfa oiey zexhyd ixdy Ð lehie micr cg`d `iaiy ,xgnl e` meid `zlinc

dncwd oi` `ld Ð axra dfe ,xwaa xqnpe azkp df :ecirie ,micr e`ai m` elit`e

e` minei e` mei dlgz xqnp df `ny xninl `kile .dlrnl epyxity enk ,zerya

meia mb `nzqn Ð cg` meia eazkpy xg`nc ,ipyl ipyd xqnp jk xg`e ,ycg

l`enye ,oiwleg :xn` ax ,jkld .xhya aezkd oeyl gikeny enk ,exqnp cg`

opica oic zia oilczyn Ð in mr oicd mlerl xxal oi`e li`edc ,ipiicc `cey :xn`

ilc ,rwxw i`da ,`kd la` .eze` oipcedlr mwinl `ki`e ,micr `le xhy `l `k

`nyc ,`ceye dwelg xnel o`k oi` jkld Ð `ed in ly ecirie e`ai m` `zlinc

oic oecl mdl oiwwfp oic zia oi` jkld .oic zia epcy oicd z` exzqie micr e`ai

exxaie micr e`aiy cr ,xab mil`c lke ,oze` migipn `l` ,zeeir icil `al eteqy

.xacdàðù éàîålra jyny oeike ,xenga dxt silgnn ,ongp axc `d Ð

oilhlhnc ,`idy mewn lka xengd lral dxtd zipwp Ð xengd z` dxtd

dkfy oeik ,xg`a minc dyrpd lk :(` ,gk) oiyecwa opzck ,oitilga oipwp

`l ixdy ,`ed in ly cled reci xacd oi` jkle .oitilga df aiigzp Ð df

zern oi`c ,hwpinl ivn `l Ð minca dxikna la` .ezxt z` oiicr d`x

xken ivn `l ez Ð zern ozn xg` ezial dkyn eli`e .oda exfgie ,zepew

xenga oitilg hwp jkld .`niiw gwelc `ziaa `dc ,"dcli izeyxa" xninl

iedile ,`niiw o`nc zeyxa ifgpe :jixt "l`eyd" wxtae .minc `le ,dxte

iab hwp dxikne .mb`a `niiwc :ipyne di`xd eilr exiagn `ivend jci`

lka dgtyd el zipwp zern ozpyne ,dkiyn `la sqka dpwp carc ,dgty

gweld dze` d`x `l ixdy ,dcli in zeyxa reci oi` jklde ,`idy mewn

.zern ozn zryaå÷åìçée`ai m` ,`zlnc dlr mwinl `ki`c `kd `de Ð

,xab mil`c lk opixn` `l ikd elit`e Ð dcli in zeyxa ecirie micr

.ongp axl `iyweíúäedl zi` ediiexzl Ð xenga dxt silgnd iab Ð

cg` lke ,df xg` dfa dzid mdipy ly dgtyde dxtdy ,`pennc `xxc

,dcli oitilg zrya :inp i` ,izeyxa dzeida dcli izgtye izxt :oreh cg`e

`kd xninl `kil ipiicc `ceye .ewelgi jkld .cled ied in ly xxal oi`e

oic zia e`xiy ,mipyl dpzn iab `l` xninl jiiy `lc ,l`enyl elit`

ly xne` dfy ,ongp axca `kd la` ,ipwne xnb diciclc xzei ade` inl

[a cenrl jiiy o`kn] .'ek izea`øîã àì øîã éàrwxwd dzid `l Ð

l`enyc`c Ð 'ek silgndn `py i`ne i`d :miyxtn yie .mlern jci` ly

zeaezka `dc ,`xnbd zhiy dpi`e .ewelgi opifg `kde ,`cey :xn`wc ,jixt

ikxit mzd jixte ,l`enye axc ediizlin xwir `zi` "ieyp didy in" wxta

`kd dl hwp ongp axc` inxnlc ,`kd oky lk Ð jixt `l `kdne ,ipixg`

.ediizlinl
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áø(` ,cv zeaezk) "ieyp didy in" wxta yxtnc `pyil `eddl Ð ewelgi xn`

elit` ewelgi jkle ,izxk dnizg icr xn`c xi`n iaxk xaqc meyn axc `nrhc

.mcew in xkip oi` dnizgd jeznc oeik Ð mcew cg`l xqnpy ,dxiqn icr `ki`

ea yxbi `l Ð dlecbd z` ea yxbl azk :opzc (a ,ck oihib) "hbd lk" yixa gkenck

,dia yxbn ivn dlecb `d :wiice .dphwd z`

iaxl la` ,xfrl` iaxe dxiqn icra dl iwene

ab lr s` ,yxbn ivn `l dlecb elit` xi`n

icr jezn xkip oi`c oeik ,dxiqn icr `ki`c

dpewy xkna e` dpzna ixiine .dnizgd

e` dwfga e` sqka dpew m` la` .xhya

Ð di`xl `l` cner xhyd oi`c ,oitilga

xkip `diy jixv oi`c ,`cey opixn`c ax dcen

oica mzdc ,`kd axn jixt `l oeyl eze`l .di`xl `l` oi`c oeik ,dnizgd icr jezn

yxitc ,mz epiax yexitle .jixt l`enyn `l` .enzgp cg` meiac oeik ,mdipy ly `ed

"izea` ly xne` df"a inp `kdc ,xity iz` ,dyri oiicd dvxiy dn Ð "ipiicc `cey"

didy oiicl d`xpy inl Ð "`cey" yxtny ,qxhpewd yexitl la` .ipiicc `cey jiiy

epziy yxtle wegcl yie `cey jiiy `l "izea` ly xne` df"ac ,dyw Ð xzei eade`

"ieyp didy in"c `pyil `eddlc ,cere .xzei mixaca izin` d`xpy inl mipiicd

axl dil `xiaqe ,xfrl` iaxc `ail` l`enye axc `zbelt iwenc (a ,cv zeaezk)

mzd gkenck ,xwir `ed oeyl eze`e .axn jixtc xity iz` Ð `ticr dwelgc

.`ziixan

ìàåîùåiaxlc .izxk dxiqn icr :xn`c ,xfrl` iaxk epiid Ð ipiicc `cey xn`

:(my) "ieyp didy in" wxta xn`c `dc ,d`xpe .`cey xn` ded `l xi`n

.mcew azkp cg`d xhyy it lr s` ,dpw Ð el xqny dfl ,xg`l xqne cg`l azk

xkip oi`e li`ed ,dkf dxiqna mcewd jkld ,cg` meia eazkpy `wec epiidc d`xpe

xkipy ,dpw dlgz azkpy dfl Ð mini ipya azkp la` .mcwy cg`d xhyd jezn

xqnyk jk xg`c ,dpw Ð dlgzn dfl xqny it lr s` ,mcew azkp dfy dnizgd jezn

eicr :(` ,bi) `rivn `aac `nw wxta iia` xn`w ikdc .dnizg zryn dkf dfl mb

`nw wxtae ,xfrl` iaxk `kd xaq l`eny `dc ,xity iz` `zyde .el oikf einezga

,gk oixcdpq) "xxea df" wxtac cere .iia`k l`eny inewe`l `xnb wigc `rivn `aac

jixtc ,xfrl` iaxk iia` xaqc rnyn iqib ixz dlr inizg eedc `zpzn `edd iab (a

iax dcen `de :iia` jixte ,xfrl` iaxk dxiqn icra diipw` lif :xn`wc sqei ax`

`xiaq `l dile ,xn`w sqei axc `ail`c wgec edfe .leqt `edy ekezn siefna xfrl`

.dilàãåùle .ozil oiicd dvxiy inl :mz epiaxl d`xp Ð ipiicc,qxhpewd yexitk `

iab (a ,ci) oihibc `nw wxt seqa `dc .ozep ly ezrc ecn`iy,"ipeltl dpn jled"

oiyecw) "oiqgei dxyr" wxtae ."`cey" mzd dil ixwe ,dyri gily dvxiy dn :xn`w

Ð mixen` mixac dna .izaiig dfle izikf dfl xnel oiicd on`p :xn` inp (` ,cr

:jixte .on`p epi` Ð eiptl micner oipic ilra oi` la` ,eiptl micner oipic ilrayk

cen`l xcdip izk` Ð qxhpewd yexitk i`e .ipiicc `ceya :ipyne ?dipiicipe xcdipe

Ð hilgdl oic zia evxiy odn dfi`l :xn` inlyexia `icdae .ozep ly ezrc

lawnc `piic lkc :xnel yie xky el oziy inl ozi ok m` :xn`z m`e .mihilgn

`cey opixn` `lc epicia dlawc ,l`ppg epiax yxity dne .`ed `piic e`l Ð `xb`

gily iab "ipeltl dpn jled" iab `dc ,wgvi epiaxl d`xp oi` Ð irwxwna `l`

.`cey dyer dgnen oiic `wecc :yxit cer .(a ,ci) oihibc `nw wxt seqa dl iziin

dini` diab ,`ed `piic e`l xn :ongp ax dil xn`e ,ded dax `xab zyy ax `dc

.(a ,cv zeaezk) "ieyp didy in" wxta ,`ng xa `awer axe `ng xa inxc

éàîåqekneqk dkldc o`kn gikedl oi` Ð 'ek xenga dxt silgnd opzc `dn `py

(` ,w `rivn `aa) "l`eyd"a mzd dilr ibilt `l o`k crc .dipin jixtcn

Ð ikd e`l `d .`nw dxn zwfga opinwene ,`pennc dwfg xza opilf`c meyn `l`

ipeltl wlg epz" :xne`d iab (` ,bq `xza `aa) "ziad z` xkend"ae .ewelgic ecen

ied i` dil `wtqn wlgc meyn `nrhc :qxhpewd yxite ,qekneqn iziinc ,'eke "iqkpn

oi`c d`xpe .riax ied wlgc meyn `l` ,qxhpewd yxitck `witq meyn e`l `nrhc :zegcl yie .qekneqk dkldc rnyn ok m` Ð oiwleg wtqa lhend oenne ,`blt e` edyn

minkg la` ,qekneq ixac ef :l`eny xn` ,(` ,en `nw `aa) "dxtd" yixa opixn`ck opaxk l`eny xaq `dc .dizeek `pz ol mzq zenewn dnkac ab lr s` ,qekneqk dkld

.dil `xiaq `l "ef" mzq edin Ð dil `xiaqc "ef" `ki`c (` ,dw `xza `aa) "xek zia" wxta gkenc ab lr s` .dil `xiaq `le Ð ef :rnyn ,'ek oica lecb llk df :mixne`

opixn` exiagl xey xkena elit` lecb llk df :rnyn ,'ek ogbp `vnpe exiagl xey xkendc `d ikl Ð `ed oica lecb llk df inp i` :(` ,en `nw `aa) mzd opixn`wc cere

aqc ,opaxe qekneqc `zbelta oky lk ,di`xd eilr exiagn `ivendcdil `wtqn l`enyc xn`w (a ,aw `rivn `aa) "l`eyd" wxta oke .di`xd eilr exiagn `ivend l`eny x

iaxe l`ilnb oa oerny oax iptl dyrn `ae ,ycgl adf xpicn dpyl miaedf xyr mipya ixetiva ugxn xkyy cg`a ipzwc (my) oizipzne ,oexg` oeyl e` oey`x oeyl qetz i`

,dwfg xza ilf`c ,opaxk xaq `nl` .xkeyl elek Ð ycg seqa ,xikynl elek Ð ycgd zlgza la` ,ycgd rvn`a `aa l`eny iwene ,xeard ycg z` ewelgi :exn`e ,iqei

epiid jgxk lre .jtin jit` elit`e ,xikynl elek ycgd seqa `a elit`e ,`niiw dilra zwfga rwxwc :mzd xn`wc ,opaxk inp xaq ongp axe .ewelgi oipr lka Ð qekneqlc

dedc `xhy `edd iab (` ,iw my) "lawnd" wxta dizeek opiwqt `icdae ,ipica ol `niiw ongp axke .oizipzn dil iywz `lc ,qekneqk iwe` mzdc oizipzne .opaxk xaqc ,`nrh

.`l Ð ongp ax biltc `kd la` ,`nzqa ilin ipd Ð epzpyna l`ilnb oa oerny oaxk ol `niiwc ab lr s`e .`nzq mipW dia aizk¨
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בבא בתרא. פרק שלישי - חזקת הבתים דף לה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

‰ÙÒÂ‰

‡"ËÈÏ˘ Ï„�ÚÓ ÌÁ�Ó ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙ÁÈ˘Ó ÚË˜
„"È˘˙'‰ ,ÔÒÈ� ˘„Á‰ ÌÈÎ¯·Ó ˙·˘

בס"ד.

שהם ענינים ענינים, סוגי כמה ישנם ניסן בחודש

מעיקרי הוא הפסח חג ומנהגים. מדרבנן מדאורייתא,

מה מפרשת שהגמרא כפי ניסן, שבחודש הענינים

לרגלים, השנה ראש בניסן שבאחד במשנה שנאמר

פסח � שבו לרגל הסוגים1שהכוונה ישנם ביחוד ובפסח ,

ומנהגים. דרבנן דאורייתא, האמורים:

שולחים הרבנים היו פסח שלפני מנהג, היה פעם

כלומר מצות, מנת שלהם: הבתים לבעלי שמורה מצות

מצות שתי הפחות לכל או הסדרים, לשני מצות שש

האמצעית. למצה כלומר מצה, הכזית בשביל

יחד אך הרב. הכנסת � היה בפשטות המנהג טעם

דינים ריבוי הרבה ישנם עיקרי: ענין הבטיחו כך עם

מצוה במצות ולא2ודקדוקים בהם, בקיאים כולם ולא

דואגים הרבנים היו לכן זאת, לבצע מסוגלים כולם

חובת ידי לצאת בטוחים שיהיו כדי בזה, הבתים לבעלי

מצה. מצות

בהרבה זה מנהג נתבטל שונים, טעמים בגלל

נתבטל מדוע הטעמים על לדבר כעת נוגע לא מקומות.

יישר ולו מבקש, שאני הוא, לומר שברצוני מה זה. מנהג

שהרבנים מחדש, זה מנהג להנהיג � מצווה הייתי חילי

שלהם. הבתים לבעלי שמורה מצות ישלחו

יהיה השפעה, לו שיש מי כל אלא הרב, דוקא ולאו

שאם מישהו לו יש אם הרי השמש, או השוחט, הרב, זה

ישלח שהוא במצות הלז ישתמש � מצות לו ישלח הוא

עגולות ודוקא מצות, להם ישלחו זאת: יעשו � דוקא3לו ,

שמורה4מצות�יד מצה � ודוקא תישמר5, כך ידי על ,

ידי על ובהידור להיות שצריך כפי מצה אכילת מצות

בהם שעורכים במקומות אנשים, אלפי אפשר או מאות

שהדבר מובן הרי וכדומה) מלון (כבבתי ציבוריים סדרים

הסדרים. מסדרי על מוטל

הזהר כלשון שהיא, מצה, מצות וסגולת מעלת וגדולה

דמהימנותא ומיכלא דאסוותא מיכלא אמונה6הקדוש, .

בכלל היהודיים החיים ושל המצוות, לכל היסוד הרי 7היא

חיות תביא � ובהידור להיות שצריך כפי המצוה שקיום �

בריאה שנה שתהיה השנה, כל והמצוות התורה בקיום

בגשמיות. בריאה שנה תהיה ממילא ובדרך ברוחניות,
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אבל1) המשנה. לשו� לפרש שנדחק א) ד, (ר"ה הרגל ד"ה רש"י ראה

כולל זה שיו� � החדש תחלת ולא חדש ראש הלשו� בדיוק משנ"ת ע"פ יוב�
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בס"ד.

שהם ענינים ענינים, סוגי כמה ישנם ניסן בחודש

מעיקרי הוא הפסח חג ומנהגים. מדרבנן מדאורייתא,

מה מפרשת שהגמרא כפי ניסן, שבחודש הענינים

לרגלים, השנה ראש בניסן שבאחד במשנה שנאמר

פסח � שבו לרגל הסוגים1שהכוונה ישנם ביחוד ובפסח ,

ומנהגים. דרבנן דאורייתא, האמורים:

שולחים הרבנים היו פסח שלפני מנהג, היה פעם

כלומר מצות, מנת שלהם: הבתים לבעלי שמורה מצות

מצות שתי הפחות לכל או הסדרים, לשני מצות שש

האמצעית. למצה כלומר מצה, הכזית בשביל

יחד אך הרב. הכנסת � היה בפשטות המנהג טעם

דינים ריבוי הרבה ישנם עיקרי: ענין הבטיחו כך עם

מצוה במצות ולא2ודקדוקים בהם, בקיאים כולם ולא

דואגים הרבנים היו לכן זאת, לבצע מסוגלים כולם

חובת ידי לצאת בטוחים שיהיו כדי בזה, הבתים לבעלי

מצה. מצות

בהרבה זה מנהג נתבטל שונים, טעמים בגלל

נתבטל מדוע הטעמים על לדבר כעת נוגע לא מקומות.

יישר ולו מבקש, שאני הוא, לומר שברצוני מה זה. מנהג

שהרבנים מחדש, זה מנהג להנהיג � מצווה הייתי חילי

שלהם. הבתים לבעלי שמורה מצות ישלחו

יהיה השפעה, לו שיש מי כל אלא הרב, דוקא ולאו

שאם מישהו לו יש אם הרי השמש, או השוחט, הרב, זה

ישלח שהוא במצות הלז ישתמש � מצות לו ישלח הוא

עגולות ודוקא מצות, להם ישלחו זאת: יעשו � דוקא3לו ,

שמורה4מצות�יד מצה � ודוקא תישמר5, כך ידי על ,

ידי על ובהידור להיות שצריך כפי מצה אכילת מצות

בהם שעורכים במקומות אנשים, אלפי אפשר או מאות

שהדבר מובן הרי וכדומה) מלון (כבבתי ציבוריים סדרים

הסדרים. מסדרי על מוטל

הזהר כלשון שהיא, מצה, מצות וסגולת מעלת וגדולה

דמהימנותא ומיכלא דאסוותא מיכלא אמונה6הקדוש, .

בכלל היהודיים החיים ושל המצוות, לכל היסוד הרי 7היא

חיות תביא � ובהידור להיות שצריך כפי המצוה שקיום �

בריאה שנה שתהיה השנה, כל והמצוות התורה בקיום

בגשמיות. בריאה שנה תהיה ממילא ובדרך ברוחניות,
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`oifgeצח mipya cenr dl sc ± oey`x wxt`nw `aa

äá ÷éæçäå ÷åùä ïî ãçà àá íà,xab mil`c lk ongp ax xn`c rwxw jda Ð

."izea` ly" oiprehd el` mipydn dthge iyilyd df `aeäúåà ïéàéöåî ïéàÐ

ipyl mb `nyc Ð icin oirh `lc ab lr s`e ,iyilyd df ly ecin oic ziaa

.da wlg mdl oi` mipey`xd'åë íéáø ìù ïìæâ àééç éáø éðúãircxdp ixaqe Ð

miwelgd mipyn lfby ,ixiin i`d ik olfbac

."ily" xne` dfe "`ed ily" xne` df ,xaca

ïìæâ äéîù åàì`ivedl ,mipiica etekl Ð

.lfby dn ecinìù ïìæâ íìåòì øîà éùà áø
ïìæâ äéîù íéáø.icin oirh `le li`ed Ð

mipy ipta dze` oicinrne ,ecin mi`ivene

.zea` zprh mdl yiy mipey`xdàì éàîå
ïìæâ äéîùlwdl `l Ð `iig iax xn`wc Ð

,eilr xingdl `l` ,mlyln exhtl `a eilr

xtkin `l Ð oeaydl ozip `lc xnele

`ay xg`nc .aiyi inl rcei epi`c ,dayda

d`ivedl `le ,milral aiydl jixv ecil

lke mipey`xd mipyl dxiwtdle eci zgzn

opiqtz i`e :lirl opiwqtck ,xab mil`c o`n

`a lfb zxezay ,df oky lk Ð opiwtn `l

epi`e ,eci zgzn d`ivedl jixv `ede ,ecil

xkend"a opixn` inp ikde .aiyi inl rcei

iax xn` ,(a ,gt `xza `aa) "dpitqd z`

,zeixr ly oypern zecn ly oyper dyw :iel

`l `kde ,daeyza xyt` mzd :yxtne

miaxl lfbe dcna xkendc ,daeyza xyt`

iy` axc `ail`e .aiyi inl rcei epi`y

dpi`y dcna xkena `iig iax inp ixii`

.ef dhiy ipira d`xp ok .miaxl dxyiéìã éà
ä÷æç éåä øúìàì éøéôã àðö äéìyi m` Ð

ef rwxwn ixitc `pv xrxrnd diabdy micr

`id dgewl" orehy wifgnd df ly eitzk lr

zexitd jiledl el riiqy xg`n ,"icia

`l" xnele oerhl leki oi` aey Ð ezial

riiqcne ,zegnl el did `l` ,zexitd zhiwla eriiql el did `ly ."el dizxkn

dil adic icdq `ki` i` :yxit l`ppg epiaxe .inc el xkny dcenke ,ciqtd Ð el

zexitd zlik`y xxazp ,ezial dkiledl oexec Ð ixitc `pv `rx` dixnl gwel

.ipira d`xp oi`e .xkenl dil adi dicicne ,gwel lyïéòè éà ãéáæ áø øîàÐ

dvgnl qix` oick ,eizcxed zexitl :ixitc `pv gwell dil ilcc xza ,xrxrnd

.dil ilcc i`na ciqtd `l ,xnelk .on`p Ð dil ilcc `ed ewlge ,riaxle yilye

éìéî éðäå.on`pc Ðùìù êåúáxdcfin `l i`n` Ð dipin dpafc `zi` m`c Ð

.dixhyaùìù øçàì ìáàab lr s`e ,on`p epi` Ð "eizcxed zexitl" oirh i` Ð

`l Ð ith ,dixhya ypi` xdcfin Ð oipy zlz crc .ixitc `pv dil ilc `lc

.lif`e yxtnck ,yly jeza zegnl dfl dil dede ,xdcfinäéúçà àøéôì éàik Ð

.mixyrl e` mipy xyrl ,`xeqc `zpkynäéì äåä éàîcarnl dcyd lral Ð?

,ely rwxw ciqti Ð xzei e` mipy yly ly zexitl exiag z` cixend lky `vnp

."eizcxed zexitl" oerhl yly xg`l on`p `di `le li`ed[äéì] éòáéà äéì øîà
ééåçîìil did xhy :oerhl lkei `l Ð wifgnd dfl dxikn xhy el oi` m`y .il iepw rwxwd sebe ,mipy jke jkl eizcxed zexitly mkl erc :micrl xnele ,yly jeza Ð

.exhya xdfdl el did Ð dcyd lra ea dginc oeikc .yly xg` ea izxdfp `l ik ca`eéëä àîéú àì éàãe`l ,zexita icene rwxwd lr dgeny ,oi`vgl d`gnc Ð

."`pica dil `praz xgnl ,`zeplfba icic `rx` lik`wc `ed `plfb `iplt" :onwl opixn`ck `l` ,`id d`gn'åë àøåñã àúðëùî éàä ïë íà`ied opaxc `zpwze Ð

lr exiagl delndc meyn .`zpkyn jdseqle ,edcy lr dpn dxyr delny Ð `xeqc `zpkyn oirk ,xzen `ziikpa la` ,ziax meyn zexitd lek`l xeq` edcy

aexwe xkyl aexw `ed ixdy ,miltk zexitd oieyy it lr s`e ,ziax cv o`k oi`e .dpna dpy lk ly zexit dpew `vnpe ,mpga milral rwxwd xfeg mipy xyr

.xpic dpyd zexit oiey edi `ly oetcy zpya elit`e ,dpna dpy lk ly zexit lawny ,cqtdlùéáë éàikd "icia `id dgewl" yly xg`l xn`e ,delnd oneh Ð

el lirez `l inp d`gne ,eizcxed zexitl oerhl df lkei `le ,onidnc inpäéá éúàã ?.dinza cqtd icil del Ðééåçîì äéì éòáéà àìàÐ`ipdne ,yly lk jeza

.ciqtd Ð dgin `lcne .d`gn diléîð àëä.wifgiy mcew ,yly jeza iiegnl dil irai` Ð dizg` `xitlc `zi` m` Ðéåâë àåä éøä éåâ úîçî àáä ìàøùé
dwfg ipy iebd xg` `ed mb dlk`e ieb `eddn dpwe l`xyi lif`e ,l`xyin dgwly orehe ,xzei e` mipy yly ieb dlk`e ,l`xyi ly dzidy oircei lkdy dcy Ð

dil ded `lc ,diytp` ciqt`c `ed edi`c ,dipin oafc iebl razile lifil l`xyie ,l`xyic dicin dil witne `rx`c dixn iz` `l` .dwfg ied `l Ð xzei e`

afnl,md miplfb miieb mzqc .dizngn iz`c o`n lk `le ,iebl dil zil dwfg oicc ."l`xyin dl zpafc ipiafc xhy il ad" dil `nilc cr iebn l`xyic `rx` o

l`xyie .zegnl ep` mi`xiy ,diteb `nrh i`d meyn ,iwfgn `l `zelb yix iac ipd :oizrnya onwl opixn`ck .dwfg mda epwz `l jklde ,zegnl `xi l`xyie

lkeiy iebd icil d`a j`id rcei ipi` la` ,il dxkn iebd :oreh `ed ixdy ,`id dprh dnr oi`y dwfge ,melk ezwfg oi` Ð wifgdy it lr s` ,ieb zngn `ad df

ieb `edd dpaf icic inw" :dil xn`c o`nl incc .onidn Ð jnn dgwly ea izi`xe ,jpin dpafc ipiaf xhy ieb `edd il adi :xn`e l`xyi orh i` la` .dxknl

`l` da xc `ly it lr s` ,l`xyi zngn `a eli`c ,ieb zngn `a `wece ."dwfg ipy dzlk`e dzpaf jpin" dil xn` ira i`c ebin ,onidnc onwl opiwqnc "jpin

.oipy rax` `zilira `zywa xcc `edd iab (a ,`n) onwl opixn`ck ,dwfg ezwfg Ð mipy yly wifgd dfe ,dfl dxkny eze` cg` mei
éãéãì

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

àøøãded ediipin idc oic zial wtq yi Ð `kdn ediizprh lcc :yexit Ð `pennc

`vnpe dxtd z` gbpy xeya oke .xkny xg` e` xkny mcew clep m` ,cled

m` ,dyrn did ji` oic zia miwteqn mzprh `la Ð (` ,en `nw `aa) dcva dxaer

(` ,dl my) wfede xg` xey xg` scex xeya oke .dgbpy xg`l e` dcli dgbpy mcew

rlqa i` e` wfed exeya m` wtzqdl yi Ð

la` .qekneqe opax ibiltc mewn lka oke .dwl

odizeprh it lry ,"izea` ly xne` df"a ,`kd

.xab mil`c lk :opixn` Ð wtqd `a

ïéàeazk elit`e Ð ecin dze` oi`iven

Ð md miryxe li`ed ,dfl df d`yxd

.mdl miwwfp oi`

éðúãolfb diny `l miax ly olfb `iig iax

df"a ixiine .ecin oi`iven oi`y Ð

,mc` ipa dyngn lfba `le ,"izea` ly xne`

bilt iy` axe ?oi`iven oi` i`n` mzdc

`l` `a lwdl `l `iig iaxc xaqe ,ircxdp`

x`yl enk zg` dayda ibq `lc ,xingdl

iaxk ,cg`e cg` lkl dlfb mlyiy cr ,olfb

ixiine ,(a ,bw `nw `aa) "mivr lfebd"a `aiwr

ipepga ixiinc yxit qxhpewae .dyngn lfba

lfb inl rcei epi`c ,dxyi dpi`y dcna xkny

lekiy it lr s`e .oeaydl ozip `l jkle Ð

oi`" wxta opixn`ck ,xeav ikxv ea zeyrl

dayd e`l i`d Ð (` ,hk dvia) "oicv

.`id `ziilrnéàåixitc `pv dil ilc

dipnidle :xn`z m`e Ð dwfg `ied xzl`l

`c ,ebinayie "eizcxed zexitl" xn` ira i

mewna ebin iedc :xneloeik icdq op`c ,micr

zexitd eidy dcen Ð ixitc `pv dil ilcc

zexitl" oerhl dvex epi`c ,cere .ely

.zexitde rwxwd raez `l` ,"eizcxed

éàåÐ carnl dil ded i`n dizg` `xitl

on`p mlerlc xaq iy` axc yxtl oi`

mipy yly erac opaxc `nrh i`n :iy` axl dyw ok m`c ,"jizcxed zexitl" xnel

mipy yly crc ,oiwxit yixa `ax yxtnck ,xninl `kil dicicl `dc ?meil mein

zexitl" xn`i ot ,exnyl jixv mlerl `dc Ð xdcfn `l ith ,dixhya yipi` xdcfin

`l `l` ,iiegnl dil irai`c ikd `niz `l i`c :xn`w ikid ok m`c :cere ."jizcxed

`zpkynn iziine ,"eizcxed zexitl" xnel lekic ,dwfg dpi` ezwfgc ,iiegnl ira

xnel lekiy ,`ciqt `kil ez Ð iy` ax ixack m` ,daxc` ?iziin i`ne .`xeqc

xg` epin`dl `a `l iy` axc :mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe ."jizcxed zexitl"

`ly dlgzn zeyrl yi dpwz efi` l`ey `l` ,"jizcxed zexitl" xne` m` yly

`l` d`gn ipdn `l :xaqc .zexitl ecixedyk "`id ily" yly xg`l xnel lkei

`l zexitl dizg`c `kide ,"`zeplfba i`rx`l lik` `wc `ed `pflb `iplt" xn`yk

`ipdnc ,`xeqc `zpkynn xity iziin `zyde .qxhpewd yxit oke .ikd iiegnl ivn

.`peeb i`d ik d`gn
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ד אלול, עם הפ"נ המוסגר בו, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ונעם לי לקרות במכתבו מהשתתפותו בההתועדויות בשבועות שעברו, והרי ידוע פתגם רבנו הזקן, 

המיחוש,  אודות  במ"ש  אויפטאן,  ניט  מיכאל  מלאך  קען  אויפטאן  קען  פארבריינגען  חסידות'ר  א  וואס 

שנופלת תרדמה כו' - אחת העצות לזה הוא, הלימוד במקום שלבו חפץ, ושינוי בהלימוד מזמן לזמן, ז.א. 

שלא יהי' הלימוד שעות רצופות בענין אחד, או בסגנון אחד, מובן שהנ"ל הוא נוסף על חיזוק בריאות הגוף 

בכלל, ובפרט שזהו ענין נעלה גם בפ"ע וכלשון הרמב"ם, היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא...

בברכת חתימה וגמח"ט ולבשו"ט.
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ïîéäî äðáæ êðéîã éåâ éì øîà éãéãìinp ikd ,ikd orhinl dizrc` wiq`cnc Ð

el dn ,jkld .onidnc "dwfg ipy dizlk`e jpin dzpiaf `p`" orhinl ivn ded

.xn`w `hyewe ,xwyl'åë ïîéäî àì éåâ øîà åìéàã éãéî àëéà éî`zyd Ð

ieb dil xn`c ,`id zn` ezprh m` elit`c ,`id dprh dnr oi`y dwfg inp

ieb ly eixaca oi` `ld Ð dpaf l`xyinc

.xhy `la melkéãéã éàî÷ip`y ,xnelk Ð

.dprh dnr yiy dwfg epiid ,xexiaa rcei

'åë èé÷ðã ïàî éàädl ziyixt xak Ð

.lirløáìå éãåøòã àãåâî ÷éæçàã ïàî éàä
ä÷æç éåä àìze`ay dcyd zeig Ð

yie .dcyd zevway mirxfd zelke`e

rwxw oigipne dcyd oixcebe zexiw oiyery

,xril zekenqd zecya hrn xiwl ueg

ze`a Ð gnevy dne ,rxf my mikilyne

dcya zeqpkp opi`e eze` zelke`e zeigd

rwxwd eze`a wifgde mc` `a m`e .eiykr

oeikc :xnel lekic ,dwfg dpi` Ð xcbl ueg

dil ilk` icexr rwxw `edda rxfc dn lkc

wifg` `lc ,zegnl dil ztki` `l Ð

.dwfg `ied `l jkitl ,iypi` iwfgnck

äìøò äìëà`ied mipy ylyd on zg` Ð

dil ztki` `lc ,dwfg dpi` Ð dlxr zpy

.dgin `l jkle ,dlxr zpya dcyd lral

dlxr .dlxr ipy ozyly m` oky lke

xwtd Ð ziriay ,xeqi`a ozlik` mi`lke

.dwfg `ied `le ,dgin `l jkl ,lkl

dlk` :ikd opiqxb l`ppg epiax yexitae

`le .dwfg ef ixd Ð mi`lke ziriaye dlxr

.`xidpúçù äìëàcr oiznd `ly Ð

dxvw mipy yly `l` ,d`eazd lcbzy

dpi` Ð ezndal lik`ne zgy `idyk

x`yk lke` did `le ,lik`e hinyc .dwfg

,ea zegnl df yyg `l jkitle ,mc` ipa

x`yk wifgdl `ed `xiy xacl milbx yiy

.da cxi lfbay itl ,mc` ipaéàå àáø øîàå
.zgy i`d i`w Ðàæåçî øàåöázrwaa Ð

md mixiyry itl ,dwfg ied Ð `fegn

zecyd lik`dl mkxce ,daxd mdl zendae

.zgy odyk zendalàçéúôúrwxw Ð

d`iven dpi`e ,mirwa d`lne dgezt

`l dzrx iptnc ,dwfg `ied `l Ð dizexit

`giztz :yxit l`ppg epiaxe .zegnl citwd

,dnybed `l` ,dze` yxg `ly dcy Ð

.dwfg dpi` df oebk Ð da rxfe ,dyixg igzt oebk drwazpe ynyd dgxfe gexd daype`xek wit`.xek rxf Ðàøåë ìééòå`kilc oeikc .ezial qipkde xek ea hwile Ð

.zegnl df yyg `lc ,dwfg ied `l Ð dgeexdïá é÷æçî àì.oda egin `l oz`xi zngnc ,exhya xdfdl jixve ,dwfg dpi` Ð epizecya odn cg` wifgd m` Ðàìå
åäá ïðé÷æçîmbe .mipwezn me`vnie mdly rwxw giaydl ick ,mignye miwzeye mdizaa xecl mc` ipa oigipn Ð daxd zecye miza mdl yie ,mixiyr mdy jezny Ð

.`xidp `le .odlya wifgn in oircei oi` xeav ikxva oiweqry itl :miyxtn yie .evxiy onf lk mdly z` elhi rexfay itl ,miyyeg opi` zegnlä÷æç ïäì ïéà úåøãåâä
."icia `ed gewl" xnel leki oi`e ,dwfg dpi` Ð ea zwfgde jzial ezqpkd dz` :e` ,qpkp envrn :xnel lekiy ,miweeyae mikxca jldnd xac lke ,o`v Ð zexceb Ð

.dwfg mdl yic opze ,mewn lka md mikldn micardeì éìéî éðä ä÷æç ïäì ïéà ùé÷ì ùéø øîàã àä éðùîåøúìà`ed gewl" oerhl leki oi` eziaa oda wifgndy Ð

oilhlhn x`yac .eziaa epyie li`ed "[icia] `ed gewl" xnel oda on`pc ,xikydle li`ydl oieyr oi`e jldl oileki oi`y oilhlhn x`yk ,di`x `lae micr `la "icia

.dgin `le zegnl xrxrnd dfl el didy ,mipy yly xg`l dwfg zexceble micarl odl yi la` ."eizgwly `ed ily" oerhl leki oda wfgendc ,xzl`l dwfg iedøîà
àáø.dqixra lhend ohw iprpk car Ðøúìàì ä÷æç åì ùéieyr oi` mbe ,zexcebl inc `le ,jldl leki oi`e li`ed .on`p Ð "icia `ed gewl" xn`e ,cg` ea wifgd m` Ð

.xikydle li`ydlàèéùô.jld `l envrn i`cec Ðäéîéà àìééòã.xicz wifgnd eze` ziaa ,carc Ðäéúìééò äéîéà.zexceb epiid `zydc ,my dizgkye Ðéæéò éðä
àìùåç åìëàãdze` [e`xe] dcya eqpkpy ,mitelw mixery Ðmly wfp Ð wfipd zeyxa `ied ike ,mlerl `id zcren oy ol `niiwe ,ynyl my dgehyd d`eaz

.elld mifr ly odinc ickn xzei ,elk` daxd ik dcyd lra orehe ,daxd e` hrn ,elk` dn oicirn micr oi`e .znlynïäéîã éãë ãò ïåòèì ìåëé.mifr ly Ð

`nrh i`n?.dreaya Ð onidn i`d :ol `niiwe .onidn "elk` jke jk" inp xn`w ik Ð onidne ,eda qitz `dc ,"icia od oigewl" dcyd lra xninl lekic ebin

.micra `l` onidn `l Ð ebin `kilc ,odinc ickn itha la`'åë ùé÷ì ùéø øîàäåodinc ick cr oerhl leki i`n`e Ð?øîéîì éöî àìã ,åâéî àëéì àä
"éãéá ïä ïéçå÷ì"éæéò éðàùjkitl Ð jxca oda wifgdl leki mc` oi`e ,miyake mili`n xzei od zepeyny jezn ,drexl ixiqnc oeik ,edpip zexcebc ab lr s`c Ð

.dwfg odl yiàøôö àëéàäå.drexd zia cr milrad zian zecigi mikledy Ðàéðôåzial dnvrn zkled zg` lke ,xird jez cr dcyd on o`ian drexdy Ð

.milradéòééè.miapb ,mil`rnyi =éîìùî àãéì àãéî.llk zecigi zekled oi`e ,ziaxr milrad cil drexd cine ,zixgy drexd cil milrad cin ÐøéðÐ

.(i ryed) "xip mkl exip" aizkck ,dyixgä÷æç éåä àì øéð øáñ ìàòîùé éáøikdac ,dpexg`a dylye dpey`xa miycg dyly jixv jkld .ixit xnb `l` Ð

.oitevx opirac Ð rvn`a miycg xyr mipye ,ekxv lk ixt lcbä÷æç éåä øéð øáñ àáé÷ò éáøå.xip zeyrl ick ibq cg` ycga jkld Ð
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éëäepiaxl d`xp oke Ð dwfg `ied mi`lke ziriay dlxr dlk` :l`ppg epiax qixb

,(` ,t zeaezk) "eltpy dy`d"a gken oke .zexenf dlk`yk ixii`e .xwir wgvi

daxd lk`e `rniw ,`rniw lk`e daxd `ived ,ezy` iqkp lr ze`ved `ivend :opzc

iliaga `caer dcedi ax car :`xnba xn`e .lk` lk`y dne ,`ived `ivedy dn Ð

:dcedi ax xn`c ,dinrhl dcedi axe .zexenf

.dwfg `ied Ð mi`lke ziriay dlxr dlk`

,"dwfg dpi`" `kd qxb mlerlc xnel oi`e

dlk`yk Ð `kde ,zexenf dlk`yk Ð mzde

`ly ,dwfg `ied `l jkle ,mixeq` ody zexit

iiezi`l dil ded ok m`c .milke`d jxck lk`

m`e .dwfg ipica ixii`c ,`kd inp mzdc `idd

mi`lk ivre zexenfc rnyn `kdc :xn`z

"dry lk" wxta opixn`c `dn `py i`ne ,exy

dlxr itilwa edewiqdy xepz :(a ,ek migqt)

llkn ,uzei ycg Ð mxkd i`lk ly oiywa e`

mxkd i`lk :(` ,dk) mzd inp opixn`e ,ixiq`c

xninl `ki`c ,dyw `l `d ,edine xq`p oxwir

,"rxfd" (ak mixac) aizkc meyn xq`p oxwirc

erxfpy ,oxwirn rexfa ixii` mzdc xnel yie

zexenfd elcby ,mxkd zerihp mr mirxfd

xak eidy zexenfa ixii` `kd la` .xeqi`a

opi` oze`y ,mi`lk erxfpy mcew milecb

wxta xn`ck ,miz`n etiqedyk `l` mixq`p

"xyad lk" wxtae (` ,dk my) "dry lk"

:(` ,fhw oileg)Ð miz`n siqed ,`ae rexf

`kd ixiine .`l Ð miz`n siqed `l ,oi`

,etiqed zexitde miz`n etiqed `l zexenfy

df oi`e .zexenfa `l` dwfg `ied `l jkle

mcewy ,`zlinc `gxe` ied ikdc ,wgec

itl ,zexenfd on miz`n zexitd oitiqen

zrixf mcew zelecb eid xak zexenfdy

.mi`lk
dxp
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péîã éBb éì øîà éãéãìdðáæ C¯.ïîéäî¯éî §¦¦£©¦§¦¨§¨¨§¥©¦
øîà eléàå ,ïîéäî àì øîà éBb eléàc éãéî àkéà¦¨¦¦§¦¨©¨§¥©§¦¨©
,àáø øîà àlà !?ïîéäî éBâc déîMî ìàøNé¦§¨¥¦§¥§§¥©¤¨£©¨¨

péî éBb dðáæ éãéc én÷ :ìàøNé øîà éàdðaæå ,C ¦£©¦§¨¥©¥¦¦§¨¨¦¨§©§¨
éìäéð¯àðà :déì øîà éòa éàc Bbéî ,ïîéäî ¦£¦§¥©¦§¦¨¥£©¥£¨

péî dúðéáæàìbî èé÷ðc ïàî éàä ,äãeäé áø øîàå .C §¦§¨¦¨§¨©©§¨©©§¨¥©¨¨
dézðáæc àéðìôc àì÷ãì døæâéà ìéæéà :øîàå àiìáBúå§§©¨§¨©¥¦¦§§¨§¦§¨¦§¨§¨¦§©§¥

dépéî¯éöç àì ;ïîéäîåàìc àì÷c øæâéîì Léðéà ó ¦¥§¥©¨£¦¦¦§¦§©¦§¨§¨
àãebî ÷éæçàc ïàî éàä :äãeäé áø øîàå .déìéc¦¥§¨©©§¨©©§©£¦¦¨

øáìe éãBøòc¯øîéî ?àîòè éàî ;ä÷æç éåä àì ©£¥§©¨¨¥£¨¨©©£¨¥©
áø øîàå .déì éìëà éãBøò éîð òøæc ìk :øîà̈©¨§¨©©¦£¥¨§¦¥§¨©©

äìøò dìëà :äãeäé¯:éëä éîð àéðz .ä÷æç dðéà §¨£¨¨¨§¨¥¨£¨¨©§¨©¦¨¦
íéàìëå úéòéáL ,äìøò dìëà¯øîà .ä÷æç dðéà £¨¨¨§¨§¦¦§¦§©¦¥¨£¨¨¨©

ñBé áøúçL dìëà :ó¯:àáø øîà .ä÷æç éåä àì ©¥£¨¨©©¨¨¥£¨¨£©¨¨
àîéé÷ àæBçî øàeöa éàå¯:ïîçð áø øîà .ä÷æç éåä §¦§©©§¨©§¨¨¥£¨¨£©©©§¨

àøBk ìééòå àøBk ÷étà .ä÷æç éåä àì àçézôz¯àì ©§¦¨¨¨¥£¨¨©¥¨§¨¥¨¨
.ä÷æç éåäàúeìb Léø éác éðäå¯ïa é÷æçî àì ¨¥£¨¨§¨¥§¥¥¨¨¨©§§¦¨

.eäa ïðé÷æçî àìå"íäì Lé íéãáò .'åëå "íéãáòäå §¨©§§¦©§§¨£¨¦£¨¦¥¨¤
!ä÷æç ïäì ïéà úBøãBbä :Lé÷ì Léø øîàäå ?ä÷æç£¨¨§¨¨©¥¨¦©§¥¨¤£¨¨
ïäì Lé ìáà ,øzìàì ä÷æç ïäì ïéà :àáø øîà̈©¨¨¥¨¤£¨¨§©§©£¨¥¨¤

ìL øçàì ä÷æçïè÷ äéä íà :àáø øîà .íéðL L £¨¨§©©¨¨¦¨©¨¨¦¨¨¨¨
äñéøòa ìheî¯!àèéLt .øzìàì ä÷æç Bì Lé¯àì ¨©£¦¨¥£¨¨§©§©§¦¨¨

:ïì òîLî÷ ,íúäì dézìéiò dénéà àîìc Leçéð :àîéúc eäî ,ànéà déì úéàc àëéøö§¦¨§¦¥¦¨©§¥¨¥¦§¨¦¥©¥©¥§¨¨¨©§©¨
eäðéñôz àìLeç éøî àúà ,àòcøäða àìLeç eìëàã éæéò eäðä .àøa àéLðî àì ànéà¦¨¨§©§¨§¨¨§¦¥©£©§¨¦§©§§¨£¨¨¥§¨©§¦§
:øîà éòa éàc ,ïäéîc éãk ãò ïBòèì ìBëé :ìàeîLc deáà øîà ;àáeè ïéòè à÷ äåäå©£¨¨¨¥¨¨©£¦§¥¨¦§©§¥§¥¤§¦¨¥¨©

.éãéa ïä úBçe÷ì¯!ä÷æç ïäì ïéà úBøãBbä :Lé÷ì Léø øîàäå¯äøéñîc ,éféò éðàL §¥§¨¦§¨¨©¥¨¦©§¥¨¤£¨¨¨¥¦¥¦§¦¨
.äòBøì¯!àéðôe àøôö àkéà àäå¯.éîìLî àãéì àãéîe ,éçéëL éòéiè àòcøäða"éaø §¤§¨¦¨©§¨©§¨¦§©§§¨©¨¥§¦¦¦¨¦¨©§§¦©¦

ìL :øîBà ìàòîLéç äLàì øéð :øáñ ìàòîLé éaøc ,eäééðéa àkéà øéð ,àîéì .'åëå "íéLã ¦§¨¥¥§¨¢¨¦¥¨¦¦¨¥©§§©¦¦§¨¥¨©¦¨
!ä÷æç éåä øéð :øáñ àáé÷ò éaøå ,ä÷æç éåä¯?LãBç àéøéà éàî àáé÷ò éaøì ?àøañúå ¨¥£¨¨§©¦£¦¨¨©¦¨¥£¨¨§¦§§¨§©¦£¦¨©¦§¨¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc `xza `aa(ycew zay meil)

péîc íéáëBk ãáBò éì øîà éãéãìdðáæ Cz` dpw `edy il xn` ixkpd - §¦¦¨©¦¥¨¦§¦¨©§¨
,jnn dcyd,ïîéäî.dwfg el yi mipy yly da ayiy xg`ne §¥¨

:`xnbd dywn,ïîéäî àì øîà íéáëBk ãáBò eléàc éãéî àkéà éî¦¦¨¦¦§¦¥¨¦¨©Ÿ§¥¨
ïîéäî íéáëBk ãáBòc déîMî ìàøNé øîà eléàåm`y dprh yi ike - §¦¨©¦§¨¥¦§¥§¥¨¦§¥¨

mya dze` oreh l`xyi m` eli`e ,on`p did `l dze` oreh did ixkp

milradn rwxwd dpwy on`p epi` envr ixkpd m`e .on`p `ed ixkpd

el xn` jky `id ezprh lkyk on`p l`xyid didi recn mipey`xd

:`xnbd zvxzn .ixkpdàlàjkìàøNé øîà éà ,àáø øîàwifgnd m` - ¤¨¨©¨¨¦¨©¦§¨¥
,orehpéî íéáëBk ãáBò dðáæ éãéc én÷Cdcyd z` ixkpd dpw ipta - ©¥¦¦©§¨¥¨¦¦¨¨

,jnnéìäéð dðáæå,il dxkn `ede -.ïîéäî,on`py mrhdeéòa éàc Bbéî §©§¨¦£¦§¥¨¦§¦¨¥
déì øîà,xrxrnl oerhl leki did dvex did m`y jezn -dzðéáæ àðà ¨©¥£¨§¦§¨

péîCon`p jkitl ,mipy yly wifgde xg`n on`p dide ,jnn dizipw ip` - ¦¨
.el dxkny ixkpl dxkn mipey`xd milrady ji` d`xy ezprha mb `ed

lr `l j` mdilr zelra zprha zexita wifgdl `ay mc`a dpc `xnbd

:rwxwdàéìáeúå àìâî èé÷ðc ïàî éàä ,äãeäé áø øîàåwifgny mc` - §¨©©§¨©©§¨¦©§¨§©§¨
milage lbnøîàå,xne` `ede -dézðáæc àéðìôã àì÷ãì døæâéà ìéæéà §¨©¥¦¦§§¨§¦§¨¦§¨§¨¦§©§¥

dépéî,eizexit z` epnn izipwy ,ipelt ly elwc z` xecbl jled ipixd - ¦¥
,ïîéäîel oi`y s`e ,migen milrady reci oi`y lk ,jkn erpnl oi`e §¥¨

y meyn ,mrhde .zexita ef ezekf lr di`xéöç àìàì÷c øæâéîì Léðéà ó Ÿ¨¦¦¦§¦§©¦§¨
déìéc åàìcoi` -.ely epi`y lwc xecbl eipt sivgn mc` §©¦¥

÷éæçàc ïàî éàä ,äãeäé áø øîàå`vnpy ghya wifgdy in -àãebî §¨©©§¨©©§©§¦¦¨
øáìe éãBøòc,dvege micexrd xiwn -.ä÷æç éåä àìøîéî ,àîòè éàî ©£¥§©Ÿ¨¥£¨¨©©§¨¥©

øîà,envrl xne` dcyd lray meyn -déì éìëà éãBøò énð òøæc ìk ¨©¨§¨©©¦£¥¨§¥¥
.dcyd zeig dplk`z ,dfd wifgnd rxfiy dn lk z` `linn -

:dwfg zeaygp opi`y zelik` ipicdìëà ,äãeäé áø øîàådcyl wifgnd §¨©©§¨£¨¨
zpya oli`,ä÷æç dðéà ,äìøòdlxr zexitn milral ztki` `ly meyn ¨§¨¥¨£¨¨

.dgn `l okle d`pda mixeq`déëä énð àéðz,dcedi axkdìëàzpya ©§¨©¦¨¦£¨¨
äìøòdpya e`å ,úéòéáLm` oka wifgdä÷æç dðéà ,íéàìë. ¨§¨§¦¦§¦§©¦¥¨£¨¨

,óñBé áø øîày ici lr dzid dcya ezwfg m`,úçL dìëàjynay ¨©©¥£¨¨©©
,mixibxbd egnvy mcew ,wxi dcera d`eazd z` wifgnd xvw mipy yly

,eznda lk`nl da ynzyde,ä÷æç éåä àìipa jxck wifgd `ly oeik Ÿ¨¥£¨¨
.mc`àîéé÷ àæBçî øàeöa éàå ,àáø øîàzrwaa z`vnp dcyd m`e - ¨©¨¨§¦§©©§¨©§¨
,`fegnä÷æç éåäilrae ,mixiyr `fegn iyp`y itl ,zgy dlk` m` s` ¨¥£¨¨

.zgy dcera mdizendal d`eazd z` lik`dl mkxce ,zeax zenda

àçézôz ,ïîçð áø øîàdaeh dpi`e ,mirwa d`ln ,dgezt rwxw - ¨©©©§¨©§¦¨
,mipy yly da ayi m` ,drixfl,ä÷æç éåä àì`l dzerixb iptny Ÿ¨¥£¨¨

:ongp ax xn` cer .zegnl dilra citwdàøek ìéiòå àøek ÷étàm` - ©¥¨§©¥¨
qipkdl xek wx el dginvde ,d`eaz xek dcya drixfl `ived wifgnd

,ezial,ä÷æç éåä àì.zegnl yyeg milrad oi` ,melk giexd `ly oeiky Ÿ¨¥£¨¨
:ongp ax xn` ceràúeìb Léø éác éðäå,dlebd y`x zia iyp` -àì §¨¥§¥¥¨¨Ÿ

ïa é÷æçîya dwfg oic mdl oi` -mipy yly mdn cg` wifgd m`y ,epl ©§§¥©
md mitiwzy iptn ,exhy z` xenyl eilr lhene ,dwfg el oi` xg` dcya

.rwxwd lra dgn `l mzni` zngny okzieeäa ïðé÷æçî àìåepl oi`e - §Ÿ©§§¦¨§
mpi` ,miax miqkp mdl yie md mixiyry jezny .mdlya dwfg oic

m`y miyyeg mpi`e ,mdizecy z` lek`le mdizaa xecln miyp` mirpen

.evxiyk gka wifgnd z` wlql mciay itl ,eciqti egni `l

:dpyna epipy'eëå íéãáòäåmipy yly ozwfg:`xnbd dywn .meil mein §¨£¨¦§
ikeúBøãBbä ,Lé÷ì Léø øîàäå ,ä÷æç íäì Lé íéãáòmiig ilra - £¨¦¥¨¤£¨¨§¨¨©¥¨¦©§

mnvrn mikldnd,ä÷æç ïäì ïéà,oze` dpwy oerhl on`p wifgnd oi`e ¥¨¤£¨¨
dnvrn `l` dndad z` jl izxkn `l ,el oerhl xrxrnd lekiy meyn

.da zwfgde zqtze uega dze` z`vn e` jzial dqpkpmicary oeike

:`xnbd zvxzn .dwfg mda yi recn ,mewn lka jldl mkxc,àáø øîà̈©¨¨
zexcebdy dn,ä÷æç ïäì ïéàwx epiidøzìàìx`y oick ,cin - ¥¨¤£¨¨§©§©

,milhlhnìL øçàì ä÷æç ïäì Lé ìáàíéðL Lxen`k ,zerwxw oick £¨¥¨¤£¨¨§©©¨Ÿ¨¦
.micar iabl dpyna

:`xnbd dtiqenäéä íà ,àáø øîàcar dfïè÷dBì Lé ,äñéøòa ìheî ¨©¨¨¦¨¨¨¨¨©£¦¨¥
øzìàì ä÷æçepi`y oeik ,eze` dpwy dprha on`p ea wifgnde ,cin - £¨¨§©§©

:`xnbd dywn .milhlhn x`yl `l` ,'zexceb'l dnec,àèéLt`le §¦¨
:`xnbd zvxzn .df xac eprinydl `ax jxveddéì úéàc àëéøö àìŸ§¦¨§¦¥

ànéàdnk wifgnd zial ez`iad `ide ,ohwd carl m` yiy ote`a - ¦¨
,minrtíúäì déúìééò dénéà àîìc Leçéð ,àîéúc eäî`ny yeygp - ©§¥¨¥¦§¨¦¥©§§¥§¨¨

,cin dwfg oda oi`y 'zexceb'k epecl yie ,my ezgkye ezqipkdy `id en`

ïì òîLî à÷ik ,ok xacd oi`y `axàøa àéLðî àì ànéàdpi` m` - ¨©§©¨¦¨Ÿ§©§¨§¨
.eze` dpw i`ce wifgnd ziaa `vnpy oeike ,dpa z` zgkey

:zexceb ipica mihxt miycgzn ekezn xy` dyrn d`ian `xnbdeäðä©§
àòcøäða àìLeç eìëàc éféòeqpkpy mifira ,`rcxdpa dyrn rxi` - ¦¥§¨§§¨¦§©§§¨

lr micr eid `le ,ynya dcyd lra ghyy zetelw mixery elk`e dcyl

.mixeryd zenkàìLeç éøî àúàe ,mixeryd lra `a -eäðéñôzqtz - ¨¨¨¦§¨©§¦§
,wfpd inc liaya oda wifgde mifird z`àáeè ïéòè à÷ äåäådide - ©£¨¨¨¦¨

.onvr mifird jxrn xzei elk`y orh ik ,miaexn minc raezdeáà øîà̈©£©
ìàeîLc,l`eny ly eia` -ïäéîc éãk ãò ïBòèì ìBëézepn`p el yi - ¦§¥¨¦§©§¥§¥¤

el yi df mekq lry meyn ,mifird ly oiiey mekq cr ,elk` dnk ezprha

,ebinéãéa ïä úBçe÷ì øîà éòa éàcoze` dpwy oerhl `ed lekiy jezn - §¦¨¥¨©§¥§¨¦
dnk xnel mb `ed on`p ,ecia od zeqetzy oeik on`p didie ,odilran

.ebin el oi` dfa ik ,on`p epi` odinc ickn xzei lr mle` .elk`

:`xnbd dywn,ä÷æç ïäì ïéà úBøãBbä ,Lé÷ì Léø øîàäåly ezwfgde §¨¨©¥¨¦©§¥¨¤£¨¨
,odinc ick cr oerhl on`p recne ,o`pwy di`x dpi` mifira dcyd lra

:`xnbd zvxzn .'ebin' el oi` ixdäòBøì äøéñîc ,éféò éðàLzexqnpy - ©¦¦¥¦§¦¨§¤
.milhlhnk opice ,zenda x`yk ocal zehheyn opi`e drexl

:`xnbd dywnàéðôe àøôö àkéà àäådcal zkled fr lk xweaa ixde - §¨¦¨©§¨©§¨
.milrad zial dnvrn zxfeg `id axrae ,drexd zia cr dilra zian

:`xnbd zvxznéçéëL éòéiè ,àòcøäða,miievn miapb mil`rnyi -åokl ¦§©§§¨©¨¥§¦¥§
éîlLî àãéì àãiîdrexde drexl milrad ,cil cin mifird z` mixqen - ¦¨¨§¨¨§©§¥

.dgbyd `la zkll odl migipn oi`e ,milral

:dpyna epipyìL øîBà ìàòîLé éaø'eëå íéLãç äLdyly ,dpey`xa ©¦¦§¨¥¥§Ÿ¨¢¨¦§
ycg ,xne` `aiwr iax .'eke ,rvn`a ycg xyr mipye ,dpexg`a

zxxan `xnbd .'eke ,rvn`a ycg xyr mipye ,dpexg`a ycge ,dpey`xa

:`xnbd zl`ey .mzwelgn ceqi ednàîéìy xn`p m`d -øéðzyixg - ¥¨¦
,wifgnd ici lr dcydøéð ,øáñ ìàòîLé éaøc ,eäééðéa àkéàdn - ¦¨¥©§§©¦¦§¨¥¨©¦

,dcyd z` yxeg wifgndyä÷æç éåä àì,mipy yly zwfga aygp epi` - Ÿ¨¥£¨¨
onfd dfy ,seqa miycg dylye dligza miycg dyly wifgiy jixv okle

,ekxv lk ixtd zlicbe drixfl jxvpdä÷æç éåä øéð ,øáñ àáé÷ò éaøå- §©¦£¦¨¨©¦¨¥£¨¨
lekiy ,seqa cg`e dligza cg` ycega ic okle ,mipy yly zwfga aygp

.dwfg zpyl aygpe ,dcyd z` ea yexgl

:`xnbd dywnàéøéà éàî ,àáé÷ò éaøì ,àøañúåwifgiy hwp recn - §¦§§¨§©¦£¦¨©¦§¨
daLãBç,seqa e` dligza ¤
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קי oifge` mipy` cenr el sc ± oey`x wxt`nw `aa

ïîéäî äðáæ êðéîã éåâ éì øîà éãéãìinp ikd ,ikd orhinl dizrc` wiq`cnc Ð

el dn ,jkld .onidnc "dwfg ipy dizlk`e jpin dzpiaf `p`" orhinl ivn ded

.xn`w `hyewe ,xwyl'åë ïîéäî àì éåâ øîà åìéàã éãéî àëéà éî`zyd Ð

ieb dil xn`c ,`id zn` ezprh m` elit`c ,`id dprh dnr oi`y dwfg inp

ieb ly eixaca oi` `ld Ð dpaf l`xyinc

.xhy `la melkéãéã éàî÷ip`y ,xnelk Ð

.dprh dnr yiy dwfg epiid ,xexiaa rcei

'åë èé÷ðã ïàî éàädl ziyixt xak Ð

.lirløáìå éãåøòã àãåâî ÷éæçàã ïàî éàä
ä÷æç éåä àìze`ay dcyd zeig Ð

yie .dcyd zevway mirxfd zelke`e

rwxw oigipne dcyd oixcebe zexiw oiyery

,xril zekenqd zecya hrn xiwl ueg

ze`a Ð gnevy dne ,rxf my mikilyne

dcya zeqpkp opi`e eze` zelke`e zeigd

rwxwd eze`a wifgde mc` `a m`e .eiykr

oeikc :xnel lekic ,dwfg dpi` Ð xcbl ueg

dil ilk` icexr rwxw `edda rxfc dn lkc

wifg` `lc ,zegnl dil ztki` `l Ð

.dwfg `ied `l jkitl ,iypi` iwfgnck

äìøò äìëà`ied mipy ylyd on zg` Ð

dil ztki` `lc ,dwfg dpi` Ð dlxr zpy

.dgin `l jkle ,dlxr zpya dcyd lral

dlxr .dlxr ipy ozyly m` oky lke

xwtd Ð ziriay ,xeqi`a ozlik` mi`lke

.dwfg `ied `le ,dgin `l jkl ,lkl

dlk` :ikd opiqxb l`ppg epiax yexitae

`le .dwfg ef ixd Ð mi`lke ziriaye dlxr

.`xidpúçù äìëàcr oiznd `ly Ð

dxvw mipy yly `l` ,d`eazd lcbzy

dpi` Ð ezndal lik`ne zgy `idyk

x`yk lke` did `le ,lik`e hinyc .dwfg

,ea zegnl df yyg `l jkitle ,mc` ipa

x`yk wifgdl `ed `xiy xacl milbx yiy

.da cxi lfbay itl ,mc` ipaéàå àáø øîàå
.zgy i`d i`w Ðàæåçî øàåöázrwaa Ð

md mixiyry itl ,dwfg ied Ð `fegn

zecyd lik`dl mkxce ,daxd mdl zendae

.zgy odyk zendalàçéúôúrwxw Ð

d`iven dpi`e ,mirwa d`lne dgezt

`l dzrx iptnc ,dwfg `ied `l Ð dizexit

`giztz :yxit l`ppg epiaxe .zegnl citwd

,dnybed `l` ,dze` yxg `ly dcy Ð

.dwfg dpi` df oebk Ð da rxfe ,dyixg igzt oebk drwazpe ynyd dgxfe gexd daype`xek wit`.xek rxf Ðàøåë ìééòå`kilc oeikc .ezial qipkde xek ea hwile Ð

.zegnl df yyg `lc ,dwfg ied `l Ð dgeexdïá é÷æçî àì.oda egin `l oz`xi zngnc ,exhya xdfdl jixve ,dwfg dpi` Ð epizecya odn cg` wifgd m` Ðàìå
åäá ïðé÷æçîmbe .mipwezn me`vnie mdly rwxw giaydl ick ,mignye miwzeye mdizaa xecl mc` ipa oigipn Ð daxd zecye miza mdl yie ,mixiyr mdy jezny Ð

.`xidp `le .odlya wifgn in oircei oi` xeav ikxva oiweqry itl :miyxtn yie .evxiy onf lk mdly z` elhi rexfay itl ,miyyeg opi` zegnlä÷æç ïäì ïéà úåøãåâä
."icia `ed gewl" xnel leki oi`e ,dwfg dpi` Ð ea zwfgde jzial ezqpkd dz` :e` ,qpkp envrn :xnel lekiy ,miweeyae mikxca jldnd xac lke ,o`v Ð zexceb Ð

.dwfg mdl yic opze ,mewn lka md mikldn micardeì éìéî éðä ä÷æç ïäì ïéà ùé÷ì ùéø øîàã àä éðùîåøúìà`ed gewl" oerhl leki oi` eziaa oda wifgndy Ð

oilhlhn x`yac .eziaa epyie li`ed "[icia] `ed gewl" xnel oda on`pc ,xikydle li`ydl oieyr oi`e jldl oileki oi`y oilhlhn x`yk ,di`x `lae micr `la "icia

.dgin `le zegnl xrxrnd dfl el didy ,mipy yly xg`l dwfg zexceble micarl odl yi la` ."eizgwly `ed ily" oerhl leki oda wfgendc ,xzl`l dwfg iedøîà
àáø.dqixra lhend ohw iprpk car Ðøúìàì ä÷æç åì ùéieyr oi` mbe ,zexcebl inc `le ,jldl leki oi`e li`ed .on`p Ð "icia `ed gewl" xn`e ,cg` ea wifgd m` Ð

.xikydle li`ydlàèéùô.jld `l envrn i`cec Ðäéîéà àìééòã.xicz wifgnd eze` ziaa ,carc Ðäéúìééò äéîéà.zexceb epiid `zydc ,my dizgkye Ðéæéò éðä
àìùåç åìëàãdze` [e`xe] dcya eqpkpy ,mitelw mixery Ðmly wfp Ð wfipd zeyxa `ied ike ,mlerl `id zcren oy ol `niiwe ,ynyl my dgehyd d`eaz

.elld mifr ly odinc ickn xzei ,elk` daxd ik dcyd lra orehe ,daxd e` hrn ,elk` dn oicirn micr oi`e .znlynïäéîã éãë ãò ïåòèì ìåëé.mifr ly Ð

`nrh i`n?.dreaya Ð onidn i`d :ol `niiwe .onidn "elk` jke jk" inp xn`w ik Ð onidne ,eda qitz `dc ,"icia od oigewl" dcyd lra xninl lekic ebin

.micra `l` onidn `l Ð ebin `kilc ,odinc ickn itha la`'åë ùé÷ì ùéø øîàäåodinc ick cr oerhl leki i`n`e Ð?øîéîì éöî àìã ,åâéî àëéì àä
"éãéá ïä ïéçå÷ì"éæéò éðàùjkitl Ð jxca oda wifgdl leki mc` oi`e ,miyake mili`n xzei od zepeyny jezn ,drexl ixiqnc oeik ,edpip zexcebc ab lr s`c Ð

.dwfg odl yiàøôö àëéàäå.drexd zia cr milrad zian zecigi mikledy Ðàéðôåzial dnvrn zkled zg` lke ,xird jez cr dcyd on o`ian drexdy Ð

.milradéòééè.miapb ,mil`rnyi =éîìùî àãéì àãéî.llk zecigi zekled oi`e ,ziaxr milrad cil drexd cine ,zixgy drexd cil milrad cin ÐøéðÐ

.(i ryed) "xip mkl exip" aizkck ,dyixgä÷æç éåä àì øéð øáñ ìàòîùé éáøikdac ,dpexg`a dylye dpey`xa miycg dyly jixv jkld .ixit xnb `l` Ð

.oitevx opirac Ð rvn`a miycg xyr mipye ,ekxv lk ixt lcbä÷æç éåä øéð øáñ àáé÷ò éáøå.xip zeyrl ick ibq cg` ycga jkld Ð
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éëäepiaxl d`xp oke Ð dwfg `ied mi`lke ziriay dlxr dlk` :l`ppg epiax qixb

,(` ,t zeaezk) "eltpy dy`d"a gken oke .zexenf dlk`yk ixii`e .xwir wgvi

daxd lk`e `rniw ,`rniw lk`e daxd `ived ,ezy` iqkp lr ze`ved `ivend :opzc

iliaga `caer dcedi ax car :`xnba xn`e .lk` lk`y dne ,`ived `ivedy dn Ð

:dcedi ax xn`c ,dinrhl dcedi axe .zexenf

.dwfg `ied Ð mi`lke ziriay dlxr dlk`

,"dwfg dpi`" `kd qxb mlerlc xnel oi`e

dlk`yk Ð `kde ,zexenf dlk`yk Ð mzde

`ly ,dwfg `ied `l jkle ,mixeq` ody zexit

iiezi`l dil ded ok m`c .milke`d jxck lk`

m`e .dwfg ipica ixii`c ,`kd inp mzdc `idd

mi`lk ivre zexenfc rnyn `kdc :xn`z

"dry lk" wxta opixn`c `dn `py i`ne ,exy

dlxr itilwa edewiqdy xepz :(a ,ek migqt)

llkn ,uzei ycg Ð mxkd i`lk ly oiywa e`

mxkd i`lk :(` ,dk) mzd inp opixn`e ,ixiq`c

xninl `ki`c ,dyw `l `d ,edine xq`p oxwir

,"rxfd" (ak mixac) aizkc meyn xq`p oxwirc

erxfpy ,oxwirn rexfa ixii` mzdc xnel yie

zexenfd elcby ,mxkd zerihp mr mirxfd

xak eidy zexenfa ixii` `kd la` .xeqi`a

opi` oze`y ,mi`lk erxfpy mcew milecb

wxta xn`ck ,miz`n etiqedyk `l` mixq`p

"xyad lk" wxtae (` ,dk my) "dry lk"

:(` ,fhw oileg)Ð miz`n siqed ,`ae rexf

`kd ixiine .`l Ð miz`n siqed `l ,oi`

,etiqed zexitde miz`n etiqed `l zexenfy

df oi`e .zexenfa `l` dwfg `ied `l jkle

mcewy ,`zlinc `gxe` ied ikdc ,wgec

itl ,zexenfd on miz`n zexitd oitiqen

zrixf mcew zelecb eid xak zexenfdy

.mi`lk
dxp
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dépéî¯éöç àì ;ïîéäîåàìc àì÷c øæâéîì Léðéà ó ¦¥§¥©¨£¦¦¦§¦§©¦§¨§¨
àãebî ÷éæçàc ïàî éàä :äãeäé áø øîàå .déìéc¦¥§¨©©§¨©©§©£¦¦¨
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áø øîàå .déì éìëà éãBøò éîð òøæc ìk :øîà̈©¨§¨©©¦£¥¨§¦¥§¨©©

äìøò dìëà :äãeäé¯:éëä éîð àéðz .ä÷æç dðéà §¨£¨¨¨§¨¥¨£¨¨©§¨©¦¨¦
íéàìëå úéòéáL ,äìøò dìëà¯øîà .ä÷æç dðéà £¨¨¨§¨§¦¦§¦§©¦¥¨£¨¨¨©

ñBé áøúçL dìëà :ó¯:àáø øîà .ä÷æç éåä àì ©¥£¨¨©©¨¨¥£¨¨£©¨¨
àîéé÷ àæBçî øàeöa éàå¯:ïîçð áø øîà .ä÷æç éåä §¦§©©§¨©§¨¨¥£¨¨£©©©§¨

àøBk ìééòå àøBk ÷étà .ä÷æç éåä àì àçézôz¯àì ©§¦¨¨¨¥£¨¨©¥¨§¨¥¨¨
.ä÷æç éåäàúeìb Léø éác éðäå¯ïa é÷æçî àì ¨¥£¨¨§¨¥§¥¥¨¨¨©§§¦¨

.eäa ïðé÷æçî àìå"íäì Lé íéãáò .'åëå "íéãáòäå §¨©§§¦©§§¨£¨¦£¨¦¥¨¤
!ä÷æç ïäì ïéà úBøãBbä :Lé÷ì Léø øîàäå ?ä÷æç£¨¨§¨¨©¥¨¦©§¥¨¤£¨¨
ïäì Lé ìáà ,øzìàì ä÷æç ïäì ïéà :àáø øîà̈©¨¨¥¨¤£¨¨§©§©£¨¥¨¤

ìL øçàì ä÷æçïè÷ äéä íà :àáø øîà .íéðL L £¨¨§©©¨¨¦¨©¨¨¦¨¨¨¨
äñéøòa ìheî¯!àèéLt .øzìàì ä÷æç Bì Lé¯àì ¨©£¦¨¥£¨¨§©§©§¦¨¨

:ïì òîLî÷ ,íúäì dézìéiò dénéà àîìc Leçéð :àîéúc eäî ,ànéà déì úéàc àëéøö§¦¨§¦¥¦¨©§¥¨¥¦§¨¦¥©¥©¥§¨¨¨©§©¨
eäðéñôz àìLeç éøî àúà ,àòcøäða àìLeç eìëàã éæéò eäðä .àøa àéLðî àì ànéà¦¨¨§©§¨§¨¨§¦¥©£©§¨¦§©§§¨£¨¨¥§¨©§¦§
:øîà éòa éàc ,ïäéîc éãk ãò ïBòèì ìBëé :ìàeîLc deáà øîà ;àáeè ïéòè à÷ äåäå©£¨¨¨¥¨¨©£¦§¥¨¦§©§¥§¥¤§¦¨¥¨©

.éãéa ïä úBçe÷ì¯!ä÷æç ïäì ïéà úBøãBbä :Lé÷ì Léø øîàäå¯äøéñîc ,éféò éðàL §¥§¨¦§¨¨©¥¨¦©§¥¨¤£¨¨¨¥¦¥¦§¦¨
.äòBøì¯!àéðôe àøôö àkéà àäå¯.éîìLî àãéì àãéîe ,éçéëL éòéiè àòcøäða"éaø §¤§¨¦¨©§¨©§¨¦§©§§¨©¨¥§¦¦¦¨¦¨©§§¦©¦

ìL :øîBà ìàòîLéç äLàì øéð :øáñ ìàòîLé éaøc ,eäééðéa àkéà øéð ,àîéì .'åëå "íéLã ¦§¨¥¥§¨¢¨¦¥¨¦¦¨¥©§§©¦¦§¨¥¨©¦¨
!ä÷æç éåä øéð :øáñ àáé÷ò éaøå ,ä÷æç éåä¯?LãBç àéøéà éàî àáé÷ò éaøì ?àøañúå ¨¥£¨¨§©¦£¦¨¨©¦¨¥£¨¨§¦§§¨§©¦£¦¨©¦§¨¤
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`oifgeקי mipya cenr el sc ± oey`x wxt`nw `aa

éîð ãçà íåé åìéôà.xip ea zeyrl leki Ðåäééðéá àëéà àèåæ àøéôå àáø àøéôÐ

lk dxnbpyk epiidc ,`ax `xit hwliy cr dwfg ied `lc dil `xiaq l`rnyi iax

milcby miycre lrey zleaye mixery oebk ,miycg dyly jixv jkitl Ð d`eazd

mei miylya lcby zgy oebk epiidc ,`hef `xit :xaq `aiwr iaxe .miycg dylya

dxnbp `ly it lr s` ,dwfg `ied Ð

zewxid oilcbc ,wxi oebk Ð inp i` .d`eazd

.cg` ycgaäðù äøð.drixf `la Ð÷éúùå
.ciqtd dgin `lcne ,dgin `le Ðàáéù ìë

äá ìåòéì åáøëã àáéùåminqiw lk Ð

yexgie i`eld ,xnelk .da qipki dyixgnay

,rwxwd dtxzze ezyxgn dlkzy cr daxd

.ip` dprxf`e dplh` jk xg`eåðéáø åðãîìé
ä÷æç éåä øéðzwfga ice ,lrad dcya Ð

.mini ipye ycg xyr mipyéáøå ìàòîùé éáø
ïéúéðúîã àáé÷ò`nlr ilekc ,opinwe`ck Ð

xpy dpya cg` mei ,xnelk .dwfg ied `l xip

dnly dpyk aygdl dwfg dpi` edcy ea

.mipy yly oeayglìàòîùé éáø éøáã åæ
àáé÷ò éáøålrad dcy :oizipzna ixn`c Ð

`l` ,meil mein dpi`e ,mipy yly ezwfg

drax`e ,l`rnyi iaxl miycg xyr dpny

:mixne` minkg la` .`aiwr iaxl xyr

,meil mein xac lka mipy yly ozwfg

oiwxit yixa opyixt opax ipdc ediiail`e

mipy yly crc ,mipy yly zwfgc `nrh

.xdcfin `l ith ,dixhya yipi` xdcfin

,iniiw axc `ail` opax ipdc ediizeeke

xza lif` `lc ,oizliknc `ibeq gkenck

`l` ,mipy yly ly zexit dyly zhiwl

meyne ,xac lka opira zenly mipy yly

.mipy ylyn xzei exhya xdfp mc` oi`c

øéð éèåòîì åàì`ax `xit elit` `dc Ð

`dc .xip oky lke ,hrnn `w `hef `xite

mipy elit` ihernl ,ipzw "meil mein"

mei zwfg aiyg `l xip `nl` Ð zerhewn

mipya ic ok m`c ,dnly dpyk dicic cg`

mein mipy yly op`e ,mini ipye ycg xyr

.opira meilåæ ìàåîù øîà äãåäé áø øîàã
àáé÷ò éáøå ìàòîùé éáø éøáãixn`c Ð

ez`eaz z` qpk oli` dcya la` :oizipzna

el` ixd Ð eviiw z` qpke eizif z` wqne

zexit dyly hwilyn ,`nl` .mipy yly

df mipnf dylya zg` dpya zg` dcya

.dwfg dl aiyg Ð df xg`íéøîåà íéîëç ìáàcr ,jixv mipy yly zexit Ð

mixnza xecbiy.'ek zexicb ylyúå÷éñî.mizifa Ðåäééðéá éàîax oia Ð

l`enye?ïðéòá íéðù ùìù øîì ïéáå øîì ïéáåäééðéá àëéà äøòð ì÷ãdcli lwc Ð

dwfg `ied l`enylc .minrt yly zpreh zenly mipy ylyn zegtc ,dxegae

mein mipy yly opira axle .zenly mipy yly `kilc ab lr s` ,zexicb ylya

mb" oeyln ,oxnb mcew eizexit xiynd lwc Ð dxrp lwc :yxit l`ppg epiaxe .meil

,dwfg ied `l Ð zexicb yly opira xn`c l`eny ixacl .(d dingp) "izxrp ipvg

,mipy yly ea wifgn `ed ixde Ð mipy yly opira xn`c ax ixacl .xcb `l `dc

`niiw ikde ,mipy ylyn rexbl `a `l l`eny elit` dfd oeyld itle .dwfg `iede

.dpya miinrt dyery ,oixteic lwc Ð dxrp lwc :cer yxit `pixg` `pyil .ol

,dwfg `ied `l axle .zexicb yly `ki` `dc ,dwfg `ied dvgne dpya l`enyl

.mipy yly `kilcíéùìù åì åéä ïðáøì åäì òîùð ìàòîùé éáø éøáãî ééáà øîà
'åëdcya dwfg ied zg` dpyac l`rnyi iaxc :`yexit ikde ,dl opiqxb ikd Ð

z` wqne ez`eaz z` qpk :ipzwck ,dcya zenewn dylya ,zehiwl ylya zg`

l`eny xn` dcedi ax xn`ck ,dilr ibiltc opaxl edl rnyp eixacn Ð 'ek eizif

zg` dpya `l` opax oiae l`rnyi iax oia `zbelt `kilc .mipy yly erae ,lirl

.mipy ylya opax ixn` Ð zg` dpya l`rnyi iax xn`c i`n lk la` ,mipy ylye

äàñ úéáì äøùò òèîî"xetgi `l"a xn`ck ,zerihp xyrl jixv d`q ziac Ð

,xzeia oikenq ixd Ð zepli` dxyrl d`q zian zegt m` la` .(a ,ek `xza `aa)

Ð dxyrl d`q zian xzeiae .iypi` iwfgnck wifg` `lc ,dwfg ied `le ,xrik iede

.zepli`l jixvy dn cbpk `l` ,rwxwd lka dwfg `ied `l inpäðùá äøùò ìëà
ä÷æç åæ éøä 'åë åælka lke` didy ,inc dcyd lka mipy yly wifgdy inkc Ð

.ea lcby dn dpyd
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äøðiaxc `zeax meyn `l` hwp `l zg` dpy rxfe mizy dxp Ð 'ek mizy rxfe dpy

,dxpe rxfe dxpy oebk `wec d`xpc :wgvi epiax xne`e .dwfg `ied ikd elit`c ,`g`

jk lk dyixg liren dnc ,dwfg dpi`c dcen `g` iax elit` Ð df xg` dfa dxp la`

?drixf `la mipy izy dyxegyéèåòîìikidc :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð i`n

ixaqw `nlc ?iz`w `xip ihernlc `kdn gken

mein mipy yly jixvc `de ,dwfg ied `xip opax

yipi` xdcfin oipy zlz crc meyn Ð meil

dyr `l elit`e .oiwxit yixa yxtnck ,`xhya

ciar `lc ,dwfg ied Ð xip `l` yly oze`a

wizye dirx`l iaxkc yipi`éàîÐ ediipia

zexiva ylyc ,ediipia `ki` `aeh :xn`z m`e

,xva dpy seqay ,mipy izya zeidl oileki

epiax xne`e mipy izya ok ixg` zexiva izye

lk ,zenly zexiva ylyc dil rnync :wgvi

i`n` :wgvi epiaxl dniz la` .zexivad zepy

opixn`ck ,ilt`e itxg ediipia `ki`c ipyn `l

opyiin dnk :(a ,dr) dxf dcearc `xza wxta

:xne` l`ilnb oa oerny oax ,ycg xyr mipy Ð

`ki` `nw `pz epiid .cal can ,zbl zbn

.ilt`e itxg ediipiaåéäÐ zepli` miyly el

zepli` dryz la` ,miyly `wecc d`xpe

zg` lk`e ,d`q zial dyly rhnn milecb

icin ,dwfg `ied `l Ð ef dpya zg`e ef dpya

ipde .iiefa if`a `lc `kid miyly` dedc

`l` eed `l milecbc ,ixii` milecba `l zepli`

"xetgi `l" wxta opixn`ck ,d`q zial dyly

.(a ,ek `xza `aa)

òèîî:qxhpewd yxit Ð d`q zial dxyr

eed zepli` dxyrl d`q zian zegtc

,d`xp oi`e .dwfg ied `le ,xrik eede xzeia ikinq

,dwfg `ied oitevx olk`c oizrnya gken `dc

`zqtq` i`d dzrn `l` :ircxdp` `ax jixtc

d`xp mdxa` oa oeyny epiaxle ?dil ipw i`na

lk lke`y ixii` onwlc :qxhpewd yexit ayiil

,dwfg `ied Ð mitevx ody it lr s` ,zepli`d

micnerd oze`e xwril micnerd lk` ixdy

`l` ,zepli` lk lke` epi`y ,`kd la` .miiwzdl

zepli` dylye miyly eid m` ,dpy lka dyly

oicnerd zepli` dyly oda yi ixd Ð oi`q ylya

dpy lka zepli` xyr cg` lke` `edyke ,xwril

yi ef dpya oze` lke`y xyr cg` oze`a `ny Ð

lka opirae ,xwril oicnery dyly e` mipy oda

.miiwzdl oicnerd oze`n dyly lk`iy dpy

yxitc ,qxhpewd yexitk `le .xwir lk rwxw dpw `lc d`xp dxyrl d`q zian xzeiae

.dwfg ied Ð zepli`l jixvy dna la` ,dwfg ied `lc `ed rwxwd lka `weccòèîî
,rwxw dpw dyly dpw iabc ,xknn dwfg `py i`nc :wgvi epiaxl dyw Ð d`q zial dxyr

,oli` lkl oiynge oz`n yi d`q zial xyrac ?rwxw dpw `le mixfetn eed d`q zial dxyre

cre dpnyn Ð odipia `di dnk :xn` 'ek dyly dpw iab (a ,at my) "dpitqd z` xkend"ae

oli` lkl ied Ð dxyr yy odipia yiyke ,oixfetn eed Ð dxyr yyn xzei la` ,dxyr yy

wpei oli`dy ,dlebr dxyr yy lr dxyr yy ly `lah epiidc ,eizeaiaq cv lkn dpny

,ediipin riax lc ,ziye oiynge oz`n eed miraexn dxyr yy lr dxyr yye ,deya eizeaiaq

zial dxyr xeriyk ied `l `nl` ,miz`n elit` x`yi `l Ð riax lebird lr xzi raexnc

oitevx opi` m` rwxw dpwc xn` `l i`ce Ð xkn iabc .dwfgl xkn oia wlgl yi `nye d`q

,oli`n oli` dn` dxyr yyn xzei wigxdl oi` mc` ipa jxce ,rhil oilibx mc` ipay jxck

dn` dxyr yy oiwpei milecb zepli`y ,df ly dwipi jeza df ly dwipi zqpkpy it lr s`

ok m`c ,mizye miyly epiidc mzwipi xeriy lk oli`n oli` wigxdl jxc oi` jkle ,cv lkn

xeriyk dwfg `ied Ð dwfg iab la` .dyly e` zepli` ipy `l` dlecb dcya yi` rhi `l

gkn heicd gk dtic :wgvi epiaxl dyw la` .dwipi xeriyk oiwgexn ody it lr s` ,dwipi

seqa `ipz ycwd iabe .dxyr yy cre dpnyn rwxw dpw Ð dyly dpw heicd iabc ,ycwd

df ixd Ð d`q zial dxyr rhnn zepli` dyly yicwd :(` ,ar my) "ziad z` xkend"

yicwdycwd `py i`n .rwxwd z` yicwd `l Ð ok lr xzei e` o`kn zegt ,rwxwd z`

iab la` ,`zlin `ilz xken zrca mzdc :"ziad z` xkend" seqa qxhpewd yxite ?xknn

oicd `ede :xkn iab yxit (` ,bt my) "dpitqd z` xkend"ae .`zlin `ilz dwipia Ð ycwd

ipzwc (` ,ar my) "ziad z` xkend"c `ziixae .`xeriy i`d inp iedc ,zepli` yicwnl

dpw yly dpw ik ipzwc ,oizliknc `ztqezn di`xe .`bilt Ð d`q zial dxyr yicwda

,eilka xaer xwad `diy ick Ð dfl df miaexw edi dnke :rwxw
dnke
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àîìò éleëc ,àlà !éîð ãçà íBé eléôà¯éåä àì øéð £¦¤¨©¦¤¨§¥¨§¨¦¨¨¥
eðz .eäééðéa àkéà àèeæ àøéôe àaø àøét àëäå ,ä÷æç£¨¨§¨¨¥¨¨¨¥¨¨¦¨¥©§¨
ïàî .ä÷æç äæ éøä :íéøîBà Léå ,ä÷æç Bðéà øéð :ïðaø©¨©¦¥£¨¨§¥§¦£¥¤£¨¨©
:àéðúc ,àéä àçà éaø :àcñç áø øîà ?íéøîBà Lé¥§¦¨©©¦§¨©¦©¨¦§©§¨

äðL dòøæe íézL døð ,íézL dòøæe äðL døð¯dðéà ¨¨¨¨§¨¨§©¦¨¨§©¦§¨¨¨¨¥¨
:éLà áø øîà .ä÷æç Bæ éøä :øîBà àçà éaø ;ä÷æç£¨¨©¦©¨¥£¥£¨¨£©©©¦
.ä÷æç äæ éøä øéð :éì eøîàå ,øBcä éìBãb ìk úéìàL§¥¦¨§¥©§¨§¦¦£¥¤£¨¨
øéð øîàc ïàîc àîòè éàî :ïîçð áøì éáéa áø déì øîà£©¥©¥¨§©©§¨©©£¨§©§¨©¦
;÷éúLå déòøàì déì eáéøëc Léðéà ãéáò àì ?ä÷æç éåä̈¥£¨¨¨£¦¦¦§¨¦¥§©§¥§¨¥
:øîà øîéî ?ä÷æç éåä àì øéð øîàc ïàîc àîòè éàîe©©£¨§©§¨©¦¨¨¥£¨¨¥©¨©
íet éða déì eçìL .déa ìéiòì eáøëc àaéLå àaéL ìk̈¦¨§¦¨§¨§¦©¥¥§©¥§¥
àøéð ,eðéaø eðãnìé :àcñç áø øa ïîçð áøì àøäð©£¨§©©§¨©©¦§¨§©§¥©¥¦¨
ìëå àçà éaø ,eäì øîà ?ä÷æç éåä àì Bà ,ä÷æç éåä̈¥£¨¨¨¨¥£¨¨£©§©¦©¨§¨
øa ïîçð áø øîà .ä÷æç äæ éøä øéð :éøîà øBcä éìBãb§¥©¨§¦¦£¥¤£¨¨¨©©©§¨©
,ìááa ìàeîLe áø àä ?éøáb áLçéîì àúeáø :÷çöé¦§¨§¨§¥£©©§¥¨©§¥§¨¤
àì øéð :éøîà ìàøNé õøàa àáé÷ò éaøå ìàòîLé éaøå§©¦¦§¨¥§©¦£¦¨§¤¤¦§¨¥¨§¦¦¨

àáé÷ò éaøå ìàòîLé éaø !ä÷æç éåä¯.àéä ïéúéðúî ¨¥£¨¨©¦¦§¨¥§©¦£¦¨©§¦¦¦
áø¯éaø éøác Bæ :áø øîà äãeäé áø øîàc ?àéä éàî ©©¦§¨©©§¨¨©©¦§¥©¦

ìL dú÷æç :íéøîBà íéîëç ìáà ,àáé÷ò éaøå ìàòîLéL ¦§¨¥§©¦£¦¨£¨£¨¦§¦¤§¨¨¨
éèeòîì åàì ?éàî éèeòîì "íBéì íBiî" ;íBéì íBiî íéðL̈¦¦§¦§§©¥©¨§©¥

ìàeîL ?àìc ,øéð¯øîà äãeäé áø øîàc ?àéä éàî ¦§¨§¥©¦§¨©©§¨¨©
íéîëç ìáà ,àáé÷ò éaøå ìàòîLé éaø éøác Bæ :ìàeîL§¥¦§¥©¦¦§¨¥§©¦£¦¨£¨£¨¦

ìL øBcâiL ãò :íéøîBàìL øBöáéå úBøéãb LúBøéöa L §¦©¤¦§¨§¦§¦§¨§¦
ìL ÷Bñîéåì÷c :ééaà øîà ?eäééðéa éàî .úB÷éñî L §¦§¨§¦©¥©§£©©©¥¤¤

ìL äNBòL ,eäééðéa àkéà äøòð.äðLa íéîòt L"øîà ©£¨¦¨¥©§¤¤¨§¨¦§¨¨¨©
íéøeîà íéøác äna :ìàòîLé éaø¯."ïálä äãNa ©¦¦§¨¥©¤§¨¦£¦¦§¥©¨¨

ìL Bì eéä :ïðaøì òîLð ìàòîLé éaøcî ,ééaà øîàíéL £©©©¥¦§©¦¦§¨¥¦§©§©¨©¨§¦
äðLa äøNò ìëà ,äàñ úéáì äøNò òhnî úBðìéà¦¨¦©©£¨¨§¥§¨¨©£¨¨§¨¨

Bæ äðLa äøNòå Bæ äðLa äøNòå Bæ¯!ä÷æç Bæ éøä ©£¨¨§¨¨©£¨¨§¨¨£¥£¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc `xza `aa(ycew zay meil)

eléôàwx wifgi m`énð ,ãçà íBéxyt`y ,dwfg zpyk aygi ok mb - £¦¤¨©¦
.cg` meia yexgl

:xg` ote`a zx`ane ,df yexit dgec `xnbd okle,àlàxip m` ewlgp `l ¤¨
,dwfg aygpàîìò éleëcmixaeq `aiwr iax oiae l`rnyi iax oia -yøéð §¥¨§¨¦

éåä àìaygp epi` -eäééðéa àkéà àèeæ àøéôe àaø àøét ,àëäå ,ä÷æç Ÿ¨¥£¨¨§¨¨¥¨¨¨¥¨¨¦¨¥©§
l`rnyi iax ,ohw ixta icy e` lecb ixt zlik` jixv m` ewlgp o`ke -

xnb dfy ,miycg dyly lcby ixt lk` m` `l` dwfg aygp epi`y ,xaeq

xnbp `l cere zgy wx dfyk lk` m` elit`y ,xaeq `aiwr iaxe ,ixtd

.dwfg zpyl aygp ,ixtd

:dwfgl aygp xip m` ewlgpy `ziixa d`ian `xnbdøéð ,ïðaø eðz- ¨©¨¨¦
,yixgBðéàaygpíéøîBà Léå ,ä÷æçxipy.ä÷æç äæ éøä:`xnbd zxxan ¥£¨¨§¥§¦£¥¤£¨¨

íéøîBà Lé ïàî:`xnbd daiyn .'mixne` yi' mya `aedy `pzd edin - ©¥§¦
,àcñç áø øîàzhiy.àéä àçà éaø:eixac gikedl `ziixa `iane ¨©©¦§¨©¦©¨¦

døð ,àéðúcjyna dcyd z` wifgnd yxg m` -íézL dòøæe äðL- §©§¨¨¨¨¨§¨¨§©¦
e` ,mipy izyéøä ,øîBà àçà éaø ,ä÷æç dðéà ,äðL dòøæe íézL døð̈¨§©¦§¨¨¨¨¥¨£¨¨©¦©¨¥£¥

ä÷æç BæúéìàL ,[àçà] (éùà) éaø øîà ,z` izl`y -øBcä éìBãb ìk £¨¨¨©©¦©¨©£¦¨§¥©
,dwfg aygp xip m`d.ä÷æç äæ éøä øéð ,éì eøîàåxaeq `g` iaxy ixd §¨§¦¦£¥¤£¨¨

.dwfg zaygp dyixgy

:dwfg aygp xip m` zehiyd inrh zx`an `xnbdáøì éáéa áø déì øîà̈©¥©¦¦§©
øîàc ïàîc àîòè éàî ,ïîçðc `g` iax zxaq idn -.ä÷æç éåä øéð ©§¨©©§¨§©§¨©¦¨¥£¨¨

c meyn :ongp ax el aiyd÷éúLå déòøàì déì eáéøëc Léðéà ãéáò àìŸ¨¦¦¦¦§¦¥§©§¥§¨¦
di`x wzyy jkne ,edcy z` miyxegyk wezyl libx epi` mc` -

:aey iaia ax el`y .dxknyøîàc ïàîc àîòè éàîe`pz zxaq idne - ©©§¨§©§¨©
c `nw.ä÷æç éåä àì øéð¦Ÿ¨¥£¨¨

c meyn :ongp ax el aiydøîà øîéî,dcyd lra xne`y -àáéL ìk ¥©¨©¨¦¨
déa ìéiòì eáøëc àáéLå,icy jeza qipki dyixgnd ly mqiwe mqiw lk - §¦¨§¨§§©¥¥

.ea dgen epi` okle ,dprxf`e ecin dplh` rwxwd z` dtxiy xg`e

:dfa dkldd ji` zxxan `xnbdøa ïîçð áøì àøäð íet éða déì eçìL̈§¥§¥©£¨§©©§¨©
àcñç áøxa ongp ax z` le`yl egly `xdp met `xwpy mewnd ipa - ©¦§¨
,`cqg axàøéð ,eðéaø eðãnìé,dcya dyixg -éåäaygp m`d -,ä÷æç §©§¥©¥¦¨¨¥£¨¨

,mini ipye yceg xyr mipy rwxwa wifgdl ice.ä÷æç éåä àì Bàøîà Ÿ¨¥£¨¨¨©
eäìy ,`cqg ax xa ongp axéøîà øBcä éìBãb ìëå àçà éaø,`ziixaa §©¦©¨§¨§¥©¨§¥
y,ä÷æç äæ éøä øéð.dkldd jke ¦£¥¤£¨¨

àúeáø ,÷çöé øa ïîçð áø øîà`id dlecb ike -éøáb áLçéîìzepnl - ¨©©©§¨©¦§¨§¨§¦§©©§¥
,dwfgl aygp xipy mixaeqd zercàäepiptl ixde -ìàeîLe áømixcd ¨©§¥

,ìááaeàáé÷ò éaøå ìàòîLé éaømixcdéøîà ,ìàøNé õøàa,mixne` - §¨¤©¦¦§¨¥§©¦£¦¨§¤¤¦§¨¥¨§¦
y,ä÷æç éåä àì øéð.dkldd jke ¦Ÿ¨¥£¨¨
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xnb dfy ,miycg dyly lcby ixt lk` m` `l` dwfg aygp epi`y ,xaeq

xnbp `l cere zgy wx dfyk lk` m` elit`y ,xaeq `aiwr iaxe ,ixtd

.dwfg zpyl aygp ,ixtd

:dwfgl aygp xip m` ewlgpy `ziixa d`ian `xnbdøéð ,ïðaø eðz- ¨©¨¨¦
,yixgBðéàaygpíéøîBà Léå ,ä÷æçxipy.ä÷æç äæ éøä:`xnbd zxxan ¥£¨¨§¥§¦£¥¤£¨¨

íéøîBà Lé ïàî:`xnbd daiyn .'mixne` yi' mya `aedy `pzd edin - ©¥§¦
,àcñç áø øîàzhiy.àéä àçà éaø:eixac gikedl `ziixa `iane ¨©©¦§¨©¦©¨¦

døð ,àéðúcjyna dcyd z` wifgnd yxg m` -íézL dòøæe äðL- §©§¨¨¨¨¨§¨¨§©¦
e` ,mipy izyéøä ,øîBà àçà éaø ,ä÷æç dðéà ,äðL dòøæe íézL døð̈¨§©¦§¨¨¨¨¥¨£¨¨©¦©¨¥£¥

ä÷æç BæúéìàL ,[àçà] (éùà) éaø øîà ,z` izl`y -øBcä éìBãb ìk £¨¨¨©©¦©¨©£¦¨§¥©
,dwfg aygp xip m`d.ä÷æç äæ éøä øéð ,éì eøîàåxaeq `g` iaxy ixd §¨§¦¦£¥¤£¨¨

.dwfg zaygp dyixgy

:dwfg aygp xip m` zehiyd inrh zx`an `xnbdáøì éáéa áø déì øîà̈©¥©¦¦§©
øîàc ïàîc àîòè éàî ,ïîçðc `g` iax zxaq idn -.ä÷æç éåä øéð ©§¨©©§¨§©§¨©¦¨¥£¨¨

c meyn :ongp ax el aiyd÷éúLå déòøàì déì eáéøëc Léðéà ãéáò àìŸ¨¦¦¦¦§¦¥§©§¥§¨¦
di`x wzyy jkne ,edcy z` miyxegyk wezyl libx epi` mc` -

:aey iaia ax el`y .dxknyøîàc ïàîc àîòè éàîe`pz zxaq idne - ©©§¨§©§¨©
c `nw.ä÷æç éåä àì øéð¦Ÿ¨¥£¨¨

c meyn :ongp ax el aiydøîà øîéî,dcyd lra xne`y -àáéL ìk ¥©¨©¨¦¨
déa ìéiòì eáøëc àáéLå,icy jeza qipki dyixgnd ly mqiwe mqiw lk - §¦¨§¨§§©¥¥

.ea dgen epi` okle ,dprxf`e ecin dplh` rwxwd z` dtxiy xg`e

:dfa dkldd ji` zxxan `xnbdøa ïîçð áøì àøäð íet éða déì eçìL̈§¥§¥©£¨§©©§¨©
àcñç áøxa ongp ax z` le`yl egly `xdp met `xwpy mewnd ipa - ©¦§¨
,`cqg axàøéð ,eðéaø eðãnìé,dcya dyixg -éåäaygp m`d -,ä÷æç §©§¥©¥¦¨¨¥£¨¨

,mini ipye yceg xyr mipy rwxwa wifgdl ice.ä÷æç éåä àì Bàøîà Ÿ¨¥£¨¨¨©
eäìy ,`cqg ax xa ongp axéøîà øBcä éìBãb ìëå àçà éaø,`ziixaa §©¦©¨§¨§¥©¨§¥
y,ä÷æç äæ éøä øéð.dkldd jke ¦£¥¤£¨¨

àúeáø ,÷çöé øa ïîçð áø øîà`id dlecb ike -éøáb áLçéîìzepnl - ¨©©©§¨©¦§¨§¨§¦§©©§¥
,dwfgl aygp xipy mixaeqd zercàäepiptl ixde -ìàeîLe áømixcd ¨©§¥

,ìááaeàáé÷ò éaøå ìàòîLé éaømixcdéøîà ,ìàøNé õøàa,mixne` - §¨¤©¦¦§¨¥§©¦£¦¨§¤¤¦§¨¥¨§¦
y,ä÷æç éåä àì øéð.dkldd jke ¦Ÿ¨¥£¨¨

epxn`y dn :dwfg epi` xipy mixaeq exkfedy el`y oipn zx`an `xnbd

yàáé÷ò éaøå ìàòîLé éaø,dwfg epi` xipy mixaeq,àéä ïéúéðúî ©¦¦§¨¥§©¦£¦¨©§¦¦¦
onf xeriya `aiwr iaxe l`rnyi iax ewlgpy ,ok micnel ep` epizpynn

iaxle yceg xyr dpeny `ed l`rnyi iaxly ,lrad dcya dwfgd

mipya ic did ,dwfg aygp xipy mixaeq eid m`e ,xyr drax` `aiwr

.mini ipye yceg xyr

y epxn`y dneáø,dwfg epi` xipy xaeqàéä éàî.z`f micnel okidn - ©©¦
:`xnbd zx`anBæ ,áø øîà äãeäé áø øîàclrad dcyay epizpyn - §¨©©§¨¨©©

xyr drax` e` xyr dpeny `l` ,meil mein mipy yly wifgdl jixv oi`

`id ,yceg,íéøîBà íéîëç ìáà ,àáé÷ò éaøå ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥§©¦£¦¨£¨£¨¦§¦
yìL dú÷æç,íBéì íBiî íéðL L.zenily mipy ,xnelk ¤§¨¨¨Ÿ¨¦¦§

siqed 'mipy yly dzwfg' xn`y xg`y dn :`xnbd zxxan,'íBéì íBiî'¦§
éàî éèeòîì,dfa hrnn dn -àìc øéð éèeòîì åàìhrnl `l m`d - §©¥©©§©¥¦§Ÿ

wifgiy ic `l` ,meil mein jixv oi` ,dwfg df xip m`y ,dwfg epi` xipy

.mini ipye yceg xyr mipy

y epxn`y dneìàeîL,dwfg epi` xipy xaeqàéä éàîmicnel okidn - §¥©¦
:`xnbd zx`an .z`fBæ ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàcepizpyn - §¨©©§¨¨©§¥

xyr dpeny `l` ,meil mein mipy yly wifgdl jixv oi` lrad dcyay

`id ,xyr drax` e` miycgìáà ,àáé÷ò éaøå ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥§©¦£¦¨£¨
øBcâiL ãò ,íéøîBà íéîëçmixnz sehwiy -ìLúBøéãb Lyly ly £¨¦§¦©¤¦§¨Ÿ§¥

,mipyøBöáéåmiaprìLúBøéöa L,mipy yly ly÷BñîéåmizifìLL §¦§¨Ÿ§¦§¦§¨Ÿ
úB÷éñî,odn zg`a ic did ok m`y ,dwfg epi` xipy ixd .mipy yly ly §¦

.dixg` dpya cg`e dxicbd iptl dpya cg` ,dyixg mini ipy cere

:`xnbd zl`eyeäééðéa éàî,minkg zrca l`enyl ax oia lcadd edn - ©¥©§
:`xnbd zx`an .zenily mipy yly ly zexit lk`iy jixv mdipyl ixd

äøòð ì÷c ,éiaà øîàd`ivene ,zexit `ivedl zxdnny dxirv lwc - ¨©©©¥¤¤©£¨
,zenily mipy yelyn zegta minrt ylyeäééðéa àkéàlcad yi - ¦¨¥©§

xcby oeik l`enyle ,meil mein mipy yly wifgdl jixv axly ,mdipia

dwfg ef ixd ,mipy yelyn zegta dfy s` ,zexicb yelyìL äNBòL)L ¤¤¨Ÿ

.(äðLa íéîòt§¨¦§¨¨
:epizpyna epipy,ïálä äãNa íéøeîà íéøác äna ,ìàòîLé éaø øîà̈©©¦¦§¨¥©¤§¨¦£¦¦§¥©¨¨

el` ixd ,eviiw z` qpk ,eizif z` wqne ,ez`eaz z` qpk ,oli` dcya la`

.mipy yly

zexit zlik`a wifgdl xyt`y ,minkgl l`rnyi iax ixacn cnel iia`

pd zepli`dn wlg wx dpy lk lk` m` elit`.dcya mireh,éiaà øîà̈©©©¥
ìàòîLé éaøcîz` hwile ,zepli` ipin yly dcya eid m`y xn`y ¦§©¦¦§¨¥

lka dwfg ipy ylyl zelik`d el zeler ,mipey mipnf dylya mdizexit

,dcydn wlga `l` dpi` dlik` lky it lr s` ,dcydòîLð[cnlp-] ¦§©
ìzrc,ïðaøm`yìL Bì eéäúBðìéà íéLmirehpd ,da wifgdy dcya §©¨¨¨§Ÿ¦¦¨

äøNò òhnîzepli`äàñ úéáì,,dn` miyng lr dn` miyng `edy ¦©©£¨¨§¥§¨
e ,oi`q yly zia dzid da wifgdy dcydy `vnpìëàly zexitäøNò ¨©£¨¨

zepli`äøNòå ,Bæ äðLazexg` zepli`äøNòå ,Bæ äðLazexg` zepli` §¨¨©£¨¨§¨¨©£¨¨
,ä÷æç Bæ éøä ,Bæ äðLamirehpd zepli`d lkn zg` dpya lk` `ly s` §¨¨£¥£¨¨

wlg xear mb dwfgl liren dcyd zvwna zepli` zlik`y oeik ,dcya

.mdn lk` `ly zepli` ea mirehpd dcyd

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



c"agקד i`iyp epizeax zxezn

‡e‰i[aiÎ`BÏˆ‡ ÏÎB‡L ‰Ê ¯� ‡e‰ ˙B¯� ˙˜Ï„‰ ˙ÂˆÓ ¯wÈÚÂ[bi‰ÎBÊ Ba ¯È‰f‰ ÏÎÂ ‰ÙÈ B˙BNÚÏ Ba ¯È‰Ê ‡‰ÈÂ §¦¨¦§©©§¨©¥¥¤¤¥¤§¦¥¨¦©£¨¤§¨©¨¦¤

¯Ó‡pL ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÌÈ�·Ï15‰¯Bz ¯B‡ ‡a ‰ÂˆÓ ¯� È„È ÏÚ ¯B‡ ‰¯B˙Â ‰ÂˆÓ ¯� Èkci[. §¨¦©§¦¥£¨¦¤¤¡©¦¥¦§¨§¨©§¥¥¦§¨¨¨
א סעי� תחילת המעונ� ביו� טעו וא� המדליקי� ומי מי רסג, סימ� ב' חלק

1

2

`zax `zkld

àåä úáù âðåò ììëá [àéהעונג לשלימות גור� שהנר –

ושתיה חיוב11דאכילה אמנ� הסעודה). בעונג פרט (והוא
בית שלו� משו� הוא עצמו .12הנר

àåä úáù âðåò ììëá [áé�מוארי הבית חדרי שכל במקו� –
חשש ואי� (עלעקטריק), חשמלית תאורה ידי על צרכ� כל
מצד הוא שבת נרות הדלקת טע� עיקר ואב�, בע� שייכשל
מקו� מכל צרכו, כל מואר שהחדר א� שעל – שבת עונג
בהדלקת די ולכ� נרות, כשמוסי� שבת עונג תוספת ישנה

בו שאוכלי� במקו� ד.13הנר אות וכדלעיל ,

åìöà ìëåàù äæ øð [âéזה בנר יש בית' ל'שלו� דבנוס� –
שבת' 'עונג תלויה12משו� בו המצווה, עיקר הוא ולכ� –

מברכי� ועליו האשה, של השבת מקפידי�14קבלת וכ� ,
יפה. לעשותו

øåà äøåú àá äåöî øð éãé ìò [ãéהקדוש בזהר נאמר –
קדושי� לבני� תזכה הנרות מדלקת שהאשה שבזכות
לבעלה ושתנת� וביראה, בתורה לעול� מאירי� שיהיו

ימי� .16אריכות

zetqede mipeiv

כשהתארח וה"ה בחצר, שאכל מי לגבי יג סעי� ולהל� ארוכי�,
בביתו. ליש� וחוזר אחרי� אצל

ב.11) בסעי� כמבואר
הוא12) אצלו שאוכל זה שנר הסעי� בהמש� רבינו כתב ולכ�

דב' השלימות ישנה זה דבנר – נרות" הדלקת מצות "עיקר
לקוטי פי (על שבת' ב'עונג ושלימות בית, שלו� הגדרי�:

ואיל�). 374 עמוד חט"ו שיחות
ו'עונג בית' ל'שלו� (בנוס� נרות הדלקת במצות נוספי� עניני�
ל'כבוד היא שהמצוה רבינו מזכיר יד ובסעי� ו בסעי� שבת'):
כבוד בזה שאי� במקו� הוא בזמ� להדליק אי� (שלכ� שבת'
כבתה שהאשה כ� על כפרה בזה שיש ה סעי� ולהל� שבת),
להל� וראה ,(290 עמוד חי"א שיחות לקוטי (ראה עול�, של נרו
(או שידליק אחד לכל הגברא) (על חיוב שישנו ט סעי� על
לו כשיש ג� – הנר) מאור יהנה לא אפילו – בשבילו ידליקו

בית. שלו� כבר
לנהוג13) כיצד יתבאר וש� י, סעי� על להל� שיתבאר כפי

יתבאר רסד ובסימ� מאיר, החשמלי כשהאור הנרות בהדלקת
אפשר הא� חשמלי.בעז"ה נר על ולבר� חובה ידי לצאת

עיקר14) שה� השלח� שעל הנרות (כשהדליקה ז: סעי� להל�
יש (לכתחילה יד: ובסעי� השבת), קבלת תלויה ובה� המצוה
שאר על ולא השלח� על כבר שה� הנרות אות� על לבר� ליזהר
ה� המצוה שעיקר לפי . . הבית שבתו� אות� אפילו הנרות
טז: סעי� רסד ובסימ� לאור�), שאוכלי� השלח� שעל הנרות
נר מצות עיקר שש� השלח� על חרס של יש� בנר להדליק (אי�
שהזכירו והשו"ע (הטור סק"א: אחרו� ובקונטרס כו'), שבת
ולא לאורו, ואוכל עליו שמבר� אנר קיימו ודאי יפה, נר לעשות
שתי לעשות מדסיימו ואב�, בע� יכשל שלא שמדליק נרות על
על א� כי עושי� אי� וזה לדיד�, נרות שתי דהיינו פתילות

השלח�).
��כח�ת15) ח�י� ודר� א�ר ות�רה מצוה נר �י כג: ו, ְְְְִִִֵֶֶַָָמשלי

כיו� חכמי�; תלמידי לבני� נרות בי� הקשר על (עוד ָמ�סר,
כלל בדר� שזה בצנעה, לומדי� המשפחה טהרת הלכות שאת
ח"ב תשמ"ג התוועדויות – מנח� (תורת הנר לאור – בלילה

.((701 עמוד
לוי16) תפארת – מנח� תורת בס' וראה ב, מח, בראשית זוהר

זה. זהר מאמר על ביאור לד עמוד (בראשית) יצחק

•

dltz zekld - jexr ogley

ובהודאה‡ וסו� תחלה באבות בה� ששוחי� ברכות אלו
בתחלתה או ברכה כל בסו� לשחות בא וא� וסו� תחלה
שלא חכמי� תקנת לעקור יבא שלא ישחה שלא אותו מלמדי�
חכמי� תקנת כא� ואי� רוצה שהוא כמו מחמיר אחד כל יאמרו

ובהודאה. באבות כ� ידי על להקל ויבאו לשחות כלל

תקנת לעקור שיבואו לחוש שאי� לשחות מותר באמצעית� אבל
באמצע לשחות כלל תקנו לא שחכמי� כיו� זה ידי על חכמי�

ברכה: שו�

זכרנו· כשאומרי� כפור ויו� השנה בראש לשחות הנוהגי�
ואע"פ הברכה לסו� כשמגיעי� לזקו� צריכי� כמו� ומי
בסו� מעט לזקו� צרי� מקו� מכל הברכה בסו� כורע שבאבות
שיוכל כדי אתה לברו� הסמוכות תיבות איזו שיאמר קוד� זכרנו
בשחיה די שלא אתה ברו� כשיאמר ולשחות לחזור אח"כ

כדי ועוד שיתבאר כמו בברו� לכרוע שצרי� מפני הראשונה
היתה ראשונה ששחיה חיוב משו� וכורע שחוזר נראה שיהיה

א"צ כמו� מי ובסו� שאזרשות אתה לברו� שיגיע עד לזקו�
לשחות תקנו שלא חכמי� תקנת על להוסי� שלא כדי מעט זוק�

והודאה. שבאבות אתה בברו� אלא

בכריעה כפור ויו� השנה בראש התפלה כל להתפלל הנוהגי� וכ�
להוסי� שלא ברכה כל ובתחלת ברכה כל בסו� לזקו� צריכי�
ובסופ�: והודאה אבות בתחלת אלא תקנו שלא חכמי� תקנת על

שהיא‚ הלל של ובהודאה המזו� שבברכת בהודאה הכורע
בשאר הדי� והוא מגונה זה הרי וגו' טוב כי לה' הודו
אנחנו מודי� אלקינו ועתה מודי� אנחנו לבד� ל� כגו� הודאות
שתקנו במקומות אלא בהודאה ולא אתה בברו� לכרוע שאי� ל�
מפני וסו� תחלה שבתפלה ובהודאה וסו� תחלה באבות חכמי�
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Y íãà ìëì äéäéù [àשיש משמע אד�' 'לכל מהלשו�
צרי� חדר, בכל הנר שידלוק לכ� שבנוס� גברא, חובת כא�

דולק נר אד� לכל .1שיהיה

÷ìåã øð íãà ìëì äéäéù [áאינה המצוה שעיקר –

הדלוק מהנר והתשמיש ההנאה אלא – .2ההדלקה

úáùá íù êìåäù [âהחדר בי� חילוק ישנו מקו� ומכל –
ישני� או הולכי� בה� לחדרי� אוכל, .3בו

úáùá íù êìåäù [ãהיא החדרי� בשאר הנר הדלקת –

בלבד ואב� בע� יכשל שלא אור13בשביל מגיע א� ולכ� ,
או האכילה במקו� שהדליק מהנר – החדרי� לשאר –

לחוד, חדר בכל להדליק צרי� ואי� בכ�, די – בפרוזדור
(מהתאורה מבחו� מגיע לחדרי� האור א� שא� ונראה,
שכבר כל בכ�, די – וכדומה) הלבנה מאור או שברחוב

בביתו הנר הדלקת מצות .4קיי�

úáùá íù êìåäù [äבזה יש – הכסא בבית הדלקה –

מצוה הידור להפריע5משו� יכול שהאור במקו� אבל ,

להדליק צרי� אי� – וכד' השינה בחדר .6כמו

ïáàá åà õòá ìùëé àìù [å�נוספי בית שלו� עניני –

לישב ביתו בני שמצטערי� מפני הנר: הדלקת ע� הקשורי�
לאכול .7בחוש�

øðä øåà ìöà äìëàì [æעל הנרות להדליק נוהגי� –

על הנרות כל להדליק צרי� אי� אבל ממש, השלח�
.8השלח�

øðä øåà ìöà äìëàì [çג בסעודות יושבי�– בה� דולות
להדליק שכתבו יש – נפרדי� במקומות ונשי� אנשי�
– הנשי� במקו� להדליק שכתבו ויש האנשי�, במקו�
לכל הסעודה בשעת מקו� בכל שיהיה צרי� מקו� ומכל

עליו שבירכו אחד נר .9הפחות

øðä øåà ìöà äìëàì [èלהסתפק יש – נרו שכבה מי –

לו הוא צער שא� או אחר, בבית לאכול ללכת צרי� הא�
דנרות בביתו, להשאר יכול – אחר בבית לאכול ללכת

ניתנו. לעונג ס"ב)שבת עד סימ� השלח� (בדי

øðä øåà ìöà äìëàì [éמבעוד סעודתו אוכל ואפילו –
הנרות ליד כישאכל שבת עונג משו� בזה יש – .10יו�

zetqede mipeiv

הלכות1) קיצור (ע"פ להלכה מינה הנפקא ט סעי� להל� וראה
.(73 הערה אדה"ז משו"ע

התירו2) כ� שמפני ג ס"ק אחרו� ובקונטרס יא, סעי� כדלהל�
'להדליק'. תבר� והאשה השמשות בי� שידליק לנכרי

(3– ט ובסעי� ה בסעי� וראה הסעי�, בהמש� כמבואר
החדרי�, בשאר והבעל האכילה בחדר מדלקת שהאשה
שעל הנרות על להיות צריכה הנרות שברכת ידֿטו ובסעיפי�

המצוה. עיקר שה� – האכילה בחדר השלח�
סימ�4) השלח� קצות ע"פ ,16 הערה אדה"ז משו"ע הלכות קיצור

לה. סימ� ח"ה הלוי שבט בשו"ת וכ"ה סק"א, השלח� בבדי עד
סק"א.5) שבת תורת ספר
לצער,6) ולא נצטוו לעונג שהנרות יב: סעי� רעג סימ� ראה

כשהדלת עכ"פ מהפרוזדור אור מעט שייכנס לראות יש אמנ�
ואב�. בע� ייכשל שלא כדי – פתוחה

בית7) ששלו� שמשמע ט סעי� להל� וראה ד, סעי� להל�
שלו� כט: סעי� תקכ"ז בסימ� משמע (וכ� לבדו כשהוא אפילו
בית' שב'שלו� משמע יג ובסעי� בחשיכה), יאכל שלא בית
שו� מקו� באותו השתמשו א� אפילו בדיעבד) (עכ"פ נכלל

לאור�. דבר
'א�8) (ספר ומסופר הרב בבית נהגו שכ� שפ גליו� 'התקשרות'

האירוע) שנת ציו� (ללא צב עמ' תשס"א כפרֿחב"ד המלכות',
הסדר בליל הרבי בביקור אחת שפע� הנ"ל) בהתקשרות הובא
היכ� הרבי: שאל השיחה, אמירת אחרי לבנות, חנה' ב'מכו�
הרבי: העיר בצד. שולח� על מונחי� שהנרות לו והראו הנרות?
דארפ'� טוב ויו� שבת אז נישט ווייסט איר אז וואונדערט, מיר

כי יודעות שאינכ� אני [=משתומ� טיש אויפ'� ליכט די שטיי�
ואינו השולח�]), על לעמוד הנרות צריכי� טוב ויו� בשבת
שעל חשש שישנו או מילדי�, סכנה במקו� ולכ� הדי�, מעיקר
ממש השלח� על להדליק אי� – הנרות יכבו השלח� הוזזת ידי
לעיתי� המפה שמחליפי� מקומות בכמה נוהגי� וכ� לידו, אלא

ה ה� המצוה "שעיקר יד: סעי� להל� וראה שעלתכופות, נרות
בבדיֿ עד סי' השלח� בקצות אמנ� לאור�", שאוכלי� השלח�
אלא ממש, השלח� על הכוונה שאי� העיר יד ס"ק השולח�
הנרות להדליק נהגו רבי� במקומות אמנ� לשלח�. סמו� אפילו
שנהגו ויש ממש, השלח� על ולא – האכילה למקו� בסמו�
בסמו�, והשאר השלח� על מעט להדליק נרות, הרבה כשישנ�
הקידוש בשעת לראות� שיוכל במקו� שיהיו צרי� מקו� ומכל

יט. סעי� רעא סימ� כדלהל�
שאנשי�9) במקו� להדליק כתב ס"ג ח"ג נדברו אז בשו"ת

בשמירת אבל הקידוש, הנשי� ישמעו וש� עיקר שהוא אוכלי�
אכילת במקו� להדליק כתב סט"ו מג פרק כהלכתה שבת
שבליל מסופר 283 עמוד חכ"ב שיחות בלקוטי אמנ� הנשי�,
במקו� – עליו שבירכו נר שישימו ביקש אדמו"ר כ"ק הסדר
ג� שיהיה וכ� הקידוש, בשעת לראותו יוכלו הנוכחי� שכל
[האחראית, עליו שבירכו אחד נר הפחות לכל הסעודה בשעת
בברכות נרותֿיו�ֿטוב הדליקה תחי', נימוטי� מוסיא הגב'
הנרות את להעביר כא� הרבי ביקש לכ� אכלה. וש� במטבח,

שפ)]. גליו� התקשרות (ראה האוכל לאול�
הנרות10) ליד לאכול כשמצטער ש� וראה יב, סעי� רעג סימ�

שיהיו יזהר ולכ� – אחר לדבר לפחות מה� ליהנות שצרי� –
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àåä úáù âðåò ììëá [àéהעונג לשלימות גור� שהנר –

ושתיה חיוב11דאכילה אמנ� הסעודה). בעונג פרט (והוא
בית שלו� משו� הוא עצמו .12הנר

àåä úáù âðåò ììëá [áé�מוארי הבית חדרי שכל במקו� –
חשש ואי� (עלעקטריק), חשמלית תאורה ידי על צרכ� כל
מצד הוא שבת נרות הדלקת טע� עיקר ואב�, בע� שייכשל
מקו� מכל צרכו, כל מואר שהחדר א� שעל – שבת עונג
בהדלקת די ולכ� נרות, כשמוסי� שבת עונג תוספת ישנה

בו שאוכלי� במקו� ד.13הנר אות וכדלעיל ,

åìöà ìëåàù äæ øð [âéזה בנר יש בית' ל'שלו� דבנוס� –
שבת' 'עונג תלויה12משו� בו המצווה, עיקר הוא ולכ� –

מברכי� ועליו האשה, של השבת מקפידי�14קבלת וכ� ,
יפה. לעשותו

øåà äøåú àá äåöî øð éãé ìò [ãéהקדוש בזהר נאמר –
קדושי� לבני� תזכה הנרות מדלקת שהאשה שבזכות
לבעלה ושתנת� וביראה, בתורה לעול� מאירי� שיהיו

ימי� .16אריכות

zetqede mipeiv

כשהתארח וה"ה בחצר, שאכל מי לגבי יג סעי� ולהל� ארוכי�,
בביתו. ליש� וחוזר אחרי� אצל

ב.11) בסעי� כמבואר
הוא12) אצלו שאוכל זה שנר הסעי� בהמש� רבינו כתב ולכ�

דב' השלימות ישנה זה דבנר – נרות" הדלקת מצות "עיקר
לקוטי פי (על שבת' ב'עונג ושלימות בית, שלו� הגדרי�:

ואיל�). 374 עמוד חט"ו שיחות
ו'עונג בית' ל'שלו� (בנוס� נרות הדלקת במצות נוספי� עניני�
ל'כבוד היא שהמצוה רבינו מזכיר יד ובסעי� ו בסעי� שבת'):
כבוד בזה שאי� במקו� הוא בזמ� להדליק אי� (שלכ� שבת'
כבתה שהאשה כ� על כפרה בזה שיש ה סעי� ולהל� שבת),
להל� וראה ,(290 עמוד חי"א שיחות לקוטי (ראה עול�, של נרו
(או שידליק אחד לכל הגברא) (על חיוב שישנו ט סעי� על
לו כשיש ג� – הנר) מאור יהנה לא אפילו – בשבילו ידליקו

בית. שלו� כבר
לנהוג13) כיצד יתבאר וש� י, סעי� על להל� שיתבאר כפי

יתבאר רסד ובסימ� מאיר, החשמלי כשהאור הנרות בהדלקת
אפשר הא� חשמלי.בעז"ה נר על ולבר� חובה ידי לצאת

עיקר14) שה� השלח� שעל הנרות (כשהדליקה ז: סעי� להל�
יש (לכתחילה יד: ובסעי� השבת), קבלת תלויה ובה� המצוה
שאר על ולא השלח� על כבר שה� הנרות אות� על לבר� ליזהר
ה� המצוה שעיקר לפי . . הבית שבתו� אות� אפילו הנרות
טז: סעי� רסד ובסימ� לאור�), שאוכלי� השלח� שעל הנרות
נר מצות עיקר שש� השלח� על חרס של יש� בנר להדליק (אי�
שהזכירו והשו"ע (הטור סק"א: אחרו� ובקונטרס כו'), שבת
ולא לאורו, ואוכל עליו שמבר� אנר קיימו ודאי יפה, נר לעשות
שתי לעשות מדסיימו ואב�, בע� יכשל שלא שמדליק נרות על
על א� כי עושי� אי� וזה לדיד�, נרות שתי דהיינו פתילות

השלח�).
��כח�ת15) ח�י� ודר� א�ר ות�רה מצוה נר �י כג: ו, ְְְְִִִֵֶֶַָָמשלי

כיו� חכמי�; תלמידי לבני� נרות בי� הקשר על (עוד ָמ�סר,
כלל בדר� שזה בצנעה, לומדי� המשפחה טהרת הלכות שאת
ח"ב תשמ"ג התוועדויות – מנח� (תורת הנר לאור – בלילה

.((701 עמוד
לוי16) תפארת – מנח� תורת בס' וראה ב, מח, בראשית זוהר

זה. זהר מאמר על ביאור לד עמוד (בראשית) יצחק

•

dltz zekld - jexr ogley

ובהודאה‡ וסו� תחלה באבות בה� ששוחי� ברכות אלו
בתחלתה או ברכה כל בסו� לשחות בא וא� וסו� תחלה
שלא חכמי� תקנת לעקור יבא שלא ישחה שלא אותו מלמדי�
חכמי� תקנת כא� ואי� רוצה שהוא כמו מחמיר אחד כל יאמרו

ובהודאה. באבות כ� ידי על להקל ויבאו לשחות כלל

תקנת לעקור שיבואו לחוש שאי� לשחות מותר באמצעית� אבל
באמצע לשחות כלל תקנו לא שחכמי� כיו� זה ידי על חכמי�

ברכה: שו�

זכרנו· כשאומרי� כפור ויו� השנה בראש לשחות הנוהגי�
ואע"פ הברכה לסו� כשמגיעי� לזקו� צריכי� כמו� ומי
בסו� מעט לזקו� צרי� מקו� מכל הברכה בסו� כורע שבאבות
שיוכל כדי אתה לברו� הסמוכות תיבות איזו שיאמר קוד� זכרנו
בשחיה די שלא אתה ברו� כשיאמר ולשחות לחזור אח"כ

כדי ועוד שיתבאר כמו בברו� לכרוע שצרי� מפני הראשונה
היתה ראשונה ששחיה חיוב משו� וכורע שחוזר נראה שיהיה

א"צ כמו� מי ובסו� שאזרשות אתה לברו� שיגיע עד לזקו�
לשחות תקנו שלא חכמי� תקנת על להוסי� שלא כדי מעט זוק�

והודאה. שבאבות אתה בברו� אלא

בכריעה כפור ויו� השנה בראש התפלה כל להתפלל הנוהגי� וכ�
להוסי� שלא ברכה כל ובתחלת ברכה כל בסו� לזקו� צריכי�
ובסופ�: והודאה אבות בתחלת אלא תקנו שלא חכמי� תקנת על

שהיא‚ הלל של ובהודאה המזו� שבברכת בהודאה הכורע
בשאר הדי� והוא מגונה זה הרי וגו' טוב כי לה' הודו
אנחנו מודי� אלקינו ועתה מודי� אנחנו לבד� ל� כגו� הודאות
שתקנו במקומות אלא בהודאה ולא אתה בברו� לכרוע שאי� ל�
מפני וסו� תחלה שבתפלה ובהודאה וסו� תחלה באבות חכמי�
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החזקת מלשו� אלא כלל השתחואה מלשו� אינו הודאה שלשו�
מגונה ה"ז שמזכיר הודאה לשו� מחמת והכורע והילול טובה

סכלות. וכריעתו הוא וסכל

או תחנוני� או שבחי� של מקומות באיזה שכורע מי אבל
באותו לשחות שראוי לו שנראה לו שיש טע� איזה מחמת
מחמת או שבקדיש הכריעות כמו המנהג מחמת או מקו�
תקנת על כמוסי� ואינו משובח ה"ז בתפלה לבו שנתלהב
דומה וה"ז בלבדה שבתפלה בהודאה אלא תקנו שלא חכמי�
על כמוסי� בזה שאי� תפלה של ברכות באמצע שכורע כמי
ברכה שו� באמצע לשחות כלל תקנו שלא כיו� חכמי� תקנת
הודאה לשו� מחמת הנ"ל בהודאות הכורע אבל שנתבאר כמו

סכל. ה"ז שמזכיר

מפני מגונה ג"כ ה"ז תשתחוה לפני� קומה בוכל הכורע וכ�
מפני לכרוע אי� ובאמת שמזכיר השתחוואה לשו� מחמת שכורע
על אלא עצמו על אומר שאינו כיו� כורעי� בואנחנו אבל זה
וכמו עושי� ה� יפה יתבר� לפניו שמשתחוי� כולו העול� כל
והע� בוהכהני� הכפורי� יו� במוס� לכרוע שנוהגי� מה כ�
שעשו מה לזכר אלא עצמו על אומר אינו ג"כ כורעי� היו וכו'
במקו� עצמינו מדמי� ואנו המקדש בית בזמ� והע� הכהני�
במוס� עבודה בסדר שאומרי� מה וכ� עושי� יפה ג"כ הכהני�
כאלו עצמינו מדמי� אנו ישראל בני פשעו עוו חטאו כפור יו�
כדר� לב� על המכי� אות� עושי� ויפה ישראל בית אות� אנחנו

אשמנו: באמר� שעושי�

שבשדרה„ חוליות כל שיתפקקו עד שיכרע צרי� המתפלל
ראשו ג� אלא זקו� ישאר וראשו מתניו מאמצע יכרע ולא

של חגור כנגד פיו שיהיה עד כ� כל ישחה ולא כאגמו� יכו�
וחולה וזק� מדאי יותר ששוחה כיוהרא שנראה מפני מכנסיי�
מאחר דיו ראשו שהרכי� כיו� שיתפקקו עד לשחות יכול שאינו

שמצטער: אלא לכרוע שחפ� שניכר

כפופי�‰ זוק� ה' ש� על בש� וזוק� בברו� כורע המתפלל
לזקו� שלא רצה א� ברכה שבתחלת בכריעה מקו� ומכל
צרי� מיד לזקו� רצה שא� אלא בידו הרשות לחתימה סמו� עד
מיד לזקו� חייב שהוא ברכה שבסו� בכריעה וכ� בש�. לזקו�
הוא צרי� אזי שלאחריה ברכה בתחלת שחוח להיות שלא כדי
מכריעתו לזקו� הצריכו לא כפופי� זוק� ה' שמשו� בש� לזקו�
כפופי� זוק� ה' משו� אזי זוק� הוא כ� מבלעדי א� אלא כלל
כפור ויו� השנה בראש להתפלל הנוהגי� ולכ� בש� יזקו�
שנתבאר: כמו ותחלתה ברכה בסו� אלא לזקו� א"צ בכריעה

Â�זוק זוק� וכשהוא אחת בפע� במהירות כורע כורע כשהוא
נראית הכריעה תהא שלא גופו ואח"כ תחלה ראשו בנחת
ברו� כשאומר הסוד וע"פ במהירות. יזקו� א� כמשאוי עליו

החוליות: כל שיתפקקו עד ישתחוה ובאתה בברכיו יכרע

Ê�למקו והגיע בידו וערב ושתי נכרי כנגדו ובא המתפלל
העי� מראית מפני לשמי� שלבו אע"פ ישחה לא בו ששוחי�
מראית מפני שאסרו מקו� (וכל זרה לעבודה כמשתחוה שנראה
הגמו� או שר הוא הנכרי וא� אסור) חדרי� בחדרי אפילו העי�
להקל אפשר לו משתחוי� שבידו וערב השתי מבלעדי שא�

ק"נ: סי' בי"ד שיתבאר כמו רואי� במקו� אפילו

אֿז: סעיפי� ברכות בי"ח הכריעות דיני קיג, סימ� א חלק
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הפרק: �תוכ� ישראל דבני השמות שני בי� ההבדל

וישראל יעקב

בהאור המדריגות שתי עני� (בקיצור) שנתבאר [לאחרי

ישוב � עלמי� כל וממלא עלמי� כל סובב � האלקי והחיות

וישראל:] יעקב שבנשמה, המדריגות שתי את לבאר

ááåñ ,úåðéçá 'á ùé úåéçä úåììëáù åîë äðäå
íãàä úîùðá ïë åîë ,ïéîìò ìë àìîîå ïéîìò ìë

.åìà úåðéçá 'á ë"â ùé

íìöá åîìöá íãàä úà àøáéå øîàð äæ ìòå
.íé÷ìà

� אלקי�" "בצל� "בצלמו", � בכתוב הלשו� כפל

בחינת היא � "בצלמו" בנשמה: בחינות שתי על מורה

סו� אי� (אור עלמי� כל הסובב אור ש"בצל�" הנשמה

ו"בצל� ובעצמו); בכבודו אלקי�אלקי�ב"ה דש� � "

הנשמה בחינת היא � והצמצו� הדי� מידת הוא

והחיות האור שהוא עלמי�, כל הממלא אור ש"בצל�"
ערכו לפי ונברא נברא בכל ומתלבש המתצמצ� האלקי

ומדריגתו.

באות אכ� דהנשמות בחינות ששתי יבואר [להל�

אלו]. אורות משני ונמשכות

.ìàøùéå á÷òé úåðéçáä 'á ïéðò åäæ

,á÷ò ã"åé ,á÷òé úðéçá[יו"ד äîëç,[אות àåä
.úåäìà âéùî àåäù äî ìëùä åðééäã

האור הוא עלמי� כל הממלא אור של שענינו כש�
בחינת עני� כ� � ותפיסא השגה שבגדר והחיות
היא ידה שעל שבה, החכמה כח הוא שבנשמה "יעקב"
וכידוע יעקב, דש� יו"ד אות עני� וזהו אלקות. משגת

ית'. לחכמתו מרמזת הוי' דש� שהיו"ד

àåä íéøáà ç"îøá óåâä úà äéçîå øéàîù äîå
.äîùðä éìâø úðéçá ,äîùðä ïî á÷ò ÷ø

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הוא, � עקב" "י' אותיות � "יעקב" ש� ופירוש
אינה אלקות) ולהשיג להבי� (הכח דהנשמה שה"יו"ד"
שכללות לפי הנשמה. ורגלי "עקב" בחינת אלא
(כדי האד� בגו� המתלבשת הנשמה התפשטות
תחתונה מדריגה רק היא הגו�), אברי רמ"ח להחיות
כמו היא כי הנשמה" "רגלי ונקראת הנשמה, של
היותר החלק שה� האד� שבגו� והרגליי� העקביי�

שבו. תחתו�

àåä ìàøùé úðéçáå[אותיות àåäå[ישראל ,ùàø éì
.ìëùä ïîå óåâä ïî äìòîì àéäù äîùð úðéçá

אור (דוגמת הנשמה עצ� היא ישראל בחינת א�
בכבודו ב"ה סו� אי� אור שהוא עלמי� כל הסובב
הוא אי� כלומר, הגו�, מגדר שלמעלה ובעצמו),
המתצמצ� הנפש חיות (כמו הגו� את "ממלא"
נשאר אלא עמה�) שמתאחד עד הגו� באברי ומתלבש
כל הסובב שאור (כמו הגו� מגדר ובהבדלה ברוממות
היא באלקות ודביקותה העולמות); בגדר אינו עלמי�
למעלה הוא הסובב שאור (כמו השכל מ� למעלה
מהבנת תוצאה שאינה היינו כנ"ל), השגה מגדר
טבעי עני� הוא אלא הש� בגדלות והתבוננותה הנשמה

מאלקות. להפרד יכולה שאינה

להיותה ראש"), ("לי "ראש" נקראת זו בחינה
שהוא הראש כמו בנשמה, עליונה היותר המדריגה

שבגו�. עליו� היותר החלק

íåù éìá ú"éùä íò ãçåéîå ãéçé 'à àåä åæ äðéçáå
.ïôåà íåùá ãåøéô

התלבשות מגדר למעלה היא זו שבחינה כיו�
באלקי� בדביקותה ופירוד שינוי שו� שיי� אי� בגו�,
(ע"ד באלקות גמורה בהתאחדות תמיד והיא חיי�,
שו� פועלי� והעולמות הנבראי� שאי� לעיל שנתבאר

בתוכ�). הנמצא עלמי� כל הסובב באור שינוי

.íéì÷áù ì÷ åìéôà ,ìàøùéî à"åàëá ùé åæ äðéçáå
מישראל, כאו"א אצל בשלימות היא ישראל בחינת
אינ� האד� מעשי כל כי שבקלי�, קל אצל אפילו
מובדלת שהיא הנשמה ב"ראש" לפגוע יכולי�

ופעולותיו. הגו� מ� לגמרי ומופשטת

úåøéáò ø÷éòù úîçî ,ùôðä úøëú úøëä ù"îå
úðéçá ìò øîàð äæ ,úåúéøë éáééç àåäù úåøåîç
äðéà ìàøùé úðéçá ìáà ,äùøùî äúøëðù á÷òé

.ïôåà íåùá 'úé åðîî úãøôð

לא האד� שנשמת לומר אפשר אי� להקשות, ואי�
קל אצל שאפילו (עד העבירות מעשה ע"י נפגמה
(גבי בכתוב מפורש והרי בשלימות), היא שבקלי�

תכרת "הכרת כריתות) מזההנפשחייבי דמשמע ,"

הנפש שג� אלא הגו� חיי כריתת רק אינו כרת שעונש
הנפש כריתת כי � חיי� באלקי� משרשה נכרתה עצמה

הנ"ל, "יעקב" בבחינת דהנפשהיא זאת שהתפשטות
קדושת שאי� (כ� משרשה" "נכרתה בגו�, המתלבשת
(שלמעלה הנשמה עצ� אבל בגו�), נרגשת הנשמה
בשו� לו אפשר ואי כלל נפג� לא בגו�) מהתלבשות

ית'. מאתו נפרד להיות אופ�

àåä äøåàëìå ,êé÷ìà 'éåä ãò ìàøùé äáåù ù"îå
äîå úãøôð äðéà àìäå ,àèç äî ìàøùé ,äåîú

.äáåùú êéøö
"שובה מפורש מפסוק קשה שלכאורה אלא
בבחינת שג� מפורש הרי אלקי�", ה' עד ישראל
הרי משנת"ל ע"פ והלא התשובה, עני� צ"ל "ישראל"
ולא מאלקות, פירוד של עני� שיי� לא ישראל בבחינת

תשובה. ע"י תיקו� צריכה שתהי' "חטא"

ìò ,êðåòá úìùë éë àéáðä òùåä øîàù åäæ êà
,äðè÷ äàëä ïáàá åìâøá ìùëðä íãà ìùî êøã
äàëäá õøàì òéâî åùàøå ,åôåâ ìë ìôåð äæîå

.øúåé äåáâ àåä ùàøäù úîçî äìåãâ

הוא ישראל בבחינת לתשובה הצור� על המשל
ברגלי�, הוא עצמו הכשלו� שמעשה בגו�, מכשלו�
ברגלי� גדולה מכה גור� אינו זה שכשלו� זאת, ועוד
זה קל כשלו� ידי על מקו�, מכל א� קל, דבר אלא
מהמכה יותר גדולה והמכה לאר� הראש נופל ברגליו

ברגלי�.

åìéôà ,ì÷ ïåòá ìùëð íãàùë ,ìùîðä àåä êë
,÷ñåò åðéàå äøåúá ÷åñòì åì øùôàù äøåú ìåèéá
åðéàå ïúéì åì øùôàù ä÷ãö åîë ò"î ìåèéá åà
óà äùòú àì úåöî ìò åøáòá ïëù ìëîå ,ïúåð

.äðè÷ äøéáò íãàì äàøðù
בבחינת תשובה להיות צרי� שמחמתו ה"כשלו�",

ביותר. קלות עבירות ע"י ג� נפעל ישראל,

,èòî ÷ìçåäå åãîòî íå÷îî åìâø äçãù åîë àåäå
,äîùðä éìâø åðééäã ,ì"ðä ïåòá ìùëðù ïàë óà
ìàøùé úðéçá äîùðä ìôåð äæ úîçî ,á÷òé úðéçá

.åá÷òá äøéàî äðéàå øçà ãöì
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הוא, � עקב" "י' אותיות � "יעקב" ש� ופירוש
אינה אלקות) ולהשיג להבי� (הכח דהנשמה שה"יו"ד"
שכללות לפי הנשמה. ורגלי "עקב" בחינת אלא
(כדי האד� בגו� המתלבשת הנשמה התפשטות
תחתונה מדריגה רק היא הגו�), אברי רמ"ח להחיות
כמו היא כי הנשמה" "רגלי ונקראת הנשמה, של
היותר החלק שה� האד� שבגו� והרגליי� העקביי�

שבו. תחתו�

àåä ìàøùé úðéçáå[אותיות àåäå[ישראל ,ùàø éì
.ìëùä ïîå óåâä ïî äìòîì àéäù äîùð úðéçá

אור (דוגמת הנשמה עצ� היא ישראל בחינת א�
בכבודו ב"ה סו� אי� אור שהוא עלמי� כל הסובב
הוא אי� כלומר, הגו�, מגדר שלמעלה ובעצמו),
המתצמצ� הנפש חיות (כמו הגו� את "ממלא"
נשאר אלא עמה�) שמתאחד עד הגו� באברי ומתלבש
כל הסובב שאור (כמו הגו� מגדר ובהבדלה ברוממות
היא באלקות ודביקותה העולמות); בגדר אינו עלמי�
למעלה הוא הסובב שאור (כמו השכל מ� למעלה
מהבנת תוצאה שאינה היינו כנ"ל), השגה מגדר
טבעי עני� הוא אלא הש� בגדלות והתבוננותה הנשמה

מאלקות. להפרד יכולה שאינה

להיותה ראש"), ("לי "ראש" נקראת זו בחינה
שהוא הראש כמו בנשמה, עליונה היותר המדריגה

שבגו�. עליו� היותר החלק

íåù éìá ú"éùä íò ãçåéîå ãéçé 'à àåä åæ äðéçáå
.ïôåà íåùá ãåøéô

התלבשות מגדר למעלה היא זו שבחינה כיו�
באלקי� בדביקותה ופירוד שינוי שו� שיי� אי� בגו�,
(ע"ד באלקות גמורה בהתאחדות תמיד והיא חיי�,
שו� פועלי� והעולמות הנבראי� שאי� לעיל שנתבאר

בתוכ�). הנמצא עלמי� כל הסובב באור שינוי

.íéì÷áù ì÷ åìéôà ,ìàøùéî à"åàëá ùé åæ äðéçáå
מישראל, כאו"א אצל בשלימות היא ישראל בחינת
אינ� האד� מעשי כל כי שבקלי�, קל אצל אפילו
מובדלת שהיא הנשמה ב"ראש" לפגוע יכולי�

ופעולותיו. הגו� מ� לגמרי ומופשטת

úåøéáò ø÷éòù úîçî ,ùôðä úøëú úøëä ù"îå
úðéçá ìò øîàð äæ ,úåúéøë éáééç àåäù úåøåîç
äðéà ìàøùé úðéçá ìáà ,äùøùî äúøëðù á÷òé

.ïôåà íåùá 'úé åðîî úãøôð

לא האד� שנשמת לומר אפשר אי� להקשות, ואי�
קל אצל שאפילו (עד העבירות מעשה ע"י נפגמה
(גבי בכתוב מפורש והרי בשלימות), היא שבקלי�

תכרת "הכרת כריתות) מזההנפשחייבי דמשמע ,"

הנפש שג� אלא הגו� חיי כריתת רק אינו כרת שעונש
הנפש כריתת כי � חיי� באלקי� משרשה נכרתה עצמה

הנ"ל, "יעקב" בבחינת דהנפשהיא זאת שהתפשטות
קדושת שאי� (כ� משרשה" "נכרתה בגו�, המתלבשת
(שלמעלה הנשמה עצ� אבל בגו�), נרגשת הנשמה
בשו� לו אפשר ואי כלל נפג� לא בגו�) מהתלבשות

ית'. מאתו נפרד להיות אופ�

àåä äøåàëìå ,êé÷ìà 'éåä ãò ìàøùé äáåù ù"îå
äîå úãøôð äðéà àìäå ,àèç äî ìàøùé ,äåîú

.äáåùú êéøö
"שובה מפורש מפסוק קשה שלכאורה אלא
בבחינת שג� מפורש הרי אלקי�", ה' עד ישראל
הרי משנת"ל ע"פ והלא התשובה, עני� צ"ל "ישראל"
ולא מאלקות, פירוד של עני� שיי� לא ישראל בבחינת

תשובה. ע"י תיקו� צריכה שתהי' "חטא"

ìò ,êðåòá úìùë éë àéáðä òùåä øîàù åäæ êà
,äðè÷ äàëä ïáàá åìâøá ìùëðä íãà ìùî êøã
äàëäá õøàì òéâî åùàøå ,åôåâ ìë ìôåð äæîå

.øúåé äåáâ àåä ùàøäù úîçî äìåãâ

הוא ישראל בבחינת לתשובה הצור� על המשל
ברגלי�, הוא עצמו הכשלו� שמעשה בגו�, מכשלו�
ברגלי� גדולה מכה גור� אינו זה שכשלו� זאת, ועוד
זה קל כשלו� ידי על מקו�, מכל א� קל, דבר אלא
מהמכה יותר גדולה והמכה לאר� הראש נופל ברגליו

ברגלי�.

åìéôà ,ì÷ ïåòá ìùëð íãàùë ,ìùîðä àåä êë
,÷ñåò åðéàå äøåúá ÷åñòì åì øùôàù äøåú ìåèéá
åðéàå ïúéì åì øùôàù ä÷ãö åîë ò"î ìåèéá åà
óà äùòú àì úåöî ìò åøáòá ïëù ìëîå ,ïúåð

.äðè÷ äøéáò íãàì äàøðù
בבחינת תשובה להיות צרי� שמחמתו ה"כשלו�",

ביותר. קלות עבירות ע"י ג� נפעל ישראל,

,èòî ÷ìçåäå åãîòî íå÷îî åìâø äçãù åîë àåäå
,äîùðä éìâø åðééäã ,ì"ðä ïåòá ìùëðù ïàë óà
ìàøùé úðéçá äîùðä ìôåð äæ úîçî ,á÷òé úðéçá

.åá÷òá äøéàî äðéàå øçà ãöì
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פג� שו� שיי� לא אכ� עצמה "ישראל" בבחינת

שיי� "ישראל" בבחינת שג� ומה מאלקות, ופירוד

"ראש" ג� ישראל שבאיש לפי הוא התשובה עני�

� וצרי� � יכול בגו� מהתלבשות שלמעלה הנשמה

המלובשת שבו, "יעקב" (בבחינת ונפשו בליבו להאיר

שהק שירגיש עד גופו), הואבתו� אלקות ע� שלו שר

(וכפי פירוד שו� בו שיי� שלא ונצחי תמידי עני�

מס� נעשה עונות ע"י א� בארוכה); להל� שיתבאר

להאיר יכולה היא ואי� נשמתו לעצ� האד� בי� מבדיל

באד�. כלל

הנ"ל, שבמשל דכמו בעונ�", כשלת "כי פירוש וזהו

יש מזה כתוצאה א� ברגל, נעשה הכשלו� שמעשה
אכ� נעשה העבירה שמעשה בנמשל, כ� � בראש נפילה
ע"י א� כנ"ל, הנשמה "רגל" הנקראת "יעקב" בבחינת
נעשה � קלה כעבירה לאד� נראית היא אפילו � זה עו�
הנשמה שראש זה דתמורת בראש, ג� ונפילה כשלו�
"לצד נופלת הראש "הארת" הנה האד�, גו� בתו� מאיר

והגו�. ה"עקב" מ� מתעלמת היא כלומר, אחר",

.äáåùú êéøö äæìå
בחינת להשיב צרי� שהאד� ישראל", "שובה וזהו
באד�. ותורגש תאיר ששוב הראשו�, למקומה ישראל
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‡Ó‚Â„·Â'א אפ"ר שהוא אדומ' פרה שריפת בעני� יוב�
ידוע לאפר עפר בי� ההפרש דהנה כו', פ"ר
ויסוד המי� יסוד בו יש כי ארמ"ע מד"י מורכב שהעפר
תיחוח ועפר קשה כסלע האש יסוד וג� בעפר יש הרוח
כו', העפר מ� הי' הכל כמ"ש העפר מ� יצמח צומח וכל
הצומח כח כי דוקא ופשוט היולי כח בבחי' הכל ואמנ�
בע[פר] נובע להיו' המי� יסוד וג� הוא בהעל� שבאר�
בהעל� הכל הרוח ויסוד האש יסוד וכ� ממש, חיי� מי�
וכל ההעל�, מ� לגילוי ויוצאי' יסוד� בעפר היולי ובכח
חומר נק' וע"כ העפר ביסוד הכל נכללי' ש� שכלולי' זמ�
(וכ� לגילוי הכל יבא שממנו והיולי פשוט חומר העפר
תחילת� דנעו� משו� כו' חי' נפש האר� תוצא במע"ב
כו'), ממש מאי"� הי"ש התהוו' בחי' שהוא דוקא בסופ�
פשוט [חומר] כמו הי' אדה"ר נשמ' נמש� שבו עפר וע"כ
מי"ש אור לגילוי בו יצא אשר כל בהעל� בו מורכב רק
ממללא לרוח חי' לנפש שהי' ודיבור ומדו' בחכ' לאי"�
נשאר אשר הוא האפר אבל כו', לי"ש שמאי"� נשמתו ע"י
כלה וא' כ"א ארמ"ע דד"י ה]הרכבה [חלקי כלות אחר
הפשוט חומר הוא ג� ונק' האפר רק נשאר ולא [לו] והל�
אבל והול� כלה מורכב שכל מקו� בכל הכלל שזהו לפי
מיסוד בו שיש אע"פ זה ואפר כלה, אינו הפשוט העצ�
בעפר] [ג� הפשוט חומר נק' מ"מ העפר מיסוד יותר האש
שאי� באפר מעלה ויש כו', ובע"ח בע"� וכ"ש הנשר�
שהוא בעפר משא"כ ההרכבה כל ממנו שכלה במה בעפר
מאי� (יש ממנו הי' שהכל בעפר מעלה ויש כנ"ל מורכב
יוב� מזה והדוגמא כו'. יצמח שלא אפר משא"כ כנ"ל)
שרש ועל גופו על שכונתו ואפר עפר ואנכי אע"ה במ"ש
לאור להוציא גופו כלי בכל התמה עבודתו דע"י נשמתו

רקכל ורצו� וחכ' באהוי"ר כמו בהעל� הגנוז שבו טוב
לאור כלי שהי' אדה"ר של גופו חומר כדוגמ' לבדו, לה'
שלהבת אש רשפי שרשפי' נשמתו אור ע"י וג� נשמתו,
למס"נ ה' לפני שהתהל� האלקי מאי"� בא שהוא י"ה
עד שבע� ההרכבה חלקי כל משריפת עד"מ שזהו באחד,
לבב"ו הי' כ� פשוט עצ� בחי' שהוא האפר רק נשאר שלא
בנשמתו כמו בגופ[ו] ממש בעצמיו' בשר בלב ג� נאמ"�
נשמתו שרש על ג� וקאי ואפר עפר ואנכי וז"ש ממש,
האפר בחי' שהוא דאצי' חסד לאור מרכבה בחי' שהי'
שהוא עפר בחי' והוא כו' המורכב היש הביטול כל לאחר
וד"ל. כו' וכלל כלל שינוי בלי ובסו� בתחלה פשוט כחומר

Ê"„ÚÂ'בחי בשורש ידוע דהנה דפרה אפר בעני� ג"כ יוב�
דבחי' עליוני' גבורו' מבחי' שהוא אדומ' פרה
בחי' שהוא ב"� ש� אדו"�, באר� שמלכו מלכי' דז' התוהו
התשוקה בעוצ� המאציל באור ליכלל דקדוש' עליוני' גבו'
עצמו' בבחי' דהיינו י"ה שלהבת אש ברשפי ו[ה]התלהבות
ה� דתוהו דע"ס כתרי' עשר' נקו' עשר' בבחי' והוא דוקא,
למטה כמו וזהו עדיי�, לי' התחלקות בלי עצמיי' אורו'
בדבר שמורכב טר� כו', החסד ועצ� הרצו� עצ� הוא באד�
שאינו הרצו� נקו' עצמות התפעלות וכמו וכו', בט"ס מה
להתחלקו' כלל בא ולא לרצו� ושכל בטע� כלל מורכב
שהוא בירא' או באהבה א� הרצו�, הוא ומה אי� פרטי'
ההיולי הפשוט הרצו� נקו' עצ� בחי' רק מרירו' או חדוה
בכל לאל ששב אמיתי בבע"ת התשובה התעוררו' כעני�
ואח"כ לה', [הרצו�] נקו' בכל שהוא עמוק ולב מקרב לבבו
בדרכי לבחור והוא בהרכבה זה רצו� עצמיו' התפעלו' בא
אוי"ר שה� המנגד ברע ולמאוס בה' בה� לדבקה הטוב
בהרכבה שבא טר� החכמ' אור נקוד' בבחי' וכה"ג שברצו�,
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שכל או וחסד אהבה המוליד שכל כמו שוני' בחלקי'
של העצמיו' בחי' נק' המדו' בכל וכה"ג ודי�, יראה המוליד
הרכבה בלי פשוט עצ� רק והוא שבה כתר בש� מדה כל
שממילא מנה מאתי� בכלל יש ובודאי כידוע, וכלל כלל
בכל מההעל� לגילוי ויבא העצמיו' הנקוד' ויתפשט יחולק
כחומר שזהו ונמצא כידוע, שבה הט"ס התחלקו' פרטי
הכל כמ"ש וארמ"ע דצח"� פרטי מכל שכלול דעפר הפשוט
שכל וישכיל אוי"ר במדו' שיתפעל שזה כנ"ל העפר מ� הי'
או כנ"ל הכל מתהווה שממנו העפר מ� בצמיחה היינו כו'

דא העצמי הפשוט חומר כלכמו כליו� אחר שבא הנ"ל פר
כנ"ל. הפשוט העצ� רק נשאר ולא שבד"י ההרכבה חלקי
אור שראשי' דתוהו בע"ס בנמשל הוא האלה האופני' ושני
בחי' שהוא כנקוד' רק הי' מציאות� עיקר בהתהוות שלה�
דנעו� הכתר בחי' והוא דמל' ב"� ש� בחי' והוא האחרונה,
העפר, כדמיו� וזהו כו' פ' וימלו� בה� וכמ"ש בסופ� תחלת�
ריבוי שמחמ' המאצי' בעצמו' התכללות� בבחי' וכ�
בחי' רק נשאר לא ש� ליכלל ההתלהבות באש התשוקה

אחר שהוא כנ"ל האפר כדמיו� כתר דבחי' העצמי א' נקו'
להכיל הכלי' יכלו שלא שמפני ידוע והנה ההרכבה. כלו'
בעוצ� שירד ידוע זו שביר' ועני� כו' ונשברו נפלו האור
כו' וכלי' דאותיו' פירור אחר [ב]פירור [ה]השתלשלו' ירידת
ה' פ"ר פר"ה בחי' והוא דבי"ע, נוג"ה בחי' התהוות עד
כמו וזהו כו', סוררת פרה שנק' דק"נ קשו' גבורות דהיינו
שנק' למטה ש]באד� [בהמה דמעשה זרה תאוה אש בחי'
דגקה"ט גמו' רע כל שרש וזהו כו', בוערי' בינו כמו בע"ר
אלא הקשה הדי� מיתוק ואי� וכה"ג וניאו� כרציחה כו'
ירדו שמש� דקדו' עליונות גבו' בבחי' שהוא דוקא בשרש'
שכינה למחנה מחו� דפרה השריפה עני� וזהו כ"כ. למטה
דק"נ מרע שבה ההרכבה חלקי כל תכלה זו שריפה שע"י
כנ"ל, כלה שאיננו הפשוט העצ� שהוא האפר רק ישאר ולא
דתוהו דב"� עליוני' בגבו' הראשו� בשרשו עולה והוא
הפשוט דחומר עצמי' בהתפעלו' פשוט עצ� אלא שאינו
גבו' בחי' רק שהוא כנ"ל כו' ההרכבה חלקי כל כלו' אחר

וד"ל. האמיתי התכללו' בתכלי' האלקי' דקדוש'
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Í¯·Ïאת תברכו כה שנאמר יו� בכל ישראל את הכהני�
המגיע התועלת עני� להבי� (שע"ח). וגו' בנ"י
הנה אות�, מברכי� דוקא שהכהני� זו מברכה לישראל
שקדי� ויגמול כו' אהר� מטה פרח והנה מ"ש עפ"י יוב�
ה� שקדי� הנה שקדי�, אמאי ולהבי� כ"ג) י"ז (במדבר
גפ� זית כמו והתבואות הפירות מכל לפרוח הממהרי�
השקדי� כי מה� יותר רב זמ� שוהי� שכול� כו' תאנה
שמ� נק' ולכ� הפריחה מ� שבועות בג' ונראי� מתמלאי�
שקד מקל י"א) (א' בירמי' כמ"ש זירוז לשו� שהוא שקדי�
כו' אני שוקד כי לראות הטבת הש"י לו ואמר רואה אני
הנה כי הכהונה, על רמז הוא זו מהירות ועני� י"ב). (א'
וההמשכות ההתגלות כל היו ידו שעל נראה אותיות אהר�
ידו על הנמשכי� ההמשכות והנה למטה. מלמעלה האורות
כי עיכוב, שו� בלתי גדולה במהירות ונמשכי� יוצאי�
ובחסד בח� בטובו כולו העול� את הז� אומרי� אנו הנה
גשמיי� השפעות העליוני� וחסדו מטובו מתהוה ולהיות
עד מאד רבות מדריגות דר� החסד ירידת להיות צרי�
והשפעות התחסדות על חסדו מהות להיות שיתגש�
השפעת נמש� אהר� וע"י (פ"ז)), כ"ה מצוה (ע' גשמיי�
עיכוב שו� בלי בעוה"ז למטה מעלה מלמעלה זו חסד
כמשל ממש וה"ז במהירות, אלא שבינתיי� במדריגות

בג' קצר בזמ� גמר� עד הפריחה מ� שמתמלאי� השקדי�
הקושי' פ"ב קע"ד מצוה נת' הנה העני� וביאור שבועות.
נגמר כבר הרי עלינו, בר� רפאינו יו� בכל שמבקשי� מהו
לא ושוב ונחת� ונכתב ויוהכ"פ בר"ה האד� של דינו
באמת כי העני� א� צור�, ללא הבקשה ממ"נ וא"כ ישונה
חסד לו שנמש� א� למעלה האד� די� ונחת� שנכתב מה
הוא ש� וצרכיה למעלה שהיא כמו נפשו מקור על היינו
מ"ש והיינו השכינה מזיו ולהנות השגות להשיג ברוחניות

ובחסד בח� ב"הבטובו עליו� חסד שהוא שלו
חסד נמש� ולהיות רוחניי�, בהשפעות הוא שהתחסדותו
הנפש כצרכי בגשמיות התחסדותו שיהי' עד למטה זה
מהיכל רבות מדריגות ולהשתלשל לירד צרי� הוא בגו�,
בעניני� חסדו להיות שיתגש� עד ירידה אחר ירידה להיכל
אד� ארז"ל וע"ז השני�, ולבר� הגו� לרפאות גשמיי�
ראוי הא� מעשיו לפי שנדו� א') ט"ז (ר"ה יו� בכל נידו�
לירד נפשו על הנמש� עליו� החסד שיומש� הוא וכדאי
ואז ראוי אינו או לגשמיות, מרוחניות למדריגה ממדריגה
תענוג לו שיוסיפו במה יקבלנו וש� למעלה החסד ישאר
נמש� להיות נדו� כשהוא ג� זה חסד והשפעת בג"ע,
בכל שהרי התמשכותו בדר� ושוהה מתעכב הוא בעוה"ז
הוא ראוי א� דיני� ע"י הוא להיכל מהיכל ועקירה הליכה
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שכל או וחסד אהבה המוליד שכל כמו שוני' בחלקי'
של העצמיו' בחי' נק' המדו' בכל וכה"ג ודי�, יראה המוליד
הרכבה בלי פשוט עצ� רק והוא שבה כתר בש� מדה כל
שממילא מנה מאתי� בכלל יש ובודאי כידוע, וכלל כלל
בכל מההעל� לגילוי ויבא העצמיו' הנקוד' ויתפשט יחולק
כחומר שזהו ונמצא כידוע, שבה הט"ס התחלקו' פרטי
הכל כמ"ש וארמ"ע דצח"� פרטי מכל שכלול דעפר הפשוט
שכל וישכיל אוי"ר במדו' שיתפעל שזה כנ"ל העפר מ� הי'
או כנ"ל הכל מתהווה שממנו העפר מ� בצמיחה היינו כו'

דא העצמי הפשוט חומר כלכמו כליו� אחר שבא הנ"ל פר
כנ"ל. הפשוט העצ� רק נשאר ולא שבד"י ההרכבה חלקי
אור שראשי' דתוהו בע"ס בנמשל הוא האלה האופני' ושני
בחי' שהוא כנקוד' רק הי' מציאות� עיקר בהתהוות שלה�
דנעו� הכתר בחי' והוא דמל' ב"� ש� בחי' והוא האחרונה,
העפר, כדמיו� וזהו כו' פ' וימלו� בה� וכמ"ש בסופ� תחלת�
ריבוי שמחמ' המאצי' בעצמו' התכללות� בבחי' וכ�
בחי' רק נשאר לא ש� ליכלל ההתלהבות באש התשוקה

אחר שהוא כנ"ל האפר כדמיו� כתר דבחי' העצמי א' נקו'
להכיל הכלי' יכלו שלא שמפני ידוע והנה ההרכבה. כלו'
בעוצ� שירד ידוע זו שביר' ועני� כו' ונשברו נפלו האור
כו' וכלי' דאותיו' פירור אחר [ב]פירור [ה]השתלשלו' ירידת
ה' פ"ר פר"ה בחי' והוא דבי"ע, נוג"ה בחי' התהוות עד
כמו וזהו כו', סוררת פרה שנק' דק"נ קשו' גבורות דהיינו
שנק' למטה ש]באד� [בהמה דמעשה זרה תאוה אש בחי'
דגקה"ט גמו' רע כל שרש וזהו כו', בוערי' בינו כמו בע"ר
אלא הקשה הדי� מיתוק ואי� וכה"ג וניאו� כרציחה כו'
ירדו שמש� דקדו' עליונות גבו' בבחי' שהוא דוקא בשרש'
שכינה למחנה מחו� דפרה השריפה עני� וזהו כ"כ. למטה
דק"נ מרע שבה ההרכבה חלקי כל תכלה זו שריפה שע"י
כנ"ל, כלה שאיננו הפשוט העצ� שהוא האפר רק ישאר ולא
דתוהו דב"� עליוני' בגבו' הראשו� בשרשו עולה והוא
הפשוט דחומר עצמי' בהתפעלו' פשוט עצ� אלא שאינו
גבו' בחי' רק שהוא כנ"ל כו' ההרכבה חלקי כל כלו' אחר

וד"ל. האמיתי התכללו' בתכלי' האלקי' דקדוש'
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Í¯·Ïאת תברכו כה שנאמר יו� בכל ישראל את הכהני�
המגיע התועלת עני� להבי� (שע"ח). וגו' בנ"י
הנה אות�, מברכי� דוקא שהכהני� זו מברכה לישראל
שקדי� ויגמול כו' אהר� מטה פרח והנה מ"ש עפ"י יוב�
ה� שקדי� הנה שקדי�, אמאי ולהבי� כ"ג) י"ז (במדבר
גפ� זית כמו והתבואות הפירות מכל לפרוח הממהרי�
השקדי� כי מה� יותר רב זמ� שוהי� שכול� כו' תאנה
שמ� נק' ולכ� הפריחה מ� שבועות בג' ונראי� מתמלאי�
שקד מקל י"א) (א' בירמי' כמ"ש זירוז לשו� שהוא שקדי�
כו' אני שוקד כי לראות הטבת הש"י לו ואמר רואה אני
הנה כי הכהונה, על רמז הוא זו מהירות ועני� י"ב). (א'
וההמשכות ההתגלות כל היו ידו שעל נראה אותיות אהר�
ידו על הנמשכי� ההמשכות והנה למטה. מלמעלה האורות
כי עיכוב, שו� בלתי גדולה במהירות ונמשכי� יוצאי�
ובחסד בח� בטובו כולו העול� את הז� אומרי� אנו הנה
גשמיי� השפעות העליוני� וחסדו מטובו מתהוה ולהיות
עד מאד רבות מדריגות דר� החסד ירידת להיות צרי�
והשפעות התחסדות על חסדו מהות להיות שיתגש�
השפעת נמש� אהר� וע"י (פ"ז)), כ"ה מצוה (ע' גשמיי�
עיכוב שו� בלי בעוה"ז למטה מעלה מלמעלה זו חסד
כמשל ממש וה"ז במהירות, אלא שבינתיי� במדריגות

בג' קצר בזמ� גמר� עד הפריחה מ� שמתמלאי� השקדי�
הקושי' פ"ב קע"ד מצוה נת' הנה העני� וביאור שבועות.
נגמר כבר הרי עלינו, בר� רפאינו יו� בכל שמבקשי� מהו
לא ושוב ונחת� ונכתב ויוהכ"פ בר"ה האד� של דינו
באמת כי העני� א� צור�, ללא הבקשה ממ"נ וא"כ ישונה
חסד לו שנמש� א� למעלה האד� די� ונחת� שנכתב מה
הוא ש� וצרכיה למעלה שהיא כמו נפשו מקור על היינו
מ"ש והיינו השכינה מזיו ולהנות השגות להשיג ברוחניות

ובחסד בח� ב"הבטובו עליו� חסד שהוא שלו
חסד נמש� ולהיות רוחניי�, בהשפעות הוא שהתחסדותו
הנפש כצרכי בגשמיות התחסדותו שיהי' עד למטה זה
מהיכל רבות מדריגות ולהשתלשל לירד צרי� הוא בגו�,
בעניני� חסדו להיות שיתגש� עד ירידה אחר ירידה להיכל
אד� ארז"ל וע"ז השני�, ולבר� הגו� לרפאות גשמיי�
ראוי הא� מעשיו לפי שנדו� א') ט"ז (ר"ה יו� בכל נידו�
לירד נפשו על הנמש� עליו� החסד שיומש� הוא וכדאי
ואז ראוי אינו או לגשמיות, מרוחניות למדריגה ממדריגה
תענוג לו שיוסיפו במה יקבלנו וש� למעלה החסד ישאר
נמש� להיות נדו� כשהוא ג� זה חסד והשפעת בג"ע,
בכל שהרי התמשכותו בדר� ושוהה מתעכב הוא בעוה"ז
הוא ראוי א� דיני� ע"י הוא להיכל מהיכל ועקירה הליכה
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ראוי ואינו שחטא לומר שמעכב מי ויש בדינו ומעייני�
את הנושא כה� וכל אהר� ע"י השפע כשנמשכה אבל לזה,
מ� גדולה במהירות נמשכת היא אזי הע� את ומבר� ידיו
כל דר� שלנו השפל העול� עד עליו� היותר העול�
וז"ס כלל, בדי� מעייני� ואי� ומעכב מונע באי� הממוצעי�
פי"ב) (במד"ר וארז"ל וישמר� ה' יברכ� כהני� ברכת
כרגע מיד הרוחני עליו� החסד שנמש� בממו� יברכ�
בחי' היינו פניו ה' יאר בממו�, הברכה להיות בגשמיות
הסיבה ואמנ� מטה. למטה שנמש� ויחונ� פני�, הארת
מעכב באי� במהירות אהר� חסד המשכת היות על לזה

בחי' שהוא חסד רב מבחי' ששרשו לפי הוא נגדו ומונע
גדולה במהירות לנמו� מגבוה כמי� שיורד מאד גדול חסד
מאד גדול נחל עד"מ ידו, על לעכב יכול א' שו� ואי�
לעכבו יוכלו לא אשר עד ועז גדול בזר� שהליכתו
גדול מימ� שאי� הקטני� לנהרות שעושי� כדר� ולהסתירו
הזר� שמסתירי� כ"כ עזה בתגבורת שטפ� ואי� כ"כ
בתי ש� שעושי� עד וכיוצא ועפר עצי� ע"י וההליכה
אזי רבי� מימיה להיות זו אבל מילע�) (שקורי� הטחינה
בפניו לעמוד יוכלו ולא ועצו� גדול התפשטות� כח

ולעכבו:

mipdk zkxa zevn
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a"lxz - l`eny zxez

ı˜Ó'א דקצ"ג מק� ר"פ בזח"א פי' כו' ימי� שנתיי�
בהו דאית לדרגא דרגא דתב ימי� שנתיי� מאי
יסוד, זכירה כו' לדרגא מל', דרגא בזה"ח ופי' זכירה
ואז ימי� שנתיי� הנק' אלו ונתחברו שנתייחדו והכוונה
עכ"ל. במעלות נתעלה ההוא החלו� וע"י חול�, ופרעה
הזכירה. נתגלה שלא זכר, ולא כתי' היחוד קוד� משא"כ

‰�‰Â,�הימי ק� שהוא מהאריז"ל בלק"ת פי' מק� בפי'
נראה אמנ� הימי�. ק� על כ"א כ� פי' לא ובזהר
אחור השיב למ"ש ק� היינו הימי� ק� דעני� האריז"ל כפי'
להיות צרי� ע"כ היחוד הו"ע ימי� דשנתיי� ומאחר ימינו,
המד"ר מפי' וכ"מ הימי�. ק� ע"י שזהו תחבקיני וימינו
אב� חוקר הוא תכלית ולכל לחש� ש� ק� מפסוק שהעיר
שני� כמה לעול� נת� זמ� ג') כ"ח (איוב וצלמות אפל
שיצה"ר זמ� שכל לחש� ש� ק� טע� ומה באפילה, יעשה
אי� העול� מ� יצה"ר נעקר בעול�, וצלמות אופל בעול�
בעני� פקודי בבה"ז (ולפמש"נ עכ"ל. בעול� וצלמות אופל
ע� המד"ר להשוות יש מאד, טוב יצה"ר המידה קנה

הימי�). ק� על שקאי הזח"א
¯Â‡È·Â�ק ובי� הימי� ק� בי� ההפרש בהקד� יוב� העני�

קו המדה, וקנה המדה קו בחי' יש דהנה הימי�,
גבורה בחי' שהוא דקרדוניתא בוצינא בחי' הוא המדה
שבו המדה קו שהוא סתימאה, במוחא המלובש דעת"י
קומה, שיעור בחי' והוא דאצי', וכלי� אורות כל נמדד

הוא המדה קו ושורש פנימי, דאור דבר לכל שיעור
נמש� ההשפעה שעצמיות כמו כי המאציל, בעצמיות
יתפשט לבל כו' המעציר כח נמש� כ� המאציל, מעצמו'
התהוות להיות יכול הי' ולא בל"ג הכתר הי' דאל"כ בל"ג,
הגבלה להיות צרי� למדות ומבינה לבינה מחכ' וכ� חכ',
להיות יכול אינו הרצו� תוק� בעת באד� ועד"מ ועצירה,
ובתוק� מדה, להיות יכול אינו השכל ובתוק� בהתחכמות,
וכלליות כו'. בחוש וכנראה הדבור להיות יכול אינו המדה

בחכ תחלה נתגלה הנ"ל המגביל בוצינאכח ונק' סתימאה '
דאימא, ה"ג ב' פע� בבינה מאיר ואח"כ דקרדוניתא,
ברצונו שעלה מי וכמשל דמל'. ה"ג למטה עוד ואח"כ
הסכ� בבחי' הוא שתחלה רבי�, חדרי� ע� בית לו לבנות
המח' ורוחב באור� מחשב ואח"כ הפרטי�, בכל הרצו�
ועד"ז הפעולה. עשיית בעת במדידה ואח"כ פרטי', בכל
מדידה הוא דעתיק ה"ג דקרדוניתא בוצינא בחי' יוב�
דמל' וה"ג במח', השיעור דאימא וה"ג הרצו�, שבהסכמת
דוקא, זה אופ� על בע"ג נבראי' להחיות בנפעל הפועל כח
דע"ק, ה"ג ע"י שנמדדו דאצי' וכלי� אורות בכל וכ"ה
מבחי' אינו המדה קנה בחי' אמנ� דאימא. ה"ג ע"י וז"א
אלא דקרדוניתא, בוצינא איהו לאו בזהר וכמ"ש המדה קו
שקנה פי' לעילא, אסתלקת כד כו' קנה האי נפקת מתמ�
שנשאר דאימא ה"ג מבחי' רוש� בחי' רק הוא המדה

לחכ'. בינה הסתלקות לאחר
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Î"ÚÂחיי באור האלקית נפשו להאיר נפשו בחיי החפ�
כחותיו על ולהתגבר שבלב בעבודה החיי�
שע"פ בעבודה להתחיל לו א"א ולזככ�, לברר� הטבעי�
מאחר כו' בלב ובהתעוררות אלקות בהשגות היינו טו"ד,
והתגברות דנה"א הכחות התעלמות מפני לזה כלי שאינו
עליו לקבל הוא דבר כל ראשית וע"כ כנ"ל. דנה"ב הכחות
הטבעית מצד בה� שמורגל עניניו לעזוב שמי� מלכות עול
עבד עבודת מיני בכל ית' אותו לעבוד לאלקות, א"ע ולית�
על התגברות ע"י להיות יכולה העזיבה הרי (ולכאורה
מצד העזיבה להיות צרי� באמת א� קב"ע. בלי ג� עצמו
הרגש מצד היא כאשר ביותר ותתקיי� ה'. רצו� נגד שזה
מהחסידי� מא' סיפרתי כבר וכאשר בנפשו, אור איזה
אדמו"ר לכ"ק הראשונה בהכניסה אשר הגדולי�
מצד שרוצה מה שכל בעצמו פעל זי"ע) נ"ע זצוקללה"ה
טא�). ניט ער זאל וויל ער וואס (אז יעשה לא הטבעי

מ זה יהי' זוולכה"פ ובעזיבה דקבעומ"ש) הנעל� ההרגש
על כ"כ ומסתיר מעלי� שאינו דנה"ב החומריות ניטל
אל המכשירתו היא לאלקות עצמו שנות� והנתינה הנה"א.
אלקי עני� שישיג והתבוננות בהשגה שבלב העבודה
ותתגבר האלקית נפשו אור שיאיר היטיב בנפשו ויתקבל

דהודאה לעיל ג"כ ונז' במ"א וכמ"ש כו' החומריות על
העבודה יסוד היא כו' לפני� אני מודה באמרו הראשונה
שמי� מלכות עול בקבלת הוא מכ� ויותר כ� היו� דכל
מכשירתו הזאת וההנחה הביטל כי העבודה, כל יסוד שזהו
במוח להעבודה היינו עבודה לכל ומסוגל מוכשר להיות
נעלות היותר במדריגות להעבודה מוסד יסוד זה וג� ולב
היא היראה והו"ע דקבעומ"ש לה' השער זה וז"ש כו'
אהר� יבוא בזאת וכמ"ש כו' ה' אל לעלות והפתח השער
לבוא לאעלאה תרעא דא יר"ת בחי' דוקא בזאת הקדש, אל

כו': עילוי אחר בעילוי פנימה הקדש אל
.¯ÂˆÈ˜מוכרחת היא ואדרבא יראה, ג� שצ"ל ודאי זאת

וקבעומ"ש יר"ת בחי' והיינו בלעדה להיות וא"א
ויראת קבעומ"ש מצד שלו החושי� בכל עצמו להגדיר
(ונת' ודיבור ושמיעה דראי' בהחושי� והיינו שבו, אלקי�
וכ� בזה) מחויב וכאו"א מאד נוגע בראי' שההגדרה אי�
ושאט ברצו� רע הרהור יהרהר שלא במחשבות ההגדרה
הרהורי� לו יפלו לא ממילא (ועי"ז שבו יר"א מצד נפש
(וכמ"ש ויסודה העבודה התחלת היא זו ויראה רעי�)
ושרשה) ועיקרה העבודה ראשית שהיא פמ"א בסש"ב
כו': לאלקות עצמו ולית� שלו ההרגילות לעזוב והוא
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השנה ראש זה – היום נצבים אתם

‰p‰Âה�ה� ה�א, העני� זה, �עני� �נימית ה��נה להבי� ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָ
��ת�ב �מ� 'ה���', ��� ��ת�ב נקרא ה�נה ְְִֵֶַַַַָָָָָֹרא�
רא�יכ� אלקיכ�, ד' לפני ��כ� ה��� נ�בי� ְְֱִֵֵֵֶֶֶָֹ�ִִֶַַָ"א��
מימי�", �אב עד כ�' נ�יכ� ט�כ� כ�' זקניכ� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹ�בטיכ�
ו��אב רא�יכ�, מ��, ז� רח�ק�ת מ�רג�ת ע�ר �א� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָוח�יב
�כ�כ� ��כ�", ה��� נ�בי� "א�� זה על וא�מר ְֶ�ְְֶ�ְִִֵֵֶֶֶַַַָמימי�,
�ל על �מ��ט ה�י� ה�א ה�נה �ברא� וק�מי�, ְְְְִִִִִַַַַָָָָָֹע�מדי�
ע�מדי� �כ�כ� והינ� נ�בי�, ��כ� ה�ה א�� אבל ְְִֶ�ְְְְִִֶַָ�ְֲִֵֶַַָה�צ�ר,

�טיי� �ליי�ט איהר ה�י�, �י�� ה���גוק�מי� נ�בי� וא�� , ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

ט�כ� וכ�' �בטיכ� רא�יכ� אלקיכ�, ד' לפני ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ���כ�
�ה�ואה ע�מדי� ��� ה�נה �רא� �בה��� כ�', ְְְִַָָָ�ְְְִֵֶַַָָֹנ�יכ�
�ה� �אנ�י� מדרג�ת ח��קי ��� �הג� אלקיכ�, ה' ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלפני

וכדאיתא ועניניה�, �ידיע�תיה� מארידחל�קי� אית �זהר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
וס�די� וטעמיהרזי� ה��רה ס�ד�ת ���דעי� ���נ� הינ� , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

��קראת ה��רה �פנימ��ת ק�לה �דברי וע�סקי� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹה�צות
�א�רייתא א�רייתאוסתימא מארי ואית ורז, ס�ד ז�ה�א ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ

� וה�גה �הבנה ה��רה חכמת �מ�יגי� י�דעי� ד�לה�ה� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
�ליא טבי�����רה,חוהינ� ע�בדי� מארי �עליטואית �ה� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

לעמוד.ג. נשארים שמובא.ד.אתם וסודות.ה.וכפי רזים בעלי התורה.ו.יש של הנסתר) (החלק תורה.ז.הסתום בעלי ויש

טובים.ט.נגלה.ח. מעשים בעלי ויש



קיי c"ag i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dceard qxhpew

Î"ÚÂחיי באור האלקית נפשו להאיר נפשו בחיי החפ�
כחותיו על ולהתגבר שבלב בעבודה החיי�
שע"פ בעבודה להתחיל לו א"א ולזככ�, לברר� הטבעי�
מאחר כו' בלב ובהתעוררות אלקות בהשגות היינו טו"ד,
והתגברות דנה"א הכחות התעלמות מפני לזה כלי שאינו
עליו לקבל הוא דבר כל ראשית וע"כ כנ"ל. דנה"ב הכחות
הטבעית מצד בה� שמורגל עניניו לעזוב שמי� מלכות עול
עבד עבודת מיני בכל ית' אותו לעבוד לאלקות, א"ע ולית�
על התגברות ע"י להיות יכולה העזיבה הרי (ולכאורה
מצד העזיבה להיות צרי� באמת א� קב"ע. בלי ג� עצמו
הרגש מצד היא כאשר ביותר ותתקיי� ה'. רצו� נגד שזה
מהחסידי� מא' סיפרתי כבר וכאשר בנפשו, אור איזה
אדמו"ר לכ"ק הראשונה בהכניסה אשר הגדולי�
מצד שרוצה מה שכל בעצמו פעל זי"ע) נ"ע זצוקללה"ה
טא�). ניט ער זאל וויל ער וואס (אז יעשה לא הטבעי

מ זה יהי' זוולכה"פ ובעזיבה דקבעומ"ש) הנעל� ההרגש
על כ"כ ומסתיר מעלי� שאינו דנה"ב החומריות ניטל
אל המכשירתו היא לאלקות עצמו שנות� והנתינה הנה"א.
אלקי עני� שישיג והתבוננות בהשגה שבלב העבודה
ותתגבר האלקית נפשו אור שיאיר היטיב בנפשו ויתקבל

דהודאה לעיל ג"כ ונז' במ"א וכמ"ש כו' החומריות על
העבודה יסוד היא כו' לפני� אני מודה באמרו הראשונה
שמי� מלכות עול בקבלת הוא מכ� ויותר כ� היו� דכל
מכשירתו הזאת וההנחה הביטל כי העבודה, כל יסוד שזהו
במוח להעבודה היינו עבודה לכל ומסוגל מוכשר להיות
נעלות היותר במדריגות להעבודה מוסד יסוד זה וג� ולב
היא היראה והו"ע דקבעומ"ש לה' השער זה וז"ש כו'
אהר� יבוא בזאת וכמ"ש כו' ה' אל לעלות והפתח השער
לבוא לאעלאה תרעא דא יר"ת בחי' דוקא בזאת הקדש, אל

כו': עילוי אחר בעילוי פנימה הקדש אל
.¯ÂˆÈ˜מוכרחת היא ואדרבא יראה, ג� שצ"ל ודאי זאת

וקבעומ"ש יר"ת בחי' והיינו בלעדה להיות וא"א
ויראת קבעומ"ש מצד שלו החושי� בכל עצמו להגדיר
(ונת' ודיבור ושמיעה דראי' בהחושי� והיינו שבו, אלקי�
וכ� בזה) מחויב וכאו"א מאד נוגע בראי' שההגדרה אי�
ושאט ברצו� רע הרהור יהרהר שלא במחשבות ההגדרה
הרהורי� לו יפלו לא ממילא (ועי"ז שבו יר"א מצד נפש
(וכמ"ש ויסודה העבודה התחלת היא זו ויראה רעי�)
ושרשה) ועיקרה העבודה ראשית שהיא פמ"א בסש"ב
כו': לאלקות עצמו ולית� שלו ההרגילות לעזוב והוא
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השנה ראש זה – היום נצבים אתם

‰p‰Âה�ה� ה�א, העני� זה, �עני� �נימית ה��נה להבי� ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָ
��ת�ב �מ� 'ה���', ��� ��ת�ב נקרא ה�נה ְְִֵֶַַַַָָָָָֹרא�
רא�יכ� אלקיכ�, ד' לפני ��כ� ה��� נ�בי� ְְֱִֵֵֵֶֶֶָֹ�ִִֶַַָ"א��
מימי�", �אב עד כ�' נ�יכ� ט�כ� כ�' זקניכ� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹ�בטיכ�
ו��אב רא�יכ�, מ��, ז� רח�ק�ת מ�רג�ת ע�ר �א� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָוח�יב
�כ�כ� ��כ�", ה��� נ�בי� "א�� זה על וא�מר ְֶ�ְְֶ�ְִִֵֵֶֶֶַַַָמימי�,
�ל על �מ��ט ה�י� ה�א ה�נה �ברא� וק�מי�, ְְְְִִִִִַַַַָָָָָֹע�מדי�
ע�מדי� �כ�כ� והינ� נ�בי�, ��כ� ה�ה א�� אבל ְְִֶ�ְְְְִִֶַָ�ְֲִֵֶַַָה�צ�ר,

�טיי� �ליי�ט איהר ה�י�, �י�� ה���גוק�מי� נ�בי� וא�� , ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

ט�כ� וכ�' �בטיכ� רא�יכ� אלקיכ�, ד' לפני ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ���כ�
�ה�ואה ע�מדי� ��� ה�נה �רא� �בה��� כ�', ְְְִַָָָ�ְְְִֵֶַַָָֹנ�יכ�
�ה� �אנ�י� מדרג�ת ח��קי ��� �הג� אלקיכ�, ה' ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלפני

וכדאיתא ועניניה�, �ידיע�תיה� מארידחל�קי� אית �זהר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
וס�די� וטעמיהרזי� ה��רה ס�ד�ת ���דעי� ���נ� הינ� , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

��קראת ה��רה �פנימ��ת ק�לה �דברי וע�סקי� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹה�צות
�א�רייתא א�רייתאוסתימא מארי ואית ורז, ס�ד ז�ה�א ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ

� וה�גה �הבנה ה��רה חכמת �מ�יגי� י�דעי� ד�לה�ה� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
�ליא טבי�����רה,חוהינ� ע�בדי� מארי �עליטואית �ה� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
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טובים.ט.נגלה.ח. מעשים בעלי ויש
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�זהיר�ת ה�צוה את מק�מי� �ה� ט�בי� �מע�י� ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָעב�דה
א מיט לע�עדיקייט א מיט �ח��ת �ד�לה ְְְִִִִִֶֶַַַַָ�בזריז�ת

�י�מאק א�� קלע� א�רי�טארקע� �אנ�י� ��� �כמ� , ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָ
זעהע� אזיי רב, �ח��ת א�ת� �ע��ה מצוה י� אחד ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלכל
א מק�� איז ער וואס אזעלכע �א איז עס אז �מ�ח�, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמיר
מצוה �ער "אי� הע�ל� �מאמר ח��ת, א מיט �רטית ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָמצוה

ח��ת" �אז�נדער א �אר ער עב�דהיאהאט �בעלי ה�א וכ� , ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָ
והינ� �בהתלהב�ת, �ח��ת א�ת� ��ק�מי� ה�צות, ְְְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָֹ�כל
�דינ� �ה��ר ה�א אצל� ה�צות �קי�� �לבד ז� ְְְְְְְִִִִִֶַָָֹֹ�לא
הע�ל� �ל��� ה�קרא �ח��ת, �ה�א זאת ע�ד ה�ה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ�כהלכת�,

לע�י�" א מג�היב"מיט חסיד�ת החסיד�ת, עני� �זה� , ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָ
�ה�בר �בר מ�סי� אינ� חסיד�ת �בר, �ל �ל �נימי ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָהח��ת
ה�בר �ל �נימי הח��ת ��ג�ה ה�א ענינ� �ל א� �י ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָעצמ�,
חסיד, האר� ע� �לא נ�דע אמנ� הה�א. ה�בר נ�מת ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ�ה�א

�דבעי מצוה לק�� �כדי ה�ה לידעיגלמהוי�לזאת צריכי� , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
ללמד קב�ע זמ� לה� י� לכ� �בדק��ק, �ד��ק לע��ת� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאי�
�צדקה וע�סקי� יע���, א�ר ה�ע�ה את לידע ער�� ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ��לח�

��פ� �ממ�נ� חסדי� וי�נ�(טרחת�)�בגמיל�ת ונפ��, ְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָ
מצו�ת �מק�מי� מא�מה י�דעי� �אינ� ���טי� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָאנ�י�
הג� הא�� ה���טי� �אנ�י� �תמימ�ת, י�ראל ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָ�מנהגי
�ס�ד�ת ��� �מ�ל ה��רה, �חכמת מא�מה י�דעי� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ�אינ�

�א�רייתא מאדידורזי� �ד�לה מעלת� ה�ה ה�צות, וטעמי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹ
יקר זה א�ר �תמימ�ת, ה�א אצל� ה�צות �ק��� ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ�זה
אבל וה�גה, ידיעה מ�ל י�תר ה�א �ר�� ה�ד�� לפני ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָוחביב
�רא� �ה��� ה�ה חל�ק�ת. מדרג�ת זה הרי מק�� ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹמ�ל
כ�' �בטיכ� רא�יכ� ��כ�, נ�בי� "א�� א�מר ְְִֵֵֶֶֶָ�ִִֵֶַַָָָה�נה
�ר�� ה�ד�� לפני ח��בי� �כ�� הינ� כ�', נ�יכ�" ְֲִִֵַָָָ�ְְְְֵֶֶַַט�כ�

הרחמי�. אב �ה�א ֲִֶַָָה�א
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ועונג.י. חזקה בדבקות העולם,יא.בחיות, כמאמר בחיות, מסויימת מצוה מקיים שהוא כאלה, שישנם במוחש, אנו רואים כך

לגמרי". מיוחדת חיות לו יש זו חיות.יב."במצוה להיות.יג.עם שצריך התורה.יד.כפי וסודות
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אנ"ש‡. הרבנים, ידידיי כבוד ראש, יושב מר

הבאים ברוכים � לכולכם אומר אני חשובים! ואורחים

את עם ברוב לתת לי מאפשרים שאתם על כוח ויישר

השנים חמש ליובל יתברך להשם שלי וההודיה השבח

חינוך שמים, ביראת תורה בהרבצת מוצלחת עבודה של

ישראל. באהבת היהדות וחיזוק הכשר

במשנה אנו מוצאים ושבח הודאה ברכת בנוסח

יוסי רבי שלהם: תורה דעת המביעים תנאים שני ובגמרא

במעשיו החסיד הנפש1הגלילי, מסירות בעל עקיבא, ורבי

השם. קידוש על שמת תורה על

צריך השבח ברכת שנוסח אומר, הגלילי יוסי רבי

אומר עקיבא ורבי שנאסף, הקהל לגודל בהתאם להיות

הם כשהמתכנסים גם אחד, הוא השבח ברכת שנוסח

אלפים. עשרת כשהם וגם עשרה

המאמר לכל שריא.2ידוע שכינתא עשרה בי אכל

מאגרות באחת כותב והשו"ע ה"תניא" בעל הרבי,

שלו הבעש"ט3הקודש על הכוונה � מרבותיו ששמע

עומד אחד מלאך נמצא אילו "כי � נ"ע ממזריטש והמגיד

בדברי מדברים שאינם אף ביחד מישראל עשרה במעמד

ותכלית גבול בלי ופחד אימתה עליו תפול תורה

עלייהו". דשריא משכינתא

ההלל בנוסח התנאים שני בין הפנימי ההבדל

אומר, הגלילי יוסי ר' במעשיו החסיד הוא: וההודאה,

ובעל הנאספים, לכמות בהתאם להיות צריך שהנוסח

שנוסח אומר, עקיבא ר' השם קידוש על הנפש מסירות

כאן, הנאספים. לאיכות בהתאם להיות צריך השבח

ביטוי לידי באות נכבדים, אורחים התורתית, בשמחה

אומר אני הלב ומעומק ואיכות, כמות � הדיעות שתי

שמח. חג � לכם

כבודה!·. ועידה

מכמה (באידיש) מתורגם קטע בפניכם קורא אני

ביום בוקר לפנות ארבע בשעה שרשמתי ביומני שורות

ת"ש. שני אדר י'

מצטט: אני

היום ת"ש, בשנת שני, אדר ט' שלישי, ביום זה היה

בשעות � הברית ארצות � זו לארץ לבואי הראשון

הגדולה, החסידית�רבנית הפנים קבלת אחרי הערב,
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בה גרייסטון, מלון של הגדולים מאולמיו באחד שכיבדוני

בבואי שלי הנשמה שליחות על הנוכחים בפני הצהרתי

ולשבוע מפריה לאכול כדי זה שאין הברית לארצות

השגחה של נשמה שליחות היא לאמריקה בואי מטובה,

ביראת תורה הרבצת מוסדות בעזה"י לייסד פרטית

הכשר. וחינוך שמים

של היסוד אסיפת את ערב באותו שקיימתי אחרי

באמריקה, ליובאוויטש" תמימים "תומכי ישיבת הקמת

ותיקים, אמריקה תושבי חשובים, אנשים שני אלי באו

לי: ואמרו והנאמנים, המסורים אוהביי מטובי

לקחנו כן הפנים, קבלת במסיבת שאמרתם מה שמענו

תמימים "תומכי ישיבת של היסוד באסיפת חלק

אנו מוכרחים לדאבוננו אבל באמריקה, ליובאוויטש"

לדאבון העצובשבאמריקה. הרוחני להבהירלכםאתהמצב

תורה בהרבצת הטובות שתקוותיכם לכם, לומר עלינו לבנו

לעצמכם מתארים שאתם כפי הכשר וחינוך שמים ביראת

כלל, באמריקה מציאותיות אינן � באירופה היהודי מהבית

ביותר. הגדולה ההתאמצות אף על

ומכשלון קטסטרופאלי ממצב אתכם להציל מחובתנו

� הגדולים אבותיכם של כבודם על ולשמור מביש

עלינו. תגן זכותם הקדושים רבותינו

וטובים, גדולים אוכלת ארץ היא אמריקה הראשון:

אליה, הגיע עתה שזה שבגדולים הגדול את זוללת היא

של רגש שום בלי אותו, הופכת ביותר קצר ובזמן

שבקטנים. לקטן רחמנות,

רגעית התלהבות של ארץ היא אמריקה השני:

עשרות נפש. ושוויון בקרירות המסתיימת פאנאטית

בה ביותר נלהבת פנים שקבלת אירע, כבר פעמים

האמריקאית, בקרירות מיד טבעה ישראל, גדולי נתכבדו

לנפשם ונעזבו נשכחו ביותר נכבדים תורה גדולי ואותם

למחנה. מחוץ כמו

ביותר קטן חלק רק לכם אומרים אנו יחד: שניהם

לכם שתהיה אנו רוצים לומר. צריכים שהיינו ממה

תפקידכם את לכלכל איך ותדעו מהמצב ברורה תמונה

באמריקה. העסקנות עבודת �

מאושרים, ותהיו אחרת, יהיה ואתכם הלואי

וברוח. בגשם הצלחה בכתר יוכתר הקדוש ותפקידכם

אלה דברים למשמע הרגשתי היתה מה לציין מיותר

שזלגו השליש ודמעות ביותר, הנאמנים אוהביי מפי

אמריקה. אדמת על שלי הראשונה שמע בקריאת מעיני
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שמעו ביותר נדירות לעתי� ומסוגר. בטבעו שתק� היה הוא דוברומיסל, יליד היה שמואל אהר�
בלחש. התפלל כראוי, לומר ידע לא ג� שאות� התפילות, את אפילו ר�. בקול מדבר אותו

זה, בכפר שהתיישב הראשו� כפרו. ש� על כינוהו ורבי� קאמרי, בש� כפר יליד היה חיי� בצלאל
"קאצאפ" לתואר שזכה בנימי�, משה חיי�, בצלאל של סבו היה ראוט, האציל אחוזות על שנמנה
רוסיי�. ריקודי� לבצע וג� רוסיי� שירי� לשיר מסוגל שהיה משו� רוסיה), של הגויי� כלפי רגיל (כינוי

של לשיעור הקשיב פע� ומתרבות�. מהגויי� לגמרי רחוק שמי�, ירא יהודי היה בנימי� משה
ששימחו והאמוראי� התנאי� על הסיפורי� ואת וכלה, חת� לשמח הגדולה המצוה על ושמע עי�ֿיעקב,
רוסיי�. וריקודי� שירי� באמצעות בחתונות, כבדח� לשמש החליט מאז שונות. בדרכי� וכלה חת�

שהתקיימה מקו� ובכל רוסיה, ב� של ומגפיי� טיפוסית חליפה רוסי, פרווה כובע השיג שכ� כיו�
"קאצאפ". לתואר זכה כ� ורקד, ושר הרוסית תלבושתו לבוש אליה הגיע נישואי� חגיגת

ישראל אוהב שהיה יוז�, בש� אחד המקומי הפרי� היה בקאמרי בנימי� משה התיישב כאשר
של רבה שמואל, תנחו� לרבי ולהוליכ� ופירות ירקות בדג�, עגלות להטעי� מורה היה תכופות גדול.

היהודי�. עניי בי� שיחלק� עלֿמנת דוברומיסל,

מסוס נפל שני� שמונה ב� ילד היה כאשר מסוי�. מאירוע נבעה היהודי� כלפי יוז� של ידידותו
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בה גרייסטון, מלון של הגדולים מאולמיו באחד שכיבדוני

בבואי שלי הנשמה שליחות על הנוכחים בפני הצהרתי

ולשבוע מפריה לאכול כדי זה שאין הברית לארצות

השגחה של נשמה שליחות היא לאמריקה בואי מטובה,

ביראת תורה הרבצת מוסדות בעזה"י לייסד פרטית

הכשר. וחינוך שמים

של היסוד אסיפת את ערב באותו שקיימתי אחרי

באמריקה, ליובאוויטש" תמימים "תומכי ישיבת הקמת

ותיקים, אמריקה תושבי חשובים, אנשים שני אלי באו

לי: ואמרו והנאמנים, המסורים אוהביי מטובי

לקחנו כן הפנים, קבלת במסיבת שאמרתם מה שמענו

תמימים "תומכי ישיבת של היסוד באסיפת חלק

אנו מוכרחים לדאבוננו אבל באמריקה, ליובאוויטש"

לדאבון העצובשבאמריקה. הרוחני להבהירלכםאתהמצב

תורה בהרבצת הטובות שתקוותיכם לכם, לומר עלינו לבנו

לעצמכם מתארים שאתם כפי הכשר וחינוך שמים ביראת

כלל, באמריקה מציאותיות אינן � באירופה היהודי מהבית

ביותר. הגדולה ההתאמצות אף על

ומכשלון קטסטרופאלי ממצב אתכם להציל מחובתנו

� הגדולים אבותיכם של כבודם על ולשמור מביש

עלינו. תגן זכותם הקדושים רבותינו

וטובים, גדולים אוכלת ארץ היא אמריקה הראשון:

אליה, הגיע עתה שזה שבגדולים הגדול את זוללת היא

של רגש שום בלי אותו, הופכת ביותר קצר ובזמן

שבקטנים. לקטן רחמנות,

רגעית התלהבות של ארץ היא אמריקה השני:

עשרות נפש. ושוויון בקרירות המסתיימת פאנאטית

בה ביותר נלהבת פנים שקבלת אירע, כבר פעמים

האמריקאית, בקרירות מיד טבעה ישראל, גדולי נתכבדו

לנפשם ונעזבו נשכחו ביותר נכבדים תורה גדולי ואותם

למחנה. מחוץ כמו

ביותר קטן חלק רק לכם אומרים אנו יחד: שניהם

לכם שתהיה אנו רוצים לומר. צריכים שהיינו ממה

תפקידכם את לכלכל איך ותדעו מהמצב ברורה תמונה

באמריקה. העסקנות עבודת �

מאושרים, ותהיו אחרת, יהיה ואתכם הלואי

וברוח. בגשם הצלחה בכתר יוכתר הקדוש ותפקידכם

אלה דברים למשמע הרגשתי היתה מה לציין מיותר

שזלגו השליש ודמעות ביותר, הנאמנים אוהביי מפי

אמריקה. אדמת על שלי הראשונה שמע בקריאת מעיני
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שמעו ביותר נדירות לעתי� ומסוגר. בטבעו שתק� היה הוא דוברומיסל, יליד היה שמואל אהר�
בלחש. התפלל כראוי, לומר ידע לא ג� שאות� התפילות, את אפילו ר�. בקול מדבר אותו

זה, בכפר שהתיישב הראשו� כפרו. ש� על כינוהו ורבי� קאמרי, בש� כפר יליד היה חיי� בצלאל
"קאצאפ" לתואר שזכה בנימי�, משה חיי�, בצלאל של סבו היה ראוט, האציל אחוזות על שנמנה
רוסיי�. ריקודי� לבצע וג� רוסיי� שירי� לשיר מסוגל שהיה משו� רוסיה), של הגויי� כלפי רגיל (כינוי

של לשיעור הקשיב פע� ומתרבות�. מהגויי� לגמרי רחוק שמי�, ירא יהודי היה בנימי� משה
ששימחו והאמוראי� התנאי� על הסיפורי� ואת וכלה, חת� לשמח הגדולה המצוה על ושמע עי�ֿיעקב,
רוסיי�. וריקודי� שירי� באמצעות בחתונות, כבדח� לשמש החליט מאז שונות. בדרכי� וכלה חת�

שהתקיימה מקו� ובכל רוסיה, ב� של ומגפיי� טיפוסית חליפה רוסי, פרווה כובע השיג שכ� כיו�
"קאצאפ". לתואר זכה כ� ורקד, ושר הרוסית תלבושתו לבוש אליה הגיע נישואי� חגיגת

ישראל אוהב שהיה יוז�, בש� אחד המקומי הפרי� היה בקאמרי בנימי� משה התיישב כאשר
של רבה שמואל, תנחו� לרבי ולהוליכ� ופירות ירקות בדג�, עגלות להטעי� מורה היה תכופות גדול.

היהודי�. עניי בי� שיחלק� עלֿמנת דוברומיסל,

מסוס נפל שני� שמונה ב� ילד היה כאשר מסוי�. מאירוע נבעה היהודי� כלפי יוז� של ידידותו
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הוחמרו, יוז� של �אביו הועיל. לא הדבר א� אותו, וחבש בא וזה הוזמ� הרופא ערפו. את ושבר ְֵָדוהר
הכרתו. את ואיבד גבוה חו� קיבל הוא

אשתו, לעומתו, ליהודי�. בלבד מועטה חיבה הגה לכ� ונוס� בדעותיו חפשי היה יוז� של ָָאביו
שר' בידעה היהודי�. צדיקי את העריצה מיוחד ובאופ� לגמרי, הפוכות דעות לה היו הילד, של אמו
את מהילד להסיר והורה ברכתו את נת� הרב אליו. הילד את לקחה גדול צדיק הוא שמואל תנחו�

מיד. כליל התרפא הילד התחבושת.

הפרי� היה לא הרב, אל לדוברומיסל, לנסוע כדי האחוזה את הילד ע� ה"פריצה" עזבה כאשר
לרב אשתו נסיעת על ושמע החצר אל הגיע כאשר לנסוע. בעדה מונע היה ש� היה אילו שכ� באחוזה,
ללעג אותי שמה היא הרי כ�? לעשות העיזה "כיצד ולצעוק: להשתולל החל הוא רב. זע� התמלא

הכול"! בעיני וקלס

בד לביתה. תחזור תיכ� ואשר תשתטה שלא הפריצה על ולצוות למהר לדוברומיסל פרש שלח מיד
הרב. אל בפנותה הנוצרית האמונה את שחיללה על אשתו עבור כפרה לבקש הכפר לכומר ר� שלח בבד

הפריצה ושל�. בריא הוא כאשר שלה, יוז� ע� הפריצה הגיעה הרצי� חזרו בטר� שעוד אלא
היהודי. הרב נפלאות את ולהלל התפעלותה את להביע חדלה לא המאושרת

ועבודת כשפי� מעשה באמצעות נעשה "הדבר נכנע. לא הפלא, את עיניו במו שראה הפרי�,
והמטיר לרב, לא וכלֿשכ� לאשתו, לסלוח רצה לא הוא יותר". עוד ממני ילעגו "ועתה � טע� � אלילי�"

וגידופי�. חרפות עליו

אוהב להיות אמו עלֿידי והתחנ� גודל היחיד, יורשו יוז�, ומת. הפרי� חלה קצר זמ� כעבור
חייו. ימי כל היה וכ� ישראל,

לגמול, ציפה לא רוסי, ב"קאצאפ" וכלה חת� לשמח במעשיו ועסק בקאמרי שהתיישב בנימי� משה
שכר. לו נית� מהשמי� א� שמי�. לש� פעולותיו את ועשה

משה את לראות לראשונה ונוכח יהודית, לחתונה נקלע מקאמרי, הפרי� יוז�, כאשר זה היה
ששוחח לאחר אשר הפרי�, בעיני ח� מצא הדבר "אמיתי". כרוסי ושר רוקד הרוסית בתלבושתו בנימי�,
אותו: כינה הוא ימינו. וכיד עסקיו כל כמנהל אותו ומינה לאחוזתו מגוריו את להעביר הזמינו איתו

המוסקבאי). (משה מוסקביל" "מושקה

כבחמורה. בקלה ודקדוקו שלו השמי� יראת גדלו זה ע� יחד בנימי�. למשה ההצלחה שמש זרחה מאז

לבוא שיוכלו מנת ועל טובי� וימי� בשבתות לעיירה ללכת שיוכל מנת על עשה תחומי� עירוב
יאשע. בנו ג� נולד בחצר ש� אליו. ג�

ויאשע למסחריו. הכניסו ולכ�, הצליח, לא אול� למד�, בנו את לעשות בנימי� משה השתדל מאד
בציבור להתפלל לדוברומיסל הול� היה יו� יו� שמי�. ירא מאוד היה למד�, היה שלא למרות עצמו

דומי�. ולימודי� יעקב עי� לשיעורי ולהקשיב

מצוי� א� פשוט, איש היה וסבו, לאביו בדומה אשר, חיי�, בצלאל נולד הפרי�, של חצר באותה
ע� בשותפות ונכנס בדוברומיסל, כ� ואחרי קאמרי בכפר לגור חיי� בצלאל עבר כ� אחרי ביראתו.

הסמוכי�. בכפרי� הסחורה ומכירת השכר בשרפת שמואל אהר�

כאשרעק נדכאי� כה עצמ� הרגישו ושותפו הוא אשר בזה פלא היה לא וזהיר, תמי� היותו ב
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העבירה שאי� הדיי� של ההרגעה ודברי הרב דברי א� ועל החמ�. את למכור שכחו כי לה� נודע
נפש. בפחי לביתו ושב חיי� בצלאל עדיי� נרגע לא כ�, כל חמורה

להסתפק רצה ולא המשרפה, בבית הנמצא מכול עוד ייהנה לבלתי נדר ונדר לאבל. נהפ� ְֵֶַָהסדר
יהא למע� יותר עוד לכת להרחיק רצה חיי� בצלאל המוכ�. השכר את לשפו� שעליו הרב שפסק במה

שמי�. כלפי חובתו ידי יצא אשר בטוח

ראה להירד� הספיק בטר� עוד אול� לישו�. שכב הסדר את שסיי� ולאחר במקצת, נרגע אז רק
ויצא התלבש תיכ� המקומות. באחד שריפה פרצה כי הבי� מיד אדומי�. השמי� והנה לחלו� מבעד
(אש) "פאזשאר"! קולות ונשמעו ברחוב התקבצו אנשי� להתאד�, השמי� הוסיפו בינתיי� החוצה.

האש. אחזה היכ� ידע לא ואיש ואנה, אנה רצו אנשי�

של השכר משרפת בית נמצא ש� מקו� לעיר, מחו� נמצאת השרפה כי נודע קלה שעה לאחר רק
הגיע כאשר באש. בערו עצמו המשרפות בית וכ� סמוכי� בתי� כמה שמואל. ואהר� חיי� בצלאל
רבי�, מי� דליי הביאו הדליקה. את מכבי� ברית בני ואינ� יהודי� אשר ראה למקו�, חיי� בצלאל

עליה�. להשתלט משיוכלו מדי גדולות היו הלהבות א�

שנית� מה כל אש. למאכולת היו עצמו המשרפות בית וכ� מסביב האיכרי� ובתי רב זמ� עבר לא
דוברומיסל. לעבר הלאה האש התפשטות את למנוע היה, לעשות עוד

בלהבות, רכושו כל עולה כיצד מביט הוא כאשר השרפה, בעת חיי� בבצלאל שהסתכלו הבריות
היה כאשר רק הנאה. מרוב רקד וממש שמחה מלא חיי� בצלאל היה כול� לתימהו� אול� לו. ָנד�
שותפו את והעיר העיירה אל רבה בשמחה ר� המשרפות מבית ופליט שריד עוד נשאר לא כי ְִֵבטוח
והודיה שבח � באש. עלתה שלה� השכר מבשלת כי הטובה הבשורה את לו ובישר שמואל אהר�
נדר נדרתי כ� ובי� כ� בי� שבו. מהחמ� עוד נהנה לא כי בטוחי� להיות נוכל עתה אמר � להקב"ה
כאשר אול� לכ� להסכי� שמואל אהר� אבה לא תחילה המשרפות. בבית אשר מכל עוד איהנה לבלתי
האלוקי� מאת א� כי זאת אי� כי ואמר הסכמה לאות ראשו הניע המשרפות בית אבד כ� בי� כי לו נודע

את מכרו שלא על כפרה זו פסח.ותהא ערב באותו ְֶָחמצ�

בגלל שחר. בטר� המדרש לבית והל� לילה באותו לישו� חיי� בצלאל עוד הל� לא שמחה מרוב
עתה דיברו הכול המדרש. בבית אנשי� מספר נמצאו וכבר מעיניה� שינה אחרי� ג� הדירו השריפה
בהגיע אול� חמצ�, את מכרו לא כי על לשותפי� כעונש באה השרפה כי דעה הביעו אחדי� בשריפה.
ואינו עכשיו קל ליבו בשרפה. רואה הוא וישועה כלל, עונש זה אי� כי אמר המדרש לבית חיי� בצלאל

ופרנסתו. רכושו את שקיפח על לדאוג מרבה

תימצא. הפרנסה וג� � אמר � ובריאות חיי� ה' יית� רק �

אשר על אשמי� עצמ� את הרגישו השותפי� ששני לאחר שבאה ועל בשריפה הכול דיברו עתה
השכני�. הערלי� מבתי באחד שהחלה הדליקה לסיבת לשאול שכחו בינתיי� חמצ�. את למכור שכחו

זה. היה מיוחד מאורע ואמנ� אירע, מה נודע היו� למחרת רק

התנפל פסח ערב באותו ביניה�. היה תמידי ריב אשר ערלי� כמה התגוררו המשרפות בית ליד
בו. נשמתו עוד כל ביתו אל הובא הערל צלעותיו. את שבר בו אשר ברזל במוט והכהו חברו על האחד

העיירה שיהודי שעה לילה באישו� הלה ק� אביו. נקמת את לנקו� שרצה ב� היה המוכה לערל
בטוח יהיה ולמע� ישנ�. יושביו כל אשר שעה השכ� בית את והצית לישו�, ושכבו הסדר את כבר ְָסיימו

מבחו�. הדלת את עליה� נעל נפשו, על יימלט לא הבית מדרי איש כי
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העבירה שאי� הדיי� של ההרגעה ודברי הרב דברי א� ועל החמ�. את למכור שכחו כי לה� נודע
נפש. בפחי לביתו ושב חיי� בצלאל עדיי� נרגע לא כ�, כל חמורה

להסתפק רצה ולא המשרפה, בבית הנמצא מכול עוד ייהנה לבלתי נדר ונדר לאבל. נהפ� ְֵֶַָהסדר
יהא למע� יותר עוד לכת להרחיק רצה חיי� בצלאל המוכ�. השכר את לשפו� שעליו הרב שפסק במה

שמי�. כלפי חובתו ידי יצא אשר בטוח

ראה להירד� הספיק בטר� עוד אול� לישו�. שכב הסדר את שסיי� ולאחר במקצת, נרגע אז רק
ויצא התלבש תיכ� המקומות. באחד שריפה פרצה כי הבי� מיד אדומי�. השמי� והנה לחלו� מבעד
(אש) "פאזשאר"! קולות ונשמעו ברחוב התקבצו אנשי� להתאד�, השמי� הוסיפו בינתיי� החוצה.

האש. אחזה היכ� ידע לא ואיש ואנה, אנה רצו אנשי�

של השכר משרפת בית נמצא ש� מקו� לעיר, מחו� נמצאת השרפה כי נודע קלה שעה לאחר רק
הגיע כאשר באש. בערו עצמו המשרפות בית וכ� סמוכי� בתי� כמה שמואל. ואהר� חיי� בצלאל
רבי�, מי� דליי הביאו הדליקה. את מכבי� ברית בני ואינ� יהודי� אשר ראה למקו�, חיי� בצלאל

עליה�. להשתלט משיוכלו מדי גדולות היו הלהבות א�

שנית� מה כל אש. למאכולת היו עצמו המשרפות בית וכ� מסביב האיכרי� ובתי רב זמ� עבר לא
דוברומיסל. לעבר הלאה האש התפשטות את למנוע היה, לעשות עוד

בלהבות, רכושו כל עולה כיצד מביט הוא כאשר השרפה, בעת חיי� בבצלאל שהסתכלו הבריות
היה כאשר רק הנאה. מרוב רקד וממש שמחה מלא חיי� בצלאל היה כול� לתימהו� אול� לו. ָנד�
שותפו את והעיר העיירה אל רבה בשמחה ר� המשרפות מבית ופליט שריד עוד נשאר לא כי ְִֵבטוח
והודיה שבח � באש. עלתה שלה� השכר מבשלת כי הטובה הבשורה את לו ובישר שמואל אהר�
נדר נדרתי כ� ובי� כ� בי� שבו. מהחמ� עוד נהנה לא כי בטוחי� להיות נוכל עתה אמר � להקב"ה
כאשר אול� לכ� להסכי� שמואל אהר� אבה לא תחילה המשרפות. בבית אשר מכל עוד איהנה לבלתי
האלוקי� מאת א� כי זאת אי� כי ואמר הסכמה לאות ראשו הניע המשרפות בית אבד כ� בי� כי לו נודע

את מכרו שלא על כפרה זו פסח.ותהא ערב באותו ְֶָחמצ�

בגלל שחר. בטר� המדרש לבית והל� לילה באותו לישו� חיי� בצלאל עוד הל� לא שמחה מרוב
עתה דיברו הכול המדרש. בבית אנשי� מספר נמצאו וכבר מעיניה� שינה אחרי� ג� הדירו השריפה
בהגיע אול� חמצ�, את מכרו לא כי על לשותפי� כעונש באה השרפה כי דעה הביעו אחדי� בשריפה.
ואינו עכשיו קל ליבו בשרפה. רואה הוא וישועה כלל, עונש זה אי� כי אמר המדרש לבית חיי� בצלאל

ופרנסתו. רכושו את שקיפח על לדאוג מרבה

תימצא. הפרנסה וג� � אמר � ובריאות חיי� ה' יית� רק �

אשר על אשמי� עצמ� את הרגישו השותפי� ששני לאחר שבאה ועל בשריפה הכול דיברו עתה
השכני�. הערלי� מבתי באחד שהחלה הדליקה לסיבת לשאול שכחו בינתיי� חמצ�. את למכור שכחו

זה. היה מיוחד מאורע ואמנ� אירע, מה נודע היו� למחרת רק

התנפל פסח ערב באותו ביניה�. היה תמידי ריב אשר ערלי� כמה התגוררו המשרפות בית ליד
בו. נשמתו עוד כל ביתו אל הובא הערל צלעותיו. את שבר בו אשר ברזל במוט והכהו חברו על האחד

העיירה שיהודי שעה לילה באישו� הלה ק� אביו. נקמת את לנקו� שרצה ב� היה המוכה לערל
בטוח יהיה ולמע� ישנ�. יושביו כל אשר שעה השכ� בית את והצית לישו�, ושכבו הסדר את כבר ְָסיימו

מבחו�. הדלת את עליה� נעל נפשו, על יימלט לא הבית מדרי איש כי
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המשפחה מבני שלושה כבמצודה. הייתה הישנה והמשפחה הבית על האש התפשטה מהר חיש
אשר והבהמות הסוסי� נשרפו כ� חיי�. נשרפו אחרי� וארבעה החלו� דר� בקפצ� עצמ� את הצילו

ברפת. היו

של מאכזריות� חלחלה הרגישו אחד מצד להרהר. ובמה לשוחח במה דוברומיסל לאנשי היה אז
שאול יצחק ר' מזה התרשמו בייחוד מישראל. אד� נשמת של הדרה כל את ראו שני מצד א� הגויי�
כל את מצאו השריפה, על פרטי� יותר להיוודע המדרש לבית בוקר באותו שניה� באו וכאשר וברו�.

עצומה. ובכוונה ר� בקול תהילי� וקוראת נאספת תהילי� חברת

דווקא רצה חיי� בצלאל כי היה נראה הקהל. כל ע� תהלי� ואמר הבימה על עמד חיי� בצלאל
שניזוק, רב היזק על נשבר שליבו כמי הייתה לא שלו התהלי� ואמירת בוקר באותו המקריא להיות
שמחה. בעל עצמו את מרגיש חיי� בצלאל כי היה ברור הקב"ה. לפני והודיה שבח שנות� כמי אלא

לברו� שאול יצחק ר' אמר � פשוט מיהודי דוגמא ל� הלמדני�הנה עליו מביטי� כ� פי על וא� �
בעולמ�. חלק לה� שאי� האר� כעמי למטה מלמעלה

בש� שמעתי אבי מפי � השכל: מוסר אלה מכל להסיק רצה שאול יצחק ור' עימו, הסכי� ברו�
יבולה. את ותת� מי� תשתה השמי� למטר אשר זרועה כשדה הפשוט איש נמשל כי הבעלֿש�ֿטוב
שהוא המצייר וכמו יבולה. את תית� ולפיו אותה משקה בעליה אשר השלחי� בית כשדה חכ� והתלמיד
הדר כפי באמת ה� כאשר ותבואתה השדה את מצייר כאשר היא אומנותו כל הנה בציור נפלא אמ�
הוא וכ� יותר. גדול אמ� הוא הרי לטבע יותר מתאי� שציורו אומ� וכל הקב"ה, בה שהטביע הטבע
טוב הוא ממנה שהיבול להיות ויכול השלחי� בית כשדה הוא הרי תורה ב� תורה. וב� הפשוט באיש
השמי� למטר אשר בשדה הוא האמת, שהוא הקב"ה שהטביע הטבע הדר אבל רגילה. שדה מיבול יותר

השלחי�. מבית יותר מי� תשתה

הנפח. ב� שמואל נחו� מפי ג� ללמוד מה לו היה כי העובדה ברו� בעיני הייתה גדול חידוש
על ג� ממנו שמע בדובראבנא, אשר בישיבה בלימודו שעשה הגדול החיל על מפיו ששמע לאחר

למד. שמה� אד� בני ע� פגישותיו

כ� על בביקורת תמיד הצביע הוא ג� החסידות. מתורת מושפע כבר היה נחו� שמואל ג�
היו. אחר עול� בני כאילו בביטול עליה� ומסתכלי� ההמו� מאנשי עצמ� פורשי� שהלומדי�

להתפרנס מנת על עשה זה דבר קמח. בטחנת ביו� שעות כמה עוזר נחו� שמואל היה בדובראוונא
שמו שמי�. וירא מופלג למד� שהיה הירש ירחמיאל ר' ושמו ליהודי שייכת הייתה הטחנה כפיו. מיגיע
מסתכל היה הירש ירחמיאל ר' אותו המדרשות. מבתי באחד שאמר הגמרא שיעור בגלל מפורס� היה
מאנשיו, לאחד מיחסו זאת לראות היה יכול נחו� ושמואל פשוטי�, המו� אנשי על באיבה וא� בבוז

לטחנה. תבואה המביאות העגלות את ולפרוק לטעו� הייתה שמלאכתו שמעו�, ברו�

שמעו�, ברו� היה הראשו� נחו�. שמואל מלבד עוזרי�, שני היו הטחנה בעל הירש, ירחמיאל לר'
גדולה שהייתה כמה שמעו�: ברו� של הגמור היפוכו שהיה קלמ�, אפרי� ר' � והשני סופר, כבר שעליו
בעלֿפה ללמוד נוהג שהיה קלמ�, אפרי� ר' של למדנותו גדולה הייתה כ� שמעו� ברו� של בורותו

הריחיי�. ליד עמדו עת בכל

הירש, ירחמיאל ההבדלר' בעיניו גדול כמה עד האלה האנשי� לשני ביחסיו הוכיח הבית, בעל
תורה, בדברי תכופות איתו ושוחח רבה הערכה גילה קלמ� אפרי� לר' פשוט. אד� לבי� למד� בי�
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פשוטי� לאנשי� בידידות התייחס קלמ� אפרי� ר' דווקא נפש. ושאט בוז גילה שמעו� ברו� כלפי ואילו
את הירש ירחמיאל לר' מזכיר היה הוא השני, לפועל יחסו על הבית בעל את תכופות מוכיח והיה
שומע היה הירש ירחמיאל ר' לעצמ�", טובה תחזיק אל הרבה תורה למדת "א� ז"ל: חכמינו מאמר
ברו� כלפי יחסו את שינה לא הדבר א� הלמד�, קלמ� אפרי� ר' ע� להתווכח מעיז שאינו כמי בשקט,
ומדכאו. מעליבו בעבודה, בו מתעמר היה הוא נוכח. היה לא קלמ� אפרי� ר' כאשר במיוחד שמעו�,

אותו לטחו�. מה היה לא שבה� הימי� אחד זה היה הבא: המחזה את נחו� שמואל ראה פע�
ורבנ� רבי מחלוקת העירוב), (את באיל�" "נת� של בסוגיה שיעורו את הירש ירחמיאל ר' השמיע בוקר
לטחנה בא כאשר מרומ�. רוח במצב כ� משו� עצמו וחש חרי�, פלפול אמר זה בעניי� ל"ג). (עירובי�

ויכוח. ביניה� והתפתח הפלפול, על קלמ� אפרי� ר' בפני חזר

שמעו� ברו� אפוא, התכנס, לעשות. מה היה לא ובטחנה בתורת�, שקועי� היו הלמדני� שני
התורה, דברי את להבי� מסוגל שאינו על הנפש עגמת מפני אולי תהלי�. פסוקי לומר והחל בפינתו

מעיניו. זולגות דמעות החלו

אומר שמעו� שברו� הבחי� הירש ירחמיאל ור' התורנית, שיחת� את הלמדני� שני סיימו בינתיי�
בדרכו א� בהתלהבות, אות� ואמר שבתהלי�, ההלל לפרקי הגיע הוא בדמעות. ומתמוגג תהלי�
הירש וירחמיאל משובשות. מפיו יצאו רבות מלי� בשלמות�. המלי� את שיאמר מבלי הע�ֿארצית

ולעג: זלזול של בטו� באומרו והפסיקו, שמעו� לברו� ניגש

שסיי� לאחר אותו". אתה מבכה שא� אלא וקוברו, ההלל את הנ� שקוטל שמעו�, ברו� די, ְִ"לא
שלו. מה"חכמה" בצחוק פר� דבריו את

ומושפל. מבויש וישב נדה�, שמעו� ברו�

נברא יהודי, מפי היוצאת לקב"ה שבח של מלה מכל כי אומרי� "חכמינו רתח: קלמ� אפרי� ר'
נימה נקראו. יד� שעל אלה עבור יושר מליצי נעשי� המלאכי� פשוט. אד� או למד� זה א� בי� מלא�,

בדבריו. נשמעה חריפה תוכחה של

"המלאכי� קלמ�: אפרי� ר' של הערתו על והגיב לצחוק, עדיי� המשי� הירש ירחמיאל ר'
ונכי�...". מומי� בעלי ה� לשער, יש שמעו�, ברו� של אלו כגו� ממלי� שנבראי�

מחי הנבראי� המלאכי� נראי� לדעת�, בנימה"וכיצד, קלמ� אפרי� ר' שאל � שלנו"? התורה דושי
עצמית. ביקורת של

יצוקי� וחזקי�, בריאי� "ה� � בפשיטות הירש ירחמיאל ר' השיב � ידינו" על הנבראי� "המלאכי�
הכבוד". לכסא היישר וזמרה בשירה ופורחי� כשמש, מאירי� ה� וחלמיש, מברזל

לפי מומי� בעלי שה� המלאכי� כי לי נדמה קלמ�] אפרי� ר' [=ענה הירש! ירחמיאל ר' "לא,
מברזל". ויצוקי� וחזקי� בריאי� ה� שלדעת� מהמלאכי� יותר הקב"ה לפני חביבי� דברי�,

אפרי� ר' של בנוכחותו שמעו� בברו� לפגוע שלא נזהר מאז כ�. על השיב לא הירש ירחמיאל ר'
הליכה על להקפיד מנהגו כלפי ובמיוחד שמעו� ברו� של תמימותו כלפי טינתו מאז גדלה מאיד� קלמ�.
מלאכתו עושה שאינו על להוכיחו החל א� הוא בצבור. להתפלל כדי הכנסת לבית ביו� פעמיי�

הכנסת. לבית להליכה זמ� "מבזבז" והוא באמונה

דעה לי לחוות זכות כל ל� "ואי� בצבור: להתפלל הכנסת לבית ללכת זכותו על עמד שמעו� ברו�
מהעבודה". הנני פטור טובי� וימי� שבשבתות כש� זה, בעניי�
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פשוטי� לאנשי� בידידות התייחס קלמ� אפרי� ר' דווקא נפש. ושאט בוז גילה שמעו� ברו� כלפי ואילו
את הירש ירחמיאל לר' מזכיר היה הוא השני, לפועל יחסו על הבית בעל את תכופות מוכיח והיה
שומע היה הירש ירחמיאל ר' לעצמ�", טובה תחזיק אל הרבה תורה למדת "א� ז"ל: חכמינו מאמר
ברו� כלפי יחסו את שינה לא הדבר א� הלמד�, קלמ� אפרי� ר' ע� להתווכח מעיז שאינו כמי בשקט,
ומדכאו. מעליבו בעבודה, בו מתעמר היה הוא נוכח. היה לא קלמ� אפרי� ר' כאשר במיוחד שמעו�,

אותו לטחו�. מה היה לא שבה� הימי� אחד זה היה הבא: המחזה את נחו� שמואל ראה פע�
ורבנ� רבי מחלוקת העירוב), (את באיל�" "נת� של בסוגיה שיעורו את הירש ירחמיאל ר' השמיע בוקר
לטחנה בא כאשר מרומ�. רוח במצב כ� משו� עצמו וחש חרי�, פלפול אמר זה בעניי� ל"ג). (עירובי�

ויכוח. ביניה� והתפתח הפלפול, על קלמ� אפרי� ר' בפני חזר

שמעו� ברו� אפוא, התכנס, לעשות. מה היה לא ובטחנה בתורת�, שקועי� היו הלמדני� שני
התורה, דברי את להבי� מסוגל שאינו על הנפש עגמת מפני אולי תהלי�. פסוקי לומר והחל בפינתו

מעיניו. זולגות דמעות החלו

אומר שמעו� שברו� הבחי� הירש ירחמיאל ור' התורנית, שיחת� את הלמדני� שני סיימו בינתיי�
בדרכו א� בהתלהבות, אות� ואמר שבתהלי�, ההלל לפרקי הגיע הוא בדמעות. ומתמוגג תהלי�
הירש וירחמיאל משובשות. מפיו יצאו רבות מלי� בשלמות�. המלי� את שיאמר מבלי הע�ֿארצית

ולעג: זלזול של בטו� באומרו והפסיקו, שמעו� לברו� ניגש

שסיי� לאחר אותו". אתה מבכה שא� אלא וקוברו, ההלל את הנ� שקוטל שמעו�, ברו� די, ְִ"לא
שלו. מה"חכמה" בצחוק פר� דבריו את

ומושפל. מבויש וישב נדה�, שמעו� ברו�

נברא יהודי, מפי היוצאת לקב"ה שבח של מלה מכל כי אומרי� "חכמינו רתח: קלמ� אפרי� ר'
נימה נקראו. יד� שעל אלה עבור יושר מליצי נעשי� המלאכי� פשוט. אד� או למד� זה א� בי� מלא�,

בדבריו. נשמעה חריפה תוכחה של

"המלאכי� קלמ�: אפרי� ר' של הערתו על והגיב לצחוק, עדיי� המשי� הירש ירחמיאל ר'
ונכי�...". מומי� בעלי ה� לשער, יש שמעו�, ברו� של אלו כגו� ממלי� שנבראי�

מחי הנבראי� המלאכי� נראי� לדעת�, בנימה"וכיצד, קלמ� אפרי� ר' שאל � שלנו"? התורה דושי
עצמית. ביקורת של

יצוקי� וחזקי�, בריאי� "ה� � בפשיטות הירש ירחמיאל ר' השיב � ידינו" על הנבראי� "המלאכי�
הכבוד". לכסא היישר וזמרה בשירה ופורחי� כשמש, מאירי� ה� וחלמיש, מברזל

לפי מומי� בעלי שה� המלאכי� כי לי נדמה קלמ�] אפרי� ר' [=ענה הירש! ירחמיאל ר' "לא,
מברזל". ויצוקי� וחזקי� בריאי� ה� שלדעת� מהמלאכי� יותר הקב"ה לפני חביבי� דברי�,

אפרי� ר' של בנוכחותו שמעו� בברו� לפגוע שלא נזהר מאז כ�. על השיב לא הירש ירחמיאל ר'
הליכה על להקפיד מנהגו כלפי ובמיוחד שמעו� ברו� של תמימותו כלפי טינתו מאז גדלה מאיד� קלמ�.
מלאכתו עושה שאינו על להוכיחו החל א� הוא בצבור. להתפלל כדי הכנסת לבית ביו� פעמיי�

הכנסת. לבית להליכה זמ� "מבזבז" והוא באמונה

דעה לי לחוות זכות כל ל� "ואי� בצבור: להתפלל הכנסת לבית ללכת זכותו על עמד שמעו� ברו�
מהעבודה". הנני פטור טובי� וימי� שבשבתות כש� זה, בעניי�
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ע�ֿהאר� "בשביל � לפגוע בכוונה הירש ירחמיאל ר' השיב � לתפילותי�" זקוק אינו הקב"ה "אבל
בבית". בתפילה די כמות�

"והקב"ה � אמר � אעשה" "מה בעיניו: ניקוו ודמעות שמעו�, ברו� של לליבו מאוד נגעו הדברי�
מבלי שקי�, לסחיבת זמני את להקדיש עלי נגזר לכ� ונוס� למד�, להיות כדי כישרונות לי העניק לא

שיעור"?! לשמוע פנאי לי שיישאר

האחיי� את שאול. יצחק ר' של חברו מהרקי, יחיאל שלו� ר' בש� אחיי�, היה הירש ירחמיאל לר'
וכאשר טוב, ש� הבעל לתורת מכבר נתפס יחיאל שלו� ר' בני�. חשו� שהיה כיו� בביתו החזיק הזה

לו: אמר והפשוט, התמי� שמעו� ברו� את מעליב דודו את שמע

והטהור התמי� הלב בעלי הפשוטי� היהודי� בעיניו חביבי� כי אמר טוב ש� הבעל דודי! �

בלמדנות�. המתגאי� הלמדני� מאשר

להתייחס שהחל הטוח�, על השפיעו ודבריו ותלמידיו, טוב ש� הבעל על בהרחבה לו סיפר הוא
שמעו�. לברו� יותר יפה בצורה

*

שאול: יצחק רבי עלֿידי שנמסרו טוב, ש� הבעל מתורות

לעול� למטה הנשמה את שולח והקב"ה דרקיעא, במתיבתא הקב"ה מפי תורה לומדת הנשמה א.
צרי� ומצוות תורה בענייני "אני" במדרגת באמת שהוא מי אפילו ל"אי�". ה"אני" את להפו� כדי הזה

הפשוט. היהודי של התמימה הפשטות לעומת אפסותו את לדעת "אי�", � מה"אני" לעשות

*

לו נעשית � זכה לא חיי�, ס� לו נעשית � "זכה ב): עמוד ע"ב, ד� (יומא ז"ל חכמינו אמרו ב.
מאמי� הוא (כאשר לה באומ� רבא): שאמר (וזהו רבא דאמר והיינו התורה), לימוד (לגבי מיתה ס�
דמותא. סמא � בה) מאמי� אינו (כאשר לה אומ� בלא חיי�), ס� היא (הרי דחיי סמא � בתורה) � בה
חכמה, היא התורה הלא � התורה לימוד בעניי� אמונה ושל זכות של עניינ� מה המוות)". ס� (הריהי
ותורה מהשכל, שלמעלה בדבר היא אמונה הלא זאת: ועוד המוח? ביגיעת נקני� ומדע חכמה וכל
למיימיני� רבא: "אמר ב): עמוד פ"ח (ד� שבת בגמרא והנה � האמונה. עניי� בה נופל אי� חכמה שהיא
כוח� בכל עסוקי� � "למיימיני� רש"י: ופירש דמותא", סמא � בה למשמאילי� דחיי, סמא � בה
יש תורה של ודיבור דיבור בכל כי פשוטה באמונה לדעת צרי� תורה הלומד סודה". לדעת וטרודי�
פועל כזה לימוד רק שבה. הפנימי הסוד את לדעת השכל את ולאמ� המוח את לייגע ועליו פנימי, סוד
יוסי� א� הרי � הלימוד ידי על ז� נעשה תורה הלומד א� � "זכה" וזהו: התורה. בלומד וזיכו� טוהר
(כיו� התורה לימוד עלֿידי ז� נעשה לא תורה הלומד וא� חיי�. ס� לו נעשית כזה, באופ� ללמוד
דמותא. סמא לו נעשית אז � וגס עב נעשה הוא אדרבא, אלא, שבתורה), הפנימיות את מחפש שאינו

*

שמי�, יראת היא "ירושלי�" תורה". די� על דיניה� שהעמידו על אלא ירושלי� חרבה "ולא ג.
שמי�. היראת מחזקת � הדי� משורת ולפני� שמי�, היראת מחרבת תורה די� פי על רק שהיא וההנהגה
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פ"ד] שבט [אמצע

שו"ב שי' ישעי' מו"ה

לומד כי נודעתי שייני� שי' ליב ארי' ר' הרב ידידינו ע"י

ממזכי להיות חלקו אשרי השומעי�, לפני יו� בכל תניא הוא

לימוד על זמ� קביעות לעשות הדבר ונכו� ראוי אמנ� הרבי�,

ת"ל לה� יש כי ושמעתי בע"פ דא"ח לחזור וכ� ברבי�, דא"ח

המצא ובודאי דא"ח לחזור בעזה"י ביכולתו אשר שי' נכבד רב

בחלישות הוא שהעני� ורק לשמוע, וחפצי� התאבי� ימצאו�

המוסרית החובה לדעת עליכ� יחיו תו"ת תלמידי את� אמנ�

במקומו איש איש כי הקדש פני מאת נסוכה עליכ� אשר

ה� התורה לימוד דבר על לעורר עסקו יהי' מגורו ומקו�

חדרי�, בדבר וה� ודא"ח בנגלה קבועי� בשיעורי� לגדולי�

וידענו תורה, אלא טוב ואי� וטוב, בחיי� חלקכ� זה כי ולדעת

באמונה וההתעסקות ההשתדלות הוא העיקר כי ידענו ג�

וכמבואר רב, בסיוע מסייע קדושי' אבות זכות כי פשוטה

ומדוייק ומודגש אותו מסייעי� לטהר הבא בעני� בדא"ח

האד� על עליונה קדושה נמשכת זו ומקדושה פכ"ז בתניא

מפני דאינו ית', לעבודתו ועצו� רב סיוע לסייעו ליטהר

ג� אלא סעודתו, לאחר א"ע שכופה מה בלבד האתכפיא

אופני' בכמה היא בתורה וההתעסקות בתורה, אז שעוסק

איז ער זולתו, שילמוד ומשתדל הגור� ובפרט בעצמו שלומד

ראשונה בהשקפה הרי לסעודה, קרואי' הקורא וכמו שמש, א

וטיב השליח חריצו' לסיבת אמנ� בלבד, שליח רק הוא

ביתר השמחה מתגדל אז הקרואי' ובאי� בזה התעסקותו

עבודה עצמו על לוקח שהוא מי דא וכגוונא עז, ויתר שאת

שיעורי אל לבוא אנשי' לקרוא בקדש ומשרת משמש להיות

בזה ולהתעסק להשתדל הש"ק ביו� ובפרט בחול הלימודי�

על בניה� ובני בניה� ה� הרבי� וזכות לו, שככה איש אשרי

כבי' בתורה, קורא בעני� פל"ז בתניא וכמ"ש יחול, ראשו

להקב"ה שקורא דהיינו כו' אליו שיבוא לחבירו הקורא כאד�

בא� הוא ברור ודבר דרבי�, תורה ובפרט דוקא, התורה ע"י

פועל הי' זה עני� רוממות הפלאת בגודל מתבונ� אד� שהי'

על לעורר� אנשי� אסיפות ולאסו� בחו� לעמוד בעצמו

דורש לכל היא פתוחה ישראל ולב היהדות וחיזוק התורה

ואופ� במעורר תלוי והכל והעבודה, התורה על ומעורר

עבודתו.

ביד�, טוב גורל אשר ת"ל הזכאי� אחד הנ� אתה ועתה

הנה שמי�, במלאכת להתעסק עלי� גזרה העליונה שההשגחה

א� בידי ונר� ביד� נרי ז"ל וכאמר� הוא, ביד� אלקי� נר

זאת בעבודת� נא התחזק נר�, משמר הנני נרי משמר אתה

שי' הרב כבוד את ותעורר אמיתי בהתעוררות נא והתעורר

ויתעוררו עמכ� השי"ת ויהי בע"פ, ברבי� דא"ח חזרת ע"ד

יהי ואור כה עד באמנה היו כאשר שי' אנ"ש ידידינו לב

במושבות�.

והדו"ש. כאו"נ ושלו� ברכה והי'

[aqy 'nr '` jxk v"iixden w"b`]
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לתנור בנוגע הוא כ� כמו לש�, תבוא בוודאי בסו� החמה

זאת בכל מכ�, לאחר רק ויידלק קר כעת שהוא למרות החשמלי,

מבשל נחשב הוא הרי ידלק החשמלי התנור שבוודאי מאחר

ח�. הוא התנור עתה כבר כאילו ממש,

הא� ההלכה: בספרות נידונה כבר דומה סוגיה למעשה,

נכרי יבוא זמ� שלאחר הכירה, גבי על כלי להניח ליהודי מותר

בשולחנו הזק� אדמו"ר פסק זה ובעניי� ע"פוידליקה. סכ"ז רנג (סי'

סו) סי' אסורתרוה"ד שהדבר ,mixteq ixacn.

שעו� לגבי מדוע פעולה, באותה כא� שמדובר כיו� לכאורה,

מדאורייתא? בישול איסור זהו שבת

המקרי�: שני בי� גדול הבדל יש פראנק, הרב מסביר אלא,

אד�, ב� ידי על תיעשה המיח�) (או האש הדלקת בו במצב

שלמרות היא, לכ� הסיבה מדרבנ�. רק הוא האיסור אז הרי

התנור, את כ� אחר יסיק שהנכרי לוודאי קרוב כי יודעי� שאנו

באפשרותנו אי� עצמאית, דעה בעל הוא שהנכרי מאחר הרי

הכל, ככלות אחרי התנור. את ידליק אכ� שהוא בוודאות לדעת

שתעלה סיבה מכל כ� מלעשות ימנע שהוא אפשרות קיימת

שבת, בשעו� זאת, לעומת שהמיח�mighaenבדעתו. אנו

לבוא שסופה חמה ליד אד� כופת לדי� דומה זה והרי יידלק,

שזהו והרי מעכשיו, ח� התנור כאילו הדבר נחשב ולכ� בוודאי,

מדאורייתא. מבשל

בשיעור הרמב"� מדברי להביא נית� זה לחילוק ומקור

היומי:

ידו, לתו� יתננה ואל הסלע על אחת לפניו ("יניח מפסיקתו

את שמניח שבזה רואי�, בידיי�") התרומה יטמא שלא כדי

הסלע, על בידיי�,`epiהכיכר התרומה את כמטמא נחשב

שהוא הטע�rceiלמרות בידיו. ותטמא מש� יקחנה שהנכרי

שהוא יתכ� סו� וסו� עצמאית, דיעה בעל הוא שהנכרי הוא, לכ�

בידיי�. התרומה טימוא כא� אי� כ� וא� מש�, התרומה יקח לא

(88 'nr ,zayd al)
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שו"ב שי' ישעי' מו"ה

לומד כי נודעתי שייני� שי' ליב ארי' ר' הרב ידידינו ע"י

ממזכי להיות חלקו אשרי השומעי�, לפני יו� בכל תניא הוא

לימוד על זמ� קביעות לעשות הדבר ונכו� ראוי אמנ� הרבי�,

ת"ל לה� יש כי ושמעתי בע"פ דא"ח לחזור וכ� ברבי�, דא"ח

המצא ובודאי דא"ח לחזור בעזה"י ביכולתו אשר שי' נכבד רב

בחלישות הוא שהעני� ורק לשמוע, וחפצי� התאבי� ימצאו�

המוסרית החובה לדעת עליכ� יחיו תו"ת תלמידי את� אמנ�

במקומו איש איש כי הקדש פני מאת נסוכה עליכ� אשר

ה� התורה לימוד דבר על לעורר עסקו יהי' מגורו ומקו�

חדרי�, בדבר וה� ודא"ח בנגלה קבועי� בשיעורי� לגדולי�

וידענו תורה, אלא טוב ואי� וטוב, בחיי� חלקכ� זה כי ולדעת

באמונה וההתעסקות ההשתדלות הוא העיקר כי ידענו ג�

וכמבואר רב, בסיוע מסייע קדושי' אבות זכות כי פשוטה

ומדוייק ומודגש אותו מסייעי� לטהר הבא בעני� בדא"ח

האד� על עליונה קדושה נמשכת זו ומקדושה פכ"ז בתניא

מפני דאינו ית', לעבודתו ועצו� רב סיוע לסייעו ליטהר

ג� אלא סעודתו, לאחר א"ע שכופה מה בלבד האתכפיא

אופני' בכמה היא בתורה וההתעסקות בתורה, אז שעוסק

איז ער זולתו, שילמוד ומשתדל הגור� ובפרט בעצמו שלומד

ראשונה בהשקפה הרי לסעודה, קרואי' הקורא וכמו שמש, א

וטיב השליח חריצו' לסיבת אמנ� בלבד, שליח רק הוא

ביתר השמחה מתגדל אז הקרואי' ובאי� בזה התעסקותו

עבודה עצמו על לוקח שהוא מי דא וכגוונא עז, ויתר שאת

שיעורי אל לבוא אנשי' לקרוא בקדש ומשרת משמש להיות

בזה ולהתעסק להשתדל הש"ק ביו� ובפרט בחול הלימודי�

על בניה� ובני בניה� ה� הרבי� וזכות לו, שככה איש אשרי

כבי' בתורה, קורא בעני� פל"ז בתניא וכמ"ש יחול, ראשו

להקב"ה שקורא דהיינו כו' אליו שיבוא לחבירו הקורא כאד�

בא� הוא ברור ודבר דרבי�, תורה ובפרט דוקא, התורה ע"י

פועל הי' זה עני� רוממות הפלאת בגודל מתבונ� אד� שהי'

על לעורר� אנשי� אסיפות ולאסו� בחו� לעמוד בעצמו

דורש לכל היא פתוחה ישראל ולב היהדות וחיזוק התורה

ואופ� במעורר תלוי והכל והעבודה, התורה על ומעורר

עבודתו.

ביד�, טוב גורל אשר ת"ל הזכאי� אחד הנ� אתה ועתה

הנה שמי�, במלאכת להתעסק עלי� גזרה העליונה שההשגחה

א� בידי ונר� ביד� נרי ז"ל וכאמר� הוא, ביד� אלקי� נר

זאת בעבודת� נא התחזק נר�, משמר הנני נרי משמר אתה

שי' הרב כבוד את ותעורר אמיתי בהתעוררות נא והתעורר

ויתעוררו עמכ� השי"ת ויהי בע"פ, ברבי� דא"ח חזרת ע"ד

יהי ואור כה עד באמנה היו כאשר שי' אנ"ש ידידינו לב

במושבות�.

והדו"ש. כאו"נ ושלו� ברכה והי'
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áìàeðéæàäïåùàøòîLúå äøaãàå íéîMä ©«£¦¬©¨©−¦©«£©¥®¨§¦§©¬
éô-éøîà õøàäi''yx:áìfz éç÷ì øènk óøré ¨−̈¤¦§¥¦«©«£³Ÿ©¨¨Æ¦§¦½¦©¬

íéáéáøëå àLã-éìr íøérNk éúøîà ìhk©©−¦§¨¦®¦§¦¦´£¥¤½¤§¦§¦¦−
áNr-éìri''yx:âìãâ eáä àø÷à ýåýé íL ék £¥¥«¤¦²¥¬§Ÿ̈−¤§¨®¨¬−Ÿ¤
eðéäìàìi''yx:éåìã-ìë ék Bìrt íéîz øevä ¥«Ÿ¥«©Æ¨¦´¨«¢½¦¬¨

øLéå ÷écö ìår ïéàå äðeîà ìà ètLî åéëøc§¨−̈¦§¨®¥³¡¨Æ§¥´½̈¤©¦¬§¨−̈
àeäi''yx:äLwr øBc íîeî åéða àl Bì úçL «¦¥¬²−Ÿ¨¨´¨®¬¦¥−

ÚÓL˙Âא ÏÏÓ‡Â ‡ÈÓL e˙Èˆ‡«ƒ¿«»∆¡«≈¿ƒ¿«

:ÈÓÙ È¯Ó‡ ‡Ú¯‡בÌq·È «¿»ƒ¿≈Àƒ¿««

‡ÏËk Ïa˜˙È È�ÙÏe‡ ‡¯ËÓk¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿««¿«»

ÏÚ ÔÈ·L�„ ‡¯ËÓ ÈÁe¯k È¯ÓÈÓ≈¿ƒ¿≈ƒ¿»¿»¿ƒ«

ÏÚ È„ ‡LB˜ÏÓ ÈÒÈÒ¯Îe ‰‡˙„ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«¿»ƒ«

:‡aNÚג‡�‡ ÈÈ„ ‡ÓLa È¯‡ ƒ¿»¬≈ƒ¿»«¿»«»

:‡�‰Ï‡ Ì„˜ ‡˙e·¯ e·‰ ÈÏˆÓ¿«≈»¿»»»¡»»»

‡¯Èד È‰B„·BÚ ÔÈÓÏL„ ‡ÙÈ˜z«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¬≈

‡�ÓÈ‰Ó ‡‰Ï‡ ‡�È„ d˙Á¯‡ Ïk»…¿»≈ƒ»¡»»¿≈¿»

ÔÓc ˜Ù� ‡Ï ‰ÏÂÚ È‰BÓ„˜ ÔÓ„¿ƒ»»ƒ«¿»»»≈¿ƒ

:‡e‰ ËÈL˜Â ÈkÊ Ì„˜הeÏÈaÁ √»««¿«ƒ¬ƒ

é"ùø

(‡)ÌÈÓM‰ e�ÈÊ‡‰.,י�ראל� �ה� מתרה �אני «¬ƒ«»«ƒְְְֲִִֵֶֶֶַָָ

לה� אמר�י ��� ��בר עדי� א�� �א��ו�הי� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

�ה� העיד ול�ה האר�". "ות�מע וכ� עדי�, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�הי�

למחר וד�, ��ר 'אני מ�ה: אמר ואר�? ְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹ�מי�

עלינ� ק�לנ� לא י�ראל: יאמר� א� מת, ְְְֲִִִִֵֵֵַָָֹֹאני

�ה� העיד לפיכ� �מכחי��'? �א מי ְְְִִִִִֵֶַַָָָָה�רית,

�א� וע�ד, לע�ל�. ק�מי� �ה� עדי� ואר�, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�מי�

�רי� ��� ה�פ� �כר�: וי�נ� העדי� יב�א� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָיז��,

וא� ט��, י�נ� וה�מי� יב�ל�, ��� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוהאר�

�ח�ה: העדי� יד �ה� �היה יא)יתח�ב� (לעיל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

י ולא ה�מי� את לא"ועצר והאדמה מטר היה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

על מהרה", "ואבד�� :�� ואחר יב�ל�", את ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָת��

��כבי�: הע�בדי Ënk¯(·)ידי Û¯ÚÈ.היא ז� ְְִֵֵָָ«¬…«»»ִ

��ת�י ��רה �פניכ�, א�מר �אני ��עיד�, ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהעד�ת

לע�ל�,לי�ראל ח�י� �ה�א�היא ה�ה ��טר ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

לע�ל�, טל(ספרי)ח�י� ה�מי� יערפ� �א�ר ְֲִִֶַַַַַַַָָָ

וכ�.Û¯ÚÈ�מטר: י�י�, סה)ל��� "ירעפ��(תהלי� ָָ«¬…ְְְֲִִֵַ

לג)���", טל":(לקמ� Ïhk"יערפ� Ïfz.(ספרי) ְֶַַָָƒ«««
�מחי� עצבי��ה�ל �� י� �ה�טר לפי ,�� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

�ג�� ,(�� עצבי� י� אחרי�: (ספרי� ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָל�ר��ת

יי�: מלא ��ר� �היה �מי �רכי� .Ì¯ÈÚNkה�לכי ְְִִִֵֵֶַָָָָƒ¿ƒƒ
סערה ר�ח מהל��� מטרא', '�ר�חי �תר��מ�: ְְְְְְִֵַַַָָָ

�מג�לי� הע�בי� את מחזיקי� ה�ל� ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָהר�ח�ת

ל�מדיה�: את מג�לי� ��רה �ברי א� ְְְְִִֵֵֶֶַַָָא�ת�,

ÌÈ·È·¯ÎÂ.רה��� �� על לי ונראה מטר. ט�י ¿ƒ¿ƒƒְְִִִֵֵֶֶַָָָ

אמר: �א� �מה רביב נקרא כא)�ח� (בראשית ְְְְִִֵַַַָָָָ

ק�ת": (גראזגוויכס),.„L‡"ר�בה ארברי"� ֶַָ∆∆
האר� �ירק:עטיפת קר�י.NÚ·מכ�ה אחד קלח ְֲִֶַָָ�ְֶֶָ≈∆ֶֶַָָ

ע�ב: קר�י לעצמ� �מי� מי� וכל ÌL(‚)ע�ב, Èk ְְְִִֵֵֶֶַָָƒ≈
‡¯˜‡ �מ�.‰' '�א�ר', �ל��� מ��� '�י' הרי ∆¿»ְְְֲֲִִֵֵֶַַ

כג) ואז�ר:(ויקרא ��אקרא האר�", אל תב�א� ְְְְִֶֶֶֶֶָָָָֹ"�י

מ�א� �מ�. �ברכ� לאלהינ� �דל הב� א�� ה', ��ְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

אחר מלכ�ת�", �ב�ד �� "�ר�� �ע�ני�: ְְְִֵֶַַַָָאמר�

���ק�� טז)�רכה ÌÈÓz(„):(תענית ¯ev‰ ְְִֶַָָָ«»ƒ
BÏÚt.,חזק �ה�א �י על עלא� �רענ�ת ���ביא »√ְִִֵֶֶַַָָ�ְַָ

�י �די�, א� �י מביא ה�א ��ט� לא רצ�נ�, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֹע�ברי

�על�: ‡eÓ�‰�מי� Ï‡.�צדקת ל��יקי� ל��� ֳִָָ≈¡»ְְִִִֵַַַָָ

ה�א, �גמ�ל�,לע�ל� את ��אחר �י על וא� ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

�בריו: את לאמ� ÏÂÚס�פ� ÔÈ‡Â.�לר�עי א� ְְֵֶָָָ¿≈»∆ְִַָָ

ה�ה: �ע�ל� צדקת� �כר ‰e‡מ��� ¯LÈÂ ˜Ècˆ. ְְְִֵֶַַַָָָָ«ƒ¿»»
�ינ�, את עליה� מצ�יקי� וי�רה�ל רא�י וכ� ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ

להצ�יק�: ורא�י ה�א וי�ר ה�ר��ת מ�י צ�יק ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָלה�.

(‰)'B‚Â BÏ ˙ÁL.��לה ח�יל� ולא�תר��מ�: ƒ≈¿ְְְְִַַָ

ÌÓeÓלי�: ÂÈ�a.�ה�חית� וה�חתה הי�, �ניו ֵ»»»ְְְִִֶַָָָָָ

מ�מ�: ÌÓeÓהיא ÂÈ�a.ולא היה �ניו �ל מ�מ� ִָ»»»ְֶָָָָָֹ

LwÚמ�מ�: ¯Bc.מ� �מע�ל, ג)�:עק�� (מיכה ƒ≈ְָ�ְָ

'חל�ה מ�נה: �בל��� יע���", הי�רה �ל ְָ�ְְְְְִִֵֶַַָָָָ"ואת

ועק���ת': עק�מ�ת .ÏzÏ˙Ùe���יה ֲֲִֶֶַָ¿«¿…
פערוויקקעלט), (פערדרעהט, אנטורטיליי"�

סביב�ת א�ת� �מ�יפי� א�ת� ���דלי� ה�ה ְְְִִִִִֶֶַַַ��תיל
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ìzìúôei''yx:åäìáð ír úàæ-eìîâz ýåýéì §©§«Ÿ©§Ÿ̈Æ¦§§½Ÿ©¬¨−̈
éáà àeä-àBìä íëç àìåðw EENr àeä E §´Ÿ¨¨®£Æ¨¦´¨¤½¬¨«§−

ððëéåEi''yx:ìàøùééðùæúBðL eðéa íìBò úBîé øëæ ©§«Ÿ§¤«§ŸÆ§´½̈¦−§´
éáà ìàL øãå øcéð÷æ Eãbéå E-eøîàéå E «Ÿ¨®Ÿ§©³¨¦̧Æ§©¥½§§¥¤−§«Ÿ§

Cìi''yx:çéða Bãéøôäa íéBb ïBéìr ìçðäa ¨«§©§¥³¤§Æ¦½§©§¦−§¥´
éða øtñîì íénr úìáb ávé íãà̈¨®©¥Æ§ª´Ÿ©¦½§¦§©−§¥¬

ìàøNéi''yx:èìáç á÷ré Bnr ýåýé ÷ìç ék ¦§¨¥«¦²¥¬¤§Ÿ̈−©®©«£−Ÿ¤¬¤
Búìçði''yx:éììé eäúáe øaãî õøàa eäàöîé ©«£¨«¦§¨¥̧Æ§¤´¤¦§½̈§−Ÿ§¥´

eÁÏÙ È„ ‡È�· dÏ ‡Ï ÔB‰Ï¿»≈¿«»ƒ¿»

È‰B„·BÚ eÈ�L‡„ ‡¯„ ‡˙ÂÚËÏ¿«¬»»»»¿«¿ƒ»ƒ

:eÈ�zL‡ÂוÔez‡ ÈÈ Ì„˜ ‡‰ ¿ƒ¿«ƒ»√»¿»«

‡˙È¯B‡ eÏÈa˜„ ‡ÓÚ ‡c ÔÈÏÓb»¿ƒ»«»¿«ƒ«¿»

z‡Â Ce·‡ ‡e‰ ‡Ï‰ eÓÈkÁ ‡ÏÂ¿»«ƒ¬»¬¿«¿

:C�˜˙‡Â C„·Ú ‡e‰ dÏ È„ƒ≈»¿»¿«¿¿»

‡ÏkzÒז ‡ÓÏÚ ÔÓ„ ÔÈÓBÈ ¯k„‡ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿««

ÈÂÁÈÂ Ce·‡ Ï‡L ¯„Â ¯c È�Laƒ¿≈«¿»¿«¬ƒ«ƒ

CÏCÈ·ÒÔe¯ÓÈÈÂ:CÏח‡�ÒÁ‡a »»»¿≈¿»¿«¬»»

È�a d˙eL¯Ùa ‡ÈÓÓÚ ‰‡ÏÚƒ»»«¿«»¿»»≈¿≈

ÔÈ�ÓÏ ‡ÈÓÓÚ ÈÓeÁz ÌÈÈ˜ ‡L�‡¬»»«ƒ¿≈«¿«»¿ƒ¿«

:Ï‡¯NÈ È�aטÈÈ„ ‡˜ÏÁ È¯‡ ¿≈ƒ¿»≈¬≈√»»«¿»

:dz�ÒÁ‡ ·„Ú ·˜ÚÈ dÓÚ«≈«¬…¬««¬«¿≈

‡Ôe�ÙÏי dz�ÎLÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ Ôe�¯L‡ ‡ÈÓ ˙ÈÏ È„ ¯˙‡ ‡�ÂÁˆ ˙È·e ‡¯a„Ó ‡Ú¯‡a ÔB‰Èk¯ˆ ˜ÈtÒ«ƒ»¿≈¿«¿»«¿¿»≈«¬»»¬«ƒ≈«»«¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿≈«≈ƒ

é"ùø

�מ�:.ÏzÏ˙tה�דיל: ה�פ�ל�ת, ה�ב�ת מ� ְִַ¿«¿…ְְִֵַַ

סגל�ל: סחרחר, אדמ��, ‰Ï‰'(Â)ירקרק, ְְְְְְְֲַַַַַָָָ«¿
˙‡ÊŒeÏÓ‚z.��א לפניו וכי �ימ�, ל��� ƒ¿¿…ְְְִֵֶַַָָ

לכ� ו�הטיב מ��, לי�רע �יד� ��� ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמעציבי�,

ה��ב�ת?: �·Ï�כל ÌÚ.:�לה הע��י את ��כח� ְַָ«»»ְֶֶֶֶָָָ

ÌÎÁ ‡ÏÂ.להטיב �יד� ��� ה��לד�ת, את להבי� ¿…»»ְְְִִֵֵֶֶַָָָ

E�w�להרע: EÈ·‡ ‡e‰Œ‡BÏ‰.�נ��� ��נא�, ְַָ¬»ƒ»∆ְְֲִֵֶֶָ

מיני �כל ���נ� חזקה, �באר� ה�לעי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ק�

ENÚ��נה: ‡e‰.:א��ת� כ�.E��ÎÈÂא�ה אחרי ַָָ»¿�ָָ�«¿…¿∆ֲֵֵַ

נביאי� מ�� �הני�, מ�� וכ�, �סיס מיני ְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ�כל

:�� �ל�י �ה�ל �ר� מלכי�, BÓÈ˙(Ê)�מ�� ¯ÎÊ ְְִִֶֶַָָָֹ¿…¿
ÌÏBÚ.:לפניו �הכעיס� �רא��ני� ע�ה e�Èaמה »ְְִִִִֶֶָָָָָƒ

¯„ÂŒ¯c ˙B�L.מי עליה� �הצי� אנ��, ��ר ¿…»…ֱֲִֵֵֵֶֶ

לא אחר: �בר ��טפ�. ה���ל וד�ר ְְְֵֶַַַָָָָָֹא�קינ�ס,

�עבר: על לבבכ� cÂŒ¯c¯.נת�� ˙B�L e�Èa ְְְֶֶֶַַַַָƒ¿…»…
לכ� �להנחיל לכ� להטיב �יד� ��� לה�א, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלה�יר

ה�א: והע�ל� ה��יח ‡·EÈימ�ת Ï‡L.��א ְְִַַַָָָָ¿«»ƒֵ

�אל�ה�: ��אמר �מ� אב�ת, ��קרא� ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָה�ביאי�

ב) י�ראל":(מלכי� רכב אבי (קידושי�.EÈ�˜Ê"אבי ְֲֲִִִֵֶֶָ¿≈∆
החכמי�:לב) הרא��נ�ת:.CÏŒe¯Ó‡ÈÂא�� ֲִֵַָ¿…¿»ִָ

(Á)ÌÈBb ÔBÈÏÚ ÏÁ�‰a.��ר� ה�ד�� ��הנחיל ¿«¿≈∆¿ƒְְִִֶַָָ

נחלת�, חלק את למכעיסיו ��טפ�:ה�א הציפ� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

Ì„‡ È�a B„È¯Ù‰a.�יד� היה ה��גה ��ר ��הפי� ¿«¿ƒ¿≈»»ְְִֵֶַַָָָָָ

"י�ב א�א כ�, ע�ה ולא הע�ל� מ� ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹלהעביר�

א�ד� ולא ק�מ� ע�י�", È�a:�ב�ל�ת ¯tÒÓÏ ְְְְִִִַָָֹ¿ƒ¿«¿≈
Ï‡¯NÈ.לצאת �עתידי� י�ראל, �ני מס�ר ��ביל ƒ¿»≈ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָ

י�ראל �ני �ל נפ� �בעי� �למס�ר ,�� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָמ�ני

למצרי�, ל���:��רד� �בעי� ע�י� �ב�ל�ת ה�יב ְְְְְִִִִִִִֶַַָָ

(Ë)BnÚ '‰ ˜ÏÁ Èk.היה� לפי זאת? �ל ל�ה ƒ≈∆«ְִֶָָָָָֹ

חלק�? ה�א �מי לצאת. ועתיד �יניה� �ב�� ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָחלק�

ע��?: ה�א �מי �B˙ÏÁע��, Ï·Á ·˜ÚÈ.וה�א ִַַ«¬…∆∆«¬»ְ

��ל ה���� �אב�ת, אביה�לי�י זכ�ת זכ��ת: � ְְִִַַָָ�ְְָָֹ�ְֲִ

�ל הרי �זכ�ת�, אביו, �זכ�ת ה�האביו, �חבל ,� ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ

לנחלה, ל� הי� �בניו וה�א �דילי�. �ג' ע��י ְְְְֲִִֶַָָָָָ�ה�א

יצחק: �ל �נ� ע�ו ולא אברה�, �� י�מעאל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹולא

(È)¯a„Ó ı¯‡a e‰‡ˆÓÈ.�נאמני ל� מצא א�ת� ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»ֱִֶָָָָ

וע��, �מלכ�ת� ��רת� עליה� ���ל� �ד�ר, �ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָ�אר�

��אמר: וע�ו, י�מעאל ע�� ��א לג)מה (לקמ� ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

�אר�": מהר ה�פיע למ�, מ�עיר e‰˙·e"וזרח ְִִִֵֵַַַָָָָ¿…
ÔÓLÈ ÏÏÈ.�יני�� יללת מק�� ��ממה, צ�ה אר� ¿≈¿ƒ…ְְְִִִִֶֶַַָָָ

ולא האמ�נה, אחר נמ�כ� �� א� יענה, ְְְְֱֲִַַַַָָָָֹ�בנ�ת

צ�ה מק�� ל�ד�ר�ת, נצא 'היא� למ�ה: ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹאמר�

��אמר: �עני� ב)��ממ��'? אחרי(ירמיה "לכ�� ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָ

�ענני�.e‰�··ÒÈ��ד�ר": וה�יפ� ס�ב� �� ְִַָ¿…¿∆¿ְְֲִִִִַָָָָ
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ìzìúôei''yx:åäìáð ír úàæ-eìîâz ýåýéì §©§«Ÿ©§Ÿ̈Æ¦§§½Ÿ©¬¨−̈
éáà àeä-àBìä íëç àìåðw EENr àeä E §´Ÿ¨¨®£Æ¨¦´¨¤½¬¨«§−

ððëéåEi''yx:ìàøùééðùæúBðL eðéa íìBò úBîé øëæ ©§«Ÿ§¤«§ŸÆ§´½̈¦−§´
éáà ìàL øãå øcéð÷æ Eãbéå E-eøîàéå E «Ÿ¨®Ÿ§©³¨¦̧Æ§©¥½§§¥¤−§«Ÿ§

Cìi''yx:çéða Bãéøôäa íéBb ïBéìr ìçðäa ¨«§©§¥³¤§Æ¦½§©§¦−§¥´
éða øtñîì íénr úìáb ávé íãà̈¨®©¥Æ§ª´Ÿ©¦½§¦§©−§¥¬

ìàøNéi''yx:èìáç á÷ré Bnr ýåýé ÷ìç ék ¦§¨¥«¦²¥¬¤§Ÿ̈−©®©«£−Ÿ¤¬¤
Búìçði''yx:éììé eäúáe øaãî õøàa eäàöîé ©«£¨«¦§¨¥̧Æ§¤´¤¦§½̈§−Ÿ§¥´

eÁÏÙ È„ ‡È�· dÏ ‡Ï ÔB‰Ï¿»≈¿«»ƒ¿»

È‰B„·BÚ eÈ�L‡„ ‡¯„ ‡˙ÂÚËÏ¿«¬»»»»¿«¿ƒ»ƒ

:eÈ�zL‡ÂוÔez‡ ÈÈ Ì„˜ ‡‰ ¿ƒ¿«ƒ»√»¿»«

‡˙È¯B‡ eÏÈa˜„ ‡ÓÚ ‡c ÔÈÏÓb»¿ƒ»«»¿«ƒ«¿»

z‡Â Ce·‡ ‡e‰ ‡Ï‰ eÓÈkÁ ‡ÏÂ¿»«ƒ¬»¬¿«¿

:C�˜˙‡Â C„·Ú ‡e‰ dÏ È„ƒ≈»¿»¿«¿¿»

‡ÏkzÒז ‡ÓÏÚ ÔÓ„ ÔÈÓBÈ ¯k„‡ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿««

ÈÂÁÈÂ Ce·‡ Ï‡L ¯„Â ¯c È�Laƒ¿≈«¿»¿«¬ƒ«ƒ

CÏCÈ·ÒÔe¯ÓÈÈÂ:CÏח‡�ÒÁ‡a »»»¿≈¿»¿«¬»»

È�a d˙eL¯Ùa ‡ÈÓÓÚ ‰‡ÏÚƒ»»«¿«»¿»»≈¿≈

ÔÈ�ÓÏ ‡ÈÓÓÚ ÈÓeÁz ÌÈÈ˜ ‡L�‡¬»»«ƒ¿≈«¿«»¿ƒ¿«

:Ï‡¯NÈ È�aטÈÈ„ ‡˜ÏÁ È¯‡ ¿≈ƒ¿»≈¬≈√»»«¿»

:dz�ÒÁ‡ ·„Ú ·˜ÚÈ dÓÚ«≈«¬…¬««¬«¿≈

‡Ôe�ÙÏי dz�ÎLÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ Ôe�¯L‡ ‡ÈÓ ˙ÈÏ È„ ¯˙‡ ‡�ÂÁˆ ˙È·e ‡¯a„Ó ‡Ú¯‡a ÔB‰Èk¯ˆ ˜ÈtÒ«ƒ»¿≈¿«¿»«¿¿»≈«¬»»¬«ƒ≈«»«¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿≈«≈ƒ

é"ùø

�מ�:.ÏzÏ˙tה�דיל: ה�פ�ל�ת, ה�ב�ת מ� ְִַ¿«¿…ְְִֵַַ

סגל�ל: סחרחר, אדמ��, ‰Ï‰'(Â)ירקרק, ְְְְְְְֲַַַַַָָָ«¿
˙‡ÊŒeÏÓ‚z.��א לפניו וכי �ימ�, ל��� ƒ¿¿…ְְְִֵֶַַָָ

לכ� ו�הטיב מ��, לי�רע �יד� ��� ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמעציבי�,

ה��ב�ת?: �·Ï�כל ÌÚ.:�לה הע��י את ��כח� ְַָ«»»ְֶֶֶֶָָָ

ÌÎÁ ‡ÏÂ.להטיב �יד� ��� ה��לד�ת, את להבי� ¿…»»ְְְִִֵֵֶֶַָָָ

E�w�להרע: EÈ·‡ ‡e‰Œ‡BÏ‰.�נ��� ��נא�, ְַָ¬»ƒ»∆ְְֲִֵֶֶָ

מיני �כל ���נ� חזקה, �באר� ה�לעי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ק�

ENÚ��נה: ‡e‰.:א��ת� כ�.E��ÎÈÂא�ה אחרי ַָָ»¿�ָָ�«¿…¿∆ֲֵֵַ

נביאי� מ�� �הני�, מ�� וכ�, �סיס מיני ְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ�כל

:�� �ל�י �ה�ל �ר� מלכי�, BÓÈ˙(Ê)�מ�� ¯ÎÊ ְְִִֶֶַָָָֹ¿…¿
ÌÏBÚ.:לפניו �הכעיס� �רא��ני� ע�ה e�Èaמה »ְְִִִִֶֶָָָָָƒ

¯„ÂŒ¯c ˙B�L.מי עליה� �הצי� אנ��, ��ר ¿…»…ֱֲִֵֵֵֶֶ

לא אחר: �בר ��טפ�. ה���ל וד�ר ְְְֵֶַַַָָָָָֹא�קינ�ס,

�עבר: על לבבכ� cÂŒ¯c¯.נת�� ˙B�L e�Èa ְְְֶֶֶַַַַָƒ¿…»…
לכ� �להנחיל לכ� להטיב �יד� ��� לה�א, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלה�יר

ה�א: והע�ל� ה��יח ‡·EÈימ�ת Ï‡L.��א ְְִַַַָָָָ¿«»ƒֵ

�אל�ה�: ��אמר �מ� אב�ת, ��קרא� ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָה�ביאי�

ב) י�ראל":(מלכי� רכב אבי (קידושי�.EÈ�˜Ê"אבי ְֲֲִִִֵֶֶָ¿≈∆
החכמי�:לב) הרא��נ�ת:.CÏŒe¯Ó‡ÈÂא�� ֲִֵַָ¿…¿»ִָ

(Á)ÌÈBb ÔBÈÏÚ ÏÁ�‰a.��ר� ה�ד�� ��הנחיל ¿«¿≈∆¿ƒְְִִֶַָָ

נחלת�, חלק את למכעיסיו ��טפ�:ה�א הציפ� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

Ì„‡ È�a B„È¯Ù‰a.�יד� היה ה��גה ��ר ��הפי� ¿«¿ƒ¿≈»»ְְִֵֶַַָָָָָ

"י�ב א�א כ�, ע�ה ולא הע�ל� מ� ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹלהעביר�

א�ד� ולא ק�מ� ע�י�", È�a:�ב�ל�ת ¯tÒÓÏ ְְְְִִִַָָֹ¿ƒ¿«¿≈
Ï‡¯NÈ.לצאת �עתידי� י�ראל, �ני מס�ר ��ביל ƒ¿»≈ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָ

י�ראל �ני �ל נפ� �בעי� �למס�ר ,�� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָמ�ני

למצרי�, ל���:��רד� �בעי� ע�י� �ב�ל�ת ה�יב ְְְְְִִִִִִִֶַַָָ

(Ë)BnÚ '‰ ˜ÏÁ Èk.היה� לפי זאת? �ל ל�ה ƒ≈∆«ְִֶָָָָָֹ

חלק�? ה�א �מי לצאת. ועתיד �יניה� �ב�� ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָחלק�

ע��?: ה�א �מי �B˙ÏÁע��, Ï·Á ·˜ÚÈ.וה�א ִַַ«¬…∆∆«¬»ְ

��ל ה���� �אב�ת, אביה�לי�י זכ�ת זכ��ת: � ְְִִַַָָ�ְְָָֹ�ְֲִ

�ל הרי �זכ�ת�, אביו, �זכ�ת ה�האביו, �חבל ,� ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ

לנחלה, ל� הי� �בניו וה�א �דילי�. �ג' ע��י ְְְְֲִִֶַָָָָָ�ה�א

יצחק: �ל �נ� ע�ו ולא אברה�, �� י�מעאל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹולא

(È)¯a„Ó ı¯‡a e‰‡ˆÓÈ.�נאמני ל� מצא א�ת� ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»ֱִֶָָָָ

וע��, �מלכ�ת� ��רת� עליה� ���ל� �ד�ר, �ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָ�אר�

��אמר: וע�ו, י�מעאל ע�� ��א לג)מה (לקמ� ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

�אר�": מהר ה�פיע למ�, מ�עיר e‰˙·e"וזרח ְִִִֵֵַַַָָָָ¿…
ÔÓLÈ ÏÏÈ.�יני�� יללת מק�� ��ממה, צ�ה אר� ¿≈¿ƒ…ְְְִִִִֶֶַַָָָ

ולא האמ�נה, אחר נמ�כ� �� א� יענה, ְְְְֱֲִַַַַָָָָֹ�בנ�ת

צ�ה מק�� ל�ד�ר�ת, נצא 'היא� למ�ה: ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹאמר�

��אמר: �עני� ב)��ממ��'? אחרי(ירמיה "לכ�� ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָ

�ענני�.e‰�··ÒÈ��ד�ר": וה�יפ� ס�ב� �� ְִַָ¿…¿∆¿ְְֲִִִִַָָָָ
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ïBLéàk eäðøvé eäððBáé eäðááñé ïîLé§¦®Ÿ§«Ÿ§¤̧§Æ§´§¥½¦§¤−§§¦¬
Bðéri''yx:àéóçøé åéìæBb-ìr Bp÷ øéré øLðk ¥«§¤̧¤Æ¨¦´¦½©«¨−̈§©¥®

Búøáà-ìr eäàOé eäçwé åéôðk Nøôéi''yx: ¦§³Ÿ§¨¨Æ¦¨¥½¦¨¥−©¤§¨«
áéøëð ìà Bnr ïéàå epçðé ããa ýåýéi''yx:ë"ò

ìåçá §Ÿ̈−¨¨´©§¤®§¥¬¦−¥¬¥¨«
éùéìùâéeäákøéáéúëéúåîá-ìòéø÷õøà éúîa-ìr ©§¦¥̧Æ©¨´¢¥½̈¤

ïîLå òìqî Láã eä÷ðiå éãN úáeðz ìëàiå©Ÿ©−§´Ÿ¨¨®©¥«¦¥³§©Æ¦¤½©§¤−¤

˙··k Ôe�¯Ë� ‡˙È¯B‡ ÈÓ‚˙tƒ¿»≈«¿»¿»ƒ¿»«

:ÔB‰È�ÈÚיאLÈÁÓ„ ‡¯L�k ≈≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÒÈ¯t ÛÙBÁ˙Ó È‰B�· ÏÚ d�˜Ï¿ƒ≈«¿ƒƒ¿≈»ƒ

ÏÚ ÔB‰ÏË�Ó ÔB‰Ïa˜Ó È‰Bt„b«¿ƒ¿«∆¿¿«∆¿«

:È‰B¯·‡ ÛB˜zיבÈ‰B„BÁÏa ÈÈ ¿¡»ƒ¿»ƒ¿ƒ

‡e‰„ ‡ÓÏÚa ÔB‰˙eÈ¯L‡Ï „È˙Ú¬ƒ¿«¿»¿¿»¿»¿

ÌÈ˜˙È ‡ÏÂ ‡˙„Á˙‡Ï „È˙Ú»ƒ¿ƒ¿«»»¿»ƒ¿««

:ÔÂÚË ÔÁÏÙ È‰BÓ„˜יגÔe�¯L‡ »»ƒ»¿««¬»«¿ƒ

˙Êa Ôe�ÏÎB‡Â ‡Ú¯‡ Èt˜z ÏÚ«»¿≈«¿»¿»ƒƒ«

é"ùø

�תח�ית וס�ב� ר�ח�ת, לאר�ע �דגלי� ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָוס�ב�

�גיגית: עליה� ��פה� �ת�רה.e‰��B·Èההר, ,�� ְֲִִֵֶֶָָָָ¿¿≈ְָָ

הע�בדי.e‰�¯vÈ�בינה: �מ� ועקרב �ר�, מ�ח�, ִָƒ¿∆¿ְְְִִֵַָָָָָָ

B�ÈÚ��כבי�: ÔBLÈ‡k.�עי�� ה�חר ה�א ִָ¿ƒ≈ִֶַַָָֹ

"ימצאה�", �ר��: וא�נקל�ס הימ��. י�צא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ�ה�א�ר

�מ�: ��ד�ר', צר�� �ל יא)'יס�יקה� (במדבר ְְְְִִֵַַָָָ

לה�", יז)"�מצא ההר":(יהושע לנ� י�צא "לא ִֵֶָָָָָָָֹ

e‰�··ÒÈ.��ל�כנ סח�ר סח�ר אהל'א�רנ�� ,' ¿…¿∆¿ְְְְְִִִֵֶַֹ

ר�ח�ת: לד' �גלי� ואר�עה �אמצע ְְְְְִֵֶַַָָָָמ�עד

(‡È)Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯L�k.בחמלה� �רחמי� נהג� ¿∆∆»ƒƒְְְְֲִֶַָָָ

�תא�, לק�� נכנס ואינ� �ניו, על רחמני ה�ה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ���ר

�י� �כנפיו �ניו על �מטר� מק�ק� �ה�א ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָעד

��כה �י� לאיל�, �ניואיל� ��ע�ר� �די לחבר��, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

לק�ל�: �ח �ה� ˜Bpויהא ¯ÈÚÈ.ניו� :יע�רר ְְִֵֶַַָֹ»ƒƒְֵָָ

ÛÁ¯È ÂÈÏÊBbŒÏÚ.א�א עליה�, עצמ� מכ�יד אינ� «»»¿«≈ְְֲִֵֵֶֶַַָ

ה�א, �ר�� ה�ד�� א� נ�גע, ואינ� נ�גע ְְֵֵֵֵַַַַָָֹמחפ�,

לז) לי��(איוב ���א �ח, ��יא מצאנ�ה� לא ְְִִֵֶַַַַָָֹֹ��י

מאר�ע א�א אחת מר�ח עליה� נגלה לא ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ��רה,

��אמר: לג)ר�ח�ת, �א(להל� מ�יני וזרח"ה' ְֱִִֶֶַַַָָ

מרבב�ת ואתה �אר�, מהר ה�פיע למ�, ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָמ�עיר

ג)קד�", ר�ח(חבקוק ז� יבא", מ�ימ� "אל� ֱִֵֶַַָָֹֹֹ

e‰ÁwÈרביעית: ÂÈÙ�k N¯ÙÈ.�לי�ל ���א ְִִƒ¿…¿»»ƒ»≈ְְִֶָָ

ע�פ�ת, ��אר �רגליו נ�טל� אינ� למק��, ְְְְְִִֵַָָָָָמ�ק��

מג�י� �ה�א ה��ר, מ� יראי� ע�פ�ת ��אר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָלפי

מ�ני �רגליו נ��א� לפיכ� עליה�, �פ�רח ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָלע��

לפיכ� הח�, מ� א�א ירא אינ� ה��ר אבל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה��ר,

ולא �י הח� ���נס 'מ�טב א�מר: �נפיו, על ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹנ��א�

ה�א:י�נס �ר�� ה�ד�� א� יט)�בני', (שמות ְִֵַַַָָָָ

מצרי� ���סע� נ�רי�", �נפי על אתכ� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ"וא�א

ז�רקי� הי� ה��, על (ח�ני�) וה�יג�� ְְֲִִִִֵֶַַַָָאחריה�

מ�ד: �ליסטרא�ת, ואבני ח�י� יד)�ה� (שמות ְְְְִִִִֵֶַַָָָ

מצרי� מחנה �י� ו�בא וג�', האלהי� מלא� ְְְֱֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹ"ו��ע

a„„(È·)":וג�' לבטח.‰' �דד – נהג�ה' ְ»»ְֶַָָָָָ

�Î¯��ד�ר: Ï‡ BnÚ ÔÈ‡Â.אחד� �ח היה לא ְִַָ¿≈ƒ≈≈»ְֶַָָָֹֹ

�לה�ח� �ח� להרא�ת ��כבי� הע�בדי אלהי ְְְְֱִִִֵֵֵַָָָָֹֹמ�ל

על �ר��ה� ור��תינ� �ר��ע�ה�. וכ� העתיד, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ה� ��כחה �ברי א�מר ואני להעידא�נקל�ס. ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

���פ� לעד, לה� ה�ירה �תהא והאר�, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה�מי�

ולא לה�, �ע�ה הרא��נ�ת יז�ר� ולא ְְְְְִִִֶֶָָָָֹֹֹלב�ד

צרי� לפיכ� לה�, לע��ת עתיד �ה�א ְֲִִִֶֶַַָָָָָה��לד�ת

ה�בר עללי�ב מ�סב העני� וכל �לכא�, לכא� ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָ

ע�ה �� �רֿודר", �נ�ת �ינ� ע�ל�, ימ�ת ְְְִֵָָָָֹֹֹ"זכר

לז�ר: לה� היה זה �ל לע��ת, עתיד וכ� ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלה�,

(‚È)ı¯‡ È˙ÓaŒÏÚ e‰·k¯È.ה�קרא �ל «¿ƒ≈«»√≈»∆ְִַָָ

B‚Â'�תר��מ�: e‰·k¯È.י�ראל �אר� �� על ְְַ«¿ƒ≈¿ְִֵֵֶֶֶַָ

הארצ�ת: מ�ל È„N�ב�ה ˙·e�z ÏÎ‡iÂ.ר�ת� א�� ֲִַָָָָ«…«¿…»»ֵֵ

�ר�ת מ�ל �להת��ל לנ�ב ���י� י�ראל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאר�

ÚÏqÓהארצ�ת: L·„ e‰˜�iÂ.אחד� מע�ה ֲָָ«≈ƒ≈¿«ƒ∆«ְֲֶֶַָ

�סיכני: לבנ� החבית'.�אמר מ� קציע�ת לי 'הבא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָ

�יה, על צ� ה�ב� �מצא �להל� 'ז� ל�: אמר ְִֶַַַַַָָָָָָ

היא' וא�ה�ב� לת�כ� יד� 'ה�קע ל�: אמר , ְְְְְִַַַַַָָָָ

מ��כ�' קציע�ת LÈÓÏÁÓ:(ספרי)מעלה ÔÓLÂ ְֲִִֶַָ¿∆∆≈«¿ƒ
¯eˆ.(פה ���(מנחות �ל זיתי� È˙Óaחלב:א�� ִֵֵֶָָ»√≈
ı¯‡.:�ב� �דה.È„Nל��� ˆe¯:ל��� LÈÓÏÁ. »∆ְַֹ»»ְֶָ«¿ƒ
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é"ùø

ל�בה �ב�ק ��אינ� סלע. �ל וחזק� ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָ�ק��

נק�ד �ב�ק �כ�ה�א 'חלמי�' נק�ד ְְֲֲִֶֶַָָָָָ��אחריו

ˆ‡Ô(È„)'חלמי�': ·ÏÁÂ ¯˜a ˙‡ÓÁ.היה זה ְִַ∆¿«»»«¬≈…ֶָָ

��אמר: �למה, ד)�ימי א �קר(מלכי� "ע�רה ְֱֲִֵֶֶַָָָָֹֹ

צא�": �מאה רעי �קר וע�רי� ÏÁŒÌÚ·�ריאי� ְְְְִִִִֵֶָָָֹƒ≈∆
ÌÈ¯k.:אמר�� ה�בטי�, ע�רת �ימי היה זה »ƒְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ו) מ�א�":(עמוס �רי� BÈÏk˙"וא�כלי� ·ÏÁ ְְִִִָֹ≈∆ƒ¿
‰hÁ.:אמר�� �למה, �ימי היה ד)זה א (מלכי� ƒ»ְֱִֵֶֶֶַָָֹֹ

וג�'": �למה לח� ÓÁŒ‰zLz¯"ויהי ·�ÚŒÌ„Â. ְְְִֶֶַֹֹ¿«≈»ƒ¿∆»∆
ה�בטי� ע�רת ו)�ימי �מזרקי(עמוס "ה��תי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ

a˜¯":יי� ˙‡ÓÁ.י�� מעל ה�קלט ��מ� ה�א ִַ∆¿«»»ְִֵֵַַַָָ

ˆ‡Ôהחלב: ·ÏÁÂ.ב�ק� �כ�ה�א צא�, �ל חלב ֶָָ«¬≈…ְֶֶָָָֹ

�מ� ��ח, �חט� 'חלב' כג)נק�ד "�חלב(שמות ְֲֲֲֵֵַַַַָָ

ŒÈ�a:�מ�מע�.ÌÈÏÈ‡Â�ב�י�:.ÌÈ¯kא��": ִ»ƒְִָ¿≈ƒְְַָ¿≈
ÔL·.:�הי hÁ‰�מני� ˙BÈÏk.�מני� ח�י� »»ְִֵָƒ¿ƒ»ְִִִֵ

�כ�ליא: וג�י� �לי�ת, ��תה.ÚŒÌ„Â�·�חלב היה ְְְְֲִֵַַָָ¿«≈»ֶָָ

ח��ב: יי� וט�ע� אר�י:.ÓÁ¯ענב �ל��� יי� ְִֵֵַָָ»∆ְֲִִַַָ

.¯ÓÁ,�ע�� מ��ח ל��� א�א �בר, �� זה אי� »∆ְְֵֵֶֶָָָ�ַַַָ

�ני לפר� י� וע�ד (ווייניכט). �לע"ז ְְְְֵֵֵַַָווינו"ש

'א�רינ�� א�נקל�ס: �ל �ר��� אחר ה�ל� ְְְְְִִֶַַַַַָָמקרא�ת

וג�''': ארעא �ק�י עבי:.È·Ú˙(ÂË)על ל��� ְְְֵַַָָ»ƒ»ְֳִ

˙ÈNk.:���ל "��ית", טז)�מ� �ניו(איוב ��ה "�י »ƒ»ְְִִִִָָָָ

נכ�לי� �כסליו מ�פני� ��מ� �אד� ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָ�חל��",

א�מר: ה�א וכ� עלי(ש�)מ�ח��, �ימה "ו�ע� ְֲִִֵֵֵַַַַָ

קל.ÈNk˙כסל": ל��� �מ�:י� '���י', �ל��� ֶָ»ƒ»ְְִִֵַָ

יב) '��ית'(משלי �תב וא� ער��", קל�� ְְִִִֶַָָָָֹ"וכסה

�מ�: אחרי�, את ��ית נ�מע היה טו)�ג��, (איוב ְְֲִִִִֵֶַָָָָ

�ניו": ��ה B˙ÚLÈ"�י ¯eˆ Ïa�ÈÂ.,�ב�ה� ��ה� ִִָָָ«¿«≈¿À»ִִָָ

�� ח)אמר:�מ� ה'(יחזקאל היכל אל "אח�ריה� ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַ

מ�ה: �ד�ל נ��ל אי� הבעיר�.e‰‡�˜È(ÊË)וג�'", ְִִֵֶָ«¿ƒÀְִִ

�ג��.ÚB˙a·˙וקנאת�:חמת� �ע�בי� �מע�י� ְְֲִָָ¿≈…ְְְֲִִַ

"��עבה �ה� ��אמר �כ�פי�, זכ�ר ":מ��ב ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָ

(ÊÈ)dÏ‡ ‡Ï.��א צר��', �ה�� '�לית �תר��מ�: …¡…«ְְְְְִֵַ

עכ�ו �מ� �פ�לה קנאה היתה לא צר�� �ה� :היה ְְְְְְִֶַָָָָָָָָֹ

e‡a ·¯wÓ ÌÈL„Á.(ספרי)�הי לא הא�מ�ת אפ�� ¬»ƒƒ»…»ֲִָָֹ

א�מר: היה א�ת�, ר�אה �היה נכרי �ה�, ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָרגילי�

יה�די': צל� ‡·˙ÌÎÈ'זה Ìe¯ÚN ‡Ï.�ירא לא ְִֶֶֶ…¿»¬…≈∆ְָֹ

�ער�ת �ר� מ�ניה�. �ערת� עמדה לא ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמה�,

וי� ��פרי. נדר� �� יראה, מחמת לעמד ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹהאד�

ל��� "�ער��", ע�ד יג)לפר� "��עירי�(ישעיה ְְְְִִֵָָ

ה� �עירי� ,"�� אב�תיכ�יר�ד� ע�� לא �די�, ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹ

ה�ל�: ור��תינ�.ÈLz(ÁÈ)�עירי� ���ח. ְִִַָ∆ƒְְִֵַַ
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é"ùø

ל�בה �ב�ק ��אינ� סלע. �ל וחזק� ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָ�ק��

נק�ד �ב�ק �כ�ה�א 'חלמי�' נק�ד ְְֲֲִֶֶַָָָָָ��אחריו

ˆ‡Ô(È„)'חלמי�': ·ÏÁÂ ¯˜a ˙‡ÓÁ.היה זה ְִַ∆¿«»»«¬≈…ֶָָ

��אמר: �למה, ד)�ימי א �קר(מלכי� "ע�רה ְֱֲִֵֶֶַָָָָֹֹ

צא�": �מאה רעי �קר וע�רי� ÏÁŒÌÚ·�ריאי� ְְְְִִִִֵֶָָָֹƒ≈∆
ÌÈ¯k.:אמר�� ה�בטי�, ע�רת �ימי היה זה »ƒְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ו) מ�א�":(עמוס �רי� BÈÏk˙"וא�כלי� ·ÏÁ ְְִִִָֹ≈∆ƒ¿
‰hÁ.:אמר�� �למה, �ימי היה ד)זה א (מלכי� ƒ»ְֱִֵֶֶֶַָָֹֹ

וג�'": �למה לח� ÓÁŒ‰zLz¯"ויהי ·�ÚŒÌ„Â. ְְְִֶֶַֹֹ¿«≈»ƒ¿∆»∆
ה�בטי� ע�רת ו)�ימי �מזרקי(עמוס "ה��תי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ

a˜¯":יי� ˙‡ÓÁ.י�� מעל ה�קלט ��מ� ה�א ִַ∆¿«»»ְִֵֵַַַָָ

ˆ‡Ôהחלב: ·ÏÁÂ.ב�ק� �כ�ה�א צא�, �ל חלב ֶָָ«¬≈…ְֶֶָָָֹ

�מ� ��ח, �חט� 'חלב' כג)נק�ד "�חלב(שמות ְֲֲֲֵֵַַַַָָ

ŒÈ�a:�מ�מע�.ÌÈÏÈ‡Â�ב�י�:.ÌÈ¯kא��": ִ»ƒְִָ¿≈ƒְְַָ¿≈
ÔL·.:�הי hÁ‰�מני� ˙BÈÏk.�מני� ח�י� »»ְִֵָƒ¿ƒ»ְִִִֵ

�כ�ליא: וג�י� �לי�ת, ��תה.ÚŒÌ„Â�·�חלב היה ְְְְֲִֵַַָָ¿«≈»ֶָָ

ח��ב: יי� וט�ע� אר�י:.ÓÁ¯ענב �ל��� יי� ְִֵֵַָָ»∆ְֲִִַַָ

.¯ÓÁ,�ע�� מ��ח ל��� א�א �בר, �� זה אי� »∆ְְֵֵֶֶָָָ�ַַַָ

�ני לפר� י� וע�ד (ווייניכט). �לע"ז ְְְְֵֵֵַַָווינו"ש

'א�רינ�� א�נקל�ס: �ל �ר��� אחר ה�ל� ְְְְְִִֶַַַַַָָמקרא�ת

וג�''': ארעא �ק�י עבי:.È·Ú˙(ÂË)על ל��� ְְְֵַַָָ»ƒ»ְֳִ

˙ÈNk.:���ל "��ית", טז)�מ� �ניו(איוב ��ה "�י »ƒ»ְְִִִִָָָָ

נכ�לי� �כסליו מ�פני� ��מ� �אד� ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָ�חל��",

א�מר: ה�א וכ� עלי(ש�)מ�ח��, �ימה "ו�ע� ְֲִִֵֵֵַַַַָ

קל.ÈNk˙כסל": ל��� �מ�:י� '���י', �ל��� ֶָ»ƒ»ְְִִֵַָ

יב) '��ית'(משלי �תב וא� ער��", קל�� ְְִִִֶַָָָָֹ"וכסה

�מ�: אחרי�, את ��ית נ�מע היה טו)�ג��, (איוב ְְֲִִִִֵֶַָָָָ

�ניו": ��ה B˙ÚLÈ"�י ¯eˆ Ïa�ÈÂ.,�ב�ה� ��ה� ִִָָָ«¿«≈¿À»ִִָָ

�� ח)אמר:�מ� ה'(יחזקאל היכל אל "אח�ריה� ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַ

מ�ה: �ד�ל נ��ל אי� הבעיר�.e‰‡�˜È(ÊË)וג�'", ְִִֵֶָ«¿ƒÀְִִ

�ג��.ÚB˙a·˙וקנאת�:חמת� �ע�בי� �מע�י� ְְֲִָָ¿≈…ְְְֲִִַ

"��עבה �ה� ��אמר �כ�פי�, זכ�ר ":מ��ב ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָ

(ÊÈ)dÏ‡ ‡Ï.��א צר��', �ה�� '�לית �תר��מ�: …¡…«ְְְְְִֵַ

עכ�ו �מ� �פ�לה קנאה היתה לא צר�� �ה� :היה ְְְְְְִֶַָָָָָָָָֹ

e‡a ·¯wÓ ÌÈL„Á.(ספרי)�הי לא הא�מ�ת אפ�� ¬»ƒƒ»…»ֲִָָֹ

א�מר: היה א�ת�, ר�אה �היה נכרי �ה�, ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָרגילי�

יה�די': צל� ‡·˙ÌÎÈ'זה Ìe¯ÚN ‡Ï.�ירא לא ְִֶֶֶ…¿»¬…≈∆ְָֹ

�ער�ת �ר� מ�ניה�. �ערת� עמדה לא ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמה�,

וי� ��פרי. נדר� �� יראה, מחמת לעמד ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹהאד�

ל��� "�ער��", ע�ד יג)לפר� "��עירי�(ישעיה ְְְְִִֵָָ

ה� �עירי� ,"�� אב�תיכ�יר�ד� ע�� לא �די�, ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹ

ה�ל�: ור��תינ�.ÈLz(ÁÈ)�עירי� ���ח. ְִִַָ∆ƒְְִֵַַ



epif`daliriaxקכד meiqelwpe`

Eììçîi''yx:éòéáøèéñrkî õàðiå ýåýé àøiå §«Ÿ§¤«©©¬§§Ÿ̈−©¦§¨®¦©¬©
:åéúðáe åéðaëíäî éðô äøézñà øîàiå ¨−̈§Ÿ¨«©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½

änä úëtäz øBã ék íúéøçà äî äàøà¤§¤−¨´©«£¦¨®¦´³©§ªŸÆ¥½¨
ía ïîà-àì íéðai''yx:àëìà-àìá éðeàð÷ íä ¨¦−«Ÿ¥ª¬¨«¥µ¦§´¦§Ÿ¥½

ír-àìa íàéð÷à éðàå íäéìáäa éðeñrk¦«£−¦§©§¥¤®©«£¦Æ©§¦¥´§Ÿ½̈
íñérëà ìáð éBâai''yx:áëétàá äçã÷ Là-ék §¬¨−̈©§¦¥«¦«¥Æ¨«§¨´§©¦½

dìáéå õøà ìëàzå úézçz ìBàL-ãr ã÷ézå©¦©−©§´©§¦®©³Ÿ©¤̧¤Æ¦«ª½̈
íéøä éãñBî èäìzåi''yx:âëBîéìr ätñà ©§©¥−«§¥¬¨¦«©§¤¬¨¥−
ía-älëà évç úBòøi''yx:ãëéîçìe árø éæî ¨®¦©−£©¤¨«§¥¬¨¨²§ª¬¥

ía-çlLà úîäa-ïLå éøéøî áè÷å óLø¤−¤§¤´¤§¦¦®§¤§¥ŸÆ£©©½̈

:C„·Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏÙ ‡z˜·L¿«¿»»¿«¡»»¿»¿»

¯‚dÊיט Û˜˙e ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚e¡ƒ√»¿»¿≈»¿≈

:Ô�·e ÔÈ�a È‰BÓ„˜ eÊÈ‚¯‡„Óƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿»

ÔB‰�Óכ Èz�ÎL ˜ÏÒ‡ ¯Ó‡Â«¬«¡«≈¿ƒ¿ƒƒ¿

ÔB‰ÈÙBÒ· È‰È ‡Ó ÈÓ„˜ ÈÏ‚¡ƒ√»«»¿≈¿≈

‡È�a Ôe�‡ eÈ�L‡„ ‡¯„ È¯‡¬≈»»¿«¿ƒƒ¿«»

:e�ÓÈ‰ ÔB‰a ˙ÈÏ„כאÔe�‡ ƒ≈¿≈»ƒ

‡ÏÁ„ ‡Ïa ÈÓ„˜ e‡È�˜‡«¿ƒ√»«¿»«¬»

ÔÂÚË ÔÁÏÙa ÈÓ„˜ eÊÈ‚¯‡«¿ƒ√»«¿»¿««¬»

‡ÓÚa ÌÚ ‡Ïa Ôe��˜‡ ‡�‡Â«¬»«¿ƒ¿»«¿«»

:Ôe�Ê‚¯‡ ‡LÙËכבÌe„˜ È¯‡ «¿»«¿≈ƒ¬≈ƒ

Ê‚¯a ÈÓ„˜Ó ˜Ù� ‡L‡k ÛÈ˜z«ƒ¿∆»¿«ƒ√»«ƒ¿«

ÛÒ‡Â ˙È‡¯Ú ÏB‡L „Ú ÈˆLÂ¿≈≈«¿¬»ƒ¿»≈

„Ú ˙ÈˆLÂ dzÏÏÚÂ ‡Ú¯‡«¿»«¬«¿«¿≈ƒ««

:‡È¯eË ÈÙÈÒכגÔB‰ÈÏÚ ÛÒ‡ ¿»≈«»»≈¬≈

:ÔB‰· ÈˆL‡ ÈLzÎÓ ÔÈLÈaכדÁ ÔLÂ ÔLÈa ÔÈÁe¯ ÈLÈ˙Îe ÛeÚ ÈÏeÎ‡Â ÔÙÎ ÈÁÈÙ�˙ÂÈ ƒƒ¿«»«¡≈≈¿¿ƒ≈»»«¬≈¿ƒ≈ƒƒ»¿≈≈«

é"ùø

לפניו מכעיסי� א�� לכ�, להטיב ���א ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ר��:

�ח� לכ�:�מ�י�י� EÏÏÁÓמ�הטיב Ï‡.�מ�ציא ְִִִִֵֶַָֹ≈¿…¿∆ֲִ

ל��� כט)מרח�, א�ל�ת",(תהלי� מח)"יחלל (ש� ְְֵֵֶֶַָֹ

���לדה יט":"חיל ‡Ì˙È¯Á(Î)תורה ‰Ó.מה ִֵַָ»«¬ƒ»ַ

�ס�פ�: �ה� ‰n‰�עלה ˙Ît‰z ¯B„ Èk.�מה�כי ְֲֶֶַָָƒ«¿À…≈»ְְִַ

Ìaלכעס:רצ�נ� ÔÓ‡Œ‡Ï.�נ�רי�אי �ה�,���לי ְְַַ…≈À»ִִִֵֶַָָ

מ��ה: וסר� ט�בה �ר� ה�ריתי� ל���.‡ÔÓ�י ְִִִֵֶֶֶָָָ≈Àְ

ב) �לע"ז(אסתר נודריטור"ה א�מ�", ְְִֵַַַ"ויהי

אמ�נה ל��� "אמ�", אחר: �בר ְֱָ�ֵֵַָָ(ערציהע�).

�ל�עה ונ�מע", "נע�ה �סיני אמר� ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָ�תר��מ�,

העגל: וע�� הבטחת� ��ל� .˜�‡È�e(Î‡)ק�ה ְְְִֵֶַַָָָָָָƒ¿ƒ
חמתי: אל�:.·Ï‡Œ‡Ïהבעיר� �אינ� �דבר ְֲִִִָ¿…≈ְֱֵֶַָָֹ

ÌÚŒ‡Ïa.�מ� ,�� לה� �אי� ��כבי� �ע�בדי ¿…»ְְְִֵֵֵֶֶָָ

כג)��אמר: לא(ישעיה הע� זה ���י� אר� "ה� ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

א�מר: ה�א �בע�ו א)היה", א�ה(עובדיה "�ז�י ְֵֵַָָָָָ

‡ÌÒÈÚÎמאד": Ï·� ÈB‚a.ה�א וכ� ה��פרי�, א�� ְֹ¿»»«¿ƒ≈ְְִֵֵַ

יד)א�מר: אלהי�(תהלי� אי� �ל�� נבל ":"אמר ְֱִִֵֵַָָָֹ

(·Î)‰Á„˜.:ערה�„˜ÈzÂ.:היס�ד עד �כ� »¿»ֲָָ«ƒ«ְֶַַָ

dÏ·ÈÂ ı¯‡ ÏÎ‡zÂ.�ויב�ל .Ë‰ÏzÂ:ארצכ� «…«∆∆ƒÀ»ְְִֶַָ«¿«≈

��אמר: ההרי�, על ה�י�דת קכה)יר��לי� (ש� ְְִַַָ�ֱִֶֶֶֶֶַַָ

ל� סביב הרי� BÓÈÏÚ(Î‚)":"יר��לי� ‰tÒ‡ ְִִִַָָָָ«¿∆»≈
˙BÚ¯.���ל רעה, על רעה כט)אח�ר "ספ�(ישעיה »ְְֲֵַַָָָָ

�נה", על כט)�נה הרוה",(לעיל ז)"ספ�ת (ירמיה ְַָָָָָָָ

אחר �בר זבחיכ�". על ספ� "אס�ה","ע�ל�תיכ� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

�מ� יט)אכ�ה, �ספה":(בראשית ��"Œ‰lÎ‡ ÈvÁ ְֲִֶֶֶַָƒ«¬«∆
Ìa.ה�רענ�ת לפי ז� �קללה �ה�, א�לי� ח�י �ל »ְְְִִִֶַַַָָָָ�ְָ

�לי�: אינ� וה� �לי� ח�י היא: ְְִִִִִֵֵַָָָָָלברכה

(„Î)·Ú¯ ÈÊÓ.�ואי כפ�', 'נפיחי �ר��: א�נקל�ס ¿≈»»ְְְְְִִֵֵֵָָ

ה�ר�� מ�ה ר�י �ל �מ�מ� עליו. מ�כיח עד ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלי

מג�ל �ח�� אד� רעב, �עירי �מע�י: ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָמ��ל��"א

��ר�: על מזיא,.ÈÊÓ�ער �ער, אר�י ל��� ְֵַָָ¿≈ְְֲִֵֶַָָ

�מזיא:�הוה ¯ÛLמה�� ÈÓÁÏe.�נלחמ ה�די� ְְְֲֵֶַַָָ¿À≈∆∆ְֲִִֵַ

��אמר: ה)�ה�, ע��",(איוב יג�יה� ר�� "�בני ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָ

�די�: È¯È¯Óוה� ·Ë˜Â.�מ�� �ד �כרית�ת ְִֵֵ¿∆∆¿ƒƒְְִֵֶ

�מ�.˜Ë·מרירי: יג)�ריתה, קטב�(הושע "אהי ְִִ∆∆ְְְְֱִִָָ

והי�(ספרי).Ó‰aŒÔLÂ˙�א�ל": היה מע�ה ְ¿∆¿≈…ְֲֶַָָָ

�ממיתי�: נ��כי� ÙÚ¯הרחלי� ÈÏÁÊ ˙ÓÁ.ארס ְְְִִִִֵָ¬«…¬≈»»ֶֶ

��י� העפר, על �ח�נ� על המתה�כי� ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָנח�י�

epif`daliying mei qelwpe`

øôr éìçæ úîç-íri''yx:äëáøç-ìkLz õeçî ¦£©−«Ÿ£¥¬¨¨«¦Æ§©¤¤½¤
÷ðBé äìeúa-íb øeça-íb äîéà íéøãçîe¥«£¨¦−¥¨®©¨Æ©§½̈¥−

äáéN Léà-íri''yx:åëíäéàôà ézøîà ¦¦¬¥¨«¨©−§¦©§¥¤®
íøëæ LBðàî äúéaLài''yx:æëáéBà ñrk éìeì ©§¦¬¨¥«¡−¦§¨«¥À©³©¥Æ

äîø eðãé eøîàé-ït Bîéøö eøkðé-ït øeâà̈½¤§©§−¨¥®¤«Ÿ§Æ¨¥´½̈¨
úàæ-ìk ìrt ýåýé àìåi''yx:çëãáà éBâ-ék §¬Ÿ§Ÿ̈−¨©¬¨«Ÿ¦²Ÿ©¬

äðeáz íäa ïéàå änä úBöri''yx:éùéîçèëeì ¥−¥®¨§¥¬¨¤−§¨«¬
æ eìékNé eîëçíúéøçàì eðéáé úài''yx: ¨«§−©§¦´®Ÿ¨¦−§©«£¦¨«

ìäááø eñéðé íéðLe óìà ãçà ócøé äëéà¥º̈¦§³Ÿ¤¨Æ¤½¤§©−¦¨¦´§¨¨®
íøébñä ýåýéå íøëî íøeö-ék àì-íài''yx: ¦ŸÆ¦«¨´§¨½̈©«Ÿ̈−¦§¦¨«

‡È�È�z ˙ÓÁ ÌÚ ÔB‰· È¯‚‡ ‡¯a»»¡»≈¿ƒ¬««ƒ«»

:‡¯ÙÚa ÔÈÏÁÊ„כהÏk˙z ‡¯aÓ ¿»¬ƒ¿«¿»ƒ»»¿«≈

Û‡ ‡˙BÓ ˙‚¯Á ‡È�ÂzÓe ‡a¯Á«¿»ƒ¿»«»«¿«»«

ÔB‰È˜�È ÔB‰˙ÓÏBÚ Û‡ ÔB‰ÈÓÏeÚ≈≈«≈»¿»¿≈

:ÔB‰È·Ò L�‡ ÌÚכו˙È¯Ó‡ ƒ¡«»≈¬»ƒ

Ôe�ˆL‡Â ÔB‰ÈÏÚ ÈÊ‚¯ ÏeÁ‡≈»¿ƒ¬≈∆¡≈ƒ

:ÔB‰È�¯Îe„ ‡L�‡ È�aÓ ÏË·‡¡««ƒ¿≈¡»»¿»≈

LÈ�kכז ‰‡�Ò„ ‡Ê‚¯ ÔBÙÏeÏ‡ƒ»»¿»¿»¿»¿ƒ

‡··„ ÏÚa ·¯·¯˙È ‡ÓÏÈ„ƒ¿»ƒ¿«¿«¿≈¿»»

‡�Ï ˙ÙÈ˜˙ ‡�„È Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈ„ƒ¿»≈¿¿»»¿ƒ«»»

:‡„ Ïk ˙Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ¿»ƒ√»¿»¬«»»

‡�Ôeכח ‰ˆÚ È„a‡Ó ÌÚ È¯‡¬≈«¿«¿≈≈»ƒ

:e�˙ÏÎeÒ ÔB‰a ˙ÈÏÂכטeÏ‡ ¿≈¿¿¿»ƒ

‡Ó e¯·Ò ‡„· eÏkzÒ‡ eÓÈkÁ«ƒƒ¿«»¿»¿»»

:ÔB‰ÈÙBÒ· È‰ÈלÛB„¯È ÔÈ„Î‡ ¿≈¿≈∆¿≈ƒ¿

‡˙Ba¯Ï Ôe˜¯ÚÈ ÔÈ¯˙e ‡ÙÏ‡ „Á««¿»¿≈∆∆¿¿ƒ»

é"ùø

על ה�י� מר�צת ל��� זחילה, האר�. על ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָה��חלי�

העפר על ה��פ�� �בר מר�צת �ל וכ� ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהעפר,

ÁŒÏkLz¯·(Î‰)וה�ל�: ıeÁÓ.לעיר מח�� ְֵƒ¿«∆∆∆ִִָ

�יס�ת: חרב ‡ÓÈ‰���ל� ÌÈ¯„ÁÓe.רח���� ְְְֵֶֶַָ≈¬»ƒ≈»ְֵֶַ

ל�� חדרי החרב, מ� מחמתונמלט עליו נ�קפי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

�ב .�� וה�ל� מת וה�א "�מחדרי�אימה, אחר: ר ְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָ

��אמר: �מ� �בר, אימת �היה ���ית ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָאימה",

ט) �ר��(ירמיה וכ� �ח��נינ�", מות עלה ְְְִִֵֵֵֶַָָָ"�י

���לֿחרב",(ספרי)א�נקל�ס. "מח�� אחר: �בר ְְְִֵֶֶֶַַָָ

��אמר: �ח�צ�ת, �ע�� מה יא)על "�מס�ר(ירמיה ְֱִֶֶֶַַַַַָ

ל��ת": מז�ח�ת �מ�� יר��לי� ְְְִִֶֶַַַָָֹח�צ�ת

‰ÓÈ‡ ÌÈ¯„ÁÓe.,�חדרי �חדרי �ע�� מה על ≈¬»ƒ≈»ְְֲִֵֶַַַָָ

ח)��אמר: ע��י�(יחזקאל י�ראל �ית זקני "א�ר ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ

מ��ית� �חדרי אי� ‡Èz¯Ó(ÂÎ)":�ח�� ְְְִִֵֶַַַֹ»«¿ƒ
Ì‰È‡Ù‡.�לפר וי� א�ת�. אפאה �ל�י אמר�י «¿≈∆ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

הפקר, מעלי לה�ליכ� �אה, א�ית� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ"אפאיה�",

�עזרא: מצינ� ט)ודגמת� לה�(נחמיה "ו��� ְ�ְְְִִֵֶֶַָָָָ

וכ� להפקר, לפאה", �תח�ק� ועממי� ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָממלכ�ת

'יח�ל �תר��מ�: א�ת� ��תרי� וי� מנח�. ְְְְְְִִֵֵֵַַח�ר�

לכ�ב: ל� היה �� �א� י�כ�, ולא עליה��', ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹרגזי

�מ�: ליס�ד, ואחת ל����, אחת א' ְְְְֲִִֵֶַַַַַ'אאפאיה�',

מה) טז)"אא�ר�",(ישעיה פי",(איוב �מ� "אא�צכ� ְְְֲֲִִֶֶַַ

וא�נקל�ס �לל. �� רא�יה אינ� ה�יכ�נה ְְְְְְִֵַָָָָָוהא'

הח�לקת ��פרי ה�נ�יה ה�ריתא ל��� אחר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ�ר��

אמר�י ה�, אי א� אמר�י �ב�ת: ל�ל�ה ז� ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ�בה

ר�איה� ��אמר� אינ�, �א�� 'א�נ� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָֹ�א�י:

ה�'?: א�ה ‡‚e¯(ÊÎ)עליה�: ·ÈB‡ ÒÚk ÈÏeÏ. ֲֵֵֵֶַ≈««≈»
עליה� �נ�ס הא�יב ��עס לא וא�א� לה�חית�, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

�באלהיו, ,�� ה�ד�ה יתלה וי�חית�, לה� ֵָָֹ�ְְְְִִֵֶֶַַַָי�כל

ינ�ר� ��" ��אמר: וזה� �י, ה�ד�ה יתלה ְְְֱִֶֶֶֶַַָ�ְְְִֶַֹולא

�עב�דת �ב�רת� לתל�ת ה�בר ינ�ר� ְְְְֲִֵַַַַָָָָָצרימ�",

���:��כ ה�ד�ה �אי� ¯Ó‰בי�, e�„È e¯Ó‡ÈŒÔt ְִֵֶַָ�ֶָ∆…¿»≈»»
:'B‚Â(ÁÎ)Èk.:י�� ÔÈ‡Âא�ת� ‰n‰ ˙BˆÚ „·‡ ¿ƒ…«≈≈»¿≈

‰�e·z Ì‰a.�חכמי הי� זאת:�א�� י��יל� »∆¿»ְֲִִִֶַָָֹ

וג�' יר�� Ì˙È¯Á‡Ï(ËÎ)":"איכה e�È·È.�י�נ ְְִֵָֹ»ƒ¿«¬ƒ»ְִ

י�ראל: �ל �רענ�ת� לס�� להת��נ� ְְִֵֶָָָ�ְְְִֵֵלב

(Ï)„Á‡ Ûc¯È ‰ÎÈ‡.מ��ראל אל� :מ��� ≈»ƒ¿…∆»ְִִִֵֶֶֶָ

Ì¯ÈbÒ‰ '‰Â Ì¯ÎÓ Ì¯eˆŒÈk ‡ÏŒÌ‡.�מכר ƒ…ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»ְָָ
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‡�Ï ˙ÙÈ˜˙ ‡�„È Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈ„ƒ¿»≈¿¿»»¿ƒ«»»

:‡„ Ïk ˙Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ¿»ƒ√»¿»¬«»»

‡�Ôeכח ‰ˆÚ È„a‡Ó ÌÚ È¯‡¬≈«¿«¿≈≈»ƒ

:e�˙ÏÎeÒ ÔB‰a ˙ÈÏÂכטeÏ‡ ¿≈¿¿¿»ƒ

‡Ó e¯·Ò ‡„· eÏkzÒ‡ eÓÈkÁ«ƒƒ¿«»¿»¿»»

:ÔB‰ÈÙBÒ· È‰ÈלÛB„¯È ÔÈ„Î‡ ¿≈¿≈∆¿≈ƒ¿

‡˙Ba¯Ï Ôe˜¯ÚÈ ÔÈ¯˙e ‡ÙÏ‡ „Á««¿»¿≈∆∆¿¿ƒ»

é"ùø

על ה�י� מר�צת ל��� זחילה, האר�. על ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָה��חלי�

העפר על ה��פ�� �בר מר�צת �ל וכ� ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהעפר,

ÁŒÏkLz¯·(Î‰)וה�ל�: ıeÁÓ.לעיר מח�� ְֵƒ¿«∆∆∆ִִָ

�יס�ת: חרב ‡ÓÈ‰���ל� ÌÈ¯„ÁÓe.רח���� ְְְֵֶֶַָ≈¬»ƒ≈»ְֵֶַ

ל�� חדרי החרב, מ� מחמתונמלט עליו נ�קפי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

�ב .�� וה�ל� מת וה�א "�מחדרי�אימה, אחר: ר ְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָ

��אמר: �מ� �בר, אימת �היה ���ית ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָאימה",

ט) �ר��(ירמיה וכ� �ח��נינ�", מות עלה ְְְִִֵֵֵֶַָָָ"�י

���לֿחרב",(ספרי)א�נקל�ס. "מח�� אחר: �בר ְְְִֵֶֶֶַַָָ

��אמר: �ח�צ�ת, �ע�� מה יא)על "�מס�ר(ירמיה ְֱִֶֶֶַַַַַָ

ל��ת": מז�ח�ת �מ�� יר��לי� ְְְִִֶֶַַַָָֹח�צ�ת

‰ÓÈ‡ ÌÈ¯„ÁÓe.,�חדרי �חדרי �ע�� מה על ≈¬»ƒ≈»ְְֲִֵֶַַַָָ

ח)��אמר: ע��י�(יחזקאל י�ראל �ית זקני "א�ר ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ

מ��ית� �חדרי אי� ‡Èz¯Ó(ÂÎ)":�ח�� ְְְִִֵֶַַַֹ»«¿ƒ
Ì‰È‡Ù‡.�לפר וי� א�ת�. אפאה �ל�י אמר�י «¿≈∆ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

הפקר, מעלי לה�ליכ� �אה, א�ית� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ"אפאיה�",

�עזרא: מצינ� ט)ודגמת� לה�(נחמיה "ו��� ְ�ְְְִִֵֶֶַָָָָ

וכ� להפקר, לפאה", �תח�ק� ועממי� ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָממלכ�ת

'יח�ל �תר��מ�: א�ת� ��תרי� וי� מנח�. ְְְְְְִִֵֵֵַַח�ר�

לכ�ב: ל� היה �� �א� י�כ�, ולא עליה��', ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹרגזי

�מ�: ליס�ד, ואחת ל����, אחת א' ְְְְֲִִֵֶַַַַַ'אאפאיה�',

מה) טז)"אא�ר�",(ישעיה פי",(איוב �מ� "אא�צכ� ְְְֲֲִִֶֶַַ

וא�נקל�ס �לל. �� רא�יה אינ� ה�יכ�נה ְְְְְְִֵַָָָָָוהא'

הח�לקת ��פרי ה�נ�יה ה�ריתא ל��� אחר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ�ר��

אמר�י ה�, אי א� אמר�י �ב�ת: ל�ל�ה ז� ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ�בה

ר�איה� ��אמר� אינ�, �א�� 'א�נ� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָֹ�א�י:

ה�'?: א�ה ‡‚e¯(ÊÎ)עליה�: ·ÈB‡ ÒÚk ÈÏeÏ. ֲֵֵֵֶַ≈««≈»
עליה� �נ�ס הא�יב ��עס לא וא�א� לה�חית�, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

�באלהיו, ,�� ה�ד�ה יתלה וי�חית�, לה� ֵָָֹ�ְְְְִִֵֶֶַַַָי�כל

ינ�ר� ��" ��אמר: וזה� �י, ה�ד�ה יתלה ְְְֱִֶֶֶֶַַָ�ְְְִֶַֹולא

�עב�דת �ב�רת� לתל�ת ה�בר ינ�ר� ְְְְֲִֵַַַַָָָָָצרימ�",

���:��כ ה�ד�ה �אי� ¯Ó‰בי�, e�„È e¯Ó‡ÈŒÔt ְִֵֶַָ�ֶָ∆…¿»≈»»
:'B‚Â(ÁÎ)Èk.:י�� ÔÈ‡Âא�ת� ‰n‰ ˙BˆÚ „·‡ ¿ƒ…«≈≈»¿≈

‰�e·z Ì‰a.�חכמי הי� זאת:�א�� י��יל� »∆¿»ְֲִִִֶַָָֹ

וג�' יר�� Ì˙È¯Á‡Ï(ËÎ)":"איכה e�È·È.�י�נ ְְִֵָֹ»ƒ¿«¬ƒ»ְִ

י�ראל: �ל �רענ�ת� לס�� להת��נ� ְְִֵֶָָָ�ְְְִֵֵלב

(Ï)„Á‡ Ûc¯È ‰ÎÈ‡.מ��ראל אל� :מ��� ≈»ƒ¿…∆»ְִִִֵֶֶֶָ

Ì¯ÈbÒ‰ '‰Â Ì¯ÎÓ Ì¯eˆŒÈk ‡ÏŒÌ‡.�מכר ƒ…ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»ְָָ
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é"ùø

(איבערגעבע�): �לע"ז דילבר"ר �ידנ�, ְְְֵַַָָָ�מסר�

(‡Ï)Ì¯eˆ e�¯eˆÎ ‡Ï Èk.�לה היה זה �ל ƒ…¿≈»ֶֶָָָָ

לה� ולא הס�יר�, �ה�� להבי� ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹלא�יבי�

�ל�� יכל� לא ה�ה עד �הרי ה��ח��, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹולאלהיה�

צ�ר �ל סלע�, �סלענ� לא �י צ�רנ�, �נגד ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹאלהיה�

סלע: ל��� ÌÈÏÈÏt���קרא e�È·ÈB‡Â.ועכ�ו ְְִֶֶַַָ¿¿≈¿ƒƒְְַָ

לה�, מכרנ� צ�רנ� �הרי א�תנ�, ��פטי� ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָא�יבינ�

לה�): מכרנ� ���רנ� הרי אחרי�: ְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָ(ספרי�

(·Ï)Ì�Ùb Ì„Ò ÔÙbÓŒÈk.אמר�י למעלה: מ�סב ƒƒ∆∆¿…«¿»ְְְִַַָָָ

��ע�יה� לפי זכר�, וא��ית אפאיה�, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ�ל�י

ועמ�רה: סד� �מ�:.Ó„L˙מע�ה �ב�אה, �דה ְֲֲֵַַָֹ«¿…ְְְֵָ

ג) אכל",(חבקוק ע�ה לא כג)"ו�דמ�ת ב (מלכי� ְְֶַָָֹֹ

קדר��" מר:.LB¯ŒÈ·pÚ:"��דמ�ת ‡ÏkL˙ע�ב ְְְִַƒ¿≈ֵֶַ«¿¿…
BÓÏ ˙¯¯Ó.�מע�יה לפי לה�, רא�י מר מ�קה ¿……»ְְֲִֵֶֶֶַַַָָ

ע�בדיה�� 'ות�למת א�נקל�ס: �ר�� וכ� ְֵַָָ�ְְְְְְִֵֵָָ��רענ�ת�,

Ì�ÈÈ(Ï‚)�מרר�תה��': Ì�Èpz ˙ÓÁ.:�תר��מ� ְְִָ¬««ƒƒ≈»ְְַ

�מריר�ת ה�ה �רענ�תה��', �ס ��ינ�א כמרת ְְְֲִִִֵ�ְִַַַָָָֹ'הא

�רענ�ת�: מ��ה ��ס ÌÈ�˙tנח�י� L‡¯Â. ְְִִֶָ�ְָָ¿…¿»ƒ
אכזרי א�יב ל����. אכזר �ה�א וי�רע��ס�, יבא ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

È„nÚ(Ï„)מה�: ÒÓk ‡e‰Œ‡Ï‰.,�תר��מ� ֵֶ¬…»Àƒ»ƒְְַ

�נ�זי� ��� מע�יה�? ��כח�י ה� ְִָ�ְְֲִִִֵֵֶֶַַָ�סב�רי�

לפני: �תב�את.‰e‰Œ‡Ï‡��מ�רי� �פנ� �רי ְְִַָ¬…ְְְִַַָ

ע�די: �מ�ס ÌlLÂ(Ï‰)�דמ�ת� Ì˜� ÈÏ.ע�י ְִִַָָָƒ»»¿ƒ≈ִִ

�מע�יה�. לה� ו��� נק� �רענ�ת �מז�� ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ�ָ�ְָנכ��

"ו���", מפר�י� וי� �מ�ל�. לה� י��� ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָה�ק�

מ�זרת וה�א 'ו�ל��', �מ� �בר ה)�� :(ירמיה ְְְְִִֵַָָָ

א��� ואימתי וה���ר, �מ� �ה�", אי� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָ"וה��ר

¯‚ÌÏלה�: ËeÓz ˙ÚÏ.,�אב�ת זכ�ת ������ ֶָ¿≈»«¿»ְְֲִֶָ

עליו סמ�כי� ‡Ì„È:�ה� ÌBÈ ·B¯˜ Èk.ארצה�� ְִֵֶָָƒ»≈»ְְֶֶֶ

להביא לפני �מז�� קר�ב איד�, י�� עליה� ְְִַָָָ�ְְֲִֵֵֶָָָלהביא

הר�ה: �ל�חי� ידי BÓÏעל ˙„˙Ú LÁÂ.מהר� ְְְִֵֵַַ¿»¬ƒ…»ֵַ

לה�: העתיד�ת ה)�מ�.LÁÂיבא� "ימהר(ישעיה ֲִֶָָָֹ¿»ְְֵַ

��כחה �ברי מ�ה עליה� העיד �א� עד ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹיחי�ה".

עליה� ���בא לעד, ה�את ה�ירה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹלהי�ת

ואיל� מ�א� מרא�, ה�דע�י� �אני ידע� ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹ�ַה�רענ�ת

�כל�ת עליה� ��בא� �נח�מי� �ברי עליה� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹהעיד

למעלה: אמר א�ר �כל ל)ה�רענ�ת "והיה(לעיל ַ�ְְְְְֲֶַַָָָָָָ

וה�ללה ה�רכה האלה הדברי� �ל עלי� יב�א� ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָכי

וג�' �ב�ת� את אלהי� ה' ו�ב ŒÈk(ÂÏ)":וג�' ְְְְְֱֶֶָֹƒ
BnÚ '‰ ÔÈ„È.�ה�ל �י��רי� א�ת� �����ט »ƒ«ְְְִִִֶַָָֹ

�מ� עליה�, לו)האמ�רי� ידי�(איוב �� "�י ְֲֲִִִֵֶָָָ

�ל��� מ��� אינ� זה '�י' ע�י�. יי�ר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַע�י�",

ל��� א�א מעלה, �ל ל�ברי� טע� לתת ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ'�הא'

�מ� ���ר, כה)�ח�ת האר�",(ויקרא אל תבא� "�י ְְִִִֶֶַָָָֹ

epif`daliyy mei qelwpe`
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ÔBÎ�e„ÚÒÈÂ ÔÚk ÔeÓe˜È ÔB‰ÈkÒ�ƒ¿≈¿¿«ƒ«¬¿

:Ô‚Ó ÔBÎÈÏÚ ÔB‰ÈלטÔÚk BÊÁ ¿¬≈»≈¬¿«

¯a dÏ‡ ˙ÈÏÂ ‡e‰ ‡�‡ ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¬»¿≈¡»«

Û‡Â ‡�ÈÁÓ ‰ÁÓe ˙ÈÓÓ ‡�‡ È�Óƒƒ¬»≈ƒ»≈»≈»¿«

:·ÊLÓ È„È ÔÓ ˙ÈÏÂ ‡�ÈÒÓ«≈»¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ

Èa˙מ ‡ÈÓL· ˙È�˜˙‡ È¯‡¬≈«¿≈ƒƒ¿«»≈

‡�‡ ÌÈ˜ ˙È¯Ó‡Â Èz�ÎL¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ«»¬»

:ÔÈÓÏÚÏמאÔÈ¯z „Á ÏÚ Ì‡ ¿»¿ƒƒ««¿≈

ÈÏÚ·Ïe È‡�ÒÏ ‡˙e�Ú¯Ù ·È˙‡ È„È ‡�È„· Û˜˙˙Â Èa¯Á ÈÏ‚˙z ‡ÈÓL ÛBÒ „ÚÂ ‡ÈÓL ÛBÒÓ ‡˜¯· eÊÁÎ¿≈«¿»ƒ¿«»¿«¿«»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ»≈À¿¬»¿»¿«¿«¬≈

é"ùø

ה�ד�� ויתנח� ה�ל� מ��טי� עליה� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ���בא�

עבדיו על ה�א עליה�:�ר�� �לרח� .ÌÁ�˙Èל��ב ְֲֲֵֵֶַַָָָָƒ¿∆»
להרע: א� להטיב מח�בה הפ� È¯‡‰ל��� Èk ְְְֲִֵֵֶַַָָָƒƒ¿∆

„È ˙ÏÊ‡ŒÈk.יד �י וח�זקת���ראה ה�לכת הא�יב ƒ»¿«»ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָ

ועז�ב: עצ�ר �ה� ואפס עליה� נ��ע.eˆÚ¯מאד ְְְֲֵֶֶֶֶָָָֹ»ַ

�ה�: ��עצר �מ��ל ע�צר ידי ידי.eÊÚ·על על ְֲֵֵֵֶֶַַָֹ»ְֵַ

ילכ� ��א �ע� הע�צר ה���ל ה�א וע�צר ְְֵֵֵֵֵֶַָָָֹע�זב.

לע"ז �ל��� הא�יב, על ל�בא �צאת� ְְִִֵֵַַַַָָָָָ�ְמפ�רי�

ה���ל:.eˆÚ¯מיינטינדו"ר: �מעצ�ר ה���ע ה�א »ְֲֵַַַָ

·eÊÚ.�מ� ג)מח�ק, יר��לי�(נחמיה את "ו�עזב� »ְ�ְְְִֶַַַַָָ

הח�מה", מט)עד עיר(ירמיה ע�בה לא "אי� ֵַַָֹ�ְִָ

עליה�.Ó‡Â¯(ÊÏ)":�ה�ה ה�א �ר�� :ה�ד�� ְִָ¿»«ֲֵֶַָָ

BÓÈ‰Ï‡ È‡.:�עבד� ��כבי� eÈÒÁעב�דת ¯eˆ ≈¡…≈ְֲִֶַָָ»»
B·.,וה��ה הח�ה מ�ני �� מת��י� �הי� ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָה�לע

הרעה: מ� עליה� להג� �� �ט�חי� �הי� ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ�ל�מר

(ÁÏ)BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡.אלה�ת א�ת� הי� ¬∆≈∆¿»≈ֱָָֹ

יי� ו��תי� לפניה� מקריבי� �הי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָא�כלי�,

Ò˙¯‰נסיכ�: ÌÎÈÏÚ È‰È.�לכ יהיה ה��ר א�ת� ְִָ¿ƒ¬≈∆ƒ¿»ְִֶֶַָ

�מס��ר: zÚ‰(ËÏ)מחסה e‡¯.�מ הבינ� ְֲִֶַ¿«»ִִָ

�מ� מ��יע, לכ� ואי� עליכ� �הבאתי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ�ַה�רענ�ת

�ידי: מ�חה ואי� �א��יעכ� ‡�Èה���עה È�‡ ְְְֲִִֵֶֶֶַָָ¬ƒ¬ƒ
‡e‰.לה��יל להרי�:אני ‡ÌÈ‰Ïואני ÔÈ‡Â ְְְֲֲִִִִַַָ¿≈¡…ƒ

È„nÚ.:למח�ת �נג�י וכמ�ני:.È„nÚע�מד �גמתי ƒ»ƒְְְִִֵֶƒ»ƒ�ְְִִָָ

ÏÈvÓ È„iÓ ÔÈ‡Â.:י� ‡O‡(Ó)ה���עי� Èk ¿≈ƒ»ƒ«ƒְִִַƒ∆»
È„È ÌÈÓLŒÏ‡.עצמי אל ידי א�א א�י �חר�� �י ∆»«ƒ»ƒְֲִִִִֶֶַַַָָ

‡�ÈÎ��ב�עה: ÈÁ Èz¯Ó‡Â.,ה�א �ב�עה ל��� ְִָ¿»«¿ƒ«»…ƒְְָ

באזני ד�ר�� �א�ר לא א� ה' נא� אני חי ְְְֲִִֶֶַַָָֹ�ְְִַָ[�מ�

יח) יד אנכי(במדבר "חי נ��ע אני �א�] ":א� ְֲִִִַַַָָֹ

(‡Ó)Èa¯Á ˜¯a È˙BpLŒÌ‡.���א להבא� את ƒ«ƒ¿««¿ƒֲִֵֶַַַ

�מ� כא)חר�י, �רק","(יחזקאל ל� הי�ת למע� ְְְֱִַַַָָָ

(גלאנ�): È„Èפלנדו"ר ËtLÓa ÊÁ‡˙Â.לה�יח ¿…≈¿ƒ¿»»ƒְִַַ

�א�יבי רחמי� קצפ�ימ�ת אני א�ר לכ�, �הרע� ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ידי", "ותאחז אחר: �בר לרעה. עזר� וה�ה ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָָֹמעט

נק�: ולנק� �� להחזיק ה���ט מ�ת ‡ÈL·את ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹ»ƒ
'B‚Â Ì˜�.���ל מ��� �א�דה, ר��תינ� למד� »»¿ְְִֵַַָָָָ

�מ�ת לא ידי", �מ��ט "ותאחז �אמר ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹה�קרא,

וד� ��ר מ�ת ה�א: �ר�� ה�ד�� מ�ת וד� ִִַַַָָָָָָָָָָ��ר

ה�א �ר�� וה�ד�� לה�יב�, יכל ואינ� ח� ְְֲִֵֵֵַַָָָֹז�רק

�יד�, א�חז� �א�� לה�יב� �יד� וי� ח�יו ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָז�רק

חר�י, "�רק �א� ��אמר ח��, ה�א �רק ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָ�הרי
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ÙÈ˜z‡לז ÔB‰˙ÏÁ„ Ô‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«»«¬»¿«ƒ»

:da ÔÈˆÈÁ¯ BÂ‰„לח·¯˙ È„ «¬¿ƒƒ≈ƒ¿«

¯ÓÁ Ô˙L ÔÈÏÎ‡ BÂ‰ ÔB‰˙ÒÎ�ƒ¿»¿¬»¿ƒ»»¬«

ÔBÎ�e„ÚÒÈÂ ÔÚk ÔeÓe˜È ÔB‰ÈkÒ�ƒ¿≈¿¿«ƒ«¬¿

:Ô‚Ó ÔBÎÈÏÚ ÔB‰ÈלטÔÚk BÊÁ ¿¬≈»≈¬¿«

¯a dÏ‡ ˙ÈÏÂ ‡e‰ ‡�‡ ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¬»¿≈¡»«

Û‡Â ‡�ÈÁÓ ‰ÁÓe ˙ÈÓÓ ‡�‡ È�Óƒƒ¬»≈ƒ»≈»≈»¿«

:·ÊLÓ È„È ÔÓ ˙ÈÏÂ ‡�ÈÒÓ«≈»¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ

Èa˙מ ‡ÈÓL· ˙È�˜˙‡ È¯‡¬≈«¿≈ƒƒ¿«»≈

‡�‡ ÌÈ˜ ˙È¯Ó‡Â Èz�ÎL¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ«»¬»

:ÔÈÓÏÚÏמאÔÈ¯z „Á ÏÚ Ì‡ ¿»¿ƒƒ««¿≈

ÈÏÚ·Ïe È‡�ÒÏ ‡˙e�Ú¯Ù ·È˙‡ È„È ‡�È„· Û˜˙˙Â Èa¯Á ÈÏ‚˙z ‡ÈÓL ÛBÒ „ÚÂ ‡ÈÓL ÛBÒÓ ‡˜¯· eÊÁÎ¿≈«¿»ƒ¿«»¿«¿«»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ»≈À¿¬»¿»¿«¿«¬≈

é"ùø

ה�ד�� ויתנח� ה�ל� מ��טי� עליה� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ���בא�

עבדיו על ה�א עליה�:�ר�� �לרח� .ÌÁ�˙Èל��ב ְֲֲֵֵֶַַָָָָƒ¿∆»
להרע: א� להטיב מח�בה הפ� È¯‡‰ל��� Èk ְְְֲִֵֵֶַַָָָƒƒ¿∆

„È ˙ÏÊ‡ŒÈk.יד �י וח�זקת���ראה ה�לכת הא�יב ƒ»¿«»ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָ

ועז�ב: עצ�ר �ה� ואפס עליה� נ��ע.eˆÚ¯מאד ְְְֲֵֶֶֶֶָָָֹ»ַ

�ה�: ��עצר �מ��ל ע�צר ידי ידי.eÊÚ·על על ְֲֵֵֵֶֶַַָֹ»ְֵַ

ילכ� ��א �ע� הע�צר ה���ל ה�א וע�צר ְְֵֵֵֵֵֶַָָָֹע�זב.

לע"ז �ל��� הא�יב, על ל�בא �צאת� ְְִִֵֵַַַַָָָָָ�ְמפ�רי�

ה���ל:.eˆÚ¯מיינטינדו"ר: �מעצ�ר ה���ע ה�א »ְֲֵַַַָ

·eÊÚ.�מ� ג)מח�ק, יר��לי�(נחמיה את "ו�עזב� »ְ�ְְְִֶַַַַָָ

הח�מה", מט)עד עיר(ירמיה ע�בה לא "אי� ֵַַָֹ�ְִָ

עליה�.Ó‡Â¯(ÊÏ)":�ה�ה ה�א �ר�� :ה�ד�� ְִָ¿»«ֲֵֶַָָ

BÓÈ‰Ï‡ È‡.:�עבד� ��כבי� eÈÒÁעב�דת ¯eˆ ≈¡…≈ְֲִֶַָָ»»
B·.,וה��ה הח�ה מ�ני �� מת��י� �הי� ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָה�לע

הרעה: מ� עליה� להג� �� �ט�חי� �הי� ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ�ל�מר

(ÁÏ)BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡.אלה�ת א�ת� הי� ¬∆≈∆¿»≈ֱָָֹ

יי� ו��תי� לפניה� מקריבי� �הי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָא�כלי�,

Ò˙¯‰נסיכ�: ÌÎÈÏÚ È‰È.�לכ יהיה ה��ר א�ת� ְִָ¿ƒ¬≈∆ƒ¿»ְִֶֶַָ

�מס��ר: zÚ‰(ËÏ)מחסה e‡¯.�מ הבינ� ְֲִֶַ¿«»ִִָ

�מ� מ��יע, לכ� ואי� עליכ� �הבאתי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ�ַה�רענ�ת

�ידי: מ�חה ואי� �א��יעכ� ‡�Èה���עה È�‡ ְְְֲִִֵֶֶֶַָָ¬ƒ¬ƒ
‡e‰.לה��יל להרי�:אני ‡ÌÈ‰Ïואני ÔÈ‡Â ְְְֲֲִִִִַַָ¿≈¡…ƒ

È„nÚ.:למח�ת �נג�י וכמ�ני:.È„nÚע�מד �גמתי ƒ»ƒְְְִִֵֶƒ»ƒ�ְְִִָָ

ÏÈvÓ È„iÓ ÔÈ‡Â.:י� ‡O‡(Ó)ה���עי� Èk ¿≈ƒ»ƒ«ƒְִִַƒ∆»
È„È ÌÈÓLŒÏ‡.עצמי אל ידי א�א א�י �חר�� �י ∆»«ƒ»ƒְֲִִִִֶֶַַַָָ

‡�ÈÎ��ב�עה: ÈÁ Èz¯Ó‡Â.,ה�א �ב�עה ל��� ְִָ¿»«¿ƒ«»…ƒְְָ

באזני ד�ר�� �א�ר לא א� ה' נא� אני חי ְְְֲִִֶֶַַָָֹ�ְְִַָ[�מ�

יח) יד אנכי(במדבר "חי נ��ע אני �א�] ":א� ְֲִִִַַַָָֹ

(‡Ó)Èa¯Á ˜¯a È˙BpLŒÌ‡.���א להבא� את ƒ«ƒ¿««¿ƒֲִֵֶַַַ

�מ� כא)חר�י, �רק","(יחזקאל ל� הי�ת למע� ְְְֱִַַַָָָ

(גלאנ�): È„Èפלנדו"ר ËtLÓa ÊÁ‡˙Â.לה�יח ¿…≈¿ƒ¿»»ƒְִַַ

�א�יבי רחמי� קצפ�ימ�ת אני א�ר לכ�, �הרע� ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ידי", "ותאחז אחר: �בר לרעה. עזר� וה�ה ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָָֹמעט

נק�: ולנק� �� להחזיק ה���ט מ�ת ‡ÈL·את ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹ»ƒ
'B‚Â Ì˜�.���ל מ��� �א�דה, ר��תינ� למד� »»¿ְְִֵַַָָָָ

�מ�ת לא ידי", �מ��ט "ותאחז �אמר ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹה�קרא,

וד� ��ר מ�ת ה�א: �ר�� ה�ד�� מ�ת וד� ִִַַַָָָָָָָָָָ��ר

ה�א �ר�� וה�ד�� לה�יב�, יכל ואינ� ח� ְְֲִֵֵֵַַָָָֹז�רק

�יד�, א�חז� �א�� לה�יב� �יד� וי� ח�יו ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָז�רק

חר�י, "�רק �א� ��אמר ח��, ה�א �רק ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָ�הרי
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�רענ�ת ל��� ה�ה וה���ט ידי", �מ��ט ְָ�ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹותאחז

יושטיצא"ה: �לע"ז ÈvÁ(Ó·)ה�א, ¯ÈkL‡ ְַַ«¿ƒƒ«
ÌcÓ.:הא�יב¯Na ÏÎ‡z Èa¯ÁÂ.:�ר��ÌcÓ ƒ»ֵָ¿«¿ƒ…«»»ְָָƒ«

‰È·LÂ ÏÏÁ.חללי �� מעו� לה� �היה זאת »»¿ƒ¿»ְְֲִֵֵֶֶַַָֹֹ

��ב� ו�ביה י�ראל (�� חללי אחרי�: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ(ספרי�

‡ÈB·מה�: ˙BÚ¯t L‡¯Ó.רצת� �ח�ת מ��ע ֵֶ≈…«¿≈ְְִִִֶַַַ

מהע�בדי נפרע ה�א �ר�� ��ה�ד�� �י ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָהא�יב,

אב�תיה� ועונ�ת עונ� עליה� ��קד ה�א ֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹֹ��כבי�,

�י�ראל: ��רצ� �רצה ‰¯�e�È(Ó‚)מרא�ית ְְְְִִִֵֵֵֶָָָ«¿ƒ
BnÚ ÌÈB‚.את ��כבי� הע�בדי י��ח� ה�מ� לא�ת� ƒ«ְְְְְִֵֶַַַָָ

��בק� ז� א�ה �ל �בח� מה 'רא� ְֶָָ�ְְְִִֵֶַָָי�ראל:

עליה� �עבר� ה�לא�ת �כל ה�א �ר�� ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָ�ה�ד��

�ב�בח�': �ט�ב� הי� י�דעי� עזב�ה�, Èkולא ְְְְְֲִִָָֹƒ
ÌBwÈ ÂÈ„·ÚŒÌ„.:�מ�מע� �מיה�, Ì˜�Â�פיכ�ת «¬»»ƒְְְְִֵֶַָ¿»»

ÂÈ¯ˆÏ ·ÈLÈ.ה�זל ��אמר:על �עני� החמס, ועל »ƒ¿»»ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ד) למד�ר(יואל ואד�� �היה, ל��ה ְְְְְֱִִִִֶֶַַָָ"מצרי�

וא�מר יה�דה", �ני מחמס �היה א)�ממה (עובדיה ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָ

וג�'": יעקב אחי� BnÚ"מחמס B˙Ó„‡ ¯tÎÂ. ְֲֲִֵַַָֹ¿ƒ∆«¿»«
וע�� אדמת� עליה�,ויפ�ס �עבר� ה�ר�ת על ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ

הא�יב: לה� �מ�tÎÂ¯.ו�ע�ה �פ��ס, ר��י ל��� ְֵֶֶָָָָ¿ƒ∆ְְִִ

לב) לרגז�':(בראשית 'אנחינ� פניו", ְֵ�ְְְֲִֵַַָָָ"אכ�רה

B˙Ó„‡ ¯tÎÂ.��ע�� ע��. אדמת�? היא �מה ¿ƒ∆«¿»ְְִֶַַַַָ

א�מר: ה�א וכ� מתנחמת, ארצ� (תהלי�מתנחמי�, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ

"�ב�פה) ארצ�? רצית �מה ארצ�", ה' ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ"רצית

נ היא אחרי� �פני� יעקב". ��פרי,�ב�ת דר�ת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹ

יה�דה ר�י נחמיה, ור�י יה�דה ר�י �� ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָונחלק�

��� ��ר� נחמיה ור�י י�ראל, �נגד ��� ָ�ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ�ֵ��ר�

�ל�י ��ר�� יה�דה ר�י ��כבי�, הע�בדי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ�נגד

עד ��ר��י �מ� אפאיה�", "אמר�י ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָי�ראל:

ה�ה", עצ�ת אבד ג�י "�י זאת", �ל �על ה' ְִֵֵַַָָָֹֹֹ"ולא

�ה� "ואי� נכ�נה. עצה לה� �היא ��רתי, ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָא�ד�

אל� הא��ת מ� אחד יר�� איכה להת��נ� ֶֶ�ְְְְִִִֵֵֶָָָָֹ�ב�נה",

�צ�רנ� לא "�י מכר�, צ�ר� �י לא א� ְְִִִֵֵֶָָָֹֹמה�

ור�י �כלית�. עד ��ר��י �מ� ה�ל ְְְְִִִֵֶַַַַַָֹצ�ר�",

אבד ג�י "�י ��כבי�: הע�בדי �ל�י ��ר�� ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹנחמיה

"וא�יבינ� עד �ח�ה, ��ר��י �מ� ה�ה", ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָעצ�ת

Ì�Ùb(Ï·)":�לילי� Ì„Ò ÔÙbÓ Èk.הע�בדי �ל ְִִƒƒ∆∆¿…«¿»ְֵֶָ

B‚Â'��כבי�: ‰¯BÓÚ ˙BÓ„MÓe.��ל י�ימ� ולא ִָƒ«¿¬»¿ְִִָָֹ

�י: ה�ד�ה LB¯ŒÈ·pÚלתל�ת BÓ·�Ú.:אמר� ה�א ְְִַ�ִָ¬»≈ƒ¿≈ֶַָ

להרעיל� י�ראל על אג�ר", א�יב �עס ְְְִִֵֵֵַַַַָָָ"ל�לי

להלעיט למ�", מררת "א��לת לפיכ� ְְְְְְְְִִִַַַָָָֹֹֹ�להמריר�.

לבני: �ע�� מה על Ì�Èpz(Ï‚)א�ת� ˙ÓÁ ְֶַַַָָָ¬««ƒƒ
Ì�ÈÈ.:�לה �ע��י� מה על לה�ק�ת� מ�כ� ≈»ְְִֶֶַַַָָָ

(„Ï)È„nÚ ÒÓk.:אמר�� ה��ס, (תהלי�א�ת� »Àƒ»ƒֱֶֶַַ

וג�'עה) ה' �יד כ�ס ËeÓz(Ï‰)":"�י ˙ÚÏ ְְִַ¿≈»
ÌÏ‚¯.:אמר�� כו)�עני� רגל(ישעיה ":"�רמס�ה «¿»ְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָ

(ÂÏ)BnÚ '‰ ÔÈ„ÈŒÈk.י�" מ��� זה �ל��� ƒ»ƒ«ְְִֵֶַָ

א�א י��רי�, ל��� ידי� ואי� '�הא', �ל��� ְְְְִִִִִֵֶָָָָידי�",

יראה �י ע��קיה�, מ�ד ריב� את יריב '�י ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָ�מ�:

וג�'': יד אזלת ‡BÓÈ‰Ï(ÊÏ)�י È‡ ¯Ó‡Â. ְְִַָָ¿»«≈¡…≈
�מ�ו י�ראל, �ל אלהימ�", "אי יאמר: הא�יב ְְְֱִֵֵֵֵֶַָָֹֹ

�עני� ה�רכת, את ����ר הר�ע טיט�ס ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ�אמר

ז)��אמר: ���ה,(מיכה �תכ�ה א�יב�י "ותרא ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָ

אלהי� ה' א�� אלי Èk(ËÏ)":הא�מרה ‰zÚ e‡¯ ְֱִֵַַָָָֹ¿«»ƒ
'B‚Â È�‡.�י��עת ה�א �ר�� ה�ד�� יג�ה אז ¬ƒ¿ְְֶַַָָָָ

�את מא�י ה�א", אני אני �י ע�ה "רא� ְְֲֲִִִִִֵַַָָֹויאמר:

עליה� �בא �מא�י הרעה, ÔÈ‡Âה��בה:עליה� ֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ¿≈
ÏÈvÓ È„iÓ.אביא א�ר הרעה מ� אתכ� ���יל מי ƒ»ƒ«ƒְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָ

È„È(Ó)עליכ�: ÌÈÓL Ï‡ ‡O‡ Èk.י�' �מ� ֲֵֶƒ∆»∆»«ƒ»ƒְִ

��מי�, �כינתי מק�� מ�רה אני �מיד ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָנ�אתי',

epif`daliriay mei qelwpe`

Bnri''yx:ôéòéáùãî-ìk-úà øaãéå äLî àáiå ©«©¨´Ÿ¤À©§©¥²¤¨
rLBäå àeä írä éðæàa úàfä-äøéMä éøác¦§¥¬©¦¨«©−Ÿ§¨§¥´¨¨®−§¥¬©

ïeð-ïai''yx:äî-ìk-úà øaãì äLî ìëéå ¦«©§©´¤½§©¥²¤¨
:ìàøNé-ìk-ìà älàä íéøácäåîøîàiå ©§¨¦¬¨¥−¤¤¨¦§¨¥«©³Ÿ¤

øLà íéøácä-ìëì íëááì eîéù íäìà£¥¤Æ¦´Ÿ§©§¤½§¨̧©§¨¦½£¤¯
íëéða-úà íeöz øLà íBiä íëa ãérî éëðà̈«Ÿ¦²¥¦¬¨¤−©®£¤³§©ªÆ¤§¥¤½

ìäøBzä éøác-ìk-úà úBùrì øîL ¦§´Ÿ©«£½Ÿ¤¨¦§¥−©¨¬
úàfäi''yx:æîíkî àeä ÷ø øáã-àì ék ©«ŸÂ¦«Ÿ¨¨̧¥¬Æ¦¤½

íéîé eëéøàz äfä øácáe íëéiç àeä-ék¦−©¥¤®©¨¨´©¤À©«£¦³¨¦Æ
ïcøiä-úà íéøár ízà øLà äîãàä-ìr©¨´£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²

dzLøì änLi''yx:ôøéèôîçîýåýé øaãéå −̈¨§¦§¨«©§©¥³§Ÿ̈Æ

ÏÚ ¯tÎÈÂ È‰B‡�ÒÏ ·È˙È ˙e�Ú¯ÙeÀ¿¬»≈¿»¿ƒƒ«««

:dnÚ ÏÚÂ dÚ¯‡מד‰LÓ ‡˙‡Â «¿≈¿««≈«¬»…∆

‡˙ÁaL˙ ÈÓ‚˙t Ïk ˙È ÏÈÏÓe«ƒ»»ƒ¿»≈À¿«¿»

¯a ÚLB‰Â ‡e‰ ‡ÓÚ Ì„˜ ‡„‰»»√»«»¿≈««

:Ôe�מה˙È ‡ÏlÓÏ ‰LÓ ÈˆLÂ¿≈≈…∆¿«»»»

Ïk ÌÚ ÔÈÏ‡‰ ‡iÓ‚˙Ù Ïk»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ»

:Ï‡¯NÈמוBeL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ƒ¿»≈«¬«¿«

‡�‡ È„ ‡ÈÓ‚˙t ÏÎÏ ÔBÎaÏƒ¿¿»ƒ¿»«»ƒ¬»

Ôe�„˜Ù˙ È„ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa „‰ÒÓ«¿≈¿»≈ƒ¿«¿ƒ

Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ ÔBÎÈ�a ˙È»¿≈¿ƒ«¿∆¿«»»

:‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÈÓ‚˙tמז‡Ï È¯‡ ƒ¿»≈«¿»»»¬≈»

‡e‰ È¯‡ ÔBÎ�Ó ‡e‰ ‡˜¯ Ì‚˙Ùƒ¿»≈»ƒ¿¬≈

ÔeÎ¯Bz ÔÈ„‰ ‡Ó‚˙Ù·e ÔBÎÈÈÁ«≈¿ƒ¿»»»≈¿

ÔÈ¯·Ú Ôez‡ È„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈƒ««¿»ƒ«»¿ƒ

:d˙¯ÈÓÏ ÔÓz ‡�„¯È ˙È»«¿¿»«»¿≈¿«

Ô¯Îaמח ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈÏÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ¿«

é"ùø

אימת למ�ה, וג��ר למעלה ח�� אפ�� ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ�תר��מ�.

מלמעלה ����ר ��� וכל ה�ח���, על ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהעלי��

מ�מ�ה �מ�.È„È:וח�� �כינתי, ב)מק�� (במדבר ְְִַַָָ»ƒְְְִִָ

אבל מ��, לה�רע �ידי והיה יד�", על ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ"אי�

לפי לפרע, ממהר איני לע�ל�, אנכי �חי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹאמר�י

�בד�ר�ת לע�ל�, חי אני �י ��בר, �ה�ת לי ���ְְֲִִִֵֶַַָָָָ

מ� לי�רע �ידי והיכלת מה�, נפרע אני ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹאחר�ני�

ה�ל� �ה�א וד� ��ר מל� הח�י�. �מ� ִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה�תי�

ימ�ת ��א �י �ח�יו, לי�רע נקמת� ממהר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלמ�ת,

נקמת ראה ��א ונמצא א�יב�, א� אבלה�א מ���, � ְְְְֲִִִֶֶָָָָָֹ

�ח�יה�, נפרע ואיני ה� ימ�ת� וא� לע�ל� חי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָאני

�מ�ת�: Èa¯Á(Ó‡)א�רע ˜¯a È˙BpL Ì‡. ְֶַָָƒ«ƒ¿««¿ƒ
חר�י �רק ��א��� �ל�יי�, �אינ� י� 'א�' ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהר�ה

למעלה: ��ר��י �מ� וכ�', ידי �מ��ט ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹותאחז

(„Ó)Ôe�ŒÔa ÚLB‰Â ‡e‰.(יג �ל(סוטה ��ת ¿≈«ƒֶַָ

העמיד�י�זגי לזה, ונ�נה מ�ה ר��ת נ�לה היתה, ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָָָ

�די �ח�יו, ��ר� ��הא ליה��ע, מתר�מ� מ�ה ְְְֵֵֵֶַַָ�ְְִָ�ְֶֹל�

להרי� ל� היה לא ר�� '�ח�י י�ראל: יאמר� ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹ��א

זחה ��א ל�מר 'ה��ע'? �א� ק�ראה� ול�ה ְְֵֵֶַַָָָָָֹֹרא�'.

עליו, ה��יל�ע�� �ד�ה, ל� ���נה �י על �א� ְְְִִֶֶַַַָָָ�ְִִָ

מ�ח�ת� �א�ר מה:(ספרי)עצמ� eÓÈN(ÂÓ)תורה ְְֲִִֶַַָƒ
ÌÎ··Ï.��ול ואזניו עיניו, ��הי� אד� צרי� ¿«¿∆ְְְְִִִֵֶָָָָָָ

א�מר: ה�א וכ� ��רה, לדברי מ)מכ�ני� (יחזקאל ְ�ְְְִִֵֵֵָָ

ל�� ו�י� �מע �באזני� �עיני� ראה אד� ��"ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

ה�ית, �בנית �מה וחמר, קל �ברי� והרי ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹוג�'",

��הי� אד� צרי� �קנה, ונמ�ד לעיני� נראה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ�ה�א

�ה� ��רה �ברי להבי� מכ�וני�, ול�� ואזניו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָעיניו

��ערה, ה�ל�י� וכ�ה:�הררי� ��ה אחת על ְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָ

(ÊÓ)ÌkÓ ‡e‰ ˜¯ ¯·cŒ‡Ï Èk.��א לח�� לא ƒ…»»≈ƒ∆ְִֶַָֹ

,�� �ל�י �כר הר�ה �י ,�� ה�איגעי� "�י ְְִִִֵֵַָָָָָ

�א� ���רה ריק� �בר ל� אי� אחר: �בר ְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָח�יכ�".

אמר� ��� ל� �דע �כר, מ�� �� �אי� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�דר���

לו)חז"ל: �מנע,(בראשית ל�ט� ותמנע"ואח�ת ְְְֲִִַַַַָָ

�דאי 'איני �אמרה: לפי וג�'", �ילג� ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָהיתה

�� וכל �ילג��', ואהיה הלואי לא�ה, ל� ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָלהי�ת

�לט�ני� �הי� אברה�, �ל �בח� לה�דיע ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָל�ה?

�זרע�: לי�בק מתא�י� ‰'(ÁÓ)�מלכי� ¯a„ÈÂ ְְְְִִִִֵַַָָ«¿«≈
‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa ‰LÓŒÏ‡.מק�מ�ת��ל �ה ∆…∆¿∆∆««∆ְְִָֹ

ה�ה ה��� "�עצ� �נח":נאמר ז)נאמר (ש� ְְֱֱֶֶֶֶֶַַַַַֹ

�ל א�ר� �מראית וג�'", נח �א ה�ה ה��� ְְְְִֶֶֶֶַַַַָֹ"�עצ�



קכט epif`daliriay mei qelwpe`
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dzLøì änLi''yx:ôøéèôîçîýåýé øaãéå −̈¨§¦§¨«©§©¥³§Ÿ̈Æ
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‡�‡ È„ ‡ÈÓ‚˙t ÏÎÏ ÔBÎaÏƒ¿¿»ƒ¿»«»ƒ¬»

Ôe�„˜Ù˙ È„ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa „‰ÒÓ«¿≈¿»≈ƒ¿«¿ƒ

Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ ÔBÎÈ�a ˙È»¿≈¿ƒ«¿∆¿«»»

:‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÈÓ‚˙tמז‡Ï È¯‡ ƒ¿»≈«¿»»»¬≈»

‡e‰ È¯‡ ÔBÎ�Ó ‡e‰ ‡˜¯ Ì‚˙Ùƒ¿»≈»ƒ¿¬≈

ÔeÎ¯Bz ÔÈ„‰ ‡Ó‚˙Ù·e ÔBÎÈÈÁ«≈¿ƒ¿»»»≈¿

ÔÈ¯·Ú Ôez‡ È„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈƒ««¿»ƒ«»¿ƒ

:d˙¯ÈÓÏ ÔÓz ‡�„¯È ˙È»«¿¿»«»¿≈¿«

Ô¯Îaמח ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈÏÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ¿«

é"ùø

אימת למ�ה, וג��ר למעלה ח�� אפ�� ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ�תר��מ�.

מלמעלה ����ר ��� וכל ה�ח���, על ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהעלי��

מ�מ�ה �מ�.È„È:וח�� �כינתי, ב)מק�� (במדבר ְְִַַָָ»ƒְְְִִָ

אבל מ��, לה�רע �ידי והיה יד�", על ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ"אי�

לפי לפרע, ממהר איני לע�ל�, אנכי �חי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹאמר�י

�בד�ר�ת לע�ל�, חי אני �י ��בר, �ה�ת לי ���ְְֲִִִֵֶַַָָָָ

מ� לי�רע �ידי והיכלת מה�, נפרע אני ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹאחר�ני�

ה�ל� �ה�א וד� ��ר מל� הח�י�. �מ� ִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה�תי�

ימ�ת ��א �י �ח�יו, לי�רע נקמת� ממהר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלמ�ת,

נקמת ראה ��א ונמצא א�יב�, א� אבלה�א מ���, � ְְְְֲִִִֶֶָָָָָֹ

�ח�יה�, נפרע ואיני ה� ימ�ת� וא� לע�ל� חי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָאני

�מ�ת�: Èa¯Á(Ó‡)א�רע ˜¯a È˙BpL Ì‡. ְֶַָָƒ«ƒ¿««¿ƒ
חר�י �רק ��א��� �ל�יי�, �אינ� י� 'א�' ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהר�ה

למעלה: ��ר��י �מ� וכ�', ידי �מ��ט ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹותאחז

(„Ó)Ôe�ŒÔa ÚLB‰Â ‡e‰.(יג �ל(סוטה ��ת ¿≈«ƒֶַָ

העמיד�י�זגי לזה, ונ�נה מ�ה ר��ת נ�לה היתה, ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָָָ

�די �ח�יו, ��ר� ��הא ליה��ע, מתר�מ� מ�ה ְְְֵֵֵֶַַָ�ְְִָ�ְֶֹל�

להרי� ל� היה לא ר�� '�ח�י י�ראל: יאמר� ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹ��א

זחה ��א ל�מר 'ה��ע'? �א� ק�ראה� ול�ה ְְֵֵֶַַָָָָָֹֹרא�'.

עליו, ה��יל�ע�� �ד�ה, ל� ���נה �י על �א� ְְְִִֶֶַַַָָָ�ְִִָ

מ�ח�ת� �א�ר מה:(ספרי)עצמ� eÓÈN(ÂÓ)תורה ְְֲִִֶַַָƒ
ÌÎ··Ï.��ול ואזניו עיניו, ��הי� אד� צרי� ¿«¿∆ְְְְִִִֵֶָָָָָָ

א�מר: ה�א וכ� ��רה, לדברי מ)מכ�ני� (יחזקאל ְ�ְְְִִֵֵֵָָ

ל�� ו�י� �מע �באזני� �עיני� ראה אד� ��"ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

ה�ית, �בנית �מה וחמר, קל �ברי� והרי ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹוג�'",

��הי� אד� צרי� �קנה, ונמ�ד לעיני� נראה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ�ה�א

�ה� ��רה �ברי להבי� מכ�וני�, ול�� ואזניו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָעיניו

��ערה, ה�ל�י� וכ�ה:�הררי� ��ה אחת על ְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָ

(ÊÓ)ÌkÓ ‡e‰ ˜¯ ¯·cŒ‡Ï Èk.��א לח�� לא ƒ…»»≈ƒ∆ְִֶַָֹ

,�� �ל�י �כר הר�ה �י ,�� ה�איגעי� "�י ְְִִִֵֵַָָָָָ

�א� ���רה ריק� �בר ל� אי� אחר: �בר ְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָח�יכ�".

אמר� ��� ל� �דע �כר, מ�� �� �אי� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�דר���

לו)חז"ל: �מנע,(בראשית ל�ט� ותמנע"ואח�ת ְְְֲִִַַַַָָ

�דאי 'איני �אמרה: לפי וג�'", �ילג� ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָהיתה

�� וכל �ילג��', ואהיה הלואי לא�ה, ל� ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָלהי�ת

�לט�ני� �הי� אברה�, �ל �בח� לה�דיע ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָל�ה?

�זרע�: לי�בק מתא�י� ‰'(ÁÓ)�מלכי� ¯a„ÈÂ ְְְְִִִִֵַַָָ«¿«≈
‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa ‰LÓŒÏ‡.מק�מ�ת��ל �ה ∆…∆¿∆∆««∆ְְִָֹ

ה�ה ה��� "�עצ� �נח":נאמר ז)נאמר (ש� ְְֱֱֶֶֶֶֶַַַַַֹ

�ל א�ר� �מראית וג�'", נח �א ה�ה ה��� ְְְְִֶֶֶֶַַַַָֹ"�עצ�
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é"ùø

א� וכ�, '�כ� א�מרי�: ��ר� �ני �הי� לפי ְְְְְִִִֵֶָָָי��,

לי�נס א�ת� מ�יחי� אנ� אי� ,�� מר�י�י� ְִִִִִֵֵַַָָָאנ�

וקרד��ת ��ילי� נ�טלי� אנ� א�א ע�ד ולא �ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ��בה,

ה�א: �ר�� ה�ד�� אמר ה�בה'. את ְְִֵֶַַַַָָָָ�מב�עי�

�ח �יד� ��� מי וכל ה���, �חצי מכניס� ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹ'הריני

נאמר: �מצרי� וימחה'. יבא יב)למח�ת, (שמות ְְְְְֱִִִִֶֶַַָֹ

מצר�י� �הי� לפי ה'", ה�ציא ה�ה ה��� ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָ"�עצ�

אנ� אי� �ה�, מר�י�י� אנ� א� וכ� '�כ� ְְְְִִִִֵֶַָָָָָא�מרי�:

נ�טלי� אנ� א�א ע�ד ולא לצאת, א�ת� ְְִִִֵֶַָָָָֹמ�יחי�

�ר�� ה�ד�� אמר לה�'. וה�רגי� זי� �כלי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָסיפ�ת

�� ��� מי וכל ה���, �חצי מ�ציא� 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָה�א:

�ל �מיתת� �א� א� וימחה'. יבא למח�ת, ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹ�ח

י�ראל �הי� לפי ה�ה", ה��� "�עצ� נאמר: ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹמ�ה

אנ� אי� ,�� מר�י�י� אנ� א� וכ� '�כ� ְְְְִִִִֵַָָָָא�מרי�:

לנ� וקרע מ�צרי�, �ה�ציאנ� אד� א�ת�, ְְִִִִִִֶַַַָָָָָמ�יחי�

ה�לו, את לנ� והגיז ה��, את לנ� וה�ריד ה��, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאת

אי� ה��רה, את לנ� ונת� ה�אר, את לנ� ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהעלה

'הריני ה�א: �ר�� ה�ד�� אמר א�ת�'. מ�יחי� ֲִִִֵַַַָָָָאנ�

וכ�'': ה��� �חצי מטמכניס� ÓŒ¯L‡k˙(�)תורה ְְֲִִַַַ«¬∆≈

EÈÁ‡ Ô¯‰‡.,�א�ת וחמד� �ראית מיתה �א�ת� «¬…»ƒְְְִִֶַָָָָָָָ

והל�י�� רא��� �גד אהר� את מ�ה ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַֹֹ�הפ�יט

�כב�ד�.לאלעז �נ� וראה �לי�י, וכ� �ני וכ� ר, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָ

ועלה, ל��ה'! עלה אחי, 'אהר� מ�ה: ל� ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹאמר

'עצ� �פ�ט, רגלי�'! '��ט �פ�ט, ידי�'! ְְְֲֶֶַַַָָָֹֹֹ'��ט

אמר ל�. והל� וקמ�, �י�'! 'קמ� ועצ�, ְְְְִֵֶַַַַָָָָֹעיני�'!

ז�: �מיתה ��ת מי א�רי ‡L¯(�‡)מ�ה ÏÚ ְְִִֵֵֶֶַָֹ«¬∆
Èa ÌzÏÚÓ.:י� למעל Œ‡Ï�רמ�� ¯L‡ ÏÚ ¿«¿∆ƒְְְִִֶַֹ«¬∆…

È˙B‡ ÌzLc˜.אמר�י אתק��, ��א לי �רמ�� ƒ«¿∆ƒְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹ

כ)לכ�: ה��ה�,(במדבר וה� ה�לע", אל "וד�ר�� ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָ

ונת� ע�� ��ר� וא�� �עמי�, לה��ת� ְְְְְְֲִִִִַַַַָ�ְוהצרכ�

�הי� �מי�, �� מתק�� היה ה�אה, �לא ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹמימיו

ל�כר �אינ� ה�ה ה�לע '�מה א�מרי�: ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָי�ראל

חטא וא� �כר, מ�� ל� אי� זכה א� לפרענ�ת, ְְִִֵַַָָָָָָָ�ְְֹולא

�ל לא אנ� ��רא�, מצות מק�� �� ל�קה, ְְְִֵֵֶַַָָָֹאינ�

:?'���(·�)„‚pÓ Èk.:מרח�ק'B‚Â ‰‡¯z.י� ֵֶƒƒ∆∆ֵָƒ¿∆¿ִ

�ח�י�: ע�ד �רא�ה לא עכ�ו, �רא�ה לא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹא�

‡B·˙ ‡Ï ‰nLÂ.על ל�, היא חביבה �י ידע�י �י ¿»»…»ְְֲִִִִִַַָָ

�ראה': 'עלה ל�: א�מר אני האזינו�� פרשת חסלת ְְֲֲִֵֵֵֵ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
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.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì åðéæàä úùøôì äøèôäáë ÷øô á ìàåîùá

à:ìeàL ókîe åéáéà-ìk ókî Búà ýåýé ìévä íBéa úàfä äøéMä éøác-úà ýåýéì ãåc øaãéåáøîàiå ©§©¥³¨¦¸©«Ÿ̈½¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ§Á¦¦̧§Ÿ̈¬Ÿ²¦©¬¨«Ÿ§−̈¦©¬¨«©Ÿ©®
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hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì åðéæàä úùøôì äøèôäáë ÷øô á ìàåîùá

à:ìeàL ókîe åéáéà-ìk ókî Búà ýåýé ìévä íBéa úàfä äøéMä éøác-úà ýåýéì ãåc øaãéåáøîàiå ©§©¥³¨¦¸©«Ÿ̈½¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ§Á¦¦̧§Ÿ̈¬Ÿ²¦©¬¨«Ÿ§−̈¦©¬¨«©Ÿ©®

:éì-éèìôîe éúãöîe érìñ ýåýéâñîçî érLî éñeðîe éabNî érLé ïø÷å épâî Ba-äñçà éøeö éäìà §Ÿ̈²©§¦¬§ª«¨¦−§©§¦¦«¡Ÿ¥¬¦−¤«¡¤®¨¦¦º§¤´¤¦§¦À¦§©¦¸§¦½«Ÿ¦¦¾¥«¨−̈

:éðrLzã:rLeà éáéàîe ýåýé àø÷à ìläîä:éðúráé ìriìá éìçð úåî-éøaLî éðôôà ékåéìáç «Ÿ¦¥«¦§ª−̈¤§¨´§Ÿ̈®¥«Ÿ§©−¦¨¥«©¦¬£¨ª−¦¦§§¥®̈¤©«£¥¬§¦©−©§©«£ª«¦¤§¥¬

:úåî-éL÷î éðîc÷ éðañ ìBàLæéúråLå éìB÷ Bìëéäî òîLiå àø÷à éäìà-ìàå ýåýé àø÷à éì-øva §−©ª®¦¦§ª¦¬Ÿ§¥¨«¤©©¦¸¤§¨´§Ÿ̈½§¤¡Ÿ©−¤§¨®©¦§©³¥¥«¨¸¦½§©§¨¦−

:åéðæàaç:Bì äøç-ék eLrbúiå eæbøé íéîMä úBãñBî õøàä Lrøzå LrbúéåèLàå Btàa ïLr äìr §¨§¨«©¦§¨©³©¦§©¸¨½̈¤«§¬©¨©−¦¦§¨®©¦§¨£−¦¨¬¨«¨¨³¨¨¸§©½§¥¬

:epnî eøra íéìçb ìëàz åétîé:åéìâø úçz ìôørå ãøiå íéîL èiåàéàøiå óòiå áeøk-ìr ákøiå ¦¦−Ÿ¥®¤«¨¦−¨«£¬¦¤«©¥¬¨©−¦©¥©®©«£¨¤−©¬©©§¨«©¦§©¬©§−©¨®Ÿ©¥−̈

:çeø-éôðk-ìráé:íé÷çL éár íéî-úøLç úBkñ åéúáéáñ CLç úLiåâé:Là-éìçb eøra Bcâð dâpî ©©§¥«©©¨¬¤²Ÿ¤§¦«Ÿ−̈ª®©§©©−¦¨¥¬§¨¦«¦−Ÿ©¤§®¨«£−©«£¥¥«

ãé:BìB÷ ïzé ïBéìrå ýåýé íéîL-ïî írøéåè:íäiå ÷øa íöéôéå íévç çìLiåæèeìbé íé é÷ôà eàøiå ©§¥¬¦¨©−¦§Ÿ̈®§¤§−¦¥¬«©¦§©¬¦¦−©§¦¥®¨−̈©¨«Ÿ©¥«̈¸£¦´¥½̈¦¨−

:Btà çeø úîLpî ýåýé úørâa ìáz úBãñîæé:íéaø íénî éðLîé éðçwé íBønî çìLéçééáéàî éðìévé «Ÿ§´¥¥®§©«£©´§Ÿ̈½¦¦§©−¬©©«¦§©¬¦¨−¦¨¥®¦©§¥−¦¦©¬¦©¦«©¦¥¾¦¥«Ÿ§¦−

:épnî eöîà ék éàðOî ærèé:éì ïrLî ýåýé éäéå éãéà íBéa éðîc÷éëéðölçé éúà áçønì àöiå ®̈¦´§©½¦¬¨§−¦¤«¦§©§ª−¦§´¥¦®©§¦¯§Ÿ̈²¦§−̈¦«©Ÿ¥¬©¤§−̈Ÿ¦®§©§¥−¦

:éa õôç-ékàë:éì áéLé éãé øák éú÷ãök ýåýé éðìîâéáë:éäìàî ézrLø àìå ýåýé éëøc ézøîL ék ¦«¨¥¬¦«¦§§¥¬¦§Ÿ̈−§¦§¨¦®§¬Ÿ¨©−¨¦¬¦«¦¬¨©−§¦©§¥´§Ÿ̈®§¬Ÿ¨©−§¦¥«¡Ÿ¨«

âë:äpnî øeñà-àì åéúwçå écâðì åéètLî-ìë ékãë:éðBrî äønzLàå Bì íéîú äéäàåäëýåýé áLiå ¦¬¨¦§¨−̈§¤§¦®§ªŸ−̈«Ÿ¨¬¦¤«¨¨¤«§¤¬¨¦−®¨«¤§©§−̈¥«£¦«©¨¯¤§Ÿ̈²

:åéðér ãâðì éøák éú÷ãök éìåë:ínzz íéîz øBab-ír ãqçúz ãéñç-íræëLwr-írå øázz øáð-ír ¦−§¦§¨¦®§Ÿ¦−§¤¬¤¥¨«¦¨¦−¦§©¨®¦¦¬¨¦−¦©¨«¦¨−̈¦¨®̈§¦¦¥−

:ìtzzçëéðérå réLBz éðr ír-úàå:ìétLz íéîø-ìr Eèë:ékLç débé ýåýéå ýåýé éøéð äzà-ékìék ¦©¨«§¤©¬¨¦−¦®©§¥¤−©¨¦¬©§¦«¦«©¨¬¥¦−§Ÿ̈®©«Ÿ̈−©¦¬©¨§¦«¦¬

:øeL-âlãà éäìàa ãeãb õeøà äëáàìíéñçä ìëì àeä ïâî äôeøö ýåýé úøîà Bkøc íéîz ìàä §−̈¨´§®¥«Ÿ©−£©¤«¨¥−¨¦´©§®¦§©³§Ÿ̈¸§½̈¨¥´½§−Ÿ©Ÿ¦¬

:Baáì:eðéäìà éãrìaî øeö éîe ýåýé éãrìaî ìà-éî ékâìiå ìéç éfeòî ìàä:ékøc íéîz øzãìäeLî «¦¬¦¥−¦©§£¥´§Ÿ̈®¦¬−¦©§£¥¬¡Ÿ¥«¨¥¬¨«¦−¨®¦©©¥¬¨¦−©§¦«§©¤¬

:éðãéîré éúîa-ìrå úBìiàk éìâøäì:éúòøæ äLeçð-úL÷ úçðå äîçìnì éãé ãnìîåìïâî éì-ïzzå ©§©−¨«©¨®§©¨«Ÿ©−©«£¦¥«¦§©¥¬¨©−©¦§¨¨®§¦©¬¤«¤§−̈§«ŸŸ¨«©¦¤¦−¨¥´

:éðaøz Eúðrå ErLéæì:élñø÷ eãrî àìå éðzçz éãrö áéçøzçìáeLà àìå íãéîLàå éáéà äôcøà ¦§¤®©«£«Ÿ§−©§¥«¦©§¦¬©«£¦−©§¥®¦§¬Ÿ¨«£−©§ª¨«¤§§¨¬«Ÿ§©−¨«©§¦¥®§¬Ÿ¨−

:íúBlk-ãrèì:éìâø úçz eìtiå ïeîe÷é àìå íöçîàå ílëàåîéî÷ réøëz äîçìnì ìéç éðøæzå ©©¨«¨«£©¥¬¨«¤§¨¥−§´Ÿ§®©¦§−©¬©©§¨«©©§¥¬¦©−¦©¦§¨®̈©§¦¬©¨©−

:éðzçzàî:íúéîöàå éàðNî óøò él äzz éáéàåáî:íðr àìå ýåýé-ìà réLî ïéàå eòLéâîí÷çLàå ©§¥«¦§´Ÿ§©½©¬¨¦−®Ÿ¤§©§©−§©§¦¥«¦§−§¥´Ÿ¦®©¤§Ÿ̈−§¬Ÿ¨¨«§¤§¨¥−



קלי

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

:ír÷øà íwãà úBöeç-èéèk õøà øôrkãîézrãé-àì ír íéBb Làøì éðøîLz énr éáéøî éðèlôzå ©«£©´¨®¤§¦«¬£¦¥−¤§¨¥«©§©§¥¾¦¥«¦¥−©¦®¦§§¥¸¦¸§´Ÿ¦½©¬«Ÿ¨©−§¦

:éðãáréäîì éì-eLçkúé øëð éða:éì eòîMé ïæà rîLåî:íúBøbñnî eøbçéå eìaé øëð éðaæîýåýé-éç ©£§ª«¦§¥¬¥−̈¦§©«£¦®¦§¬Ÿ©−Ÿ¤¦¨¬§¦«§¥¬¥−̈¦®Ÿ§©§§−¦¦§§¨«©§Ÿ̈−

:érLé øeö éäìà íøéå éøeö Ceøáeçî:éðzçz íénr ãéøîe éì úî÷ð ïúpä ìàäèîéáéàî éàéöBîe ¨´¦®§¨ª¾¡Ÿ¥−¬¦§¦«¨¥¾©Ÿ¥¬§¨−Ÿ¦®Ÿ¦¬©¦−©§¥«¦«¦¦−¥«Ÿ§®̈

:éðìévz íéñîç Léàî éðîîBøz éîwîeðìe íéBba ýåýé EãBà ïk-ìr:ønæà EîLðBkìî úBòeLé ìBcâî ¦¨©¸§´§¥½¦¥¦¬£¨¦−©¦¥«¦©¥²«§¬§Ÿ̈−©¦®§¦§−£©¥«¦§−§´©§®

íìBò-ãr Bòøæìe ãåãì BçéLîì ãñç-äNrå: §«Ÿ¤¤¯¤¦§¦²§¨¦¬§©§−©¨«

øåáéöá äàéø÷ì äáåù úáù ,åðéæàä úùøôì äøèôäãé ÷øô òùåäá

ãéáéäìà ýåýé ãò ìàøNé äáeLðBòa zìLë ék E:EâeáeLå íéøác íënò eç÷ µ¨¦§¨¥½©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¦¬¨©−§¨©«£¤«§³¦¨¤Æ§¨¦½§−
:eðéúôN íéøô äîlLðe áBè-ç÷å ïBò àOz-ìk åéìà eøîà ýåýé-ìàãàì | øeMà ¤§Ÿ̈®¦§´¥À̈¨¦¨³¨Æ§©½§©§¨¬¨¦−§¨¥«©´´Ÿ

:íBúé íçøé Ea-øLà eðéãé äùòîì eðéäìà ãBò øîàð-àìå ákøð àì ñeñ-ìò eðòéLBé«¦¥À©Æ´Ÿ¦§½̈§Ÿ¬Ÿ©²¡Ÿ¥−§©«£¥Ÿ́¨¥®£¤§−§ª©¬¨«
ä:epnî étà áL ék äáãð íáäà íúáeLî àtøàåäpLBMk çøôé ìàøNéì ìhë äéäà ¤§¨Æ§´¨½̈«Ÿ£¥−§¨¨®¦²¨¬©¦−¦¤«¤«§¤³©©Æ§¦§¨¥½¦§©−©«©¨®
éå:ïBðálk åéLøL Cæ:ïBðálk Bì çéøå BãBä úéfë éäéå åéúB÷ðBé eëìéçBlöá éáLé eáLé §©¬¨¨−̈©§¨«¥§Æ«§½̈¦¦¬©©−¦®§¥¬©−©§¨«¨ª̧Æ«Ÿ§¥´§¦½

:ïBðáì ïéék Bøëæ ïôbë eçøôéå ïâã eiçéèepøeLàå éúéðò éðà íéaöòì ãBò él-äî íéøôà §©¬¨−̈§¦§§´©¨®¤¦§−§¥¬§¨«¤§©¾¦©¦¬−©«£©¦®£¦¯¨¦´¦©«£¤À
éøt épnî ïðòø LBøák éðà:àöîð Eééëøc íéøLé-ék íòãéå ïBáð älà ïáéå íëç éî £¦Æ¦§´©£½̈¦¤−¦¤§§¬¦§¨«¦³¨¨Æ§¨¬¥¥½¤¨−§¥«¨¥®¦«§¨¦º©§¥´

:íá eìLké íéòLôe íá eëìé íé÷cöå ýåýéæçéòLt-ìò øáòå ïBò àùð EBîk ìà-éî §Ÿ̈À§©¦¦Æ¥´§½̈«Ÿ§¦−¦¨¬§¨«¦¥´¨ÀŸ¥³Ÿ¨Æ§Ÿ¥´©¤½©
ì:àeä ãñç õôç-ék Btà ãòì ÷éæçä-àì Búìçð úéøàLèéeðéúðBò Laëé eðîçøé áeLé ¦§¥¦−©«£¨®Ÿ¤«¡¦³¨©Æ©½¦«¨¥¬¤−¤«¨´§©«£¥½¦§−Ÿ£«Ÿ¥®

éìLúå:íúàhç-ìk íé úBìöîa CëzòaLð-øLà íäøáàì ãñç á÷òéì úîà ïzz §©§¦²¦§ª¬−̈¨©Ÿ¨«¦¥³¡¤Æ§©«£½Ÿ¤−¤§©§¨¨®£¤¦§©¬§¨
:íã÷ éîéî eðéúáàì©«£Ÿ¥−¦¬¥¤«¤

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה: ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�:

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:



קלי

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה: ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�:

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' תשרי, תשי"ח

ברוקלין.

 הנהלת צעירי אגודת חב"ד סניף מאנטרעאל

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מכ"א אלול, ות"ח על הבשו"ט מהרושם שהשאיר הקעמפ גם על זמן 

הבע"ל, ובודאי למותר לעוררם שבכל ענינים כאלו מההכרח לנצלם בעוד הרושם חי וחם, ובפרט שעתה 

גם הוא התחלת זמן הלימוד ועניני חינוך וכל השתדלות בהשפעה בהנוגע לחנוך ה"ז דבר בעתו, ולא בכל 

הפרטים יש לתקן אח"כ באם יהי' גרעון בתעמולה עתה.

בעת רצון אזכיר את המדריכים-ות שי' להשתדלותם הנ"ל על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ושכרם הרי מובטח הוא ע"י נותן התורה ומצוה המצות במדה כנגד מדה אלא 

שכ"פ ככה, ויה"ר שיקוים בהם דבר משנה מצוה גוררת מצוה שילכו מחיל אל חיל בהפצת עניני יהדות 

ועניני חסידות ביחוד בכל מקום שידם מגעת.

בברכה לבשו"ט ולחתימה וגמח"ט.



לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו שבת שובה בערים שונות בעולם קלד
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
6:256:288:558:569:279:2810:2910:2918:4318:3519:0718:5918:1719:08באר שבע (ק)

6:236:278:548:559:269:2710:2910:2818:4318:3519:0718:5918:0619:08חיפה (ק)

6:216:258:538:549:259:2510:2710:2718:4318:3519:0718:5917:5719:07ירושלים (ק)

6:266:298:558:569:289:2910:3010:3018:4318:3519:0718:5918:1619:09תל אביב (ק)

6:346:439:079:109:399:4210:4210:4319:0018:4819:3019:1718:3219:30אוסטריה וינה (ק)

6:106:018:388:329:109:0410:1110:0718:1818:2318:4318:4818:0418:59אוסטרליה מלבורן (ח)

6:396:469:109:139:429:4510:4510:4619:0118:4919:3019:1818:3319:22אוקראינה אודסה (ק)

6:216:298:528:569:259:2810:2710:2918:4518:3219:1419:0218:1619:06אוק. דנייפרופטרובסק (ק)

6:466:559:189:219:509:5410:5310:5519:1018:5719:4119:2718:4119:31אוק. ז׳יטומיר (ק)

6:386:479:109:149:429:4610:4510:4719:0418:5019:3419:2118:3419:25אוקראינה קייב (ק)

6:096:178:418:449:139:1610:1610:1818:3418:2219:0418:5118:0618:55אוקראינה דונייצק (ק)

7:057:129:369:3910:0810:1111:1111:1219:2819:1619:5619:4419:0019:57איטליה מילאנו (ק)

5:575:548:308:289:008:5810:0210:0018:1818:1618:3918:3717:5818:41אקוואדור קיטו (ח)

6:436:359:109:059:439:3810:4410:4018:5118:5519:1519:2018:3619:30ארגנטינה ב. איירס (ח)

7:327:2110:029:5610:3310:2711:3511:3019:4519:5220:1220:1819:3320:22ארגנטינה ברילוצ׳ה (ח)

6:506:569:209:229:539:5410:5510:5519:0918:5919:3519:2518:4219:29ארה״ב בולטימור (ק)

6:386:449:109:119:429:4310:4410:4519:0018:5019:2619:1618:3319:27ארה״ב ברוקלין נ.י. (ק)

6:396:459:109:129:429:4410:4410:4518:5918:4919:2519:1518:3319:27ארה״ב ג׳רסי (ק)

7:147:209:469:4810:1810:2011:2011:2119:3619:2620:0319:5319:0920:04ארה״ב דטרויט (ק)

7:067:099:369:3610:0810:0911:1011:1019:2319:1519:4619:3918:5919:48ארה״ב היוסטן (ק)

6:366:409:079:089:399:4010:4110:4118:5618:4719:2019:1218:3119:21ארה״ב לוס אנג׳לס (ק)

7:067:099:359:3610:0810:0811:1011:0919:2119:1519:4419:3818:5819:47ארה״ב מיאמי (ק)

6:356:419:059:079:389:4010:4010:4118:5418:4419:2019:1018:2719:23ארה״ב ניו הייבן (ק)

6:316:389:049:069:359:3710:3810:3918:5518:4519:2219:1218:2919:22ארה״ב שיקאגו (ק)

6:146:108:498:459:189:1510:2110:1818:3718:3818:5919:0018:2019:04בוליביה לא פאס (ח)

7:237:339:549:5810:2710:3111:3011:3219:4719:3320:1820:0419:1820:20בלגיה אנטוורפן (ק)

7:227:329:559:5810:2710:3011:3011:3119:4819:3520:1920:0619:1920:20בלגיה בריסל (ק)

6:346:459:079:129:399:4410:4310:4519:0318:4819:3719:2118:3219:25בלרוס ליובאוויטש (ק)

5:535:478:238:198:558:519:569:5318:0718:0918:2918:3117:5018:38ברזיל ס.פאולו (ח)

5:395:338:098:058:418:379:439:3917:5317:5518:1518:1717:3718:24ברזיל ריו דה ז׳נרו (ח)

6:406:499:129:169:449:4810:4710:4919:0718:5319:3819:2418:3719:39בריטניה לונדון (ק)

6:486:589:219:259:539:5710:5610:5819:1519:0119:4819:3318:4519:49בריטניה מנצ׳סטר (ק)

6:466:569:189:229:519:5510:5310:5519:1218:5819:4419:3018:4219:34גרמניה ברלין (ק)

7:047:139:389:4110:0910:1311:1211:1419:3219:1920:0219:4919:0319:53גרמניה פרנקפורט (ק)

6:256:268:548:539:279:2610:2810:2718:3918:3319:0118:5518:1618:59הודו בומביי (ח)

6:196:218:508:499:229:2110:2410:2318:3618:3118:5818:5318:1418:57הודו פונה (ח)

6:256:338:568:599:299:3210:3110:3318:4818:3619:1819:0518:2019:09הונגריה בודפשט (ק)

6:476:539:189:209:509:5210:5210:5319:0718:5719:3419:2418:4119:28טורקיה איסטנבול (ק)

7:087:139:399:4010:1110:1311:1311:1419:2819:1919:5319:4419:0219:48יוון אתונה (ק)

6:476:559:179:209:509:5310:5310:5419:0818:5619:3719:2518:4019:29מולדובה קישינב (ק)

לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו שבת שובה 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
7:187:199:529:5110:2210:2110:2410:2319:4219:3620:0419:5819:1920:02מקסיקו מ. סיטי (ק)

6:216:108:478:419:209:1410:2110:1618:2518:3218:5318:5918:1319:03ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳(ח)

5:455:488:188:198:498:509:529:5118:0818:0118:3218:2517:4518:29נפאל קטמנדו (ח)

6:526:509:219:199:539:5110:5510:5319:0419:0119:2519:2218:4419:26סינגפור סינגפור (ח)

6:156:248:488:529:209:2410:2310:2518:4318:2919:1519:0018:1319:04פולין ורשא (ק)

5:575:538:248:218:578:549:599:5618:0618:0618:2718:2717:4818:31פרו לימה (ח)

7:217:299:549:5610:2510:2811:2811:2919:4619:3420:1420:0219:1820:15צרפת ליאון (ק)

7:317:3910:0310:0610:3510:3811:3811:3919:5619:4320:2620:1319:2820:27צרפת פריז (ק)

5:395:378:128:108:428:409:459:4318:0017:5818:2118:1917:4018:23קולומביה בוגוטה (ח)

6:597:069:319:3310:0310:0511:0511:0619:2219:1119:4919:3818:5519:50קנדה טורונטו (ק)

6:366:439:079:109:399:4210:4210:4318:5818:4719:2719:1518:3119:27קנדה מונטריאול (ק)

6:316:358:599:019:339:3410:3510:3518:4618:3819:1119:0218:2119:06קפריסין לרנקה (ק)

7:067:179:419:4610:1210:1711:1511:1819:3919:2320:1319:5719:0720:13רוסיה מוסקבה (ק)

7:037:119:349:3710:0610:0911:0911:1019:2519:1319:5419:4218:5719:46רוסיה רוסטוב נא-דונו (ק)

7:057:139:389:4110:1010:1311:1311:1419:3219:2020:0119:4919:0420:01שוייץ ציריך (ק)

6:046:058:338:329:069:0510:0810:0618:1818:1418:3918:3517:5618:39תאילנד בנגקוק (ח)

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).



קלה לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו שבת שובה 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
7:187:199:529:5110:2210:2110:2410:2319:4219:3620:0419:5819:1920:02מקסיקו מ. סיטי (ק)

6:216:108:478:419:209:1410:2110:1618:2518:3218:5318:5918:1319:03ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳(ח)

5:455:488:188:198:498:509:529:5118:0818:0118:3218:2517:4518:29נפאל קטמנדו (ח)

6:526:509:219:199:539:5110:5510:5319:0419:0119:2519:2218:4419:26סינגפור סינגפור (ח)

6:156:248:488:529:209:2410:2310:2518:4318:2919:1519:0018:1319:04פולין ורשא (ק)

5:575:538:248:218:578:549:599:5618:0618:0618:2718:2717:4818:31פרו לימה (ח)

7:217:299:549:5610:2510:2811:2811:2919:4619:3420:1420:0219:1820:15צרפת ליאון (ק)

7:317:3910:0310:0610:3510:3811:3811:3919:5619:4320:2620:1319:2820:27צרפת פריז (ק)

5:395:378:128:108:428:409:459:4318:0017:5818:2118:1917:4018:23קולומביה בוגוטה (ח)

6:597:069:319:3310:0310:0511:0511:0619:2219:1119:4919:3818:5519:50קנדה טורונטו (ק)

6:366:439:079:109:399:4210:4210:4318:5818:4719:2719:1518:3119:27קנדה מונטריאול (ק)

6:316:358:599:019:339:3410:3510:3518:4618:3819:1119:0218:2119:06קפריסין לרנקה (ק)

7:067:179:419:4610:1210:1711:1511:1819:3919:2320:1319:5719:0720:13רוסיה מוסקבה (ק)

7:037:119:349:3710:0610:0911:0911:1019:2519:1319:5419:4218:5719:46רוסיה רוסטוב נא-דונו (ק)

7:057:139:389:4110:1010:1311:1311:1419:3219:2020:0119:4919:0420:01שוייץ ציריך (ק)

6:046:058:338:329:069:0510:0810:0618:1818:1418:3918:3517:5618:39תאילנד בנגקוק (ח)

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).
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לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא א� אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות ג� שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריה�, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', ע� ביחד ... ולבר� להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת לה� 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופ� בשו� אסור � המוסמכי� הגורמי� ידי על ומקו� מקו� בכל המתפרס� כפי הוא הנרות הדלקת זמ�
זה. זמ� לאחר

חול. ביו� היא הנרות הדלקת כאשר כמוב� – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג�
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכי� ולכ� ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד ש� שתישאר במקו�

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק
מיום שישי לאחר צאת הכוכבים
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