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‰Bzיעקב קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו ,1צּוה »ְֲִִֶַַָָָָֹֹ
ירּוׁשה היא ואחת2ׁשהּתֹורה אחד 3לכל ְְְִֶֶַַַָָָָ

ּבזה הּדּיּוקים וידּועים יעקב. הרי4ׁשּמקהּלת , ְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָֹ
ז"ל רּבֹותינּו ּתֹורה5אמרּו ללמֹוד עצמ התקן ְְְְִֵֵַַַַָָָ

היא ׁשהּתֹורה נאמר וכאן ,ּל ירּוׁשה ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָׁשאינּה
מאבֹותיו ׁשּיֹורׁש הּוא ּבפׁשטּות ירּוׁשה דפירּוׁש להבין, צרי ּגם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָירּוׁשה.
ּכל והרי מאבֹותיו), זה ׁשּירׁש אּלא לּדבר ׁשּי אינֹו עצמֹו ׁשּמּצד ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ(הינּו

סיני הר ּבמעמד (נׁשמֹותיהם) היּו הּתֹורה.6יׂשראל את ּבעצמם וקּבלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשלאחריֿזה ׁשּבפסּוק להבין, צרי מל7ּגם ּביׁשרּון ויהי נאמר ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

מל ּביׁשרּון דויהי הּׁשּיכּות מהי יׂשראל, ׁשבטי יחד עם ראׁשי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻּבהתאּסף
יעקב ּבׁשם יׂשראל נקראים זה ׁשּבפסּוק ּגם, יעקב. קהּלת למֹורׁשה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹגֹו'
ּבׁשם נקראים ּבתחלתֹו ׁשלאחריֿזה ּובפסּוק יעקב), קהּלת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ(מֹורׁשה
(יחד יׂשראל ּבׁשם נקראים הּפסּוק ּובסיּום (מל ּביׁשרּון (ויהי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻיׁשרּון

יׂשראל). ְְִִֵֵָׁשבטי

מהּדרּוׁשיםe„˙ב) (ּכּמּובן ּבזה ׁשנ8הּבאּור ּדבּתֹורה ענינים.), י ¿À«ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשל ּורצֹונֹו חכמתֹו ׁשהיא עצמּה, מּצד ׁשהיא ּכמֹו ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָהּתֹורה
העֹולם, את ּומזּככת ּומבררת למּטה, ירדה ׁשהּתֹורה ּוכמֹו ְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהקב"ה,
מתּברר הּבהמית דנפׁש ׁשהּׂשכל הּלֹומד, ׁשּבאדם והּזּכּו מהּברּור ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמתחיל

ּבּקדּׁשה ונכלל וזהּו9ּומזדּכ ז"ל10. רּבֹותינּו אדם11ׁשאמרּו יעסֹוק לעֹולם ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
דבתחיּלת לׁשמּה, ּבא לׁשמּה ׁשּלא ׁשּמּתֹו לׁשמּה, ׁשּלא ּומצֹות ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹּבתֹורה
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ב לאור יצא (*    . . ושמח"ת שמע"צ "לקראת ,,
."אדם וכל ד"ה השנה, דראש גו' לנו יבחר ד"ה שלפניו למאמרים המשך הוא זה מאמר

ספר – מנחם תורת – (תשכ"ג) זו שנה הסוכות דחג ב' דיום תשבו בסוכות וד"ה תשובה דשבת גו'

ואילך. קעח ע' ואילך; עד ע' ואילך; א ע' תשרי מלוקט ד.1)המאמרים לג, נט,2)ברכה סנהדרין

סע"ב. צא, שם גם וראה השבט).3)א. גזל (ע"ד להכלל רק ברכה4)ולא באוה"ת צוה תורה ד"ה

ה'תש"ב (סה"מ ה'תש"ב כו). ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד דשנת זה ד"ה א'תתנה). ע' שם א'תתמח. (ס"ע

.(39 מי"ב.)5ע' פ"ב ובכ"מ.)6אבות א. צא, זח"א יא. יתרו תנחומא ו. פכ"ח, שמו"ר פמ"א. פדר"א

ה.)7 לג, פז)8ברכה ע' תר"ל סה"מ ואילך. פס"ו תרל"ז וככה המשך גם וראה .4 הערה דלעיל

ואילך. א שסא, ח"ב קונטרסים סה"מ דבירור)9ואילך. הפי' דלכאורה א), (מט, פל"ז תניא וראה

לקדושה). להפוך ביכלתם אין דנה"ב שהמדות (אף בבינונים גם הוא בקדושה והתכללותו דנה"ב האזינו)10השכל לקו"ת גם ראה

ואילך. סע"ד וש"נ.)11עה, ב. נ, פסחים
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ה

    

‰Bzיעקב קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו ,1צּוה »ְֲִִֶַַָָָָֹֹ
ירּוׁשה היא ואחת2ׁשהּתֹורה אחד 3לכל ְְְִֶֶַַַָָָָ

ּבזה הּדּיּוקים וידּועים יעקב. הרי4ׁשּמקהּלת , ְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָֹ
ז"ל רּבֹותינּו ּתֹורה5אמרּו ללמֹוד עצמ התקן ְְְְִֵֵַַַַָָָ

היא ׁשהּתֹורה נאמר וכאן ,ּל ירּוׁשה ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָׁשאינּה
מאבֹותיו ׁשּיֹורׁש הּוא ּבפׁשטּות ירּוׁשה דפירּוׁש להבין, צרי ּגם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָירּוׁשה.
ּכל והרי מאבֹותיו), זה ׁשּירׁש אּלא לּדבר ׁשּי אינֹו עצמֹו ׁשּמּצד ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ(הינּו

סיני הר ּבמעמד (נׁשמֹותיהם) היּו הּתֹורה.6יׂשראל את ּבעצמם וקּבלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשלאחריֿזה ׁשּבפסּוק להבין, צרי מל7ּגם ּביׁשרּון ויהי נאמר ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

מל ּביׁשרּון דויהי הּׁשּיכּות מהי יׂשראל, ׁשבטי יחד עם ראׁשי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻּבהתאּסף
יעקב ּבׁשם יׂשראל נקראים זה ׁשּבפסּוק ּגם, יעקב. קהּלת למֹורׁשה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹגֹו'
ּבׁשם נקראים ּבתחלתֹו ׁשלאחריֿזה ּובפסּוק יעקב), קהּלת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ(מֹורׁשה
(יחד יׂשראל ּבׁשם נקראים הּפסּוק ּובסיּום (מל ּביׁשרּון (ויהי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻיׁשרּון

יׂשראל). ְְִִֵֵָׁשבטי

מהּדרּוׁשיםe„˙ב) (ּכּמּובן ּבזה ׁשנ8הּבאּור ּדבּתֹורה ענינים.), י ¿À«ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשל ּורצֹונֹו חכמתֹו ׁשהיא עצמּה, מּצד ׁשהיא ּכמֹו ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָהּתֹורה
העֹולם, את ּומזּככת ּומבררת למּטה, ירדה ׁשהּתֹורה ּוכמֹו ְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהקב"ה,
מתּברר הּבהמית דנפׁש ׁשהּׂשכל הּלֹומד, ׁשּבאדם והּזּכּו מהּברּור ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמתחיל

ּבּקדּׁשה ונכלל וזהּו9ּומזדּכ ז"ל10. רּבֹותינּו אדם11ׁשאמרּו יעסֹוק לעֹולם ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
דבתחיּלת לׁשמּה, ּבא לׁשמּה ׁשּלא ׁשּמּתֹו לׁשמּה, ׁשּלא ּומצֹות ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹּבתֹורה
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ב לאור יצא (*    . . ושמח"ת שמע"צ "לקראת ,,
."אדם וכל ד"ה השנה, דראש גו' לנו יבחר ד"ה שלפניו למאמרים המשך הוא זה מאמר

ספר – מנחם תורת – (תשכ"ג) זו שנה הסוכות דחג ב' דיום תשבו בסוכות וד"ה תשובה דשבת גו'

ואילך. קעח ע' ואילך; עד ע' ואילך; א ע' תשרי מלוקט ד.1)המאמרים לג, נט,2)ברכה סנהדרין

סע"ב. צא, שם גם וראה השבט).3)א. גזל (ע"ד להכלל רק ברכה4)ולא באוה"ת צוה תורה ד"ה

ה'תש"ב (סה"מ ה'תש"ב כו). ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד דשנת זה ד"ה א'תתנה). ע' שם א'תתמח. (ס"ע

.(39 מי"ב.)5ע' פ"ב ובכ"מ.)6אבות א. צא, זח"א יא. יתרו תנחומא ו. פכ"ח, שמו"ר פמ"א. פדר"א

ה.)7 לג, פז)8ברכה ע' תר"ל סה"מ ואילך. פס"ו תרל"ז וככה המשך גם וראה .4 הערה דלעיל

ואילך. א שסא, ח"ב קונטרסים סה"מ דבירור)9ואילך. הפי' דלכאורה א), (מט, פל"ז תניא וראה

לקדושה). להפוך ביכלתם אין דנה"ב שהמדות (אף בבינונים גם הוא בקדושה והתכללותו דנה"ב האזינו)10השכל לקו"ת גם ראה

ואילך. סע"ד וש"נ.)11עה, ב. נ, פסחים
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ו   

לברר ּבכדי הּוא האדם ׁשל הּתֹורה עסק ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהעבֹודה,
ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר נפׁשֹו, את מעיקרא12ּולזּכ ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָ

ׁשעסק עביד, קא דנפׁשיּה אדעּתא איניׁש עביד ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכי
ועלֿידיֿ נפׁשֹו, את לזּכ ּבכדי הּוא ׁשּלֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָהּתֹורה
לׁשם לׁשמּה, הּתֹורה לעסק אחרּֿכ ּבא ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָזה
הּברּורים). מענין (ׁשּלמעלה עצמּה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָהּתֹורה

e‰ÊÂואףֿעלּֿפיֿכןׁשהּתֹורה ירּוׁשה נקראת ¿∆ְְְִִֵֵֶַַַָָ
ׁשאינּה ּתֹורה ללמֹוד עצמ התקן ְְְְִֵֵֶַַָָָָאמרּו
מּצד הּוא ירּוׁשה נקראת ׁשהּתֹורה ּדזה ְְְְִִֵֶֶַַָָָירּוׁשה,
ׁשּבּדברים דהּניּצֹוצֹות הּתֹורה. ׁשעלֿידי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּברּורים
הּבהמית, דנפׁש ׁשּבּׂשכל הּניּצֹוצֹות וכן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַהּגׁשמּיים,
יׂשראל דנׁשמֹות והּׁשֹורׁש ּבתֹוהּו, הּוא ְְְְְְִִֵֶַָָָׁשרׁשם
נקרא ויעקב ּגדֹול נקרא ׁשעׂשו ּדזהּו ּבתּקּון. ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹהּוא

ׁשהאֹורֹות13קטן ּבתֹוהּו, הּוא עׂשו ׁשֹורׁש ּכי , ְִֵֶֶָָָָ
יעקב וׁשֹורׁש (ּגדֹול), מרּבים אֹורֹות הם ְְְֲִֵֶַָֹֻדתֹוהּו
מעטים אֹורֹות הם דתקּון ׁשהאֹורֹות ּבתּקּון, ְְִִִֵֶָָֻהּוא
ועׂשו ׁשּיעקב וכיון (קטן). ּבכלים מגּבלים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻוכן

ׁשּכתּוב ּכמֹו אחים, לּיעקב,14הם עׂשו אח הלא ְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹֹ
ׁשּנׁשמֹות עלֿידי לכן, זה, את זה יֹורׁשים ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָוהאחים
יֹורׁשים הם הּניּצֹוצֹות, את מבררים ְְְְִִִִֵֵֶַָָיׂשראל
ללמֹוד עצמ התקן ּׁשּכתּוב ּומה דתֹוהּו. ְְְְִֵֶַַַָָָהאֹורֹות

ּכמֹוּתֹור לּתֹורה ּבנֹוגע הּוא ּל ירּוׁשה ׁשאינּה ה ְְְֵֵֶַַָָָָָ
ּבחינה דהמׁשכת הּברּורים, מענין למעלה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשהיא
וזהּו לׁשמּה. הּתֹורה לּמּוד עלֿידי היא דתֹורה ְְְְִִִֵֶַַָָָזֹו
עצמֹו ליּגע ׁשּצרי ּתֹורה, ללמֹוד עצמ ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָהתקן
(ּגם ּכלל ּפנּיה ׁשּום ּבלי לׁשמּה ליּמּודֹו ְְְְְִִִִִֶֶַָָָׁשיהיה
לּמּוד ועלֿידי נפׁשֹו), את דּלזּכ הּפנּיה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹלא
ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה ממׁשי הּוא לׁשמּה ְְְִִִֶַַַָָָהּתֹורה

דתֹוהּו מהאֹורֹות ּגם למעלה היא דתֹורה זֹו ׁשּדרּגא עצמּה. ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָמּצד
.ל ירּוׁשה ׁשאינּה הּברּורים), עבֹודת עלֿידי יֹורׁשים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ(ׁשּיׂשראל
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אמרתייערֹוףe‰ÊÂג) ּכּטל ּתּזל לקחי ,15ּכּמטר ¿∆ְְֲִִִִִַַַַַָָָ
הארץ, מּלחּות ׁשּנעׂשים מהעננים ּבא ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָדמטר
האדמה ּפני את והׁשקה הארץ מן יעלה .16ואד ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּברּוחנּיּות, הּוא דכמֹוֿכן מּלמעלה. ּבא ְְְְְִִִֵַַָָָוטל
ענין הּוא וזּכּו17ׁשּמטר ּברּור עלֿידי ׁשּבא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר הּמּטה, על18והעלאת ְְֲֲֵַַַַַַַַַָָ
את הּברּיֹות ׁשברּו גֹו', לקחי ּכּמטר יערֹוף ְְְֲִִִֶַַַַָָָָהּפסּוק
מּלמעלה. ּגּלּוי הּוא וטל יֹורד, מטר מּיד ְְְְִִִֵַַַָָָָָערּפן
ּכי הּוא, ּולמטר לטל נמׁשלה ׁשהּתֹורה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָוהּטעם
למּטה הּתֹורה דירידת הענין הענינים. ׁשני ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָּבּתֹורה
זה ענין דהמׁשכת העֹולם, את לברר ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבכדי
אדעּתא הּתֹורה לּמּוד עלֿידי הּוא ְְִֵֶַַַַַָָָׁשּבּתֹורה

(ּכמֹו עצמּה מּצד ׁשהיא ּכמֹו והּתֹורה לקחי, ּכּמטר יערֹוף – ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָדנפׁשיּה
דהמׁשכת ּבבריאהֿיצירהֿעׂשיה), מירידתּה למעלה ּבאצילּות, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָׁשהיא

ׁשּבּתֹורה זה אמרתי.ענין ּכּטל ּתּזל – לׁשמּה הּתֹורה עסק עלֿידי הּוא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
אמרּו ּדעלֿזה לֹומר יש וׁשֹונה19ואּולי קֹורא הקב"ה וׁשֹונה הּקֹורא ּכל ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכמֹו הּתֹורה וגּלּוי המׁשכת הּוא לׁשמּה הּתֹורה עסק ׁשעלֿידי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכנגּדֹו,
ּדתֹורה טל וׁשֹונה, קֹורא הקב"ה לּמעלה, מּצד .20ׁשהיא ְְְְִִֵֶֶַַַָָ

LÈÂ,ּגליאלֹומר הם דתֹורה) וטל דתֹורה (מטר אּלה ענינים דׁשני ¿≈ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
הּתֹורה ּופנימּיּות ּבדברים21דתֹורה ׁשּנתלּבׁשה דתֹורה ׁשּבנגלה . ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָ

ּבאדם ּבגּלּוי יהיה ׁשהאֹור ּובכדי ּבהעלם, הּוא האלקי האֹור ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּגׁשמּיים,
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חּיים סם סם22לֹו לֹו נעׂשית ּדוקא אז זּכּו מּלׁשֹון ׁשּזכה ּדעלֿידי , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ׁשּגם ּולהֹוסיף, ּבגּלּוי. הּוא האלֹוקי האֹור הּתֹורה ּובפנימּיּות ְְְֱִִִִִִִֶַַַָָָחּיים.
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ז    

אמרתייערֹוףe‰ÊÂג) ּכּטל ּתּזל לקחי ,15ּכּמטר ¿∆ְְֲִִִִִַַַַַָָָ
הארץ, מּלחּות ׁשּנעׂשים מהעננים ּבא ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָדמטר
האדמה ּפני את והׁשקה הארץ מן יעלה .16ואד ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּברּוחנּיּות, הּוא דכמֹוֿכן מּלמעלה. ּבא ְְְְְִִִֵַַָָָוטל
ענין הּוא וזּכּו17ׁשּמטר ּברּור עלֿידי ׁשּבא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר הּמּטה, על18והעלאת ְְֲֲֵַַַַַַַַַָָ
את הּברּיֹות ׁשברּו גֹו', לקחי ּכּמטר יערֹוף ְְְֲִִִֶַַַַָָָָהּפסּוק
מּלמעלה. ּגּלּוי הּוא וטל יֹורד, מטר מּיד ְְְְִִִֵַַַָָָָָערּפן
ּכי הּוא, ּולמטר לטל נמׁשלה ׁשהּתֹורה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָוהּטעם
למּטה הּתֹורה דירידת הענין הענינים. ׁשני ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָּבּתֹורה
זה ענין דהמׁשכת העֹולם, את לברר ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבכדי
אדעּתא הּתֹורה לּמּוד עלֿידי הּוא ְְִֵֶַַַַַָָָׁשּבּתֹורה

(ּכמֹו עצמּה מּצד ׁשהיא ּכמֹו והּתֹורה לקחי, ּכּמטר יערֹוף – ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָדנפׁשיּה
דהמׁשכת ּבבריאהֿיצירהֿעׂשיה), מירידתּה למעלה ּבאצילּות, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָׁשהיא

ׁשּבּתֹורה זה אמרתי.ענין ּכּטל ּתּזל – לׁשמּה הּתֹורה עסק עלֿידי הּוא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
אמרּו ּדעלֿזה לֹומר יש וׁשֹונה19ואּולי קֹורא הקב"ה וׁשֹונה הּקֹורא ּכל ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכמֹו הּתֹורה וגּלּוי המׁשכת הּוא לׁשמּה הּתֹורה עסק ׁשעלֿידי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכנגּדֹו,
ּדתֹורה טל וׁשֹונה, קֹורא הקב"ה לּמעלה, מּצד .20ׁשהיא ְְְְִִֵֶֶַַַָָ

LÈÂ,ּגליאלֹומר הם דתֹורה) וטל דתֹורה (מטר אּלה ענינים דׁשני ¿≈ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
הּתֹורה ּופנימּיּות ּבדברים21דתֹורה ׁשּנתלּבׁשה דתֹורה ׁשּבנגלה . ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָ

ּבאדם ּבגּלּוי יהיה ׁשהאֹור ּובכדי ּבהעלם, הּוא האלקי האֹור ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּגׁשמּיים,
נעׂשית ׁשּזכה ּדזהּו עצמֹו, את ׁשּיזּכ עלֿידי הּוא הּתֹורה את ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּלֹומד

חּיים סם סם22לֹו לֹו נעׂשית ּדוקא אז זּכּו מּלׁשֹון ׁשּזכה ּדעלֿידי , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ׁשּגם ּולהֹוסיף, ּבגּלּוי. הּוא האלֹוקי האֹור הּתֹורה ּובפנימּיּות ְְְֱִִִִִִִֶַַַָָָחּיים.
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ח   

ּבנגלה ּגם ׁשאז עצמֹו, את מזּכ ׁשהאדם ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלאחרי
ׁשּבפנימּיּות ּכּגּלּוי אינֹו ּבגּלּוי, הּוא האֹור ְְְִִִִִֵֶַָָדתֹורה
מלּבׁש דתֹורה ׁשּבנגלה ׁשהאֹור ּדכיון ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֻהּתֹורה.
ּגם לכן האֹור, את הּמעלימים ּגׁשמּיים ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָּבדברים
ּכלּֿכ ּבגּלּוי האֹור אין ההעלם הּסרת ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָלאחרי

הּתֹורה ׁשּבפנימּיּות דתֹורה23ּכאֹור ׁשנגלה וזהּו . ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָ
ׁשּבליּמּוד ּבזה. ענינים ׁשּׁשני דתֹורה, מטר ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָהּוא
ּדזכה, העבֹודה להיֹות צריכה דתֹורה ְְְְְֲִִִֶָָָָָָנגלה
– נפׁשֹו את לזּכ דנפׁשיּה אדעּתא ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָהּלּמּוד

ׁשּמאיר האלֹוקי האֹור אז, וגם ערּפן. את הּברּיֹות דׁשברּו הענין ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעלֿדר
הּוא ּתֹורה ּדטל והענין מטר. – ּבעֹולם מלּבׁש ׁשהּוא ּכמֹו הּוא ְְְְְִֶַָָָָָָָָָָָֻלאדם

הּתֹורה. ְִִִַָּבפנימּיּות

והתקןלׁשנֹוסף‰Â‰ד) דתֹורה, (ירּוׁשה ׁשּבּתֹורה הּנ"ל ענינים ני ¿ƒ≈ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
מּתנה ּבׁשם הּתֹורה נקראת ּתֹורה), ללמֹוד ּברּכת24עצמ ּכנּוסח . ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ

הּׁשבּועֹות וחג הּתֹורה, נֹותן וחֹותמין ּתֹורתֹו את לנּו ונתן ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָהּתֹורה
ּגם25נקרא למעלה הּוא ׁשּבּתֹורה הּמּתנה ּדענין ּתֹורתנּו. מּתן זמן ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ

הּוא והענין ּתֹורה. ללמֹוד עצמ דהתקן טל26מהענין ּבין דהחּלּוק , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ
ׁשּכתּוב (ּכמֹו האדם ּבעבֹודת ּתלּויה מטר דירידת הּוא, והיה27ּומטר ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָָָ

(ואז גֹו' ׁשמֹוע ּבעבֹודת28אם ּתלּוי אינֹו וטל גֹו'), ארצכם מטר ונתּתי ( ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָ
ז"ל רּבֹותינּו (ּכמאמר הּוא29האדם ׁשּכמֹוֿכן מיעצר), לא טל ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

היא וטל אתערּותאֿדּלתּתא ׁשעלֿידי המׁשכה היא דמטר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּברּוחנּיּות,
ּדבחינת לעיל ׁשּנתּבאר ּדזה מּובן, ּומּזה עצמּה. מּצד מּלמעלה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהמׁשכה
הּתֹורה עסק עלֿידי למעלה ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה המׁשכת היא ּתֹורה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָטל
ּבכללּות, הּוא ּכנגּדֹו), וׁשֹונה קֹורא הקב"ה וׁשֹונה הּקֹורא (ּכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָלׁשמּה
קֹורא הקב"ה לּמעלה, ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה המׁשכת ּגם ּבפרטּיּות, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָאבל
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ׁשהאדם עלֿידי היא ׁשההמׁשכה ּכיון ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוׁשֹונה,
דתֹורה, מטר ּבבחינת נכללת וׁשֹונה, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָקֹורא
ּבּתֹורה, יֹותר נעלית ּדרּגא היא ּתֹורה טל ְְֲִִֵֵַַַַַָָָּובחינת
האדם ׁשל הּתֹורה עסק עלֿידי נמׁשכת ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשאינּה
והמׁשכתּה לׁשמּה), הּתֹורה עסק עלֿידי לא ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹ(ּגם

עצמּה. מּצד ְִִַַָהיא

e‰ÊÂ26ז רּבֹותינּו ראׁשֹונֹות30"לׁשאמרּו ׁשעֹות ג' ¿∆ְִֵֶַַָָ
הּדּיּוק וידּוע ּבּתֹורה, ועֹוסק יֹוׁשב ְְִֵֵַַַָָהקב"ה
וׁשֹונה קֹורא הקב"ה וׁשֹונה הּקֹורא ּכל הרי ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָּבזה,
ּכל ּבמׁש ּבּתֹורה עֹוסקים ׁשּיׂשראל וּכיון ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּכנגּדֹו,
הרי זֹו), ּבׁשעה לֹומד וזה זֹו ּבׁשעה לֹומד (זה ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָהּיֹום
ואףֿעלֿ הּיֹום, ּכל ּבמׁש ּבּתֹורה עֹוסק הקב"ה ְְֵֶֶַַַַַָָּגם
יֹוׁשב הקב"ה ראׁשֹונֹות ׁשעֹות ׁשּבג' אמרּו ְְִִֵֵֶָָּפיֿכן
ׁשּכל ּדזה ּבזה, הּבאּור ּונקּדת ּבּתֹורה. ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֻועֹוסק
היא ּכנגּדֹו וׁשֹונה קֹורא הקב"ה וׁשֹונה ְְְְִֵֵֶֶֶַהּקֹורא
אתערּותאּֿדּלתּתא ׁשעלֿידי מּלמעלה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָהמׁשכה

האתערּותאֿ ער לפי היא ההמׁשכה ולכן, האדם), ׁשל הּתֹורה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ(עסק
ּדזה ּכנגּדֹו, וׁשֹונה קֹורא הקב"ה וׁשֹונה הּקֹורא ּכל ׁשאמרּו ּדזהּו ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּדּלתּתא.
ׁשּבג' וזה האדם. ׁשל הּלּמּוד ער לפי ּכנגּדֹו, הּוא וׁשֹונה קֹורא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהקב"ה
מּצד מּלמעלה המׁשכה הּוא ּבּתֹורה ועֹוסק יֹוׁשב הקב"ה ראׁשֹונֹות ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָׁשעֹות
ּבחינת הּוא זה וענין לׁשם. מּגעת אתערּותאֿדּלתּתא ׁשאין מּמקֹום ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָעצמּה,
הּׁשיכּות וזֹוהי ּדעּתיק. ראׁשֹונֹות ּבג' הּוא הּטל ׁשֹורׁש ּכי דתֹורה, ְְְְִִִִֶַַַַַַָָטל
ג' ּכי ראׁשֹונֹות, ׁשעֹות לג' ּתֹורה) (טל ּבּתֹורה ועֹוסק יֹוׁשב ְְְִִֵֵַַָָָדהקב"ה

ּדעּתיק. ראׁשֹונֹות ג' הם ראׁשֹונֹות ְִִִֵַָ[ׁשעֹות]

LÈÂהּידּועלבאר עלּֿפי חיצֹונּיּות31זה יׁש הּתֹורה ּבפנימּיּות ׁשּגם ¿≈ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
דהׁשּתלׁשלּות ּבענינים מדּברת הּתֹורה ׁשּפנימּיּות ּדזה ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָּופנימּיּות.
העֹולם. ּבעניני ׁשּמדּברת דתֹורה נגלה עלֿדר [והּוא ׁשּבה. הּגליא ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּוא
ּבענינים הּתֹורה ּופנימּיּות ּגׁשמּיים, ּבענינים מדּברת דתֹורה ׁשנגלה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא

הּׂשגה ּבבחינת היא הּתֹורה ׁשּבפנימּיּות זֹו ודרּגא ועּקר32רּוחנּיים]. . ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַָָָָָָ
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ט    

ׁשהאדם עלֿידי היא ׁשההמׁשכה ּכיון ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוׁשֹונה,
דתֹורה, מטר ּבבחינת נכללת וׁשֹונה, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָקֹורא
ּבּתֹורה, יֹותר נעלית ּדרּגא היא ּתֹורה טל ְְֲִִֵֵַַַַַָָָּובחינת
האדם ׁשל הּתֹורה עסק עלֿידי נמׁשכת ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשאינּה
והמׁשכתּה לׁשמּה), הּתֹורה עסק עלֿידי לא ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹ(ּגם

עצמּה. מּצד ְִִַַָהיא

e‰ÊÂ26ז רּבֹותינּו ראׁשֹונֹות30"לׁשאמרּו ׁשעֹות ג' ¿∆ְִֵֶַַָָ
הּדּיּוק וידּוע ּבּתֹורה, ועֹוסק יֹוׁשב ְְִֵֵַַַָָהקב"ה
וׁשֹונה קֹורא הקב"ה וׁשֹונה הּקֹורא ּכל הרי ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָּבזה,
ּכל ּבמׁש ּבּתֹורה עֹוסקים ׁשּיׂשראל וּכיון ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּכנגּדֹו,
הרי זֹו), ּבׁשעה לֹומד וזה זֹו ּבׁשעה לֹומד (זה ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָהּיֹום
ואףֿעלֿ הּיֹום, ּכל ּבמׁש ּבּתֹורה עֹוסק הקב"ה ְְֵֶֶַַַַַָָּגם
יֹוׁשב הקב"ה ראׁשֹונֹות ׁשעֹות ׁשּבג' אמרּו ְְִִֵֵֶָָּפיֿכן
ׁשּכל ּדזה ּבזה, הּבאּור ּונקּדת ּבּתֹורה. ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֻועֹוסק
היא ּכנגּדֹו וׁשֹונה קֹורא הקב"ה וׁשֹונה ְְְְִֵֵֶֶֶַהּקֹורא
אתערּותאּֿדּלתּתא ׁשעלֿידי מּלמעלה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָהמׁשכה

האתערּותאֿ ער לפי היא ההמׁשכה ולכן, האדם), ׁשל הּתֹורה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ(עסק
ּדזה ּכנגּדֹו, וׁשֹונה קֹורא הקב"ה וׁשֹונה הּקֹורא ּכל ׁשאמרּו ּדזהּו ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּדּלתּתא.
ׁשּבג' וזה האדם. ׁשל הּלּמּוד ער לפי ּכנגּדֹו, הּוא וׁשֹונה קֹורא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהקב"ה
מּצד מּלמעלה המׁשכה הּוא ּבּתֹורה ועֹוסק יֹוׁשב הקב"ה ראׁשֹונֹות ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָׁשעֹות
ּבחינת הּוא זה וענין לׁשם. מּגעת אתערּותאֿדּלתּתא ׁשאין מּמקֹום ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָעצמּה,
הּׁשיכּות וזֹוהי ּדעּתיק. ראׁשֹונֹות ּבג' הּוא הּטל ׁשֹורׁש ּכי דתֹורה, ְְְְִִִִֶַַַַַַָָטל
ג' ּכי ראׁשֹונֹות, ׁשעֹות לג' ּתֹורה) (טל ּבּתֹורה ועֹוסק יֹוׁשב ְְְִִֵֵַַָָָדהקב"ה

ּדעּתיק. ראׁשֹונֹות ג' הם ראׁשֹונֹות ְִִִֵַָ[ׁשעֹות]

LÈÂהּידּועלבאר עלּֿפי חיצֹונּיּות31זה יׁש הּתֹורה ּבפנימּיּות ׁשּגם ¿≈ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
דהׁשּתלׁשלּות ּבענינים מדּברת הּתֹורה ׁשּפנימּיּות ּדזה ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָּופנימּיּות.
העֹולם. ּבעניני ׁשּמדּברת דתֹורה נגלה עלֿדר [והּוא ׁשּבה. הּגליא ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּוא
ּבענינים הּתֹורה ּופנימּיּות ּגׁשמּיים, ּבענינים מדּברת דתֹורה ׁשנגלה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא

הּׂשגה ּבבחינת היא הּתֹורה ׁשּבפנימּיּות זֹו ודרּגא ועּקר32רּוחנּיים]. . ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַָָָָָָ
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י   

היא ׁשהּתֹורה זה הּוא הּתֹורה דפנימיּות ְְִִִִִֶֶַַָָָָהענין
ויׁש מהׂשגה. ׁשּלמעלה ּתענּוג ּדּלמעלה, ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָהּתענּוג

דפנימיּו ׁשההמׁשכה עסקלֹומר, עלֿידי הּתֹורה ת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
וׁשֹונה הּקֹורא ּכל אמרּו זה ׁשעל לׁשמּה, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָהּתֹורה
עצמ דהתקן [הענין ּכנגּדֹו וׁשֹונה קֹורא ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָהקב"ה
הּתֹורה, ׁשּבפנימּיּות הּגליא הּוא ּתֹורה], ְְְִִִִֶַַַָָָללמֹוד
וכיֹוצאּֿבזה. דהׁשּתלׁשלּות ּבעניינים ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמדּברת
ׁשעלֿ עצמּה, מּצד הּתֹורה דפנימיּות ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָוההמׁשכה
ועֹוסק יֹוׁשב הקב"ה ראׁשֹונֹות ׁשעֹות ג' אמרּו ְְִֵֵֶָָזה

דתֹורה המּתנה [ענין ּתענּוג33ּבתֹורה ּבחינת הּוא [ ְְְֲִִַַַַַַָָָָ
מהׂשגה. ׁשּלמעלה ְְְֵֶַַָָָָדתֹורה

יעקבּתֹורהe‰ÊÂה) קהּלת מֹורׁשה גֹו' צּוה ¿∆ְֲִִַַָָָָֹ
ּדזה יׂשראל, ׁשבטי יחד גֹו' מלך ּביׁשרּון ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻויהי
הּוא מּיׂשראל אחד לכל ירּוׁשה היא ְְְִִִֵֶֶַָָָָָׁשהּתֹורה
יעקב), קהּלת (מֹורׁשה ׁשּבהם יעקב ּבחינת ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֹמּצד
ירּוׁשה ׁשאינּה ּתֹורה ללמֹוד עצמ דהתקן ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָוהענין
היא דתֹורה והּמּתנה יׂשראל, ּבחינת מּצד הּוא ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָל

יׁשרּון. ּבחינת ְְִִַַֻמּצד

ÔÈÚ‰Â,ׁשּכתּובהּוא ּכמֹו עבד ּבחינת הּוא יעקב34ּדיעקב אלי ׁשמע ¿»ƒ¿»ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבן ּבחינת הּוא ויׂשראל ּבכֹורי35עבּדי, ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ

היא36יׂשראל ּדיעקב והעבֹודה ההסּתר37. לתּקן אלקים, עֹובד ׁשהּוא ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
אלקים עם ׂשרית ּכי עלֿׁשם הּוא ויׂשראל אלקים. מּׁשם 38הּנמׁש, ְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹ

ּבּזֹוהר ׁשאיתא וזהּו אלקים. ׁשם על וׁשֹולט ויעקב39ׁשּמֹוׁשל ׁשּיׂשראל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
עקב י' יעקב ּבחינת ּדּלגּבי ואלקים, הוי' הּׁשמֹות ב' נגד יׁשנֹו40הם ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ

ׁשּמתּקן לאחרי וגם ההסּתר. לתּקן היא ועבֹודתֹו אלקים ּדׁשם ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹההסּתר
הּגּלּוי הּוא ּדהוי', הּגּלּוי נמׁש ׁשעלֿידיֿזה אלקים, ּדׁשם ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹההסּתר
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שם). תער"ב (המשך באצילות" ממש ע')33השגה (ריש קעד פרק ח"א תער"ב מהמשך גם להעיר

העצמיים. שעשועים בחי' התורה פנימיות הו"ע דתורה שמתנה שבהערה)34שנד), בלקו"ת כ"ה

יעקב שמע הנ"ל: שבהערה תרס"ו ובהמשך עבדי. יעקב שמע ועתה א: מד, ובישעי' ובכ"מ. .36

כב.)35עבדי. ד, רכה.)36שמות ע' תרס"ו המשך רע"ג. ע, בלק המשך)37לקו"ת ראה לקמן בהבא

ואילך. רכו ס"ע ושם שם, כט.)38תרס"ו לב, א.)39וישלח קעד, סדר)40ח"א (שער ג שער ע"ח

בערכו. הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס פ"ב. למהרח"ו) אצי'
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מזה. מתענג מדוע בשכלו מבין שאין אף ÎLÓ‰‰L‰מה ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆««¿»»
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‡e‰ Ï‡NÈÂ .ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿ƒ¿»≈

˙ÈN È ÌLŒÏÚמלשון=] «≈ƒ»ƒ»
‡ÌÈ˜Ï,שררה] ÌÚƒ¡…ƒ

ÌL ÏÚ ËÏBLÂ ÏLBnL∆≈¿≈«≈
ÌÈ˜Ï‡.להלן שיתבאר כפי ¡…ƒ

‡˙È‡L e‰ÊÂ[כתוב=] ¿∆∆ƒ»
˜ÚÈÂ Ï‡NL ‰Ba««∆ƒ¿»≈¿«¬…

Ì‰כ'ÈÂ‰ ˙BÓ‰ ' „‚ ≈∆∆«≈¬«»
לאחר המאיר דהוי' הגילוי א.

ב. אלוקים, דשם ההסתר הסרת

עצמו. דהוי' ≈»¿Èa‚lcƒהגילוי
˜ÚÈ ˙Èaאותיות'È ¿ƒ««¬…

ÌLc z‰‰ BLÈ ˜Ú≈∆∆¿«∆¿≈¿≈
ÌÈ˜Ï‡גילוי המונע (עקב) ¡…ƒ

האלוקי ‰È‡האור B˙„BÚÂ«¬»ƒ
Ì‚Â .z‰‰ Ôw˙Ï¿«≈«∆¿≈¿«

Ôw˙nL È‡Ïומסיר ¿«¬≈∆¿«≈
,ÌÈ˜Ï‡ ÌLc z‰‰«∆¿≈¿≈¡…ƒ

LÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLממילא ∆«¿≈∆ƒ¿«
c Èelb‰שם‡e‰ ,'ÈÂ‰ «ƒ«¬«»

'ÈÂ‰c Èelb‰בצורה המאיר «ƒ«¬«»
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ויׂשראל אלקים. ׁשם עלֿידי ּׁשהּוא ּכמֹו ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַָָֹּדהוי'
אין ׁשּלגּביּה אלקים, עם ׂשרית ּכי עלֿׁשם ְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשהּוא
הּגּלּוי אלקים, ּדׁשם וההסּתר ההעלם ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹמּלכּתחּלה
ּדהוי' הּגּלּוי הּוא יׂשראל עלֿידי ׁשּנמׁש ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּדהוי'

ּתֹורה' ּב'לקּוטי ּומבֹואר ׁשהעבֹודה41עצמֹו. ְְְֲִֵֶַָָָָ
העבֹודה ּכלל) ּבדר) היא החֹול ימי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָּבׁשׁשת
ּדׁשם ההסּתר לתּקן הּברּורים, עבֹודת ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַֹּדיעקב,
יׂשראל. ּבבחינת היא ּדׁשּבת והעבֹודה ְְְְֱֲִִִִִֵַַָָָָֹאלקים.

ּכתיב ּבׁשּבת מּדת42ּכי ׁשּכלתה אלקים, ויכל ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָֹ
הּגּלּוי ונמׁש אלקים ּדׁשם וההסּתר ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַֹהּצמצּום
הּברּורים, לעבֹודת אז צרי אין ולכן ְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָּדהוי',
ׁשּלמעלה הוי', על להתעּנג היא ּדׁשּבת ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָוהעבֹודה

הּברּורים. ֲִֵֵַַמעבֹודת

˙Èeמּבחינתיׁשרּון ּגם למעלה היא ¿ƒ«ְְְְִִִַַַָֻ
לֹו ׁשאין ּכטּבעת עגֹול דבר ׁשיר, מּלׁשֹון הּוא דיׁשרּון ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻיׂשראל.

וסֹוף ּתֹורה'43ראׁש ּב'לקּוטי ּומבֹואר ּבׁשם44. נקראים ׁשּיׂשראל ּדזה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ
לֹומר, ויׁש ּבּמחׁשבה. ׁשעלּו ּכמֹו הּנׁשמֹות ׁשֹורׁש מצד הּוא ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֻיׁשרּון
ּכי עלֿׁשם ּדיׂשראל הענין ׁשּגם אף ליׂשראל, יׁשרּון ׁשּבין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשהחּלּוק
ׁשּלמעלה הּנׁשמה דׁשֹורׁש הּגּלּוי מּצד הּוא אלקים עם ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׂשרית

מקֹומֹות ּבכּמה [וכמבֹואר ּבּגּוף הּנׁשמה45מהתלּבׁשּות הּוא ּדיעקב ְְְְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָֹ
ׁש הּנׁשמה ׁשֹורׁש הּוא ויׂשראל ּבּגּוף מהתלּבׁשּותׁשּמלּבׁשת ּלמעלה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּדוקא ׁשּיי ּבן וענין ּדלׁשֹון (ּכּנ"ל), ּבן ּבחינת הּוא ּדיׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָּבּגּוף],
ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם הּוא ויׁשרּון האב, מּמח נמׁש ׁשהּבן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻלאחרי
עצמֹו האב ּבמח ּׁשהּוא ּכמֹו הּבן ּבדּגמת ,יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻֻמׁשרׁשת
ּכי וסֹוף, ראׁש ּבֹו ׁשאין ׁשיר מּלׁשֹון הּוא ׁשּיׁשרּון וזהּו .(ׁשּנמׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹֻ(טרם
למעלה) ּׁשהם ּכמֹו (ּגם האב מּמח ּכבר ּׁשּנמׁשכּו ּכמֹו הּנׁשמֹות ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבדרגת
ּבעצם הּוא וסֹוף ראׁש ּבֹו ׁשאין ּדׁשיר והענין ּדרּגֹות, חּלּוקי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹיׁשנם
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יי    

ויׂשראל אלקים. ׁשם עלֿידי ּׁשהּוא ּכמֹו ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַָָֹּדהוי'
אין ׁשּלגּביּה אלקים, עם ׂשרית ּכי עלֿׁשם ְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשהּוא
הּגּלּוי אלקים, ּדׁשם וההסּתר ההעלם ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹמּלכּתחּלה
ּדהוי' הּגּלּוי הּוא יׂשראל עלֿידי ׁשּנמׁש ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּדהוי'

ּתֹורה' ּב'לקּוטי ּומבֹואר ׁשהעבֹודה41עצמֹו. ְְְֲִֵֶַָָָָ
העבֹודה ּכלל) ּבדר) היא החֹול ימי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָּבׁשׁשת
ּדׁשם ההסּתר לתּקן הּברּורים, עבֹודת ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַֹּדיעקב,
יׂשראל. ּבבחינת היא ּדׁשּבת והעבֹודה ְְְְֱֲִִִִִֵַַָָָָֹאלקים.

ּכתיב ּבׁשּבת מּדת42ּכי ׁשּכלתה אלקים, ויכל ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָֹ
הּגּלּוי ונמׁש אלקים ּדׁשם וההסּתר ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַֹהּצמצּום
הּברּורים, לעבֹודת אז צרי אין ולכן ְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָּדהוי',
ׁשּלמעלה הוי', על להתעּנג היא ּדׁשּבת ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָוהעבֹודה

הּברּורים. ֲִֵֵַַמעבֹודת

˙Èeמּבחינתיׁשרּון ּגם למעלה היא ¿ƒ«ְְְְִִִַַַָֻ
לֹו ׁשאין ּכטּבעת עגֹול דבר ׁשיר, מּלׁשֹון הּוא דיׁשרּון ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻיׂשראל.

וסֹוף ּתֹורה'43ראׁש ּב'לקּוטי ּומבֹואר ּבׁשם44. נקראים ׁשּיׂשראל ּדזה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ
לֹומר, ויׁש ּבּמחׁשבה. ׁשעלּו ּכמֹו הּנׁשמֹות ׁשֹורׁש מצד הּוא ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֻיׁשרּון
ּכי עלֿׁשם ּדיׂשראל הענין ׁשּגם אף ליׂשראל, יׁשרּון ׁשּבין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשהחּלּוק
ׁשּלמעלה הּנׁשמה דׁשֹורׁש הּגּלּוי מּצד הּוא אלקים עם ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׂשרית

מקֹומֹות ּבכּמה [וכמבֹואר ּבּגּוף הּנׁשמה45מהתלּבׁשּות הּוא ּדיעקב ְְְְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָֹ
ׁש הּנׁשמה ׁשֹורׁש הּוא ויׂשראל ּבּגּוף מהתלּבׁשּותׁשּמלּבׁשת ּלמעלה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּדוקא ׁשּיי ּבן וענין ּדלׁשֹון (ּכּנ"ל), ּבן ּבחינת הּוא ּדיׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָּבּגּוף],
ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם הּוא ויׁשרּון האב, מּמח נמׁש ׁשהּבן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻלאחרי
עצמֹו האב ּבמח ּׁשהּוא ּכמֹו הּבן ּבדּגמת ,יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻֻמׁשרׁשת
ּכי וסֹוף, ראׁש ּבֹו ׁשאין ׁשיר מּלׁשֹון הּוא ׁשּיׁשרּון וזהּו .(ׁשּנמׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹֻ(טרם
למעלה) ּׁשהם ּכמֹו (ּגם האב מּמח ּכבר ּׁשּנמׁשכּו ּכמֹו הּנׁשמֹות ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבדרגת
ּבעצם הּוא וסֹוף ראׁש ּבֹו ׁשאין ּדׁשיר והענין ּדרּגֹות, חּלּוקי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹיׁשנם
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אֿב.)41 עב, ב.)42בלק ב, ראה)43בראשית – א. מה, נצבים בלקו"ת וכ"מ ג. א, שה"ש לקו"ת

מדבר ששם אלא ואילך. לה ס"ע תרנ"ד סה"מ א'תתסו. ע' שם ואילך. א'תתסא ס"ע ברכה אוה"ת גם

בהדרגא (ולא עיגול כמו שהיא דתורה הדרגא בענין ישורון).(בעיקר) בשם נצבים)44שנק'

21.)45שם. שבהערה תרס"ו המשך גם וראה

    
Âמוגבלת .ÌÈ˜Ï‡ ÌL È„ÈŒÏÚ ‡e‰M BÓkהעבודה היא מזה למעלה ¿∆«¿≈≈¡…ƒ¿

‡ÌÈ˜Ïשל ÌÚ ˙È Èk ÌLŒÏÚ ‡e‰L Ï‡Èמלשון שרית , ƒ¿»≈∆«≈ƒ»ƒ»ƒ¡…ƒ
ומושל ÌLcשר Ò‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ‰llÓ ÔÈ‡ Èa‚lL∆¿«≈≈ƒ¿«¿ƒ»«∆¿≈¿«∆¿≈¿≈
,ÌÈ˜Ï‡ולכןÈ„ÈŒÏÚ CLÓpL 'ÈÂ‰c Èelb‰של באופן העבודה ¡…ƒ«ƒ«¬«»∆ƒ¿««¿≈

'ÈÂ‰c Èelb‰ ‡e‰ Ï‡Èƒ¿»≈«ƒ«¬«»
Èe˜Ï'a ‡BÓe .BÓˆÚ«¿¿»¿ƒ≈
˙LLa ‰„BÚ‰L '‰B»∆»¬»¿≈∆
C„a) ‡È‰ ÏB‰ ÈÓÈ¿≈«ƒ¿∆∆
,˜ÚÈc ‰„BÚ‰ ÏÏk¿»»¬»¿«¬…
Ô˙Ï ,ÌÈea‰ ˙„BÚ¬««≈ƒ¿«≈
.ÌÈ˜Ï‡ ÌLc Ò‰‰«∆¿≈¿≈¡…ƒ
‡È‰ ˙aLc ‰„BÚ‰Â¿»¬»¿«»ƒ
Èk .Ï‡È ˙Èaƒ¿ƒ«ƒ¿»≈ƒ

ÏÈÂ È˙k ˙aLa[גמר=] ¿«»¿ƒ«¿«
˙cÓ ‰˙ÏkL ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆»¿»ƒ«
ÌLc Ò‰‰Â ÌeˆÓ‰«ƒ¿¿«∆¿≈¿≈
Èelb‰ CLÓÂ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿ƒ¿««ƒ
‡ CÈˆ ÔÈ‡ ÔÏÂ ,'ÈÂ‰c«¬«»¿»≈≈»ƒ»
,ÌÈea‰ ˙„BÚÏ«¬««≈ƒ
‡È‰ ˙aLc ‰„BÚ‰Âרק ¿»¬»¿«»ƒ

,'ÈÂ‰ ÏÚ ‚pÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈«¬«»
˙„BÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈¬«

ÌÈea‰בשבת אסורה שלכן «≈ƒ
הפסולת לברור "בורר" מלאכת

האוכל. מן

˙Èeהשם [=מדריגת] ¿ƒ«
ישראל, עם בו שנקראו השלישי

Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ,ÔeLÈ¿Àƒ¿«¿»«
ÔeLÈ„ .Ï‡È ˙ÈaÓƒ¿ƒ«ƒ¿»≈ƒÀ

ÈL ÔBLlÓ ‡e‰שרשרת=] ƒ»ƒ
הבהמה צוואר סביב שתולים

Úak˙לנוי], ÏB‚Ú „»»»¿«««
.ÛBÒÂ L‡ BÏ ÔÈ‡L∆≈…¿
'‰B Èe˜Ï'a ‡BÓe¿»¿ƒ≈»
ÌÈ‡˜ Ï‡L ‰c¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
„ˆÓ ‡e‰ ÔeLÈ ÌLa¿≈¿Àƒ«
BÓk ˙BÓLp‰ LBL∆«¿»¿

‰Lna eÏÚLהעליונה ∆»««¬»»
שנבראו קודם הקב"ה אצל

ÓBÏ,בפועל. LÈÂ¿≈«
ÔeLÈ ÔÈaL ˜el‰L∆«ƒ∆≈¿À
ÔÈÚ‰ ÌbL Û‡ ,Ï‡ÈÏ¿ƒ¿»≈«∆«»ƒ¿»
Èk ÌLŒÏÚ Ï‡Èc¿ƒ¿»≈«≈ƒ
‡e‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌÚ ˙È»ƒ»ƒ¡…ƒ
LBL„ Èelb‰ „Óƒ««ƒ¿∆
‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰«¿»»∆¿«¿»

˙BÓB˜Ó ‰na ‡BÓÂ Ûeba ˙eLaÏ˙‰Ócשל הארה רק ≈ƒ¿«¿«¿«¿»¿«»¿¿
ו הגוף בתוך מתלבשת ‰e‡הנשמה ˜ÚÈהארת˙LaÏnL ‰ÓLp‰ «¬…«¿»»∆¿À∆∆

˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰ LBL ‡e‰ Ï‡ÈÂ Ûeba«¿ƒ¿»≈∆«¿»»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
,[Ûeba.ישרון ממעלת למטה היא דישראל, זו מעלה מקום Ï‡Ècמכל «¿ƒ¿»≈

,Ïpk) Ôa ˙Èa ‡e‰¿ƒ«≈««
CÈL Ôa ÔÈÚÂ ÔBLÏcƒ¿¿ƒ¿«≈«»
Ôa‰L È‡Ï ‡˜Âc«¿»¿«¬≈∆«≈
ÔeLÈÂ ,‡‰ nÓ CLÓƒ¿«ƒ…«»»ƒÀ

‡e‰על ‰ÓLp‰מורה ÌˆÚ∆∆«¿»»
˙LLÓ ‡È‰L BÓk¿∆ƒÀ¿∆∆
˙Ób„a ,Ca˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈¿À¿«

‡e‰M BÓk Ôa‰עדיין «≈¿∆
BÓˆÚבשרשו ‡‰ Óa¿…«»»«¿

e‰Â .CLÓpL Ì)∆∆∆ƒ¿«¿∆
ÈL ÔBLlÓ ‡e‰ ÔeLL∆¿Àƒ»ƒ
Èk ,ÛBÒÂ L‡ Ba ÔÈ‡L∆≈…¿ƒ
BÓk ˙BÓLp‰ ˙‚„a¿«¿««¿»¿
‡‰ nÓ k eLÓpM∆ƒ¿¿¿»ƒ…«»»
‰ÏÚÓÏ Ì‰M BÓk Ìb)«¿∆≈¿«¿»

בגוף) התלבשותם «¿∆ÌLÈלפני
ÔÈÚ‰Â ,˙Bbc È˜elƒ≈«¿¿»ƒ¿»
L‡ Ba ÔÈ‡L ÈLc¿ƒ∆≈…
˙BÓLp‰ ÌˆÚa ‡e‰ ÛBÒÂ¿¿∆∆«¿»
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יי   

וזהּו איןֿסֹוף. ּבאֹור מׁשרׁשים ׁשהם ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶֶַָָֻהּנׁשמֹות
ּב'לקּוטי ואיתא מל ּביׁשרּון ויהי ּׁשּכתּוב ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֻמה

ׁשּתמליכּוני44ּתֹורה' הּׁשנה, ראׁש על קאי ׁשּזה ְִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
עלֿידי הּוא עליכם דּתמליכּוני הענין ּכי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָעליכם,
ּבעצמּות מׁשרׁשת ּׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה עצם ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֻּגּלּוי

איןֿסֹוף. ֵאֹור

È‰BÊÂׁשּביׂשראלהּׁשּיכּות אּלה ענינים ּדג' ¿ƒְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
הענינים לג' ויׁשרּון) יׂשראל ְְְֲִִִִֵַָָָֹֻ(יעקב,
מּצד ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה הירּוׁשה ּדענין ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּבּתֹורה,
יֹורׁשים דתֹורה הּברּורים [ׁשעלֿידי ְְְִִִֵֵֵֶַַַָהּברּורים
מּצד הּוא ב], סעיף ּכּנ"ל ּדתהּו, האֹורֹות ְְִִֶַַַָֹאת
ּבבחינת היא הּברּורים ּדעבֹודת יעקב, ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַֹּבחינת
ּתֹורה, ללמֹוד עצמ דהתקן והענין ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹיעקב.
הּגּלּוי נמׁש לׁשמּה הּתֹורה עסק ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשעלֿידי

ּבחינת מּצד הּוא הּתֹורה), (ּפנימּיּות למעלה ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָדּתֹורה
לברר46יׂשראל ּבכדי (לא הּוא יׂשראל דבחינת הּתֹורה ּדעסק , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

דתֹורה הּמּתנה וענין אלקּות. ּגּלּוי להמׁשי ּבכדי אּלא) ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּברּורים,
ׁשּלמעלה מהּׂשגה) (ׁשּלמעלה דתֹורה הּתענּוג המׁשכת ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשהּוא

יׁשרּון. ּבחינת מּצד הּוא ְְְְִִִֵַַַֻמהתחּלקּות

ּבׁשםCÈˆÂו) נקראת ׁשהּתֹורה הּטעם הּנ"ל, ּבאּור ּדלפי להבין, ¿»ƒְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
(ׁשעלֿידי לירּוׁשה מביאה ׁשהּתֹורה לפי הּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָירּוׁשה
גֹו' דתֹורה והּפירּוׁש ּדתהּו), אֹורֹות יֹורׁשים הּתֹורה ׁשעלֿידי ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּברּורים

ּפׁשּוטֹו מידי יֹוצא מקרא ּדאין (ּבפׁשטּות, ׁשהּתֹורה47מֹורׁשה הּוא, ( ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
ירּוׁשה היא .48עצמּה ְְִַָָ

LÈÂ,היאלֹומר עצמּה ׁשהּתֹורה (לּפירּוׁש דתֹורה הירּוׁשה ּדענין ¿≈ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ
ּׁשּמּובא ּדזה דתֹורה. הּמּתנה מענין ּגם יֹותר למעלה הּוא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָירּוׁשה)

הּוא מּמּתנה, למטה היא ׁשירּוׁשה מהּדרּוׁשים היא49לעיל ׁשּירּוׁשה לפי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
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46(.53 ע' ח"א (לקו"ש התורה לפנימיות שייך השבת שיום מהידוע הואלהעיר ובשבת – (

בפנים. כנ"ל ישראל, א.)47בחינת סג, שעכו"ם)48שבת זה מפסוק רז"ל שלמדו ממה גם מוכח וכן

אבותיו מנחלת גוזלו כאילו תלמיד מפי הלכה ושהמונע א) נט, (סנהדרין מיתה חייב תורה שלמד

סע"ב). צא, 115.)49(שם ע' חי"ג לקו"ש ראה

    
ÛBÒŒÔÈ‡ B‡a ÌÈLLÓ Ì‰L BÓkנשמה בין חילוק אין ובעצם ¿∆≈À¿»ƒ¿≈

לחברתה. È‡Â˙‡אחת CÏÓ ÔeLÈa È‰ÈÂ e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»«¿ƒƒÀ∆∆¿ƒ»
‰M‰ L‡ ÏÚ È‡˜ ‰L ‰B Èe˜Ïaהקב"ה מצווה שאז ¿ƒ≈»∆∆»ƒ«…«»»

ישראל עם ÌÎÈÏÚאת ÈeÎÈÏÓ„ ÔÈÚ‰ Èk ÌÎÈÏÚ ÈeÎÈÏÓL∆«¿ƒƒ¬≈∆ƒ»ƒ¿»¿«¿ƒƒ¬≈∆
Èelbבשלימות È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈ƒ

‡È‰M BÓk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿∆ƒ
B‡ ˙eÓˆÚa ˙LLÓÀ¿∆∆¿«¿

.ÛBÒŒÔÈ‡≈
È‰BÊÂÌÈÈÚ ‚ ˙eÎM‰ ¿ƒ««»¿ƒ¿»ƒ

˜ÚÈ) Ï‡ÈaL ‰l‡≈∆∆¿ƒ¿»≈«¬…
‚Ï (ÔeLÈÂ Ï‡Èƒ¿»≈ƒÀ¿

‰BaL ÌÈÈÚ‰ירושה »ƒ¿»ƒ∆«»
וענין לשמה, התורה עסק דתורה,

דתורה, »¿ÔÈÚ¿ƒהמתנה
‡e‰L ‰BaL ‰LeÈ‰«¿»∆«»∆
È„ÈŒÏÚL ÌÈea‰ „Óƒ««≈ƒ∆«¿≈
ÌÈLBÈ ‰B˙„ ÌÈea‰«≈ƒ¿»¿ƒ
Ïpk e‰˙ ˙BB‡‰ ˙‡∆»¿…««
„Ó ‡e‰  ÛÈÚÒ¿ƒƒ«
˙„BÚ ˜ÚÈ ˙ÈÁa¿ƒ««¬…«¬«
˙ÈÁa ‡È‰ ÌÈea‰«≈ƒƒƒ¿ƒ«

˜ÚÈ.'ה'מטה עם עבודה «¬…
CÓˆÚ Ô˜˙‰„ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿«¿≈«¿»
È„ÈŒÏÚL ‰B „BÓÏÏƒ¿»∆«¿≈
dÓLÏ ‰B‰ ˜ÒÚ≈∆«»ƒ¿»
BÓk ‰B„ Èelb‰ CLÓƒ¿««ƒ¿»¿

‰ÏÚÓÏ ‡È‰Lדרגת כאמור, ∆ƒ¿«¿»
שבחיצוניות ההשגה

‰e‡ד (‰B‰ ˙eÓÈ)¿ƒƒ«»
Ï‡È ˙ÈÁa „Óƒ«¿ƒ«ƒ¿»≈
˙ÈÁ„ ‰B‰ ˜ÒÚ¿≈∆«»ƒ¿ƒ«
È„Îa ‡Ï) ‡e‰ Ï‡Èƒ¿»≈…ƒ¿≈
(‡l‡ ÌÈea Ï¿«≈≈ƒ∆»
Èelb CÈLÓ‰Ï È„Îaƒ¿≈¿«¿ƒƒ
‰‰ ÔÈÚÂ ˙e˜Ï‡…¿ƒ¿«««»»
˙ÎLÓ‰ ‡e‰L ‰B˙„¿»∆«¿»«

‰B˙„ ‚eÚ‰שהמשכתה ««¬¿»
תורה טל בחינת עצמה, מצד היא

התורה שבפנימיות לאמיתתה

(‰‚O‰Ó ‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»≈«»»
˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
.ÔeLÈ ˙ÈÁa „Ó ‡e‰ƒ«¿ƒ«¿À
ÈÏ ÔÈ‰Ï CÈˆÂ (Â¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ
ÌÚ‰ Ïp‰ e‡a≈«««««
ÌLa ˙‡˜ ‰B‰L∆«»ƒ¿≈¿≈
‰B‰L ÈÏ ‡e‰ ‰LeÈ¿»¿ƒ∆«»

L ÌÈea‰ È„ÈŒÏÚL) ‰LeÈÏ ‰‡ÈÓנעשיםÈ„ÈŒÏÚלימוד ¿ƒ»«¿»∆«¿≈«≈ƒ∆«¿≈
‰LBÓ B‚ ‰B˙„ LeÈ‰Â (e‰˙ ˙BB‡ ÌÈLBÈ ‰B‰«»¿ƒ¿…¿«≈¿»»»
‰B‰L ‡e‰ (BeL È„ÈÓ ‡ˆBÈ ‡˜Ó ÔÈ‡ ˙eLa)¿«¿¿≈ƒ¿»≈ƒ≈¿∆«»

dÓˆÚידה על שנעשות הפעולות LeÈ‰.לא ‡È‰ «¿»ƒ¿»
המתנה מדריגת כי נתבאר קודם

מירושה למעלה היא שבתורה

מצד כי יבאר וכעת דתורה.

על ירושה, היא עצמה שהתורה

למלא היורש של עלייתו מצד כן

הירושה נעלית המוריש, מקום

המתנה מענין גם יותר דתורה

דתורה.

ÔÈÚ ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿ƒ¿«
LeÈÏ) ‰B˙„ ‰LeÈ‰«¿»¿»«≈
‡È‰ dÓˆÚ ‰B‰L∆«»«¿»ƒ
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ (‰LeÈ¿»¿«¿»
‰‰ ÔÈÚÓ Ìb ˙BÈ≈«≈ƒ¿«««»»
‡eM ‰Ê .‰B˙„¿»¿∆∆»

ÌÈLe‰Ó ÏÈÚÏמאמרי=] ¿≈≈«¿ƒ
‰È‡החסידות] ‰LeÈL∆¿»ƒ

ÈÏ ‡e‰ ‰Ó ‰ÓÏ¿«»ƒ«»»¿ƒ
Lה‰Leליורש שניתנת ∆¿»
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ׁשל קרֹובֹו (ׁשהּוא הּיֹורׁש ׁשל מציאּותֹו ְְִִֵֶֶֶַַמּצד
ּומּתנה הּמֹוריׁש, ּברצֹון ּתלּויה ואינּה ְְְִִִֵַַַָָָָהּמֹוריׁש)
הּוא זה ּדענין הּנֹותן. ׁשל רצֹונֹו מּצד ְְְִִִֵֶֶַַַהיא

ׁשהיא ּבירּוׁשה50ּבירּוׁשה אבל קרבה. מּצד (רק) ְְֲִִִִִֶַַָָָָ
הּוא הּמֹוריׁש50ׁשענינּה ּבמקֹום עֹומד ׁשהּיֹורׁש ְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשהיא לֹומר ׁשּיי אין נכסיו), את יֹורׁש ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ(ּובמילא
ׁשהּיֹורׁש ּכיון הּיֹורׁש, ׁשל מציאּותֹו מּצד ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבאה
ּבמקֹום עֹומד אּלא מהּמֹוריׁש אחרת מציאּות ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָאינֹו
מּמּתנה. למעלה היא זּו ירּוׁשה ואּדרּבה, ְְְְְִִִַַַַַָָָָָהּמֹוריׁש.
(ּבאֹופן ּובירּוׁשה הּנֹותן, רצֹון מּצד היא ְְְִִִֵֶַַַָָָּדמּתנה
(ׁשּלמעלה עצמֹו הּמֹוריׁש ּבמקֹום עֹומד הּיֹורׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָזה)
על ּדהּטעם לֹומר, צרי ועלּֿפיֿזה ׁשּלֹו). ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָמהרצֹון
ּגם למעלה (ׁשהיא דתֹורה הירּוׁשה ׁשּבענין ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָזה
ּכי הּוא, יעקב קהּלת מֹורׁשה נאמר דתֹורה) ְְֱֲִִִֶַַַַָָָָָֹמּמּתנה
לענין ׁשּיכים ולכן הּמעלה, ׁשם הם ויׁשרּון ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻיׂשראל
ּבמקֹום עֹומד ׁשהּיֹורׁש הירּוׁשה וענין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָהּגּלּויים,

הּוא ּכאׁשר יעקב, ּבּׁשם מתּגּלה עצמֹו ׁשםהּמֹוריׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹ
ּבׁשוה.51העצם הם יׂשראל ּכל ׁשּבֹו , ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָ

ÈÂ,ּבׁשוה,להבין הם יׂשראל ּכל זה ׁשּמּצד הּנׁשמה עצם ׁשענין ¿»ƒְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשיר מּלׁשֹון הּוא דיׁשרּון יׁשרּון, ּבּׁשם (לכאֹורה) יֹותר ְְְִִִִֵֵַָָָֻֻֻמדּגׁש
מּתנה לענין ׁשּיי יׁשרּון הּׁשם ואףֿעלּֿפיֿכן וסֹוף, ראׁש ּבֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֻׁשאין
עצמֹו לּמֹוריׁש ׁשּׁשּיכת ירּוׁשה וגּבי הּנֹותן, לרצֹון ׁשּׁשּיכת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ(דתֹורה)

ּׁשּכתּוב מה ּבהקּדים זה ויּובן יעקב. קהּלת מֹורׁשה לנּו52נאמר יבחר ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
לנּו, יבחר ענינים. ׁשני ּכאן ׁשאֹומר גֹו', יעקב ּגאֹון את נחלתנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאת
הּבחירה ּדענין לֹומר, ויׁש הירּוׁשה. ענין נחלתנּו, ואת הּבחירה, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָענין
הירּוׁשה וענין ּבהם. לרצֹות ׁשּבחר הּוא ּביׂשראל ּבחר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהקב"ה
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צפע"נ)50 סקי"ח. ח"ב ווארשא סקי"ח. ח"א דווינסק צפע"נ (שו"ת הרגצובי בספרי בכ"מ ראה

ירושה בב"נ; גם היא זו דירושה – קורבה שמצד ירושה ענינים: שני דבירושה א) יג, מילואים

בהדרושים דהמבואר לומר, יש ואולי בישראל. רק היא זו דירושה – המוריש במקום עומד שהיורש

סעיף (כנ"ל עשו את יורש שיעקב הירושה בענין מדובר שם כי – הוא ממתנה למטה היא שירושה

קורבה. מצד היא זו וירושה העצם.)51ב), שם שיעקב על המקור צ"ע ה.)52ולכאורה מז, תהלים

    
LÈBn‰ ÏL BB˜ ‡‰L) LB‰ ÏL B‡ÈÓ „vÓ ‡È‰ƒƒ«¿ƒ∆«≈∆¿∆«ƒ

LÈBn‰ ÔBa ‰ÈÏ È‡Âעם יירש לא זה "בני יאמר אם וגם ¿≈»¿»ƒ¿«ƒ
שהוא היורש של מציאותו בירושה מודגשת כן, אם לו. שומעים אין אחיו"

במעלה, ‰ÔBתחתון ÏL BB „vÓ ‡È‰ ‰Óבהשמודג ש «»»ƒƒ«¿∆«≈
הנותן. של ‰מציאותו ÔÈÚ¿ƒ¿«∆

Yהיורש של מציאותו הדגשת
˜) ‡È‰L ‰LÈa ‡‰ƒ¿»∆ƒ«
a Ï‡ ‰˜ „vÓענין ƒ«ƒ¿»¬»ִ

פרטLÈ‰ה עוד ישנו ¿»
LB‰L ‡‰ ÈÚL∆ƒ¿»»∆«≈
LÈBn‰ ÌB˜Óa „ÓBÚ≈ƒ¿«ƒ

‡ÏÈÓ)יוצא LBÈפועל ¿≈»≈
ÂÈÎ ‡זה פרט ולגבי ∆¿»»

‡È‰L ÓBÏ ÈL ÔÈ‡≈«»«∆ƒ
vÓ„(הירושה) ‰‡a»»ƒ«

LB‰ ÏL B‡ÈÓ¿ƒ∆«≈
BÈ‡ LB‰L ÔÂÈ≈»∆«≈≈
LÈBn‰Ó ‡ ‡ÈÓ¿ƒ«∆∆≈«ƒ
ÌB˜Óa „ÓBÚ ‡l‡∆»≈ƒ¿

‰a‡Â LÈBn‰דרגת «ƒ¿«¿«»
‰ÏÚÓÏ ‡È‰  ‰LÈ¿»ƒ¿«¿»
‡È‰ ‰Ó ‰nÓƒ«»»¿«»»ƒ

ÔB‰ ÔB „vÓורצון ƒ«¿«≈
מעצם נפרד כח כבר הוא

הנותן «LÈƒ‰מציאות
„ÓBÚ LB‰ ‰ ÔB‡a)¿∆∆«≈≈
BÓÚ LÈBn‰ ÌB˜Óaƒ¿«ƒ«¿
ÔB‰Ó ‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»≈»»
È ‰ÈÏÚÂ BlL∆¿«ƒ∆»ƒ
‰ ÏÚ ÌÚ‰ ÓBÏ«¿««««∆
‰B„ ‰LÈ‰ ÔÈÚaL∆¿ƒ¿««¿»¿»
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ÌÈÈlb‰ ÔÈÚÏ ÌÈÎLעל «»ƒ¿ƒ¿««ƒƒ

והמעשה הדיבור כחות דרך

על האדם, לנפש מחוץ היוצאים

גם כך לזולתו, להתגלות מנת

ושם תואר שכל מאחר ב'דקות',

לזולת, התגלות בחינת הם מעלה

"חוץ" בגדר אינם כך משום

העצמית, »¿ÔÈÚÂ¿ƒלמציאותו
„ÓBÚ LB‰L ‰LÈ‰«¿»∆«≈≈
BÓÚ LÈBn‰ ÌB˜Óaƒ¿«ƒ«¿

ÌÚ‰ ÌL ‡‰ L‡ ˜ÚÈ Ìa ‰lbÓהמעלה שם ולא ƒ¿«∆«≈«¬…«¬∆≈»∆∆
‰ÂLa Ì‰ Ï‡È Ï BaL∆»ƒ¿»≈≈¿»∆

מתנה, על שבתורה הירושה מעלת שנתבאר ÔÈÚLואחרי ÔÈ‰Ï ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«
‰ÂLa Ì‰ Ï‡È Ï ‰ „vnL ‰ÓL‰ ÌÚו Lb„Óמתבטא ∆∆«¿»»∆ƒ«∆»ƒ¿»≈≈¿»∆À¿»

Ìa ‰B‡ÎÏ) BÈ≈ƒ¿»«≈
‡‰ ÔLÈ„ ÔLÈ¿ÀƒÀ
Ba ÔÈ‡L ÈL ÔBLlÓƒ»ƒ∆≈
ÈÏÚ‡Â BÂ L‡…¿¿««ƒ

ÔÎהקודם בפרק שנתבאר כפי ≈
ÔÈÚÏ ÈL ÔLÈ Ì‰«≈¿À«»¿ƒ¿«
ÎL ‰B„) ‰Ó«»»¿»∆«∆∆

ÔB‰ ÔBÏÈa‚Â ƒ¿«≈¿«≈
LÈBnÏ ÎL ‰LÈ¿»∆«∆∆«ƒ

Ó‡ BÓÚרק‰LBÓ «¿∆¡«»»
˜ÚÈ l‰˜המעלה שם ולא ¿ƒ««¬…

ÌÈ˜‰aישרון. ‰ ÔÈÂ¿»∆¿«¿ƒ
 ‰Óכך מבקשים ואנו «∆»

השנה בראש »¿Èƒבתפילה
ÔB‡b ‡ Ï ‡ Ï»∆«¬»≈∆¿

ÓB‡L B‚ ˜ÚÈהכתוב «¬…∆≈
ÌÈÈÚ ÈL Ô‡.אÈ «¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«

Â ‰Èa‰ ÔÈÚ Ï.ב »ƒ¿««¿ƒ»¿
ÔÈÚ Ï ‡∆«¬»≈ƒ¿«
ÓBÏ LÈÂ ‰LÈ‰«¿»¿≈«
‰˜‰L ‰Èa‰ ÔÈÚ¿ƒ¿««¿ƒ»∆

Ï‡Èa aהאומות מכל »«¿ƒ¿»≈
Ì‰a BÏ aL ‡‰∆»«ƒ¿»∆
LB‰L ‰LÈ‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿««¿»∆«≈
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יי    

ׁשל קרֹובֹו (ׁשהּוא הּיֹורׁש ׁשל מציאּותֹו ְְִִֵֶֶֶַַמּצד
ּומּתנה הּמֹוריׁש, ּברצֹון ּתלּויה ואינּה ְְְִִִֵַַַָָָָהּמֹוריׁש)
הּוא זה ּדענין הּנֹותן. ׁשל רצֹונֹו מּצד ְְְִִִֵֶֶַַַהיא

ׁשהיא ּבירּוׁשה50ּבירּוׁשה אבל קרבה. מּצד (רק) ְְֲִִִִִֶַַָָָָ
הּוא הּמֹוריׁש50ׁשענינּה ּבמקֹום עֹומד ׁשהּיֹורׁש ְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשהיא לֹומר ׁשּיי אין נכסיו), את יֹורׁש ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ(ּובמילא
ׁשהּיֹורׁש ּכיון הּיֹורׁש, ׁשל מציאּותֹו מּצד ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבאה
ּבמקֹום עֹומד אּלא מהּמֹוריׁש אחרת מציאּות ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָאינֹו
מּמּתנה. למעלה היא זּו ירּוׁשה ואּדרּבה, ְְְְְִִִַַַַַָָָָָהּמֹוריׁש.
(ּבאֹופן ּובירּוׁשה הּנֹותן, רצֹון מּצד היא ְְְִִִֵֶַַַָָָּדמּתנה
(ׁשּלמעלה עצמֹו הּמֹוריׁש ּבמקֹום עֹומד הּיֹורׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָזה)
על ּדהּטעם לֹומר, צרי ועלּֿפיֿזה ׁשּלֹו). ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָמהרצֹון
ּגם למעלה (ׁשהיא דתֹורה הירּוׁשה ׁשּבענין ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָזה
ּכי הּוא, יעקב קהּלת מֹורׁשה נאמר דתֹורה) ְְֱֲִִִֶַַַַָָָָָֹמּמּתנה
לענין ׁשּיכים ולכן הּמעלה, ׁשם הם ויׁשרּון ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻיׂשראל
ּבמקֹום עֹומד ׁשהּיֹורׁש הירּוׁשה וענין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָהּגּלּויים,

הּוא ּכאׁשר יעקב, ּבּׁשם מתּגּלה עצמֹו ׁשםהּמֹוריׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹ
ּבׁשוה.51העצם הם יׂשראל ּכל ׁשּבֹו , ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָ

ÈÂ,ּבׁשוה,להבין הם יׂשראל ּכל זה ׁשּמּצד הּנׁשמה עצם ׁשענין ¿»ƒְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשיר מּלׁשֹון הּוא דיׁשרּון יׁשרּון, ּבּׁשם (לכאֹורה) יֹותר ְְְִִִִֵֵַָָָֻֻֻמדּגׁש
מּתנה לענין ׁשּיי יׁשרּון הּׁשם ואףֿעלּֿפיֿכן וסֹוף, ראׁש ּבֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֻׁשאין
עצמֹו לּמֹוריׁש ׁשּׁשּיכת ירּוׁשה וגּבי הּנֹותן, לרצֹון ׁשּׁשּיכת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ(דתֹורה)

ּׁשּכתּוב מה ּבהקּדים זה ויּובן יעקב. קהּלת מֹורׁשה לנּו52נאמר יבחר ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
לנּו, יבחר ענינים. ׁשני ּכאן ׁשאֹומר גֹו', יעקב ּגאֹון את נחלתנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאת
הּבחירה ּדענין לֹומר, ויׁש הירּוׁשה. ענין נחלתנּו, ואת הּבחירה, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָענין
הירּוׁשה וענין ּבהם. לרצֹות ׁשּבחר הּוא ּביׂשראל ּבחר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהקב"ה

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

צפע"נ)50 סקי"ח. ח"ב ווארשא סקי"ח. ח"א דווינסק צפע"נ (שו"ת הרגצובי בספרי בכ"מ ראה

ירושה בב"נ; גם היא זו דירושה – קורבה שמצד ירושה ענינים: שני דבירושה א) יג, מילואים

בהדרושים דהמבואר לומר, יש ואולי בישראל. רק היא זו דירושה – המוריש במקום עומד שהיורש

סעיף (כנ"ל עשו את יורש שיעקב הירושה בענין מדובר שם כי – הוא ממתנה למטה היא שירושה

קורבה. מצד היא זו וירושה העצם.)51ב), שם שיעקב על המקור צ"ע ה.)52ולכאורה מז, תהלים

    
LÈBn‰ ÏL BB˜ ‡‰L) LB‰ ÏL B‡ÈÓ „vÓ ‡È‰ƒƒ«¿ƒ∆«≈∆¿∆«ƒ

LÈBn‰ ÔBa ‰ÈÏ È‡Âעם יירש לא זה "בני יאמר אם וגם ¿≈»¿»ƒ¿«ƒ
שהוא היורש של מציאותו בירושה מודגשת כן, אם לו. שומעים אין אחיו"

במעלה, ‰ÔBתחתון ÏL BB „vÓ ‡È‰ ‰Óבהשמודג ש «»»ƒƒ«¿∆«≈
הנותן. של ‰מציאותו ÔÈÚ¿ƒ¿«∆

Yהיורש של מציאותו הדגשת
˜) ‡È‰L ‰LÈa ‡‰ƒ¿»∆ƒ«
a Ï‡ ‰˜ „vÓענין ƒ«ƒ¿»¬»ִ

פרטLÈ‰ה עוד ישנו ¿»
LB‰L ‡‰ ÈÚL∆ƒ¿»»∆«≈
LÈBn‰ ÌB˜Óa „ÓBÚ≈ƒ¿«ƒ

‡ÏÈÓ)יוצא LBÈפועל ¿≈»≈
ÂÈÎ ‡זה פרט ולגבי ∆¿»»

‡È‰L ÓBÏ ÈL ÔÈ‡≈«»«∆ƒ
vÓ„(הירושה) ‰‡a»»ƒ«

LB‰ ÏL B‡ÈÓ¿ƒ∆«≈
BÈ‡ LB‰L ÔÂÈ≈»∆«≈≈
LÈBn‰Ó ‡ ‡ÈÓ¿ƒ«∆∆≈«ƒ
ÌB˜Óa „ÓBÚ ‡l‡∆»≈ƒ¿

‰a‡Â LÈBn‰דרגת «ƒ¿«¿«»
‰ÏÚÓÏ ‡È‰  ‰LÈ¿»ƒ¿«¿»
‡È‰ ‰Ó ‰nÓƒ«»»¿«»»ƒ

ÔB‰ ÔB „vÓורצון ƒ«¿«≈
מעצם נפרד כח כבר הוא

הנותן «LÈƒ‰מציאות
„ÓBÚ LB‰ ‰ ÔB‡a)¿∆∆«≈≈
BÓÚ LÈBn‰ ÌB˜Óaƒ¿«ƒ«¿
ÔB‰Ó ‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»≈»»
È ‰ÈÏÚÂ BlL∆¿«ƒ∆»ƒ
‰ ÏÚ ÌÚ‰ ÓBÏ«¿««««∆
‰B„ ‰LÈ‰ ÔÈÚaL∆¿ƒ¿««¿»¿»
Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L)∆ƒ¿«¿»«
Ó‡ ‰B„ ‰nÓƒ«»»¿»∆¡«
˜ÚÈ l‰˜ ‰LBÓ»»¿ƒ««¬…
ÔLÈÂ Ï‡È È ‡‰ƒƒ¿»≈ƒÀ
ÔÎÏÂ ‰ÏÚn‰ ÌL Ì‰≈≈««¬»¿»≈
ÌÈÈlb‰ ÔÈÚÏ ÌÈÎLעל «»ƒ¿ƒ¿««ƒƒ

והמעשה הדיבור כחות דרך

על האדם, לנפש מחוץ היוצאים

גם כך לזולתו, להתגלות מנת

ושם תואר שכל מאחר ב'דקות',

לזולת, התגלות בחינת הם מעלה

"חוץ" בגדר אינם כך משום

העצמית, »¿ÔÈÚÂ¿ƒלמציאותו
„ÓBÚ LB‰L ‰LÈ‰«¿»∆«≈≈
BÓÚ LÈBn‰ ÌB˜Óaƒ¿«ƒ«¿

ÌÚ‰ ÌL ‡‰ L‡ ˜ÚÈ Ìa ‰lbÓהמעלה שם ולא ƒ¿«∆«≈«¬…«¬∆≈»∆∆
‰ÂLa Ì‰ Ï‡È Ï BaL∆»ƒ¿»≈≈¿»∆

מתנה, על שבתורה הירושה מעלת שנתבאר ÔÈÚLואחרי ÔÈ‰Ï ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«
‰ÂLa Ì‰ Ï‡È Ï ‰ „vnL ‰ÓL‰ ÌÚו Lb„Óמתבטא ∆∆«¿»»∆ƒ«∆»ƒ¿»≈≈¿»∆À¿»

Ìa ‰B‡ÎÏ) BÈ≈ƒ¿»«≈
‡‰ ÔLÈ„ ÔLÈ¿ÀƒÀ
Ba ÔÈ‡L ÈL ÔBLlÓƒ»ƒ∆≈
ÈÏÚ‡Â BÂ L‡…¿¿««ƒ

ÔÎהקודם בפרק שנתבאר כפי ≈
ÔÈÚÏ ÈL ÔLÈ Ì‰«≈¿À«»¿ƒ¿«
ÎL ‰B„) ‰Ó«»»¿»∆«∆∆

ÔB‰ ÔBÏÈa‚Â ƒ¿«≈¿«≈
LÈBnÏ ÎL ‰LÈ¿»∆«∆∆«ƒ

Ó‡ BÓÚרק‰LBÓ «¿∆¡«»»
˜ÚÈ l‰˜המעלה שם ולא ¿ƒ««¬…

ÌÈ˜‰aישרון. ‰ ÔÈÂ¿»∆¿«¿ƒ
 ‰Óכך מבקשים ואנו «∆»

השנה בראש »¿Èƒבתפילה
ÔB‡b ‡ Ï ‡ Ï»∆«¬»≈∆¿

ÓB‡L B‚ ˜ÚÈהכתוב «¬…∆≈
ÌÈÈÚ ÈL Ô‡.אÈ «¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«

Â ‰Èa‰ ÔÈÚ Ï.ב »ƒ¿««¿ƒ»¿
ÔÈÚ Ï ‡∆«¬»≈ƒ¿«
ÓBÏ LÈÂ ‰LÈ‰«¿»¿≈«
‰˜‰L ‰Èa‰ ÔÈÚ¿ƒ¿««¿ƒ»∆

Ï‡Èa aהאומות מכל »«¿ƒ¿»≈
Ì‰a BÏ aL ‡‰∆»«ƒ¿»∆
LB‰L ‰LÈ‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿««¿»∆«≈
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יי   

ׁשּיׂשראל הּוא, הּמֹוריׁש, ּבמקֹום עֹומד ְְִִִֵֵֵֶֶַַָׁשהּיֹורׁש
הּבחירה ּדענין והּגם עצמֹו. ּב"עצמּות" ְְְְְְְְִִִַַַַַַָָֻמׁשרׁשים
ּדבר ּבׁשּום מכרח ׁשאינֹו העצמּות מּצד ְְְִֵֶַַָָָָֻהּוא

לרצֹות ולא לרצֹות ענין53ויכֹול מּכלֿמקֹום, , ְְְְְִִִִַָָָֹ
אּלא) עצמֹו, ל"עצמּות" ּבנֹוגע (לא הּוא ְְְְְִֵֶַַַַָָֹהּבחירה
הּוא ּביׂשראל ׁשּבחר ּדזה ׁשּלֹו, לרצֹון ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָּבנֹוגע
ׁשּגם ּבזה, ענין [ועֹוד ּבהם לרצֹות ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּבחר
היא לרצֹון) הּסּבה (ׁשהיא עצמּה ְְִִִִֶַַַָָָָָהּבחירה
ויכֹול ּדבר ּבׁשּום מכרח (ׁשאינֹו העצמּות ְְְְְֵֶַַַָָָָָָֻהפלאת

עצמֹו ה"עצמּות" ולא לרצֹות), ולא ].54לרצֹות ְְְְְְִִַַָֹֹ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂנאמריׁש מּתנה ׁשּבענין לבאר ¿«ƒ∆ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָ
הּׁשם ירּוׁשה ּובענין יׁשרּון ְְְְִֵֵַַַָֻהּׁשם
הּנֹותן רצֹון מּצד ׁשהיא היא ּדמּתנה ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹיעקב,

הּבחירה מּצד ּבאה ּכמֹו(ּכּנ"ל), לרצֹות). (ׁשּבחר ְְְִִִֶַַַַַָָָָ
לנּו ונתן (ולכן) העּמים מּכל ּבנּו ּבחר אׁשר הּתֹורה ּבברּכת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשאֹומרים
מכרח ׁשאינֹו העצמּות הפלאת הּוא הּבחירה ׁשענין וכיון ּתֹורתֹו. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאת
ׁשאין עּגּול ׁשיר, מּלׁשֹון דיׁשרּון הענין הּוא לּזה הּכלי לכן, ּדבר, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּבׁשּום
למעלה ׁשהיא הּנׁשמה דעצם וההפלאה העּלּוי וסֹוף, ראׁש ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבֹו
ּב"עצמּות" מׁשרׁשים ׁשּיׂשראל הירּוׁשה, וענין וסֹוף. ּדראׁש ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻמהתחּלקּות

עצמם. ּדיׂשראל העצם ׁשם יעקב, ּבּׁשם מתּגּלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעצמֹו,

ּגאֹוןלֹומר,LÈÂז) את נאמר נחלתנּו את לנּו יבחר ׁשּבּפסּוק ּדזה ¿≈ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
לּיעקב. ׁשּיי הירּוׁשה ּדענין דנחלתנּו, הענין מּצד הּוא ְְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹיעקב,
הּנׁשמה עצם דנחלתנּו, ׁשהענין היא, נחלתנּו, את לנּו יבחר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָוהּבּקׁשה

ּבגּלּוי ימׁש עצמֹו, ּב"עצמּות" עּקר55ׁשמׁשרׁשת הּׁשנה ׁשּבראׁש ּוכמֹו . ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻ
ימׁש זה ׁשענין ׁשּמבּקׁשים אּלא יעקב ּגאֹון את נחלתנּו הּוא ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻההדּגׁשה
מֹורׁשה היא ההדּגׁשה ׁשעּקר ּתֹורה, ּבׂשמחת הּוא עלֿדרֿזה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבגּלּוי,
הם יׂשראל ּכל ּדיעקב, הענין ׁשּמּצד יעקב, קהּלת ואֹומר יעקב. ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹקהּלת
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53(.24 ע' תש"ג ר"ה (תורתראה)54המשך ס"ה (תשכ"ג) זו שנה גו' לנו יבחר ד"ה בהמאמר

(תשכ"ג) זו שנה גו' יהי' לא אדם וכל ד"ה ובהמאמר ה). ע' תשרי מלוקט המאמרים ספר – מנחם

עט). ע' (שם התשובה)55ס"ז ע"י הוא שלו שהגילוי הנשמה, עצם שמצד דתמליכוני, הענין

ח)). ע' (שם ס"ט הקודמת) (שבהערה לנו יבחר ד"ה (ראה דתק"ש והמצוה

    
"˙eÓˆÚ"a ÌÈLLÓ Ï‡L ,‡e‰ ,LÈB‰ ÌBÓa „ÓBÚ≈ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»≈À¿»ƒ¿«¿
Ó BÈ‡L ˙eÓˆÚ‰ „Ó ‡e‰ ‰Èa‰ ÈÚ Ì‰Â .BÓˆÚ«¿¿««¿ƒ¿««¿ƒ»ƒ«»«¿∆≈À¿»

˙BˆÏ ‡ÏÂ ˙BˆÏ ÏBÈÂ  ÌeLaלבחור נטיה לאדם יש שאם ¿»»¿»ƒ¿¿…ƒ¿
אם כי ועצמית חפשית בחירה איננה שזו הרי האחר, על מעלתו מצד בדבר

הקב"ה שבחירת שהגם ברירה.

מעלתם, מצד איננה בישראל

החופשית, בבחירתו «ŒÏkÓƒאלא
‡e‰ ‰Èa‰ ÈÚ ,ÌBÓ»ƒ¿««¿ƒ»
"˙eÓˆÚ"Ï Ú‚Ba ‡Ï)…¿≈«¿«¿
Ú‚Ba ‡l‡ ,BÓˆÚ«¿∆»¿≈«
aL ‰Ê ,BlL BˆÏ»»∆¿∆∆»«

aL ‡e‰ Ï‡Èaבכח ¿ƒ¿»≈∆»«
והבחירה כביכול, שבו הבחירה

BÚÂ„היתה Ì‰a ˙BˆÏƒ¿»∆¿
‰Èa‰ ÌL ,‰Êa ÈÚƒ¿»»∆∆««¿ƒ»
‰aq‰ ‡È‰L) dÓˆÚ«¿»∆ƒ«ƒ»
˙‡ÏÙ‰ ‡È‰ BˆÏ»»ƒ«¿»«
Ó BÈ‡L) ˙eÓˆÚ‰»«¿∆≈À¿»
˙BˆÏ ÏBÈÂ  ÌeLa¿»»¿»ƒ¿

,˙BˆÏ ‡ÏÂגם מקום מכל ¿…ƒ¿
מן נפרד כח כבר היא הבחירה

‰"eÓˆÚ˙"העצמות, ‡ÏÂ¿…»«¿
BÓˆÚבמאמרים כמבואר «¿

הקודמים].

‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈
Ó‡ ‰Ó ÈÚaL∆¿ƒ¿««»»∆¡«
ÈÚe eLÈ Ì‰«≈¿À¿ƒ¿«
,ÚÈ Ì‰ ‰LeÈ¿»«≈«¬…
„Ó ‡È‰L ‡È‰ ‰Ó¿«»»ƒ∆ƒƒ«
‰‡a ,Ï"pk) ˙Bp‰ Bˆ¿«≈««»»
aL) ‰Èa‰ „Óƒ««¿ƒ»∆»«
ÌÈÓB‡L BÓk .˙BˆÏƒ¿¿∆¿ƒ
a L‡ ‰B‰ ˙ka¿ƒ¿««»¬∆»«
ÏÂ) ÌÈÚ‰ ÏkÓ ea»ƒ»»«ƒ¿»≈
ÂÈÂ .B˙B ˙‡ eÏ ˙Â¿»«»∆»¿≈»
‡e‰ ‰Èa‰ ÈÚL∆ƒ¿««¿ƒ»
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ÈÚ‰ ‡e‰ ‰Ï ÈÏk‰«¿ƒ»∆»ƒ¿»

ÈL,שם„ BLlÓ eLÈ ƒÀƒ»ƒ
L‡ Ba È‡L ÏeÚƒ∆≈…
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ÌˆÚ„ ‰‡ÏÙ‰‰Â ÈelÚ‰»ƒ¿««¿»»¿∆∆
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מכל עצמם, דישראל העצם

ÏÚÓÏ‰מקום ‡È‰ƒ¿«¿»
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ÌÈLLעצמו ‡l‡∆»∆¿«¿ƒ
,Èel‚a CLÓÈ ‰Ê ÈÚL∆ƒ¿»∆À¿«¿ƒ
˙Óa ‡e‰ ‰ÊŒC„ŒÏÚ«∆∆∆¿ƒ¿«
‰L„‰‰ ÚL ,‰B»∆ƒ»««¿»»
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אּתם הּׁשנה ׁשּבראׁש עלֿדר (קהל), אחת ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמציאּות
ּכאחד לאחדים ּכּלכם, גֹו' ׁשּמצות56נּצבים וזהּו . ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֻ

הּוא דרּקּוד ּברּקּודים, הּוא (דׂשמחתּֿתֹורה) ְְְְִִִִַַָהּיֹום
(יעקב ׁשּבהם ּבעקב – עצמם ּוברגלים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּברגלים,

ּבזה. ׁשוים יׂשראל ׁשּכל עקב), ְִִִֵֵֶֶָָָָָָמּלׁשֹון

,ÛÈÒB‰Ïeלהיֹותּדזה מתאחדים יׂשראל ׁשּכל ¿ƒְְְְֲִִִִֵֶֶַָָ
לא הּוא יעקב, קהּלת אחת, ְְֲִִַַַַֹֹמציאּות
מהתחּלקּות ׁשּלמעלה עּלּוי ּבהם ׁשּנרגׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּפני
ׁשהּוא ׁשיר, מּלׁשֹון דיׁשרּון ההתאחדּות עלֿדר]ְֲִִִִֶֶֶַַַָֻ

מהתחּל ׁשּלמעלה הּמּקיף ּגּלּוי קּות],עלֿידי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָ
נרּגׁש אין ּובעקב עקב, מּלׁשֹון הּוא יעקב ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹׁשהרי

יׂשראל להתאחדּות ּבנֹוגע הּוא ועלֿדרֿזה עצמית. אחדּות אּלא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעּלּוי,
הענין מתּגּלה יעקב, ּדקהּלת הענין ועלֿידי ּבעקביים. הרּקּוד ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹּבענין
ּכּלא וקּודׁשאּֿבריֿהּוא אֹוריתא ׁשּיׂשראל דתֹורה, ירּוׁשה ְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֻדמֹורׁשה,
(ּתֹורה), והּמּתנה המקּבל הּנֹותן ענינים. ג' יׁש דתֹורה, ׁשּבּמּתנה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָחד.
ֿוקּודׁשאּֿברי ואֹוריתא יׂשראל דתֹורה, הירּוׁשה ּבענין ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

חד. ּכּלא ַָֻהּוא

˙ÎLÓ‰Âהיאענין ּתֹורה, ּבׂשמחת דתֹורה) ירּוׁשה (מֹורׁשה, זה ¿«¿»«ְְְְְִִִֶַָָָָָָ
ּכּלּה, הּׁשנה ּכל על זה נמׁש ּתֹורה ּומּׂשמחת ּגדֹולה. ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָֻּבׂשמחה
ׁשּמּפני ועּכּובים, מניעֹות ׁשּום ּבלי הּתֹורה ּבלּמּוד ׂשמחה ׁשנה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּתהיה
מֹונע ׁשּום יהיה לא אז ּכי הּמׁשיח לימֹות וכּו' יׂשראל ּכל נתאּוּו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹזה

ּכּדרּוׁש ּובּמצֹות ּבּתֹורה מּלעסֹוק הארץ57ּומעּכב ּומּלאה ׁשּיהיה ועד , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
מכּסים לּים ּכּמים הוי' את מּמׁש.58ּדעה ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ּבביאת , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ
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‰‰ L‡aL „ŒÏÚ ,Ï‰˜) ˙Á‡ ˙e‡ÈˆÓ Ì‰ Ï‡NÈƒ¿»≈≈¿ƒ««»»«∆∆∆¿…«»»

„Á‡k ÌÈ„Á‡Ï ,ÌÎlk 'B ÌÈ Ì‡כל על ישראל בני וכל «∆ƒ»ƒÀ¿∆«¬»ƒ¿∆»
הפסוק כלשון נשמתם שורש מצד אחת מציאות הם שבהם המדריגות חילוקי

מימיך". שואב עד עציך („Œ˙ÁÓN"מחוטב ÌBi‰ ˙ÂˆnL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿««¿ƒ¿«
‰Bהתורה בלימוד אינו »

כי דרגות, חילוקי ישנם שבזה

„ew„אם ,ÌÈ„ewa ‡e‰¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈÏe ,ÌÈÏa ‡e‰»«¿«ƒ»«¿«ƒ
Ì‰aL ˜Úa  ÌÓˆÚ«¿»∆»≈∆»∆
,˜Ú BLlÓ ˜ÚÈ)«¬…ƒ»»≈
.‰Êa ÌÈÂL Ï‡NÈ ÏkL∆»ƒ¿»≈»ƒ»∆
ÏkL ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ¿∆∆»
˙BÈ‰Ï ÌÈ„Á‡˙Ó Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ¿«¬ƒƒ¿
˙l‰˜ ,˙Á‡ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ««¿ƒ«
ÈÓ ‡Ï ‡e‰ ,˜ÚÈ«¬……ƒ¿≈
ÈelÚ Ì‰a LL∆ƒ¿»»∆ƒ
˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
˙e„Á‡˙‰‰ „ŒÏÚ«∆∆«ƒ¿«¬
,ÈL BLlÓ eLÈ„ƒÀƒ»ƒ
Èelb È„ÈŒÏÚ ‡e‰L∆«¿≈ƒ
‰ÏÚÓlL ÛÈwn‰««ƒ∆¿«¿»
È‰L ,˙e˜lÁ˙‰Ó≈ƒ¿«¿∆¬≈
,˜Ú BLlÓ ‡e‰ ˜ÚÈ«¬…ƒ»»≈
,ÈelÚ Lb È‡ ˜Úe¿»≈≈ƒ¿»ƒ
.˙ÈÓˆÚ ˙e„Á‡ ‡l‡∆»«¿«¿ƒ
ÚBa ‡e‰ ‰ÊŒ„ŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«
ÈÚa Ï‡NÈ ˙e„Á‡˙‰Ï¿ƒ¿«¬ƒ¿»≈¿ƒ¿«
Â .ÌÈÈ˜Úa „ew‰דוקא »ƒ»«≈«ƒ¿

˙l‰˜c ÈÚ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
‰lb˙Ó ,˜ÚÈאמיתת «¬…ƒ¿«∆

‰LeÈ ,‰LBÓ„ ÈÚ‰»ƒ¿»¿»»¿»
‡˙ÈB‡ Ï‡NiL ,‰B˙„¿»∆ƒ¿»≈«¿»
‡lk ‡e‰ŒÈaŒ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒÀ»

„Áהתורה ישראל [=עם «
אחד]. הכל ««»»∆naL‰והקב"ה

,‰B) ‰n‰Â Ïa˜Ó‰ ˙B‰ .ÌÈÈÚ ' LÈ ,‰B˙„¿»≈ƒ¿»ƒ«≈«¿«≈¿««»»»
‡˙ÈB‡Â Ï‡NÈ ,‰B˙„ ‰LeÈ‰ ÈÚa kŒÈ‡Œ‰Ó«∆≈≈¿ƒ¿««¿»¿»ƒ¿»≈¿«¿»

.„Á ‡lk ‡e‰ŒÈaŒ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒÀ»«
,‰B ˙ÁÓNa ‰B˙„ ‰LeÈ ,‰LBÓ) ‰Ê ÈÚ ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»«ƒ¿»∆»»¿»¿»¿ƒ¿«»
.‰ÏB„b ‰ÁÓNa ‡È‰ƒ¿ƒ¿»¿»
‰Ê LÓ ‰B ˙ÁÓÓeƒƒ¿«»ƒ¿«∆
,lk ‰‰ Ïk ÏÚ«»«»»À»
‰ÁÓN ‰L ‰È‰L∆ƒ¿∆»»¿≈»
ÌeL ÈÏa ‰B‰ „enÏa¿ƒ«»¿ƒ
ÈnL ,ÌÈekÚÂ ˙BÚÈÓ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈
'eÎÂ Ï‡NÈ Ïk ee‡˙ ‰Ê∆ƒ¿«»ƒ¿»≈¿
‡Ï Ê‡ Èk ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏƒ«»ƒ«ƒ»…
kÚÓe ÚBÓ ÌeL ‰È‰Èƒ¿∆≈«¿«≈
˙Bˆne ‰Ba ˜BÒÚlÓƒ«¬«»«ƒ¿
‰È‰iL „ÚÂ ,Leck«»¿«∆ƒ¿∆
˙‡ ‰Úc ‡‰ ‰‡lÓe»¿»»»∆≈»∆
,ÌÈqÎÓ ÌiÏ ÌÈnk 'ÈÂ‰¬«»««ƒ«»¿«ƒ
e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡Èa¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈
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טו    

אּתם הּׁשנה ׁשּבראׁש עלֿדר (קהל), אחת ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמציאּות
ּכאחד לאחדים ּכּלכם, גֹו' ׁשּמצות56נּצבים וזהּו . ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֻ

הּוא דרּקּוד ּברּקּודים, הּוא (דׂשמחתּֿתֹורה) ְְְְִִִִַַָהּיֹום
(יעקב ׁשּבהם ּבעקב – עצמם ּוברגלים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּברגלים,

ּבזה. ׁשוים יׂשראל ׁשּכל עקב), ְִִִֵֵֶֶָָָָָָמּלׁשֹון

,ÛÈÒB‰Ïeלהיֹותּדזה מתאחדים יׂשראל ׁשּכל ¿ƒְְְְֲִִִִֵֶֶַָָ
לא הּוא יעקב, קהּלת אחת, ְְֲִִַַַַֹֹמציאּות
מהתחּלקּות ׁשּלמעלה עּלּוי ּבהם ׁשּנרגׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּפני
ׁשהּוא ׁשיר, מּלׁשֹון דיׁשרּון ההתאחדּות עלֿדר]ְֲִִִִֶֶֶַַַָֻ

מהתחּל ׁשּלמעלה הּמּקיף ּגּלּוי קּות],עלֿידי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָ
נרּגׁש אין ּובעקב עקב, מּלׁשֹון הּוא יעקב ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹׁשהרי

יׂשראל להתאחדּות ּבנֹוגע הּוא ועלֿדרֿזה עצמית. אחדּות אּלא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעּלּוי,
הענין מתּגּלה יעקב, ּדקהּלת הענין ועלֿידי ּבעקביים. הרּקּוד ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹּבענין
ּכּלא וקּודׁשאּֿבריֿהּוא אֹוריתא ׁשּיׂשראל דתֹורה, ירּוׁשה ְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֻדמֹורׁשה,
(ּתֹורה), והּמּתנה המקּבל הּנֹותן ענינים. ג' יׁש דתֹורה, ׁשּבּמּתנה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָחד.
ֿוקּודׁשאּֿברי ואֹוריתא יׂשראל דתֹורה, הירּוׁשה ּבענין ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

חד. ּכּלא ַָֻהּוא

˙ÎLÓ‰Âהיאענין ּתֹורה, ּבׂשמחת דתֹורה) ירּוׁשה (מֹורׁשה, זה ¿«¿»«ְְְְְִִִֶַָָָָָָ
ּכּלּה, הּׁשנה ּכל על זה נמׁש ּתֹורה ּומּׂשמחת ּגדֹולה. ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָֻּבׂשמחה
ׁשּמּפני ועּכּובים, מניעֹות ׁשּום ּבלי הּתֹורה ּבלּמּוד ׂשמחה ׁשנה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּתהיה
מֹונע ׁשּום יהיה לא אז ּכי הּמׁשיח לימֹות וכּו' יׂשראל ּכל נתאּוּו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹזה

ּכּדרּוׁש ּובּמצֹות ּבּתֹורה מּלעסֹוק הארץ57ּומעּכב ּומּלאה ׁשּיהיה ועד , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
מכּסים לּים ּכּמים הוי' את מּמׁש.58ּדעה ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ּבביאת , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ
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נצבים.)56 ר"פ ה"ב.)57לקו"ת פ"ט תשובה הל' ט.)58רמב"ם יא, ישעי'

    
‰‰ L‡aL „ŒÏÚ ,Ï‰˜) ˙Á‡ ˙e‡ÈˆÓ Ì‰ Ï‡NÈƒ¿»≈≈¿ƒ««»»«∆∆∆¿…«»»

„Á‡k ÌÈ„Á‡Ï ,ÌÎlk 'B ÌÈ Ì‡כל על ישראל בני וכל «∆ƒ»ƒÀ¿∆«¬»ƒ¿∆»
הפסוק כלשון נשמתם שורש מצד אחת מציאות הם שבהם המדריגות חילוקי

מימיך". שואב עד עציך („Œ˙ÁÓN"מחוטב ÌBi‰ ˙ÂˆnL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿««¿ƒ¿«
‰Bהתורה בלימוד אינו »

כי דרגות, חילוקי ישנם שבזה

„ew„אם ,ÌÈ„ewa ‡e‰¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈÏe ,ÌÈÏa ‡e‰»«¿«ƒ»«¿«ƒ
Ì‰aL ˜Úa  ÌÓˆÚ«¿»∆»≈∆»∆
,˜Ú BLlÓ ˜ÚÈ)«¬…ƒ»»≈
.‰Êa ÌÈÂL Ï‡NÈ ÏkL∆»ƒ¿»≈»ƒ»∆
ÏkL ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ¿∆∆»
˙BÈ‰Ï ÌÈ„Á‡˙Ó Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ¿«¬ƒƒ¿
˙l‰˜ ,˙Á‡ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ««¿ƒ«
ÈÓ ‡Ï ‡e‰ ,˜ÚÈ«¬……ƒ¿≈
ÈelÚ Ì‰a LL∆ƒ¿»»∆ƒ
˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
˙e„Á‡˙‰‰ „ŒÏÚ«∆∆«ƒ¿«¬
,ÈL BLlÓ eLÈ„ƒÀƒ»ƒ
Èelb È„ÈŒÏÚ ‡e‰L∆«¿≈ƒ
‰ÏÚÓlL ÛÈwn‰««ƒ∆¿«¿»
È‰L ,˙e˜lÁ˙‰Ó≈ƒ¿«¿∆¬≈
,˜Ú BLlÓ ‡e‰ ˜ÚÈ«¬…ƒ»»≈
,ÈelÚ Lb È‡ ˜Úe¿»≈≈ƒ¿»ƒ
.˙ÈÓˆÚ ˙e„Á‡ ‡l‡∆»«¿«¿ƒ
ÚBa ‡e‰ ‰ÊŒ„ŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«
ÈÚa Ï‡NÈ ˙e„Á‡˙‰Ï¿ƒ¿«¬ƒ¿»≈¿ƒ¿«
Â .ÌÈÈ˜Úa „ew‰דוקא »ƒ»«≈«ƒ¿

˙l‰˜c ÈÚ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
‰lb˙Ó ,˜ÚÈאמיתת «¬…ƒ¿«∆

‰LeÈ ,‰LBÓ„ ÈÚ‰»ƒ¿»¿»»¿»
‡˙ÈB‡ Ï‡NiL ,‰B˙„¿»∆ƒ¿»≈«¿»
‡lk ‡e‰ŒÈaŒ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒÀ»

„Áהתורה ישראל [=עם «
אחד]. הכל ««»»∆naL‰והקב"ה

,‰B) ‰n‰Â Ïa˜Ó‰ ˙B‰ .ÌÈÈÚ ' LÈ ,‰B˙„¿»≈ƒ¿»ƒ«≈«¿«≈¿««»»»
‡˙ÈB‡Â Ï‡NÈ ,‰B˙„ ‰LeÈ‰ ÈÚa kŒÈ‡Œ‰Ó«∆≈≈¿ƒ¿««¿»¿»ƒ¿»≈¿«¿»

.„Á ‡lk ‡e‰ŒÈaŒ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒÀ»«
,‰B ˙ÁÓNa ‰B˙„ ‰LeÈ ,‰LBÓ) ‰Ê ÈÚ ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»«ƒ¿»∆»»¿»¿»¿ƒ¿«»
.‰ÏB„b ‰ÁÓNa ‡È‰ƒ¿ƒ¿»¿»
‰Ê LÓ ‰B ˙ÁÓÓeƒƒ¿«»ƒ¿«∆
,lk ‰‰ Ïk ÏÚ«»«»»À»
‰ÁÓN ‰L ‰È‰L∆ƒ¿∆»»¿≈»
ÌeL ÈÏa ‰B‰ „enÏa¿ƒ«»¿ƒ
ÈnL ,ÌÈekÚÂ ˙BÚÈÓ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈
'eÎÂ Ï‡NÈ Ïk ee‡˙ ‰Ê∆ƒ¿«»ƒ¿»≈¿
‡Ï Ê‡ Èk ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏƒ«»ƒ«ƒ»…
kÚÓe ÚBÓ ÌeL ‰È‰Èƒ¿∆≈«¿«≈
˙Bˆne ‰Ba ˜BÒÚlÓƒ«¬«»«ƒ¿
‰È‰iL „ÚÂ ,Leck«»¿«∆ƒ¿∆
˙‡ ‰Úc ‡‰ ‰‡lÓe»¿»»»∆≈»∆
,ÌÈqÎÓ ÌiÏ ÌÈnk 'ÈÂ‰¬«»««ƒ«»¿«ƒ
e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡Èa¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈

.LnÓ B˜a¿»«»
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טז

          
– השואבה בית שמחת –

מוגה בלתי

בגמרא ...איתא שנאמר72. הזה, בעולם פיו שחוק שימלא לאדם אבל,73"אסור פינו". שחוק ימלא אז
לא – בעבודה תועלת שמביאה וזמרה שמחה כן שאין מה סתם, וזמרה שמחה של לענין בנוגע הוא זה ענין

בדבר. חיוב שיש זאת, עוד אלא שמותרת, רק
יותר: ובפרטיות

אדמו"ר מו"ח כ"ק וכפתגם יותר, בנקל תהיה שהעבודה פועל והזמרה השמחה הולך74ענין חייל שכאשר
בלבד זו לא כלומר: במלחמה. מנצח זה ידי על ודוקא (שירֿלכת), "מארש" עם הוא הולך ַלמלחמה,
בלבד זו שלא – בעבודה כן וכמו המלחמה. ניצוח שגורם אדרבה, אלא למלחמה, מבלבל אינו שה"מארש"
ואז ("געשמאק"), עריבות מתוך העבודה נעשית זה ידי על אדרבה, אלא לעבודה, מבלבל אינו השמחה ַשענין

ובהידור. ובמילואה בשלימותה היא

בזה: ענין ועוד

לכך נוסף הרי קדושה, לעניני אותו מנצלים לא אם הנה המותר, דבר הוא והזמרה השמחה שענין כיון
גם אלא קדושה, שאינם בענינים רק ולא אחרים, בענינים להתפרץ הדבר עלול בקדושה, התועלת שחסרה

הרשות. דברי שאינם בענינים

שגם תורה, פי על האסור כדבר (דלא הטבע מצד גם לאדם הוא דרוש – תורה פי על המותר דבר כלומר:
אותו מנצלים לא אם ובמילא, אופן. באיזה הדבר ומתפרץ מתבטא סוף וסוף להאדם), דרוש אינו הטבע מצד

בלתיֿרצויים. בענינים להתפרץ הדבר עלול לקדושה,

בשנים ("ענערגיע") והמרץ הכח התגברות מצד כי, – לרדוף" עשרים ד"בן בהסוג שהם אלה אצל ובפרט
והזמרה השמחה טבע לנצל הצורך יותר מודגש ולכן, אחרים, בענינים להתפרץ והזמרה השמחה טבע עלול אלה,
בעבודה תועלת מוסיפה והזמרה שהשמחה גם ומה אחרים. בענינים ההתפרצות את למנוע כדי קדושה, לעניני

כנ"ל. לרדוף", עשרים ד"בן בהזמן הוא ותכליתה שעיקרה

"ולקחתם המצוה את מקיימים שאז הסוכות, בחג וכמה כמה אחת על כולה, השנה בכל אמורים הדברים ואם
וגו'" תמרים כפות הדר עץ פרי הראשון ביום במדרש52לכם ולולביהן75ואיתא הקב"ה מלפני יוצאין שישראל "במה

יודעין אנו בידן ואתרוגיהן  .נצחון של "מארש" עם לילך צריך בודאי הרי ,"ַ

תהיה וזו הישיבות, תלמידי הבחורים, שיתחילו – ניגון". פריילעכן א "זאגט שליט"א:) אדמו"ר כ"ק ַָ(וסיים
הבעליֿבתים. עבור גם טובה התחלה

ואמר:] שליט"א אדמו"ר כ"ק הפסיק הניגון, ובאמצע שמח, ניגון [ניגנו

:כללית הקדמה לומר ברצוני .
גדולי אלא שירצה, מי וכל הארץ עמי אותה עושין היו ש"לא באופן היה השואבה בית בשמחת שהסדר כיון

מעשה" ואנשי והזקנים והחסידים והסנהדרין הישיבות וראשי ישראל מרהֿשחורה76חכמי בעלי ישנם –
מן הם עומדים הנ"ל, סוגים בכלל שאינם להם שנראה וכיון הנ"ל, סוגים בכלל הם האם חשבון עתה שעושים

כו'. הצד

בשמחה, להיות הזמן הוא עכשיו חשבונות. לעריכת הזמן הוא עכשיו שלא ולהבהיר להקדים איפוא צריכים
בשמחה. להיות אפשר אי שבינתיים כיון חשבונות, עריכת של הזמן על וחבל חשבונות, בעריכת לעסוק ולא
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ב.73) קכו, תהלים
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ועוד.75) ב. פ"ל, ויק"ר
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האלט ("ער זו בדרגא אוחז לא והוא מעשה", ואנשי ל"חסידים ששייך ענין שזהו היא הטענה מאי, ַאלא
בזה. אוחז אינו אם אפילו בשמחה שיהיה מוטב – דערביי") ניט

מצינו בסוכה, לישיבה בנוגע ראינו77– כן פי על ואף הדיוט. נקרא בסוכה ויושב הסוכה מן שפטור מי שכל
הדיוט שיקרא לו איכפת מה לזה: והתירוץ סוכה. ממצות פטורים שהיו בשעה גם בסוכה שישבו וכמה כמה

בסוכה הוא יושב שבינתיים העיקר –78...!

השואבה, בית בשמחת לשמוח שראויים הנ"ל הסוגים בכלל הוא אם לו איכפת מה דידן: בנדון זה דרך ועל
אלא השואבה; בית בשמחת הוא שמח שבינתיים העיקר – בו אוחז שאינו דבר הוא עושה ובמילא לאו, אם

עונות" לחשבון "ראשון הוא הסוכות חג הרי – חיצוניות של ענין בכך יש להיות27מאי, צריך אם ובמילא,
זו לדרגא הגיע לא שעדיין אף "חסידים" כמו שיתנהג זה ידי על עצמו את יפטור "עולה", מעשה איזה ַאצלו

הכפורים יום בערב "לעקאח" שמבקשים זה ידי על לצדקה מלהזקק שנפטרים דרך על –79. ַ

לא שעדיין אף "חסידים", כמו השואבה בית בשמחת לשמוח עול קבלת בדרך עצמו על שיפעל זאת, ועוד
זו. לדרגא סוף כל סוף יבוא אזי – זו לדרגא הגיע

הסיפור דרך התבוננות80ועל כמו נעלים בענינים עוסקים שחסידים כך על הזקן רבינו בפני התאוננו שכאשר
פסק בהם יקויים אזוי"?! "אזוי, ואמר: הזקן רבינו נענה אליהם, שייכים שאינם פי על אף כו' ויראה ַַבאהבה

"כל להם: וענה המשנה? פסק מהו ושאלוהו מאד, שמחו הזקן, רבינו דברי את בשמעם – מי81המשנה!...
מהם"! כאחד שיהיה עד הזקנה מן מת אינו מהם, כאחד עצמו ועושה כו' שאינו

***

דירה יתברך לו להיות הקב"ה נתאווה – הבריאה כללות כוונת נרמזת סוכה שבמצות לעיל דובר .
המצוות. קיום ידי על להקב"ה, קבע דירת לעשותו וצריכים עראי, של ענין הוא שהעולם – בתחתונים

פרטיות, ומצוות כלליות מצוות ישנם שבמצוות כשם והנה,

בגמרא וכדאיתא ישעי'82– בא וכו', עשרה אחת על והעמידן דוד בא וכו', למשה לו נאמרו מצוות "תרי"ג
חבק בא וכו', שתים על והעמידן ישעי' חזר וכו', שלש על והעמידן מיכה בא וכו', שש על והעמידןוהעמידן וק

שנאמר אחת, מפרשים83על ועוד המהרש"א דברי פי (על בזה והפירוש יחיה", באמונתו זה84וצדיק שאין ,(
שמצאו אלא ושלום, חס מיעוט של ענין שהיא האמונה לענין ועד המצוות, שאר כל את הכוללות

– המצוות כל לקיום באים ידה על אשר המצוות, כל את הכוללת כללית מצוה

כל עם ההתעסקות על שנוסף הבריאה, לכוונת בנוגע גם הוא כן ,קדושה של ענין לעשותו שבעולם
נאמר (עליהם ישראל בני של עבודתם כללות שכתוב85שזוהי כמו קדוש"), גוי גו' לי תהיו לי86"ואתם "ועשו

גם ישנו – בתוכם" ושכנתי מקדש :המקדש ענין הקדושה ענין נמשך שממנו כפשוטו,
בתניא (וכמבואר העולם כללות87בכל השראת בדוגמת היא הקדשים וקדש המקדש בבית השכינה שהשראת

הגוף). בכל החיות נמשך שממנו שבראש במוחין החיות

ענינם ולבאר הסוכות, לחג במיוחד השייכים המקדש בבית העבודה עניני על להתעכב יש לכך, ובהתאם
הפרטי המקדש בבית האדם, בעבודת – לארץ ובחוץ הגלות בזמן וגם מישראל, ואחד אחד לכל השייך באופן

בתו "ושכנתי שיהיה מקדש", לי ד"ועשו הכוונה שזוהי ואחדשבו, אחד כל בתוך ,"88.

שאז המים, שאיבת הקדמת לאחרי המים, ניסוך ענין הוא – הסוכות בחג המקדש בבית העבודה מעניני .
אמרו עליה השואבה, בית דשמחת השמחה עיקר שמחה89היתה ראה לא השואבה בית שמחת ראה שלא "מי

מימיו".
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האלט ("ער זו בדרגא אוחז לא והוא מעשה", ואנשי ל"חסידים ששייך ענין שזהו היא הטענה מאי, ַאלא
בזה. אוחז אינו אם אפילו בשמחה שיהיה מוטב – דערביי") ניט

מצינו בסוכה, לישיבה בנוגע ראינו77– כן פי על ואף הדיוט. נקרא בסוכה ויושב הסוכה מן שפטור מי שכל
הדיוט שיקרא לו איכפת מה לזה: והתירוץ סוכה. ממצות פטורים שהיו בשעה גם בסוכה שישבו וכמה כמה

בסוכה הוא יושב שבינתיים העיקר –78...!

השואבה, בית בשמחת לשמוח שראויים הנ"ל הסוגים בכלל הוא אם לו איכפת מה דידן: בנדון זה דרך ועל
אלא השואבה; בית בשמחת הוא שמח שבינתיים העיקר – בו אוחז שאינו דבר הוא עושה ובמילא לאו, אם

עונות" לחשבון "ראשון הוא הסוכות חג הרי – חיצוניות של ענין בכך יש להיות27מאי, צריך אם ובמילא,
זו לדרגא הגיע לא שעדיין אף "חסידים" כמו שיתנהג זה ידי על עצמו את יפטור "עולה", מעשה איזה ַאצלו

הכפורים יום בערב "לעקאח" שמבקשים זה ידי על לצדקה מלהזקק שנפטרים דרך על –79. ַ

לא שעדיין אף "חסידים", כמו השואבה בית בשמחת לשמוח עול קבלת בדרך עצמו על שיפעל זאת, ועוד
זו. לדרגא סוף כל סוף יבוא אזי – זו לדרגא הגיע

הסיפור דרך התבוננות80ועל כמו נעלים בענינים עוסקים שחסידים כך על הזקן רבינו בפני התאוננו שכאשר
פסק בהם יקויים אזוי"?! "אזוי, ואמר: הזקן רבינו נענה אליהם, שייכים שאינם פי על אף כו' ויראה ַַבאהבה

"כל להם: וענה המשנה? פסק מהו ושאלוהו מאד, שמחו הזקן, רבינו דברי את בשמעם – מי81המשנה!...
מהם"! כאחד שיהיה עד הזקנה מן מת אינו מהם, כאחד עצמו ועושה כו' שאינו

***

דירה יתברך לו להיות הקב"ה נתאווה – הבריאה כללות כוונת נרמזת סוכה שבמצות לעיל דובר .
המצוות. קיום ידי על להקב"ה, קבע דירת לעשותו וצריכים עראי, של ענין הוא שהעולם – בתחתונים

פרטיות, ומצוות כלליות מצוות ישנם שבמצוות כשם והנה,

בגמרא וכדאיתא ישעי'82– בא וכו', עשרה אחת על והעמידן דוד בא וכו', למשה לו נאמרו מצוות "תרי"ג
חבק בא וכו', שתים על והעמידן ישעי' חזר וכו', שלש על והעמידן מיכה בא וכו', שש על והעמידןוהעמידן וק

שנאמר אחת, מפרשים83על ועוד המהרש"א דברי פי (על בזה והפירוש יחיה", באמונתו זה84וצדיק שאין ,(
שמצאו אלא ושלום, חס מיעוט של ענין שהיא האמונה לענין ועד המצוות, שאר כל את הכוללות

– המצוות כל לקיום באים ידה על אשר המצוות, כל את הכוללת כללית מצוה

כל עם ההתעסקות על שנוסף הבריאה, לכוונת בנוגע גם הוא כן ,קדושה של ענין לעשותו שבעולם
נאמר (עליהם ישראל בני של עבודתם כללות שכתוב85שזוהי כמו קדוש"), גוי גו' לי תהיו לי86"ואתם "ועשו

גם ישנו – בתוכם" ושכנתי מקדש :המקדש ענין הקדושה ענין נמשך שממנו כפשוטו,
בתניא (וכמבואר העולם כללות87בכל השראת בדוגמת היא הקדשים וקדש המקדש בבית השכינה שהשראת

הגוף). בכל החיות נמשך שממנו שבראש במוחין החיות

ענינם ולבאר הסוכות, לחג במיוחד השייכים המקדש בבית העבודה עניני על להתעכב יש לכך, ובהתאם
הפרטי המקדש בבית האדם, בעבודת – לארץ ובחוץ הגלות בזמן וגם מישראל, ואחד אחד לכל השייך באופן

בתו "ושכנתי שיהיה מקדש", לי ד"ועשו הכוונה שזוהי ואחדשבו, אחד כל בתוך ,"88.

שאז המים, שאיבת הקדמת לאחרי המים, ניסוך ענין הוא – הסוכות בחג המקדש בבית העבודה מעניני .
אמרו עליה השואבה, בית דשמחת השמחה עיקר שמחה89היתה ראה לא השואבה בית שמחת ראה שלא "מי

מימיו".
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סכ"ג.77) שם אדה"ז שו"ע תרל"ט. סו"ס או"ח רמ"א
וש"נ.78) ואילך. שג ס"ע (תשרי) חב"ד מנהגי אוצר ראה
וש"נ.79) ואילך. קפב ס"ע שם ראה
וש"נ.80) .200 ע' ח"ג תו"מ גם ראה
בסופה.81) פאה
ואילך.82) סע"ב כג, מכות
ד.83) ב, חבקוק

מז84) ס"ע אור ביהל ונתבאר הובא – פנ"ד ישראל תפארת ראה
ואילך.
ו.85) יט, יתרו
ח.86) כה, תרומה
ואילך.87) פנ"א
ועוד.88) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
(במשנה).89) סע"א נא, סוכה



יח         

דוקא, ביום היו המקדש שבבית העבודות שכל – שבמקדש העבודות שאר בין חילוק מצינו זה כפיובענין
שכתוב ממה הלילה90שלמדים כל וקרבים שהולכים ופדרים איברים (מלבד צוותו" ניסוך91"ביום כן שאין מה ,(

יצא" בלילה נסכם "אפילו – שהיתה92המים המים שאיבת ידי על המים לניסוך ההכנה וכמה כמה אחת ועל ,
"'כו שינה טעם טעמנו ש"לא עד השמחה, זמן עיקר היה שאז .93דוקא,

הירושלמי במפרשי שמצינו כפי – הקהל מצות – השמיטה שנת מוצאי זו, בשנה הסוכות בחג נוסף 94[וענין

קרא הקהל שפ' "דס"ל זו), גירסא (לפי מראש" הבדיל "כבר הירושלמי דברי ואיכאבפירוש . . י"ט מוצאי
עליה שעמד הבימה לעשות צריכין היו דהא שקרא, קודם מראש הבדיל כבר ופי' . . די"ט הבדלה ברכת נמי

המלך"].

שכל היין, ניסוך גם כולל העבודות, שאר מכל שונה המים שניסוך מצינו הגשמי המקדש שבבית שבעבודות וכיון
האדם. בנפש הרוחנית בעבודה גם הוא שכן מובן – בלילה היתה המים לניסוך המים ושאיבת ביום, היו העבודות

ליין מים שבין החילוק ביאור תחילה להקדים ויש .95:
ואנשים" אלקים "משמח – שמחה שפועל ועד (ו"געשמאק"), טעם לו יש – אין96יין מים כן שאין מה , ַ

מים השותה רק ולכן, משתייתם. נהנים צמאים כאשר ורק טעם, בדברולהם נהיה שהכל מה97מברך ,
תנאים. ללא שתייתו, על מברכים שלעולם יין, כן שאין

– יין האדם: בנפש בעבודה לווענינם יש שאז שכל, פי על היא שעבודתו והיינו, ההשגה, ענין על מורה
עובד כן פי על ואף בדבר, "געשמאק" לו שאין באופן העבודה על מורה מים כן שאין מה בדבר, ַַ"געשמאק"

הקב"ה. של רצונו לקיים "צמאון" לו ויש הקב"ה, רצון הוא שכן בגלל עבודתו

היין" על אלא שירה אומרים "אין יין, עם קשור השמחה שענין אף גדולה98והנה, מעלה יש מקום, מכל ,
כי: מים, עם הקשורה בשמחה יותר

כך והגבלה, במדידה היא שההשגה כשם הרי, וההשגה, הטעם מצד שבאה כיון – יין עם הקשורה השמחה
השמחה. תהיה ההשגה מדת שלפי היינו, והגבלה, במדידה היא ידה על שנעשית השמחה גם

געשמאק לו אין (שהרי זו לשמחה מקום אין השכל שמצד כיון – מים עם הקשורה השמחה כן שאין ַמה
בלי יתברך שהוא דכשם גבול, בלי היא השמחה אזי הקב"ה, של רצונו הוא שכן בגלל היא השמחה אלא כו'),

גבול. בלי היא יתברך רצונו קיום עם הקשורה השמחה גם כך גבול,

גבול בלי היא זו ששמחה כיון – מימיו" שמחה ראה לא השואבה בית שמחת ראה שלא "מי אמרו ולכן
יותר). גדולה שמחה להיות יכולה והגבלה, במדידה שהיא בשמחה כן שאין (מה

בלילה השאיבה היתה המים בניסוך כן שאין מה דוקא, ביום היה היין שניסוך הטעם לבאר יש זה פי ועל .
דוקא:

וגילוי אור של ומצב מעמד על מורה ש"יום" – ללילה יום שבין בעולם,99החילוק בחלקו והן בנפשו הן ,
לעיני ובינתכם חכמתכם ש"היא בגילוי שרואים כיון מצוות, ומקיימים תורה לומדים ישראל שבני פלא אין שאז

חיים"100העמים" תורת כו' לנו נתת פניך ו"באור ענין101, כללות שזהו – הבא בעולם והן הזה בעולם הן ,
וההסתר ההעלם שזהו חושך, של ומצב מעמד על מורה "לילה" כן שאין מה דוקא; ביום שהיא במקדש העבודה

הגלות וגו'"102דזמן ראינו לא ש"אותותינו ,103.

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

רפ"ד.90) הקרבנות מעשה הל' רמב"ם ב. כ, מגילה וראה לח. ז, צו
ב.91) כו, ברכות
ה"ז.92) פ"י ומוספין תמידין הל' רמב"ם
א.93) נג, סוכה
אג"ק94) לוי"צ לקוטי גם וראה ספ"ז. סוטה לירושלמי קרבן שירי

.8 ע' קסח חוברת "רשימות" רס. ס"ע
ואילך95) ס"ד דאשתקד ביתֿהשואבה שמחת שיחת גם ראה

ואילך). 45 ע' ח"ד (תו"מ
יג.96) ט, שופטים ס'

סר"ד97) או"ח (ואדה"ז) טושו"ע וש"נ. (במשנה). א מד, ברכות
וש"נ. ה"ז. פ"ז לאדה"ז הנהנין ברכת סדר (סי"ג). ס"ז

וש"נ.98) א. לה, ברכות
ע'99) תש"ח סה"מ סע"א. יד, וירא תו"א ה. א, בראשית ראה

ועוד. .239 .118
ו.100) ד, ואתחנן
העמידה.101) בתפלת שלום" "שים ברכת נוסח
(102.16 הערה פא ע' אדר סה"מ בתו"מ בהנסמן ראה
ט.103) עד, תהלים

         

צריך אלא היין, ענין שזהו ההשגה, שמצד בעבודה להסתפק אין "יום" של ומצב במעמד גם להיותוהנה,
העבודה יסוד הקבלתֿעול, ענין הרי104גם – "לילה" של ומצב במעמד וכמה כמה אחת ועל המים; ענין שזהו ,

העבודה. לצורך (מים) עול הקבלת בענין הכרח שיש בודאי

:בלילה המים לניסוך המים דשאיבת הענין תוכן וזהו .
רצונו לקיים האפשרות את רואה ואינו בדרכו, לילך כיצד רואה שאינו הלילה, דחשכת ומצב במעמד גם
דבית העבודה על שהציווי לו אומרים – כו' והמקום הזמן תנאי לפי להתנהג שעליו לו ונדמה הקב"ה, של
לעבודה להתכונן עליו ב"לילה" גם ולכן, שנין, אלפי שית כל במשך בתקפו הוא הענינים) (ברוחניות המקדש

המים, דניסוך ענין שזהו עול, קבלת של באופן אלא השכל, מצד לא – המקדש בבית

הוי'" ד"שמש הגילוי אצלו שיאיר עד להמתין לו שאין מהזמן105והיינו, החל זה, לפני ועוד בלילה, גם אלא ,
העזרה שערי (ונסגרו הערביים בין של תמיד הקרבת משעה106שנסתיימה וגובר והולך להחשיך מתחיל שאז ,(

השואבה" בית לשמחת – ואילך "מכאן הנה מי93לשעה, לישון, ישכב אם (שהרי לישון לשכב יכול לא הוא
בעינינו" שינה ראינו "לא – הלילה כל במשך אלא יהיה...), מה זאת93יודע ועושה המים, לניסוך הוא מתכונן

וילך המקדש מבית שיצא – הקב"ה של רצונו שזהו בידעו גדולה, שמחה מתוך אלא) והכרח, כפיה בדרך (לא
ביום. פנים כל ועל בלילה, אפילו המזבח, גבי על לנסך כדי חיים מים שעּפן") און ("שעּפן לשאוב

הנה זה שמצד הגלות, חשכת על הבט מבלי אשר – כולה השנה כל על כח ונתינת הוראה מהוה זה וענין
העמים" מכל המעט ש"אתם בלבד זו גובר107לא ליום ומיום כו', עצמם ישראל בני אצל גם הוא כן אלא ,

ראינו ד"לא ובאופן גדולה, שמחה מתוך לילך צריכים אלא מזה, להתפעל אין כן, פי על אף כו', החושך והולך
"תקעו שטורעם, ומתוך בעינינו", כו'"שינה ותקעו פנימה108והריעו שבלבו חיים" ה"מים את ולגלות לחפור –

מישראל. ואחד אחד דכל

ישראל" שומר יישן ולא ינום ש"לא – למעלה גם כן פועלים זה ידי לבני109ועל והצלחה ברכה וממשיך ,
בכל כו') דשכל וההגבלה מהמדידה למעלה היא שעבודתם (כשם והגבלה ממדידה שלמעלה באופן ישראל
ואחד אחד שבכל חיים" ה"מים את לגלות הפעולה מהצלחת החל ומצוות, תורה בעניני ובפרט עניניהם,
שאצלם שנדמה אלה אצל שגם שלם", בלבב רצונך לעשות אחת אגודה כולם ש"יעשו באופן להיות מישראל,

שלם". בלבב רצונך "לעשות אצלם גם פועלים והריקודים השמחה ידי על הנה כו', כן אינו

***

שגם ואילך) י"ד (סעיף לעיל להמבואר בהמשך .מהווים המים) ניסוך (כמו המקדש שבבית העבודות
על שנוסף סוכה, למצות בנוגע גם לבאר יש – בעבודה אותההוראה שעושים עראי דירת שהיא ענינה

מהם עושים עראי, שהם העולם שעניני בתחתונים, יתברך לו דירה דעשיית העבודה כללות על שמורה קבע,
גם הרי – בארוכה) (כנ"ל יתברך לו קבע דירת בנפש העבודה עניני בפרטי הוראות מהווים שבסוכה

האדם.
טפח" אפילו ושלישית כהלכתן "שתים – דסוכה הדינים עושה110מפרטי . . זו אצל זו שתים היו ש"אם ,

לה שיש ה', אות (כצורת הדפנות משתי לאחד סמוך משלשה בפחות ומעמידו טפח על יותר ברחבו שיש דופן
הדפנות מב' שנפסק קצר א' ודופן שלימות, דפנות ודיו"111ב' (112.

זה בדין חקירה אין113ויש הדין מעיקר (א) לדינא: מינא נפקא ביניהם ויש אופנים, בב' לפרשו שיכולים –
ושלישית דפנות ב' כשישנם (ב) טפח. אפילו ושלישית כהלכתן שתים מספיק אלא שלימות, דפנות בג' צורך

לס השלישית הדופן גם נחשבת טפח, תומה.אפילו
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צריך אלא היין, ענין שזהו ההשגה, שמצד בעבודה להסתפק אין "יום" של ומצב במעמד גם להיותוהנה,
העבודה יסוד הקבלתֿעול, ענין הרי104גם – "לילה" של ומצב במעמד וכמה כמה אחת ועל המים; ענין שזהו ,

העבודה. לצורך (מים) עול הקבלת בענין הכרח שיש בודאי

:בלילה המים לניסוך המים דשאיבת הענין תוכן וזהו .
רצונו לקיים האפשרות את רואה ואינו בדרכו, לילך כיצד רואה שאינו הלילה, דחשכת ומצב במעמד גם
דבית העבודה על שהציווי לו אומרים – כו' והמקום הזמן תנאי לפי להתנהג שעליו לו ונדמה הקב"ה, של
לעבודה להתכונן עליו ב"לילה" גם ולכן, שנין, אלפי שית כל במשך בתקפו הוא הענינים) (ברוחניות המקדש

המים, דניסוך ענין שזהו עול, קבלת של באופן אלא השכל, מצד לא – המקדש בבית

הוי'" ד"שמש הגילוי אצלו שיאיר עד להמתין לו שאין מהזמן105והיינו, החל זה, לפני ועוד בלילה, גם אלא ,
העזרה שערי (ונסגרו הערביים בין של תמיד הקרבת משעה106שנסתיימה וגובר והולך להחשיך מתחיל שאז ,(

השואבה" בית לשמחת – ואילך "מכאן הנה מי93לשעה, לישון, ישכב אם (שהרי לישון לשכב יכול לא הוא
בעינינו" שינה ראינו "לא – הלילה כל במשך אלא יהיה...), מה זאת93יודע ועושה המים, לניסוך הוא מתכונן

וילך המקדש מבית שיצא – הקב"ה של רצונו שזהו בידעו גדולה, שמחה מתוך אלא) והכרח, כפיה בדרך (לא
ביום. פנים כל ועל בלילה, אפילו המזבח, גבי על לנסך כדי חיים מים שעּפן") און ("שעּפן לשאוב

הנה זה שמצד הגלות, חשכת על הבט מבלי אשר – כולה השנה כל על כח ונתינת הוראה מהוה זה וענין
העמים" מכל המעט ש"אתם בלבד זו גובר107לא ליום ומיום כו', עצמם ישראל בני אצל גם הוא כן אלא ,

ראינו ד"לא ובאופן גדולה, שמחה מתוך לילך צריכים אלא מזה, להתפעל אין כן, פי על אף כו', החושך והולך
"תקעו שטורעם, ומתוך בעינינו", כו'"שינה ותקעו פנימה108והריעו שבלבו חיים" ה"מים את ולגלות לחפור –

מישראל. ואחד אחד דכל

ישראל" שומר יישן ולא ינום ש"לא – למעלה גם כן פועלים זה ידי לבני109ועל והצלחה ברכה וממשיך ,
בכל כו') דשכל וההגבלה מהמדידה למעלה היא שעבודתם (כשם והגבלה ממדידה שלמעלה באופן ישראל
ואחד אחד שבכל חיים" ה"מים את לגלות הפעולה מהצלחת החל ומצוות, תורה בעניני ובפרט עניניהם,
שאצלם שנדמה אלה אצל שגם שלם", בלבב רצונך לעשות אחת אגודה כולם ש"יעשו באופן להיות מישראל,

שלם". בלבב רצונך "לעשות אצלם גם פועלים והריקודים השמחה ידי על הנה כו', כן אינו

***

שגם ואילך) י"ד (סעיף לעיל להמבואר בהמשך .מהווים המים) ניסוך (כמו המקדש שבבית העבודות
על שנוסף סוכה, למצות בנוגע גם לבאר יש – בעבודה אותההוראה שעושים עראי דירת שהיא ענינה

מהם עושים עראי, שהם העולם שעניני בתחתונים, יתברך לו דירה דעשיית העבודה כללות על שמורה קבע,
גם הרי – בארוכה) (כנ"ל יתברך לו קבע דירת בנפש העבודה עניני בפרטי הוראות מהווים שבסוכה

האדם.
טפח" אפילו ושלישית כהלכתן "שתים – דסוכה הדינים עושה110מפרטי . . זו אצל זו שתים היו ש"אם ,

לה שיש ה', אות (כצורת הדפנות משתי לאחד סמוך משלשה בפחות ומעמידו טפח על יותר ברחבו שיש דופן
הדפנות מב' שנפסק קצר א' ודופן שלימות, דפנות ודיו"111ב' (112.

זה בדין חקירה אין113ויש הדין מעיקר (א) לדינא: מינא נפקא ביניהם ויש אופנים, בב' לפרשו שיכולים –
ושלישית דפנות ב' כשישנם (ב) טפח. אפילו ושלישית כהלכתן שתים מספיק אלא שלימות, דפנות בג' צורך

לס השלישית הדופן גם נחשבת טפח, תומה.אפילו
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שאמרו ממה – הב') (כאופן כסתום הדופן כל חשיב הטפח ידי שעל ראיה לסוכה114ויש דופן דהוה "מיגו
כסתום. הדופן כל חשיב הטפח ידי שעל לומר, צריך כן על מחיצה, בעינן שבת שלענין וכיון לשבת", דופן הוה

:הענין וביאור .
ידוע – דסוכה הדפנות ג' הם שבתמונתן – ה' דאות הקוין לג' על115בנוגע מורים המחוברים הקוין שב'

לבוש שהוא המעשה, על מורה הקוין מב' ונפסק קצר שהוא הג' והקו ביניהם, חיבור שיש ודיבור מחשבה
הפסק. ידי על ובא הנפרד

חז"ל שאמרו דמחשבה116וזהו הענינים ג' ידי על היא הזה עולם שבריאת לפי – הזה" העולם נברא "בה'
רז"ל כמאמר – מחשבה ומעשה: נברא117דיבור מאמרות "בעשרה – דיבור העולם", נברא אחת "במחשבה

רז"ל118העולם" כמאמר – ומעשה מעשה.119, חשיב הקב"ה של שדיבורו

מבואר זה פי היתה120[ועל הקב"ה) (אצל שלמעלה פי על אף ממעשה, והן מדיבור הן בשבת השביתה טעם
מעשה. חשיב הקב"ה של שדיבורו כיון – בלבד הדיבור ידי על היתה ההתהוות שהרי מדיבור, רק השביתה

מעשה הוי שפתיו עקימת – מעשה חשיב שדיבור למטה האדם אצל גם מצינו המחמר121ובאמת שלכן ,
בקול שמנהיגה בלבד, דיבור אלא זה שאין פי על אף חייב, בשבת בהמתו נחשב122אחר האדם שאצל אלא ;

למעשה הואהדיבור הקב"ה של דיבורו ואילו בלבד, שהרי בפועל, העולם נתהוה הדיבור ידי על
].123ממש

בפועל במעשה שההמשכה אלא ומעשה, דיבור דמחשבה הענינים ג' ידי על היא העולם שהתהוות ונמצא,
ודיבור), מחשבה על שמורים הקוין מב' נפסק שהוא ה' דאות השלישי בקו (כמרומז הפסק של באופן היא

שכתוב מה הם124שזהו ודיבור) מחשבה הם (שדוגמתם ויצירה בריאה שעולמות עשיתיו", אף יצרתיו "בראתיו
" – והפסק פירוד של באופן הוא העשיה עולם כן שאין מה העניןמחוברים, הפסיק אף .125עשיתיו",

יפעלו עבודתם ידי על שישראל – היא והפסק פירוד של באופן העולם בבריאת הכוונה תכלית אמנם,
.יתברך לו דירה לעשותו אלקות, עם העולם

הסוכה כללות על נוסף – הזה עולם נברא שבה ה' אות בצורת שהם סוכה דפנות בדין מרומז זה וענין
על וישראל עראי, הוא עצמו שמצד הזה עולם כללות על ורומזת קבע, אותה עושה שהאדם עראי דירת שהיא
(שמורה הדפנות משתי ונפסק קצר הוא הג' שדופן פי על שאף – יתברך לו קבע דירת ממנו עושים עבודתם ידי
ידי על שנעשה והאיחוד החיבור על (להורות סתום כדופן חשיב מקום, מכל שבעולם), וההפסק הפירוד על

העבודה).

דדיבור הנעלים הכחות עם ומאוחד מחובר להיות צריך המעשה שכח – האדם בנפש בעבודה וענינו .
כפי ממילא בדרך תהיה עצמו מצד הגוף ידי על בפועל במעשה שההנהגה כך, כדי עד אליהם, ובטל ומחשבה

בירושלמי וכדאיתא הנשמה, כרע".126רצון ד"מנפשי'
עולם אלא היצירה, ועולם הבריאה עולם לא היא הכוונה תכלית העולמות שבכללות שכשם – ובהקדמה

ממש הגשמי הזה עולם דוקא, שכל127העשיה הנפש, כחות לא היא הכוונה תכלית גופא הזה בעולם גם כך ,
רצון כפי מתנהג עצמו שמצד ועד בתכלית, בטל יהיה הגשמי שהגוף היינו, דוקא, הגשמי הגוף אלא ומדות,

הנשמה.

צריך – האסור דבר מצדולדוגמא: גם לגמרי מופרך ייעשהלהיות לא ממילא שבדרך כך יהודי, של
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סע"ב.121) צ, ב"מ וראה א. סה, סנהדרין
ובפרש"י.122) ב קנג, שבת
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ועוד.126) סע"ב. קיח, שבת בתוס' הובא סה"ד. פ"ב ברכות
רפל"ו.127) תניא ראה

         

אש כמו המזיק דבר לתוך קופצת אינה שמטבעה בהמה וכמו איסור, דבר אצלו טאן") ניט זיך וועט ,128("עס ָ
מציאותה. בעצם שנוגע דבר שזהו כיון הבנה, לה שאין אף

הדין לבאר יש זה פי –129ועל הסעודה דמי להם לשלם צריך איסור דבר פועלים המאכיל הבית שבעל
אכלו סוף כל שסוף כיון כן, פי על אף אבל איסור, בדבר קצה אדם של שנפשו אמת הן מובן: אינו דלכאורה
ליפטר לו יש זו, סעודה של הממון את להם חסך הבית שבעל כך ושבעו, האסור) דבר שזהו ידעו שלא (לפי

בזול בשר דמי אלא לשלם יצטרך שלא פנים כל ועל הסעודה, דמי להם מובן,130מלשלם הנ"ל פי על אך –
גםדכיון הרי איסור, בדבר ובמילא,קצה בו, קץ    !נוספת סעודה לאכול ויצטרך ,

שאין דכיון צדיקים, אצל רק ששייך ענין זה הרי – בגילוי מאירה זו מדריגה שלהיות היא האמת והנה, .
בתניא (כמבואר כלל רע נברא"131להם מילואו על ש"עולם כפי החטא, לפני כמו ומצב במעמד שהם היינו, ,(42

הארץ" מן אעביר הטומאה רוח ש"את לבוא, לעתיד שיהיה הגוף132וכמו מצד גם הנה – אצלם שיהיה
שכתוב וכמו ושלום, חס רצוי בלתי און".133ענין כל לצדיק יאונה "לא

ב זו דברולא אצלם שייך לא הגוף שמצד שעושהלבד כך כדי עד הוא הגוף שביטול זאת, עוד אלא ,
של ענינים גם מעצמו .וכדומה

באחת שהשתתף שבעת עדן, נשמתו (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר וכפי
עדן נשמתו אדמו"ר בהנהגת הרבנים הבחינו מבריסק, חיים רבי הגאון גם וביניהם ישראל, גדולי של האסיפות
שבזה להם, והשיב זו, להנהגה המקור הוא היכן ושאלוהו יד, כל על פעמים ג' ששופך לסעודה, ידים בנטילת
שיתנהג גופו את שהרגיל והוסיף, מקור. לזה יש בודאי כן, שנוהג כיון אבל, הדברים, מקור את זוכר אינו הרגע
צריך שכך ראיה זו הרי אזוי"), זיך טוט אים ("בא כן נעשה שאצלו כיון ובמילא, להתנהג, שצריך כמו ַַמעצמו

זו. להנהגה המקור את להם הראה כך ואחר – לעשות!

נוסחאות ובשינויי פעמים, כמה זה סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק –134– אחת פעם פעמים: ב' שאירע וכנראה ,
הנ"ל. כל אמר אחרת ופעם אתר, על המקור את הראה

ממילא. ובדרך עצמו הגוף מצד הנעלים הכחות עם המעשה דכח החיבור ישנו צדיקים שאצל והיינו,

הדעת עץ חטא ידי על לעולם שירדה הזוהמא מצד הרי – זו למדריגה שייכים שאינם אלה אצל 135אבל

זוהמתן פסקה תורה שבמתן שאף ישראל, לבני בנוגע גם זוהמתן136[כולל חזרה העגל חטא ידי על הרי ,137,[
הנה דכח החיבור שיהיה תובעים ואצלם רצוי; בלתי ענין טאן") זיך זאל ("עס שייעשה מקום ָָיש

בדרך פנים כל על הנעלים הכחות עם בנוגעהמעשה ,.

,טפח אפילו ושלישית כהלכתן דפנות ב' ה', אות בציור שהם הסוכה דפנות מדין שלמדים ההוראה וזוהי .
הדפנות: ב' עם ומחובר כסתום חשיב מקום, מכל נפסק, הג' שדופן שאף

המ כח שבין ההפסק להיותלמרות צריך זה אין – הענין הפסיק אף עשיתיו", "אף הנעלים, לכחות עשה
זה שאין לקודש, הקדשים קודש שבין והפרוכת הפרסא דרך על אם כי ושלום, חס אמיתי והפסק לגמרי הפסק
המעשה, כח בין להפסק בנוגע לפעול צריכים כן וכמו קודש, זה הרי הפרוכת לאחרי גם שהרי לגמרי, הפסק
ועובדין הרשות דברי הגשמיים, בהדברים שגם – רוחניות על שמורים הנעלים, לכחות גשמיות, על שמורה

הקדושה ענין ויורגש יומשך .138דחול,

חומריות, ממש, גשמיות שזוהי להם שנדמה כאלה יש אשר, גשמיים, בענינים שעוסק בשעה שגם והיינו,
בכל קדושה יורגש אצלו הנה – בזה וכיוצא שותים, שכולם כמו ושותה אוכלים, שכולם כמו אוכל הוא שהרי
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ובסמ"ע128) תיח סו"ס שם ורמ"א שפג, ר"ס חו"מ שו"ע ראה
ואילך. תג ס"ע חי"א אג"ק גם וראה שם.

הל'129) רמב"ם ה"ב. שם ירושלמי מ"ג. פ"ו תרומות ראה
ספט"ז. מכירה הל' רמב"ם א. לז, בכורות גם וראה ה"י. פ"י תרומות

סק"ד. שם ובסמ"ע סרל"ד חו"מ טושו"ע
וש"נ.130) ב. לד, כתובות ראה
י.131) פרק
ב.132) יג, זכרי'

כא.133) יב, משלי
שם.134) ובהנסמן ,98 ע' תרצ"ו סה"ש גם ראה
וש"נ.135) רע"א. קמו, שבת ראה
ב.136) קצג, ח"ב ב. נב, ח"א זהר שם. שבת
ספל"ו.137) תניא וראה שם. זהר
ב138) ו, (דרמ"צ ואילך פ"ד מילה מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
ואילך).



כי          

אש כמו המזיק דבר לתוך קופצת אינה שמטבעה בהמה וכמו איסור, דבר אצלו טאן") ניט זיך וועט ,128("עס ָ
מציאותה. בעצם שנוגע דבר שזהו כיון הבנה, לה שאין אף

הדין לבאר יש זה פי –129ועל הסעודה דמי להם לשלם צריך איסור דבר פועלים המאכיל הבית שבעל
אכלו סוף כל שסוף כיון כן, פי על אף אבל איסור, בדבר קצה אדם של שנפשו אמת הן מובן: אינו דלכאורה
ליפטר לו יש זו, סעודה של הממון את להם חסך הבית שבעל כך ושבעו, האסור) דבר שזהו ידעו שלא (לפי

בזול בשר דמי אלא לשלם יצטרך שלא פנים כל ועל הסעודה, דמי להם מובן,130מלשלם הנ"ל פי על אך –
גםדכיון הרי איסור, בדבר ובמילא,קצה בו, קץ    !נוספת סעודה לאכול ויצטרך ,

שאין דכיון צדיקים, אצל רק ששייך ענין זה הרי – בגילוי מאירה זו מדריגה שלהיות היא האמת והנה, .
בתניא (כמבואר כלל רע נברא"131להם מילואו על ש"עולם כפי החטא, לפני כמו ומצב במעמד שהם היינו, ,(42

הארץ" מן אעביר הטומאה רוח ש"את לבוא, לעתיד שיהיה הגוף132וכמו מצד גם הנה – אצלם שיהיה
שכתוב וכמו ושלום, חס רצוי בלתי און".133ענין כל לצדיק יאונה "לא

ב זו דברולא אצלם שייך לא הגוף שמצד שעושהלבד כך כדי עד הוא הגוף שביטול זאת, עוד אלא ,
של ענינים גם מעצמו .וכדומה

באחת שהשתתף שבעת עדן, נשמתו (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר וכפי
עדן נשמתו אדמו"ר בהנהגת הרבנים הבחינו מבריסק, חיים רבי הגאון גם וביניהם ישראל, גדולי של האסיפות
שבזה להם, והשיב זו, להנהגה המקור הוא היכן ושאלוהו יד, כל על פעמים ג' ששופך לסעודה, ידים בנטילת
שיתנהג גופו את שהרגיל והוסיף, מקור. לזה יש בודאי כן, שנוהג כיון אבל, הדברים, מקור את זוכר אינו הרגע
צריך שכך ראיה זו הרי אזוי"), זיך טוט אים ("בא כן נעשה שאצלו כיון ובמילא, להתנהג, שצריך כמו ַַמעצמו

זו. להנהגה המקור את להם הראה כך ואחר – לעשות!

נוסחאות ובשינויי פעמים, כמה זה סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק –134– אחת פעם פעמים: ב' שאירע וכנראה ,
הנ"ל. כל אמר אחרת ופעם אתר, על המקור את הראה

ממילא. ובדרך עצמו הגוף מצד הנעלים הכחות עם המעשה דכח החיבור ישנו צדיקים שאצל והיינו,

הדעת עץ חטא ידי על לעולם שירדה הזוהמא מצד הרי – זו למדריגה שייכים שאינם אלה אצל 135אבל

זוהמתן פסקה תורה שבמתן שאף ישראל, לבני בנוגע גם זוהמתן136[כולל חזרה העגל חטא ידי על הרי ,137,[
הנה דכח החיבור שיהיה תובעים ואצלם רצוי; בלתי ענין טאן") זיך זאל ("עס שייעשה מקום ָָיש

בדרך פנים כל על הנעלים הכחות עם בנוגעהמעשה ,.

,טפח אפילו ושלישית כהלכתן דפנות ב' ה', אות בציור שהם הסוכה דפנות מדין שלמדים ההוראה וזוהי .
הדפנות: ב' עם ומחובר כסתום חשיב מקום, מכל נפסק, הג' שדופן שאף

המ כח שבין ההפסק להיותלמרות צריך זה אין – הענין הפסיק אף עשיתיו", "אף הנעלים, לכחות עשה
זה שאין לקודש, הקדשים קודש שבין והפרוכת הפרסא דרך על אם כי ושלום, חס אמיתי והפסק לגמרי הפסק
המעשה, כח בין להפסק בנוגע לפעול צריכים כן וכמו קודש, זה הרי הפרוכת לאחרי גם שהרי לגמרי, הפסק
ועובדין הרשות דברי הגשמיים, בהדברים שגם – רוחניות על שמורים הנעלים, לכחות גשמיות, על שמורה

הקדושה ענין ויורגש יומשך .138דחול,

חומריות, ממש, גשמיות שזוהי להם שנדמה כאלה יש אשר, גשמיים, בענינים שעוסק בשעה שגם והיינו,
בכל קדושה יורגש אצלו הנה – בזה וכיוצא שותים, שכולם כמו ושותה אוכלים, שכולם כמו אוכל הוא שהרי
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ובסמ"ע128) תיח סו"ס שם ורמ"א שפג, ר"ס חו"מ שו"ע ראה
ואילך. תג ס"ע חי"א אג"ק גם וראה שם.

הל'129) רמב"ם ה"ב. שם ירושלמי מ"ג. פ"ו תרומות ראה
ספט"ז. מכירה הל' רמב"ם א. לז, בכורות גם וראה ה"י. פ"י תרומות

סק"ד. שם ובסמ"ע סרל"ד חו"מ טושו"ע
וש"נ.130) ב. לד, כתובות ראה
י.131) פרק
ב.132) יג, זכרי'

כא.133) יב, משלי
שם.134) ובהנסמן ,98 ע' תרצ"ו סה"ש גם ראה
וש"נ.135) רע"א. קמו, שבת ראה
ב.136) קצג, ח"ב ב. נב, ח"א זהר שם. שבת
ספל"ו.137) תניא וראה שם. זהר
ב138) ו, (דרמ"צ ואילך פ"ד מילה מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
ואילך).



כי         

תוכן שזהו ואלקות, רוחניות עם גשמיות לחבר בעולם, שליחותו למלא כדי אותם שעושה כיון אלו, ענינים
כסתום. שנעשה זה ידי על הדפנות לב' מחובר שנעשה הג' בדופן המרומז הנעלים הכחות עם המעשה כח חיבור

להשלימות באים זה ידי ועל שכתוב כמו לבוא, סתומה"ל139דלעתיד מ"ם המשרה", רבה
שכתוב כמו והפסק, פירצה בה שיש פתוחה מ"ם בדוגמת הוא הגלות זמן שהרי התיבה, "חומות140באמצע

ה אשר לאירושלים לבוא לעתיד כן שאין מה כו', החטא מצד שזהו התיבה, בסוף פתוחה מ"ם פרוצים",
שכתוב וכמו והפסק, פירצה של ענין בפסוק141יהיה שממשיך כפי – הדבר וטעם גו'", יוצאת ואין פרץ "אין

זה את142שלאחרי סותמים עבודתם ידי על שישראל היינו, אלקיו", שה' העם אשרי לו שככה העם "אשרי –
לבוא. דלעתיד סתומה המ"ם את ופועלים הפירצה,

כ ואחר מקומו, על ורקד קומתו מלא עמד שליט"א אדמו"ר וכ"ק רבה, בשמחה ורקדו על[ניגנו אמר ך
אנגערירט"]. ס'האט אז סימן "א בשמחה: והריקוד ַַָָהניגון

***

פתוחה מ"ם ישנה הגלות שבזמן הגאולה, לזמן הגלות זמן שבין החילוק אודות כ"ג) (סעיף לעיל דובר .
על מורה זה שענין – התיבה באמצע אפילו סתומה מ"ם תהיה הגאולה בזמן כן שאין מה התיבה, בסוף אפילו
גם ובמילא ברוחניות, הן הרצויה, בשלימות הם הענינים כל אלא כדבעי, שלא יניקה של האפשרות שלילת
וחרב הארץ מן רעה חיה והשבתי גו' בעתם גשמיכם "ונתתי כמו בתורה, שנתפרשו היעודים ככל בגשמיות,

בארצכם" תעבור שלום"48לא של חרב .143"אפילו
כמארז"ל בתורה, היא הענינים כל שהתחלת כיון שדרשו144אמנם, וכפי עלמא", וברא באורייתא "אסתכל

הפסוק145חז"ל של146על אומנתו כלי הייתי אני אומרת "התורה אומן, אלא אמון א"ת אמון", אצלו "ואהיה
(סתימת בעולם סתומה דמ"ם הפעולה גם הרי – כו' ופינקסאות דיפתראות לו שיש האומן כמשל הקב"ה",

בתורה. סתומה המ"ם ענין הקדמת ידי על נעשית הגלות) דזמן הפירצה

בגמרא כדאיתא – בזה בזה147והענין ומבואר סתום", מאמר פתוח מאמר – סתומה מ"ם פתוחה 148"מ"ם

התורה. פנימיות דתורה, נסתר על קאי סתום" ו"מאמר דתורה, גליא על קאי פתוח" ש"מאמר

ויש דתורה, נגלה – בגלוי שניתנו ענינים ישנם מקום, מכל התורה, עניני כל ניתנו שבמתןֿתורה אף כלומר:
חז"ל (ממדרשי רש"י כפירוש לבוא, לעתיד תהיה והתגלותם דתורה, נסתר – ובנסתר בהעלם שנשארו )149ענינים

הפסוק ומסתר150על טעמיה סוד להם לבאר עליהם עוד להופיע מאתו "מובטחים פיהו", מנשיקות "ישקני
העם כל את משיח שילמד תורה רזי ענין שזהו .151צפונותיה",

שהלימוד אם, כי דתורה, נגלה ושלום חס שוכחים דתורה נסתר לומדים שכאשר הכוונה שאין מובן והרי
אינם התורה ופנימיות דתורה נגלה (שהרי שבו והנסתר הפנימיות את מגלים שבתורה ענין שבכל באופן הוא

היא התורה פנימיות אלא ושלום, חס תורות שתי במאמר שמגלים והיינו, דתורה), נגלה של
סתום. מאמר הוא הרי דבר של שלאמיתתו הפתוח

מלאה "כי היעוד יקויים שאז לבוא, לעתיד בשלימות שיהיה כפי – בעולם גם דוגמתו פועלים זה ידי ועל
מכסים" לים כמים הוי' את דעה גם152הארץ יתגלה זה ידי ועל ממש, בגילוי תהיה התורה שפנימיות היינו, ,

שכתוב כמו העולם, עניני בכל ונסתר נעלם שהיה גו'".153האלקות יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה
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התורה139) אותיות מערכת חב"ד הערכים ספר וראה ו. ט, ישעי'
וש"נ. ואילך). רג (ע' ס"ז (ב) מ"ם –

יג.140) ב, נחמי'
יד.141) קמד, תהלים
טו.142) שם,
ב.143) כב, תענית
ע"ב.144) ריש קסא, זח"ב
בתחלתו.145) ב"ר
ל.146) ח, משלי

א.147) קד, שבת
ב148) (לז, בסופו הגדול בית בשל"ה ונתבאר הובא שם. פרש"י

וש"נ. ואילך). קצד (ס"ע ס"ד שם חב"ד הערכים ספר וראה ואילך).
(149.68 הערה 77 ע' חכ"ב .31 הערה 184 ע' ח"כ לקו"ש ראה

וש"נ.
ב.150) א, שה"ש
ובכ"מ.151) א. יז, צו לקו"ת ראה
ט.152) יא, ישעי'
ה.153) מ, שם

         

חז"ל אמרו שלכן התורה, בלימוד תלויים הענינים שכל – בזה הענין כולם",154וכללות כנגד תורה "תלמוד
שכתוב וכמו בעולם, אלקות וממשיך המחבר הממוצע היא התורה התורה155כי על שקאי כשלמה", אור "עוטה

בעולם אלקות גילוי נמשך ידו שעל הקב"ה של לבושו להיות156שהיא האדם צריך הלבוש שבמשל כשם אמנם, .
גם הוא כן רקבון, בו שולט אזי בו משתמש האדם ואין זוית בקרן מונח כשהוא כן שאין מה בהלבוש, מלובש

הוא ברוך סוף אין אור בתורה שיומשך היינו, בהתורה, מלובש להיות צריך שהקב"ה התורה, .157בלבוש

מתלבש שהקב"ה הוא פועל – שבתורה האלקות ונרגש ניכר שבה התורה, פנימיות לומד יהודי כאשר ולכן,
חז"ל דרשת דרך (ועל התורה הפסוק158בלבוש ועל159על גו'"), לבדם ושניהם חדשה בשלמה מתכסה "והוא

בעולם. אלקות נמשך זה ידי

דזמן סתומה המ"ם את ולפעול הגלות, שבזמן פתוחה דמ"ם הפירצה סתימת בעולם לפעול שכדי מובן ומזה
ופנימיות דתורה נגלה ואיחוד בחיבור ועבודתינו מעשינו ידי על לזה וההכנה ההכשר להיות צריך – הגאולה

סתומה. מ"ם – פתוחה ממ"ם לעשות התורה,

:הסוכות שבחג המים ניסוך עם שקשור בגמרא רמז מצינו זה ובענין .
בגמרא פריך – משמעון" שם גדול, משם קטן "שם לכתיבת מ"ם160בנוגע סתום, דשם מ"ם דמי, "מי

בתירא בן יהודה רבי דתניא תנא האי כי דאמר הוא . . כשר פתוח ועשאו סתום אומרת זאת . . פתוח דשמעון
ונסכיה בשני נאמר ונסכאומר בששי ,כמשפט בשביעי ,'מן המים לניסוך רמז מכאן מ"ם, יו"ד מ"ם הרי ,

דונסכיה מ"ם (כלומר, (התורה בפתוחה ליה ומדפתוחדריש דכשר), סתום ועשאו בפתוח מינה שמע ים),
וכו'". לי' מעלי קא עלויי סתום ועשאו פתוח דמי, מי כשר, פתוח ועשאו סתום נמי סתום כשר, סתום ועשאו

") פתוחה ממ"ם שעושים סתום", ועשאו ד"פתוח באופן הוא התורה מן המים לניסוך שהרמז ים")והיינו,
("ונסכיה סתומה מ"ם –("161.

מאמר סתומה "מ"ם התורה, פנימיות עם קשור המים שניסוך כיון – המים ניסוך בענין הוא זה ורמז .
סתום":

על מורה טעם בהם שאין שמים – היין לניסוך המים ניסוך שבין החילוק אודות ט"ז) (סעיף לעיל דובר
וההשגה. ההבנה ענין על מורה וגעשמאק טעם בו שיש ויין הקבלתֿעול, ַענין

הטעם בעיקר מודגש דתורה נגלה שבלימוד – התורה לפנימיות דתורה נגלה שבין מהחילוקים גם וזהו
ו הקבלתֿעול ענין בעיקר מודגש התורה בפנימיות כן שאין מה והשגה, ההכנהשבהבנה שזוהי עצמותו, הנחת

התורה. פנימיות ללימוד המוכרחת

:יותר ובפרטיות .
בסברות הוא עצמו והלימוד בשר, בעיני ונגלית נראית שמציאותם ענינים אודות הוא הלימוד – דתורה בנגלה
אודותן, לחשוב יכול להבדיל, אינוֿיהודי, שגם העולם, מעניני בסברות גם להשתמש ויכולים אנושי, שכל של

נאמר התורה על – הוא טוען – מבינים162ובכלל העולם אומות שגם העמים", לעיני ובינתכם חכמתכם היא "כי
לו שיש דכיון שכלו, ביגיעת אלא תלוי הדבר שאין לחשוב יכול שכן, וכיון כו'. ועמוקה גדולה חכמה שהיא

ומצאת" "יגעת בו יתקיים אזי בשכלו, ומתייגע טוב, והנחת163ראש הביטול בענין – הוא טוען – הצורך ומהו ;
בהסוגיא סברות בחידוש כחו להראות הלימוד, באיכות יוסיף מציאותו הרגש – לדעתו ואדרבה: עצמותו,

כו'. וגעשמאק תענוג מתוך ַשלומד

מלבדו" עוד "אין העולם, מציאות ביטול אודות הוא הלימוד – התורה בפנימיות כן שאין גם28מה כולל
עצמותו, והנחת הביטול ענין הוא להלימוד ההקדמה ולכן, עצמו, בפני מציאות אינו הלומד שהאדם
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מ"א.154) פ"א פאה
ב.)155 קד, תהלים
ואילך.156) 67 ע' ה'ש"ת סה"מ ראה
א.157) פו, שמע"צ דרושי לקו"ת ראה
סח).158) (ע' עה"פ נ"ך אוה"ת וראה א. קב, סנהדרין
כט.159) יא, מלכיםֿא

(ובפרש"י).160) ב קג, שבת
בבת161ֿ) אמר זה, בענין דיבר שליט"א אדמו"ר כ"ק כאשר

גמרא אלא פולין, דחסידות חסידי בספר ּפשט'ל זה אין שחוק:
מפורשת!
ו.162) ד, ואתחנן
ע"ב.163) ריש ו, מגילה



כי          

חז"ל אמרו שלכן התורה, בלימוד תלויים הענינים שכל – בזה הענין כולם",154וכללות כנגד תורה "תלמוד
שכתוב וכמו בעולם, אלקות וממשיך המחבר הממוצע היא התורה התורה155כי על שקאי כשלמה", אור "עוטה

בעולם אלקות גילוי נמשך ידו שעל הקב"ה של לבושו להיות156שהיא האדם צריך הלבוש שבמשל כשם אמנם, .
גם הוא כן רקבון, בו שולט אזי בו משתמש האדם ואין זוית בקרן מונח כשהוא כן שאין מה בהלבוש, מלובש

הוא ברוך סוף אין אור בתורה שיומשך היינו, בהתורה, מלובש להיות צריך שהקב"ה התורה, .157בלבוש

מתלבש שהקב"ה הוא פועל – שבתורה האלקות ונרגש ניכר שבה התורה, פנימיות לומד יהודי כאשר ולכן,
חז"ל דרשת דרך (ועל התורה הפסוק158בלבוש ועל159על גו'"), לבדם ושניהם חדשה בשלמה מתכסה "והוא

בעולם. אלקות נמשך זה ידי

דזמן סתומה המ"ם את ולפעול הגלות, שבזמן פתוחה דמ"ם הפירצה סתימת בעולם לפעול שכדי מובן ומזה
ופנימיות דתורה נגלה ואיחוד בחיבור ועבודתינו מעשינו ידי על לזה וההכנה ההכשר להיות צריך – הגאולה

סתומה. מ"ם – פתוחה ממ"ם לעשות התורה,

:הסוכות שבחג המים ניסוך עם שקשור בגמרא רמז מצינו זה ובענין .
בגמרא פריך – משמעון" שם גדול, משם קטן "שם לכתיבת מ"ם160בנוגע סתום, דשם מ"ם דמי, "מי

בתירא בן יהודה רבי דתניא תנא האי כי דאמר הוא . . כשר פתוח ועשאו סתום אומרת זאת . . פתוח דשמעון
ונסכיה בשני נאמר ונסכאומר בששי ,כמשפט בשביעי ,'מן המים לניסוך רמז מכאן מ"ם, יו"ד מ"ם הרי ,

דונסכיה מ"ם (כלומר, (התורה בפתוחה ליה ומדפתוחדריש דכשר), סתום ועשאו בפתוח מינה שמע ים),
וכו'". לי' מעלי קא עלויי סתום ועשאו פתוח דמי, מי כשר, פתוח ועשאו סתום נמי סתום כשר, סתום ועשאו

") פתוחה ממ"ם שעושים סתום", ועשאו ד"פתוח באופן הוא התורה מן המים לניסוך שהרמז ים")והיינו,
("ונסכיה סתומה מ"ם –("161.

מאמר סתומה "מ"ם התורה, פנימיות עם קשור המים שניסוך כיון – המים ניסוך בענין הוא זה ורמז .
סתום":

על מורה טעם בהם שאין שמים – היין לניסוך המים ניסוך שבין החילוק אודות ט"ז) (סעיף לעיל דובר
וההשגה. ההבנה ענין על מורה וגעשמאק טעם בו שיש ויין הקבלתֿעול, ַענין

הטעם בעיקר מודגש דתורה נגלה שבלימוד – התורה לפנימיות דתורה נגלה שבין מהחילוקים גם וזהו
ו הקבלתֿעול ענין בעיקר מודגש התורה בפנימיות כן שאין מה והשגה, ההכנהשבהבנה שזוהי עצמותו, הנחת

התורה. פנימיות ללימוד המוכרחת

:יותר ובפרטיות .
בסברות הוא עצמו והלימוד בשר, בעיני ונגלית נראית שמציאותם ענינים אודות הוא הלימוד – דתורה בנגלה
אודותן, לחשוב יכול להבדיל, אינוֿיהודי, שגם העולם, מעניני בסברות גם להשתמש ויכולים אנושי, שכל של

נאמר התורה על – הוא טוען – מבינים162ובכלל העולם אומות שגם העמים", לעיני ובינתכם חכמתכם היא "כי
לו שיש דכיון שכלו, ביגיעת אלא תלוי הדבר שאין לחשוב יכול שכן, וכיון כו'. ועמוקה גדולה חכמה שהיא

ומצאת" "יגעת בו יתקיים אזי בשכלו, ומתייגע טוב, והנחת163ראש הביטול בענין – הוא טוען – הצורך ומהו ;
בהסוגיא סברות בחידוש כחו להראות הלימוד, באיכות יוסיף מציאותו הרגש – לדעתו ואדרבה: עצמותו,

כו'. וגעשמאק תענוג מתוך ַשלומד

מלבדו" עוד "אין העולם, מציאות ביטול אודות הוא הלימוד – התורה בפנימיות כן שאין גם28מה כולל
עצמותו, והנחת הביטול ענין הוא להלימוד ההקדמה ולכן, עצמו, בפני מציאות אינו הלומד שהאדם
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בבת161ֿ) אמר זה, בענין דיבר שליט"א אדמו"ר כ"ק כאשר

גמרא אלא פולין, דחסידות חסידי בספר ּפשט'ל זה אין שחוק:
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ע"ב.163) ריש ו, מגילה



כי         

רז"ל במאמר הפנימי הפירוש וזהו פנימיות164– ללימוד שהתנאי ביחיד", אלא מרכבה במעשה דורשים "אין
הוא האדם כאשר כן שאין מה עולם, של יחידו עם ויתאחד ממציאותו יתבטל הלומד שהאדם הוא התורה

– כו' דברים שני ישנם שאז עצמו, בפני מציאות

שהם כפי הענינים את ולקבל הצד על שכלו את להניח שצריך באופן הוא עצמו הלימוד שגם זאת, ועוד
למעלה, נפשו ושרש השגתו יכולת כפי בשכלו גם ולהבין להתייגע צריך לכך ונוסף כו', האריז"ל קבלת פי על
הקב"ה, של בכחו אלא אינה התורה דפנימיות הענינים בשכלו להבין שיוכל שהאפשרות לידע שצריך אלא
למעלה הם עצמם שמצד כאלה ענינים בשכלו וישיג יתייגע למטה שהאדם ברצונו ועלה יכול, כל שהוא

מ אינו ולכן והשגה, בהבנה אצלו חסר הלימוד שבתחלת יפלא לא שכן, וכיון וממשיךמהשגתו, מזה, תפעל
שלכל כיון והשגה, להבנה גם יבוא – אחר בגלגול או זה בגלגול – סוף כל שסוף עד עול, קבלת מתוך ללמוד

שבתורה. הפרד"ס חלקי בכל חלק יש מישראל ואחד אחד

ראשונים, ועוד תוספות עם גמרא דפי מאתיים או במאה שבקי ישיבה בחור אודות כשמדובר הרי שכן, וכיון
למה – וכו' ספרא מלא צנא וחריף, בקי שהוא עליו מעידים ופלוני ופלוני הרמב"ם, בדברי חידושים ומחדש
מזה, ויתירה געזאגט"), ("ווייך המעטה בלשון געשמאק, בהם שאין ענינים לימוד עבור מזמנו להקדיש ֵַָיחפוץ

בשכלו?! מובנים שאינם כיון – לדעתו – יסוד להם שאין ענינים

מאמר זה הרי שלו, השכל הוא שהיסוד דכיון בלבד, דתורה נגלה לימוד מספיק שלא לו אומרים זה ועל
סתומה, מ"ם – פתוחה מהמ"ם לעשות הפירצה, לסתום צריך ולכן כו'. פירצה בה שיש פתוחה, מ"ם פתוח,

דוקא. עצמותו והנחת הביטול הו"ע לזה שהיסוד סתום, מאמר התורה, פנימיות לימוד ידי על

בלילה היא ושאיבתם טעם, בהם אין שמים דוקא, המים בניסוך מרומז סתום" ועשאו ד"פתוח שהענין וזהו
ששורר ומצב במעמד שגם להורות – דוקא ביום הוא וזמנו וגעשמאק, טעם בו יש שיין היין, כניסוך דלא –
המקדש ולבית הבית להר ומביאם חיים, מים לחפש יוצא מקום, מכל כו', געשמאק אין אצלו וגם בעולם, ַחושך

היין. בניסוך מאשר יותר גדולה היא שהשמחה אלא עוד ולא שמחה, מתוך

:היין וניסוך המים ניסוך בענין רמז עוד להוסיף ויש .
במשנה איתא – המים ניסוך לסדר מים165בנוגע של עירה יין, של . . מים של . . שם היו . . ספלים "שני :
יצא". מים של לתוך יין ושל יין של לתוך

שגם נמצא, – דתורה נגלה עם קשור היין וניסוך התורה פנימיות עם קשור המים שניסוך האמור פי ועל
התורה. ופנימיות דתורה נגלה שבין והחיבור האיחוד מרומז זה בענין

המדה מן יתר הלימוד יהיה שמא לחשוש מבלי התורה פנימיות ללמוד וצריכים שיכולים מובן ומזה
("זאל לו יערב – כן יקרה אם גם שכן, דתורה, נגלה חשבון על גם מאס") די איבערכאּפן ער וועט ַָָָ("טאמער

באקומען")... וֹוייל ַאים

:ובשתים – דתורה נגלה בלימוד גם ניתוסף התורה פנימיות לימוד ידי שעל זאת, ועוד .
על ניתוסףא) התורה פנימיות לימוד הםידי התורה ופנימיות דתורה נגלה שכן, דתורה, נגלה בלימוד

בזהר כדאיתא ונשמה, גוף נשמתא166בדוגמת נקראת התורה ופנימיות תורה, גופי נקראת דתורה שנגלה
רק הוא שהחיות באופן (ולא חי דבר נעשה עצמו הגוף שגם באופן הגוף את מחיה שהנשמה וכשם דאורייתא,
נגלה לימוד גם נעשה התורה פנימיות לימוד ידי על כן כמו כו'), להתנועע הגוף את דוחפת והנפש בנפש,

הקב"ה. של ורצונו חכמתו היא שהתורה ההרגש מצד ברען") א ("מיט והתלהבות חיות מתוך ַדתורה

כאשר כי, תורה, של לאמיתתה שיכוין דתורה נגלה בלימוד להצליח זוכה התורה פנימיות לימוד ידי על ב)
צריך אלא צילותא, דעתא מספיק ולא עקלתון, בדרך לילך יכול עצמו, מצד האדם שכל ידי על הוא הלימוד

רז"ל מאמר וע"ד תורה, של לאמיתתה לכוין דשמייא סייעתא עמו167גם והעצה168"הוי' כמותו", שהלכה –
רז"ל וכמאמר שמים, יראת מתוך יהיה התורה שלימוד – היא יראת169לזה בו ואין תורה בו שיש אדם "כל
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לבוא וכדי עייל", בהי לו, מסרו לא החיצוניות ומפתחות הפנימיות מפתחות לו שמסרו לגזבר דומה שמים
הרמב"ם שכתב כמו התורה, פנימיות בלימוד צורך יש שמים בשעה170ליראת ויראתו, לאהבתו הדרך היא "היאך

וכו'". הנפלאים וברואיו במעשיו האדם שיתבונן

ידי שעל התורה, פנימיות על שמורה המים בניסוך שמרומז עצמותו והנחת הביטול ענין הוא לזה והיסוד
דקוב"ה סתים עם שבנשמה דסתים ההתקשרות נעשית שעבודתו171זה היינו, בגילוי, גם וניכר שנמשך ובאופן ,

השם. ויראת השם באהבת שחדור יהודי שזהו שרואים באופן היא ובתפלה, התורה בלימוד בפועל,

***

בשעת הנה המגיד, או מהרב דרשה שומעים שכאשר – מסודרת מדינה להיותה – זו במדינה המנהג .
הרב), של שכמו על טופח גם הוא הרי יותר, מקורב מישהו (ואם להרב יישרֿכח אומרים כפיים, מוחים מעשה

הפועל. אל ושייך נוגע זה אין – אבל "טשעק"; לו מעניקים ואפילו
דבדיחותא, במילי דבריו את מתבל הרב כאשר ובפרט משמיעתה, ונהנים הדרשה, את לשמוע אמנם באים
וכיו"ב, ושתייתו אכילתו לעניניו, למציאותו, הדבר יבלבל שלא גמורה החלטה מתוך מלכתחילה באים אבל

היוםֿיומית. ולהנהגתו

הכוונה אלא קאתינא, לדרשה שלא – התורה פנימיות לימוד אודות להמדובר בנוגע להבהיר צורך יש ולכן,
לעצמם, בנוגע הן הישיבות, תלמידי ובפרט אוהל, ליושבי בנוגע והן עסק לבעלי בנוגע הן לפועל, בנוגע היא
כדרישת חוצה, המעיינות להפצת בנוגע והן ענינו, לפי אחד כל החסידות, בתורת קבוע שיעור להם שיהיה

החסידות. תורת והפצת לימוד על נפשם שמסרו נשיאינו רבותינו והוראת

גנב יכול נעול שער דרך ואם ננעלו", לא תירוצים "שערי אמרו כבר – למיניהם התירוצים לכל ובנוגע
לכל להתייחס אין ובמילא, נוספים, תירוצים תמיד למצוא היצה"ר יוכל בודאי נעול, אינו כשהשער לחדור,

חז"ל כהוראת זמן, לאחר זאת לדחות ולא ממש, בפועל החסידות תורת ללמוד להתחיל אלא "אל172התירוצים,
וכו'". אשנה לכשאפנה תאמר

ואילך). סט"ז (כנ"ל המים ניסוך שזהו"ע – עול קבלת של בדרך להיות צריכה בזה וההתחלה

המים בניסוך מודים אינם שהצדוקים – רמז173ובהקדמה בדרך אם כי שבכתב, בתורה נתפרש שלא כיון ,
מסיני למשה וכדברי174והלכה דוקא, והשגה בהבנה להיות צריך ענין שכל היא הצדוקים של הגישה שכן, ,

לאודנייכו" פומייכו דקדמיתו פזיזא "עמא לרבא קבלת175הצדוקי על שמורה המים, בניסוך מודים אינם ולכן ,
והשגה. הבנה טעם, בו שאין עול,

טוב לו להיות ממרום רוח עליו שיערה עד להמתין שאין – החסידות תורת ללימוד בנוגע גם מובן ומזה
שהקדימו במתןֿתורה כהסדר עול, קבלת של באופן בזה להתחיל יש אלא החסידות, בלימוד ("געשמאק") ַטעם

לנשמע, נעשה

וכמ וגובר,– הולך שהחושך ובזמן בלילה, תיכף אלא היום, שיאיר עד להמתין שאין המים, בניסוך גם ודגש
– כו' המים לשאוב יוצאים

זיך וועט ("ער עצמו את וישרה המים, כבניסוך עול, קבלת של באופן החסידות בלימוד יעסוק וכאשר
הדעת" ב"מי כו'.176ווייקן") והשגה הבנה טעם, טוב גם לו יהיה הזמן ובמשך כאבן, הקשה לבו יתרכך אזי ,

לעשותם" "היום ומיד, תיכף בזה להתחיל אלא למחר, זאת לדחות אין .177וכאמור,

***
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ה"ב.170) פ"ב יסוה"ת הל'
א.171) עג, זח"ג ראה
מ"ד.172) פ"ב אבות
שם.173) להרמב"ם פיה"מ (במשנה). ב מח, סוכה פרש"י
ל174) פיה"מסוכה ה"ו. פ"י ומוספין תמידין הל' רמב"ם רע"א. ד,

שם.
סע"א.175) פח, שבת
סמ"א).176) לקמן (הובא בסופן מקואות הל' רמב"ם ראה
וש"נ.177) א. כב, עירובין וראה ואתחנן. ס"פ



כה          

לבוא וכדי עייל", בהי לו, מסרו לא החיצוניות ומפתחות הפנימיות מפתחות לו שמסרו לגזבר דומה שמים
הרמב"ם שכתב כמו התורה, פנימיות בלימוד צורך יש שמים בשעה170ליראת ויראתו, לאהבתו הדרך היא "היאך

וכו'". הנפלאים וברואיו במעשיו האדם שיתבונן

ידי שעל התורה, פנימיות על שמורה המים בניסוך שמרומז עצמותו והנחת הביטול ענין הוא לזה והיסוד
דקוב"ה סתים עם שבנשמה דסתים ההתקשרות נעשית שעבודתו171זה היינו, בגילוי, גם וניכר שנמשך ובאופן ,

השם. ויראת השם באהבת שחדור יהודי שזהו שרואים באופן היא ובתפלה, התורה בלימוד בפועל,

***

בשעת הנה המגיד, או מהרב דרשה שומעים שכאשר – מסודרת מדינה להיותה – זו במדינה המנהג .
הרב), של שכמו על טופח גם הוא הרי יותר, מקורב מישהו (ואם להרב יישרֿכח אומרים כפיים, מוחים מעשה

הפועל. אל ושייך נוגע זה אין – אבל "טשעק"; לו מעניקים ואפילו
דבדיחותא, במילי דבריו את מתבל הרב כאשר ובפרט משמיעתה, ונהנים הדרשה, את לשמוע אמנם באים
וכיו"ב, ושתייתו אכילתו לעניניו, למציאותו, הדבר יבלבל שלא גמורה החלטה מתוך מלכתחילה באים אבל

היוםֿיומית. ולהנהגתו

הכוונה אלא קאתינא, לדרשה שלא – התורה פנימיות לימוד אודות להמדובר בנוגע להבהיר צורך יש ולכן,
לעצמם, בנוגע הן הישיבות, תלמידי ובפרט אוהל, ליושבי בנוגע והן עסק לבעלי בנוגע הן לפועל, בנוגע היא
כדרישת חוצה, המעיינות להפצת בנוגע והן ענינו, לפי אחד כל החסידות, בתורת קבוע שיעור להם שיהיה

החסידות. תורת והפצת לימוד על נפשם שמסרו נשיאינו רבותינו והוראת

גנב יכול נעול שער דרך ואם ננעלו", לא תירוצים "שערי אמרו כבר – למיניהם התירוצים לכל ובנוגע
לכל להתייחס אין ובמילא, נוספים, תירוצים תמיד למצוא היצה"ר יוכל בודאי נעול, אינו כשהשער לחדור,

חז"ל כהוראת זמן, לאחר זאת לדחות ולא ממש, בפועל החסידות תורת ללמוד להתחיל אלא "אל172התירוצים,
וכו'". אשנה לכשאפנה תאמר

ואילך). סט"ז (כנ"ל המים ניסוך שזהו"ע – עול קבלת של בדרך להיות צריכה בזה וההתחלה

המים בניסוך מודים אינם שהצדוקים – רמז173ובהקדמה בדרך אם כי שבכתב, בתורה נתפרש שלא כיון ,
מסיני למשה וכדברי174והלכה דוקא, והשגה בהבנה להיות צריך ענין שכל היא הצדוקים של הגישה שכן, ,

לאודנייכו" פומייכו דקדמיתו פזיזא "עמא לרבא קבלת175הצדוקי על שמורה המים, בניסוך מודים אינם ולכן ,
והשגה. הבנה טעם, בו שאין עול,

טוב לו להיות ממרום רוח עליו שיערה עד להמתין שאין – החסידות תורת ללימוד בנוגע גם מובן ומזה
שהקדימו במתןֿתורה כהסדר עול, קבלת של באופן בזה להתחיל יש אלא החסידות, בלימוד ("געשמאק") ַטעם

לנשמע, נעשה

וכמ וגובר,– הולך שהחושך ובזמן בלילה, תיכף אלא היום, שיאיר עד להמתין שאין המים, בניסוך גם ודגש
– כו' המים לשאוב יוצאים

זיך וועט ("ער עצמו את וישרה המים, כבניסוך עול, קבלת של באופן החסידות בלימוד יעסוק וכאשר
הדעת" ב"מי כו'.176ווייקן") והשגה הבנה טעם, טוב גם לו יהיה הזמן ובמשך כאבן, הקשה לבו יתרכך אזי ,

לעשותם" "היום ומיד, תיכף בזה להתחיל אלא למחר, זאת לדחות אין .177וכאמור,

***
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ה"ב.170) פ"ב יסוה"ת הל'
א.171) עג, זח"ג ראה
מ"ד.172) פ"ב אבות
שם.173) להרמב"ם פיה"מ (במשנה). ב מח, סוכה פרש"י
ל174) פיה"מסוכה ה"ו. פ"י ומוספין תמידין הל' רמב"ם רע"א. ד,

שם.
סע"א.175) פח, שבת
סמ"א).176) לקמן (הובא בסופן מקואות הל' רמב"ם ראה
וש"נ.177) א. כב, עירובין וראה ואתחנן. ס"פ



כו         

חז"ל דרשו – היין לניסוך בנוגע ונסכיהם178. למחר",179"ומנחתם אפילו ונסכיהם ומנחתם בלילה, אפילו
ימים" עשרה עד מכאן ונסכיו היום זבחיו את מביא "אדם אינה180שלכן, בלילה היין לניסוך האפשרות אבל, .

בלילה. גם המשכו להיות יכול אזי ביום, הענין התחלת שיש שלאחרי והיינו, ביום, הקרבן שהקריב לאחר אלא
ונסכיהם "ומנחתם ממ"ש הוא מאורתא" המים ש"ניסוך שהלימוד אף הרי – המים לניסוך בנוגע כן שאין מה

בלילה" שהוא181אפילו בלילה היין ניסוך כמו זה אין ,בלילה אלא ביום, הקרבן הקרבתהקרבת
יצא" בלילה נסכן אפילו לזבח . . הקדים "אם – 92הקרבן

זה מענין וההוראה הלימוד לבאר עם182ויש קשור היין שניסוך ואילך) כ"ו (סעיף לעיל האמור פי על –
בנפש (יום) אור של ומצב במעמד רק להיות יכול זה שענין געשמאק, של באופן הוא שהלימוד דתורה, ַנגלה

ניסוך כן שאין מה ובעולם, פניםהאדם כל ועל בלילה, כולו להיות יכול התורה, פנימיות עם שקשור המים
דוקא. בלילה להיות מוכרח המים) (שאיבת וההכשר ההכנה

טענת על רבא שהשיב וכפי לנשמע, נעשה הקדמת הוא דמתןֿתורה הענין לכללות שהיסוד – ובהקדמה .
לאודנייכו" פומייכו דקדמיתו פזיזא "עמא .183הצדוקי . לב בתום עמו (התהלכנו בשלימותא דסגינן "אנן :

בן כתיב כו') עליו תנחם"184וסמכנו ישרים .185תומת
בזה: והענין

– שלו והיכולת הכחות וכל השכל עם – שהאדם מובן הרי הקב"ה, של ורצונו חכמתו היא שהתורה כיון
והלבישה השתלשלות בסדר התורה את והוריד – חנם חסד מצד – הקב"ה שרצה אלא לתורה. כלל שייך אינו

התורה. את להבין להתחיל יוכל האנושי ששכל כזה בלבוש

אפשר אי – התורה את להבין לאדם יניח שהקב"ה לזכות כדי לנשמע: נעשה הקדמת לאחרי רק זהו אבל,
ד"תומת באופן להיות צריכה הגישה בכך; רצונו אין לאו, ואם דבר, כל להבין צריך שהאדם הנחה מתוך לגשת
לזה, ונוסף ולקיים, לעשות צריכים לראש שלכל היינו, לנשמע, נעשה מהקדמת להתחיל צריכים תנחם". ישרים

בתורה. וגעשמאק הבנה גם לאדם שתהיה כדי לעשות שצריך מה שיעשה הקב"ה על ַסומכים

עלֿדבר חזקה החלטה להיות צריכה לראש שלכל – בפרט התורה פנימיות ללימוד בנוגע עתה הוא כן וכמו
הוצרכה התורה לכללות בנוגע גם הרי – בשכלו מובן אינו זה לימוד מאי, אלא התורה, פנימיות דלימוד ההכרח
גם הבנה הקב"ה לו יתן תנחם", ישרים ד"תומת באופן היא ההנהגה וכאשר לנשמע, נעשה הקדמת להיות

התורה. בפנימיות

– המצוה והכשר שהתחלת בלבד זו שלא והיינו, מ"אורתא", הוא המים שניסוך בכך מרומז זה וענין .
המקדש), בבית להיות המים הוצרכו שחר של תמיד הקרבת בעת (שהרי בלילה להיות מוכרח – המים שאיבת
לפני הקרבן, הבאת לפני שעוד והיינו, יצא", בלילה נסכן אפילו לזבח . . הקדים "אם שגם זאת, עוד אלא

כשר. זה הרי – המים דניסוך הענין כל את והשלים הקדים געשמאק, של ענין איזה אצלו ַשהיה
של בלילה כשר היין שניסוך למדים שממנו פסוק מאותו נלמד זה שענין זאת, הקרבןועוד הקרבת אחרי

– דהקרבן הגעשמאק תחילה שקדם בגלל היא בלילה כשר היין שניסוך לכך שהסיבה נחשוב שלא – ַביום
בלילה כשר המים שניסוך למדים עצמו זה מפסוק היום.שהרי חובת שהם הקרבנות הקרבת

ענין ידי על לא זה הרי הבורא, עם להתקשר הנברא ביכולת שיהיה הגישה שכללות – הענין ונקודת .
מלבדו" עוד "אין שמכריז: דוקא, מציאותו ביטול ידי על אלא וגעשמאק, שכל בכלל28של עצמו הוא ,186וגם ַ

שכתוב כמו באלקות, דבוק להיות שיוכל ההתחלה שיוצא187וזוהי היינו, גו'", אלקיכם בה' הדבקים "ואתם
דאלקות. המציאות היא שלו המציאות שכל עד ממציאותו,
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א.178) יד, תמורה א. נב, ב. מד, מנחות א. פד, א. ח, זבחים
ב. ב, תענית וראה

ואילך.179) יח כט, פינחס
א.180) מד, זבחים
שם.181) תענית
סל"ח.182) לקמן ראה – הנגלה ע"ד הביאור

שהוא183) מישהו כאן יש אם ואמר: חייך שליט"א אדמו"ר כ"ק
הגמרא. לשון את יאמר – שבת במסכת בקי או בש"ס, בקי

ג.184) יא, משלי
(ובפרש"י).185) ואילך סע"א פח, שבת
פמ"א.186) תניא ראה
ד.187) ד, ואתחנן

         

בעלמא" סימנא "אנא אמר שרשב"י בזהר שמצינו דרך מציאותו188ועל וכל לעצמו, מציאות שאינו היינו, ,
שלמעלה להענינים סימן אלא .189אינה

רש"י בפירוש המובא המשל תוכן גם "עבד190וזהו היותו היא מציאותו שכל דכיון – מלך" מלך "עבד
של מציאותו שתגדל ככל ובמילא, עצמו, המלך מציאות הוא נעשה כלל, מציאות שום לו אין זה ומלבד מלך",

יותר. ורוחני ועמוק גדול – מלך עבד רק להיות ממציאותו שנתבטל לאחרי – הוא גם נעשה המלך,

מלך עם קשור שהוא אלא אינה מציאותו שכל היינו, מלבדו", עוד ד"אין הענין אצלו נרגש כאשר ולכן,
גם נעשה ובמילא, המציאות, אמיתית בעצמו הוא גם נעשה – המציאות אמיתית שהוא הקב"ה, המלכים מלכי

התורה. בפנימיות גם אלא דתורה, בנגלה רק ולא בתורה, והשגה והבנה אחיזה אצלו

הגמרא בדברי הביאור גם וזהו חיים":191. נקראו במיתתן "צדיקים
בש הגשמיים, האברים אינה שלו המציאות הרי דין, בעלמא חיותו בחיים בהיותו גם – ועצמותצדיק וגידים ר

הזה בעולם אלקות להמשכת צינור היותו היא מציאותו כל אלא ד"צדיקים192הגשמיים, הענין תוכן גם שזהו ,
לבוראם" .193דומים

שהוא אצלו ניכר עניניו שבכל היינו, מלבדו", עוד ד"אין הענין שנרגש זה ידי על – זו לדרגא באים כיצד
הרמב"ם שכתב מה דרך ועל הקב"ה, של גם)194שליח אלא התורה, לימוד בעת רק (לא ניכר" ש"החכם

"חכם". ידי על שנעשים ניכר הענינים שבכל כו'", ובמתנו ובמשאו כו' ובמשקהו "במאכלו

און טאן, ניט זאל ער ("וואס ועשיותיו פעולותיו שבכל ומצב במעמד להיות בעצמו פועל הצדיק ָָָוכאשר
וכשם עליו, שולט דבר שום אין אזי – הקב"ה של שליח היותו ניכר יהיה טאן") קער א ניט זיך זאל ער ַָָוואו
יתיר – דין בעלמא אפילו – עלמין בכולהו ש"אשתכח ועד נצחי, הוא גם נעשה נצחי, הוא שהקב"ה

.195מבחיוהי"

מעט "מעט שלו, ה"מציאות" את מעצמו יגרש לאט שלאט – מישראל ואחת אחד מכל נדרש זה וענין .
צום196אגרשנו" לעבן זיין פון שטיקל א נאך ("אּפגעבן להקב"ה מחייו חלק ועוד מחייו חלק עוד וימסור ,ַָָ

הארץ" מן (גם) אעביר הטומאה רוח "את היעוד יקויים סוף כל שסוף ועד שכל132אויבערשטן"), זה ידי על
ל"ז. פרק בתניא בארוכה כמבואר שלו, להגוף בנוגע זאת פועל מישראל ואחד אחד

נאמר זה בפיך197ועל מאד הדבר אליך קרוב כי גו' היא בשמים לא היא רחוקה ולא ממך היא נפלאת "לא
בפועל. במעשה הדברים את להביא "לעשותו", – להמשיך אם כי כאן, לעצור שאין אלא – ובלבבך"

ובשעת מלבדו", עוד ד"אין וההרגש להכרה להגיע יכולים ידה על אשר, התורה, פנימיות מורה לזה והדרך
היותו מלבד כלל מציאות שום לו שאין דכיון – העולם בעניני וגם בתורה, ולהצליח ולהשתעשע לחדש מעשה

בעל להיות "מלך", בעצמו הוא נעשה מלך", הרוחניים,"עבד כחותיו על הבית ובעל הזה, עולם על הבית
בטבע. – מהטבע למעלה להמשיך העולם, בעניני לפעול וגם בתורה להצליח יכול ובמילא

***

לאחרונה לי ששלחו הסיפורים מרשימות באחד פעם198. שאירע מאורע עלֿדבר הרושם החסיד מספר ,
ובמילא רב, קהל אז שהיה מאמר, ואמירת התוועדות בעת עדן נשמתו (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אצל בהיותו
לבלבל שלא וכדי עדן, נשמתו אדמו"ר עליו שהיסב השולחן נשבר – דציבורא דוחקא הוי וכד גדול, דוחק היה
חלק השולחן, קרשי את בחשאי הוציאו – דא"ח מאמר ואמר עצומות בעינים שישב – עדן נשמתו אדמו"ר את
נשמתו אדמו"ר כאשר בבתֿשחוק:) לספר המשיך שליט"א אדמו"ר (כ"ק לדלת. מחוץ אל משם, וחלק מכאן
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א.188) רכה, זח"א
קב189) ע' תרפ"ז ואילך. נב ע' תרנ"ה קו. ע' תקס"ו סה"מ ראה

ועוד. ואילך.
ז.190) א, דברים ח. יב, בהעלותך יח. טז, לך לך
סע"א.191) יח, ברכות
קצת192) .חסר
ה.193) פ"י, במדב"ר ח. פס"ז, ב"ר וראה ג. פ"ד, רבה רות

ב.אסת" פ"ו, ר
רפ"ה.194) דעות הל'
לסז"ך.195) ביאור אגה"ק בתניא ונתבאר הובא ב. עא, זח"ג
ל.196) כג, משפטים
יאֿד.197) ל, נצבים
(198157 ס"ע ח"א תש"נ) (כפ"ח וסיפורים" "שמועות ראה
ואילך.



כז          

בעלמא" סימנא "אנא אמר שרשב"י בזהר שמצינו דרך מציאותו188ועל וכל לעצמו, מציאות שאינו היינו, ,
שלמעלה להענינים סימן אלא .189אינה

רש"י בפירוש המובא המשל תוכן גם "עבד190וזהו היותו היא מציאותו שכל דכיון – מלך" מלך "עבד
של מציאותו שתגדל ככל ובמילא, עצמו, המלך מציאות הוא נעשה כלל, מציאות שום לו אין זה ומלבד מלך",

יותר. ורוחני ועמוק גדול – מלך עבד רק להיות ממציאותו שנתבטל לאחרי – הוא גם נעשה המלך,

מלך עם קשור שהוא אלא אינה מציאותו שכל היינו, מלבדו", עוד ד"אין הענין אצלו נרגש כאשר ולכן,
גם נעשה ובמילא, המציאות, אמיתית בעצמו הוא גם נעשה – המציאות אמיתית שהוא הקב"ה, המלכים מלכי

התורה. בפנימיות גם אלא דתורה, בנגלה רק ולא בתורה, והשגה והבנה אחיזה אצלו

הגמרא בדברי הביאור גם וזהו חיים":191. נקראו במיתתן "צדיקים
בש הגשמיים, האברים אינה שלו המציאות הרי דין, בעלמא חיותו בחיים בהיותו גם – ועצמותצדיק וגידים ר

הזה בעולם אלקות להמשכת צינור היותו היא מציאותו כל אלא ד"צדיקים192הגשמיים, הענין תוכן גם שזהו ,
לבוראם" .193דומים

שהוא אצלו ניכר עניניו שבכל היינו, מלבדו", עוד ד"אין הענין שנרגש זה ידי על – זו לדרגא באים כיצד
הרמב"ם שכתב מה דרך ועל הקב"ה, של גם)194שליח אלא התורה, לימוד בעת רק (לא ניכר" ש"החכם

"חכם". ידי על שנעשים ניכר הענינים שבכל כו'", ובמתנו ובמשאו כו' ובמשקהו "במאכלו

און טאן, ניט זאל ער ("וואס ועשיותיו פעולותיו שבכל ומצב במעמד להיות בעצמו פועל הצדיק ָָָוכאשר
וכשם עליו, שולט דבר שום אין אזי – הקב"ה של שליח היותו ניכר יהיה טאן") קער א ניט זיך זאל ער ַָָוואו
יתיר – דין בעלמא אפילו – עלמין בכולהו ש"אשתכח ועד נצחי, הוא גם נעשה נצחי, הוא שהקב"ה

.195מבחיוהי"

מעט "מעט שלו, ה"מציאות" את מעצמו יגרש לאט שלאט – מישראל ואחת אחד מכל נדרש זה וענין .
צום196אגרשנו" לעבן זיין פון שטיקל א נאך ("אּפגעבן להקב"ה מחייו חלק ועוד מחייו חלק עוד וימסור ,ַָָ

הארץ" מן (גם) אעביר הטומאה רוח "את היעוד יקויים סוף כל שסוף ועד שכל132אויבערשטן"), זה ידי על
ל"ז. פרק בתניא בארוכה כמבואר שלו, להגוף בנוגע זאת פועל מישראל ואחד אחד

נאמר זה בפיך197ועל מאד הדבר אליך קרוב כי גו' היא בשמים לא היא רחוקה ולא ממך היא נפלאת "לא
בפועל. במעשה הדברים את להביא "לעשותו", – להמשיך אם כי כאן, לעצור שאין אלא – ובלבבך"

ובשעת מלבדו", עוד ד"אין וההרגש להכרה להגיע יכולים ידה על אשר, התורה, פנימיות מורה לזה והדרך
היותו מלבד כלל מציאות שום לו שאין דכיון – העולם בעניני וגם בתורה, ולהצליח ולהשתעשע לחדש מעשה

בעל להיות "מלך", בעצמו הוא נעשה מלך", הרוחניים,"עבד כחותיו על הבית ובעל הזה, עולם על הבית
בטבע. – מהטבע למעלה להמשיך העולם, בעניני לפעול וגם בתורה להצליח יכול ובמילא

***

לאחרונה לי ששלחו הסיפורים מרשימות באחד פעם198. שאירע מאורע עלֿדבר הרושם החסיד מספר ,
ובמילא רב, קהל אז שהיה מאמר, ואמירת התוועדות בעת עדן נשמתו (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אצל בהיותו
לבלבל שלא וכדי עדן, נשמתו אדמו"ר עליו שהיסב השולחן נשבר – דציבורא דוחקא הוי וכד גדול, דוחק היה
חלק השולחן, קרשי את בחשאי הוציאו – דא"ח מאמר ואמר עצומות בעינים שישב – עדן נשמתו אדמו"ר את
נשמתו אדמו"ר כאשר בבתֿשחוק:) לספר המשיך שליט"א אדמו"ר (כ"ק לדלת. מחוץ אל משם, וחלק מכאן
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א.188) רכה, זח"א
קב189) ע' תרפ"ז ואילך. נב ע' תרנ"ה קו. ע' תקס"ו סה"מ ראה

ועוד. ואילך.
ז.190) א, דברים ח. יב, בהעלותך יח. טז, לך לך
סע"א.191) יח, ברכות
קצת192) .חסר
ה.193) פ"י, במדב"ר ח. פס"ז, ב"ר וראה ג. פ"ד, רבה רות

ב.אסת" פ"ו, ר
רפ"ה.194) דעות הל'
לסז"ך.195) ביאור אגה"ק בתניא ונתבאר הובא ב. עא, זח"ג
ל.196) כג, משפטים
יאֿד.197) ל, נצבים
(198157 ס"ע ח"א תש"נ) (כפ"ח וסיפורים" "שמועות ראה
ואילך.



כח         

מה לו וכשסיפרו השולחן? היכן ושאל: איננו. שהשולחן ראה – עיניו את ופתח המאמר אמירת סיים עדן
מבארדיטשוב: יצחק לוי ר' אודות סיפור לכם אספר ואמר: נענה שאירע,

בהיותו שלו הלימוד לדרך בהתאם – הלימוד בגמר הנה שחיטה, למד מבארדיטשוב יצחק לוי ר' כאשר
והתחיל בידו, ולקחו עוף, לו הביאו – עוף לשחוט שהוצרך בפועל, להמעשה כשהגיע כו', והקבלה – למדן

השחיטה. על לברך

מבארדיטשוב יצחק לוי ר' היה – זו ברכה שמברך הראשונה פעם זו שהיתה ובפרט הברכה, אמירת בעת
וסיים:) שחק שליט"א אדמו"ר (כ"ק זמן, אריכות ונמשך פאר'דביקות"), זיך האט ("ער דביקות של ַָבתנועה

העוף. פרח – ובינתיים

הין")?!... דער איז ("ווי התרנגול" הוא היכן "נו, שאל: עיניו, את ופתח הברכה את ִִוכשסיים

בפועל, המעשה אודות לשכוח עלול בהלימוד, הדביקות שמרוב – התורה ללימוד בנוגע להיות יכול כן וכמו
הין"!... דער איז "ווי לצעוק ויתחיל מהדביקות, יתעורר כך ואחר הבהמית, ונפש הגוף להם יפרחו ִִובינתיים,

את וגם ההלכות, את ללמוד עליו דתורה, ונגלה התורה פנימיות בלימוד דביקות ממנו שתובעים אמת הן
הבהמית, ונפש הגוף על גם לפעול צריך זה, עם ביחד אבל, זיך", "דביקה'ען גם צריך מעשה ובשעת הכוונות,

ומצוותיה תורה קדושה, עניני של לה"געשמאק" גשמיים בענינים מה"געשמאק" .199להוציאם ַַ

***

בלילה היינו, יצא", בלילה נסכן אפילו לזבח . . הקדים "אם המים, שבניסוך ל"א) (סעיף לעיל נתבאר .
פי על (דאף בלילה" אפילו ונסכיהם "ומנחתם שכתוב מה היין, בניסוך כן שאין מה הקרבן, הקרבת

בלילה רק זה הרי בלילה), והנסכים המנחות להביא יכולים ביום הקרבנות הקרבן.שמקריבין הקרבת
הדבר :200וטעם

הנסכים להביא אפשר אי ולכן להקרבן. וטפל הוספה בתור ובא הקרבן, חובת – הקרבן עם קשור היין ניסוך
ולא היום, חובת שהוא המים ניסוך כן שאין מה לעיקר. הטפל להקדים אפשר שאי לפי הקרבן, הקרבת קודם

הקרבן. הקרבת קודם גם להיות יכול שחר), של תמיד בזמן נקבע שזמנו (אלא הקרבן חובת

ועוד: זאת

אלא, יצא. מאורתא" המים "ניסוך שגם למדים בלילה", אפילו ונסכיהם "ומנחתם היין בניסוך שכתוב ממה
ענינו: לפי ענין בכל ומוקמינן שלפניו, ללילה או שלאחריו ללילה הכוונה אם נתפרש לא זה שבלימוד

היום" אחר הולך הלילה "בקדשים והרי הקרבן, חובת הוא היין ונסכיהם201ניסוך "ומנחתם הלימוד ולכן, ,
הלילה על קאי בלילה" היום.אפילו

הולך "היום והרי הסוכות, דחג היום חובת הוא אלא שחר, של תמיד הקרבת עם קשור אינו המים וניסוך
הלילה" הלילה201אחר על קאי מאורתא" המים ד"ניסוך הלימוד היום.ולכן

:האדם בעבודת הענין וביאור .
שלוקחים המצוות, קיום – יעשון אשר המעשה את לידע ענינה שעיקר דתורה, נגלה עם קשור היין ניסוך

קדושה. עניני שיהיו למעלה מלמטה אותם ומעלים הרשות עניני

ע גם בזהרוזהו כדאיתא – הקרבן חובת הוא היין ניסוך שהרי – הקרבן הבהיר202נין בספר )203(והובא
לאלקות. כלי לעשותם למעלה מלמטה הגשמיים הדברים והעלאת קירוב ענין שהוא קירוב, מלשון הוא שקרבן

שלם" בלב ועבדהו אביך אלקי את "דע שענינה התורה, פנימיות עם קשור המים ניסוך לידע204ואילו ,
ויראתו לאהבתו ולבוא הקב"ה של כידוע205גדולתו אחת, כמציאות אלקות עם האיחוד נעשה זה ידי שעל ,
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השיחה199) סיום .חסר
בהלכה200) בהמועדים הובא שם. לתענית ארי גבורות ראה

קטז. ע' סוכות זעווין) (לרש"י
וש"נ.201) סע"א. פג, חולין

רע"א.202) ה, ח"ג
(קט).203) סמ"ו
ט.204) כח, הימיםֿא דברי
רפ"ב.205) יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

         

עדן נשמתו (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק הייתיו"206פתגם ידעתיו המטה207"אילו עם שמתעסקים באופן זה שאין –
המשכה של באופן אדרבה, אלא למעלה, להעלותו – סוף אין אור עצמות ומגלים שממשיכים ,

עוד ש"אין יורגש והחומרי הגשמי הזה בעולם שגם והחומרי, הגשמי הזה בעולם – בשוה מקום בכל שהוא
28מלבדו"

אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר מסחרים208וכפי שניהל עצים סוחר שהיה קלעצקער, בנימין ר' החסיד אודות
הסךֿהכל, את לכתוב כשהוצרך המסחר, בעניני חשבון עריכת שבעת אירע אחת שפעם כו', בהם והצליח גדולים

– סךֿהכל כתב: המספר, את לכתוב במקום הנה  היתה לא העולם בעניני שהתעסקותו והיינו, !
מלבדו". עוד "אין הוא העולם עניני של שהסךֿהכל אצלו מונח שיהיה לכך סתירה

האפשרות את ונותנת שבנשמה, הסתים את גילוי לידי שמביאה התורה, פנימיות ידי על נעשה זה וענין
נמצאים כאשר שגם כך הוא, ברוך סוף אין אור ומהות עצמות בעולם שיאיר שבעולם, הסתים את גם לגלות
מלבדו". עוד ש"אין – דערביי האלטן טאקע און – להכריז מעשה בשעת יכולים העולם בעניני ועוסקים ַַבעולם

ולהעלות לקרב התורה פנימיות של ענינה שאין כיון – היום חובת אלא הקרבן חובת אינו המים שניסוך וזהו
קדש" ד"מקראי הענין כללות שזהו למטה, הקדושה המשכת לפעול אלא לאלקות, המטה שקורין209את ,

החיוב בו שיש יום הסוכות, חג דידן, ובנדון טוב, יום נעשה זה ידי ועל חול, ביום הקודש את וממשיכים
המים. דניסוך

:הקרבן הקרבת קודם גם להיות יכול המים שניסוך מובן זה פי ועל .
ובבוא האלקות, עם ההתאחדות ישנה למעלה מצד הרי – מלמעלה ההמשכה עם קשור המים שניסוך כיון

מכסים" לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה "כי שכתוב כמו בפועל, גם יתגלה ה'152הזמן יהיה ההוא "ביום
אחד" ושמו מעשה210אחד מחוסר הוי לא זמן ומחוסר ,211.

דכיסופא נהמא של באופן אצלם יהיה לא זה שענין האפשרות ניתנה ישראל שלבני ידי212אלא, על אם כי ,
אחישנה" ד"בעתה באופן זאת לפעול היכולת להם וניתנה דוקא, ,213עבודתם

צורך אין – זו לעבודה המוכשר הזמן של הראשון הרגע מגיע כאשר ומיד; תיכף זאת לעשות יש ולכן,
חיים, מים הבאר אל ולילך להתחיל מיד יכולים אלא בזה, וכיוצא הקרבן הקרבת על השמש, לזריחת להמתין

כו'. המים ולשאוב השילוח, מעין

מה נשאר לא שכבר (לאחרי הטוענים ישנם הרי – התורה פנימיות עם קשור זה שענין כיון אמנם, .
וכו' מוכשרים ואינם בטהרה, שאינם ומצבם מעמדם בידעם התורה פנימיות ללמוד הם יכולים כיצד לטעון...)

וכו'.
מקוה: ידי על הטהרה ענין שישנו – זה על והמענה

על ואף . . הוא החוקים מכלל הטומאות מן "הטבילה מקוואות: הלכות בסוף הרמב"ם שכתב מה ובהקדם
המכוין כך דבר, בגופו נתחדש שלא פי על ואף טהור שטבל כיון לטהר לבו שהמכוין כשם בדבר, יש רמז כן פי

ה ודעות האון מחשבות שהן הנפשות מטומאות נפשו לטהר העצותלבו מאותן לפרוש . . רעות  
 שכתוב כמו לבוא, דלעתיד ומצב המעמד דרך על שזהו – כמים152" ה' את דעה הארץ מלאה "כי

מכסים". לים

סאה ארבעים הוא המקוה שיעור בפוסקים214והנה, דעות יש – למעין בנוגע בכל215. מטהר שמעין שזה
סאה. ארבעים של השיעור שזהו בהם, עולה גופו שכל מים להיות צריך באדם ואילו בכלים, אלא אינו שהוא

הדעות. לכל טהור הוא הרי – בהם עולה גופו שכל סאה בארבעים אופן, ובכל
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יומא211) הכלליםראה קונטרס בשד"ח הנסמן וש"נ. סע"ב. סב,
קסא. כלל המ"ם מערכת ג) (כרך

ע"ד.212) ריש ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
א.213) צח, סנהדרין וראה כב. ס, ישעי'
רא.214) ר"ס יו"ד טושו"ע ה"ח. פ"ט רפ"ד. מקואות הל' רמב"ם
שם.215) טור פ"ט. שם משנה כסף ראה



כט          

עדן נשמתו (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק הייתיו"206פתגם ידעתיו המטה207"אילו עם שמתעסקים באופן זה שאין –
המשכה של באופן אדרבה, אלא למעלה, להעלותו – סוף אין אור עצמות ומגלים שממשיכים ,

עוד ש"אין יורגש והחומרי הגשמי הזה בעולם שגם והחומרי, הגשמי הזה בעולם – בשוה מקום בכל שהוא
28מלבדו"

אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר מסחרים208וכפי שניהל עצים סוחר שהיה קלעצקער, בנימין ר' החסיד אודות
הסךֿהכל, את לכתוב כשהוצרך המסחר, בעניני חשבון עריכת שבעת אירע אחת שפעם כו', בהם והצליח גדולים

– סךֿהכל כתב: המספר, את לכתוב במקום הנה  היתה לא העולם בעניני שהתעסקותו והיינו, !
מלבדו". עוד "אין הוא העולם עניני של שהסךֿהכל אצלו מונח שיהיה לכך סתירה

האפשרות את ונותנת שבנשמה, הסתים את גילוי לידי שמביאה התורה, פנימיות ידי על נעשה זה וענין
נמצאים כאשר שגם כך הוא, ברוך סוף אין אור ומהות עצמות בעולם שיאיר שבעולם, הסתים את גם לגלות
מלבדו". עוד ש"אין – דערביי האלטן טאקע און – להכריז מעשה בשעת יכולים העולם בעניני ועוסקים ַַבעולם

ולהעלות לקרב התורה פנימיות של ענינה שאין כיון – היום חובת אלא הקרבן חובת אינו המים שניסוך וזהו
קדש" ד"מקראי הענין כללות שזהו למטה, הקדושה המשכת לפעול אלא לאלקות, המטה שקורין209את ,

החיוב בו שיש יום הסוכות, חג דידן, ובנדון טוב, יום נעשה זה ידי ועל חול, ביום הקודש את וממשיכים
המים. דניסוך

:הקרבן הקרבת קודם גם להיות יכול המים שניסוך מובן זה פי ועל .
ובבוא האלקות, עם ההתאחדות ישנה למעלה מצד הרי – מלמעלה ההמשכה עם קשור המים שניסוך כיון

מכסים" לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה "כי שכתוב כמו בפועל, גם יתגלה ה'152הזמן יהיה ההוא "ביום
אחד" ושמו מעשה210אחד מחוסר הוי לא זמן ומחוסר ,211.

דכיסופא נהמא של באופן אצלם יהיה לא זה שענין האפשרות ניתנה ישראל שלבני ידי212אלא, על אם כי ,
אחישנה" ד"בעתה באופן זאת לפעול היכולת להם וניתנה דוקא, ,213עבודתם

צורך אין – זו לעבודה המוכשר הזמן של הראשון הרגע מגיע כאשר ומיד; תיכף זאת לעשות יש ולכן,
חיים, מים הבאר אל ולילך להתחיל מיד יכולים אלא בזה, וכיוצא הקרבן הקרבת על השמש, לזריחת להמתין

כו'. המים ולשאוב השילוח, מעין

מה נשאר לא שכבר (לאחרי הטוענים ישנם הרי – התורה פנימיות עם קשור זה שענין כיון אמנם, .
וכו' מוכשרים ואינם בטהרה, שאינם ומצבם מעמדם בידעם התורה פנימיות ללמוד הם יכולים כיצד לטעון...)

וכו'.
מקוה: ידי על הטהרה ענין שישנו – זה על והמענה

על ואף . . הוא החוקים מכלל הטומאות מן "הטבילה מקוואות: הלכות בסוף הרמב"ם שכתב מה ובהקדם
המכוין כך דבר, בגופו נתחדש שלא פי על ואף טהור שטבל כיון לטהר לבו שהמכוין כשם בדבר, יש רמז כן פי

ה ודעות האון מחשבות שהן הנפשות מטומאות נפשו לטהר העצותלבו מאותן לפרוש . . רעות  
 שכתוב כמו לבוא, דלעתיד ומצב המעמד דרך על שזהו – כמים152" ה' את דעה הארץ מלאה "כי

מכסים". לים

סאה ארבעים הוא המקוה שיעור בפוסקים214והנה, דעות יש – למעין בנוגע בכל215. מטהר שמעין שזה
סאה. ארבעים של השיעור שזהו בהם, עולה גופו שכל מים להיות צריך באדם ואילו בכלים, אלא אינו שהוא

הדעות. לכל טהור הוא הרי – בהם עולה גופו שכל סאה בארבעים אופן, ובכל
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וש"נ.209) .189 ע' חט"ז לקו"ש וראה ד. ב. כג, אמור
ט.210) יד, זכרי'

יומא211) הכלליםראה קונטרס בשד"ח הנסמן וש"נ. סע"ב. סב,
קסא. כלל המ"ם מערכת ג) (כרך

ע"ד.212) ריש ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
א.213) צח, סנהדרין וראה כב. ס, ישעי'
רא.214) ר"ס יו"ד טושו"ע ה"ח. פ"ט רפ"ד. מקואות הל' רמב"ם
שם.215) טור פ"ט. שם משנה כסף ראה



ל         

כך מהראש גם למעלה להיות צריכים שהמים היינו, במים, מכוסה להיות צריך גופו שכל – בזה והתנאי
מקודם. שהיה כמו טמא ונשאר טבילה, לו עלתה לא המים, מן למעלה הוא הראש ואם הראש, את גם שמכסים

ב"מי נפשו את שמביא כך על רומזת במקוה שטבילה כיון מובן: אינו שהטבילהולכאורה היינו, ,"
של בענין להיות להיותצריכה צריכים שהמים הסיבה מהי – דוקא שבראש) הראש?(שכל מן

זה ידי על דוקא נעשית שהטהרה – הוא הענין והשכלאך הראש עניןאת שזהו הדעת", ב"מי
"הביטל" אותיות – ידי216ה"טבילה" על הוא הטהרה שענין והיינו, , 217דוקא.

המים: לניסוך המים את שואבים שממנו – השילוח במי גם מרומז זה וענין

במדרש שמצינו כפי – השילוח ממי למדים מקוה השילוח218שיעור מי סאה, ארבעים שצריך למקוה "מנין
לאט ארבעים".219ההולכים בגימטריא ,

ענין עם קשור הטהרה שענין מרומז "ובזה הליכתם אופן הוא במים שדוגמתו – דוקא,דוקא "
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נצוחייא" אינון דישראל "יודעין אזי לסוכה, אותם ומכניסים המינים ארבעת כל את לוקחים "דידן75וכאשר
הכפורים,229נצח" ויום השנה דראש הדין בימי להתמקח צריכים היו שבהם הענינים בכל שמנצחים היינו, ,

הבהמי ונפש הגוף עם הפנימית במלחמה גם יכוליםומנצחים ועכשיו הענינים, בכל שניצחו ומכריזים ויוצאים ת,
כולה. השנה כל על שלם", בלבב רצונך "לעשות – הקב"ה עם יחד – לצאת

***

זה אין דבר של לאמיתתו אבל, ההתוועדות, את להפסיק עתה צריכים – המאוחרת) (השעה הזמן מצד .
הפסק,

על שאף טפח", אפילו ושלישית כהלכתן "שתים הסוכה, לדפנות בנוגע י"ט) (סעיף לעיל האמור דרך על –
– סתום הדופן כל כאילו חשוב זה הרי הפסק שיש פי

ענינים עוד ויש בלילה, מחר ההתוועדות להמשך שמשאירים ד"הקהל" הענין ובפרט ענינים כמה יש שהרי
מחר. ההתוועדות להמשך "הכשר" בבחינת הוא עתה שההפסק כך מחרתיים... בשביל גם שיספיקו

יותר. מאוחר ההתוועדות את להמשיך שנשארים אלה מלבד – אחרונה ברכה עתה יברכו ולכו

ולהמשיך השואבה"), בית שמחת פריילעכע ("א שמחה השואבה" בית "שמחת שתהיה – בברכה ַונסיים
כולה. השנה כל על השמחה

עם במיוחד קשורה זו התוועדות שהרי – תורה של אמות בד' הנמצאים הישיבות לתלמידי מיוחדת וברכה
הפסוק על יונתן בתרגום שכתוב מה פי על – הישיבות הישועה",230תלמידי ממעייני בששון מים "ושאבתם

חדת" אולפן התורה.231"ותקבלון בלימוד הצלחה ברכת – התורה לימוד עם במיוחד קשור זה שענין היינו, ,

בירושלמי כדאיתא – מזה יונה232ויתירה . . הקודש רוח שואבים שמשם שואבה, בית שמה נקרא "למה
הקודש", רוח עליו ושרתה השואבה בית לשמחת ונכנס היה, רגלים מעולי אמיתי בן

אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר כפי אלא הבית, בזמן רק שהיה ענין זה שמענו233ואין שכאשר צדק, הצמח דברי
בפעם בששון, מים ושאבתם המתחיל דבור תורה בלקוטי הדרוש את – התניא בעל הזקן, אדמו"ר – מהרבי
שיבוא – הוא והסוף סוף, אין עד קיבלנו אנו והוסיף: הקודש, רוח שואבים שמשם עלֿדרך זה היה הששית,

משיח,

והענינים זה, שבדרוש הענינים נתבארו שבהם דרושים ועוד הנ"ל, דרוש – החסידות תורת שישנה וכיון
להיו הכח את לכולנו נותנים עכשיו גם הרי – כו' אליהם בנוגעהשייכים רק ולא הקודש, רוח שואבים משם ת

המשיח. ביאת עד סוף, אין עד עילוי, אחר בעילוי ויום, יום בכל גם אלא זה, ללילה

מחט של כחודה פתח לכלֿהפחות שנעשה מאתנו ואחד אחד לכל יתברך השם לשאוב,234יעזור להתחיל
והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו הקב"ה יתן כך הענינים235ואחר את אוהל ויושבי הישיבות לתלמידי ,

כולה, השנה כל על – רבה בשמחה – ולהמשיכם להם, המצטרכים הענינים את עסק ולבעלי להם, המצטרכים
ברוחניות. והן בגשמיות הן

טוב. יום גוטן א שליט"א:) אדמו"ר כ"ק ַ(וסיים
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לי

    
מוגה בלתי

להבין המתחיל דבור מאמר ואמר לנגן צוה כך אחר לסעודה. הקדושות ידיו נטל שליט"א אדמו"ר כ"ק .
תורה. שמחת ענין

***

"קש"ב "פז"ר וסימנם: ענינים, לכמה בנוגע הסוכות חג ימי משבעת חלוק עצרת שמיני .1.
בחסידות להקשיב2ומבואר "קשב", נעשה הישות, ופירור פיזור "פזר", ידי שעל – זה סימן של תוכנו

לכם" תהיה "עצרת – עצרת שמיני של ענינו שזהו דקדושה, הענינים הקליטה3ולקלוט ענין ,4.

" פירושה רי"ש שהאות קש"ב", "פז"ר הסימן בפירוש והנה, .יושבין "שאין רש"י מפרש – עצמו" בפני
בסוכה".

על מורה זה אין ולכאורה הסוכות, חג נסתיים שכבר רק מורה – בסוכה יושבין שאין מה להבין: וצריך
שיחודו לומר אפשר כיצד כן, ואם בסוכה. יושבין אין השנה ימות בכל גם שהרי עצרת, דשמיני הרגל של ענינו

בסוכה"? יושבין "שאין בכך מתבטא עצמו" בפני כ"רגל עצרת שמיני של

לעיל כמדובר – חסידות פי על יובן בזה מפני5והביאור הוא עצרת בשמיני בסוכה יושבין שאין שהטעם
הרגל של ענינו על מורה בסוכה" יושבין ש"אין מובן זה פי ועל בפנימיות, דסוכה המקיף כבר נמשך שאז

עצרת. דשמיני

זה), על והוכחות בראיות צורך אין שבאמת (אף התורה פנימיות דלימוד ההכרח על נוספת הוכחה וזוהי –
ה גם היא הרי עצמה, מצד התורה פנימיות מעלת גודל מלבד שרואיםשכן, ועד דתורה, נגלה של והחיות פנימיות
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וישב2) אוה"ת גם וראה ב. צא, עצרת שמיני דרושי לקו"ת ראה

ב. רסח,
לה.3) כט, פינחס
ובכ"מ.4) א. צא, ד. פח, עצרת שמיני דרושי לקו"ת ראה
ואילך).5) 99 ס"ע ח"ז (תו"מ ואילך ס"ח שמח"ת ליל שיחת
מט"ז.6) פ"ד אבות

א.7) יז, ברכות
מי"ז.8) שם
ואילך.9) סע"ב טז, ב"ב

רפכ"ה.10) תדבא"ר
מי"ב.11) פ"ב אבות
או"ח12) אדה"ז שו"ע ספ"ג. דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי

ס"ב. סקנ"ו

   

בחג מינים ד' מצות קיום לאחרי כי, – שמיניֿעצרת כך ואחר הסוכות חג בא שתחילה המועדים סדר וזהו
יחדיו ישראל בני דכל והאחדות האיגוד הוא שענינה –13הסוכות, עצרת דשמיני להענין להגיע יכולים אזי ,
בחייך". תראה "עולמך ענין שהוא בפנימיות, המקיף המשכת

***

דמוסיפין הענין מצד – תורה דשמחת ביוםֿטוב עדיין אנו עומדים הקודש14. על .15מחול
וקיימא" ש"מקדשא שבת לגבי רק לא הקודש על מחול בהוספה מיוחדת מעלה שיש גם16ולהעיר, אלא ,

שכתוב כמו ביתֿדין, ידי על החודש בקידוש שתלוי טוב יום אתם17לגבי אותם", תקראו אשר ה' מועדי "אלה
כו'" מזידין אפילו אתם שוגגין אפילו "אתם כתיב, אינה18(חסר) טוב ליום בנוגע דין דבית הקביעות כי, –

אבל פלוני, ביום הוא חודש שראש אלא  נעשה בחודש ט"ו יום בבוא אלא בהם, תלויה אינה
הקודש על מחול ההוספה ענין כן שאין מה טוב, יום   ואומרים באים ישראל בני שכאשר ,

פוסקים מעלה של ופמליא שהקב"ה היינו, קודש, נעשה זה הרי קודש, לעשותו חול של זמן להוסיף שרצונם
מדאורייתא" הכפורים יום "דתוס' מודי עלמא כולי הכפורים ליום שבנוגע כך, כדי ועד קודש, הוא זה .19שזמן

להעבר בנוגע חשבונות עשיית ולא וריקודים, השמחה ענין להיות צריך שבו תורה בשמחת אנו עומדים ובכן,
לעיל (כמדובר להעתיד בנוגע ומעשה20או דיבור במחשבה העבודה היא הכל תכלית כן, פי על אף אבל .(

אבל התורה, בלימוד ולא ברגלים, הריקוד בענין הוא העבודה סדר עצמו תורה בשמחת היוםֿיום; בחיי כדבעי
וחסידות. נגלה בעיון ללמוד להתיישב צריכים תורה שמחת לאחרי

– עתה לעורר ברצוני לכך, שלדאבוננוובהתאם בתורה מסויים חלק לימוד אודות – תורה שמחת של
כדלקמן. ערוך, בשולחן חיים" "אורח חלק לימוד והוא, לגמרי, הוזנח כמעט

ללמוד ואחד אחד כל על המוטל החוב אודות לשולחןֿערוך בהקדמה האמצעי אדמו"ר שכתב מה ידוע .
אפשר אי וטריא ושקלא לפלפול בנוגע (שהרי הלימוד עיקר שזהו יעשון, אשר המעשה את לידע ערוך, שולחן
לעתים שהרי ביותר, לפועל שנוגע חיים" "אורח לחלק בנוגע ובפרט האמת), אל הוא מכוון כמה עד לידע

בפועל. למעשה להתנהג כיצד יודעים ולא חיים", ב"אורח פשוטה שאלה מתעוררת תכופות
אורח ערוך שולחן ללמוד דקות, כמה במשך הפחות לכל יום, בכל קביעות לעשות אחד כל צריך ולכן,
בזה. וכיוצא הנהנין, ברכות דיני וכו', לקדושה בתפלה הפסק דיני כמו בפועל, למעשה הצריכות בהלכות חיים,

לו שיש מי לעשות יכול (שזה כו' יוסף ובית בטור הדינים מקורי ללימוד דוקא לאו – בזה הכוונה ועיקר
בתפוצות שנתקבלו ספרים ושאר היטב", ה"באר עם עצמו ערוך השולחן ללימוד אלא חילו), ויישר לכך, זמן

למעלה. גם שנתקבלו מוכח, ישראל, בני אצל שנתקבלו שמזה ישראל,

זה ביום שלמד ההלכות לימוד יסייע שאז ויום, יום בכל הנ"ל הלכות ללמוד הקביעות שתהיה – והעיקר
שאמר הפתגם דרך על לזה, זה וקשורות שייכות התורה הלכות שכל כיון אתמול, שלמד ההלכות את גם לזכור

אדמו"ר מו"ח ד"21כ"ק בבי"ת שמתחילה ארוכה, אחת תיבה היא התורה שכל הרגצ'ובי ראשית"בשם
ישרא כל ד"לעיני בלמ"ד ".ומסתיימת

קב תהיה יחד שלכולם – בזה נוספת ומעלה ללמוד. יעות  .חיים אורח חלק ערוך שולחן ,
מתכסין תלמידים ששה שהיו אילעאי ברבי יהודה רבי על עליו ש"אמרו ממה גם ולהעיר ועוסקין

דעה22בתורה" (דור משה של דורו לגבי גם גדולה מעלה שזוהי של23, דורו היה (שכמעט חזקיה של ודורו (
חז"ל24משיח שדרשו כפי – החן22) אשה25"שקר חזקיה, של דורו זה היופי, והבל ויהושע, משה של דורו זה ,

אחת". ד"טלית המעלה גודל מצד שזהו אילעאי", ברבי יהודה רבי של דורו זה תתהלל, היא ה' יראת
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ואילך.13) 1159 ע' ח"ד בלקו"ש נתבאר יב. פ"ל, ויק"ר ראה
וש"נ.14) א. ט, ר"ה
(המו"ל).15) מאוחרת כבר היתה השעה
א.16) יז, ביצה
לז.17) כג, אמור
א.18) כה, ר"ה
א.19) ל, ביצה ב. קמח, שבת

ואילך).20) 95 ע' ח"ז (תו"מ ואילך ס"ב שמח"ת ליל שיחת
קנה21) חוברת ("רשימות" תש"א מנ"א דד' ה"יומן" רשימת ראה

בתחלתה).
א.22) כ, סנהדרין
וש"נ.23) ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר ראה
א.24) צד, סנהדרין ראה
ל.25) לא, משלי
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לי   

בזה :26והענין

שכתוב כמו הקב"ה, של לבושו שהיא התורה, על קאי – (לבוש) כשלמה".27טלית אור "עוטה

ללמוד צריכים כך – מתקלקל בו משתמשים וכשאין בקביעות, בו להשתמש צריכים (טלית) שלבוש וכשם
מתבלה, הוא הרי ההשתמשות ריבוי ידי שעל בגשמיות לבוש כמו זה שאין ופשוט, יום. בכל בקביעות, תורה

דתורה. בהלבוש בהנמשל, שייך אינו זה שענין כיון

למעשה הנצרכות בהלכות דידן, ובנדון בתורה, אחד ענין ללמוד קביעות יש יחד לכולם שכאשר מובן ומזה
ד" העילוי בזה יש – חיים אורח חלק ערוך שבשולחן הלימוד) עיקר (שזהו ."

***

"הישיבות תלמידי ל"איגוד בנוגע מכבר להמדובר בהמשך כ"ק28. של ברצונו שהיו הענינים אחד שזהו –
לעדמו" קיימים צדיקים דברי והרי אדמו"ר, שכבר29ח התלמידים כל הנה – פועל לידי באים סוף כל וסוף ,

שמח. ניגון וינגנו לחיים, יאמרו בה"איגוד" נרשמו

***

כתב – אידית המדוברת, בשפה ומכתבים שיחות ולהוציאֿלאור לפרסם התחיל אדמו"ר מו"ח כ"ק כאשר .
את לקרוא יוכלו חב"ד ובנות נשי שגם כדי הוא, לכך הטעמים שאחד הקודש, בארץ החסידים לאחד במכתבו
הנשים של עבודתן בכללות חיות יתוסף ידם על אשר, וכו', צדיקים סיפורי ישנם שבהם והמכתבים השיחות

אותן לידע להן הצריכות ההלכות ללימוד בנוגע הן – בידיהן30והבנות שניתן החינוך ענין לכללות בנוגע והן ,
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(26.60 ע' ח"ד תו"מ גם ראה
ב.27) קד, תהלים
דחוה"מ28) ג' שיחת ואילך. 299 ע' שם מנחם תורת בארוכה ראה

ואילך). 83 ע' ח"ז (תו"מ ואילך סכ"ז סוכות
ח"י29) שלט. ע' ח"ד תקעו. ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

שכט. ע' חי"א קמו. ע'
ספ"א.30) לאדה"ז ת"ת הל' ראה

ואילך.31) 34 ס"ע לנער" "חנוך בקונטרס הובא א. מד, של"ה ראה
ח.32) ע' ח"ז (אג"ק זו שנה מ"ח וי"א אדר"ח מכתבי גם ראה
ל). ס"ע
ובכ"מ.33) ואילך. סע"ד ה, בראשית תו"א ראה
של34) הראשון הארצי ל"כינוס זו שנה דחוהמ"ס א' מברק ראה

ע' ח"ז שליט"א אדמו"ר כ"ק אג"ק – ת"ו" באה"ק חב"ד ובנות נשי
בהערות. שם ובהנסמן ג,

   

וימהרו ל"הזמנות", ימתינו שלא להן ימסרו – חב"ד ובנות נשי של ואבותיהן בעליהן כאן שנמצאים כיון
בראשית. שבת עד האיגוד את לייסד

.מזה להתפעל אין – באיגוד חברות מעט רק תהיינה בתחילה אם שגם להוסיף, ויש .
אברהם" היה "אחד אבינו, מאברהם ללמוד יש כולו35– העולם נגד ויחידי אחד שהיה כן36, פי על ואף ,

– כו'. בתוקף והלך התפעל לא

ולא בתוקף ילכו שכאשר זאת, ועוד חברות, מעט בשביל אפילו כדאית האיגוד שהתייסדות היא האמת
הכתוב ובלשון יותר, האיגוד יתרחב הזמן במשך הנה חברות, מעט שישנם מזה מצער37יתפעלו ראשיתך "והיה

מאד". ישגה ואחריתך

בחסידות מהמבואר הכתוב38ולהעיר לתקיעת39בפירוש בשייכות גו'", במרחב ענני גו' קראתי המיצר "מן
במרחב". "ענני נעשה המיצר", "מן הקריאה ידי על שדוקא – שופר

הוא בזה הפשוט שהפירוש מאד", ישגה ואחריתך מצער ראשיתך "והיה שכתוב למה בנוגע זה דרך ועל
ש  ,"מצער ראשיתך ש"היה הבעש"ט מפרש – מאד" ישגה "אחריתך ראשיתךש40, ש"היה

מאד".מצער", ישגה "אחריתך ,

***

"לדרכו הלך ד"ויעקב הענין מתחיל שבו בזמן עתה אנו עומדים .41.
בזה: והענין

סוכות, הכפורים, יום השנה, דראש הגילויים כל שהיו אמת הן עצמו: את ולשאול חשבון לעשות יכול יהודי
זה, מכל – כדבעי שאינו ומצב במעמד בהיותו – לו יש מה כן, פי על אף אבל תורה, ושמחת עצרת שמיני

לדרכו?! עמו לוקח ומה

נסתלק... שהרבי לאחרי עכשיו, לדרכו עמו לוקח מה – חשבון עושה כאשר זה דרך ועל

בתיבות התורה את שמסיימים ברכה, בפרשת דשמח"ת מהקריאה ונתינתֿכח הוראה יש זה שעל אלא –
לדעתו, הקב"ה דעת והסכימה כו' לעיניהם הלוחות לשבור לבו "שנשאו רש"י ומפרש ישראל", כל "לעיני

ומבואר42שנאמר הלוחות? שבירת של המעלה מהי מובן: אינו ולכאורה – ששברת" כחך יישר שברת, אשר
לתושיה"43בחסידות "כפלים ניתוסף הלוחות שבירת ידי בתורה44שעל היגיעה מעלת וניתוסף שניות, בלוחות

הלוחות" כשבירת צדיקים של מיתתן "קשה ההסתלקות, לענין בנוגע גם מובן ומזה בית45כו'. ("כשריפת
המקדש"46אלקינו" בית מחורבן "יותר מכה47, אינו הקב"ה שהרי עליה, של ענין בשביל היא בזה שהכוונה ,(

תועלת בשביל אלא ושלום, חס להכאיב כדי –48ומייסר .

לילך כח מספיק לו שיש לידע וצריך ברוחו, ליפול לו אין ומצבו, מעמדו על הבט שמבלי – לעניננו לדרכו.ונחזור

" דייקא:וזהו יעקב לדרכו", הלך

ותוכל" אנשים ועם אלקים עם שרית "כי ע"ש "ישראל", בשם לקרותו אפשר שאי אמת שאינו49הן כיון ,
המלעיגים אדם בני מפני מתפעל ואינו אלקים"), עם ("שרית העולם טבע על הבית בעל שנעשה ומצב 50במעמד

אנשים"), ("עם

עקב יו"ד ד"יעקב", המעלה בו יש כן פי על אף וכדברי51אבל היהדות, נקודת מאירה בעקב שגם היינו, ,
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כד.35) לג, יחזקאל
ספמ"ב.36) ב"ר
ז.37) ח, איוב
ובכ"מ.)38 ג. מח, נצבים לקו"ת ראה
ה.39) קיח, תהלים
וש"נ.40) פה. סימן הוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
וש"נ.41) .47 ע' ח"ב תו"מ וראה ב. לב, ויצא – הכתוב לשון
(42.(5 הערה 248 ע' חכ"ו לקו"ש (וראה יב יו"ד, עקב א. לד, תשא
ואילך.43) 35 ע' תש"ו סה"מ ואילך. פו ע' תרס"ו המשך ראה

רפמ"ו.44) שמו"ר וראה ו. יא, איוב
הובא45) יו"ד. אחרי (באבער) תנחומא ה"א. פ"א יומא ָירושלמי

בשוה"ג). 30 ע' חי"ד לקו"ש (וראה ו יו"ד, עה"ת בפרש"י
ב.46) יח, ר"ה
לז.47) פ"א, איכ"ר
(המו"ל).48) זה בענין כשדיבר הרבה בכה שליט"א אדמו"ר כ"ק
כט.49) לב, וישלח
בתחלתו.50) או"ח אדה"ז ושו"ע ורמ"א טור ראה
ויצא.51) ר"פ תו"א וראה בערכו. שכ"ג פרדס פ"ב. ש"ג ע"ח
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לו   

אדמו"ר מו"ח שאפילו52כ"ק ועד מאלקות, נפרד להיות יכול ואינו רוצה אינו יהודי שכל הזקן רבינו בשם
בחרת" "ובנו נאמר יהודי של להגוף הסיפור53בנוגע וכידוע הפשיל54, עדן נשמתו (מהורש"ב) אדמו"ר שכ"ק

ומצוות. תורה הרבה כך כל שפכו שבשבילו (הגוף) הוא יקר כמה – ידו על בהראותו – ואמר שרוולו את

לדרכו. לילך יכול – בהעקב גם שמאירה היהדות נקודת עקב, יו"ד ד"יעקב", הכח – זה ובכח

בהשמחה כי, – תורה דשמחת והריקודים השמחה לאחרי בא לדרכו" הלך ד"ויעקב שהענין גם וזהו
(כמדובר שוים כולם אלא העם, כל לשאר מעשה ואנשי חסידים בין חילוקים אין תורה שבשמחת והריקודים

הענין55לעיל נעשה זה ובכח בשוה. ישראל שבכל היהדות ונקודת הנשמה עצם את ומעורר קשור זה הרי ולכן ,(
לדרכו". הלך ד"ויעקב

התוועדותבמקומותיהם לערוך כדי השדה, לערי לאנ"שהנמצאיםבשליחות משקה נתן שליט"א אדמו"ר ].56[כ"ק

***

בכ ללמוד אדמו"ר מו"ח כ"ק תקנת ידועה ובתניא.. בתהלים שיעור וכן רש"י, פירוש עם חומש פרשה יום ל
השיעור את ללמוד אין היום, שלאחרי בלילה אותם לומדים כאשר שגם – זה דיום לשיעורים ובנוגע

היום" אחר הולך "הלילה זה בענין כי שלפניו, דיום השיעור את אלא פרשת57שלמחרתו סוף ללמוד יש –
בראשית פרשת והתחלת הברכה אלקים".58וזאת ברא "בראשית עם ישראל" כל "לעיני לחבר היינו, ,

שזהו העולם, טבע עם ולהתעסק לצאת שצריך לדרכו", הלך ד"ויעקב הזמן מגיע שכאשר – בזה והענין
הטבע בגימטריא אלקים" ברא) "(בראשית היינו,59ענין ישראל", כל ד"לעיני מהענין הוא לזה הכח אזי ,

מהטבע שלמעלה ענינים ישראל", כל לעיני גו' והמופתים "האותות ישנם היום שגם .60שיודעים

פעמים). ז' – הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון "הבינוני". ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
הזקן. ואדמו"ר המגיד דהבעש"ט – תנועות שלש ניגון ברכה". לכם "והריקותי כלאּפצי". זשוריצי ָ"ניע

שמדרבנן שהו"ע ל"אסרוֿחג", לעבור אנו עומדים אמר: כך כו'"61ואחר סופרים דברי עלי "ערבים אבל, ,62.
תצאו"]. בשמחה "כי לנגן וצוה

***

שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר – המזון ברכת לאחרי

נותנים63מספרים והיו בקטנותה, בוכה היתה שכאשר מהר"ש), אדמו"ר של (בתו לאה דבורה הרבנית על
הפסקה. רק עושה היא אלא מלבכות, חדלה שאינה אומרת היתה אותה, להרגיע דברֿמה לה

שלא יתברך השם ויתן הבאה, חסידית להתוועדות עד הפסקה רק עושה הנני שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
בחיצוניות. רק אלא אמיתי, הפסק זה יהיה

***

אמר: כך ואחר הנאספים, לכל ברכה" של "כוס לחלק צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק

בריא. וחורף טובה, שנה שמח, חג
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ובכ"מ.
שם52) תמוז). כה יום" ב"היום (נעתק שפד ע' ח"ד שלו אג"ק

ועוד. סיון). כא יום" ב"היום (נעתק תקמז ע'
ואילך).53) סע"ב (סט, פמ"ט תניא ראה
גם54) וראה שם. ובהנסמן ,15 ס"ע יד חוברת "רשימות" ראה

שם. ובהנסמן ,332 ע' ח"א תשמ"ז סה"ש
(55.(98 ע' ח"ז (תו"מ ס"ו שמח"ת ליל שיחת
אנ"ש56) באמרו: דמאנטרעאל, לאנ"ש גם משקה ַָנתן

של שליחות זוהי אלא פרנסה, בשביל לא שם נמצאים ַָדמאנטרעאל
מעיינות להפיץ – היא והשליחות כוננו", גבר מצעדי "מה' – הקב"ה
רוסיא יוצאי רק ביניהם הנני רואה אמר: (ואח"כ חוצה החסידות

האמריקאים?). הם היכן ופולין,

שליט"א57) אדמו"ר כ"ק אג"ק וראה וש"נ. סע"א. פג, חולין
שלא. ע' חי"ג

(המו"ל).58) ראשון ביום היתה דשמח"ת הקביעות
(59– והמרגיל (ד"ה פ"ו התשובה שער ר"ח פ"ב. שי"ב פרדס

ובכ"מ. רפ"ו. שעהיוה"א תניא ועוד. א. קפט, א. פט, של"ה ב). קכא,
השיחה.60) וסיום המשך חסר

שאמר מהאראדאק מרדכי ר' אודות הסיפור גם נזכר זה ָָָבענין
ענין להיות צריך צדיקים אצל שגם מטשערנאביל מרדכי ר' ָלהרה"צ

וש"נ). .11 ע' קעט חוברת "רשימות" (ראה עבודה של
סי"ז.61) סתכ"ט או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ובפרש"י.62) א לה, ע"ז
(63.173 ע' ח"א תו"מ גם ראה
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הרמב"ם והגמרא1כותב המשנה פי יום2(על שבכל ,(
להם תיקן "משה כי המועד", "בענין בתורה קוראים טוב

ענינו". מועד בכל קוראין שיהו לישראל

קורין", הן "ומה ואומר ממשיך הוא זו להלכה בהמשך
קריאת בפירוט ומועד. חג בכל נקראת פרשה איזו ומפרט

קורין אחרון טוב "וביום אומר: הוא הסוכות, בימי התורה
ולמחר הבכור... הברכה".3כל וזאת קורין

הברכה" "וזאת פרשת לקריאת שהסיבה מובן, מכך

היא עצרת, שמיני של שני טוב ביום

"ברכת אל המועדות" כל "סוף את לקשר כדי רק [לא

ישראל" את שבירך רבינו שמחת4משה לסמוך "בכדי או ,
החג" לשמחת לסיימה שזכו לסמוך5התורה "כדי או ,

משה" לברכת (שלמה) המלך טעמים6ברכת הם שאלו ,

אלא] צדדיים,

המועד" "בענין היא זו שפרשה .7משום

פרשת שבין ברמז, ולפחות הקשר, מהו להבין: צריך
לבין הברכה" עצרת?"וזאת שמיני של

.
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נאמר עצרת שמיני ושל הסוכות חג של הקרבנות על
"כנגד8בגמרא הם בסוכות שמקריבים הפרים ששבעים ,

עצרת בשמיני שמקריבים יחידי" וה"פר אומות", שבעים
יחידה". אומה "כנגד הוא

ישראל, של ייחודם וניכר מתבטא עצרת בשמיני כלומר,
יחידה".9והבדלותם "אומה – העמים מכל

"וזאת של הקשר את להסביר היה אפשר זה לפי
עצרת לשמיני הפרשה,10הברכה" ובראש בתחילת גם כי ,

ברךלאחר אשר הברכה "וזאת הראשון בפסוק
הציע, שהקדושֿברוךֿהוא מסופר, מותו", לפני משה...

ישמעאל ולבני שעיר לבני התורה את הם11כביכול, אשר –
בכללותן האומות בגמרא12שבעים כנאמר "שהחזירה13,

ישראלעל ורק לקבלה, סירבו הם אך – ולשון" אומה
התורה את קיבלה אשר יחידה", ה"אומה .14היו
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ואילך.1) ה"ח פי"ג תפלה הל'
א.2) לא, מגילה
(3.10 הערה לקמן ראה
שם).4) בתויו"ט (הובא העיר בני פ' מגילה ר"ן
סשפ"ה.5) וויטרי מחזור
תשיעי.6) ליל ד"ה ופירושה סוכות תפלת סדר אבודרהם שם. מח"וו
הברכה7) ש"וזאת ברכה), (בשיורי תרסח סימן סוף לאו"ח יוסף בברכי

החג ענין "וקריית שם: מח"ו גם (וראה עיי"ש. כלל". לרגל שייכא לא
שגם ממה אבל עיקר"). שהיא לפי שמע"צ של ראשון מיום כבר הקדמנוהו
שקוראין יו"ט, כבכל ודלא – הברכה" "וזאת בשמע"צ קוראין ישראל בארץ

דיו"ט הקריאה הברכה"בא"י ש"וזאת הענינים) (בפנימיות לומר יש –
הברכה וזאת קוראין שבחו"ל ומה הבכור". מ"כל יותר המועד" ל"ענין שייכת

ל"ביו"ט (בעיקר) ששייכת לפי הוא .10 הערה לקמן ראה – "
ב.8) נה, סוכה
דסוכות9) פרים הע' הקרבת לאחרי בא עצרת דשמיני אחד" שה"פר ואף

סד"ה (ראה אתך" לזרים ואין לבדך לך ש"יהיו מה דשמע"צ, הענין הרי –
ית', בעצמותו שמיוחדת כמו הנשמה עצם בבחי' הוא תש"י), השמע"צ ביום
לשם, להגיע יכולה אומות) ע' כנגד פרים ע' (הקרבת הבירורים בחי' שאין
(ע' שמע"צ אוה"ת וראה הבירורים. קדימת לאחרי הוא זו בחי' שגילוי אלא
דוקא הוא נה"ב) שרש מתהו, (שלמעלה לשרשה נה"א "התעלות שגם א'תתו)

נה"ב". בירור ע"י
"פר שם) (סוכה הגמרא לשון יומתק אומהועפ"ז ..אף] "

פר נאמר לו) כט, (פנחס שמקריביןשבכתוב שהפר להדגיש בכדי – [
הע' שכנגד פרים הע' הקרבת לאחרי דוקא שבא אף ישראל, כנגד בשמע"צ

הוא –אומות, .מהם
" שם) (סוכה רש"י מ"ש ג"כ שזהו וי"ל אלו בשל רוח וקורת הני'

אף – כיבשלך" – רצוני" ונעשה שאמרתי לפני "נח"ר הקרבנות

מש"כ ע"ד כ"א מציאות שום שם שאין מכיון נש"י, של האמיתי שרש בבחינת
הנח"ר בלחודוהי", ישראל אלא במלכא אשתכחי "לא א) (לב, בזח"ג

הבירורים לשם.שמעבודת מגיע
שמח"ת10) ליום הברכה" ד"וזאת שהשייכות מבואר, ואילך 234 ע' לעיל

] שניהיא יו"ט שהוא זה תורה"מצד ד"שמחת הענין מצד אם] כי ,
שהוא במה משמע"צ.שבו,

" בפנים) לעיל (המובא הרמב"ם לשון דיוק שם מבואר קוריןועפ"ז
– דשש"פ) שני יו"ט גבי "ובשמיני" (כמו "ובתשיעי" ולא – הברכה" וזאת

בא תורה" ד"שמחת הענין "למחר".כי שמע"צ,
ועד ד)שמע"צ שני (יו"ט גם שהוא ביום שמח"ת שקבעו גופא מזה א) אבל:
שהענין מוכח היום, באותו הם ושמח"ת) (שמע"צ הענינים שני ישראל שבארץ
בשוה"ג. – 12 הערה שם לעיל כמבואר ד"שמע"צ", להענין שייך ד"שמח"ת"

" להענין גם שייכת הברכה" "וזאת (המובאב) מהטעם (כדמוכח
להרמב"ם מפיה"מ ולהעיר כו'"). המלך ברכת לסמוך "כדי בפנים) לעיל

" מ"ה) פ"ג ושו"ע(מגילה בטור שגם וי"ל הברכה". וזאת קורין
הערה 236 ע' כדלעיל (ודלא א"וקורין" גם קאי "תשיעי" הלשון סתרס"ט,

.48 הערה לקמן וראה .(23
ב.11) קצב, זח"ג ב. לג, פרשתנו ורש"י ספרי
מה12) שם מבאר ובזה שעט. ע' תרכ"ז סה"מ א'תתמ. ע' פרשתנו אוה"ת

על החזיר.. הקב"ה כי הגם אלו שרים ב' ולשון".ש"חשיב אומה
ב.13) ב, ע"ז
ובכ"ז14) ולשון אומה כל על שהחזירה שע"י ,1309 ע' ח"ד לקו"ש ראה

בחירה בישראל, הקב"ה בחירת נתגלה דוקא, לישראל שמצדנתנה
.עיי"ש ית'.

כי – לשמע"צ הברכה וזאת פ' התחלת של השייכות יותר תומתק ועפ"ז
אומות), ע' כל (שכנגד פרים הע' הקרבת לאחרי שבא אף שבשמע"צ, כמו

ד"אומה הענין אח"כ במהנתגלה גם הוא כן – (9 הערה לעיל (ראה "
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ואילך.1) ה"ח פי"ג תפלה הל'
א.2) לא, מגילה
(3.10 הערה לקמן ראה
שם).4) בתויו"ט (הובא העיר בני פ' מגילה ר"ן
סשפ"ה.5) וויטרי מחזור
תשיעי.6) ליל ד"ה ופירושה סוכות תפלת סדר אבודרהם שם. מח"וו
הברכה7) ש"וזאת ברכה), (בשיורי תרסח סימן סוף לאו"ח יוסף בברכי

החג ענין "וקריית שם: מח"ו גם (וראה עיי"ש. כלל". לרגל שייכא לא
שגם ממה אבל עיקר"). שהיא לפי שמע"צ של ראשון מיום כבר הקדמנוהו
שקוראין יו"ט, כבכל ודלא – הברכה" "וזאת בשמע"צ קוראין ישראל בארץ

דיו"ט הקריאה הברכה"בא"י ש"וזאת הענינים) (בפנימיות לומר יש –
הברכה וזאת קוראין שבחו"ל ומה הבכור". מ"כל יותר המועד" ל"ענין שייכת

ל"ביו"ט (בעיקר) ששייכת לפי הוא .10 הערה לקמן ראה – "
ב.8) נה, סוכה
דסוכות9) פרים הע' הקרבת לאחרי בא עצרת דשמיני אחד" שה"פר ואף

סד"ה (ראה אתך" לזרים ואין לבדך לך ש"יהיו מה דשמע"צ, הענין הרי –
ית', בעצמותו שמיוחדת כמו הנשמה עצם בבחי' הוא תש"י), השמע"צ ביום
לשם, להגיע יכולה אומות) ע' כנגד פרים ע' (הקרבת הבירורים בחי' שאין
(ע' שמע"צ אוה"ת וראה הבירורים. קדימת לאחרי הוא זו בחי' שגילוי אלא
דוקא הוא נה"ב) שרש מתהו, (שלמעלה לשרשה נה"א "התעלות שגם א'תתו)

נה"ב". בירור ע"י
"פר שם) (סוכה הגמרא לשון יומתק אומהועפ"ז ..אף] "

פר נאמר לו) כט, (פנחס שמקריביןשבכתוב שהפר להדגיש בכדי – [
הע' שכנגד פרים הע' הקרבת לאחרי דוקא שבא אף ישראל, כנגד בשמע"צ

הוא –אומות, .מהם
" שם) (סוכה רש"י מ"ש ג"כ שזהו וי"ל אלו בשל רוח וקורת הני'

אף – כיבשלך" – רצוני" ונעשה שאמרתי לפני "נח"ר הקרבנות

מש"כ ע"ד כ"א מציאות שום שם שאין מכיון נש"י, של האמיתי שרש בבחינת
הנח"ר בלחודוהי", ישראל אלא במלכא אשתכחי "לא א) (לב, בזח"ג

הבירורים לשם.שמעבודת מגיע
שמח"ת10) ליום הברכה" ד"וזאת שהשייכות מבואר, ואילך 234 ע' לעיל

] שניהיא יו"ט שהוא זה תורה"מצד ד"שמחת הענין מצד אם] כי ,
שהוא במה משמע"צ.שבו,

" בפנים) לעיל (המובא הרמב"ם לשון דיוק שם מבואר קוריןועפ"ז
– דשש"פ) שני יו"ט גבי "ובשמיני" (כמו "ובתשיעי" ולא – הברכה" וזאת

בא תורה" ד"שמחת הענין "למחר".כי שמע"צ,
ועד ד)שמע"צ שני (יו"ט גם שהוא ביום שמח"ת שקבעו גופא מזה א) אבל:
שהענין מוכח היום, באותו הם ושמח"ת) (שמע"צ הענינים שני ישראל שבארץ
בשוה"ג. – 12 הערה שם לעיל כמבואר ד"שמע"צ", להענין שייך ד"שמח"ת"

" להענין גם שייכת הברכה" "וזאת (המובאב) מהטעם (כדמוכח
להרמב"ם מפיה"מ ולהעיר כו'"). המלך ברכת לסמוך "כדי בפנים) לעיל

" מ"ה) פ"ג ושו"ע(מגילה בטור שגם וי"ל הברכה". וזאת קורין
הערה 236 ע' כדלעיל (ודלא א"וקורין" גם קאי "תשיעי" הלשון סתרס"ט,

.48 הערה לקמן וראה .(23
ב.11) קצב, זח"ג ב. לג, פרשתנו ורש"י ספרי
מה12) שם מבאר ובזה שעט. ע' תרכ"ז סה"מ א'תתמ. ע' פרשתנו אוה"ת

על החזיר.. הקב"ה כי הגם אלו שרים ב' ולשון".ש"חשיב אומה
ב.13) ב, ע"ז
ובכ"ז14) ולשון אומה כל על שהחזירה שע"י ,1309 ע' ח"ד לקו"ש ראה

בחירה בישראל, הקב"ה בחירת נתגלה דוקא, לישראל שמצדנתנה
.עיי"ש ית'.

כי – לשמע"צ הברכה וזאת פ' התחלת של השייכות יותר תומתק ועפ"ז
אומות), ע' כל (שכנגד פרים הע' הקרבת לאחרי שבא אף שבשמע"צ, כמו

ד"אומה הענין אח"כ במהנתגלה גם הוא כן – (9 הערה לעיל (ראה "



לח   

ישראל בין שנוצרה ההבדלה זה: בהסבר די אין אך
השבועות לחג יותר קשורה תורה מתן בזמן האומות לבין
מסיני ש"הוי' לומר, אפשר אי ולכן עצרת, לשמיני מאשר

עצרת. שמיני של המועד" "ענין הוא בא..."

.‚
     

– הפרשה שבסוף ולבאר, להקדים יש זאת להבין כדי
החיתום" אחר הולך "הכל מעלות15והרי התורה מספרת –

בפסוק ומסיימת רבינו, משה על רבים ושבחים טובות
בשבירת העוסק ישראל", כל לעיני משה עשה "אשר

.16הלוחות

שלילי, ענין היא הלוחות שבירת הקושי: מתעורר ומיד
שבמיתת הטוב היפך את להפליא שכשרוצים כך כדי עד
בו שנשתברו כיום קשה שהיא אומרים, צדיקים,

המעלות17הלוחות בין זאת מזכירים מדוע כך, ואם .
"והסכימה ומוסיף זאת מבהיר רש"י משה? של והשבחים

שנאמר לדעתו, הקדושֿברוךֿהוא –18דעת שברת אשר
ששברת". כוחך יישר

שערך מפני הלוחות את שבר משה מובן: אינו אך
אמרה מצוות, מתרי"ג אחד שהוא פסח "ומה קלֿוחומר

וישראל19תורה כאן כולה התורה בו, יאכל לא נכר בן וכל
עלֿאחתֿכמהֿוכמה" של20מומרים, ששבחו מכך, יוצא .

את שכיבד בכך הוא הלוחות שבירת על ולאמשה ,
לגבי אך ל"מומרים", לתיתה בשבירתחפץ הרי –
את לכאורה, הביע, הוא ממעלתם,הלוחות

שתוכנה הברכה", "וזאת פרשת שסיום ייתכן וכיצד
לכך וכהקדמה ישראל", בני את משה... ברך "אשר הוא

את משה ישראלהזכיר היחידים21של בהיותם ,
של למעלתם הנוגד בענין הוא – התורה את שקבלו
מכך שנגרם הלוחות שבירת ענין ובמיוחד ישראל,

" אז היו לתורה?"שישראל ראויים

הלוחות שבירת קשורה כיצד דלעיל, לתמיהה בנוסף
ל" "ישראל כל "לעיני מדוע גם, מובן אין ,"

שהרי, כולה. שבכתב התורה של והחותם הסיום הוא
אל "דבר היא התורה של מהותה ,"22לכאורה:

לתורה אפילו קדמו שהם המוכיח ייתכן23ענין וכיצד ,24

של משבחם ההיפך (1 שהוא: בענין תסיים שהתורה
קהלכם"? כל אל ה' "דבר של הלוחות שבירת (2 ישראל,

לומר יש הלוחות,25לפיכך בשבירת משה שמעלת ,
כוחך "יישר הקדושֿברוךֿהוא לו אמר כך על אשר
להלן. שיוסבר כפי ישראל, לגבי גם מעלה היא ששברת",

.„
     

כוח" ה"יישר שאת ולציין, להקדים יש זאת להבין כדי
למשה הקדושֿברוךֿהוא נתן לא הלוחות שבירת על
אלא ההר, על שוב עלה כאשר מיד למחרת, או יום באותו
הקדושֿברוךֿ כאשר הלוחות: שבירת לאחר יום ארבעים
"הלוחות לו אמר הוא אז רק לך...", "פסל לו הורה הוא
ולכאורה: ששברת". כוחך יישר – שברת אשר הראשונים
כוחך"? "יישר מיד הקדושֿברוךֿהוא לו אמר לא מדוע

שברת" "אשר הפסוק על מפליא: מכך שנאמר26יותר
כדלעיל, הלוחות, שבירת לאחר יום רש"יארבעים

"וזאת פרשת בסוף אלא ששברת", כוחך "יישר מפרש
רק – מכן לאחר שנה ארבעים כמעט שנאמרה הברכה",
שברת", "אשר המלים של שהמשמעות רש"י מפרש אז

שנאמרו  ."ששברת כוחך "יישר היא ,

ההוכחה שאת כיון הוא, לכך הפשוט הטעם אמנם,
כל "לעיני במלים רק רש"י מוצא הפשט פי על כך לפרש

מובן,27ישראל" מדוייקים, בתורה הפרטים שכל כיון אך ,
בעת למשה הקדושֿברוךֿהוא שנתן כוח" שה"יישר

לך", "פסל משה...אמירת "ויעל כאשר עתה, רק
נבו...". הר אל
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על התורה את הקב"ה שהחזיר  שעי"ז הברכה) וזאת פ' (התחלת
בחירת כלל.נתגלה שם שייכות לאוה"ע שאין בישראל, ית'

א.15) יב, ברכות
ברכה.16) ס"פ ורש"י ספרי
ו.17) יו"ד, עקב רש"י
ב.18) יו"ד, עקב א. לד, תשא
מג.19) יב, בא
יט.20) לב, תשא ורש"י א. פז, שבת
פרשתנו.21) ריש רש"י ראה
ה22) שצפה אילולי ד: פ"א, ב"ר אתראה לקבל עתידין ישראל ש.. קב"ה

כו'. בנ"י את צו כותב הי' לא התורה

פי"ד.23) תנדבא"ר גם וראה שם. ב"ר
מוסיף24) זה שמטעם לומר, ויש בטוב. לסיים שצריך – להתמי' נוסף

ששברת"] כחך "יישר התיבות [אחרי ראשון) שבדפוס הנוסח (לפי רש"י
שיסיים מספיק הי' ישראל" כל "לעיני התיבות שלפירוש אף – "אשריך..."*

בטוב. לסיים בכדי – ששברת" כחך ב"יישר
ואילך.25) 217 ע' חל"ד לקו"ש וראה
לב"ב26) מהרש"א חדא"ג ראה – ב) (יו"ד, עקב או א) (לד, תשא בפ'

שברת. אשר ד"ה א יד,
מונה27) כו'" הלוחות לשבור לבו שנשאו – ישראל כל ש"לעיני מכיון כי

גבי "והסכימההכתוב להוסיף רש"י הוכרח לכן משה, של
כו'".
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הוא: לכך ההסבר

בגמרא נאמר העגל חטא את28על ישראל עשו "לא
תשובה", לבעלי פה פתחון ליתן אלא העגל

ולשכנ ישראל על לשלוט הרע ליצר לעשותאיפשר עם
למעלה להגיע כדי העגל ביטול29את – התשובה של
יותר האדם והתעלות החטא.30החטא, לפני מאשר

חטא תוצאת – הלוחות שבירת לגבי גם מובן מכך
למעלה להגיע כדי הוא, בפנימיות לכך שהטעם – העגל
נעלית לדרגה ועד השבירה, מן להיפך בתורה, המיוחדת
שהם השניים, הלוחות – שברת" אשר מה"לוחות יותר

הראשונים הלוחות לעומת לתושיה" ,31"כפליים

עקב הלוחות, בשבירת משה כוונת שגם לומר, ויש
להם לתת אפשר אי מומרים" ש"ישראל שכיון קלֿוחומר,

כבוד למען רק היתה לא התורה, כדיאת גם אלא ,
בתשובהלגרום .32לשוב

הבן דוחהו33כמשל ש"אביו עד כראוי, מתנהג שאינו
כך ידי על שדוקא אביו", שאינו לו ואומר לביתו חוץ
"שאינו נפשו במר זועק והוא לאביו, הבן אהבת מתגלית
יקרא כשלא ובמכלֿשכן אופן, בשום מאביו ליפרד רוצה

אביו". בשם

"ואשברם במלים הדיוק מובן זה וכפי"34לפי ,
" פרשתנו בסיום גם התורה ישראל",שמדגישה כל

בכך היא הלוחות בשבירת משה של ושבחו מעלתו כי
הלוחות לשבור לבו ידי"35ש"נשאו ועל ,

לתשובה. התעוררו

יום בתמוז, שבעהֿעשר צום יום כיצד מוסבר גם בכך
הלוחות ולשמחה36שבירת לששון ייהפך ,37:

ולשון ל"אומה גרמה הלוחות ששבירת כשרואים עתה,
תענית יום הוא הלוחות שבירת יום בהם", אך35שולטת .

תתגלה כאשר לבוא, שללעתיד התשובה מעלת
התחילה אשר העגל, חטא על "38ישראל ידי על
השניים הלוחות מעלת וכן שבעה39לעיניכם", ייהפך אז ,

יום בתמוז, ושמחה.עשר ששון ליום הלוחות,

על בציווי רק ששברת" כוחך "יישר נאמר ולכן
השניים, העשיה),הלוחות (עולם מקרא של

הראה כאשר הברכה", "וזאת בסוף רק הדבר מתבטא
האחרון" היום "עד למשה דוקא40הקדושֿברוךֿהוא כי ,

שבירת ידי על ישראל הגיעו שאליה המעלה מתגלית אז
הלוחות.

.Â
‰ ÂÂ‰   ‰Â 

"וזאת פרשת של הקשר יובן לעיל האמור כל לפי
עצרת: שמיני של המועד" ל"ענין הברכה"

החסידות בתורת נקבעה41מוסבר תורה" ש"שמחת ,
להיות צריכה היתה שלכאורה למרות עצרת, שמיני ביום
היא התורה ששמחת משום תורה, מתן זמן השבועות, בחג
השמחה אשר הכיפורים, ביום שניתנו השניים הלוחות על
הראשונים, הלוחות על מהשמחה יותר גדולה עליהם

הכיפורים" יום שאחר האחרון "יום הוא עצרת .42ושמיני

את המביע ישראל" כל "לעיני של שהענין יוצא, מכך
לשמחת דומה כדלעיל, השניים, הלוחות של מעלתם

תורה.
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שם.28) פירש"י ב. ד, ע"ז
צב,29) תהלים (מדרש וכו' אדה"ר כבר הורה – בכלל התשובה ענין כי

לראובן). בנוגע – יט פפ"ד, ב"ר גם וראה ב.
אין30) גמורים צדיקים אפילו עומדין תשובה שבעלי במקום וכמחז"ל

לד, ברכות אבהו ר' כדעת – ה"ד פ"ז תשובה הל' (רמב"ם שם לעמוד יכולים
.((361 ע' חי"ד לקו"ש בהערה. 183 ע' תש"ט סה"מ (וראה ב

(כבברכות עומדין" "אינם ולא – לעמוד" יכולים "אין שמהלשון ולהעיר,
ה"יכולת" מבחי' אפילו למעלה הוא עומדין שבע"ת שהמקום משמע – שם)
דצדיקים. ובכ"מ)] פי"ד. תש"ט המיצר מן ד"ה (ראה – "כח" מבחי' [שנעלה

רפמ"ו.31) שמו"ר
שם.32) שבת מתוספות להעיר
אחר).33) (לענין קכג ע' ריש וארא באוה"ת
יז.34) ט, עקב
ברכה.35) ס"פ רש"י
הבקעת36) מצד בעיקר הוא התענית שתיקון ואף סע"א. כו, תענית משנה

סתקמ"ט)] או"ח (טור בו בט' הרביעי צום תיקנו שבתחילה י"א [שלכן העיר

בתמוז בי"ז שאירעו דברים" ה"חמשה שכל משמע, הענין מפשטות הרי –
שהוכפלו ולצרות העיר להבקעת שם: בטור שמסיים וכמו להתענית. שייכים
ערכין א. כט, (תענית חייב ליום חובה דמגלגלין.. הענין שמצד להעיר ועוד בו.

הלוחות. בשבירת הייתה חובה יום שזהו הקביעות הרי ב) יא,
בהערה.37) 253 ע' חי"ט לקו"ש וראה שם. המצו"ד וכפי' יט ח, זכרי'

ואילך. 414 ע' חט"ו .31 הערה 355 ע' ח"ח לקו"ש
מובן38) א) קב, (סנה' העגל לחטא – ופקדתי פקדי ביום כי ומכיון

לגמרי. החטא כשיבטל לעת"ל אך תהי' התשובה ששלימות
בבלי39) דתלמוד להמעלה [בנוגע צב) (ס"ע תרס"ו לך ויתן מד"ה להעיר

לוחות לגבי השניות שבלוחות המעלה בדוגמת שהיא ירושלמי, תלמוד לגבי
לעתיד". יהי' מזה הגילוי ש"עיקר צג)] ע' (שם הראשונות

ב.40) לד, פרשתנו ורש"י ספרי
בהמשך41) – תרס"ז ביוהשמע"צ ד"ה ואילך. א'תשעט ע' שמע"צ אוה"ת

ועוד. (בתחלתו). תש"ו (בסופו). תרס"ו
שם.42) אוה"ת
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הוא: לכך ההסבר

בגמרא נאמר העגל חטא את28על ישראל עשו "לא
תשובה", לבעלי פה פתחון ליתן אלא העגל

ולשכנ ישראל על לשלוט הרע ליצר לעשותאיפשר עם
למעלה להגיע כדי העגל ביטול29את – התשובה של
יותר האדם והתעלות החטא.30החטא, לפני מאשר

חטא תוצאת – הלוחות שבירת לגבי גם מובן מכך
למעלה להגיע כדי הוא, בפנימיות לכך שהטעם – העגל
נעלית לדרגה ועד השבירה, מן להיפך בתורה, המיוחדת
שהם השניים, הלוחות – שברת" אשר מה"לוחות יותר

הראשונים הלוחות לעומת לתושיה" ,31"כפליים

עקב הלוחות, בשבירת משה כוונת שגם לומר, ויש
להם לתת אפשר אי מומרים" ש"ישראל שכיון קלֿוחומר,

כבוד למען רק היתה לא התורה, כדיאת גם אלא ,
בתשובהלגרום .32לשוב

הבן דוחהו33כמשל ש"אביו עד כראוי, מתנהג שאינו
כך ידי על שדוקא אביו", שאינו לו ואומר לביתו חוץ
"שאינו נפשו במר זועק והוא לאביו, הבן אהבת מתגלית
יקרא כשלא ובמכלֿשכן אופן, בשום מאביו ליפרד רוצה

אביו". בשם

"ואשברם במלים הדיוק מובן זה וכפי"34לפי ,
" פרשתנו בסיום גם התורה ישראל",שמדגישה כל

בכך היא הלוחות בשבירת משה של ושבחו מעלתו כי
הלוחות לשבור לבו ידי"35ש"נשאו ועל ,

לתשובה. התעוררו

יום בתמוז, שבעהֿעשר צום יום כיצד מוסבר גם בכך
הלוחות ולשמחה36שבירת לששון ייהפך ,37:

ולשון ל"אומה גרמה הלוחות ששבירת כשרואים עתה,
תענית יום הוא הלוחות שבירת יום בהם", אך35שולטת .

תתגלה כאשר לבוא, שללעתיד התשובה מעלת
התחילה אשר העגל, חטא על "38ישראל ידי על
השניים הלוחות מעלת וכן שבעה39לעיניכם", ייהפך אז ,

יום בתמוז, ושמחה.עשר ששון ליום הלוחות,

על בציווי רק ששברת" כוחך "יישר נאמר ולכן
השניים, העשיה),הלוחות (עולם מקרא של

הראה כאשר הברכה", "וזאת בסוף רק הדבר מתבטא
האחרון" היום "עד למשה דוקא40הקדושֿברוךֿהוא כי ,

שבירת ידי על ישראל הגיעו שאליה המעלה מתגלית אז
הלוחות.

.Â
‰ ÂÂ‰   ‰Â 

"וזאת פרשת של הקשר יובן לעיל האמור כל לפי
עצרת: שמיני של המועד" ל"ענין הברכה"

החסידות בתורת נקבעה41מוסבר תורה" ש"שמחת ,
להיות צריכה היתה שלכאורה למרות עצרת, שמיני ביום
היא התורה ששמחת משום תורה, מתן זמן השבועות, בחג
השמחה אשר הכיפורים, ביום שניתנו השניים הלוחות על
הראשונים, הלוחות על מהשמחה יותר גדולה עליהם

הכיפורים" יום שאחר האחרון "יום הוא עצרת .42ושמיני

את המביע ישראל" כל "לעיני של שהענין יוצא, מכך
לשמחת דומה כדלעיל, השניים, הלוחות של מעלתם

תורה.
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שם.28) פירש"י ב. ד, ע"ז
צב,29) תהלים (מדרש וכו' אדה"ר כבר הורה – בכלל התשובה ענין כי

לראובן). בנוגע – יט פפ"ד, ב"ר גם וראה ב.
אין30) גמורים צדיקים אפילו עומדין תשובה שבעלי במקום וכמחז"ל

לד, ברכות אבהו ר' כדעת – ה"ד פ"ז תשובה הל' (רמב"ם שם לעמוד יכולים
.((361 ע' חי"ד לקו"ש בהערה. 183 ע' תש"ט סה"מ (וראה ב

(כבברכות עומדין" "אינם ולא – לעמוד" יכולים "אין שמהלשון ולהעיר,
ה"יכולת" מבחי' אפילו למעלה הוא עומדין שבע"ת שהמקום משמע – שם)
דצדיקים. ובכ"מ)] פי"ד. תש"ט המיצר מן ד"ה (ראה – "כח" מבחי' [שנעלה

רפמ"ו.31) שמו"ר
שם.32) שבת מתוספות להעיר
אחר).33) (לענין קכג ע' ריש וארא באוה"ת
יז.34) ט, עקב
ברכה.35) ס"פ רש"י
הבקעת36) מצד בעיקר הוא התענית שתיקון ואף סע"א. כו, תענית משנה

סתקמ"ט)] או"ח (טור בו בט' הרביעי צום תיקנו שבתחילה י"א [שלכן העיר

בתמוז בי"ז שאירעו דברים" ה"חמשה שכל משמע, הענין מפשטות הרי –
שהוכפלו ולצרות העיר להבקעת שם: בטור שמסיים וכמו להתענית. שייכים
ערכין א. כט, (תענית חייב ליום חובה דמגלגלין.. הענין שמצד להעיר ועוד בו.

הלוחות. בשבירת הייתה חובה יום שזהו הקביעות הרי ב) יא,
בהערה.37) 253 ע' חי"ט לקו"ש וראה שם. המצו"ד וכפי' יט ח, זכרי'

ואילך. 414 ע' חט"ו .31 הערה 355 ע' ח"ח לקו"ש
מובן38) א) קב, (סנה' העגל לחטא – ופקדתי פקדי ביום כי ומכיון

לגמרי. החטא כשיבטל לעת"ל אך תהי' התשובה ששלימות
בבלי39) דתלמוד להמעלה [בנוגע צב) (ס"ע תרס"ו לך ויתן מד"ה להעיר

לוחות לגבי השניות שבלוחות המעלה בדוגמת שהיא ירושלמי, תלמוד לגבי
לעתיד". יהי' מזה הגילוי ש"עיקר צג)] ע' (שם הראשונות

ב.40) לד, פרשתנו ורש"י ספרי
בהמשך41) – תרס"ז ביוהשמע"צ ד"ה ואילך. א'תשעט ע' שמע"צ אוה"ת

ועוד. (בתחלתו). תש"ו (בסופו). תרס"ו
שם.42) אוה"ת



מ   

תורה שמחת של בתורה הקריאה תחילת זאת בכל אך
בלוחות העוסקת בא...", מסיני הוי' הברכה... "וזאת היא

ע גם כי כפיהראשונים, תורה, לשמחת קשור זה נין

להלן. שיוסבר

.Ê
    

הוא: לכך ההסבר

הראשונים, הלוחות (בבחינת צדיקים בין ההבדל
תשובה בעלי לבין זה) במעמד ישראל בני של ודרגתם

הוא, אז) ישראל בני של ודרגתם השניים, הלוחות (בבחינת

התורה. פי על התנהגותו היא הצדיק של ומעלתו שמהותו
לדרגה מגיע תשובה בעל .43מהתורהואילו

הם ישראל הראשונים הלוחות שמצד מובן, מכך
בבחינת הרי השניים, הלוחות מצד אך התורה,

אשר הנשמה, שורש את ומגלה מעוררת התשובה עבודת

) ישראל של לתורה44במחשבהמחשבתם קדמה (45

ישראל ואז –.תורה

הברכה" "וזאת הפרשה וסוף התחלת שבין הקשר זהו
משמעויות: שתי יש תורה" ב"שמחת תורה: שמחת לבין

בתורה שמחים ישראל מגיעים46(א) הם כך ידי ועל ,

התורה את משמחים ישראל (ב) יותר, נעלית .47לדרגה

תורה: בשמחת בתורה שקוראים הענינים שני הם ואלו

את מקבלים שישראל בא...", מסיני "הוי' קוראים בתחילה
מכן ולאחר בה; ושמחים התורה מן ומקבלים התורה,

שישראל ישראל", כל "לעיני – יותר נעלית לדרגה מגיעים
שמחה בה משפיעים שהם עד התורה, מן .48נעלים

.Á
     Á 

כל "סוף – תורה ושמחת עצרת שמיני של התכלית
כל4המועדות" של הכוח את עמם יקחו שישראל היא, –

השנה, כל במשך ובמצוות בתורה לעבודתם המועדים
ענין גם לדרכו". הלך "ויעקב של הרוחנית בעבודה

ישראל": כל ב"לעיני נרמז

והסתר העלם מלשון לעולם, יוצא יהודי הוא49כאשר ,
להיבהל מול50עלול להתייצב בכוחי כיצד ולחשוב:

עלי? המוטל את ולבצע שבעולם החושך

של במצב שאפילו מעניננו, ההוראה נלמדת כך על –
הקדושֿברוךֿ אמר הלוחות, כשבירת עצום כה והסתר העלם
ידי על גם להתעלות יהודי של שבכוחו כוחך", "יישר הוא
השבירה, לפני שהיה מכפי יותר גבוהה מעלה כדי ועד כך,

בתורה קוראים ישראל" כל "לעיני לאחר מיד ולכן,
יהודי על הארץ": ואת השמים את אלקים ברא "בראשית
שבעולם, ומההסתר מההעלם להיבהל לו שאל לדעת,

חד כולא הוא בריך וקודשא שישראל כיון לכן51שהרי ,
יהודי של בכוחו שרוי, העולם יהיה שבו מצב בכל

חדש עולם אתה52"לברוא" כי פעול כל "וידע שבו עולם ,
משלה" בכל ומלכותו מלך, ישראל אלקי הוי' .53פעלתו...
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וראה43) ובכ"מ. ותשובה. וידוי מצות דרמ"צ ג. כו, אחרי לקו"ת ראה
שם. ובהערות 162 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש

המשך44) בֿג. יט, שה"ש לקו"ת וראה ב. צג, תהלים מדרש ד. פ"א, ב"ר
ועוד. תפה). ע' – (תרס"ז עומדין אין וד"ה במדב"ס גו' וידבר ד"ה תרס"ו

ועוד.45) שם. במדב"ס גו' וידבר ד"ה שם. לקו"ת וראה שם. ב"ר
או"ח46) (רמ"א תורה" של לגמרה ש"שמחין.. דשמח"ת, הענין כפשטות

שם). טור גם וראה סתרס"ט.
ותש"ו47) תש"ה שמח"ת ענין להבין ד"ה .72 .68 ע' תרצ"ט סה"מ

הבאה). בהערה (הובא ע"ב ריש רנו, זח"ג גם וראה וסוף). (בתחלה
שמע"צ48) – ענינים לשני הברכה וזאת שבפ' אלו ענינים שני לקשר ויש

התורה, ציווי מצד – היו"ט ככל הוא שמע"צ :(10 הערה לעיל (ראה ושמח"ת
תורה" "שמחת משא"כ מהתורה; ישראל מקבלים דשמע"צ הגילוי ובמילא

אשר ישראל, של מנהגן – הוספה אם) כי התורה, ציווי מצד (לא היא

כו') והמנהגות והגזירות התקנות רפ"א: ממרים הל' רמב"ם וראה (נעשה. הוא
ישראל למעבד "ונוהגין – בתורה ומשפיעים מוסיפים שישראל ..

 ובארוכה .12 הערה 234 ע' לעיל וראה שם. (זח"ג דילי'" בכתר
ואילך). 381 ע' חי"ט לקו"ש –

(בתחלתו).49) ש"ת ג"ד על ד"ה ד. לז, שלח לקו"ת
לקו"ת50) (ראה רגלים בלי שנה כחצי ישנו שמח"ת שאחרי ובפרט,

הוי'" "שמש בחי' כ"כ מאיר אינו החורף שבימי לזה נוסף ב), צח, פרשתנו
תש"ו). שמח"ת ענין להבין מסד"ה ולהעיר .3 ע' ח"א [המתורגם] (לקו"ש

(51.39 הערה 246 ע' ח"ה בלקו"ש נסמן
פצ"ח,52) (ב"ר ממרז"ל ובאוה"תלהעיר עולמות, בורא אביכם אף ג)

קסב, ח"ב א. מז, זח"א גם וראה ישראל. בני כל על דקאי – ב רנח, בראשית
ועוד. ע"ב. ריש

דר"ה.53) התפלה נוסח

             

תשרי י"ז שני יום
אגרתכב          

יוםשנֿישלישיי"זֿי"חתשרי

תשרי י"ח שלישי יום
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א.15. ה, ˘ËÈÏ"‡:16.ברכות "‡ " ."(?כמות) רוב ובמשל (איכות?) גודל כ' דבנמשל ד.17."צ"ע ד, 18".ישעי' 
:‡"ËÈÏ˘ "‡."את - ˘ËÈÏ"‡:19."בכתוב "‡ " ."חמץ דביעור ליה"ר הכולל מש' ‡20"."להעיר " 

:‡"ËÈÏ˘."שם פרש"י ח.21."וראה לו, ד.22.תהלים סג, ˘ËÈÏ"‡:23.שם "‡ " טרדותי צ"ל דלכאורה - בדפוסים "לברר
כההמשך". רבים ˘ËÈÏ"‡:24.ל' "‡ " ."[שלאח"ז כאן ל' כמה [וכן - הסדר) (בהיפך יח פח, תהלים 25"."ע"ד 



מי              

תשרי י"ז שני יום
אגרתכב          

יוםשנֿישלישיי"זֿי"חתשרי

תשרי י"ח שלישי יום
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א.15. ה, ˘ËÈÏ"‡:16.ברכות "‡ " ."(?כמות) רוב ובמשל (איכות?) גודל כ' דבנמשל ד.17."צ"ע ד, 18".ישעי' 
:‡"ËÈÏ˘ "‡."את - ˘ËÈÏ"‡:19."בכתוב "‡ " ."חמץ דביעור ליה"ר הכולל מש' ‡20"."להעיר " 

:‡"ËÈÏ˘."שם פרש"י ח.21."וראה לו, ד.22.תהלים סג, ˘ËÈÏ"‡:23.שם "‡ " טרדותי צ"ל דלכאורה - בדפוסים "לברר
כההמשך". רבים ˘ËÈÏ"‡:24.ל' "‡ " ."[שלאח"ז כאן ל' כמה [וכן - הסדר) (בהיפך יח פח, תהלים 25"."ע"ד 



מי             

תשרי י"ט רביעי יום
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 .ב מו, ישעי' הכתוב לשון ע"ד והוא כבפנים. תיקן התיקון" ב"לוח אבל משא, אוכל לא שלפנינו: ב,26."בתניא תענית
ג.27.א. - ס"ב סק"א ט.28.אדה"ז לב, 29.תשא   ."למעליותא שזהו מובן ה"ו.30."דמזה פ"ב 31.מכות

ט. פי"א, כט.32.דב"ר ז, קהלת - הכתוב מ"ו.33.ל' פ"ד בשינויים,34.אבות זה מארז"ל כן גם מובא פ"ל בתניא   בפ"ל" :
לעבודה בנוגע לפועלמדובר שתביא התבוננות נוגע בזה - וכו' בסומוע"ט היצר במלחמת ,ולכן דוקא ובהנהגה
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להתנהג יכריחו ששכלו ובלבד - לאמונה שייך זה ואין וכו' ממנו הקל (Óדפ' שיצטרף בנוגע מדובר באגה"ק כולנוÏÎÏכו'; - ישראל איש
ÓÓ˘כאיש ש‡' באווארענען שצריך אלא ,Ì‡או בפ' חסרון לו כדלקמן)נדמה וכו' ע"ז יחשוב (אל שיהי'ÔÈÓ‡Èאנשים ÓÓ˘(ובכדי

באמונה ופ'".˘ÓÈÏ‰צ"ל) פ' הנהגת בפרטי יתבונן לא ואדרבא -.35.51 ע' תש"ה יא.36.סה"ש כ, יט.37.שופטים יא, עקב צפני'38.ספרי
ט. יז.39.ג, ח, ˘40‡ÈÏ.זכרי' Ó‡ Î ‰."(א מ, (קדושין נענשין ע"ז מח' על דרק מחז"ל ע"פ בזה הדיוק י"ל ערכין41."אולי

ב. ˘42‡ÈÏ.טו, Ó‡ Î ‰."(קרח (ס"פ בלקו"ת - "למוטב" ז.43."פי' ג, קהלת ע"פ
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להתנהג יכריחו ששכלו ובלבד - לאמונה שייך זה ואין וכו' ממנו הקל (Óדפ' שיצטרף בנוגע מדובר באגה"ק כולנוÏÎÏכו'; - ישראל איש
ÓÓ˘כאיש ש‡' באווארענען שצריך אלא ,Ì‡או בפ' חסרון לו כדלקמן)נדמה וכו' ע"ז יחשוב (אל שיהי'ÔÈÓ‡Èאנשים ÓÓ˘(ובכדי

באמונה ופ'".˘ÓÈÏ‰צ"ל) פ' הנהגת בפרטי יתבונן לא ואדרבא -.35.51 ע' תש"ה יא.36.סה"ש כ, יט.37.שופטים יא, עקב צפני'38.ספרי
ט. יז.39.ג, ח, ˘40‡ÈÏ.זכרי' Ó‡ Î ‰."(א מ, (קדושין נענשין ע"ז מח' על דרק מחז"ל ע"פ בזה הדיוק י"ל ערכין41."אולי

ב. ˘42‡ÈÏ.טו, Ó‡ Î ‰."(קרח (ס"פ בלקו"ת - "למוטב" ז.43."פי' ג, קהלת ע"פ



מי             

תשרי כ' חמישי יום
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יד.1. ד, 2.דניאל   ."א לג, 3."פסחים   ."עיי"ש שם, משנה4."רש"י פ"ג אבות
א.5.ו'. לט, ב.6.סנהדרין יג.7.ו, יב, לד.8.קהלת לה, ב.9.שלח כא, לב.10.ברכות כב, כא.11.אמור טז, תש"ד12.קרח השיחות ספר

.29 ו.13.ע' יב, ב'.14.ישעי' משנה ג' ח.15.פרק ג, איכה

             

תשרי כ"א שישי יום
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.16‡ÈÏ˘ ÂÓ‡  ‰(מ"ב) שם דבאבות בזה, הקושיא שכינהÔÈ‡Âשיושבין˘ÌÈ"ידועה ד"ת ע"פ˘ÈÂ'ביניהם וי"ל ביניהם.
הבי' ע"פ (2 זו. באגה"ק אחרת גירסא (1 ח"ו סוף אבות במגן א. ו, ברכות תקמב. ע' עקב באוה"ת לתרץ˘Ìמשנ"ת יש - מהצ"צ) לקוח (כנראה

.48 שורה 13 הערה רסא ע' מהדו"ק תניא גם ראה ב.17.הנ"ל". קד, ˘18‡ÈÏ.תהלים ÂÓ‡  ‰נר כי הכתוב ע"ז מובא "בכ"מ
דהמלובש ענינים כמה מתגלים "שלמה" שע"י כמו תורתו" "אור אור, תורה ע"י ה'" ש"מאיר ראי' להביא הכוונה כאן אבל - אור ותורה מצוה

שהוא מפני - מצ"ע אור תורה לגבי עילוי שזהו - אור נק' [ולכן יתגלה˘ÓÏ‰בה. אור".‰'שע"י עוטה עה"פ הצ"צ ועיין .[.19 ‰
‡ÈÏ˘ ÂÓ‡."'כו ממקור שזהו טו סו"ס אגה"ק ב.20."ראה לט, קידושין



מה              

תשרי כ"א שישי יום
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.16‡ÈÏ˘ ÂÓ‡  ‰(מ"ב) שם דבאבות בזה, הקושיא שכינהÔÈ‡Âשיושבין˘ÌÈ"ידועה ד"ת ע"פ˘ÈÂ'ביניהם וי"ל ביניהם.
הבי' ע"פ (2 זו. באגה"ק אחרת גירסא (1 ח"ו סוף אבות במגן א. ו, ברכות תקמב. ע' עקב באוה"ת לתרץ˘Ìמשנ"ת יש - מהצ"צ) לקוח (כנראה

.48 שורה 13 הערה רסא ע' מהדו"ק תניא גם ראה ב.17.הנ"ל". קד, ˘18‡ÈÏ.תהלים ÂÓ‡  ‰נר כי הכתוב ע"ז מובא "בכ"מ
דהמלובש ענינים כמה מתגלים "שלמה" שע"י כמו תורתו" "אור אור, תורה ע"י ה'" ש"מאיר ראי' להביא הכוונה כאן אבל - אור ותורה מצוה

שהוא מפני - מצ"ע אור תורה לגבי עילוי שזהו - אור נק' [ולכן יתגלה˘ÓÏ‰בה. אור".‰'שע"י עוטה עה"פ הצ"צ ועיין .[.19 ‰
‡ÈÏ˘ ÂÓ‡."'כו ממקור שזהו טו סו"ס אגה"ק ב.20."ראה לט, קידושין
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יז.21. צ, 22.תהלים   ."'התומ"צ 'עסק שזהו ידינו" ב"מעשה הפי' יג.23."צ"ע סב, 24.תהלים 
 לקבלו"."דלכא שיכול שזהו אלא - החסד מהו - כמעשהו זהו באם ב.25.ורה ק, 26.סנהדרין   

הכח". להם ניתן 27."שלא   ."דצבור גם התפלות מעלים מלאכים שהרי 28."צ"ע   
הכוונה?". - 29."צ"ע   מזלייהו אפילו חזי דלא משום עכצ"ל כו' בפחד ואינם כו' בטלים אינם דהעשרה "והא

והתועלת דניאל. חברי ממצב כמובן הבחירה בטלה - לאו דאם כן להיות ומוכרח א]), ג, [מגילה דניאל בחברי וכמרז"ל בחרדה צ"ל (דאז
להעבודה". (בהעלם) סיוע - שריא 30.97ֿ98.דשכינתא ע'

              

תשרי כ"ב קודש שבת יום
         

תשרי כ"ג ראשון יום
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שם54. אבל י. ב, שמחות ה"י.ÔÈÈÚÂציבור.Èמסכת פ"א אבל הלכות 55‡ÈÏ.רמב"ם Â‡  Úהשי"- כאן ‡ÈÏÂיכות
בנחמת רואה הצבור עם עצמו דהמצער א) (יא, תענית ע"פ -Â."רע"א ל, מברכות ולהעיר .

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

 הרה"ח אי"א נו"נ וכו' 

מו"ה שניאור זלמן שי' הלוי

שלום וברכה!

קבלתי הידיעה בקשת ברכה עבור הנער... שי', ונעם לי להוודע אשר הכל מסתיים בשלום ובטוב, 

ויהי רצון שיחזור לאיתנו לגמרי, והוריו שיחיו יגדלוהו וכל ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים 

מוארים וחדורים באור וחום חסידותי.

והרי מבואר בכ"מ בביאור הכתוב, זאת התורה אדם, שהוא ע"פ השייכות וההשתוות שבין התורה 

ואיש הישראלי, ומרומז גם במאמר חז"ל, רמ"ח אבריו של אדם כנגד רמ"ח מ"ע ושס"ה גידים כנגד שס"ה 

מצות ל"ת, שעפי"ז מובן וגם פשוט, שכמו שהוספה בפנימיות ועצמיות חיות גוף האדם, ה"ז רפואה הכי 

טובה ודרך הכי פשוטה לחיזוק ותוספת בריאות הגוף, כן הוא ממש לבריאות הנשמה, הוספה בפנימיות 

ועצמיות חיות הנשמה, ה"ז מביא חיזוק ותוספת בריאות הנשמה ביותר - וחיות הנשמה הרי תלוי' בתורה 

ועניני', ז.א. שהנ"ל הוא ע"י פנימיות התורה ופנימיות המצות, שהדרך לבוא לזה ואליהם, הוא ג"כ ע"י 

ממעל  אלקה  חלק  שהיא  נשמתו,  בבריאות  תלוי  הישראלי  גוף  שבריאות  וכיון  התורה,  פנימיות  לימוד 

ממש,

כיון שגם גוף הישראלי קדוש הוא,

וכמבואר בתניא פרק מ"ט שעל גוף החומרי, נאמר ובנו בחרת, ומקום הבחירה למעלה ה"ה דוקא 

במהותו ועצמותו ית', כמבואר בכ"מ,

הנה הוספה בלימוד פנימיות התורה, שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות וע"פ מרז"ל לא המדרש 

עיקר אלא המעשה, הליכה בהדרכותי' והנהגותי', הרי זו היא הדרך הישרה והכי טובה, גם בהנוגע לבריאות 

הגוף,

ובילדים בגילו של הנ"ל הרי כל האמור חל הוא על הוריו שיחיו כ"א מהם מתאים לענינו, וק"ל.

ויהי רצון שכמו שהביא הבקשה והידיעה האמורה, כן יבשר טוב גם בעתיד בכל האמור.

בברכה לבשו"ט.



היום יום . . . נ

ה'תש"דיז תשרי, שבת חוהמ"סשבת
ְמָחה ּוְבָצֳהָלה. ׂשִ ם ּבְ ּגַ

ַלַחׁש.  ן ְלָך - אֹוְמִרים ּבְ א ִהיא ְסעּוָדָתא, ְוִיּתֶ ת ַחִיל, ִמְזמֹור ְלָדִוד, ּדָ לֹום ֲעֵליֶכם, ֵאׁשֶ ׁשָ
ְענֹות. ת ֵאין אֹוְמִרים הֹוׁשַ ּבָ ׁשַ ל יֹום ְויֹום. ּבְ סּוֵקי ּכָ יֶהם" ַאֲחֵרי ּפְ מּוָסף - "ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ ּבְ

חומש: ברכה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: כג. בגזירת . . . קלו כלל.

ְך" –  ּבָ ּוְדבּוָקה  ַמֲאָמר "ֲחבּוָקה  ּכְ ֶפׁש,  ּנֶ ּבַ ׁשֶ ְיִחיָדה  ִחיַנת  ּבְ ה  ּלָ ִמְתּגַ ִנְסיֹונֹות  ּדְ ָהֲעבֹוָדה  ְיֵדי  ַעל 
ְמִסיַרת ֶנֶפׁש,  ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּבִ ְך" – ּבְ ֱאֹלקּות, ְוַעל ְיֵדי ֶזה – "טֹוֶעֶנת ֻעּלָ ָמה ּבֶ ׁשָ רּות ַהּנְ ִהְתַקּשְׁ
ְיִחיָדה  ְך  ֶנְהּפַ ּלּות זֹו  ִהְתּגַ ְיֵדי  ַעל  ּדְ ֶפׁש,  ּנֶ ּבַ ׁשֶ ְיִחיָדה  ִחיַנת  ּבְ ה  ּלָ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ְלַיֲחָדְך" –  ה – "ְיִחיָדה  ִהּנֵ
ֲענּוג  ׁש ּתַ ִניִמי, ּוְבֶהְרּגֵ ַחּיּות ּפְ ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּבְ ֶקף ּבְ הּוא ִעְנַין ַהּתֹ ֲהִמית ֶלֱאֹלקּות, ׁשֶ ֶפׁש ַהּבַ ּנֶ ּבַ ׁשֶ
י  ית, ּכִ ָוָאה ֲאִמּתִ ַהׁשְ ִוין ֶאְצלֹו ּבְ ֲעבֹוַדת ה', ּוְבָכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ֵהן ְוָלאו ׁשָ ה ּבַ דֹול ַוֲהָנָאה ְמֻרּבָ ּגָ

ים. ִמּיִ ׁשְ ִעְנָיִנים ַהּגַ ּבָ ֲענּוג ְוטּוב ַטַעם ׁשֶ ּנּו ַהּתַ ִנְלַקח ִמּמֶ

ה'תש"דיח תשרי, ב דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום ראשון

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: וההפרש . . . קלו עמלה בה.

ְעָנא" ֵהן  ַבת "הֹוׁשַ ַעם ַאַחת. אֹוְמִרים ּתֵ א ּפַ יִפים ֶאּלָ יַע", ֲאָבל ֵאין ַמּקִ אֹוְמִרים "אֹום ֲאִני חֹוָמה" ְוַגם "ָאדֹון ַהּמֹוׁשִ
ַעם ַאַחת. ָאר - אֹוְמִרים ַרק ּפַ ַהּשְׁ קֹול ָרם. ּבְ ִליַח ִצּבּור ּבְ אֹוְמָרם ַהּשְׁ אֹוָתם ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ּסֹוף - ּבְ ֹראׁש ְוֵהן ּבַ ּבָ

קֹול ָרם ֵמאֹות "ס" אֹו "ע". ִמְנָהֵגנּו ְלַהְתִחיל ּבְ
אֹות "ת". ִליִמים ּבָ ֵלם, ּוַמׁשְ ף ׁשָ ִקים ַלֲעׂשֹות ֶהּקֵ ְמַדּיְ

ה'תש"דיט תשרי, ג דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: אבל ההשראה . . . 272 לגמרי.

ל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה",  ֵרה "ְוֵאת ּכָ מֹוֶנה־ֶעׂשְ ׁשְ ָאְמרֹו ּבִ ָנה ּבְ ל ַהּשָׁ ּכָ ְסָפִרים[, ׁשֶ ִאיָתא ]מּוָבא ּבַ
ֵמיָלא  ם ַיִין ְלִקּדּוׁש – ְוָאז ּבְ "ל ּגַ ַבד ַהּנַ ר ִמּלְ ָמקֹום ֶאָחד ִנְזּכָ ה ְוֶאְתרֹוג – ּבְ ים ְלַמּצָ ן ְלִחּטִ ָצִריְך ְלַכּוֵ

בּוָאה ְלטֹוָבה. ל ַהּתְ ְהֶיה ּכָ ּתִ

ה'תש"דכ תשרי, ד דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וע"כ . . . כמ"ש בזה"ק.

ְמנּו". ֲאִמיַרת "ָאׁשַ ים ּבַ ּכִ ּמַ יַע ַעד ֶהָחֶזה, ָמקֹום ׁשֶ ְענּוִעים ָצִריְך ְלַהּגִ ֵעת ַהּנִ ּבְ

ַעל ְיֵדי  מֹו ָהִעְנָין ׁשֶ הּו ּכְ ּזֶ ׁש לֹוַמר ׁשֶ ּיֵ ַאַחת ַהִהְתַוֲעדּויֹות, ׁשֶ "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֲעלּות  ְך ִהְתּפַ ְוָקא ָיכֹול ִלְהיֹות ַאַחר ּכָ ַנְפׁשֹו, ַעל ְיֵדי ֶזה ּדַ ְתַמְרֵמר ּבְ ּמִ ה, ׁשֶ ִפּלָ ּקֶֹדם ַהּתְ ַהּכֶֹבד ֹראׁש ׁשֶ

ה. ִפּלָ ּתְ ּדֹות ּבַ ַהּמִ

יום 
שני
תהלים:
מפרק פג
עד פרק פז

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק פח

עד פרק פט

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק צ

עד פרק צו

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק צז

עד פרק קג



ני היום יום . . . 

ה'תש"דכא תשרי, הושענא רבהיום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: ע"כ אהוביי . . . בפירש"י ז"ל שם.

ַעם ַאַחת ִמְקָרא - ָהיּו ְיִחיִדים  ָרָכה" אֹוְמִרים ַרק ּפַ ה "ּבְ ָרׁשָ ם ּפָ ה ּגַ ְעָנא ַרּבָ ִתּקּון ֵליל הֹוׁשַ ּבְ
ְוֵאיָנּה הֹוָרָאה  "י,  ַרׁשִ רּוׁש  ּפֵ ה ִעם  ַרּבָ ְעָנא  הֹוׁשַ ּבְ ְלָאְמָרּה  ם  ִצּוָ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאדֹוִני  ׁשֶ

ְרּגּום. ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ ְמַחת ּתֹוָרה אֹוְמִרים אֹוָתּה ׁשְ ים. ּוְבֶעֶרב ׂשִ ָלַרּבִ
יִנים ַיַחד.  ִדים ג' ַהּמִ ַאּגְ ָאִרים ַרק ַהג' ַהּמְ ַעל ַהּלּוָלב, ְוִנׁשְ ִריכֹות ׁשֶ י ַהּכְ ּתֵ ל ְמִסיִרים ׁשְ ֹקֶדם ַהּלֵ
ְמַחת  ִמיִני ֲעֶצֶרת ְוׂשִ ׁשְ ְדַבׁש, ֲאָבל ֹלא ּבִ רּוַסת ַהּמֹוִציא ּבִ ה טֹוְבִלים ּפְ ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ יִלין. ּבְ ְבׁשִ ֵערּוב ּתַ

ּתֹוָרה.

ה'תש"דכב תשרי, שמיני עצרת ]בארץ ישראל - שמע"צ ושמח"ת[יום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ובשבת קדש . . . יהי רצון.

ַכּלֹות -  ִמיִני ֲעֶצֶרת. ַהְפטֹוָרה: ַוְיִהי ּכְ ֵליל ׁשְ ּיֹום. ַהָקפֹות ּבְ ין ּבַ ְיָלה ּבֵ ּלַ ין ּבַ ה ּבֵ ּכָ ּסֻ ים ְואֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ּבַ ׁשִ ְמַקּדְ
ָרֵאל ַעּמֹו. ּוְלִיׂשְ

ה. ּכָ ִציָאה ִמן ַהּסֻ ּיְ ִהי ָרצֹון" ּבַ ֵאין אֹוְמִרים ַה"ּיְ
ָנה  ֹראׁש ַהּשָׁ ּבְ א ׁשֶ נֹות ְוִיחּוִדים ֶעְליֹוִנים, ֶאּלָ ּוָ ה ִעְנְיֵני ּכַ ַכּמָ ים ּבְ ּוִ ּתַ ָנה ִמׁשְ ִמיִני ֲעֶצֶרת ְוֹראׁש ַהּשָׁ ׁשְ
ַהְכָנָעה  ַתֲחנּוִנים ּבְ ָנה ָהֲעבֹוָדה ּבְ ֹראׁש ַהּשָׁ ָכה. ּבְ ִעְנַין ַהַהְמׁשָ ִמיִני ֲעֶצֶרת ֵהם ּבְ ה ּוִבׁשְ ִעְנַין ָהֲעִלּיָ ֵהם ּבְ

ְמָחה. ַקו ַהּשִׂ ִמיִני ֲעֶצֶרת ִהיא ּבְ ּוִבְמִרירּות ֲעצּוָמה, ּוִבׁשְ

ה'תש"דכג תשרי, שמחת תורה ]בחו"ל[יום ששי
י ָהעֹוִלים ַלֲחַתן ּתֹוָרה  ית ַעל ָראׁשֵ ֲחִרית. ֵאין נֹוֲהִגים ִלְפרֹוׂש ַטּלִ ׁשַ ִים ּבְ ּפַ ִאים ּכַ ְיָלה. נֹוׂשְ ּלַ ּתֹוָרה ּבַ ֵאין קֹוְרִאים ּבַ

ק.  ם ָהעֹוֶלה ַלּתֹוָרה אֹוֵמר ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחּזֵ ית. ּגַ ֵראׁשִ אֹו ַלֲחַתן ּבְ
חומש: ברכה, ששי ושביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קח־קיב.
תניא: כד. אהוביי . . . קלח לעין כל.

ָגה  ֲעֵלי ַהּשָׂ ּה" – ֵאּלּו ּבַ ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ ֵקן: "ֵעץ ַחּיִ נּו ַהּזָ ְמַחת ּתֹוָרה תק"מ ָאַמר ַרּבֵ ׂשִ ּבְ
ְדִאיָתא  ר" – ּכִ ּתֹוָרה. "ְמֻאּשָׁ ֲעֵלי ֲעבֹוָדה ָהעֹוְסִקים ּבַ ר" – ֵאּלּו ּבַ ַהּלֹוְמִדים ּתֹוָרה. "ְותֹוְמֶכיָה ְמֻאּשָׁ
יִכים ֵמֹראׁשֹו,  ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדָתם ַמְמׁשִ א 'ֵמֹראׁשֹו', ּדְ ר' ֶאּלָ ְקִרי 'ְמֻאּשָׁ ּזַֹהר )ֵחֶלק ג' נג. ב(, ַאל ּתִ ּבַ

ְוָקא. ם ֶאת ָהֹראׁש ּדַ רּוְך הּוא, ּוְכַמֲעַלת ָהֶרֶגל ַהְמַקּיֵ ִניִמּיּות ָהֵאין סֹוף ּבָ ַהְינּו ִמּפְ

יום 
שישי
תהלים:
מפרק קד

עד פרק קה

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק קו
עד פרק קז

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק קח

עד פרק קיב

      
     

   

בכל ולהמשיכם במעשיו, השם וישמח בעושיו ישראל דישמח שמחתינו זמן וימי טבא ויומא טבא שבתא
ניסים. שנת ותהא כולה, השנה

 



ני            

ה'תש"ע תשרי י"ז שני יום    

         
           

           
   

במקום אבל בערלה, תלוי רבעי שנטע הרמב"ם כותב כאן
ה"א)אחר "נטע(פ"ט שני: במעשר גם תלוי שהוא מדבריו עולה

כמעשר לבעליו בירושלים להאכל ודינו קודש... הוא הרי רבעי
בסוריא". רבעי נטע אין כך בסוריא שני מעשר שאין וכשם שני,

רבעי. מנטע פטור שני ממעשר שפטור מקום כן, אם
למשה מהלכה בחו"ל ערלה איסור שיש אף מזו: יתירה
מעשר מדיני נלמד הרבעי כי רבעי, מנטע שם פטורים מסיני,

הט"ו)שני פ"י מאכ"א .(רמב"ם
רבעי, בנטע חייב בערלה החייב כל אם השאלה: ונשאלת

בערלה? שחייב אף רבעי מנטע בחו"ל הרמב"ם פוטר איך
והביאור:

בו ואין מסיני למשה מהלכה הוא בחו"ל ערלה חיוב יסוד
מדאורייתא, חיוב הוא ערלה חיוב כאשר ולכן, חידושו. אלא
בנטע חייב בערלה החייב כל אזי מסיני', למשה מ'הלכה ולא

אין מדאורייתא, ערלה חיוב בהם שאין במקומות ואילו רבעי
אילנות (למשל, אחרים פטור ובמקומות רבעי. נטע חיוב
הרמב"ם דימה לא ממעשר) פטורים התורה שמן בבית, הגדלים
חייב בערלה בהם החייב כל אלא שני, למעשר רבעי נטע
מהלכה רק (ולא מדאורייתא הוא בערלה החיוב יסוד כי ברבעי,

מסיני). למשה
דלהלן הרמב"ם דברי גם מובנים זה הט"ו)לפי פ"י :(מאכ"א

אוכל אלא לארץ בחוצה נוהג רבעי נטע דין שאין לי "יראה
הערלה". אלא אמרו שלא כלל, פדיון בלא רביעית שנה פירות
אין בסיני, למשה מהלכה הוא בחו"ל ערלה שחיוב כיון כלומר,
זאת, לעומת פטור. - רבעי בנטע אך בערלה, שאמרו מה רק לנו
כל כי רבעי בנטע גם חייב מהתורה, הוא בערלה כשהחיוב

ברבעי. חייב בערלה החייב
שכן רבעי בנטע חייבים ישראל בארץ חממה שגידולי מכאן

בערלה החייבים בבית הגדלים כאילנות פ"אדינם ערלה (ירושלמי

ה"ט) שם מע"ש רמב"ם שחייביםה"ב, כשם הרמב"ם דברי ולפי ,
ברבעי. חייבים בערלה

          

ה'תשס"ט תשרי י"ח שלישי יום   

       
 

חינוך' צ"א)ה'מנחת שלא(מצוה הרמב"ם, לשון מסתימת דייק
שגם משמע שמזה רגילה, לשנה השמיטה שנת בין חילק

בחומש רש"י כתב וכן ביכורים. להביא מצוה (משפטיםבשמיטה

יט) .כג,
שכתבו ועוד)ויש שפ"ח בשמיטה,(מזרחי, ביכורים שאין

שהרי סופר. טעות היא שלפנינו) (בספרים ברש"י והגירסה
הנה "ועתה נאמר לקראה, צריך שהמביא ביכורים, בפרשת
ובשנת ה'", לי נתת אשר האדמה פרי ראשית את הבאתי
ואינם הפקר הם הארץ פירות כי זאת, לומר יוכל לא השמיטה

שלו.
הארץ' 'תורת י"ח)ובספר אות את(פ"א לדחות שאין כתב

בקריאת תלויה אינה הביכורים הבאת כי זו, קושיה מכח הגירסה
קוראים ואינם מביאים יש רגילה בשנה וגם פ"דהפרשה, (לקמן

.ה"ב)
שאין מטעם ביכורים להביא אין שבשמיטה לומר, ויש

ו שלו, פירותיוהפירות מוכר הי"ד)כמו "שהרי(לקמן מביא שאינו
החיים' ה'אור כתב וכן פירות". לו ב)אין כו, .(תבוא

בשנה שלדעתו לומר ניתן הכרע. אין הרמב"ם ובשיטת
ביכורים מביאים המנ"ח)השביעית שהמוכר(כדברי שפסק ואף ,

לזכות בידו בשמיטה לחלק: יש – ביכורים מביא אינו פירותיו
המוכר ואילו ביכורים, להביא כדי לזכות הוא וחייב ההפקר מן
את לו למכור שיסכים הקונה בדעת תלוי הוא הרי פירותיו

מביא. אינו ולכן בחזרה, הפירות

ה'תש"ע תשרי י"ט רביעי יום      

        
        


בארץ, אלא נוהגת אינה בארץ תלויה שהיא מצוה "כל שנינו:
מן חוץ לארץ, בחוצה בין בארץ בין נוהגת בארץ תלויה ושאינה

החדש" אף אומר אליעזר רבי וכלאים. ב)הערלה לו, .(קידושין
בירושלמי ה"ח)והקשו פ"א המשנה(קידושין הביאה לא מדוע :

בארץ כתלויות המוגדרות המצוות בין חלה מצות את גם
לה? מחוצה גם ונוהגות

בתבואת הן ששייכות מצוות דווקא הביאה המשנה ומיישב:

בעיסת רק נוהגת שחלה ומאחר ישראל, בתבואת והן גויים
במשנה. נזכרה לא גויים, בעיסת ולא ישראל

תוספות מצוה)אמנם, כל ד"ה הירושלמי(שם שאל למה מקשים:
חל השמטת על ומעשרות,דווקא תרומות השמטת על ולא ה,

בחו"ל? מסויימים במקומות מדרבנן היא גם הנוהגת
לארץ הסמוכות בארצות רק נוהגים תרו"מ ומשיבים:
לשאול מקום היה כן ועל מקום, בכל נוהגת חלה אבל ישראל,

תרו"מ. השמטת על מאשר יותר השמטתה על
ואילו בלבד הסמוכות בארצות תרו"מ תיקנו באמת ולמה

בחו"ל? מקום בכל תוקן חלה חיוב

            

יותר דומה עיסה בגלגול התלויה חלה מצות התוס': מבארים
לכל לשייכה מסתבר יותר ולכן הקרקע, ולא הגוף, לחובת

קרקע. חובת שהם תרו"מ כן שאין מה מקום,
תרומה חיוב גם הרי התוספות: דברי על תמהו והאחרונים
מירוח לאחר הפירות חיוב בין ההבדל ומה מירוח, לאחר חל

גלגול? לאחר העיסה לחיוב

והביאור:
כאן הרמב"ם מדברי וראיה הגוף, חובת אכן היא חלה מצות
תרומה תרימו הארץ מלחם באכלכם "והיה הפסוק מן הלומד

יט)לה'" טו, בלבד,(במדבר ישראל בארץ התורה מן נוהגת שחלה
ללמדנו מיוחד בפסוק צורך היה לא בארץ תלויה היתה ואילו

בחו"ל נוהגת שם)שאינה לקידושין .(המקנה

ה'תש"ע תשרי כ' חמישי, יום     

        
           
          

        
הלכה ב)נפסקה סעי' שכד סי' יו"ד תבואה(שו"ע מיני "חמשת :

לש אם אבל קמח. כשערבן אמורים? דברים במה מצטרפין...
אין - אחר למין ומדבקו כשיעור, בו ואין לבדו אחד כל

מצטרפין".
הש"ך ח)וביאר על(ס"ק הוא חלה חיוב ההבדל: טעם את

עיסותעיסה, וצירוף עריסותיכם...", "ראשית בתורה: כנאמר
תבואה ממיני בעיסות גם להיות יכול חלה חיוב היוצר קטנות

אפשר אי עצמה, מצד חיוב חל עיסה כל על כאשר אבל שונים,
לתרומה הושוותה חלה כי חברתה, בהפרשת האחת את לפטור
ובתרומה תרומה...", תרימו חלה, עריסותיכם "ראשית כנאמר

מועילה אינה כזו נד)הפרשה סעי' שלא סי' .(יו"ד
אינו העיסה שבעל הוא, יחד עיסות כמה לצירוף נוסף תנאי

הצירוף על מ"א)מקפיד פ"ד לעיסה(חלה בצירוף מדובר אם אף
בירושלמי כמבואר חברו, ה"א)של מקפיד(שם האדם ואם ,

מצטרפות. אינן - באחרות יתערבו לא שלו שעיסות
בשו"ע נפסק א)עוד סעי' שכה לשיעור(סי' מצטרפות שעיסות

פת". ונעשה שנאפה אחר "אפילו חלה

ה'תש"ע תשרי כ"א שישי יום    

       
         

    
דינם (בנקנוטים) הממשלה ע"י המונפקים כסף שטרות האם

בהם? פודים שאין כשטרות
סוברים סי'יש יור"ד לאברהם חסד שו"ת נ"ה, סי' יור"ד משה' 'השיב (שו"ת

שאיןצ"ה) חוב לשטרי דומים אינם כי בהם, לפדות שאפשר
הלוה נכסי שיעבוד ואף לראיה, אלא אינו והשטר ממון גופם
כסף, בשטר כן שאין מה מהחוב, אלא מהשטר נובע אינו למלוה
וניתן ממון גופו נחשב ולכן עצמו, השטר מחמת הוא החיוב

בו. לפדות
סופר' ה'חתם לדעת קל"ד)אך סו"ס דינים,(יור"ד לכמה אם אף

לומר מקום יש הבן פדיון לענין הרי גמור, כסף הם שטרות
השטרות לחברו, אדם שבין בענינים כי כסף, דין להם שאין
דינא", דמלכותא ו"דינא וממכר, למקח הממשלה ידי על הונפקו
לי ("כי מהקב"ה בנו את פודה שהאב הבן, פדיון לענין אבל
לחוקי סלעים, בחמש פדיונו את קצב והוא בכור"), כל
להיות צריך כך, אם והפדיון, זה, לענין משמעות אין הממשלה

גמור. בכסף
סופר', ה'חתם כדעת העולם שמנהג אלעזר', ה'מנחת וכתב
אינו שלהם המתכת ששווי במטבעות ולא בשטרות לפדות לא
אותם), שהנפיקה הממשלה ע"י (ונקבע עליהם הנקוב כסכום

סלעים. חמש ששווין במטבעות רק אלא
     

ה'תש"ע תשרי כ"ב תורה שמחת קודש, שבת  

        
         

   
מדרבנן ואסור 'חרישה' מלאכת של תולדה הוא השדה זיבול
בהמה בגללי בעיקר מזבלים היו המשנה בזמן בשביעית.
המצטבר הזבל את להניח ניתן ולא ומאחר מהצומח. ובפסולת
העת ובבוא בשדה, הזבל את עורמים היו בבית או בחצר ברפת,
גם שבשדה באשפה זבל להוציא התירו חכמים בו. מזבלים
לפנותו אלא השדה את לזבל כוונתו אין עוד כל בשביעית,
היא שכוונתו ניכר ולא הבאה לשנה ולצוברו ומהבית מהחצר

בשביעית. השדה את לזבל
צבירת כי ברור שיהיה כך בשדות זבל לצבור מותר ממתי

לאחר מאיר: רבי לפי בשביעית? לשימוש נעשית אינה הזבל
זבל במוציא יחשדו לא שאז השדות, זיבול עונת שעברה
שמתייבש מזמן יהודה: רבי לפי השדה. את בו לזבל שכוונתו

הבאה בשנה רק ראוי יהיה שאז שיתלחלחהזבל, אחרי
לתת רק יהודה רבי שכוונת הסבירו שם אנשי (ובתוס' מהגשמים
מסתיים בו למועד קרוב הזבל שייבוש הזיבול, עונת לגמר סימן

הזיבול).
שהוצאת ואומר יהודה ורבי מאיר רבי על מוסיף יוסי רבי
ונעשה מתעבה להתייבש, מתחיל כשהזבל רק מותרת הזבל
למשנה בפירושו והרמב"ם הר"ש. מפרש כך קשרים. קשרים
הבשלת כשתגמר הוא שהמועד יוסי רבי דעת את מפרש

יוסי. כרבי והלכה הן, קרובות הדעות למעשה הדלעות.



ני             

יותר דומה עיסה בגלגול התלויה חלה מצות התוס': מבארים
לכל לשייכה מסתבר יותר ולכן הקרקע, ולא הגוף, לחובת

קרקע. חובת שהם תרו"מ כן שאין מה מקום,
תרומה חיוב גם הרי התוספות: דברי על תמהו והאחרונים
מירוח לאחר הפירות חיוב בין ההבדל ומה מירוח, לאחר חל

גלגול? לאחר העיסה לחיוב

והביאור:
כאן הרמב"ם מדברי וראיה הגוף, חובת אכן היא חלה מצות
תרומה תרימו הארץ מלחם באכלכם "והיה הפסוק מן הלומד

יט)לה'" טו, בלבד,(במדבר ישראל בארץ התורה מן נוהגת שחלה
ללמדנו מיוחד בפסוק צורך היה לא בארץ תלויה היתה ואילו

בחו"ל נוהגת שם)שאינה לקידושין .(המקנה

ה'תש"ע תשרי כ' חמישי, יום     

        
           
          

        
הלכה ב)נפסקה סעי' שכד סי' יו"ד תבואה(שו"ע מיני "חמשת :

לש אם אבל קמח. כשערבן אמורים? דברים במה מצטרפין...
אין - אחר למין ומדבקו כשיעור, בו ואין לבדו אחד כל

מצטרפין".
הש"ך ח)וביאר על(ס"ק הוא חלה חיוב ההבדל: טעם את

עיסותעיסה, וצירוף עריסותיכם...", "ראשית בתורה: כנאמר
תבואה ממיני בעיסות גם להיות יכול חלה חיוב היוצר קטנות

אפשר אי עצמה, מצד חיוב חל עיסה כל על כאשר אבל שונים,
לתרומה הושוותה חלה כי חברתה, בהפרשת האחת את לפטור
ובתרומה תרומה...", תרימו חלה, עריסותיכם "ראשית כנאמר

מועילה אינה כזו נד)הפרשה סעי' שלא סי' .(יו"ד
אינו העיסה שבעל הוא, יחד עיסות כמה לצירוף נוסף תנאי

הצירוף על מ"א)מקפיד פ"ד לעיסה(חלה בצירוף מדובר אם אף
בירושלמי כמבואר חברו, ה"א)של מקפיד(שם האדם ואם ,

מצטרפות. אינן - באחרות יתערבו לא שלו שעיסות
בשו"ע נפסק א)עוד סעי' שכה לשיעור(סי' מצטרפות שעיסות

פת". ונעשה שנאפה אחר "אפילו חלה
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דינם (בנקנוטים) הממשלה ע"י המונפקים כסף שטרות האם

בהם? פודים שאין כשטרות
סוברים סי'יש יור"ד לאברהם חסד שו"ת נ"ה, סי' יור"ד משה' 'השיב (שו"ת

שאיןצ"ה) חוב לשטרי דומים אינם כי בהם, לפדות שאפשר
הלוה נכסי שיעבוד ואף לראיה, אלא אינו והשטר ממון גופם
כסף, בשטר כן שאין מה מהחוב, אלא מהשטר נובע אינו למלוה
וניתן ממון גופו נחשב ולכן עצמו, השטר מחמת הוא החיוב

בו. לפדות
סופר' ה'חתם לדעת קל"ד)אך סו"ס דינים,(יור"ד לכמה אם אף

לומר מקום יש הבן פדיון לענין הרי גמור, כסף הם שטרות
השטרות לחברו, אדם שבין בענינים כי כסף, דין להם שאין
דינא", דמלכותא ו"דינא וממכר, למקח הממשלה ידי על הונפקו
לי ("כי מהקב"ה בנו את פודה שהאב הבן, פדיון לענין אבל
לחוקי סלעים, בחמש פדיונו את קצב והוא בכור"), כל
להיות צריך כך, אם והפדיון, זה, לענין משמעות אין הממשלה

גמור. בכסף
סופר', ה'חתם כדעת העולם שמנהג אלעזר', ה'מנחת וכתב
אינו שלהם המתכת ששווי במטבעות ולא בשטרות לפדות לא
אותם), שהנפיקה הממשלה ע"י (ונקבע עליהם הנקוב כסכום

סלעים. חמש ששווין במטבעות רק אלא
     

ה'תש"ע תשרי כ"ב תורה שמחת קודש, שבת  

        
         

   
מדרבנן ואסור 'חרישה' מלאכת של תולדה הוא השדה זיבול
בהמה בגללי בעיקר מזבלים היו המשנה בזמן בשביעית.
המצטבר הזבל את להניח ניתן ולא ומאחר מהצומח. ובפסולת
העת ובבוא בשדה, הזבל את עורמים היו בבית או בחצר ברפת,
גם שבשדה באשפה זבל להוציא התירו חכמים בו. מזבלים
לפנותו אלא השדה את לזבל כוונתו אין עוד כל בשביעית,
היא שכוונתו ניכר ולא הבאה לשנה ולצוברו ומהבית מהחצר

בשביעית. השדה את לזבל
צבירת כי ברור שיהיה כך בשדות זבל לצבור מותר ממתי

לאחר מאיר: רבי לפי בשביעית? לשימוש נעשית אינה הזבל
זבל במוציא יחשדו לא שאז השדות, זיבול עונת שעברה
שמתייבש מזמן יהודה: רבי לפי השדה. את בו לזבל שכוונתו

הבאה בשנה רק ראוי יהיה שאז שיתלחלחהזבל, אחרי
לתת רק יהודה רבי שכוונת הסבירו שם אנשי (ובתוס' מהגשמים
מסתיים בו למועד קרוב הזבל שייבוש הזיבול, עונת לגמר סימן

הזיבול).
שהוצאת ואומר יהודה ורבי מאיר רבי על מוסיף יוסי רבי
ונעשה מתעבה להתייבש, מתחיל כשהזבל רק מותרת הזבל
למשנה בפירושו והרמב"ם הר"ש. מפרש כך קשרים. קשרים
הבשלת כשתגמר הוא שהמועד יוסי רבי דעת את מפרש

יוסי. כרבי והלכה הן, קרובות הדעות למעשה הדלעות.



ני           
      

       

ה'תש"ע תשרי י"ז שני יום

      
ּתאוה[קונה]הּלֹוקח לבׂשר וחּיה ׁשלמים, לזבחי ּבהמה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ּתּגר[חולין] ׁשאינֹו מּמי העֹור[סוחר], יצא - מדקּדק ואינֹו , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
אבל הּבׂשר; ּדמי על מרּבין העֹור ּדמי היּו אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻלחּלין,

לחּלין. העֹור יצא לא הּתּגר, מן ְִִֵַַַַָָָָֹֻהּלֹוקח

להּמכר ׁשּדרּכן מקֹום סתּומֹות, יין ּכּדי הּלֹוקח ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָוכן
לחּלין הּקנקן יצא - ּתּגר ׁשאינֹו מּמי לפיכ,סתּומֹות, ; ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

הּקנקן יצא ׁשּלא ּכדי הּכּדין, ראׁשי לפּתח הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹצרי
יצא - ּבמּדה ולמּכר עצמֹו על להחמיר רצה ואם ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֻלחּלין.

לחּלין.הּק נקן ְְִַַַֻ

להּמכר ׁשּדרּכן ּבמקֹום סתּומֹות אֹו ּפתּוחֹות ְְְְְְִֵֶַָָָָָלקחן
ּבמכירתֹו ׁשּמדקּדק הּתּגר מן ׁשּלקח אֹו יצאּפתּוחֹות, לא - ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

יצאּו לא הּכלי, עם וענבים ּתאנים סּלי לקח לחּלין. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹֻהּקנקן
לחּלין. הּכלי ְְְִִֵַֻּדמי

לחּלין קלּפיהן יצאּו ּבהן, וכּיֹוצא ּוׁשקדים אגֹוזים .לקח ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
חֹותל ׁשל[סל]לקח קּפה לחּלין. החֹותל יצא ּתמרים, ְְִִֶַַָָָָָָָֻֻ

ּדרּוסֹות אם - לקופה]ּתמרים מחוברות הם שכך יצאּו[- , ְְְִִָָ
לחּלין. הּקּפֹות יצאּו לא ּדרּוסֹות, אינן ואם לחּלין; ְְְְְִִִֵַַָָֹֻֻֻֻהּקּפֹות

לאֹותֹו קנקּניו והׁשאיל ׁשני, מעׂשר ׁשל יין לֹו ׁשהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמי
ּפיהן את ׁשּסתם ּפי על אף - אתמעׂשר הּמעׂשר קנה לא , ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ועׂשהּו ׁשם קרא אם - סתם לתֹוכן הּיין את ּכנס ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּקנקּנים.
ואם מעׂשר; קנה לא ּפיהן, את סתם ׁשּלא עד ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמעׂשר
הּקנקן. את מעׂשר קנה - מעׂשר ועׂשהּו ׁשם קרא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָמּׁשּסתם
אֹו ׁשמן לתֹוכן ׁשּכנס אֹו חּלין, רביעית הּקנקן לתֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֻהפקיד

ציר אֹו דגים]חמץ ּבין[שמן - סתם ׁשני מעׂשר ׁשל ּודבׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ
הּקנקּנין. את מעׂשר קנה לא סתם, ׁשּלא ּבין ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשּסתם

לקחֹו ּבעֹורֹו; יּקבר - ומת מעׂשר, ּבכסף ׁשּלקחֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָצבי
מעׂשר ּפרֹות ּכׁשאר יּפדה זה הרי - ונטמא ּוׁשחטֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָחי,

ּכנגּדֹוׁשּנטמאּו אֹוכל להיֹות ׁשני, מעׂשר ׁשל ּדינר הּמּניח . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
לחּלין ׁשּיצא עדעד עליו, ומחללם פרות מעט קונה -] ְִֵֵֶַֻ

הדינר] כל בשווי יֹוצאשיקנה הּדינר והיה ּבעׂשרים[שווה], ְְְִִֵֶַָָָ
זמן, לאחר הּמעֹות והּוזלּו מעין, ּבעׂשר עליו אכל ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָמעה,
עליו לאכל צרי - מעה ּבארּבעים יֹוצא הּדינר ְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוהרי
והרי הּמעֹות, הּוקרּו לחּלין; יצא ּכ ואחר מעה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבעׂשרים
ואחר מעין, ּבחמׁש עליו אֹוכל - מעין ּבעׂשר יֹוצא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדינר

לחּלין. יצא ְִֵֵָֻּכ
ולא הּפרֹות, ּומׁש מעׂשר, ּכסף ׁשל ּבסלע ּפרֹות ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּלֹוקח

- ּבׁשּתים ועמדּו הּפרֹות ׁשהּוקרּו עד הּסלע, לּתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהסּפיק
ּבלבד סלע עליהן מפריׁש זה אתהרי "ונתן ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

לּמעׂשר. והּׂשכר קֹונה; הּכסף ּבנתינת לֹו", וקם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּכסף,
עד הּמעֹות, לּתן הסּפיק ולא סלעים, ּבׁשּתי ּפרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמׁש

מּמעֹות עליהן מפריׁש אינֹו - ּבסלע ועמדּו הּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהּוזלּו
מן ׁשנּיה סלע עליה ּומֹוסיף אחת; סלע אּלא ׁשני ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמעׂשר

זה הרי הארץ, עם הּמֹוכר היה ואם לּמֹוכר. ונֹותן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהחּלין,
ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר מּמעֹות ׁשנּיה סלע לֹו לּתן נתןמּתר . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

עד הּפרֹות, את למׁש הסּפיק ולא מעׂשר, ׁשל סלע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹלֹו
ּבׁשּת ּביניהן.ׁשעמדּו והּדין ּפדה, ּׁשּפדה מה - ים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

למׁש הסּפיק ולא מעׂשר, ׁשל סלעים ׁשני לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹנתן
ּומּדת ּפדה, ּׁשּפדה מה - ּבסלע להיֹות ׁשחזרּו עד ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּפרֹות,

מׁשיכתֹו היא ּפדּיתֹו ׁשני, ׁשּמעׂשר ּביניהן; .הּדין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

מעׂשר מעֹות לֹו והיּו ּבירּוׁשלים, חּלין ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻמי
על מחּללין ההם הּמעֹות 'הרי אֹומר: - לירּוׁשלים חּוץ ְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻׁשני
אֹותן ויצאּו ּבטהרה, ׁשם הּפרֹות ויאכל האּלּו', ְְְְֳֵֵֵֵַַַָָָָָֹהּפרֹות

ּבמקֹומן לחּלין .הּמעֹות ְְִִַָָֻ

חּוץ ּפרֹות לֹו ויׁש ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר מעֹות לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָהיּו
הּפרֹות על מחּללין האּלּו הּמעֹות 'הרי אֹומר: - ְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻלירּוׁשלים
ויאכלּו הּפרֹות ויעלּו לחּלין, הּמעֹות ויצאּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָֻההם',
ּבמקֹום והּפרֹות הּמעֹות להיֹות צרי ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּבירּוׁשלים;

החּלּול ּבׁשעת .אחד ְִִֶַַָ

ויׁש להם, וצר ּבירּוׁשלים, מעׂשר מעֹות לֹו ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמי
'הרי לחברֹו: אֹומר - לאכלן ׁשרֹוצה חּלין ּפרֹות ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻלחברֹו
הּפרֹות אֹותן ונמצאּו ,'ּפרֹותי על מחּללין האּלּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּמעֹות
ולא ּבטהרה; חברֹו אֹותן ויאכל מעׂשר, ּבכסף ְְְְְֲֲֳִֵֵֶֶַַָָָֹֹלקּוחין

לחּלין הּמעֹות ויצאּו ּכלּום, .הפסיד ְְְְְִִִֵַָֻ
חבר הּפרֹות ּבעל חברֹו ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּמה

המעשרות] על נאמן ׁשל[- ׁשני מעׂשר ּפרֹות מֹוסרין ׁשאין -ְֲִִֵֵֵֵֶֶַ
הּמעֹות היּו אם ,לפיכ לחבר; אּלא ּדמאיוּדאי [-ׁשל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

מעושרים] שספק פירות על הארץ.חוללו לעם אף ּכן אֹומר ,ְֵֵֶַַָָ
מעֹותיו; ועל הארץ, עם ּפרֹות ׁשל ׁשני מעׂשר לחּלל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּומּתר

הן. ׁשני מעׂשר ׁשל ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָואין
והֹול ּכנגּדֹו אֹוכל להיֹות מעׂשר ׁשל ּדינר [-הּמּניח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

הדינר] כל בשווי שיקנה עד עליו, ומחללם פירות מעט קונה

ּפחֹות אּלא מּמּנּו נׁשאר ׁשּלא עד עליו ׁשאכל ּכיון -ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּדמאי; ּבׁשל אמּורים? ּדברים ּבּמה לחּלין. יצא ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֻמּפרּוטה,
ּפחֹות מּמּנּו ׁשּיּׁשאר עד לחּלין יצא לא - וּדאי ּבׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻאבל
ׁשּנׁשאר ּכגֹון החמׁש, את ׁשּמֹוסיפין אחר ּפרּוטה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמּׁשוה

ּפרּוטה. חמׁשי מארּבעה ּפחֹות ְְְִֵֵֶַָָָָֻמּמּנּו
ּכאחד ׁשֹותין אֹו אֹוכלין ׁשהיּו ּוטהֹורין ְְְְִִִִֵֶֶָָטמאין

ׁשּלהן ׁשני מעׂשר אֹוכלין להיֹות הּטהֹורין ורצּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבירּוׁשלים,
ׁשהּטהֹורין 'ּכל ואֹומרין: ׁשני, מעׂשר ׁשל סלע מּניחין -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
לחּלין, הּסלע ותצא עליו'; מחּללת זֹו סלע וׁשֹותין, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻֻאֹוכלין

ּבטהרה ּבׁשויּה וׁשתּו אכלּו יּגעּוׁשהרי ׁשּלא ּובלבד - ְְְְְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָָֹ
יטּמאּוהּו. ׁשּלא ּבּמאכל, ְְְֲִֵֶַַַַָֹהּטמאים

      
רבעי הרביעית]נטע בשנתו פרי קדׁש,[עץ הּוא הרי - ְֲִֵֶֶַָֹ

הּלּולים קדׁש ּפריֹו ּכל יהיה הרביעת, "ּובּׁשנה ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשני. ּכמעׂשר ּבירּוׁשלים, לבעליו להאכל ודינֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָלה'";

            

ה'תש"ע תשרי כ"ג ראשון יום   

       
          

רש"י בזמן)לדעת ד"ה א לו, בזמן(גיטין שביעית ראשונים, ועוד
נובע בארץ התלויות המצוות חיוב כי מדרבנן, היא הזה
ידי על הארץ קידוש היינו – שניה וקדושה הארץ, מקדושת
כיבוש עם ובטלה לשעתה רק היתה – הגולה מן בעלותו עזרא

טיטוס. ידי על הארץ
בטלה לא שניה שקדושה הסובר הרמב"ם, פ"א,ואילו (תרומות

התורהה"ב) מן היא הזה בזמן קרקעות ששמיטת לכאורה יסבור ,
.(כס"מ)

היא הזה בזמן שמיטה הרמב"ם לדעת שגם אומרים יש אבל
מצוות ושאר בטלה, לא הארץ קדושת שלדעתו ואף מדרבנן,

התורה מן הזה בזמן נוהגות בארץ ע'התלויות ההלכה' 'לאור (ראה

הכיצד?קי) .
רבי שם)לדעת נוהג,(גיטין שהיובל בזמן רק נוהגת שביעית

כיון ולכן, נוהגת. אינה שביעית גם נוהג, היובל שאין ובזמן
בטלו – מנשה שבט וחצי גד ושבט ראובן שבט ש"משגלה

ה"ח)היובלות" פ"י, התורה,(להלן מן נוהגת אינה שמיטה גם ,
לשביעית". "זכר תיקנוה וחכמים

קורקוס הר"י ה"ב)והעיד פ"ט, בכתב(להלן הרמב"ם שבספרי ,
שמיטת והן קרקע שמיטת הן – הזה בזמן ששביעית מפורש יד,
כולם, המפרשים כל "דעת שזו מסכם והוא מדרבנן. – כספים

העיטור". בעל זולת

אגרות קודש

 ב"ה,  חוהמ"ס ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

מר יצחק שי' דמיאל

שלום וברכה!

בטח קבל מכתבי ברכת השנה וכן המפתחות ללקוטי תורה שנשלחו לו.

כיון שכתב שהי' לחברי הקבוצה שקו"ט בנוגע לשני מכתבי, בטח יכתוב ההמשך בזה.

מה שבקש שאכתוב בפרטיות יותר בנוגע לנקודות אחדות במכתבי, הנה נוסף על הטרדות שהזמן 

גרמא בעת הזאת שזה מקשה ג"כ ההתרכזות בענין כהאמור, עוד זאת, והוא העיקר, שנקל יותר לכתוב 

ביאור נוסף או המשך לשתי האגרות האמורות אם אקבל ידיעה איזו הן הנקודות או הענינים שמתקשים 

בהם, או שלא מסתבר להם או לא הובהר כל צרכו במכתבי הנ"ל ואז אשתדל לכתוב באריכות יותר.

מוסג"פ העתק מכתבי הכללי לרה"ש דהאי שתא, שבאמת תכנו שייך ג"כ לתוכן אגרות האמורות 

ובעיקר לאגרת השני', אשר ביסודה ההכרה, כפתגם רבנו הזקן, "אז א איד ניט ער קען און ניט ער וויל זיין 

אפגעריסן פון אלקות", שבודאי וגם פשוט שכל אחד ואחת מהשואלים בכלל זה, ולכן ביאור נוסף אולי 

בכלל יהי' מיותר באם רק - וכתרגום בלקו"ת ריש פ' שמיני - "אנגערירט" בפנימיותם.

להסתלקות- שנה   200 מלאות  היא  זו  שנה  אשר  כאן,  פעמים  איזה  הנדבר  לכ'  גם  הגיע  בודאי 

הילולא של הבעש"ט. וראוי לציין שתי נקודות עקריות בענינו ועבודתו של הבעש"ט, אשר לכאורה הפכיות 

הן: א( שהתקשר וגם התאחד עם הפשוטים בישראל, ב( שהביא לפניהם, וכדיוק חכמינו ז"ל, לפניהם - 

לפנימיותם, את הרזין דאורייתא, ובתוכם גם הרזין דרזין. אבל באמת שתי נקודות שהן אחת על פי הכלל 

שבדא"ח ומבואר בכמה מקומות, שכל הגבוה גבוה יותר - ואך הגבוה גבוה - יכול לירד למטה מטה יותר. 

ומזה גם התוצאה, שכל ענין שבחסידות מוכרח שיבוא עד למעשה בפועל, ולא מעשה זוטא אלא מעשה 

רבה דווקא, מעשה בגשם ובחומר, שבזה מתאחדים הגבוה גבוה והמטה מטה, ועל ידי זה ממשיכים את 

זה שאינו בגדר דמעלה ומטה כלל, זאת אומרת, עצמות ומהות, אשר זה כל האדם.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור וחג שמח לו ולכל ב"ב שיחיו.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום והנני חותם בשמו,

המזכיר



נה            
      

       

ה'תש"ע תשרי י"ז שני יום

      
ּתאוה[קונה]הּלֹוקח לבׂשר וחּיה ׁשלמים, לזבחי ּבהמה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ּתּגר[חולין] ׁשאינֹו מּמי העֹור[סוחר], יצא - מדקּדק ואינֹו , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
אבל הּבׂשר; ּדמי על מרּבין העֹור ּדמי היּו אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻלחּלין,

לחּלין. העֹור יצא לא הּתּגר, מן ְִִֵַַַַָָָָֹֻהּלֹוקח

להּמכר ׁשּדרּכן מקֹום סתּומֹות, יין ּכּדי הּלֹוקח ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָוכן
לחּלין הּקנקן יצא - ּתּגר ׁשאינֹו מּמי לפיכ,סתּומֹות, ; ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

הּקנקן יצא ׁשּלא ּכדי הּכּדין, ראׁשי לפּתח הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹצרי
יצא - ּבמּדה ולמּכר עצמֹו על להחמיר רצה ואם ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֻלחּלין.

לחּלין.הּק נקן ְְִַַַֻ

להּמכר ׁשּדרּכן ּבמקֹום סתּומֹות אֹו ּפתּוחֹות ְְְְְְִֵֶַָָָָָלקחן
ּבמכירתֹו ׁשּמדקּדק הּתּגר מן ׁשּלקח אֹו יצאּפתּוחֹות, לא - ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

יצאּו לא הּכלי, עם וענבים ּתאנים סּלי לקח לחּלין. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹֻהּקנקן
לחּלין. הּכלי ְְְִִֵַֻּדמי

לחּלין קלּפיהן יצאּו ּבהן, וכּיֹוצא ּוׁשקדים אגֹוזים .לקח ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
חֹותל ׁשל[סל]לקח קּפה לחּלין. החֹותל יצא ּתמרים, ְְִִֶַַָָָָָָָֻֻ

ּדרּוסֹות אם - לקופה]ּתמרים מחוברות הם שכך יצאּו[- , ְְְִִָָ
לחּלין. הּקּפֹות יצאּו לא ּדרּוסֹות, אינן ואם לחּלין; ְְְְְִִִֵַַָָֹֻֻֻֻהּקּפֹות

לאֹותֹו קנקּניו והׁשאיל ׁשני, מעׂשר ׁשל יין לֹו ׁשהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמי
ּפיהן את ׁשּסתם ּפי על אף - אתמעׂשר הּמעׂשר קנה לא , ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ועׂשהּו ׁשם קרא אם - סתם לתֹוכן הּיין את ּכנס ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּקנקּנים.
ואם מעׂשר; קנה לא ּפיהן, את סתם ׁשּלא עד ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמעׂשר
הּקנקן. את מעׂשר קנה - מעׂשר ועׂשהּו ׁשם קרא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָמּׁשּסתם
אֹו ׁשמן לתֹוכן ׁשּכנס אֹו חּלין, רביעית הּקנקן לתֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֻהפקיד

ציר אֹו דגים]חמץ ּבין[שמן - סתם ׁשני מעׂשר ׁשל ּודבׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ
הּקנקּנין. את מעׂשר קנה לא סתם, ׁשּלא ּבין ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשּסתם

לקחֹו ּבעֹורֹו; יּקבר - ומת מעׂשר, ּבכסף ׁשּלקחֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָצבי
מעׂשר ּפרֹות ּכׁשאר יּפדה זה הרי - ונטמא ּוׁשחטֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָחי,

ּכנגּדֹוׁשּנטמאּו אֹוכל להיֹות ׁשני, מעׂשר ׁשל ּדינר הּמּניח . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
לחּלין ׁשּיצא עדעד עליו, ומחללם פרות מעט קונה -] ְִֵֵֶַֻ

הדינר] כל בשווי יֹוצאשיקנה הּדינר והיה ּבעׂשרים[שווה], ְְְִִֵֶַָָָ
זמן, לאחר הּמעֹות והּוזלּו מעין, ּבעׂשר עליו אכל ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָמעה,
עליו לאכל צרי - מעה ּבארּבעים יֹוצא הּדינר ְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוהרי
והרי הּמעֹות, הּוקרּו לחּלין; יצא ּכ ואחר מעה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבעׂשרים
ואחר מעין, ּבחמׁש עליו אֹוכל - מעין ּבעׂשר יֹוצא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדינר

לחּלין. יצא ְִֵֵָֻּכ
ולא הּפרֹות, ּומׁש מעׂשר, ּכסף ׁשל ּבסלע ּפרֹות ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּלֹוקח

- ּבׁשּתים ועמדּו הּפרֹות ׁשהּוקרּו עד הּסלע, לּתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהסּפיק
ּבלבד סלע עליהן מפריׁש זה אתהרי "ונתן ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

לּמעׂשר. והּׂשכר קֹונה; הּכסף ּבנתינת לֹו", וקם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּכסף,
עד הּמעֹות, לּתן הסּפיק ולא סלעים, ּבׁשּתי ּפרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמׁש

מּמעֹות עליהן מפריׁש אינֹו - ּבסלע ועמדּו הּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהּוזלּו
מן ׁשנּיה סלע עליה ּומֹוסיף אחת; סלע אּלא ׁשני ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמעׂשר

זה הרי הארץ, עם הּמֹוכר היה ואם לּמֹוכר. ונֹותן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהחּלין,
ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר מּמעֹות ׁשנּיה סלע לֹו לּתן נתןמּתר . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

עד הּפרֹות, את למׁש הסּפיק ולא מעׂשר, ׁשל סלע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹלֹו
ּבׁשּת ּביניהן.ׁשעמדּו והּדין ּפדה, ּׁשּפדה מה - ים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

למׁש הסּפיק ולא מעׂשר, ׁשל סלעים ׁשני לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹנתן
ּומּדת ּפדה, ּׁשּפדה מה - ּבסלע להיֹות ׁשחזרּו עד ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּפרֹות,

מׁשיכתֹו היא ּפדּיתֹו ׁשני, ׁשּמעׂשר ּביניהן; .הּדין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

מעׂשר מעֹות לֹו והיּו ּבירּוׁשלים, חּלין ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻמי
על מחּללין ההם הּמעֹות 'הרי אֹומר: - לירּוׁשלים חּוץ ְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻׁשני
אֹותן ויצאּו ּבטהרה, ׁשם הּפרֹות ויאכל האּלּו', ְְְְֳֵֵֵֵַַַָָָָָֹהּפרֹות

ּבמקֹומן לחּלין .הּמעֹות ְְִִַָָֻ

חּוץ ּפרֹות לֹו ויׁש ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר מעֹות לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָהיּו
הּפרֹות על מחּללין האּלּו הּמעֹות 'הרי אֹומר: - ְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻלירּוׁשלים
ויאכלּו הּפרֹות ויעלּו לחּלין, הּמעֹות ויצאּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָֻההם',
ּבמקֹום והּפרֹות הּמעֹות להיֹות צרי ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּבירּוׁשלים;

החּלּול ּבׁשעת .אחד ְִִֶַַָ

ויׁש להם, וצר ּבירּוׁשלים, מעׂשר מעֹות לֹו ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמי
'הרי לחברֹו: אֹומר - לאכלן ׁשרֹוצה חּלין ּפרֹות ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻלחברֹו
הּפרֹות אֹותן ונמצאּו ,'ּפרֹותי על מחּללין האּלּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּמעֹות
ולא ּבטהרה; חברֹו אֹותן ויאכל מעׂשר, ּבכסף ְְְְְֲֲֳִֵֵֶֶַַָָָֹֹלקּוחין

לחּלין הּמעֹות ויצאּו ּכלּום, .הפסיד ְְְְְִִִֵַָֻ
חבר הּפרֹות ּבעל חברֹו ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּמה

המעשרות] על נאמן ׁשל[- ׁשני מעׂשר ּפרֹות מֹוסרין ׁשאין -ְֲִִֵֵֵֵֶֶַ
הּמעֹות היּו אם ,לפיכ לחבר; אּלא ּדמאיוּדאי [-ׁשל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

מעושרים] שספק פירות על הארץ.חוללו לעם אף ּכן אֹומר ,ְֵֵֶַַָָ
מעֹותיו; ועל הארץ, עם ּפרֹות ׁשל ׁשני מעׂשר לחּלל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּומּתר

הן. ׁשני מעׂשר ׁשל ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָואין
והֹול ּכנגּדֹו אֹוכל להיֹות מעׂשר ׁשל ּדינר [-הּמּניח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

הדינר] כל בשווי שיקנה עד עליו, ומחללם פירות מעט קונה

ּפחֹות אּלא מּמּנּו נׁשאר ׁשּלא עד עליו ׁשאכל ּכיון -ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּדמאי; ּבׁשל אמּורים? ּדברים ּבּמה לחּלין. יצא ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֻמּפרּוטה,
ּפחֹות מּמּנּו ׁשּיּׁשאר עד לחּלין יצא לא - וּדאי ּבׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻאבל
ׁשּנׁשאר ּכגֹון החמׁש, את ׁשּמֹוסיפין אחר ּפרּוטה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמּׁשוה

ּפרּוטה. חמׁשי מארּבעה ּפחֹות ְְְִֵֵֶַָָָָֻמּמּנּו
ּכאחד ׁשֹותין אֹו אֹוכלין ׁשהיּו ּוטהֹורין ְְְְִִִִֵֶֶָָטמאין

ׁשּלהן ׁשני מעׂשר אֹוכלין להיֹות הּטהֹורין ורצּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבירּוׁשלים,
ׁשהּטהֹורין 'ּכל ואֹומרין: ׁשני, מעׂשר ׁשל סלע מּניחין -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
לחּלין, הּסלע ותצא עליו'; מחּללת זֹו סלע וׁשֹותין, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻֻאֹוכלין

ּבטהרה ּבׁשויּה וׁשתּו אכלּו יּגעּוׁשהרי ׁשּלא ּובלבד - ְְְְְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָָֹ
יטּמאּוהּו. ׁשּלא ּבּמאכל, ְְְֲִֵֶַַַַָֹהּטמאים

      
רבעי הרביעית]נטע בשנתו פרי קדׁש,[עץ הּוא הרי - ְֲִֵֶֶַָֹ

הּלּולים קדׁש ּפריֹו ּכל יהיה הרביעת, "ּובּׁשנה ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשני. ּכמעׂשר ּבירּוׁשלים, לבעליו להאכל ודינֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָלה'";



נו           
      

ּבסּוריה ׁשני מעׂשר ׁשאין ולאּוכׁשם דוד שכבש [מקומות ְְְֲִֵֵֵֵֶַָ
הארץ] בקדושת ּובנטענתקדשו ּבסּוריה. רבעי נטע אין ּכ ,ְְְְִֵֶֶַַָָָ

ל ׁשאין - יהיּו" לֹו קדׁשיו, את "ואיׁש אֹומר: הּוא ְְְְֳִִִֵֵֶֶָָָרבעי
רבעי. מּנטע חּוץ הּוא, למי ּבּתֹורה ּדינֹו נתּפרׁש ׁשּלא ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹקדׁש

ׁשני ּכמעׂשר ּפֹודה רבעי, נטע לפּדֹות ואםהרֹוצה ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשּיּגיע עד אֹותֹו, ּפֹודין ואין חמׁש. מֹוסיף לעצמֹו, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹּפדהּו
עד ּתבּואתֹו", לכם "להֹוסיף ׁשּנאמר: - הּמעׂשרֹות ְְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָלעֹונת

ּבמחּבר אֹותֹו ּפֹודין ואין ּתבּואתֹו; ,[לקרקע]ׁשּיעׂשה ְְְֲִִֵֶֶַָָֻ
,לפיכ ׁשני; ּכמעׂשר ּגבֹוּה, ממֹון הּוא והרי ׁשני. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָּכמעׂשר
ּבׁשאר ודינֹו ּבסר. נתנֹו אם אּלא ּבמּתנה, נקנה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאינֹו

ּכמעׂשר. - ּופדּיה אכילה לענין ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָהּדברים,

,רצה ענבים, ּפֹודהּו רצה, - רבעי ּכרם ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָוהּפֹודה
יין מׁשּניןּפֹודהּו אין ּפרֹות, ׁשאר אבל הּזיתים. וכן ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָ

מּברּיתן. ְִִָָָאֹותן

לא לֹו אין - רבעי ולא[דיני]ּכרם ּפאה, ולא ׁשכחה, ְְְְִִֵֵֶֶָָָֹֹֹ
ּתרּומה מּמּנּו מפריׁשין ואין עֹוללֹות; ולא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹּפרט,
ּכּלֹו אּלא ׁשני, מּמעׂשר מפריׁשין ׁשאין ּכמֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻּומעׂשרֹות,
ויאכלּו הּדמים ויעלּו נפּדה אֹו לירּוׁשלים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָעֹולה

ּכמעׂשר. - ְֲִִֵַַָּבירּוׁשלים

עֹולין ׁשּיהיּו ּדין, ּבית התקינּו - רבעי ּכרם ׁשל ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶָָענבים
של]לירּוׁשלים צד[ממרחק לכל יֹום יפדומהל [ולא ְֲִִַַַַָָ
ּביתבמעות] ּומּׁשחרב ּבפרֹות; ירּוׁשלים ׁשּוקי לעּטר ּכדי ,ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

הּפרֹות, ּכל ּוׁשאר לחֹומה. סמּו אפּלּו נפּדה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהּמקּדׁש,
לחֹומה. סמּו נפּדין הּמקּדׁש, ּבזמן ְְְֲִִִִִַַַָָָאפּלּו

,ׁשלׁשה ּפי על הּסל את מּניח רבעי? נטע ּפדיֹון ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹּכיצד
ׁשּיֹוציא מנת על ּבסלע, לֹו לפּדֹות רֹוצה אדם 'ּכּמה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָואֹומר:

הּׁשֹו מּביתֹו'?יציאֹות והּפֹועלים והחּמרים מּביתֹו, [-מרים ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָ
ההוצאות] בלי עצמם הפירות אתשווי ׁשּקֹוצבין ְְִֶֶַַואחר

מחּלל - מּזה הּנלקט 'ּכל ואֹומר: הּמעֹות, את מּניח ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשער,
ּובּׁשביעית, ּבסלע'. סּלים וכ ּכ מּׁשער האּלּו, הּמעֹות ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָעל
ואם ּפֹועלים; ולא ׁשֹומרים, לא ׁשם ׁשאין ּבׁשויֹו; ְְְְְֲִִִֵֵֶָָֹֹּפֹודהּו

ּבלבד. לקיטה ׂשכר אּלא לֹו אין הפקר, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהיה
ׁשוה הּכל ׁשּיד הּׁשמּטה, ּבׁשנת רבעי נטע לֹו ׁשהיה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמי

הפקר] לצּינֹו[שהכל צרי [תלוליות]ּבקֹוזזֹות[לסמנו]- ְְְְִַָ
ואם ׁשּיפּדּו. עד מּמּנּו יאכלּו ולא ּבֹו, ׁשּיּכירּו ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹאדמה,
ׁשּיפרׁשּו ּכדי ּבחרסית, אֹותֹו מצּינין - ערלה ׁשני ּבתֹו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָהיה
ׁשאּסּור - יתּפרדּו ׁשּמא אדמה, ּבקֹוזזֹות צּינֹו ׁשאם ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶָָָָמּמּנּו;
היּו והּצנּועין ּבהניה. אסּורה ׁשהיא הּוא, חמּור ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָערלה
הּנלקט 'ּכל ואֹומרין: הּׁשמּטה, ּבׁשנת הּמעֹות את ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָמּניחין
אי ׁשהרי - האּלּו' הּמעֹות על מחּלל אּלּו, רבעי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻמּפרֹות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמחּבר, לפּדֹותֹו ְְְְְִִֵֶֶַָָֻאפׁשר
ולרבעי לערלה הּׁשנה ראׁש ּבתׁשרי, ּומאימתיּבאחד ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

מראׁש מֹונה ואינֹו נטיעה. מּׁשעת ולרבעי? לערלה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹמֹונין
ׁשנה חׁשּובין ּבׁשנה יֹום ׁשלׁשים אּלא הּׁשנה, לראׁש ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָֹֹהּׁשנה
הּוא וכּמה יֹום; הּׁשלׁשים קדם הּנטיעה ׁשּתקלט והּוא, -ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹ

ׁשּבתֹות. ׁשּתי האילנֹות? לכל קליטה ְְְְִִֵַָָָָָָסתם
ראׁש קדם יֹום וארּבעים ארּבעה ׁשהּנֹוטע למד, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹנמצאת

הּנטיעה ּפרֹות אין כן, ּפי על ואף ׁשנה; לֹו עלתה ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָהּׁשנה,
ּברבעי אֹו ּבערלה מּתרין יֹוםהּזאת עׂשר חמּׁשה עד , ְְְֲִִִִַַָָָָָָָֹֻ

לאילן. הּׁשנה ראׁש ׁשהּוא - ְִִֶַָָָָָֹּבׁשבט

מּׁשנה ּבאב עׂשר ּבחמּׁשה מאכל אילן הּנֹוטע ְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָּכיצד?
חמּׁשה עד ערלה, ׁשני ּבתֹו הּוא הרי - ּבּיֹובל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָעׂשירית
האילן ּׁשּיֹוציא מה וכל עׂשרה; ׁשלׁש מּׁשנת ּבׁשבט ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹעׂשר
לאחר ׁשּנגמרּו ּפי על אף ערלה, הּוא הרי - זה זמן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּבתֹו
עׂשרה ׁשלׁש מּׁשנת ּבׁשבט עׂשר ּומחמּׁשה ימים. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּכּמה
הּוא - עׂשרה ארּבע מּׁשנת ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה עד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבּיֹובל,
הּוא הרי - זה זמן ּבתֹו ּׁשּיֹוציא מה וכל רבעי; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָנטע
לרבעי נתעּברה הּׁשנה, נתעּברה ואם ּפדיֹון. וצרי ְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָָָרבעי,

לערלה .אֹו ְְָָ

עׂשר מּׁשנת ּבאב עׂשר ּבׁשּׁשה היובל]נטעֹו [משנות ְְְְִִֶֶַָָָָָ
ׁשנת ערלה הּוא הרי אּלא עׂשר, ׁשנת לֹו עלתה לא -ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּכּלּה; עׂשרה ׁשלׁש ּוׁשנת עׂשרה ׁשּתים ּוׁשנת עׂשרה ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻאחת
עׂשרה, ארּבע ׁשנת ׁשל הּׁשנה מראׁש רבעי נטע הּוא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹוהרי

סֹופּה. ַָעד

חדׁש מראׁש הּנטיעה ּבׁשבטנטע יֹום עׂשר חמּׁשה עד ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ
ליֹום ּומּיֹום לערלה, ליֹום מּיֹום ׁשנים ׁשלׁש לּה מֹונה -ְְְְִִִֶָָָָָֹ
- ּורבעי ערלה ּבחׁשּבֹון ּדברים לּגאֹונים וראיתי ְְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָָָלרבעי.
הן; סֹופרים טעּות ּווּדאי עליהן, ּולהׁשיב להארי ראּוי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאין

ּדרּכּה. ּבארנּו ּכבר - ְְְְֱֵֶַַָָָוהאמת

והּסמדר ּגפנים, ּומי והּלּולבין, שממנוהעלין, [הפרח ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
הפרי] ׁשּׁשדפןיוצא והענבים ּוברבעי. ּבערלה מּתרין -ְְְְְֲִִִִֶָָָָָָָָֻ

חמה]הּקדים והּזּוגין[רוח והחרצּנין [קליפתוהפסידן, ְְְְְִִִִִַַַַַָָ
במים]והּתמדהענב] שנישרו רּמֹון[חרצנים ּוקלּפי ׁשּלהן, ְְְִִֵֶֶַָָ
אסּורין[פרח]והּנץ - והּגרעינין אגֹוזים, ּוקלּפי ׁשּלֹו, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַ

והּנֹובלֹות ּברבעי; ּומּתרין טרםּבערלה, שנפלו [פירות ְְְְְִִִַָָָָֻ
אסּורֹות.שבשלו] ּכּלן ,ֲָֻ

      
רבעי לֹו יׁש ּבערלה, חּיב ׁשהּוא השנהּכל [פירות ְְְִֵֶַָָָָָ

קודש] ּברבעיהרביעית חּיב אינֹו הערלה, מן ׁשּפטּור וכל ,ְְְִִִֵֶַָָָָָָָ
יאכל. לא ערלים, לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ׁשּנאמר: -ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

לה'". הּלּולים קדׁש ּפריֹו ּכל יהיה הרביעת, ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹּובּׁשנה

אֹו לּגּנה, סיג ׁשּיהיה עליו ודעּתֹו מאכל, אילן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנֹוטע
מן ּפטּור זה הרי - לפרֹותיו לא האילן, לקֹורֹות ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשּנטעֹו

ׁשּנטעֹוהערלה אֹו למאכל, עליו וחׁשב וחזר לסיג, נטעֹו ; ְְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָָָ
מחׁשבת ּבֹו ׁשערב ּכיון - לסיג עליו וחׁשב וחזר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלמאכל,
למאכל ואיל ּומּכאן לסיג, ׁשנים ׁשלׁש נטעֹו חּיב. ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָָֹחּיּוב,

רבעי. לֹו אין ערלה, לֹו ׁשאין ׁשּכל רבעי; לֹו אין -ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ

למאכל ׁשּלֹו הּפנימי הּצד ׁשּיהיה וחׁשב אילן ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָנטע
והעליֹון למאכל הּתחּתֹון הּצד ׁשּיהיה אֹו לסיג, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָוהחיצֹון
ׁשחׁשב וזה ּבערלה; חּיב למאכל, עליו ׁשחׁשב זה - ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלסיג
ׁשל ּבדעּתֹו ּתלּוי ׁשהּדבר ּפטּור; לעצים, אֹו לסיג ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָעליו

האבּיֹונֹותנֹוטע ּבערלה חּיב - והּצלף הפרי]. אבל[- ּבלבד, ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָ
מּתרֹות.[עלים]הּקפריסין ְִִַַָֻ

           
      

ּבערלה חּיב ׂשדהּו, ּבתֹו לרּבים ׁשּנאמר:הּנֹוטע - ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבארץ אמּורים? ּדברים ּבּמה לרּבים. אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָ"ּונטעּתם",

ּפטּור.יׂשראל לארץ, ּבחּוצה אבל ; ְְֲִֵֶָָָָָָ
מאליו והעֹולה ּבספינה, והּנֹוטע הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּנֹוטע

הּיחיד לעצמֹו,ּברׁשּות ּבין ליׂשראל ּבין ׁשּנטע והּנכרי , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּוברבעי. ּבערלה חּיבין - ׁשּנטע ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָוהּגזלן

ּפכׁשים ּבמקֹום מאליו אפּלּו[יערות]העֹולה ּפטּור; , ְְֲִִִֵֵֶָָָָ
יהיה ׁשּלא והּוא, ּפטּור; יּׁשּוב, ׁשאינֹו ּבמקֹום ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹהּנֹוטע

רבים]עֹוׂשה טּפּול[פירות שמשתלם]ּכדי ׁשּמטּפל[- ְְִֵֵֶֶַ
ּכדי עֹוׂשה היה אם אבל ליּׁשּוב. ׁשּמביאן עד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּבפרֹותיו

ּבערלה. חּיב ְְִַָָָטּפּולֹו,
זית אֹו ללּולב, אתרֹוג ׁשּנטע ּכגֹון - למצוה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּנֹוטע

ּבערלה חּיב - מןלּמנֹורה ּפטּור נטע, ּכ ואחר הקּדיׁש . ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָ
ּבערלה. חּיב הקּדיׁש, ּכ ואחר נטע ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָהערלה;

ּפי על אף ּבערלה; חּיב - נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע
לאילנֹות ּכארץ הּוא הרי לזרעים, ּכארץ .ׁשאינֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

ּבערלה חּיב הּבית, ּבתֹו ׁשּנטעֹו ׁשּנטעּוואילן זה . ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָ
מּׁשּבאּו אבל ּפטּור; לארץ, אבֹותינּו ּבאּו ׁשּלא עד ֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּגֹוים

ּגֹו ּׁשּנטעּו מה אף אללארץ, תבאּו "ּכי ׁשּנאמר: - חּיב ים ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּביאה. מּׁשעת ּונטעּתם", ְְְִִֶֶַַָָָהארץ,

חּיב סרק, אילן ּגּבי על מאכל אילן ׁשהרּכיב ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָוגֹוי
זֹו,ּבערלה ּבמצוה לנהג ּבא ׁשאם - רבעי נטע לנכרי ויׁש . ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

יׂשראל. ׁשל רבעי ּכנטע קדׁש הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹהרי
יחּור אֹו ּגרעינה, הּנֹוטע אֹו[ענף]אחד האילן, מן ְִִִִֵֶַַַָָָָ

זה הרי - אחר ּבמקֹום ּונטעֹו מּמקֹום האילן ּכל את ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשעקר
ולא האילן את זעזע נטיעתֹו. מּׁשעת ּומֹונה ּבערלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹחּיב
לחיֹות יכֹול אם - ּבעפר סביבֹותיו מּלא ּכ ואחר ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָעקרֹו,
זה הרי - לאו ואם ּפטּור; זה הרי סביבֹותיו, מּלא לא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹאּלּו

וחּיב. ונטע, ׁשעקר ְְְִֶַַַָָָּכמי
אפּלּו אחד, ׁשרׁש ּבארץ מּמּנּו ונׁשאר ׁשּנעקר, אילן ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹוכן

והחזירֹו הּׁשני, את הרֹוקמים עליה ׁשּמלּפפין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּכמחט
לחיֹות ׁשּיכֹול מּפני ּפטּור, - ּונטעֹו ּכּלֹו,למקֹומֹו נעקר . ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֻ

ׁשהּוא, ּכמה ּונטעֹו וחזר עּמֹו, ּבּה ׁשּׁשרׁשיו הּסלע ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָונעקרה
לחיֹות יכֹול יהיה אם - ׁשרׁשיו ׁשּסביבֹות האדמה ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָָָּבכל

ׁש ּכמי הּוא הרי נטעֹו, לא אּלּו אדמה נעקר;מאֹותּה ּלא ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
חּיב. לאו, ְִַָָואם

מעם ׁשּקּצצֹו פני]אילן והחליף[עד וגדל]הארץ, [חזר ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ
קציצה. מּׁשעת לֹו ּומֹונין ּבערלה, חּיב -ְְְְִִִַַָָָָ

חּיב - הּמרּכיב ואחד ,הּמברי ואחד הּנֹוטע, .אחד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ּבד ּבׁשחת אמּורים? ּדברים האילן[ענף]ּבּמה מן אחד ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּבד מתח אם אבל אחר; ּבאילן הרּכיבֹו אֹו ּבארץ, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָוהבריכֹו
ּבאילן הרּכיבֹו אֹו ּבארץ, והבריכֹו הּזקן האילן מן ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָאחד

ּפטּור. זה הרי - הּזקן ּבאילן מערה הּבד ועּקר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחר
נפסק ּכ ואחר ּפרֹות, ועׂשה ׁשהברי הּילד זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּגדל

ׁשּנפסק. מּׁשעה מֹונה - הּזקן ּבאילן מערה ׁשהיה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹעּקרֹו
אחר הּניחן ואם ּבהּתר; ׁשּגדלּו מּפני מּתרין, הּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻואֹותן

ּבמאתים ׁשהֹוסיפּו עד העּקר, ממאתיםׁשּנפסק אחד חלק -] ְְִִִִֶֶַַַָָָ
שהיו] אסּורין.מכפי אּלּו הרי -ֲֲִֵֵ

ׁשּסּבכּה -[הרכיבה]ילּדה ּבּילּדה ּפרֹות והיּו ּבזקנה, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
אסּורין; ילּדה ׁשל הּפרֹות אּלּו הרי - מאתים הֹוסיפּו ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָאפּלּו

האסּור. העּקר את מעלין הּתר ּגּדּולי ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאין

האילן נעקר ּכ ואחר ּבארץ, ּבד מּמּנּו ׁשהברי ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָאילן
ּבא ׁשהבר הּבד מן חֹויה הּוא והרי אֹותֹוּכּלֹו, נעׂשה - רץ ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻ

ּולמה לאילן ּומֹונה ּבערלה; וחּיב נּטע, עּתה ּכאּלּו ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָאילן
ׁשּנעקר מּׁשעה ההברכה, מן .ּׁשּצמח ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָ

מּמה אחר ּבד והברי וצמח, ּבארץ, ּבד ׁשהברי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהרי
הן אפּלּו הּׁשליׁשי, מן והברי וחזר וצמח, ּבארץ, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּׁשּצמח
העּקר מן נפסקּו ולא הֹואיל - ּבזה זה מערין ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹֹמאה
לּכל מֹונה הראׁשֹון, עּקר נפסק ואם מּתר; הּכל ְְִִִִִֶַַַָָָָֹֹֻהראׁשֹון,

ׁשּנפסק .מּׁשעה ְִִֶַָָ
מן הּיֹוצא הקרקע]הּגזעואילן מעל מן[- ּפטּור , ְִִִֵֶַַַָָ

מּטפח, ּפחֹות ילּדה ּבערלה. חּיב הּׁשרׁשין, מן ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָָהערלה;
ּבת ּכנטיעה נראית ׁשהיא מּפני - ׁשנֹותיה ּכל ּבערלה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחּיבת
ׁשּתים אֹו אחת, ּבנטיעה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָׁשנתּה.
ּכּלֹו הּכרם היה אם אבל זנב; יֹוצאה ואחת ׁשּתים ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכנגד
ׁשּמֹונין ּכדר לֹו ּומֹונין קֹול, לֹו יׁש זה הרי - מּטפח ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָּפחֹות

האילנֹות. ְִִָָָלׁשאר
- ערלה ׁשל אגֹוז נֹוטעין ואין ערלה; ׁשל יחּור ְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָנֹוטעין

ּפרי ׁשהּוא ׁשּבארנּומּפני ּכמֹו ּבהניה, אסּורין ערלה ּופרֹות , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ערלה, ׁשל אגֹוז ונטע עבר ואם מאכלֹות. אּסּורי ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָּבהלכֹות

האילנֹות. ּכׁשאר מּתר הּצֹומח ְֲִִֵֵַַָָָָֻהרי
ּכפנּיֹות מרּכיבין אין תמרים]וכן ערלה[לולבי ׁשל ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

ׁשּכל מּתר; והרּכיב, עבר ּכפרי. ׁשהּכפנּיֹות מּפני ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבדקלים,
זה הרי - מּתר ואחד אסּור אחד ּגֹורמין, ׁשני לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּדבר
מּתר, - ערלה מּפרֹות הּצֹומח ,לפיכ מּתר. מּׁשניהם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻֻהּנגרם

הּמּתרת. והארץ האסּור הּפרי לצמח לֹו ּגרם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשהרי

ה'תש"ע תשרי י"ח שלישי יום

      
ּכל ׁשּמֹוציאין אחר ה', לפני להתוּדֹות עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָמצות

וכדומה]הּמּתנֹות הּנקרא[מעשרות הּוא וזה הארץ; ׁשּבזרע ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָ
מעׂשר'. ֲִֵַ'וּדּוי

ּבּה ׁשּמפריׁשין הּׁשנה אחר אּלא זה, וּדּוי מתוּדין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָואין
ה' לפני ואמרּת לעׂשר תכּלה "ּכי ׁשּנאמר: - עני ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמעׂשר

הּבית" מן הּקדׁש ּבערּתי ,אלהי. ְֱִִִִֶֶַַַַֹֹ
מתוּדין ׁשלאימתי ּפסח ׁשל האחרֹון טֹוב ּביֹום ּבמנחה ? ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשביעית[שנה] וׁשל לעׂשר",רביעית תכּלה "ּכי ׁשּנאמר: - ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַ
מּׁשנה מּגיע הּפסח ואין ּבֹו; ּכלין הּמעׂשרֹות ׁשּכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּברגל

שנה] וכל[=של אּלא כשכל]רביעית, ׁשליׁשית[=רק ּפרֹות ְְְִִִִֵֶָָ
הארץ.[כבר] ּפרֹות ּבין האילן ּפרֹות ּבין ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָנתעּׂשרּו,

הּמעׂשר לוּדּוי ּכׁשר הּיֹום וכל ּבּיֹום, אּלא מתוּדין ;אין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
הּבית ּבפני המקדש]ּובין חּיב[בזמן הּבית, ּבפני ׁשּלא ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ

ּולהתוּדֹות. ְְְִֵַַלבער
לׁשֹון ּבכל נאמר זה, ה'וּדּוי לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: - ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

אֹומרֹו ואחד אחד וכל אֹומר. ׁשאּתה לׁשֹון ּבכל ,"ְְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאלהי
מתוּדין. ּכאחד, להתוּדֹות רּבים רצּו ואם עצמֹו; ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָּבפני
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ּבערלה חּיב ׂשדהּו, ּבתֹו לרּבים ׁשּנאמר:הּנֹוטע - ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבארץ אמּורים? ּדברים ּבּמה לרּבים. אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָ"ּונטעּתם",

ּפטּור.יׂשראל לארץ, ּבחּוצה אבל ; ְְֲִֵֶָָָָָָ
מאליו והעֹולה ּבספינה, והּנֹוטע הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּנֹוטע

הּיחיד לעצמֹו,ּברׁשּות ּבין ליׂשראל ּבין ׁשּנטע והּנכרי , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּוברבעי. ּבערלה חּיבין - ׁשּנטע ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָוהּגזלן

ּפכׁשים ּבמקֹום מאליו אפּלּו[יערות]העֹולה ּפטּור; , ְְֲִִִֵֵֶָָָָ
יהיה ׁשּלא והּוא, ּפטּור; יּׁשּוב, ׁשאינֹו ּבמקֹום ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹהּנֹוטע

רבים]עֹוׂשה טּפּול[פירות שמשתלם]ּכדי ׁשּמטּפל[- ְְִֵֵֶֶַ
ּכדי עֹוׂשה היה אם אבל ליּׁשּוב. ׁשּמביאן עד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּבפרֹותיו

ּבערלה. חּיב ְְִַָָָטּפּולֹו,
זית אֹו ללּולב, אתרֹוג ׁשּנטע ּכגֹון - למצוה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּנֹוטע

ּבערלה חּיב - מןלּמנֹורה ּפטּור נטע, ּכ ואחר הקּדיׁש . ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָ
ּבערלה. חּיב הקּדיׁש, ּכ ואחר נטע ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָהערלה;

ּפי על אף ּבערלה; חּיב - נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע
לאילנֹות ּכארץ הּוא הרי לזרעים, ּכארץ .ׁשאינֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

ּבערלה חּיב הּבית, ּבתֹו ׁשּנטעֹו ׁשּנטעּוואילן זה . ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָ
מּׁשּבאּו אבל ּפטּור; לארץ, אבֹותינּו ּבאּו ׁשּלא עד ֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּגֹוים

ּגֹו ּׁשּנטעּו מה אף אללארץ, תבאּו "ּכי ׁשּנאמר: - חּיב ים ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּביאה. מּׁשעת ּונטעּתם", ְְְִִֶֶַַָָָהארץ,

חּיב סרק, אילן ּגּבי על מאכל אילן ׁשהרּכיב ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָוגֹוי
זֹו,ּבערלה ּבמצוה לנהג ּבא ׁשאם - רבעי נטע לנכרי ויׁש . ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

יׂשראל. ׁשל רבעי ּכנטע קדׁש הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹהרי
יחּור אֹו ּגרעינה, הּנֹוטע אֹו[ענף]אחד האילן, מן ְִִִִֵֶַַַָָָָ

זה הרי - אחר ּבמקֹום ּונטעֹו מּמקֹום האילן ּכל את ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשעקר
ולא האילן את זעזע נטיעתֹו. מּׁשעת ּומֹונה ּבערלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹחּיב
לחיֹות יכֹול אם - ּבעפר סביבֹותיו מּלא ּכ ואחר ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָעקרֹו,
זה הרי - לאו ואם ּפטּור; זה הרי סביבֹותיו, מּלא לא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹאּלּו

וחּיב. ונטע, ׁשעקר ְְְִֶַַַָָָּכמי
אפּלּו אחד, ׁשרׁש ּבארץ מּמּנּו ונׁשאר ׁשּנעקר, אילן ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹוכן

והחזירֹו הּׁשני, את הרֹוקמים עליה ׁשּמלּפפין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּכמחט
לחיֹות ׁשּיכֹול מּפני ּפטּור, - ּונטעֹו ּכּלֹו,למקֹומֹו נעקר . ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֻ

ׁשהּוא, ּכמה ּונטעֹו וחזר עּמֹו, ּבּה ׁשּׁשרׁשיו הּסלע ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָונעקרה
לחיֹות יכֹול יהיה אם - ׁשרׁשיו ׁשּסביבֹות האדמה ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָָָּבכל

ׁש ּכמי הּוא הרי נטעֹו, לא אּלּו אדמה נעקר;מאֹותּה ּלא ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
חּיב. לאו, ְִַָָואם

מעם ׁשּקּצצֹו פני]אילן והחליף[עד וגדל]הארץ, [חזר ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ
קציצה. מּׁשעת לֹו ּומֹונין ּבערלה, חּיב -ְְְְִִִַַָָָָ

חּיב - הּמרּכיב ואחד ,הּמברי ואחד הּנֹוטע, .אחד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ּבד ּבׁשחת אמּורים? ּדברים האילן[ענף]ּבּמה מן אחד ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּבד מתח אם אבל אחר; ּבאילן הרּכיבֹו אֹו ּבארץ, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָוהבריכֹו
ּבאילן הרּכיבֹו אֹו ּבארץ, והבריכֹו הּזקן האילן מן ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָאחד

ּפטּור. זה הרי - הּזקן ּבאילן מערה הּבד ועּקר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחר
נפסק ּכ ואחר ּפרֹות, ועׂשה ׁשהברי הּילד זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּגדל

ׁשּנפסק. מּׁשעה מֹונה - הּזקן ּבאילן מערה ׁשהיה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹעּקרֹו
אחר הּניחן ואם ּבהּתר; ׁשּגדלּו מּפני מּתרין, הּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻואֹותן

ּבמאתים ׁשהֹוסיפּו עד העּקר, ממאתיםׁשּנפסק אחד חלק -] ְְִִִִֶֶַַַָָָ
שהיו] אסּורין.מכפי אּלּו הרי -ֲֲִֵֵ

ׁשּסּבכּה -[הרכיבה]ילּדה ּבּילּדה ּפרֹות והיּו ּבזקנה, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
אסּורין; ילּדה ׁשל הּפרֹות אּלּו הרי - מאתים הֹוסיפּו ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָאפּלּו

האסּור. העּקר את מעלין הּתר ּגּדּולי ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאין

האילן נעקר ּכ ואחר ּבארץ, ּבד מּמּנּו ׁשהברי ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָאילן
ּבא ׁשהבר הּבד מן חֹויה הּוא והרי אֹותֹוּכּלֹו, נעׂשה - רץ ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻ

ּולמה לאילן ּומֹונה ּבערלה; וחּיב נּטע, עּתה ּכאּלּו ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָאילן
ׁשּנעקר מּׁשעה ההברכה, מן .ּׁשּצמח ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָ

מּמה אחר ּבד והברי וצמח, ּבארץ, ּבד ׁשהברי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהרי
הן אפּלּו הּׁשליׁשי, מן והברי וחזר וצמח, ּבארץ, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּׁשּצמח
העּקר מן נפסקּו ולא הֹואיל - ּבזה זה מערין ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹֹמאה
לּכל מֹונה הראׁשֹון, עּקר נפסק ואם מּתר; הּכל ְְִִִִִֶַַַָָָָֹֹֻהראׁשֹון,

ׁשּנפסק .מּׁשעה ְִִֶַָָ
מן הּיֹוצא הקרקע]הּגזעואילן מעל מן[- ּפטּור , ְִִִֵֶַַַָָ

מּטפח, ּפחֹות ילּדה ּבערלה. חּיב הּׁשרׁשין, מן ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָָהערלה;
ּבת ּכנטיעה נראית ׁשהיא מּפני - ׁשנֹותיה ּכל ּבערלה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחּיבת
ׁשּתים אֹו אחת, ּבנטיעה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָׁשנתּה.
ּכּלֹו הּכרם היה אם אבל זנב; יֹוצאה ואחת ׁשּתים ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכנגד
ׁשּמֹונין ּכדר לֹו ּומֹונין קֹול, לֹו יׁש זה הרי - מּטפח ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָּפחֹות

האילנֹות. ְִִָָָלׁשאר
- ערלה ׁשל אגֹוז נֹוטעין ואין ערלה; ׁשל יחּור ְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָנֹוטעין

ּפרי ׁשהּוא ׁשּבארנּומּפני ּכמֹו ּבהניה, אסּורין ערלה ּופרֹות , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ערלה, ׁשל אגֹוז ונטע עבר ואם מאכלֹות. אּסּורי ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָּבהלכֹות

האילנֹות. ּכׁשאר מּתר הּצֹומח ְֲִִֵֵַַָָָָֻהרי
ּכפנּיֹות מרּכיבין אין תמרים]וכן ערלה[לולבי ׁשל ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

ׁשּכל מּתר; והרּכיב, עבר ּכפרי. ׁשהּכפנּיֹות מּפני ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבדקלים,
זה הרי - מּתר ואחד אסּור אחד ּגֹורמין, ׁשני לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּדבר
מּתר, - ערלה מּפרֹות הּצֹומח ,לפיכ מּתר. מּׁשניהם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻֻהּנגרם

הּמּתרת. והארץ האסּור הּפרי לצמח לֹו ּגרם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשהרי

ה'תש"ע תשרי י"ח שלישי יום

      
ּכל ׁשּמֹוציאין אחר ה', לפני להתוּדֹות עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָמצות

וכדומה]הּמּתנֹות הּנקרא[מעשרות הּוא וזה הארץ; ׁשּבזרע ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָ
מעׂשר'. ֲִֵַ'וּדּוי

ּבּה ׁשּמפריׁשין הּׁשנה אחר אּלא זה, וּדּוי מתוּדין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָואין
ה' לפני ואמרּת לעׂשר תכּלה "ּכי ׁשּנאמר: - עני ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמעׂשר

הּבית" מן הּקדׁש ּבערּתי ,אלהי. ְֱִִִִֶֶַַַַֹֹ
מתוּדין ׁשלאימתי ּפסח ׁשל האחרֹון טֹוב ּביֹום ּבמנחה ? ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשביעית[שנה] וׁשל לעׂשר",רביעית תכּלה "ּכי ׁשּנאמר: - ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַ
מּׁשנה מּגיע הּפסח ואין ּבֹו; ּכלין הּמעׂשרֹות ׁשּכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּברגל

שנה] וכל[=של אּלא כשכל]רביעית, ׁשליׁשית[=רק ּפרֹות ְְְִִִִֵֶָָ
הארץ.[כבר] ּפרֹות ּבין האילן ּפרֹות ּבין ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָנתעּׂשרּו,

הּמעׂשר לוּדּוי ּכׁשר הּיֹום וכל ּבּיֹום, אּלא מתוּדין ;אין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
הּבית ּבפני המקדש]ּובין חּיב[בזמן הּבית, ּבפני ׁשּלא ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ

ּולהתוּדֹות. ְְְִֵַַלבער
לׁשֹון ּבכל נאמר זה, ה'וּדּוי לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: - ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

אֹומרֹו ואחד אחד וכל אֹומר. ׁשאּתה לׁשֹון ּבכל ,"ְְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאלהי
מתוּדין. ּכאחד, להתוּדֹות רּבים רצּו ואם עצמֹו; ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָּבפני



נח           
      

"אלהי ה' לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ;ּומצותֹו ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
יצא. מקֹום, ּבכל התוּדה ְְְִִַָָָָָואם

מן אחד אצלֹו יּׁשאר ׁשּלא עד אּלא מתוּדה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאינֹו
הּביתהּמּתנֹות מן הּקדׁש "ּבערּתי ּבּוּדּוי: אֹומר הּוא ׁשּכן , ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

וער מתוּדין.וכּו'". ּולמחר הּבעּור; היה האחרֹון, טֹוב יֹום ב ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ
ּותרּומת ּתרּומה אצלֹו נׁשאר אם עֹוׂשה? הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָּכיצד

מעׂשר לּלוי; נֹותנֹו ראׁשֹון, מעׂשר לּכהן; נֹותנּה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָֹמעׂשר,
לענּיים נֹותנֹו ׁשלעני, ׁשני מעׂשר ּפרֹות אצלֹו נׁשארּו ; ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
רבעי נטע אֹו שנים]וּדאי, ארבע בן אילן מעֹות[פירות אֹו , ְִֶַַַָָ

ׂשֹורף; אֹו לּים ּומׁשלי אֹותן, מבער זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּפדּיתן
ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר אצלֹו מעושרים]נׁשאר ספק פירות -], ְְְֲִִֵֵֶֶַַַ

מתּבערין הן הרי ּבּכּורים, אצלֹו נׁשאר לבערֹו. חּיב ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָאינֹו
מקֹום. ְָָּבכל

אצלֹו ּבׁשּנׁשארּו ּומבער? ׁשּׂשֹורף אמּורים ּדברים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָּבּמה
אבל טֹוב. יֹום ׁשּיּכנס קדם ּכּלן לאכלן יכֹול ׁשאינֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻּפרֹות
אינֹו רבעי, ונטע ׁשני מעׂשר ׁשל ּתבׁשיל לֹו נׁשאר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאם

ּכמבער ׁשהּתבׁשיל - לבערֹו הריצרי ּותבלין, יין וכן ; ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ּכמבערין. ְִִֵָֹהן

אינן - הּבעּור ּבׁשעת הּמעׂשרֹות לעֹונת הּגיעּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹּפרֹות
אֹותן לבער חּיב ואינֹו להתוּדֹות, אֹותֹו .מעּכבין ְְְְְְִִֵֵַַַַָָ

- הּבעּור יֹום והּגיע מּמּנּו, רחֹוקין ּפרֹותיו ׁשהיּו ְְִִִִִִֵֶֶַַָָמי
ׁשם קֹורא זה לבעליהן[מעשר]הרי ּבהן ּומזּכה -[לּמּתנֹות, ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

לכהן] ּבהןכגון ׁשּזֹוכה למי אֹו קרקע, ּגב [כשליח]על ְְִֶֶֶַַַַָ
ּגּבי על הּמּטלטלין ׁשּנתינת למחר; ּומתוּדה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלבעליהן,
יכֹול אינֹו אבל חּזּוק; ּבּה ׁשּיׁש מּתנה אּלא אינּה ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָקרקע,
ּכמכירה, ׁשּנראה מּפני ּבחליפין, הּמעׂשרֹות להן ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָלהקנֹות

מכירה. לא נתינה ּבהן נאמר והּתרּומֹות, ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָֹוהּמעׂשרֹות
הּמּתנֹות ּכל ׁשּיֹוציא עד להתוּדֹות, יכֹול ׁשאינֹו ?ּומּנין ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

מעׂשר זה - "הּקדׁש" הּבית". מן הּקדׁש "ּבערּתי ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
חּלה, זֹו - הּבית" "מן קדׁש; הּקרּויין רבעי, ונטע ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשני
מעׂשר זה לּלוי", "נתּתיו ּבּבית; ּכהנים ׁשל הּמּתנה ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשהיא
והיא אחרת, מּתנה ׁשּקדמּתּו מּכלל - נתּתיו" "וגם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָראׁשֹון;
- ולאלמנה" לּיתֹום "לּגר מעׂשר. ּותרּומת ּגדֹולה ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָָּתרּומה
לקט ׁשאין ּפי על אף ּופאה, ׁשכחה ולקט עני, מעׂשר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה

הּוּדּוי. את מעּכבין ּופאה ְְְִִִֵֶַַָָׁשכחה
יתוּדה ּכ ואחר הּסדר, על הּמּתנֹות את להפריׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָוצרי

הקּדים אם הא צּויתני", אׁשר מצות "ּככל ׁשּנאמר: -ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָ
טבלֹו, נׂשרף להתוּדֹות; יכֹול אינֹו לראׁשֹון, ׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָמעׂשר
נתנן ולא מּתנֹות, הפריׁש לא ׁשהרי - להתוּדֹות יכֹול ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹאינֹו

לּכהנים ראׁשֹון מעׂשר נֹותנין ׁשהיּו ּובּזמן [בזמןלבעליהן. ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
לּלוי".עזרא] נתּתיו "וגם ׁשּנאמר: מתוּדין, היּו לא -ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

ׁשעּקר מתוּדה, - ּבלבד ׁשני מעׂשר אּלא לֹו ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמי
הּוא ּבמעׂשר ּבּכּוריםהּוּדּוי אּלא לֹו היה לא אם וכן ; ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

הראׁשֹון הּקדׁש הּקדׁש", "ּבערּתי ׁשּנאמר: מתוּדה, - ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹּבלבד
ּבפני ּתרּומה אּלא לֹו ׁשאין מי אבל הּבּכּורים. ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
אּלא וּדּוי, טעּונה הּתרּומה ׁשאין מתוּדה; אינֹו - ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעצמּה

הּמּתנֹות. ׁשאר ְְִַַַָָּבכלל

"מּמצֹותי עברּתי ׁשאינֹו"לא על מּמין הפריׁש ׁשּלא - ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹ
על המחּבר מן ולא המחּבר, על הּתלּוׁש מן ולא ְְְְִִִַַַַַָָָֹֹֻֻמינֹו,
החדׁש. על הּיׁשן מן ולא הּיׁשן, על החדׁש מן ולא ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּתלּוׁש,
עליו. ׁשמֹו ּולהזּכיר מּלברכֹו ׁשכח ׁשּלא - ׁשכחּתי" ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹֹ"ולא

ּבאנינה אכלֹו אם הא - מּמּנּו" באני אכלּתי [שמת"לא ְְֲֲִִִִִֶַָָָָָֹֹ
נקבר] וטרם ּבטמא"קרובו מּמּנּו בערּתי "ולא מתוּדה. אינֹו ,ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹ

מּמּנּו נתּתי "ולא מתוּדה. אינֹו ּבטמאה, הפריׁשֹו אם הא -ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֻ
נתנֹו ולא למת, ותכריכין ארֹון מּמּנּו לקח ׁשּלא - ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלמת"
לבית ׁשהביאֹו אלהי", ה' ּבקֹול "ׁשמעּתי אחרים. ְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶַָָֹלאֹוננים
ּבֹו, וׂשּמח ׁשּׂשמח - צּויתני" אׁשר ּככל "עׂשיתי ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָֹהּבחירה.

ּבכל "וׂשמחּת הּטֹוב".ׁשּנאמר: ְְְֱֶֶַַַָָָ
ּכאׁשר" עד וכּו'" הּׁשמים מן קדׁש מּמעֹון ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָ"הׁשקיפה

ּודבׁש" חלב זבת ארץ לאבתינּו, ׁשּיּתןנׁשּבעּת ּבּקׁשה זֹו , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבּפרֹות. ֵַַַטעם

ועבדים ּגרים לא אבל מתוּדין; ּוממזרים, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹיׂשראל
חלק להם ׁשאין מּפני - אֹומר:ּבארץמׁשחררים הּוא והרי , ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

ּפי על ׁשאף - ּולוּיים ּכהנים לאבתינּו". נׁשּבעּת ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ"ּכאׁשר
מגרׁש. ערי להם יׁש ּבארץ, חלקּו ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָֹׁשּלא

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

 
מצות ואחת עׂשה, מצוֹות ׁשמֹונה - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָיׁש
ּולהעלֹותן ּבּכּורים להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹלא
לירּוׁשלים; חּוץ ּבּכּורים הּכהן יאכל ׁשּלא (ב) ְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֹלּמקּדׁש;
זרֹוע לתת (ה) לּכהן; חּלה להפריׁש (ד) עליהן; לקרֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹ(ג)
לפּדֹות (ז) הּגז; ראׁשית לֹו לּתן (ו) לּכהן; וקבה ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹּולחיים
ולּתן חמֹור, ּפטר לפּדֹות (ח) לּכהן; ּפדיֹונֹו ולּתן הּבן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹּבכֹור
לפּדֹותֹו. רצה לא אם חמֹור, ּפטר לערף (ט) לּכהן; ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹֹֹּפדיֹונֹו

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

   
מּתנֹות ועׂשרים מפרׁשיןארּבע וכּלן לּכהנים, נּתנּו ּכהּנה ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹֹֻֻ

ׁשאינֹו ּכהן וכל לאהרן. ּברית נכרתה ּכּלן ועל ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻּבּתֹורה;
מהן. מּתנה לֹו נֹותנין ואין ּבּכהּנה, חלק לֹו אין - ּבהן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמֹודה

אׁשר' :מבר מהן, קדּׁשה ּבּה ׁשּיׁש מּתנה האֹוכל ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻוכל
'וכ ּכ לאכל וצּונּו אהרן, ׁשל ּבקדּׁשתֹו .קּדׁשנּו ְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָֹֹֻ

אּלא הּכהנים אֹותן אֹוכלין אין - מהן מּתנֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשמֹונה
אין - מּתנֹות וחמׁש העזרה; מחֹומת לפנים ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָּבּמקּדׁש,
וחמׁש העיר; מחֹומת לפנים ּבירּוׁשלים, אּלא אֹותן ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָאֹוכלין
יׂשראל ּבארץ אּלא הּתֹורה, מן ּבהן זֹוכין אין - ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּתנֹות
ּבין ּבארץ ּבין ּבהן זֹוכין - מהן מּתנֹות וחמׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבלבד;

הּמקּדׁש. מן ּבּה זֹוכין - אחת ּומּתנה לארץ; ְְִִִֶַַַַָָָָָָָּבחּוצה
ּבׂשר ּבּמקּדׁש? אּלא נאכלין ׁשאין הּׁשמֹונה הן ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמה

ּובׂשר הּבהמה, חּטאת ואחד העֹוף חּטאת אחד ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהחּטאת,
ּבין צּבּור,[אשם]האׁשם, ׁשלמי וזבחי וּדאי, ּבין ּתלּוי ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ

הּלחם ּוׁשּתי יׂשראל, מנחֹות ּוׁשירי העמר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּומֹותר

           
      

בשבועות] -[שמקריבים מצרע ׁשל ׁשמן ולג הּפנים, ולחם ,ְְְִֶֶֶֶֶַָָֹֹ
ּבּמקּדׁש. אּלא נאכלין אין ְֱִִֵֵֶֶַָָָאּלּו

חזה ּבירּוׁשלים? אּלא נאכלין ׁשאין החמׁש הן ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּומה
ׁשלמים ׁשל מאילוׁשֹוק והּמּורם הּתֹודה, מן והּמּורם , ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

נאכלין אין אּלּו - והּבּכּורים טהֹורה, ּבהמה ּובכֹור ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָנזיר,
ּבירּוׁשלים. ִִֶַָָאּלא

ּותרּומת הּתרּומה יׂשראל? ׁשּבארץ החמׁש הן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומה
קדׁש ּוׁשלׁשּתן והחּלה, הּגזמעׂשר וראׁשית ּוׂשדה[מהצאן], ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ומתחלקתאחּזה להקדש ביובל חוזרת ונמכרה, שהוקדשה -] ֲָֻ
שבמשמר] מןלכוהנים ּבהן זֹוכין אין אּלּו - חּלין ּוׁשניהן ,ְִִִֵֵֵֶֶָֻ

וחּלֹות ּתרּומֹות אֹוכלין ואין יׂשראל. ּבארץ אּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָהּתֹורה
יׂשראל. ּבארץ אּלא יׂשראל, ארץ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשל

מקֹום ּבכל הּכהנים ּבהן ׁשּזֹוכין החמׁש הן ?ּומה ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
חולין]הּמּתנֹות בהמת מכל וקיבה לחיים הּבן,[זרוע ּופדיֹון , ְִֵַַַָ

הּגר וגזל חמֹור, יורשים]ּופטר לו ואין והחרמים[שמת [כל, ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָ
לכהן] שהוחרם ּדבר.דבר לכל חּלין וחמׁשּתן ;ְְֲִִַָָָָֻ

;העֹולֹות עֹורֹות היא הּמקּדׁש, מן ּבּה ׁשּזֹוכין ְְִִִִֶַַַָָָָָוהּמּתנה
לּכהנים ּכּלן - קדׁשים קדׁשי עֹורֹות לׁשאר הּדין .והּוא ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֻ

- ּבּמקּדׁש אּלא נאכלין ׁשאין מּתנֹות ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשמֹונה
הן קדׁשים קדׁשי ּכהּנה,ּכּלן לזכרי אּלא נאכלין ואין , ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֻֻ

יאכל זכר "ּכל נאמר: ּובהן ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכמֹו
וגֹו'". ְֹאתֹו

לזכרים ונאכלין הן, קּלין קדׁשים - ׁשּבירּוׁשלים ְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהחמׁש
אּתולנקבֹות ולבנתי ּולבני נתּתים ל" נאמר: ּובהן ; ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּכהּנה, לזכרי אּלא נּתנין אין כן, ּפי על ואף עֹולם". ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻלחק
מׁשמר לאנׁשי במקדש]ׁשהרי שבוע באותו הן;[העובדים ְְְֲִֵֵֵֶַָ

וכן איׁש. אּלא מקריב ואין ודמֹו, חלּבֹו מקריבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָוהּבכֹור
- הּגר וגזל והחרמים, אחּזה, ּוׂשדה קדׁשים, קדׁשי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻעֹורֹות
ּפדיֹון וכן ׁשּיתּבאר; ּכמֹו מׁשמר, אנׁשי אּלא ּבהן זֹוכין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאין

ּכהּנה לזכרי לאהרןהּבן הּכסף "ונתּת ּבֹו: נאמר ׁשּכן , ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
ּכּלן הּבכֹורֹות ׁשּדין - ּכהּנה לזכרי חמֹור, ּופטר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻֻּולבניו".

לנקבֹות. ולא לזכרים ְְְִִִֵֶָָֹׁשוה,
חמׁש ּכזכרים, לנקבֹות ׁשּנּתנין ׁשהּמּתנֹות למדּת, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנה

ּבהמה,מּתנֹות ּומּתנֹות וחּלה, מעׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, : ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָ
לכהנת? נּתנת הּגז ׁשראׁשית אֹומר, אני ּומּנין הּגז. ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹוראׁשית
ּגז וראׁשית ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית נאמר: ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשהרי
ּכזכרים, לנקבֹות נּתנת ּדגן ראׁשית מה - לֹו" ּתּתן - ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹצאנ

ּכזכרים. לנקבֹות נּתנת הּגז ראׁשית ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָאף
עׂשרים ואמרּו: אחרת, ּדר על אּלּו מּתנֹות חכמים ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמנּו

לאהרן נּתנּו ּכהּנה מּתנֹות ּבּמקּדׁש,וארּבע עׂשר - הן ואּלּו , ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ
ּבּגבּולין ועׂשר ּבירּוׁשלים, לירושלים]וארּבע :[חוץ ְְְְִִִֶֶַַַַָ

,וּדאי אׁשם העֹוף, וחּטאת חּטאת, - ּבּמקּדׁש ְְִֶֶַַַַַַָָָָָעׂשר
ׁשּתי מצרע, ׁשל ׁשמן ולג צּבּור, ׁשלמי זבחי ּתלּוי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹואׁשם

העמר ּומֹותר מנחֹות, ׁשירי הּפנים, ולחם .הּלחם, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּומּורם והּבּכּורים, הּבכֹורה, - ּבירּוׁשלים כלארּבע -] ְְְִִִִַַַַַָָָ

שמונף] קדמה ועֹורֹות נזיר, ואיל ׁשים.מּתֹודה ְְֳִִִֵָָָ
,וחּלה מעׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, - ּבּגבּולין ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָעׂשר

חמֹור, ּפטר ּופדיֹון הּבן, ּופדיֹון והּמּתנֹות, הּגז, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוראׁשית
הּגר וגזל אחּזה, ּוׂשדה חרמים, זה,ׂשדה חׁשּבֹון ּולפי . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ

חזה והן - אחת מּתנה קּלים מּקדׁשים הּמּורם ּכל ְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָחׁשב
עּמהם הּמּורם הּלחם עם ׁשלמים, זבח מּכל הּמּורם ְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָוׁשֹוק
הּלחם עם נזיר, מאיל הּמּורמת הּזרֹוע עם ּתֹודה, היה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאם
הן, ׁשלמים ּוׁשלׁשּתן הֹואיל וׁשֹוק; חזה עם עּמּה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָהּמּורם

אחת. מּתנה מהן הּמּורם ֵֶַַַַַָָָָחׁשב
אחת ּכל ּתתּבאר ּבקרּבנֹות, ּתלּויֹות ׁשהן הּמּתנֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל

הּקרּבנֹות מהלכֹות ּבמקֹומּה מהן הּגרואחת ּגזל וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ודין אחּזה ׂשדה ּדין ּבארנּו ּוכבר ּגזלה. ּבהלכֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻיתּבאר
מעׂשר ּותרּומת ּתרּומה ודין ערכין, ּבהלכֹות ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָהחרמים
הּמּתנֹות מׁשּפטי אבאר אּלּו, ּובהלכֹות ּתרּומֹות. ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָּבהלכֹות
והחּלה, הּבּכּורים, - והן ּבקרּבנֹות; ּתלּויין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשאינן

חמֹור. ּופטר הּבן, ּופדיֹון הּגז, וראׁשית ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָוהּמּתנֹות,

   
הּבּכּורים ואין לּמקּדׁש; ּבּכּורים להביא עׂשה ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָמצות

הּבית ּבפני אּלא המקדש]נֹוהגין יׂשראל[בזמן ּובארץ ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ה' ּבית ּתביא ,אדמת ּבּכּורי "ראׁשית ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבלבד,

מּדבריהם ּבּכּורים ּומביאין ."חכמים]אלהי מערי[מתקנת ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶָֹ
ּומּסּוריה ועֹוג בקדושתסיחֹון נתקדש ולא דוד שכבש מקום -] ְְִִָ

עּמֹוןהארץ] אבל ּבירּוׁשלים. ּכקֹונה ּבסּוריה ׁשהּקֹונה ,ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָ
ּבתרּומה חּיבין ׁשהן ּפי על אף - ּובבל ּומצרים ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּומֹואב,
הביא ואם ּבּכּורים; מהן מביאין אין מּדבריהם, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַּומעׂשרֹות

ּבּכּורים. אינן לארץ, מחּוצה ִִִִִֵֶָָָָּבּכּורים
האמּורים הּמינין מּׁשבעת אּלא ּבּכּורים מביאין ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָאין

הארץ והּתאניםּבׁשבח והענבים והּׂשעֹורים החּטים והן: , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מּׁשבעת חּוץ הביא ואם והּתמרים; והּזיתים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָוהרּמֹונים

נתקּדׁשּו לא .הּמינין, ְְִִִַַֹ
מּפרֹות ולא ׁשּבהרים, מּתמרים לא מביאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָֹֹאין

אּלא הּמבחר; מן ׁשאינן ׁשמן מּזיתי ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּבעמקים,
מן ׁשהן לפי ׁשּבהרים, ּומּפרֹות ׁשּבעמקים ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָמּתמרים

ּתמריםהּמבחר ּכגֹון - הּמבחר מן ׁשּלא הביא ואם . ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻֻ
מאּבקֹות וענבים ּומרּקבֹות, סּכֹות ּותאנים ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻֻֻׁשּבהרים,

נתקּדׁשּו. לא - ְְְִַָֹֻּומעּׁשנֹות
וענבים מּזיתים חּוץ מׁשקין, ּבּכּורים מביאין ְְֲִִִִִִִִֵֵַַָאין

איןּבלבד מׁשקה, הביא ואם האדמה"; "ּפרי ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
מּמּנּו. ְְִִֶַמקּבלין

;לחים וענבים ּתאנים מביאין לירּוׁשלים, ְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָהּקרֹובים
ּגרֹוגרֹות אֹותן מביאין מיובשות]והרחֹוקים, וצּמּוקין.[תאנים ְְְְְִִִִִָָָ

עצרת קדם ּבּכּורים מביאין הּקציראין "וחג ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
יּניחם אּלא מּמּנּו; מקּבלין אין הביא, ואם ."מעׂשי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבּכּורי
מביאין אין וכן עליהן. ויקרא עצרת, ׁשּתבֹוא עד ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשם
הן חנּכה, אחר ׁשּבּכרּו ׁשהּבּכּורים - חנּכה אחר ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻֻּבּכּורים

העצרת. אחר עד אֹותן ויּניח הּבאה; מּׁשנה ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָחׁשּובין
מן ולא הּיׁשן, על החדׁש מן לא ּבּכּורים מביאין ְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹאין

החדׁש על קדםהּיׁשן ׁשחנטּו מּפרֹות יביא לא ּכיצד? . ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
עׂשר חמּׁשה אחר ׁשחנטּו ּפרֹות על ּבׁשבט, עׂשר ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָחמּׁשה
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בשבועות] -[שמקריבים מצרע ׁשל ׁשמן ולג הּפנים, ולחם ,ְְְִֶֶֶֶֶַָָֹֹ
ּבּמקּדׁש. אּלא נאכלין אין ְֱִִֵֵֶֶַָָָאּלּו

חזה ּבירּוׁשלים? אּלא נאכלין ׁשאין החמׁש הן ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּומה
ׁשלמים ׁשל מאילוׁשֹוק והּמּורם הּתֹודה, מן והּמּורם , ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

נאכלין אין אּלּו - והּבּכּורים טהֹורה, ּבהמה ּובכֹור ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָנזיר,
ּבירּוׁשלים. ִִֶַָָאּלא

ּותרּומת הּתרּומה יׂשראל? ׁשּבארץ החמׁש הן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומה
קדׁש ּוׁשלׁשּתן והחּלה, הּגזמעׂשר וראׁשית ּוׂשדה[מהצאן], ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ומתחלקתאחּזה להקדש ביובל חוזרת ונמכרה, שהוקדשה -] ֲָֻ
שבמשמר] מןלכוהנים ּבהן זֹוכין אין אּלּו - חּלין ּוׁשניהן ,ְִִִֵֵֵֶֶָֻ

וחּלֹות ּתרּומֹות אֹוכלין ואין יׂשראל. ּבארץ אּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָהּתֹורה
יׂשראל. ּבארץ אּלא יׂשראל, ארץ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשל

מקֹום ּבכל הּכהנים ּבהן ׁשּזֹוכין החמׁש הן ?ּומה ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
חולין]הּמּתנֹות בהמת מכל וקיבה לחיים הּבן,[זרוע ּופדיֹון , ְִֵַַַָ

הּגר וגזל חמֹור, יורשים]ּופטר לו ואין והחרמים[שמת [כל, ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָ
לכהן] שהוחרם ּדבר.דבר לכל חּלין וחמׁשּתן ;ְְֲִִַָָָָֻ

;העֹולֹות עֹורֹות היא הּמקּדׁש, מן ּבּה ׁשּזֹוכין ְְִִִִֶַַַָָָָָוהּמּתנה
לּכהנים ּכּלן - קדׁשים קדׁשי עֹורֹות לׁשאר הּדין .והּוא ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֻ

- ּבּמקּדׁש אּלא נאכלין ׁשאין מּתנֹות ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשמֹונה
הן קדׁשים קדׁשי ּכהּנה,ּכּלן לזכרי אּלא נאכלין ואין , ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֻֻ

יאכל זכר "ּכל נאמר: ּובהן ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכמֹו
וגֹו'". ְֹאתֹו

לזכרים ונאכלין הן, קּלין קדׁשים - ׁשּבירּוׁשלים ְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהחמׁש
אּתולנקבֹות ולבנתי ּולבני נתּתים ל" נאמר: ּובהן ; ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּכהּנה, לזכרי אּלא נּתנין אין כן, ּפי על ואף עֹולם". ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻלחק
מׁשמר לאנׁשי במקדש]ׁשהרי שבוע באותו הן;[העובדים ְְְֲִֵֵֵֶַָ

וכן איׁש. אּלא מקריב ואין ודמֹו, חלּבֹו מקריבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָוהּבכֹור
- הּגר וגזל והחרמים, אחּזה, ּוׂשדה קדׁשים, קדׁשי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻעֹורֹות
ּפדיֹון וכן ׁשּיתּבאר; ּכמֹו מׁשמר, אנׁשי אּלא ּבהן זֹוכין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאין

ּכהּנה לזכרי לאהרןהּבן הּכסף "ונתּת ּבֹו: נאמר ׁשּכן , ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
ּכּלן הּבכֹורֹות ׁשּדין - ּכהּנה לזכרי חמֹור, ּופטר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻֻּולבניו".

לנקבֹות. ולא לזכרים ְְְִִִֵֶָָֹׁשוה,
חמׁש ּכזכרים, לנקבֹות ׁשּנּתנין ׁשהּמּתנֹות למדּת, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנה

ּבהמה,מּתנֹות ּומּתנֹות וחּלה, מעׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, : ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָ
לכהנת? נּתנת הּגז ׁשראׁשית אֹומר, אני ּומּנין הּגז. ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹוראׁשית
ּגז וראׁשית ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית נאמר: ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשהרי
ּכזכרים, לנקבֹות נּתנת ּדגן ראׁשית מה - לֹו" ּתּתן - ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹצאנ

ּכזכרים. לנקבֹות נּתנת הּגז ראׁשית ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָאף
עׂשרים ואמרּו: אחרת, ּדר על אּלּו מּתנֹות חכמים ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמנּו

לאהרן נּתנּו ּכהּנה מּתנֹות ּבּמקּדׁש,וארּבע עׂשר - הן ואּלּו , ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ
ּבּגבּולין ועׂשר ּבירּוׁשלים, לירושלים]וארּבע :[חוץ ְְְְִִִֶֶַַַַָ

,וּדאי אׁשם העֹוף, וחּטאת חּטאת, - ּבּמקּדׁש ְְִֶֶַַַַַַָָָָָעׂשר
ׁשּתי מצרע, ׁשל ׁשמן ולג צּבּור, ׁשלמי זבחי ּתלּוי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹואׁשם

העמר ּומֹותר מנחֹות, ׁשירי הּפנים, ולחם .הּלחם, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּומּורם והּבּכּורים, הּבכֹורה, - ּבירּוׁשלים כלארּבע -] ְְְִִִִַַַַַָָָ

שמונף] קדמה ועֹורֹות נזיר, ואיל ׁשים.מּתֹודה ְְֳִִִֵָָָ
,וחּלה מעׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, - ּבּגבּולין ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָעׂשר

חמֹור, ּפטר ּופדיֹון הּבן, ּופדיֹון והּמּתנֹות, הּגז, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוראׁשית
הּגר וגזל אחּזה, ּוׂשדה חרמים, זה,ׂשדה חׁשּבֹון ּולפי . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ

חזה והן - אחת מּתנה קּלים מּקדׁשים הּמּורם ּכל ְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָחׁשב
עּמהם הּמּורם הּלחם עם ׁשלמים, זבח מּכל הּמּורם ְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָוׁשֹוק
הּלחם עם נזיר, מאיל הּמּורמת הּזרֹוע עם ּתֹודה, היה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאם
הן, ׁשלמים ּוׁשלׁשּתן הֹואיל וׁשֹוק; חזה עם עּמּה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָהּמּורם

אחת. מּתנה מהן הּמּורם ֵֶַַַַַָָָָחׁשב
אחת ּכל ּתתּבאר ּבקרּבנֹות, ּתלּויֹות ׁשהן הּמּתנֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל

הּקרּבנֹות מהלכֹות ּבמקֹומּה מהן הּגרואחת ּגזל וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ודין אחּזה ׂשדה ּדין ּבארנּו ּוכבר ּגזלה. ּבהלכֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻיתּבאר
מעׂשר ּותרּומת ּתרּומה ודין ערכין, ּבהלכֹות ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָהחרמים
הּמּתנֹות מׁשּפטי אבאר אּלּו, ּובהלכֹות ּתרּומֹות. ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָּבהלכֹות
והחּלה, הּבּכּורים, - והן ּבקרּבנֹות; ּתלּויין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשאינן

חמֹור. ּופטר הּבן, ּופדיֹון הּגז, וראׁשית ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָוהּמּתנֹות,

   
הּבּכּורים ואין לּמקּדׁש; ּבּכּורים להביא עׂשה ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָמצות

הּבית ּבפני אּלא המקדש]נֹוהגין יׂשראל[בזמן ּובארץ ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ה' ּבית ּתביא ,אדמת ּבּכּורי "ראׁשית ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבלבד,

מּדבריהם ּבּכּורים ּומביאין ."חכמים]אלהי מערי[מתקנת ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶָֹ
ּומּסּוריה ועֹוג בקדושתסיחֹון נתקדש ולא דוד שכבש מקום -] ְְִִָ

עּמֹוןהארץ] אבל ּבירּוׁשלים. ּכקֹונה ּבסּוריה ׁשהּקֹונה ,ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָ
ּבתרּומה חּיבין ׁשהן ּפי על אף - ּובבל ּומצרים ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּומֹואב,
הביא ואם ּבּכּורים; מהן מביאין אין מּדבריהם, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַּומעׂשרֹות

ּבּכּורים. אינן לארץ, מחּוצה ִִִִִֵֶָָָָּבּכּורים
האמּורים הּמינין מּׁשבעת אּלא ּבּכּורים מביאין ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָאין

הארץ והּתאניםּבׁשבח והענבים והּׂשעֹורים החּטים והן: , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מּׁשבעת חּוץ הביא ואם והּתמרים; והּזיתים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָוהרּמֹונים

נתקּדׁשּו לא .הּמינין, ְְִִִַַֹ
מּפרֹות ולא ׁשּבהרים, מּתמרים לא מביאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָֹֹאין

אּלא הּמבחר; מן ׁשאינן ׁשמן מּזיתי ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּבעמקים,
מן ׁשהן לפי ׁשּבהרים, ּומּפרֹות ׁשּבעמקים ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָמּתמרים

ּתמריםהּמבחר ּכגֹון - הּמבחר מן ׁשּלא הביא ואם . ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻֻ
מאּבקֹות וענבים ּומרּקבֹות, סּכֹות ּותאנים ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻֻֻׁשּבהרים,

נתקּדׁשּו. לא - ְְְִַָֹֻּומעּׁשנֹות
וענבים מּזיתים חּוץ מׁשקין, ּבּכּורים מביאין ְְֲִִִִִִִִֵֵַַָאין

איןּבלבד מׁשקה, הביא ואם האדמה"; "ּפרי ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
מּמּנּו. ְְִִֶַמקּבלין

;לחים וענבים ּתאנים מביאין לירּוׁשלים, ְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָהּקרֹובים
ּגרֹוגרֹות אֹותן מביאין מיובשות]והרחֹוקים, וצּמּוקין.[תאנים ְְְְְִִִִִָָָ

עצרת קדם ּבּכּורים מביאין הּקציראין "וחג ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
יּניחם אּלא מּמּנּו; מקּבלין אין הביא, ואם ."מעׂשי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבּכּורי
מביאין אין וכן עליהן. ויקרא עצרת, ׁשּתבֹוא עד ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשם
הן חנּכה, אחר ׁשּבּכרּו ׁשהּבּכּורים - חנּכה אחר ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻֻּבּכּורים

העצרת. אחר עד אֹותן ויּניח הּבאה; מּׁשנה ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָחׁשּובין
מן ולא הּיׁשן, על החדׁש מן לא ּבּכּורים מביאין ְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹאין

החדׁש על קדםהּיׁשן ׁשחנטּו מּפרֹות יביא לא ּכיצד? . ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
עׂשר חמּׁשה אחר ׁשחנטּו ּפרֹות על ּבׁשבט, עׂשר ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָחמּׁשה



ס           
      

ּכל "ּבּכּורי ׁשּנאמר: מאליו, העֹולה ואחד הּנֹוטע אחד ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבֹו.
ּבארצם". ְְֲֶַָאׁשר

ּבבּכּורים חּיבין ׁשּתפין ׁשל ּכלּופרֹות "ּבּכּורי ׁשּנאמר: , ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
ּבארצם". ְְֲֶַָאׁשר

ּבספינה והּגדל נקּוב, ׁשהּוא ּפי על אף ּבעציץ, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּגדל
עּקר ּכל מּמּנּו מביא אינֹו אבל- "ּבארצם"; ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּובחרּבה. ּבגג הּגדל מן ְְְִִֵֵַַָָָמביא

והבריכֹו ׂשדהּו, ּבתֹו אילן ענףהּנֹוטע ממנו השחיל -] ְְְִִִֵֵַַָָ
והוציאו] אֹובקרקע הרּבים, לרׁשּות אֹו חברֹו ׂשדה ְְְֲִִֵֵַָלתֹו

והבריכֹו הרּבים, ּברׁשּות אֹו חברֹו ּבׂשדה נטּוע ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשהיה
קצתֹו והברי ׂשדהּו ּבתֹו עּקרֹו ׁשהיה אֹו ׂשדהּו, ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָּבתֹו
מפסקת הּיחיד ּדר אֹו הרּבים ודר ׂשדהּו, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבתֹו
ּבּכּורים, מביא אינֹו - הּמבר והּצד העּקר ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבאמצע
ׁשּברׁשּות הּצד מן ולא זֹו, ּברׁשּות ּׁשהֹוציא מּמה ְְְִִִִֶֶַַַָֹֹלא
ּכל ׁשּיהיּו עד ,"אדמת "ּבּכּורי ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהאחרת,

.מאדמת ְְִִֵַַָהּגּדּולין

להברי רׁשּות חברֹו לֹו לׁשעהנתן אפּלּו ׁשּלֹו, ּבתֹו ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָ
מביא זה הרי למצר- סמּו האילן היה ואם שדה]. [גבול ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

להרחיק, ׁשחּיב ּפי על אף - חברֹו לׂשדה נֹוטה אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָחברֹו,
יהֹוׁשע הנחיל ּכן מנת ׁשעל וקֹורא; מּמּנּו מביא זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻהרי

הארץ. ֶֶָָאת

והחֹוכרין חלקהאריסין, תמורת בשדה עובדים -] ְְֲִִִַָ
ולֹוקחיןמהפרות] הּבעלים את ׁשאֹונסין זרֹוע ּובעלי ,ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ
ּבפחֹות[קונים] מהן אינן[משוויו]ארצֹותם - והּגזלנין , ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּנאמר: הּבעלים, נתיאׁשּו ואפּלּו ּבּכּורים, ְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָמביאין
."אדמת ְְִֵַָ"ּבּכּורי

ׁשאין לפי מביא, אינֹו - חברֹו ׂשדה ּבתֹו אילן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָהּקֹונה
קרקע ּפילֹו על ואף קרקע; לֹו יׁש אילנֹות, ׁשלׁש והּקֹונה . ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹ

קרקע. ׁשּקנה ּכמי הּוא הרי ּבלבד, האילנֹות אּלא לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאין
מביא. זה הרי וקרקעֹו, אחד אילן ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָקנה

זה[קונה]הּלֹוקח הרי - הּקרקע ולקח ּתלּוׁשין, ּפרֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ
ּפרֹות לֹו מכר ּופרֹותיה. קרקע לֹו יׁש ׁשהרי ּבּכּורים, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמביא
ׁשהרי מביא, אינֹו מֹוכר - מחּברין אפּלּו הּקרקע, מן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֻחּוץ
חזר קרקע. לֹו אין ׁשהרי מביא, אינֹו ולֹוקח ּפרֹות; לֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָאין

ׁשהר מביא, זה הרי - הּלֹוקח מן הּפרֹות ולקח יׁשהּמֹוכר י ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
ּופרֹותיה. קרקע ְֵֶַַָלֹו

מביא זה הרי - מּמּנּו ּולקחּה וחזר לגֹוי, ׂשדהּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּמֹוכר
הּתֹורה מן ּבּכּורים הּמצוֹותמּמּנה מן נפקעת ׁשאינּה ; ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּגֹוי, ְְְְִֵֶַַַּבקנין
זרה]אׁשרה לעבודה מּמּנה[עץ מביאין אין - ׁשּבּטלּה ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

הן. מקּדׁש ּכקדׁשי ׁשהּבּכּורים ְְְִִִִִֵֵֶַָָּבּכּורים;
הּתֹורה מן ׁשעּור להן אין - מּדבריהםהּבּכּורים אבל , ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

חכמים] לעׂשֹות[של והרֹוצה מּׁשּׁשים; אחד להפריׁש ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָצרי
עֹוׂשה. ּבּכּורים, ׂשדהּו ִִֵֶָָּכל

הרי - עּטרן אֹו עליהן, והֹוסיף וחזר ּבּכּוריו, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָהפריׁש
ּכבּכּורים מארץהּתֹוספת ּבׁשהביא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

מּסּוריה אֹו הּירּדן, מעבר הביא אם אבל [מקוםיׂשראל; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

הארץ] בקדושת נתקדש ולא דוד ּתֹוספתשכבש אין -ֵֶֶ
אינּה ּכבּכּורים, ׁשאינּה ּפי על ואף ּכבּכּורים. ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָהּבּכּורים
ּבכל הּבּכּורים את מעּטרין ואין ּבטהרה. אּלא ְְְְְֱֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָנאכלת

אּלא הּמינים.מּׁשבעתמקֹום, ְִִִִֶַַָָ
ׂשדהּו לתֹו אדם יֹורד הּבּכּורים? מפריׁשין ְְִִִִֵֵֵַַַָָָּכיצד

- ׁשּבּכר ורּמֹון ׁשּבּכר, אׁשּכֹול ׁשּבּכרה, ּתאנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָורֹואה
ּבּכּורים' אּלּו 'הרי ואֹומר: ּבגמי, נעׂשיןקֹוׁשרן והן ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָ

לא ׁשעדין ּפי על ואף ׁשם, להם מּׁשּקרא ּבמחּבר, ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּבּכּורים
אינֹו הּקרקע, מן אֹותן ויתלׁש ּומּׁשּיּגמרּו צרּכן. ּכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּבׁשלּו
ולא ּבמחּבר, הפריׁשן לא ׁשם. להם ולקרֹות לחזר ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֻצרי
אחר מפריׁש זה הרי - הּפרֹות את ותלׁש ׁשם, להם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָקרא
ּבּכּורים מפריׁש אינֹו ּכּלן, הּפרֹות נטמאּו ואם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֻׁשּנתלׁשּו.
לכּתחּלה. הּטמא, על הּטהֹור מן מפריׁש אּלא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבטמאה;
ׁשאינֹו לי יראה - מהן להפריׁש אחרֹות ּפרֹות לֹו אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָואם
לי, יראה וכן לאּבד. מפריׁשין ׁשאין ּבטמאה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמפריׁש
ּכתרּומה הּתּנּור ּבהן מּסיק אינֹו - ׁשּנטמאּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּבּכּורים

מקּדׁש. ּכקדׁשי ׁשהן מּפני ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָטמאה,
ׁשּנגנבּו אֹו אבדּו אֹו נבזזּו אֹו ונמּקּו ּבּכּוריו, ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָהּמפריׁש

ּתחּתיהן אחרים להפריׁש חּיב - ׁשּנטמאּו ׁשּנאמר:אֹו , ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
עד ּבאחריּותן, חּיב ׁשהּוא מלּמד - "אלהי ה' ּבית ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ"ּתביא

הּבית. להר ְְִִֵֶַַַׁשּיביאם
לא לירּוׁשלים, ּבידֹו להעלֹותן ּבּכּוריו ְְְֲִִִִַַַַָָָָֹהּמפריׁש

לׁשלחם מנת על מּכּתחּלה לּקטם ואם ׁשליח; ּביד ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָיׁשלחם
ל מּתר זה הרי ׁשליח, .ׁשלחםּביד ְְְֲִֵֶַַָָָָֻ

ה'תש"ע תשרי י"ט רביעי יום

   
מׁשמר לאנׁשי נּתנין במקדש]הּבּכּורים והן[השבועי , ְְְְִִִִִֵֵַַָָ

ׁשהן ּבארנּו, ּוכבר הּמקּדׁש. ּכקדׁשי ּביניהן אֹותן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמחּלקין
מקֹום, ּבכל ּבּכּורים ׁשאכל זר ,ּולפיכ 'ּתרּומה'; ְְְְִִִִֶַָָָָָָקרּויין
ׁשּנכנסּו מאחר אֹותן ׁשּיאכל והּוא - ׁשמים ּבידי מיתה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹחּיב

ירּוׁשלים. ְְִַַָלחֹומת
מקצתן הפירות]היּו זה[של - ּבחּוץ ּומקצתן ּבפנים ְְְִִִִֶַָָָָָ

ּדבריו. לכל הקּדׁש הּוא והרי מיתה; עליו חּיבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּבפנים,
ּדבריו. לכל ּכחּלין הּוא הרי ׁשּבחּוץ, ְְְְֲִֵֶֶַָָָֻוזה

ׁשּנכנסּו מאחר לירּוׁשלים חּוץ ּבּכּורים ׁשאכל ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכהן
לֹוק - החֹומה מן תּוכללפנים "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ה ְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֹ

ּכמֹו הּבּכּורים, והן ,"יד ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹלאכל
ּבירּוׁשלים הּכהן אכלן אם וכן ּתרּומה. ּבהלכֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּבארנּו
ּבחּוץ; ׁשאכלן ּכמי הּתֹורה מן לֹוקה - ּבעזרה הּנחה ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹקדם
לפני "והּנחּתֹו ׁשּנאמר: ּבעזרה, הּנחה טעּונין ׁשהן ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפי

."אלהי ה' ְֱִֶַֹמזּבח
על ואף לּכהן, הּתרּו - ּבעזרה אֹותן הּמביא ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻּומּׁשהּניחן

מעּכבת הּקריאה ׁשאין עליהן; התוּדה לא ׁשעדין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּפי
למחיצתןאכילתן חּוץ ׁשּיצאּו ּובּכּורים לירושלים]. [חוץ ְְֲִִִִִֶָָָָָ

ּבאכילה. מּתרין ְְֲִִַָָָֻוחזרּו,
ויתר ּדבר. לכל ּתרּומה ּכאכילת ּבּכּורים, ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָאכילת

לאֹונן אסּורין ׁשהן - וטרםּבּבּכּורים קרובו שמת מי -] ְֲִִִֵֵֶַ

           
      

מקֹוםנקבר] הבאת ּוטעּונין לירושלים], טהֹור[- וכהן ; ְְֲִֵַָָָֹ
טהֹור יׂשראל ׁשּלֹוקה ּכׁשם לֹוקה, - טמאים ּבּכּורים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאכל

ּבתרּומה. ּכאן ּׁשאין מה ׁשּנטמא; ׁשני מעׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאכל

:ּבהן נאמר ׁשהרי לאֹונן? אסּורין ׁשהּבּכּורים ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּומּנין
הּטֹוב" ּבכל ּבׂשמחה,"וׂשמחּת לאכלן חּיב ׁשהּוא מּכלל - ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין ּבאנינּות, והאֹוכלן ּבאנינּות. ְְְֲֲִִִַַַַַַָָֹלא
מדרבנן] .[מלקות

ּכלי טעּונין ּומצוההּבּכּורים בּטנא". "וׂשמּת ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ואם עצמֹו; ּבפני ּבכלי ומין מין ּכל להביא הּמבחר ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָֻמן
ׂשעֹורים אּלא - ּבערּבּוב יביאם ולא יצא. אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹהביא
על ּותמרים ּגּביהן, על וזיתים ּגּביהן, על וחּטים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמּלמּטה,
ויהיה הּכל; מן למעלה ּותאנים ּגּביהן, על ורּמֹונים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּגּביהן,

הּוצין ּכגֹון ומין, מין ּבין מפסיק אחד דקל]ּדבר [עלי ְְִִִִֵֶַָָָָ
עשב]וחלף לּתאנים,[מין ּומּקיף ּבהן. וכּיֹוצא עלין אֹו , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

מּבחּוץ. ענבים ׁשל ְֲִִֶֶַָאׁשּכֹולֹות

וחֹוזר הּבּכּורים, הּכהן נֹוטל - מּתכֹות ּבכלי ְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָֹהביאם
לבעליו ערבההּכלי ׁשל ּבסּלים הביאם ואם .וחלף ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ואם לּכהנים; והּסּלים הּבּכּורים הרי ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ(קלּופה)
לּכהנים. הּסּלים אין הּבּכּורים, ְְֲִִִִִֵַַַַֹנטמאּו

ּתֹורין ּבידם מביאין היּו הּבּכּורים, את מביאין ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָּכׁשהיּו
יֹונה ּובני ּתֹורין הּסּלים מּצּדי ּתֹולין היּו וכן יֹונה; ,ּובני ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָ
קרבים היּו הּסּלים, ׁשעם אּלּו הּבּכּורים. את לעּטר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּכדי

לּכהנים. נּתנין היּו ׁשּבידיהן, ואּלּו ְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹעֹולֹות;

ּבׁשעה ּבּמקּדׁש הּבּכּורים על להתוּדֹות עׂשה ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָמצות
ּכי ,אלהי לה' הּיֹום "הּגדּתי וקֹורא: מתחיל ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַֹׁשּמביאין.
ּכל ׁשּגֹומר עד אבי", אבד ארּמי וגֹו' הארץ אל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹבאתי
אּלא אֹותּה קֹורין ואין ה'". לי נתּת "אׁשר עד ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּפרׁשה,
הּזאת. ּבּלׁשֹון ואמרּת", "וענית ׁשּנאמר: - הּקדׁש ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבלׁשֹון

מי וכל קֹורא; לקרֹות, יֹודע ׁשהיה מי ּכל ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּבראׁשֹונה,
יֹודעין ׁשאין אּלּו נמנעּו אֹותֹו. מקרין לקרֹות, יֹודע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַׁשאינֹו
ׁשּיהיּו ּדין ּבית התקינּו יּכלמּו. ׁשּלא ּכדי מּלהביא, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָֹלקרֹות

יֹודע ׁשאינֹו ּכמי יֹודע, ׁשהּוא מי את .מקרין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַ

לעבּדֹו לּתנם רׁשּות לֹו יׁש - הּבּכּורים את ְְְְִִִִֵֵֶַַַָהּמביא
הּבית להר ׁשּמּגיע עד ,הּדר ּבכל הּביתּוקרֹובֹו להר הּגיע . ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָ

ּגדֹול מל היה ואפּלּו ּבעצמֹו, הּוא ּכתפֹו על הּסל נֹוטל -ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ
על הּסל ועֹודהּו וקֹורא לעזרה, ׁשּמּגיע עד ונכנס ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּביׂשראל,
מעל הּסל ּומֹוריד וגֹו'". אלהי לה' הּיֹום "הּגדּתי ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַֹּכתפֹו,
ּומניף, ּתחּתיו ידיו את מּניח והּכהן ּבׂשפתיו, ואֹוחז ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכתפֹו,

וּירד אבי, אבד "ארּמי ׁשּגֹומר.וקֹורא: עד וגֹו'" מצרימה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹ
ׁשל ּבדרֹומּה מערבית, ּדרֹומית ּבקרן הּמזּבח ּבצד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּומּניחֹו
ּתנּופה? טעּונין ׁשהּבּכּורים ּומּנין ויֹוצא. ויׁשּתחוה, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָקרן;
הּבּכּורים לרּבֹות ,"מּיד הּטנא הּכהן "ולקח ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
ׁשלמים קרּבן טעּונין ּכ ּתנּופה, ׁשּטעּונין ּוכׁשם ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָלתנּופה.
הּוא ּולהּלן הּטֹוב", ּבכל "וׂשמחּת ּבהן: ׁשּנאמר ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָוׁשיר,
החג ּׂשמחת מה - "ּבחּג "וׂשמחּת ּברגלים: ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאֹומר

מעּכב. הּקרּבן ואין ּבׁשלמים. ּכאן אף ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּבׁשלמים,

,לעזרה ּכׁשּיּגיע עליהן? ּבׁשיר קֹוראין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָואימתי
וקֹוראין הּלוּיים היּו ּדּליתני".מתחילין ּכי ה', ארֹוממ" : ְְְְְֲִִִִִִִִִִַַָָ

לינה טעּונים לּמקּדׁש,הּבּכּורין ּבּכּוריו הביא ּכיצד? . ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָ
מירּוׁשלים הּיֹום ּבאֹותֹו יצא לא - ׁשלמיו והקריב ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹוקרא,
לעירֹו, למחר ויחזר ׁשם ילין אּלא למקֹומֹו, ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹלחזר
ּפֹונֹות ּכל - "לאהלי והלכּת בּבקר, "ּופנית ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
אּלא יהיּו לא לֹו, לכׁשּתבֹוא הּמקּדׁש מן ּפֹונה ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאּתה
ּדברים: ׁשבעה טעּונין ׁשהּבּכּורים אֹומר, נמצאת ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבּבקר.
ולינה ּותנּופה, וׁשיר, וקרּבן, ּוקריאה, ּבכלי, מקֹום, ְְְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָהבאת

ּבירּוׁשלים. ִִַָָׁשם

   
וׁשיר קרּבן טעּון ּבּכּורים, הּמביא ולינה;ּכל ּותנּופה ְְְְִִִִִֵַָָָָָָ

להביא ׁשחּיבין ׁשּיׁש לפי - ּבּכל ׁשוה אינֹו הּוּדּוי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאבל
עליהן. קֹוראין ואינן ְְֲִִִֵֵֶָּבּכּורים,

והּטמטּום האּׁשה; קֹוראין: ולא מביאין, [אטוםואּלּו ְְְְְְִִִִֵַָָֹֻ
מינו] ניכר ונקבה]והאנּדרֹוגינֹוסואין זכר סימני בו -[יש ְְְִַָ

ה'". לי נתּת "אׁשר לֹומר יכֹולין ואין אּׁשה, ספק ׁשהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלפי
האּפיטרֹוּפין יתומים]וכן קֹוראין,[על אינן והּׁשליח והעבד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ה'". לי נתּת "אׁשר לֹומר יכֹולין ׁשאינן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָלפי

אבאבל" לאברהם: ׁשּנאמר לפי - וקֹורא מביא הּגר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּנכנסין ּכּלֹו העֹולם ּכל אב הּוא הרי ,"נתּתי ּגֹוים ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻהמֹון
ּתחּלה, הּׁשבּועה היתה ּולאברהם ּׁשכינה, ּכנפי ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָּתחת

הארץ את ּבניו מביאיןׁשּיירׁשּו ּולוּיים ּכהנים וכן . ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹ
מגרׁש. ערי להן ׁשּיׁש מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָוקֹוראין,

קֹורא ואינֹו מביא - חברֹו ׁשל ּבתֹו אילנֹות ׁשני ,הּקֹונה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
וכיצד לֹו. אין אֹו קרקע לֹו יׁש אם ספק ׁשהּדבר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָלפי

הּבית לבדק ּתחּלה אֹותן מקּדיׁש מּפני[למקדש]עֹוׂשה? - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ּפֹודה והּכהן לעזרה; חּלין מכניסין ואין חּלין, ספק ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻֻׁשהן
ּתרּומה מהן ּומפריׁש אֹוכלן. ּכ ואחר ההקּדׁש, מּיד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹותן
ׁשּלהן מעׂשרֹות ונֹותן חּלין; ספק ׁשהן מּפני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻּומעׂשרֹות,
מביא ואינֹו לזרים. ואסּורין הן ּבּכּורים ׁשּמא ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹלּכהנים,
ׁשּלא ּכדי - ׁשליח ּביד אֹותן מׁשּלח אּלא ּבעצמֹו, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹותן
לקריאה ראּוי ׁשאינֹו ׁשּכל מּלאכלן; הּקריאה אֹותן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתעּכב

ּבֹו. מעּכבת הּקריאה הּספק, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָמּפני
קֹורא ואינֹו מביא - ׂשדהּו את ּומכר ּבּכּוריו, ;הפריׁש ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

לֹו. אין ׁשהרי ה'", לי, נתּת "אׁשר לֹומר: יכֹול ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו
מאֹותֹו[הקונה]והּלֹוקח אחרים ּבּכּורים להפריׁש חּיב אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָ

ואינֹו מביא הפריׁש, ואם מֹוכר; מּמּנּו הפריׁש ׁשּכבר ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָהּמין,
וקֹורא. ּומביא מפריׁש אחר, מּמין אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵַַָקֹורא.

,קֹורא ואינֹו מביא הּלֹוקח - לפרֹות ׂשדהּו את ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָהּמֹוכר
הּגּוף ּכקנין אינֹו הּפרֹות מּנכסיׁשּקנין אדם מביא אבל . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּגּוף לֹו ׁשאין ּפי על אף - וקֹורא ּבּכּורים, ְְִִִִֵֵֶַַאׁשּתֹו
- אלהי ה' ל נתן "אׁשר ּבהן: ׁשּנאמר ְְֱֱֲֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּקרקע,
והּוא ׁשהפריׁש, אחר אׁשּתֹו ׁשּמתה ּפי על אף ;"ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּולבית

וקֹורא. מביא - ְִֵֵֶֶַּבּדר
ׁשהּיֹובל ּבזמן וקרקען, אילנֹות ׁשּמכר אֹו ׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמֹוכר



סי            
      

מקֹוםנקבר] הבאת ּוטעּונין לירושלים], טהֹור[- וכהן ; ְְֲִֵַָָָֹ
טהֹור יׂשראל ׁשּלֹוקה ּכׁשם לֹוקה, - טמאים ּבּכּורים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאכל

ּבתרּומה. ּכאן ּׁשאין מה ׁשּנטמא; ׁשני מעׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאכל

:ּבהן נאמר ׁשהרי לאֹונן? אסּורין ׁשהּבּכּורים ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּומּנין
הּטֹוב" ּבכל ּבׂשמחה,"וׂשמחּת לאכלן חּיב ׁשהּוא מּכלל - ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין ּבאנינּות, והאֹוכלן ּבאנינּות. ְְְֲֲִִִַַַַַַָָֹלא
מדרבנן] .[מלקות

ּכלי טעּונין ּומצוההּבּכּורים בּטנא". "וׂשמּת ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ואם עצמֹו; ּבפני ּבכלי ומין מין ּכל להביא הּמבחר ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָֻמן
ׂשעֹורים אּלא - ּבערּבּוב יביאם ולא יצא. אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹהביא
על ּותמרים ּגּביהן, על וזיתים ּגּביהן, על וחּטים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמּלמּטה,
ויהיה הּכל; מן למעלה ּותאנים ּגּביהן, על ורּמֹונים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּגּביהן,

הּוצין ּכגֹון ומין, מין ּבין מפסיק אחד דקל]ּדבר [עלי ְְִִִִֵֶַָָָָ
עשב]וחלף לּתאנים,[מין ּומּקיף ּבהן. וכּיֹוצא עלין אֹו , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

מּבחּוץ. ענבים ׁשל ְֲִִֶֶַָאׁשּכֹולֹות

וחֹוזר הּבּכּורים, הּכהן נֹוטל - מּתכֹות ּבכלי ְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָֹהביאם
לבעליו ערבההּכלי ׁשל ּבסּלים הביאם ואם .וחלף ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ואם לּכהנים; והּסּלים הּבּכּורים הרי ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ(קלּופה)
לּכהנים. הּסּלים אין הּבּכּורים, ְְֲִִִִִֵַַַַֹנטמאּו

ּתֹורין ּבידם מביאין היּו הּבּכּורים, את מביאין ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָּכׁשהיּו
יֹונה ּובני ּתֹורין הּסּלים מּצּדי ּתֹולין היּו וכן יֹונה; ,ּובני ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָ
קרבים היּו הּסּלים, ׁשעם אּלּו הּבּכּורים. את לעּטר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּכדי

לּכהנים. נּתנין היּו ׁשּבידיהן, ואּלּו ְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹעֹולֹות;

ּבׁשעה ּבּמקּדׁש הּבּכּורים על להתוּדֹות עׂשה ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָמצות
ּכי ,אלהי לה' הּיֹום "הּגדּתי וקֹורא: מתחיל ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַֹׁשּמביאין.
ּכל ׁשּגֹומר עד אבי", אבד ארּמי וגֹו' הארץ אל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹבאתי
אּלא אֹותּה קֹורין ואין ה'". לי נתּת "אׁשר עד ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּפרׁשה,
הּזאת. ּבּלׁשֹון ואמרּת", "וענית ׁשּנאמר: - הּקדׁש ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבלׁשֹון

מי וכל קֹורא; לקרֹות, יֹודע ׁשהיה מי ּכל ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּבראׁשֹונה,
יֹודעין ׁשאין אּלּו נמנעּו אֹותֹו. מקרין לקרֹות, יֹודע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַׁשאינֹו
ׁשּיהיּו ּדין ּבית התקינּו יּכלמּו. ׁשּלא ּכדי מּלהביא, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָֹלקרֹות

יֹודע ׁשאינֹו ּכמי יֹודע, ׁשהּוא מי את .מקרין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַ

לעבּדֹו לּתנם רׁשּות לֹו יׁש - הּבּכּורים את ְְְְִִִִֵֵֶַַַָהּמביא
הּבית להר ׁשּמּגיע עד ,הּדר ּבכל הּביתּוקרֹובֹו להר הּגיע . ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָ

ּגדֹול מל היה ואפּלּו ּבעצמֹו, הּוא ּכתפֹו על הּסל נֹוטל -ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ
על הּסל ועֹודהּו וקֹורא לעזרה, ׁשּמּגיע עד ונכנס ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּביׂשראל,
מעל הּסל ּומֹוריד וגֹו'". אלהי לה' הּיֹום "הּגדּתי ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַֹּכתפֹו,
ּומניף, ּתחּתיו ידיו את מּניח והּכהן ּבׂשפתיו, ואֹוחז ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכתפֹו,

וּירד אבי, אבד "ארּמי ׁשּגֹומר.וקֹורא: עד וגֹו'" מצרימה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹ
ׁשל ּבדרֹומּה מערבית, ּדרֹומית ּבקרן הּמזּבח ּבצד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּומּניחֹו
ּתנּופה? טעּונין ׁשהּבּכּורים ּומּנין ויֹוצא. ויׁשּתחוה, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָקרן;
הּבּכּורים לרּבֹות ,"מּיד הּטנא הּכהן "ולקח ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
ׁשלמים קרּבן טעּונין ּכ ּתנּופה, ׁשּטעּונין ּוכׁשם ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָלתנּופה.
הּוא ּולהּלן הּטֹוב", ּבכל "וׂשמחּת ּבהן: ׁשּנאמר ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָוׁשיר,
החג ּׂשמחת מה - "ּבחּג "וׂשמחּת ּברגלים: ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאֹומר

מעּכב. הּקרּבן ואין ּבׁשלמים. ּכאן אף ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּבׁשלמים,

,לעזרה ּכׁשּיּגיע עליהן? ּבׁשיר קֹוראין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָואימתי
וקֹוראין הּלוּיים היּו ּדּליתני".מתחילין ּכי ה', ארֹוממ" : ְְְְְֲִִִִִִִִִִַַָָ

לינה טעּונים לּמקּדׁש,הּבּכּורין ּבּכּוריו הביא ּכיצד? . ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָ
מירּוׁשלים הּיֹום ּבאֹותֹו יצא לא - ׁשלמיו והקריב ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹוקרא,
לעירֹו, למחר ויחזר ׁשם ילין אּלא למקֹומֹו, ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹלחזר
ּפֹונֹות ּכל - "לאהלי והלכּת בּבקר, "ּופנית ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
אּלא יהיּו לא לֹו, לכׁשּתבֹוא הּמקּדׁש מן ּפֹונה ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאּתה
ּדברים: ׁשבעה טעּונין ׁשהּבּכּורים אֹומר, נמצאת ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבּבקר.
ולינה ּותנּופה, וׁשיר, וקרּבן, ּוקריאה, ּבכלי, מקֹום, ְְְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָהבאת

ּבירּוׁשלים. ִִַָָׁשם

   
וׁשיר קרּבן טעּון ּבּכּורים, הּמביא ולינה;ּכל ּותנּופה ְְְְִִִִִֵַָָָָָָ

להביא ׁשחּיבין ׁשּיׁש לפי - ּבּכל ׁשוה אינֹו הּוּדּוי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאבל
עליהן. קֹוראין ואינן ְְֲִִִֵֵֶָּבּכּורים,

והּטמטּום האּׁשה; קֹוראין: ולא מביאין, [אטוםואּלּו ְְְְְְִִִִֵַָָֹֻ
מינו] ניכר ונקבה]והאנּדרֹוגינֹוסואין זכר סימני בו -[יש ְְְִַָ

ה'". לי נתּת "אׁשר לֹומר יכֹולין ואין אּׁשה, ספק ׁשהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלפי
האּפיטרֹוּפין יתומים]וכן קֹוראין,[על אינן והּׁשליח והעבד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ה'". לי נתּת "אׁשר לֹומר יכֹולין ׁשאינן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָלפי

אבאבל" לאברהם: ׁשּנאמר לפי - וקֹורא מביא הּגר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּנכנסין ּכּלֹו העֹולם ּכל אב הּוא הרי ,"נתּתי ּגֹוים ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻהמֹון
ּתחּלה, הּׁשבּועה היתה ּולאברהם ּׁשכינה, ּכנפי ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָּתחת

הארץ את ּבניו מביאיןׁשּיירׁשּו ּולוּיים ּכהנים וכן . ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹ
מגרׁש. ערי להן ׁשּיׁש מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָוקֹוראין,

קֹורא ואינֹו מביא - חברֹו ׁשל ּבתֹו אילנֹות ׁשני ,הּקֹונה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
וכיצד לֹו. אין אֹו קרקע לֹו יׁש אם ספק ׁשהּדבר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָלפי

הּבית לבדק ּתחּלה אֹותן מקּדיׁש מּפני[למקדש]עֹוׂשה? - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ּפֹודה והּכהן לעזרה; חּלין מכניסין ואין חּלין, ספק ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻֻׁשהן
ּתרּומה מהן ּומפריׁש אֹוכלן. ּכ ואחר ההקּדׁש, מּיד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹותן
ׁשּלהן מעׂשרֹות ונֹותן חּלין; ספק ׁשהן מּפני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻּומעׂשרֹות,
מביא ואינֹו לזרים. ואסּורין הן ּבּכּורים ׁשּמא ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹלּכהנים,
ׁשּלא ּכדי - ׁשליח ּביד אֹותן מׁשּלח אּלא ּבעצמֹו, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹותן
לקריאה ראּוי ׁשאינֹו ׁשּכל מּלאכלן; הּקריאה אֹותן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתעּכב

ּבֹו. מעּכבת הּקריאה הּספק, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָמּפני
קֹורא ואינֹו מביא - ׂשדהּו את ּומכר ּבּכּוריו, ;הפריׁש ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

לֹו. אין ׁשהרי ה'", לי, נתּת "אׁשר לֹומר: יכֹול ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו
מאֹותֹו[הקונה]והּלֹוקח אחרים ּבּכּורים להפריׁש חּיב אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָ

ואינֹו מביא הפריׁש, ואם מֹוכר; מּמּנּו הפריׁש ׁשּכבר ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָהּמין,
וקֹורא. ּומביא מפריׁש אחר, מּמין אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵַַָקֹורא.

,קֹורא ואינֹו מביא הּלֹוקח - לפרֹות ׂשדהּו את ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָהּמֹוכר
הּגּוף ּכקנין אינֹו הּפרֹות מּנכסיׁשּקנין אדם מביא אבל . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּגּוף לֹו ׁשאין ּפי על אף - וקֹורא ּבּכּורים, ְְִִִִֵֵֶַַאׁשּתֹו
- אלהי ה' ל נתן "אׁשר ּבהן: ׁשּנאמר ְְֱֱֲֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּקרקע,
והּוא ׁשהפריׁש, אחר אׁשּתֹו ׁשּמתה ּפי על אף ;"ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּולבית

וקֹורא. מביא - ְִֵֵֶֶַּבּדר
ׁשהּיֹובל ּבזמן וקרקען, אילנֹות ׁשּמכר אֹו ׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמֹוכר
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ׁשעדין ּבלבד, ראׁשֹון ּביֹובל וקֹורא מביא זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַנֹוהג
הּקרקע לֹו ׁשּתחזר מֹוכר ׁשל ּדעּתֹו סמכה אםלא אבל ; ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

- קֹורא ואינֹו מביא זה הרי ׁשני, ּביֹובל ּומכרּה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָחזר
ּפרֹות וקנין הּפרֹות, אּלא לֹו ׁשאין ּדעּתֹו סמכה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּכבר

הּגּוף. ּכקנין ְְִֵַַאינֹו

ׁשראּוי זה - מסּכן הּוא והרי וחלה, ּבּכּורים ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֻהפריׁש
קֹורא ואינֹו מביא ּבידליֹורׁשֹו, וׁשּלחן ּבּכּוריו, הפריׁש . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָ

והביאן, הּוא ׁשחזר ּפי על אף - ּבּדר הּׁשליח ּומת ֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָאחר,
ׁשּתהיה עד ּובאת", . . "ולקחּת ׁשּנאמר: קֹורא, ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאינֹו

ּכאחד. והבאה ְְֲִֶַָָָָלקיחה

והפריׁש הּבית, להר ׁשּיּגיע קדם ואבדּו ּבּכּוריו, ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹהפריׁש
קֹורא ואינֹו הּׁשנּיים, מביא - ּתחּתיהן ׁשאינֹואחרים לפי ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַ

ׁשאינן לפי האדמה", ּפרי ראׁשית "את לֹומר: ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָיכֹול
הּׁשנּיים, ואּלּו שיאכלם]ראׁשית. עליהן[זר חּיבין אין ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ

ּכבּכּורים. ְִִֶֹחמׁש

ׁשם אֹותן נֹופץ - ּבעזרה ונטמאּו ּבּכּוריו, [מוציאםהביא ְְְֲִִִֵֵָָָָָָ
קֹורא.מהסל] ואינֹו ,ְֵֵ

והביא וחזר וקרא, הּמינין, מן מאחד ּבּכּוריו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהביא
עליהן קֹורא אינֹו - אחר מּמין "הּגדּתיּבּכּורים ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַ

ואינֹו מּגיד, הּוא ּבּׁשנה אחת ּפעם - "אלהי לה' ְֱִֵֶַַַַַַַַָָֹהּיֹום
אחת. ּבׁשנה ּומּגיד וחֹוזר ְְִִֵַַַַָָמּגיד

הּמעין ויבׁש ּבּכּוריו, שדהו]הפריׁש אֹו[המשקה , ְְְִִִֵַַָָָ
ׁשאין ּכמי ׁשּזה לפי קֹורא; ואינֹו מביא - האילן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּנקצץ

אבדה. ׁשהרי קרקע, ְְֲֵֶַַָָלֹו

על אף - חנּכה ועד הּסּכֹות, חג מאחר ּבּכּורים ְֲִִִֵֵַַַַַַַַָֻֻהּמביא
החג קדם ׁשהפריׁשן סוכות]ּפי קֹורא,[- ואינֹו מביא , ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ

ּבׁשעת אּלא קריאה ואין הּטֹוב", ּבכל "וׂשמחּת ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּכל ּוׁשאר הּסּכֹות. חג סֹוף ועד הּׁשבּועֹות מחג ְְְִֵַַַַַָָָָֻׂשמחה,

וקֹוראין. מביאין - מאּלּו חּוץ ְְְְִִִִִֵֵַהּמביאין

ּומּתנֹות והחמׁש, והּקרן והחּלה, והּתרּומֹות, ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָֹהּבּכּורים,
לֹו יׁש הּכהן; נכסי הם - רשאי]ּבהמה מהן[- לקנֹות ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָֹ

ּבחֹובֹו, נֹוטלן חֹוב ּובעל טמאה, ּובהמה וקרקעֹות ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָעבדים
ּתֹורה.והאּׁש ספר ּבהן וקֹונה ּבכתּבתּה, ה ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֻ

אסּורין והּתרּומֹות ׁשהּבּכּורים ּפי על ְְֲִִִִֶַַַַאף
לזרים .להאכל ְְִֵֵָָ

עֹולין ׁשהּבּכּורים ּפי על נתערבואף אם בטלים -] ִִִִֶַַַ
ּבחּליןבחולין] נתערבּו אם - ּכתרּומה ּומאה, ְְְְְִִִִֵֶָָָָֻּבאחד

ׁשהּוא ׁשני; ּכמעׂשר ּבמינן ׁשהן ּבכל אֹוסרין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבירּוׁשלים,
מּתירין לֹו ׁשּיׁש ּכדבר אֹותן עׂשּו אכילתן, [שאינומקֹום ְְֲִִִֵֶַָָָָָָ

ּבירּוׁשליםבטל] אף לזרים אסּורין ׁשהּבּכּורים ּפי על ואף .ְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָ
אחר הּבּכּורים זרע אפּלּו ׁשהן. ּבכל אֹוסרין הן הרי -ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּבכל ואֹוסרין אסּורין; הּגּדּולין הרי - לירּוׁשלים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָׁשּנכנסּו
קדם ּבּכּורים הּזֹורע אבל ּבירּוׁשלים. נתערבּו אם ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהן,

חּלין. הּגּדּולין - לירּוׁשלים ְִִִִִִֶַַָָֻׁשּיּכנסּו

הּבּכּורים את מעלין ׁשּבּמעמד,ּכיצד העירֹות ּכל ? ֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
יחידים, יעלּו ׁשּלא ּכדי מעמד, ׁשל לעירֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָֹמתּכּנסֹות

ׁשל ּברחֹובּה ולנין ּובאין ."מל הדרת עם, "ּברב ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּובּׁשחר הּטמאה; אהל מּפני - לּבּתים יּכנסּו ולא ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻעיר,
והּׁשֹור אלהינּו'. ה' אל צּיֹון, ונעלה 'קּומּו אֹומר: ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַֹֻהממּנה
זית ׁשל ועטרה זהב; מצּפֹות וקרניו לפניהם, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהֹול
מּכה והחליל הּמינין. מּׁשבעת ׁשהּבּכּורים להֹודיע ְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָֹּבראׁשֹו,
הֹולכין והם לירּוׁשלים. קרֹוב מּגיעין ׁשהם עד ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלפניהם,
;"נל ה' ּבית לי, ּבאמרים "ׂשמחּתי וקֹוראין: ,הּדר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבכל

ּבלבד ידֹות ׁשּתי אּלא הּיֹום, ּכל מהּלכין היּו [שניולא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
מהיום] לפניהןשליש ׁשלחּו לירּוׁשלים, קרֹוב הּגיעּו .ְְִִִִִֵֶַָָָ

ּבּכּוריהם, את ועּטרּו ירּוׁשלים. לאנׁשי להֹודיע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשלּוחין
הּלח את מראין ויבׁש, לח להם היה ואם אֹותם; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּופרּכסּו

והּפחֹות הכוהנים]מּלמעלה. הלוים]והּסגנים[סגני [של ְְְְְִִַַַַָָ
לפי מירּוׁשלים. לקראתם יֹוצאין הןוהּגזּברים, הּבאים ְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָ

רּבים; לקראתם יֹוצאין הרּבה, אנׁשים ּבאּו אם ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָיֹוצאין:
יתחילּו ירּוׁשלים, ּבׁשערי ּכּלן ּוכׁשּיּכנסּו מעט. מעט, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֻואם

ירּוׁשלים". ,ּבׁשערי רגלינּו היּו "עמדֹות ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹלקרֹות:

לפניהם עֹומדין ׁשּבירּוׁשלים, אּמנּיֹות ּבעלי וׁשֹואליןּכל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
והם ּבׁשלֹום'? ּבאתם ּפלֹוני, מקֹום אנׁשי 'אחינּו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָּבׁשלֹומם:
ׁשהם עד לפניהם, מּכה והחליל ירּוׁשלים, ּבתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמהּלכין
ואחד אחד ּכל נטל הּבית, להר הּגיעּו הּבית. להר ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָמּגיעים

ואֹומר ּכתפֹו, על וכּו'",סּלֹו ּבקדׁשֹו אל הללּו יּה, "הללּו ין: ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָ
ּבהר מהּלכים והם יּה"; הללּו יּה, תהּלל הּנׁשמה "ּכל ְְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָֹעד
ּדּברּו לעזרה, הּגיעּו לעזרה. ׁשּמּגיעין עד וקֹוראין ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָָהּבית,

וגֹו'". ּדּליתני ּכי ה', ארֹוממ" ּבׁשיר: ְְְְֲִִִִִִִִַָהלוּיים

   
:ׁשּנאמר לּכהן, העּסה מן ּתרּומה להפריׁש עׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמצות

אין זֹו, וראׁשית תרּומה". ּתרימּו חּלה, - ערסתכם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ"ראׁשית
את ּפטר ּכׂשעֹורה, הפריׁש אפּלּו - הּתֹורה מן ׁשעּור ְְֲִִִִִִֶַַָָָָלּה
עד - ּכלּום עׂשה לא חּלה, עּסתֹו ּכל והעֹוׂשה ְְִִֶַַָָָָָָָָֹהעּסה;

מקצת. ְְִֵֶַָׁשּיׁשּיר

סֹופרים מעׂשרים[חכמים]ּומּדברי אחד ׁשּמפריׁשין , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָ
- לּכהן מּתנה ּכדי ּבּה ׁשּיהיה ּכדי העּסה, מן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹוארּבעה
מּתנה. לּתנֹו הראּוי ּדבר לֹו ּתן לֹו", "ּתּתן ְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
מארּבעים אחד מפריׁש ּבּׁשּוק, למּכר העֹוׂשה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוהּנחּתֹום
מּתנה. ּכדי זה ּבׁשעּור יׁש מרּבה, ׁשעּסתֹו לפי - ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּוׁשמֹונה

- מרּבה ׁשהיא ּפי על אף - ּבנֹו למׁשּתה עּסה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻהעֹוׂשה
ּבעל ּבעּסת לחלק ׁשּלא וארּבעה, מעׂשרים אחד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמפריׁש
אחד מפריׁש - קטּנה עּסה ׁשעׂשה והּנחּתֹום ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּבית.

הּנחּתֹום ּבעּסת לחלק ׁשּלא ּוׁשמֹונה, .מארּבעים ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹ

אחד מפריׁש - ּבאנס אֹו ּבׁשֹוגג העּסה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹנטמאת
אחד מפריׁש - ּבזדֹון טּמאּה ואם ּוׁשמֹונה; ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָמארּבעים

נׂשּכר חֹוטא יהיה ׁשּלא ּכדי וארּבעה, וחּלהמעׂשרים . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
טמאה. ּכתרּומה להּסקה, לּכהן - ְְְְִֵֵֵַַָָָָָֹטמאה

ּבלבד ּבארץ אּלא הּתֹורה, מן ּבחּלה חּיבין ,אין ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּכל ּובזמן וגֹו'"; הארץ מּלחם ּבאכלכם "והיה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר:
ּביאת - הארץ" אל "ּבבאכם ׁשּנאמר: ׁשם, ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל

           
      

הּזה, ּבּזמן חּלה ,לפיכ מקצתכם. ּביאת ולא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֻּכּלכם,
מּדבריהם, אּלא אינּה - יׂשראל ּבארץ עזרא, ּבימי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָאפּלּו

ּבתרּומה. ׁשּבארנּו ְְְִֵֶַָּכמֹו

ּופרֹות ּבחּלה; חּיבין לארץ, ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּפרֹות
ּפטּורין לארץ, לחּוצה ׁשּיצאּו אניהארץ "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ּפרֹות על ּבין חּיבין, אּתם ׁשּמה - ׁשּמה" אתכם ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמביא
לארץ. חּוצה ּפרֹות על ּבין ֵֵֶֶַָָָָָהארץ

ׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי לארץ ּבחּוצה חלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמפריׁשין
מּיׂשראל חּלה ּתֹורת חּוצהּתׁשּתּכח חּלת מביאין ואין . ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ

מּׁשם; ּובּכּורים ּתרּומה מביאין ׁשאין ּכׁשם לארץ, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלארץ
ּכתרּומה. ותּׂשרף הּפסח, ערב עד אֹותּה מּניח - הביא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָואם

ארצֹות ּבׁשלׁש לחּלה, ּדינין ׁשהחזיקּוׁשלׁשה הארץ ּכל : ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
ּכּׁשעּור, אחת חּלה ּבּה מפריׁשין - ּכזיב עד ּבבל עֹולי ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָּבּה
ּבּה ׁשהחזיקּו יׂשראל ארץ ּוׁשאר לּכהנים. נאכלת ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹוהיא
ועד מּכזיב ׁשהיא ּבבל, עֹולי ּבּה החזיקּו ולא מצרים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹעֹולי
והאחת נׂשרפת, האחת חּלֹות: ׁשּתי ּבּה מפריׁשין - ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאמנה
ׁשהחּלה מּפני חּלֹות? ׁשּתי ּבּה מפריׁשין מה ּומּפני ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנאכלת.
ּבימי הארץ אֹותּה נתקּדׁשה לא ׁשהרי - טמאה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהראׁשֹונה
ארץ והיא והֹואיל מּׁשּגלּו; ּבטלה ראׁשֹונה ּוקדּׁשה ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָֻעזרא,
ּוׁשמֹונה, מארּבעים אחד חּלה ּבּה מפריׁשין - ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל
לּכהן אֹותּה ונֹותנין ׁשנּיה, חּלה ּומפריׁשין אֹותּה. ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹוׂשֹורפין
ׁשהרי נׂשרפת', טהֹורה 'ּתרּומה יאמרּו: ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹלאכלּה
ידּועה טמאה נטמאת ׁשּלא ּפי על אף הראׁשֹונה, ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹֻנׂשרפה
מפריׁש הרֹוצה, ּכל אּלא ׁשעּור; לּה אין הּׁשנּיה, וזֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלּכל.

מּדבריהם ׁשהיא מּפני חכמים]- ׁשּמאמנה[של הארץ וכל . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ּבסּוריה ּבין נתקדשוולחּוץ, ולא דוד שכבש [מקומות ְְְֵַָ

הארץ] חּלֹות:בקדושת ׁשּתי מפריׁשין - הארצֹות ּבׁשאר ְְְֲִִִֵֵַַָָָּבין
טמאה ּתרּומה 'ראינּו יאמרּו: ׁשּלא ּכדי לׂשרפה, ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹאחת

ּתׁש ׁשּלא ּכדי לאכילה, ואחת חּלהנאכלת', ּתֹורת ּתּכח ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ּבּנאכלת; לרּבֹות מּוטב מּדבריהם, וזֹו וזֹו והֹואיל ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמּיׂשראל.
וׁשל ׁשהּוא, ּכל אּלא ׁשעּור לּה אין ׂשרפה, ׁשל ,ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָלפיכ
מּתרת אכילה, ׁשל וזֹו ּוׁשמֹונה. מארּבעים אחד ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻאכילה,

טמאים. לׁשאר לֹומר, צרי ואין ּולזבֹות; ְְְְְִִִִֵֵַָָָָלזבים
- הּמת טמאת מּפני טהֹורה, עּסה ׁשם ׁשאין הּזה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּבּזמן

מארּבעים אחד יׂשראל, ארץ ּבכל אחת חּלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמפריׁשין
ׁשם לּה ויׁש טמאה, ׁשהיא מּפני אֹותּה, וׂשֹורפין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָּוׁשמֹונה,
לּכהן ׁשנּיה מפריׁשין - אמנה עד ּומּכזיב הּתֹורה. מן ְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָֹעּקר

מּקדם הּדבר ּכׁשהיה ׁשעּור; לּה ואין .לאכילה, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ועּקר הֹואיל טמאה, ׁשהיא ּפי על אף - לארץ חּוצה ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחּלת

ּכהן על אּלא ּבאכילה, אסּורה אינּה - מּדבריהם ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹחּיּובּה
וזבים, קראין, ּבעלי והם: מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻׁשּטמאה

ּומצרעין ויֹולדֹות, ונּדֹות, ּבמּגעוזבֹות, הּטמאים ׁשאר אבל . ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ
,לפיכ לאכלּה. מּתרים - מת טמאי אפּלּו הּטמאֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֻֻׁשאר
ּבׁשאר ּבין ּבסּוריה ּבין לארץ, ּבחּוצה קטן ּכהן ׁשם היה ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָֹאם
מארּבעים אחד מפריׁש - אחת חּלה להפריׁש ורצה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָארצֹות,
לקטּנה אֹו קרי, ראה לא ׁשעדין לקטן נאכלת והיא ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּוׁשמֹונה,
לאׁש. ׁשנּיה להפריׁש צרי ואינֹו נּדה; ראתה לא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשעדין

,זרעֹו מּׁשכבת ׁשּטבל ּגדֹול ּכהן ׁשם היה אם אֹווכן ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשמׁשֹו, העריב ׁשּלא ּפי על אף - ְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָֹמּזיבתֹו
צרי ואינֹו הראׁשֹונה, החּלה לאכל מּתר זה הרי - מת ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻטמא

לארץ ּבחּוצה ׁשנּיה הּמפריׁש.להפריׁש מברּכל חּלה, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
ּבין חּלה', להפריׁש וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּתחּלה:
הּטהֹורה, על מבר ׁשהּוא ּכׁשם לארץ; ּבחּוצה ּבין ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבארץ,
הערם האיׁש אין ,לפיכ הּטמאה. על מבר הּוא ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכ
הערּמה האּׁשה אבל ;לבר יכֹול ׁשאינֹו חּלה, ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻמפריׁש

ּפניה וכל מטה]ׁשּיׁשבה מברכת[של ּבּקרקע, טּוחֹות ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָ
חּלה. ְֶֶַַָּומפרׁשת

,ּבּה וכּיֹוצא לארץמברכתהּנּדה חּוצה חּלת ּומפרׁשת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
היה ואם אכילתּה. על אּלא מּגעּה, על מזהרת ׁשאינּה -ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
לאכילה, לֹו מּתרת ׁשהיא ׁשּטבל, ּכהן אֹו קטן, ּכהן ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשם
ׁשלחן על הּזר עם לאכלּה מּתר זה הרי - ׁשּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻּכמֹו

מדּמעת ׁשאינּה לפי מתערבבתאחד; אם אוסרת [אינה ְְִֵֶֶַַַָָ
לכהןבאחרות] אֹותּה ונֹותנין ּבׁשוה. ׁשוה נתערבה ואפּלּו ,ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ואין העּמים. ארץ ּבאויר טמאה ׁשהיא מּפני הארץ, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעם
אסּור ׁשהּוא ּבמּתנֹותיו, המסּיע ּכהן מּׁשּום איסורּבּה אין -] ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

הגורן] מן ליטלה לבוא הכהן ּתחּלה,על לאכל רצה ואם .ְְֱִִֶָָָֹ
עּקרּה ׁשאין מּתר, - לארץ ּבחּוצה החּלה יפריׁש ּכ ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻואחר

מּדבריהם חכמים]אּלא .[של ְִִֵֶֶָ

מן אּלא נּטלת אינּה ,לפיכ 'ּתרּומה'. נקראת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחּלה
אחד]הּמּקף במקום שנמצא ממה נּטלת[- ואינּה ּכתרּומה; , ְְִִֵֶֶַָָָֻ

לכּתחּלה. הּטמא על הּטהֹור ְְִִֵַַַַָָָמן

אינּה ּתרם ואם יתרם, 'לא ּבתרּומה ׁשאמרנּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹוכל
אֹוכל אינֹו ּתרּומה, אֹוכל ׁשאינֹו וכל ּבחּלה. ּכ - ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָֹּתרּומה'

חּלה. אֹוכל ּתרּומה, האֹוכל וכל ְְֵֵַַָָָָָחּלה;

ׁשאין - לכּתחּלה חּלה מפריׁשין והּׁשּכֹור, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּסּומא
הּיפה מן ויפריׁשּו ׁשּיכּונּו ּכדי ויפה, רע .ּבעּסה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ה'תש"ע תשרי כ' חמישי יום

   
הּנחּתֹום מן ּומןהּלֹוקח הּצֹוננת על החּמה מן מפריׁש - ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָ

הרּבה מּדפּוסין אפּלּו החּמה, על שונות]הּצֹוננת .[צורות ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ
:והן ּבלבד, ּתבּואה מיני חמּׁשה אּלא ּבחּלה חּיבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

והּׁשּפֹון ׁשּועל, וׁשּבלת והּכּסמין, והּׂשעֹורים, ,החּטים, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹֻ
אּלא לחם קרּוי ואין הארץ", מּלחם "ּבאכלכם ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
וכּיֹוצא ּדחן, אֹו ארז ּפת העֹוׂשה אבל מאּלּו. הּנעׂשית ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹּפת

ּכלל. ּבחּלה חּיבין אינן - הּקטנּיֹות מן ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבהן
הביאה ׁשּלא ּותבּואה וההפקר, והּפאה, והּׁשכחה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּלקט

הרי[גדלה] הּתרּומה, מן ּפטּורין ׁשהן ּפי על אף - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָׁשליׁש
ּבּׁשּבלים ׁשהקּדימֹו ראׁשֹון מעׂשר וכן ּבחּלה. חּיבין [-הן ְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

גדולה] תרומה הכהן שקיבל לפני מעשר ליטול הלוי הקדים

ּתרּומתֹו מעשר]ׁשּנּטלה חלק[תרומת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
העמר ּומֹותר ׁשּנפּדּו, והקּדׁש ׁשני ּומעׂשר ּגדֹולה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּתרּומה

הּלחם בשבועות]ּוׁשּתי ּכל[הקרבים ּכׁשּיּפדּו הּפנים ולחם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּבחּלה. חּיבין הּכל - הּמֹותרֹות ְִַַַַָָָָֹאֹותן



סי            
      

הּזה, ּבּזמן חּלה ,לפיכ מקצתכם. ּביאת ולא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֻּכּלכם,
מּדבריהם, אּלא אינּה - יׂשראל ּבארץ עזרא, ּבימי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָאפּלּו

ּבתרּומה. ׁשּבארנּו ְְְִֵֶַָּכמֹו

ּופרֹות ּבחּלה; חּיבין לארץ, ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּפרֹות
ּפטּורין לארץ, לחּוצה ׁשּיצאּו אניהארץ "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ּפרֹות על ּבין חּיבין, אּתם ׁשּמה - ׁשּמה" אתכם ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמביא
לארץ. חּוצה ּפרֹות על ּבין ֵֵֶֶַָָָָָהארץ

ׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי לארץ ּבחּוצה חלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמפריׁשין
מּיׂשראל חּלה ּתֹורת חּוצהּתׁשּתּכח חּלת מביאין ואין . ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ

מּׁשם; ּובּכּורים ּתרּומה מביאין ׁשאין ּכׁשם לארץ, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלארץ
ּכתרּומה. ותּׂשרף הּפסח, ערב עד אֹותּה מּניח - הביא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָואם

ארצֹות ּבׁשלׁש לחּלה, ּדינין ׁשהחזיקּוׁשלׁשה הארץ ּכל : ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
ּכּׁשעּור, אחת חּלה ּבּה מפריׁשין - ּכזיב עד ּבבל עֹולי ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָּבּה
ּבּה ׁשהחזיקּו יׂשראל ארץ ּוׁשאר לּכהנים. נאכלת ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹוהיא
ועד מּכזיב ׁשהיא ּבבל, עֹולי ּבּה החזיקּו ולא מצרים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹעֹולי
והאחת נׂשרפת, האחת חּלֹות: ׁשּתי ּבּה מפריׁשין - ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאמנה
ׁשהחּלה מּפני חּלֹות? ׁשּתי ּבּה מפריׁשין מה ּומּפני ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנאכלת.
ּבימי הארץ אֹותּה נתקּדׁשה לא ׁשהרי - טמאה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהראׁשֹונה
ארץ והיא והֹואיל מּׁשּגלּו; ּבטלה ראׁשֹונה ּוקדּׁשה ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָֻעזרא,
ּוׁשמֹונה, מארּבעים אחד חּלה ּבּה מפריׁשין - ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל
לּכהן אֹותּה ונֹותנין ׁשנּיה, חּלה ּומפריׁשין אֹותּה. ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹוׂשֹורפין
ׁשהרי נׂשרפת', טהֹורה 'ּתרּומה יאמרּו: ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹלאכלּה
ידּועה טמאה נטמאת ׁשּלא ּפי על אף הראׁשֹונה, ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹֻנׂשרפה
מפריׁש הרֹוצה, ּכל אּלא ׁשעּור; לּה אין הּׁשנּיה, וזֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלּכל.

מּדבריהם ׁשהיא מּפני חכמים]- ׁשּמאמנה[של הארץ וכל . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ּבסּוריה ּבין נתקדשוולחּוץ, ולא דוד שכבש [מקומות ְְְֵַָ

הארץ] חּלֹות:בקדושת ׁשּתי מפריׁשין - הארצֹות ּבׁשאר ְְְֲִִִֵֵַַָָָּבין
טמאה ּתרּומה 'ראינּו יאמרּו: ׁשּלא ּכדי לׂשרפה, ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹאחת

ּתׁש ׁשּלא ּכדי לאכילה, ואחת חּלהנאכלת', ּתֹורת ּתּכח ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ּבּנאכלת; לרּבֹות מּוטב מּדבריהם, וזֹו וזֹו והֹואיל ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמּיׂשראל.
וׁשל ׁשהּוא, ּכל אּלא ׁשעּור לּה אין ׂשרפה, ׁשל ,ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָלפיכ
מּתרת אכילה, ׁשל וזֹו ּוׁשמֹונה. מארּבעים אחד ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻאכילה,

טמאים. לׁשאר לֹומר, צרי ואין ּולזבֹות; ְְְְְִִִִֵֵַָָָָלזבים
- הּמת טמאת מּפני טהֹורה, עּסה ׁשם ׁשאין הּזה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּבּזמן

מארּבעים אחד יׂשראל, ארץ ּבכל אחת חּלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמפריׁשין
ׁשם לּה ויׁש טמאה, ׁשהיא מּפני אֹותּה, וׂשֹורפין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָּוׁשמֹונה,
לּכהן ׁשנּיה מפריׁשין - אמנה עד ּומּכזיב הּתֹורה. מן ְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָֹעּקר

מּקדם הּדבר ּכׁשהיה ׁשעּור; לּה ואין .לאכילה, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ועּקר הֹואיל טמאה, ׁשהיא ּפי על אף - לארץ חּוצה ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחּלת

ּכהן על אּלא ּבאכילה, אסּורה אינּה - מּדבריהם ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹחּיּובּה
וזבים, קראין, ּבעלי והם: מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻׁשּטמאה

ּומצרעין ויֹולדֹות, ונּדֹות, ּבמּגעוזבֹות, הּטמאים ׁשאר אבל . ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ
,לפיכ לאכלּה. מּתרים - מת טמאי אפּלּו הּטמאֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֻֻׁשאר
ּבׁשאר ּבין ּבסּוריה ּבין לארץ, ּבחּוצה קטן ּכהן ׁשם היה ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָֹאם
מארּבעים אחד מפריׁש - אחת חּלה להפריׁש ורצה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָארצֹות,
לקטּנה אֹו קרי, ראה לא ׁשעדין לקטן נאכלת והיא ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּוׁשמֹונה,
לאׁש. ׁשנּיה להפריׁש צרי ואינֹו נּדה; ראתה לא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשעדין

,זרעֹו מּׁשכבת ׁשּטבל ּגדֹול ּכהן ׁשם היה אם אֹווכן ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשמׁשֹו, העריב ׁשּלא ּפי על אף - ְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָֹמּזיבתֹו
צרי ואינֹו הראׁשֹונה, החּלה לאכל מּתר זה הרי - מת ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻטמא

לארץ ּבחּוצה ׁשנּיה הּמפריׁש.להפריׁש מברּכל חּלה, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
ּבין חּלה', להפריׁש וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּתחּלה:
הּטהֹורה, על מבר ׁשהּוא ּכׁשם לארץ; ּבחּוצה ּבין ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבארץ,
הערם האיׁש אין ,לפיכ הּטמאה. על מבר הּוא ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכ
הערּמה האּׁשה אבל ;לבר יכֹול ׁשאינֹו חּלה, ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻמפריׁש

ּפניה וכל מטה]ׁשּיׁשבה מברכת[של ּבּקרקע, טּוחֹות ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָ
חּלה. ְֶֶַַָּומפרׁשת

,ּבּה וכּיֹוצא לארץמברכתהּנּדה חּוצה חּלת ּומפרׁשת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
היה ואם אכילתּה. על אּלא מּגעּה, על מזהרת ׁשאינּה -ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
לאכילה, לֹו מּתרת ׁשהיא ׁשּטבל, ּכהן אֹו קטן, ּכהן ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשם
ׁשלחן על הּזר עם לאכלּה מּתר זה הרי - ׁשּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻּכמֹו

מדּמעת ׁשאינּה לפי מתערבבתאחד; אם אוסרת [אינה ְְִֵֶֶַַַָָ
לכהןבאחרות] אֹותּה ונֹותנין ּבׁשוה. ׁשוה נתערבה ואפּלּו ,ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ואין העּמים. ארץ ּבאויר טמאה ׁשהיא מּפני הארץ, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעם
אסּור ׁשהּוא ּבמּתנֹותיו, המסּיע ּכהן מּׁשּום איסורּבּה אין -] ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

הגורן] מן ליטלה לבוא הכהן ּתחּלה,על לאכל רצה ואם .ְְֱִִֶָָָֹ
עּקרּה ׁשאין מּתר, - לארץ ּבחּוצה החּלה יפריׁש ּכ ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻואחר

מּדבריהם חכמים]אּלא .[של ְִִֵֶֶָ

מן אּלא נּטלת אינּה ,לפיכ 'ּתרּומה'. נקראת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחּלה
אחד]הּמּקף במקום שנמצא ממה נּטלת[- ואינּה ּכתרּומה; , ְְִִֵֶֶַָָָֻ

לכּתחּלה. הּטמא על הּטהֹור ְְִִֵַַַַָָָמן

אינּה ּתרם ואם יתרם, 'לא ּבתרּומה ׁשאמרנּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹוכל
אֹוכל אינֹו ּתרּומה, אֹוכל ׁשאינֹו וכל ּבחּלה. ּכ - ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָֹּתרּומה'

חּלה. אֹוכל ּתרּומה, האֹוכל וכל ְְֵֵַַָָָָָחּלה;

ׁשאין - לכּתחּלה חּלה מפריׁשין והּׁשּכֹור, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּסּומא
הּיפה מן ויפריׁשּו ׁשּיכּונּו ּכדי ויפה, רע .ּבעּסה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ה'תש"ע תשרי כ' חמישי יום

   
הּנחּתֹום מן ּומןהּלֹוקח הּצֹוננת על החּמה מן מפריׁש - ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָ

הרּבה מּדפּוסין אפּלּו החּמה, על שונות]הּצֹוננת .[צורות ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ
:והן ּבלבד, ּתבּואה מיני חמּׁשה אּלא ּבחּלה חּיבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

והּׁשּפֹון ׁשּועל, וׁשּבלת והּכּסמין, והּׂשעֹורים, ,החּטים, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹֻ
אּלא לחם קרּוי ואין הארץ", מּלחם "ּבאכלכם ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
וכּיֹוצא ּדחן, אֹו ארז ּפת העֹוׂשה אבל מאּלּו. הּנעׂשית ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹּפת

ּכלל. ּבחּלה חּיבין אינן - הּקטנּיֹות מן ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבהן
הביאה ׁשּלא ּותבּואה וההפקר, והּפאה, והּׁשכחה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּלקט

הרי[גדלה] הּתרּומה, מן ּפטּורין ׁשהן ּפי על אף - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָׁשליׁש
ּבּׁשּבלים ׁשהקּדימֹו ראׁשֹון מעׂשר וכן ּבחּלה. חּיבין [-הן ְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

גדולה] תרומה הכהן שקיבל לפני מעשר ליטול הלוי הקדים

ּתרּומתֹו מעשר]ׁשּנּטלה חלק[תרומת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
העמר ּומֹותר ׁשּנפּדּו, והקּדׁש ׁשני ּומעׂשר ּגדֹולה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּתרּומה

הּלחם בשבועות]ּוׁשּתי ּכל[הקרבים ּכׁשּיּפדּו הּפנים ולחם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּבחּלה. חּיבין הּכל - הּמֹותרֹות ְִַַַַָָָָֹאֹותן



סי           
      

ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר ׁשל ׁשביעית,עּסה ועּסת , ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָ
מדּמע תרומה]ּוספק בה נפלה אם שספק חולין -[עיסת ְְֵָֻ

המדּמע אבל ּבחּלה; בחולין]חּיבין מעורבת ,[תרומה ְְֲִַַַָָָָֻ
החּלה. מן ִַַָָּפטּור

קרבן]חּלֹות עם אֹותן[הבאות עׂשה - נזיר ּורקיקי ּתֹודה ְִִֵַָָָָָ
למכרן עׂשאן קדׁש; ׁשהן מּפני החּלה, מן ּפטּורין - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלעצמֹו
לפי ּבחּלה, חּיבין - ּתֹודה ּולמקריבי לנזירים ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָּבּׁשּוק

יאכלּנה. ּתּמכר לא ׁשאם ְְְִִֵֶֶֶַָָֹֹׁשּבדעּתֹו

הּׁשּתפין ּבחּלה.עּסת חּיבת - לרּבים עּסה והעֹוׂשה , ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
הּטבל מן עּסה מעושרת]העֹוׂשה לא ּבין[תבואה - ִִֵֶֶֶַָָ

מה - לחּלה ּתרּומה ׁשהקּדים ּבין לתרּומה, חּלה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהקּדים
עד ּתאכל לא ּתחּלה, הפריׁש החּלה ואם עׂשּוי; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּׁשעׂשה,
הפריׁש ּתרּומה ואם מעׂשר; ּותרּומת ּתרּומה עליה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּיֹוציא

חּלה. עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל לא ְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּתחּלה,
,לחּיה אֹו לבהמה ׁשּלּה הּפת להאכיל עּסה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹוׂשה

מּמּנה,ּפטּורה אֹוכלים ׁשהרֹועים ּבזמן - הּכלבים עּסת ; ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ
ּפטּורה. הּנכרי, עּסת ּבחּלה. ְְְִִֶֶַַַַָָָחּיבת

ּבעּסה ׁשּתפין ונכרי יׂשראל ּבחלקהיּו היה אם - ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָֻ
חּיבת. זֹו הרי ּבחּלה, החּיבת עּסה ׁשעּור ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיׂשראל

;חּלה אינּה - יׂשראל ּבארץ אפּלּו חּלה, ׁשהפריׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנכרי
לזר ותאכל ,צרי ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין לאאּלא ולּמה . ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ

ּביד אֹותּה ותלה היא, יׂשראל ׁשל עּסה ׁשּמא לּה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָחׁשׁשנּו
ויעׂשה עצמֹו יפטר יׂשראל, ירצה ׁשאם לפטרּה? ּכדי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּגֹוי

חּלה. מּׁשעּור ּפחֹות ִִִַָָָעּסתֹו
אם - עּסה מהן ועׂשה ארז, וקמח חּטים קמח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהמערב

ּפטּורה לאו, ואם ּבחּלה; חּיבת ּדגן, טעם ּבּה אפּלּויׁש . ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּדגן, טעם ּבּה יׁש אם - ארז עּסת לתֹו חּטים הּׂשאֹור ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהיה

ּפטּורה. לאו, ואם ְְִֶֶַָָחּיבת;
,רֹותחין מים אֹו ּדבׁש, אֹו ׁשמן, אֹו ּביין, ׁשּנּלֹוׁשה ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָעּסה

הּקמח והׁשלי הּמים ׁשהרּתיח אֹו ּתבלין, לתֹוכּה ׁשּנתן ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאֹו
על ּבין ּבקרקע, ּבין ּבתּנּור, ּבין אפיּה, אם - ולׁשֹו ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָלתֹוכֹו

והּמרחׁשת מחבת]הּמחבת הּבצק[מין את ׁשהדּביק ּבין , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
עד מּלמּטה ּבאׁש הרּתיחן ּכ ואחר ּובּמרחׁשת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָּבּמחבת
ּכל - הּבצק הדּביק ּכ ואחר ׁשהרּתיחן ּבין הּפת, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנאפת
ּבחּמה ליּבׁשּה עּסה העֹוׂשה אבל ּבחּלה. חּיבין ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָאּלּו
החּלה; מן ּפטּורה היא הרי - ּבקדרה לבּׁשלּה אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָּבלבד,
ּבׁשאר ּבין ּבמים ׁשּלׁשּה ּבין לחם, חּמה מעׂשה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאין

קלי וכן קלוי]מׁשקין. ּבדבׁש,[קמח אֹו ּבמים אֹותֹו ׁשּלׁשין ְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
עּסה אּלא חּיבת, ׁשאין ּפטּור; - אפּיה ּבלא אֹותֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹואֹוכלין

אדם. למאכל לחם להאפֹות ְְֲֵֶֶֶַַָָָָׁשּסֹופּה
והׁשלימּה חּמה, מעׂשה לעׂשֹותּה ּתחּלה ׁשּלׁשּה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָעּסה

והׁשלימּה ּפת, לאפֹותּה ּבּה ׁשהתחיל אֹו ּפת, ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָלעׂשֹותּה
ּפת לאפֹותֹו ׁשּלׁשֹו קלי וכן חּמה, מעׂשה -לעׂשֹותּה ְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבחּלה. ְִַַָָחּיבין
לכּתח העׂשּוי ולחם]לחם חלב מי תערובת מעׂשיה[- , ְֲֶֶֶֶַָָָֻ

עׂשיּה ּבחּלה; חּיבת ּכעכין, עׂשיּה עליה: ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמֹוכיחין
רכה]ּכלּמּודין בלילה כדרך אותה שאפה עבה עיסה -], ְִִ

החּלה. מן ְִַַָָּפטּורה

ּבחּלה ׁשחּיבת העּסה ׁשעּור קמחּכּמה העמר מלא ? ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּכּלן - מחמׁשּתן ּבין הּמינים, מחמׁשת מאחד ּבין -ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻ
קּבין ׁשני העמר? ׁשעּור הּוא וכּמה לּׁשעּור. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹמצטרפין
רביעּיֹות. ארּבע והּלג לּגין, ארּבעת והּקב חמׁש; ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָֹֹֻּפחֹות

א ּברֹום אצּבעים על אצּבעים אצּבעוהרביעית וחצי צּבעים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
יד. ׁשל ּגּודל רחב הם האצּבעֹות, וכל אצּבע; ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוחמׁש
עׂשר על אצּבעֹות עׂשר ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמּדה למד, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנמצאת
הּוא ּבקרּוב, אצּבע ּותׁשיע אצּבעֹות ׁשלׁש ּברֹום ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹאצּבעֹות
ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ׁשבע ּבּה ׁשּיׁש מּדה וכן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהעמר;
ּברֹום אצּבע ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ׁשבע על ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאצּבע
העמר. מּדת היא אצּבע, ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשבע

מכילה וכּמה עֹולין. הן ּכאחד - הּמּדֹות זֹו?ּוׁשּתי מּדה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
והן ּביצה; וחמׁש ּבינֹונּיֹות ּביצים וארּבעים ׁשלׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹּכמֹו
מּקמח סלע ׁשליׁשי ּוׁשני סלעים ּוׁשמֹונים ׁשּׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמׁשקל
זּוז ועׂשרים זּוז מאֹות חמׁש מׁשקל ׁשהן ׁשּבמצרים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהחּטים
הּזה ּכּמׁשקל מכילה ׁשהיא ּומּדה הּזה. ּבּזמן מצרים ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמּזּוזי

מקֹום. ּבכל לחּלה מֹודדין ּבּה הּזה, החּטים ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָמּקמח
לפטרּה ּכדי מּכּׁשעּור, ּפחֹות עּסתֹו לעׂשֹות לאדם ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָאסּור

החּלה מּכּׁשעּורמן ּפחּותה ׁשהיא מעּסה חּלה והּמפריׁש ; ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
עּסה עׂשה ּכׁשהיתה. חּלין היא והרי ּכלּום, עׂשה לא -ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹֻ
ּפת ואפה וחזר לּסל, הּפת ונתן ואפיּה מּכּׁשעּור, ְְְְֲִִַַַַַַַַַָָָָָָָּפחּותה
מצרפן הּסל חּלה, ׁשעּור ּבּסל נתקּבץ אם - לּסל ונתן ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָאחרת
ּבאכלכם "והיה ׁשּנאמר: - הּפת מן החּלה ּומפריׁש ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלחּלה,
הּתּנּור ואין האפּוי. מן מפריׁש ׁשהּוא מלּמד הארץ", ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּלחם

לחּלה. ְְְַָָָמצרפן
ּבזֹו זֹו נֹוׁשכֹות הּכּכרֹות עיסה]היּו מן[בעודן ונתקּבץ , ְְְִִִֵַַָָָ

ּבסל. ׁשאינן ּפי על אף ּבחּלה, חּיבין - חּלה ׁשעּור ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּכל
הרי - ּתֹו לֹו ׁשאין הּלּוח על הּכל וקּבץ מעט, מעט ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹאפה
להפריׁש, חּיב אינֹו - היא ּדבריהם ׁשל חּלה ואם ספק; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה

.ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכלי אֹותן ׁשּיצרף ְְִֵֵֶֶַָָעד
רּקדֹו ׁשּלא ניפה]קמח -]- ׁשּלֹו ּבּסּבין לׁשֹו אּלא , ְִִֶֶֶֶַַָָֹֻ

נטל אם אבל ּבחּלה; חּיב עמר, הּקמח ּבכל ויׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהֹואיל
העּסה[קליפות]הּמרסן ׁשעּור והׁשלים וחזר הּקמח, מן ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ

ּבחּלה. חּיב אינֹו - לּקמח ׁשהחזירֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבּמרסן
ׂשאֹור לעׂשֹותּה עּסה ׁשעׂשה לחּלקֹו,[שמרים]נחּתֹום ְְְְֲִֶַַַָָָָ

אבל ּפת. אֹותּה יעׂשה ּתּמכר, לא ׁשאם - ּבחּלה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹחּיבת
ּבצק לחּלקּה עּסה אנשים]העֹוׂשה ּפטּורה.[לכמה , ְְְִֵֶַָָָָָ

לעׂשֹות לנחּתֹום ׁשּנתנּו ּבׁשלנׁשים אין אם - ׂשאֹור להן ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
ּפטּורה ּכּׁשעּור, ּבכללן ׁשּיׁש ּפי על אף - ּכּׁשעּור מהן .אחת ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

   
ואין ּבחּלה, החּיב ׁשעּור ּבׁשּתיהן ׁשּיׁש עּסֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתי

אם - זֹו את זֹו ונׁשכּו ּבזֹו, זֹו ׁשּנגעּו ּכּׁשעּור, מהן ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבאחת
החּלה מן ּפטּורין אחד, מּמין הן אפּלּו - ׁשנים ׁשל ;היּו ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ערּוב על מקּפידין ׁשאינן ידּוע ואם מקּפידין. ׁשנים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּסתם
מצטרפֹות. אּלּו הרי ְְֲִִֵֵָָהעּסֹות,

,אחד מּמין היּו אם - אחד איׁש ׁשל ׁשּתיהן ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָהיּו
אין מינין, ׁשני היּו ואם ּבחּלה; וחּיבֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָמצטרפין

ׁשּלאמצטרפין מקּפיד היה ואם מקּפיד. אינֹו אחד ׁשּסתם ; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

           
      

אחד, מין היּו אפּלּו - עּמּה ּתתערב ולא ּבזֹו, זֹו עּסה ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֹּתּגע
מצטרפֹות. ְְִֵָאין

עּסת אחד? מּמין אחד ׁשל היּו אם מצטרפֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָוכיצד
ּבׁשאר נגעה מצטרפֹות; הּכּסמין, ּבעּסת ׁשּנגעה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֻהחּטים
ּבעּסת ׁשּנגעה ׂשעֹורין עּסת וכן מצטרפֹות. אין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמינין,
וׁשל ּכּסמין עּסת וכן ׁשּפֹון, אֹו ׁשּועל, ׁשּבלת אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֻֻהּכּסמין,
מּׁשלׁשּתן אחת ּכל ׁשּנגעה ׁשּפֹון וׁשל ׁשּועל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבלת

מצטרפֹות אּלּו הרי - .ּבחברּתּה ְְְֲֲִֵֵֶַָָ

חדׁש החדשה]עּסת השנה לׁשל[מיבול מצטרפת אינּה ְְִִֵֶֶֶַָָָָ
יאמרּו:יׁש ׁשּלא ּכדי - אחד מּמין ׁשהן ּפי על אף ן, ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשּתיהן מאמצע יתרם ולא הּיׁשן'; על החדׁש מן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ'ּתֹורמין
להן ויצרף יׁשן, אֹו חדׁש אחרת עּסה יביא אּלא -ִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ
ׁשּנגעה ּבעּסה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשעּור. ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָלהׁשלים
ועׂשה הּמינין, חמׁשת קמח הּבֹולל אבל אחרת; ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבעּסה
עּסת לׁשעּור מצטרפין חמׁשּתן הרי - אחת עּסה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָמהן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַָחּלה,

ּפחּותה ועּסה מּכאן, מּכּׁשעּור ּפחּותה ׁשהיא ְְְִִִִִִֶַָָָָָעּסה
ּכגֹון ּבאמצע, ּבחּלה חּיבת ׁשאינּה ועּסה מּכאן, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּכּׁשעּור

מדּמע אֹו ּתרּומה עּסת אֹו ארז שנתערבהעּסת [תרומה ְְִִֶַַָָֹֻ
אינןבחולין] - ּבזֹו זֹו ׁשּנֹוגעֹות ּפי על אף - ּגֹוי עּסת ְִִֵֶַַַָָאֹו

ּבאמצע. מבּדיל החּלה מן הּפטּור ּדבר ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמצטרפֹות;

ׁשהעּסה מצטרפֹות; - חּלתּה ׁשהּורמה עּסה ּבאמצע ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָהיה
ּבחּלה מחּיבת היתה ּכבר ּביניהןׁשּביניהן היה אם וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ותתחּיב לפּדֹותּה, ׁשראּויה מּפני מצטרפֹות; - הקּדׁש ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעּסת
איׁש עּסת אֹו אחר, מין עּסת ּביניהן היתה אם וכן ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּבחּלה.
ׁשּבּצדדין העּסֹות ׁשּתי הרי - חדׁש עּסת אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָאחר,

לחּלה. ְְְִַָָמצטרפֹות

ׁשהפריׁש מּכּׁשעּור, ּפחּותה מהן אחת ׁשּכל עּסֹות ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתי
חּלה ּומּזֹו חּלה ּבׁשּתיהםמּזֹו והרי ּבזֹו, זֹו ונגעּו וחזרּו , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

הראׁשֹונֹות ׁשהחּלֹות חּלה; מהן להפריׁש חּיבין - ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכּׁשעּור
ּכלּום .אינן ְֵָ

ּכ ואחר אֹותּה, וחּלקּו ּכּׁשעּור, עּסה ׁשעׂשּו ּגֹוים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשני
עד ׁשּנתּגּיר אחר חלקֹו על אחד ּכל והֹוסיף ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָנתּגּירּו,
ׁשעת לּה היתה ׁשּלא חּיבת; זֹו הרי - לּׁשעּור ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהׁשלימֹו
ּכל ּביד היה מּכּׁשעּור ּפחֹות ׁשהרי ּגֹוים, ּכׁשהיּו ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָחֹובה

מהן .אחד ֵֶֶָ
אחר אחד ּכל וחזר ּכן, ׁשעׂשּו יׂשראלים ׁשני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאבל

זֹו הרי - לּׁשעּור ׁשהׁשלימֹו עד חלקֹו על והֹוסיף ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָׁשחלקּו
ּבאֹותּה ּפטּורין והיּו חֹובה, ׁשעת לּה היתה ׁשּכבר ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָּפטּורה;

לחּלק אֹותּה ׁשעׂשּו מּפני .ׁשעה, ְְִֵֵֶַָָָָ
,וחּלקּו ּבׁשּתפּות, והּיׂשראלי הּגֹוי ּבין העּסה ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻהיתה

על והּיׂשראלי ׁשּלֹו על הּגר והֹוסיף הּגֹוי, נתּגּיר ּכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָואחר
יׂשראל ׁשל - לּׁשעּור עּסתֹו אחד ּכל ׁשהׁשלים עד ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּלֹו

ּפטּורה ּגֹוי וׁשל .חּיבת, ְְֶֶֶַָ
לתֹו ּונתנֹו חּלתּה, הּורמה ׁשּלא מעּסה ׂשאֹור ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹהּנֹוטל

ׁשּיהיה ׁשנּיה עּסה מביא זה הרי - חּלתּה ׁשהּורמה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעּסה
אֹותּה ונֹותן ּבחּלה, ׁשחּיבת עּסה ׁשעּור זה ׂשאֹור עם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבּה

הּׁשנּיה העּסה מן ּומפריׁש חּלתּה, ׁשהּורמה העּסה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָּבצד
הּמּקף מן ׁשּיּטל ּכדי הּׂשאֹור, ועל עליה חּלה [-ׁשעּור ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

אחד] במקום -כשכולם ׁשנּיה עּסה לֹו אין ואם זֹונעׂשת. ְְֲִִִֵַָָָ
אֹוסר ּבמינֹו ׁשהּטבל הּכל; על חּלה ּומפריׁש טבל, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּכּלּה

ׁשהּוא. ְֶָּבכל

לחּלה הּטבּולה חלה]עּסה ממנה הופרש שלא אינּה[- ְְִֵַַָָָָ
עֹוׂשה הּׁשני ׁשאין - טמאה לענין ּכחּלין היא והרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻֻּכחּלה,
טמאה לגרם ּומּתר ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבחּלין, ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֻֻֻׁשליׁשי
טמאה אחת עּסֹות, ׁשּתי ,לפיכ יׂשראל. ׁשּבארץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלחּלין
ׁשּלא מעּסה ׁשּתיהן חּלת ּכדי נֹוטל - טהֹורה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹואחת
הּטהֹורה, לעּסה סמּו ּבאמצע ונֹותנֹו חּלתּה, ְְְְְִֶַַַָָָָָָָָהּורמה

מן לתרם ּכדי ּביצה, ּכדי לּטהֹורה הּטמאה מן [ה]ּומֹוׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ
ָֻמּקף.

חּלתּה,עֹוׂשה מפריׁש ואינֹו טהֹורה, עּסה אדם ְְְִִֵֶַַָָָָָָ
והֹול עליה מפריׁש להיֹות מקצתּה מּניח אֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּומּניחּה
עד - העּסֹות נטמאּו ואפּלּו אחרֹות, עּסֹות ׁשל ְְֲֲִִִִֵֶַַַָחּלֹות

לּכהן ויּתנּנה חּלה, ּכּלּה ׁשהּניח העּסה והּוא,ׁשּתעׂשה ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מפריׁש אינֹו מּׁשּתסרח, אבל אדם; מאכל ּתּפסל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
העּסֹות אֹותן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָעליה.
הּורמה לא אֹו חּלה מהן הּורמה אם ספק עליהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמפריׁש

ּדמאי ׁשחּלת ספק]- הּטמא[- על הּטהֹור מן נּטלת ְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
הּמּקף. מן וׁשּלא ְְְִִֶַַָָֹֻלכּתחּלה,

   
ּוׁשארהּמפריׁש ּכהן, ּביד וגזל חּלה, אינּה - קמח חּלתֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

- חּלה לׁשם ׁשהפריׁש הּקמח ואֹותֹו ּבחּלה; חּיבת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעּסה
חּלה, מּמּנּו מפריׁש זה הרי - עּסה ועׂשהּו עמר, ּבֹו יׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאם

חּלין קמח ּכל .ּכׁשאר ְִִֶַָָֻ
הּקמחאימתי ויתערב הּמים, ּכׁשּיּתן החּלה? מפריׁשין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

ׁשּנּלֹוׁש ּדבר מּתחּלת מּמּנּו החּלה מפריׁש - ׁשּנאמר:ּבּמים , ְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּבערבה קמח ׁשם יּׁשאר ׁשּלא והּוא, ערסתכם". ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ"ראׁשית

'הרי[קערה] אמר: ואם עמר; ׁשעּור ּבּמים, נתערב ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
ׁשּנׁשּתּיר, הּקמח ועל הּׂשאֹור ועל העּסה על חּלה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָזֹו
חּלה' לׁשם ׁשּבידֹו זֹו ּתתקּדׁש אחת עּסה ּכּלּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻולכׁשּתעׂשה

מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ
הּניח- הפריׁש ּכ ואחר וערבּה, הּכל ׁשּלׁש עד העּסה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

אפה אּלא ּבצק, החּלה הפריׁש לא ואם ּכלּום; ּבכ ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹאין
הּפת מן מפריׁש זה הרי - ׁשּבארנּו.הּכל ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹ

ּבחּטיםמאימתי מּׁשּתתּגלּגל ּבחּלה? העּסה ּתתחּיב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבׂשעֹורים ׁשּתּטמטם אֹו ּבּמים, הּקמח שידבקוויתערב -] ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

לשני] מןאחד עראי ואֹוכלין אחד; ּגּוף ּכּלּה ְְְֲִִֵֶֶַָָָֻותעׂשה
ּבׂש ותּטמטם ּבחּטים ׁשּתתּגלּגל עד והּכּסמיןהעּסה, עֹורים. ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻ

ּכׂשעֹורים. והּׁשּפֹון ׁשּועל וׁשּבלת ְְְְִִִִִִֶַָֹּכחּטים,
מּמּנהנתּגלּגלה האֹוכל - ּבׂשעֹורים ונּטמטמה ּבחּטים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ

טבל ׁשהיא מּפני מיתה, חּיב חּלה הפרׁשת לפיכ,קדם . ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מּמּנה האֹוכל הּתֹורה, מן ּבחּלה חּיבת העּסה היתה ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאם
מּדבריהן, ּבחּלה חּיבת היתה ואם טבל; אֹוכל ּככל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָלֹוקה

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין .[מלקות ְִַַַַ



סה            
      

אחד, מין היּו אפּלּו - עּמּה ּתתערב ולא ּבזֹו, זֹו עּסה ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֹּתּגע
מצטרפֹות. ְְִֵָאין

עּסת אחד? מּמין אחד ׁשל היּו אם מצטרפֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָוכיצד
ּבׁשאר נגעה מצטרפֹות; הּכּסמין, ּבעּסת ׁשּנגעה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֻהחּטים
ּבעּסת ׁשּנגעה ׂשעֹורין עּסת וכן מצטרפֹות. אין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמינין,
וׁשל ּכּסמין עּסת וכן ׁשּפֹון, אֹו ׁשּועל, ׁשּבלת אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֻֻהּכּסמין,
מּׁשלׁשּתן אחת ּכל ׁשּנגעה ׁשּפֹון וׁשל ׁשּועל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבלת

מצטרפֹות אּלּו הרי - .ּבחברּתּה ְְְֲֲִֵֵֶַָָ

חדׁש החדשה]עּסת השנה לׁשל[מיבול מצטרפת אינּה ְְִִֵֶֶֶַָָָָ
יאמרּו:יׁש ׁשּלא ּכדי - אחד מּמין ׁשהן ּפי על אף ן, ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשּתיהן מאמצע יתרם ולא הּיׁשן'; על החדׁש מן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ'ּתֹורמין
להן ויצרף יׁשן, אֹו חדׁש אחרת עּסה יביא אּלא -ִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ
ׁשּנגעה ּבעּסה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשעּור. ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָלהׁשלים
ועׂשה הּמינין, חמׁשת קמח הּבֹולל אבל אחרת; ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבעּסה
עּסת לׁשעּור מצטרפין חמׁשּתן הרי - אחת עּסה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָמהן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַָחּלה,

ּפחּותה ועּסה מּכאן, מּכּׁשעּור ּפחּותה ׁשהיא ְְְִִִִִִֶַָָָָָעּסה
ּכגֹון ּבאמצע, ּבחּלה חּיבת ׁשאינּה ועּסה מּכאן, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּכּׁשעּור

מדּמע אֹו ּתרּומה עּסת אֹו ארז שנתערבהעּסת [תרומה ְְִִֶַַָָֹֻ
אינןבחולין] - ּבזֹו זֹו ׁשּנֹוגעֹות ּפי על אף - ּגֹוי עּסת ְִִֵֶַַַָָאֹו

ּבאמצע. מבּדיל החּלה מן הּפטּור ּדבר ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמצטרפֹות;

ׁשהעּסה מצטרפֹות; - חּלתּה ׁשהּורמה עּסה ּבאמצע ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָהיה
ּבחּלה מחּיבת היתה ּכבר ּביניהןׁשּביניהן היה אם וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ותתחּיב לפּדֹותּה, ׁשראּויה מּפני מצטרפֹות; - הקּדׁש ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעּסת
איׁש עּסת אֹו אחר, מין עּסת ּביניהן היתה אם וכן ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּבחּלה.
ׁשּבּצדדין העּסֹות ׁשּתי הרי - חדׁש עּסת אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָאחר,

לחּלה. ְְְִַָָמצטרפֹות

ׁשהפריׁש מּכּׁשעּור, ּפחּותה מהן אחת ׁשּכל עּסֹות ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתי
חּלה ּומּזֹו חּלה ּבׁשּתיהםמּזֹו והרי ּבזֹו, זֹו ונגעּו וחזרּו , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

הראׁשֹונֹות ׁשהחּלֹות חּלה; מהן להפריׁש חּיבין - ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכּׁשעּור
ּכלּום .אינן ְֵָ

ּכ ואחר אֹותּה, וחּלקּו ּכּׁשעּור, עּסה ׁשעׂשּו ּגֹוים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשני
עד ׁשּנתּגּיר אחר חלקֹו על אחד ּכל והֹוסיף ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָנתּגּירּו,
ׁשעת לּה היתה ׁשּלא חּיבת; זֹו הרי - לּׁשעּור ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהׁשלימֹו
ּכל ּביד היה מּכּׁשעּור ּפחֹות ׁשהרי ּגֹוים, ּכׁשהיּו ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָחֹובה

מהן .אחד ֵֶֶָ
אחר אחד ּכל וחזר ּכן, ׁשעׂשּו יׂשראלים ׁשני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאבל

זֹו הרי - לּׁשעּור ׁשהׁשלימֹו עד חלקֹו על והֹוסיף ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָׁשחלקּו
ּבאֹותּה ּפטּורין והיּו חֹובה, ׁשעת לּה היתה ׁשּכבר ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָּפטּורה;

לחּלק אֹותּה ׁשעׂשּו מּפני .ׁשעה, ְְִֵֵֶַָָָָ
,וחּלקּו ּבׁשּתפּות, והּיׂשראלי הּגֹוי ּבין העּסה ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻהיתה

על והּיׂשראלי ׁשּלֹו על הּגר והֹוסיף הּגֹוי, נתּגּיר ּכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָואחר
יׂשראל ׁשל - לּׁשעּור עּסתֹו אחד ּכל ׁשהׁשלים עד ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּלֹו

ּפטּורה ּגֹוי וׁשל .חּיבת, ְְֶֶֶַָ
לתֹו ּונתנֹו חּלתּה, הּורמה ׁשּלא מעּסה ׂשאֹור ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹהּנֹוטל

ׁשּיהיה ׁשנּיה עּסה מביא זה הרי - חּלתּה ׁשהּורמה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעּסה
אֹותּה ונֹותן ּבחּלה, ׁשחּיבת עּסה ׁשעּור זה ׂשאֹור עם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבּה

הּׁשנּיה העּסה מן ּומפריׁש חּלתּה, ׁשהּורמה העּסה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָּבצד
הּמּקף מן ׁשּיּטל ּכדי הּׂשאֹור, ועל עליה חּלה [-ׁשעּור ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

אחד] במקום -כשכולם ׁשנּיה עּסה לֹו אין ואם זֹונעׂשת. ְְֲִִִֵַָָָ
אֹוסר ּבמינֹו ׁשהּטבל הּכל; על חּלה ּומפריׁש טבל, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּכּלּה

ׁשהּוא. ְֶָּבכל

לחּלה הּטבּולה חלה]עּסה ממנה הופרש שלא אינּה[- ְְִֵַַָָָָ
עֹוׂשה הּׁשני ׁשאין - טמאה לענין ּכחּלין היא והרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻֻּכחּלה,
טמאה לגרם ּומּתר ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבחּלין, ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֻֻֻׁשליׁשי
טמאה אחת עּסֹות, ׁשּתי ,לפיכ יׂשראל. ׁשּבארץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלחּלין
ׁשּלא מעּסה ׁשּתיהן חּלת ּכדי נֹוטל - טהֹורה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹואחת
הּטהֹורה, לעּסה סמּו ּבאמצע ונֹותנֹו חּלתּה, ְְְְְִֶַַַָָָָָָָָהּורמה

מן לתרם ּכדי ּביצה, ּכדי לּטהֹורה הּטמאה מן [ה]ּומֹוׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ
ָֻמּקף.

חּלתּה,עֹוׂשה מפריׁש ואינֹו טהֹורה, עּסה אדם ְְְִִֵֶַַָָָָָָ
והֹול עליה מפריׁש להיֹות מקצתּה מּניח אֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּומּניחּה
עד - העּסֹות נטמאּו ואפּלּו אחרֹות, עּסֹות ׁשל ְְֲֲִִִִֵֶַַַָחּלֹות

לּכהן ויּתנּנה חּלה, ּכּלּה ׁשהּניח העּסה והּוא,ׁשּתעׂשה ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מפריׁש אינֹו מּׁשּתסרח, אבל אדם; מאכל ּתּפסל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
העּסֹות אֹותן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָעליה.
הּורמה לא אֹו חּלה מהן הּורמה אם ספק עליהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמפריׁש

ּדמאי ׁשחּלת ספק]- הּטמא[- על הּטהֹור מן נּטלת ְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
הּמּקף. מן וׁשּלא ְְְִִֶַַָָֹֻלכּתחּלה,

   
ּוׁשארהּמפריׁש ּכהן, ּביד וגזל חּלה, אינּה - קמח חּלתֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

- חּלה לׁשם ׁשהפריׁש הּקמח ואֹותֹו ּבחּלה; חּיבת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעּסה
חּלה, מּמּנּו מפריׁש זה הרי - עּסה ועׂשהּו עמר, ּבֹו יׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאם

חּלין קמח ּכל .ּכׁשאר ְִִֶַָָֻ
הּקמחאימתי ויתערב הּמים, ּכׁשּיּתן החּלה? מפריׁשין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

ׁשּנּלֹוׁש ּדבר מּתחּלת מּמּנּו החּלה מפריׁש - ׁשּנאמר:ּבּמים , ְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּבערבה קמח ׁשם יּׁשאר ׁשּלא והּוא, ערסתכם". ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ"ראׁשית

'הרי[קערה] אמר: ואם עמר; ׁשעּור ּבּמים, נתערב ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
ׁשּנׁשּתּיר, הּקמח ועל הּׂשאֹור ועל העּסה על חּלה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָזֹו
חּלה' לׁשם ׁשּבידֹו זֹו ּתתקּדׁש אחת עּסה ּכּלּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻולכׁשּתעׂשה

מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ
הּניח- הפריׁש ּכ ואחר וערבּה, הּכל ׁשּלׁש עד העּסה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

אפה אּלא ּבצק, החּלה הפריׁש לא ואם ּכלּום; ּבכ ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹאין
הּפת מן מפריׁש זה הרי - ׁשּבארנּו.הּכל ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹ

ּבחּטיםמאימתי מּׁשּתתּגלּגל ּבחּלה? העּסה ּתתחּיב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבׂשעֹורים ׁשּתּטמטם אֹו ּבּמים, הּקמח שידבקוויתערב -] ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

לשני] מןאחד עראי ואֹוכלין אחד; ּגּוף ּכּלּה ְְְֲִִֵֶֶַָָָֻותעׂשה
ּבׂש ותּטמטם ּבחּטים ׁשּתתּגלּגל עד והּכּסמיןהעּסה, עֹורים. ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻ

ּכׂשעֹורים. והּׁשּפֹון ׁשּועל וׁשּבלת ְְְְִִִִִִֶַָֹּכחּטים,
מּמּנהנתּגלּגלה האֹוכל - ּבׂשעֹורים ונּטמטמה ּבחּטים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ

טבל ׁשהיא מּפני מיתה, חּיב חּלה הפרׁשת לפיכ,קדם . ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מּמּנה האֹוכל הּתֹורה, מן ּבחּלה חּיבת העּסה היתה ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאם
מּדבריהן, ּבחּלה חּיבת היתה ואם טבל; אֹוכל ּככל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָלֹוקה

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין .[מלקות ְִַַַַ



סו           
      

תרומה]ׁשּנדמעהעּסה בה ּתתּגלּגל,[שנתערבה ׁשּלא עד ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
אֹו עּסתֹו הּמקּדיׁש וכן חּיבת. ּומּׁשּנתּגלּגלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּפטּורה;
ואחר ּבּה, זכה אֹו ּופדיּה ׁשּתתּגלּגל, קדם אֹותּה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמפקיר
אחר אֹותּה הפקיר אֹו ׁשהקּדיׁשּה אֹו ּגלּגלּה, ְְְְִִִִִֶַַָָָָּכ

ּבחּלה. חּיבת זֹו הרי - ּבּה וזכה ּופדיּה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנתּגלּגלה,
ואחרהקּדיׁשּה ההקּדׁש, ּביד ונתּגלּגלה ׁשּתתּגלּגל, קדם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּפטּורה היתה חֹובתּה, ׁשּבׁשעת ּפטּורה; - ּפדיּה ּכ. ְְְְְִֶַָָָָָָָָָ
לֹווכן ּונתנּה עּסה, לֹו לעׂשֹות ליׂשראל ׁשּנתן נכרי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ

- ּגלּגלּה ׁשּלא עד אחרּבמּתנה לֹו נתנּה ואם חּיבת; ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּפטּורה .ׁשּנתּגלּגלה, ְְְְִֶַָָ

ׁשּלאּגר עד נתּגלּגלה אם - עּסה לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
חּיבת נתּגלּגלה, מּׁשּנתּגּיר ואם ּפטּורה; ספקנתּגּיר, ואם . ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

חּלת ׁשאכל וזר מיתה; עֹון ׁשהּוא לפי ּבחּלה, חּיבת -ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
עליה חּיב אין ּבֹו, וכּיֹוצא זֹו -]ספק חמׁש.[קנס ְֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

יעׂשּנהעּסה - ׁשּתתּגלּגל קדם טמאה ספק ּבּה ׁשּנֹולד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ותּׂשרף יׂשראל; ׁשּבארץ חּלין לטּמא ׁשּמּתר לפי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻֻּבטמאה,

ׁשּוּדאּהחּלתּה טמאה, ספק ׁשּנתּגלּגלה אחר לּה נֹולד . ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
ׁשּכל ּבטהרה; יגמרּנה - הּתֹורה מן החּלין את ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻמטּמא
ּבחּלין ספקֹו על ּגזרּו - החּלין את מטּמא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּוּדאֹו
לחּלה. ונטּבלּו הֹואיל אֹותן יטּמאּו ׁשּלא לחּלה, ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹהּטבּולים

נׂשרפת. ולא נאכלת לא ּתלּויה, הּזאת החּלה ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹותהיה
יּזהרלא אּלא לכּתחּלה, ּבטמאה עּסתֹו אדם יעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ

ּבטהרה חּלה להפריׁש ּכדי וכליו, הּוא ויּטהר .ויׁשּתּדל; ְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
יעׂשּנה - מילין מארּבעת יתר הּמים ּובין ּבינֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהיה

טמאה. חּלה ויפריׁש ְְְְְִֵַַָָָֻּבטמאה,
הארץ עם חּלת עֹוׂשין שתהיהאין שלימה עיסה -] ִֵֶַַַָָ

עיסות] הרבה עבור החּליןחלה עּסת עֹוׂשין אבל ְֲֳִִִַַָָָֻּבטהרה,
החברּבט זה העּסה מגּבל ּכיצד? עלהרה. נאמן -] ְְֳִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבכלימעשרות] ּומּניחּה חּלתּה; ּכדי מּמּנה ּומפריׁש ,ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
מקּבלין ׁשאין אדמה, ּכלי אֹו אבנים ּכלי אֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָּגללים
את ׁשּתיהן, את נֹוטל - הארץ עם ּוכׁשּיבֹוא ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻטמאה.
ּבחּלה, ּתּגע ׁשּלא 'הּזהר, לֹו: ואֹומרין החּלה; ואת ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהעּסה
מּׁשּום זה? לֹו הּתירּו מה ּומּפני לטבלּה'. ּתחזר ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹׁשּלא

חּייו מגּבל[פרנסתו]ּכדי עיסותׁשל ללוש שיוכל לש, -] ְְֵֵֶַַָ
הארץ] עם .של

מרּקדתאׁשת עם[מנפה]חבר, אׁשת עם ּובֹוררת ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ
מּפני אֹותּה, ּתסּיע לא - לעּסה מים מּׁשּתּטיל אבל ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהארץ;
עֹוׂשה ׁשהּוא הּנחּתֹום וכן ּבטמאה. עּסתּה עֹוׂשה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהיא
ידי מחּזקין ׁשאין עּמֹו, עֹורכין ולא לׁשין לא - ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹֻּבטמאה

לּפלטר ּפת עּמֹו מֹוליכין אבל עברה; .[מוכר]עֹוברי ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ
ּבסּוריההּלֹוקח הארץ עם שכבשמּנחּתֹום מקומות -] ְְְִֵֶַַַַָָָ

הארץ] בקדושת נתקדשו ולא חּלה'דוד 'הפרׁשּתי לֹו: ואמר ,ְְְִִַַַָָ
ּכל נחׁשדּו ׁשּלא ּכׁשם מּספק; חּלה להפריׁש צרי אינֹו -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבסּוריה נחׁשדּו לא ּכ ּגדֹולה, ּתרּומה על ּבארץ ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹיׂשראל

החּלה. ַַַָעל
אבלצרי הּנחּתֹום, מן לארץ ּבחּוצה הּלֹוקח ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

מּספק חּלה ואיןלהפריׁש הּבית, מּבעל הּלֹוקח אבל ; ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָ
מּספק. להפריׁש צרי אינֹו - אצלֹו הּמתארח לֹומר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָצרי

ה'תש"ע תשרי כ"א שישי יום

   
זֹובח ּכל לּתן עׂשה לאכילה]מצות ּבהמה[שוחט ְְֲִִֵֵֵֵַַָָ

יהיה "וזה ׁשּנאמר: והּקבה, והּלחיים הּזרֹוע לּכהן ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹטהֹורה
ּבכל 'מּתנֹות' הּנקראין הן ואּלּו וכּו'"; הּכהנים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹמׁשּפט

הּבית ּבפני ּבין ּתמיד, נֹוהגת זֹו ּומצוה [בזמןמקֹום. ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּביןהמקדש] ּבארץ ּבין מקֹום, ּובכל הּבית; ּבפני ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבין

ּבמקּדׁשין. לא אבל ּובחּלין, לארץ; ְְְְֲִִֶָָָָָֹֻֻּבחּוצה

חּיבין - ונפּדּו להקּדׁשן, קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל
ׁשהקּדיׁשןּבמּתנֹות אֹו להקּדׁשן, עֹובר מּום קדם ואם ; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּפטּורין אּלּו הרי - ונפּדּו מּום, ּבהן נֹולד ּכ ואחר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּתמימים
הּמּתנֹות. ִַַָמן

ּבכ אם צד: מּכל ּבמּתנֹות חּיב ּבכֹור, ּכּלֹוספק הּוא, ֹור ְְְְִִֵַַַָָָֻ
לּכהן מּתנֹותיו ּבכֹור, אינֹו ואם נסּתּפקלּכהן; ואם . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָֹֹ

מן ּפטּור הּׁשני הרי - מּספק האחד הּכהן ולקח ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּבׁשנים,
ּבמּומֹו ּונתנֹו הּכהן, ּבֹו ׁשּזכה ּכמי אֹותֹו עׂשּו ְְְִֵֶַַַָָָָָֹהּמּתנֹות;
ׁשהּמֹוציא מקֹום, מּכל ּפטּור - הּמעׂשר ספק אבל ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָלבעליו.

הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחברֹו

,ּבמּתנֹות חּיבת ואינּה ּבמּומּה ׁשּנפסלה קדׁשים ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבהמת
ּבזמן - ּבמאה אחת אפּלּו אחרֹות, ּבבהמֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּנתערבה

מהן ּבהמה ׁשּכל[אחר]לאחד[שייכת]ׁשּכל ּפטּורין; ּכּלן , ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ
אחד היה הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא ספק, ואחד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָאחד

ּבלבד. מהן אחת מּתנֹות ּפֹוטר ּכּלן, את הּׁשֹוחט ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֻהּוא

ּבלבד טהֹורה ּבהמה אּלא ּבמּתנֹות חּיב ׁשּנאמר:אין , ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבמּתנֹות; חּיב ועז, מּכבׂש הּבא ּכלאים ׂשה". אם ׁשֹור ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ"אם

ספק ׁשהּוא ּפי על אף - בהמה]והּכֹוי או מפריׁשין[חיה , ְְִִִֵֶַַַַָ
חּיב הּולד וילדה, העז על הּבא צבי הּמּתנֹות. ּכל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמּמּנּו
אבל ׂשה; מקצת אפּלּו ׂשה", "אם ׁשּנאמר: - מּתנֹות ְֱֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָּבחצי

הּמּתנֹות. מן ּפטּור הּולד הּצבּיה, על הּבא ְִִִַַַַַַַָָָָָָּתיׁש

אֹו ּגֹוים, לאכילת אֹו אדם, לאכילת הּׁשֹוחט ֲֲִִִֵֶַַַַַָָָאחד
ּבמּתנֹות חּיב - לרפּואה אֹו הּכלבים, .לאכילת ְְְֲִִִַַַַַָָָָ

חּיבת הּׁשּתפין הּזבח".ּבהמת "זבחי ׁשּנאמר: , ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֻ
ּבמּתנֹות.[קונה]הּלֹוקח חּיבת ׁשביעית, מּפרֹות ּבהמה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

העם"; "מאת ׁשּנאמר: הּמּתנֹות, מן ּפטּורין ּולוּיים ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכהנים
אין ,לפיכ אינן; אֹו העם ּבכלל הם אם הלוּים, הם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָוספק

יחזיר. לא הּכהן, נטל ואם - מהן ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹנֹוטלין
טּבח ּכהן אבל לעצמֹו. ּבׁשֹוחט אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹּבּמה

ׁשּבתֹות; ׁשלׁש ׁשּתים לֹו ממּתינין - ּבּׁשּוק ּומֹוכר ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשּׁשֹוחט
אֹותן ונֹותנין הּמּתנֹות, מּמּנּו מֹוציאין ,ואיל ְְִִִִִֵֶַַָָָָָמּכאן

אחרים איןלכהנים - למּכר מטּבחים ּבית קבע ואם . ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָֹֹ
מּלּתן, נמנע ואם מּיד; מּמּנּו מֹוציאין אּלא לֹו, ְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַָָָממּתינין

ׁשּיּתן. עד אֹותֹו ְִִֵֶַַמנּדין
ּולכהן לנכרי שלהם]הּׁשֹוחט בהמות מן[- ּפטּור , ְְְִִֵֵַָָֹ

ׁשּירׁשם צרי - הּכהן עם והּמׁשּתּתף [יסמן]הּמּתנֹות. ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ
עּין לא ׁשאם הּכהן; ּבחלק הּמּתנֹות ׁשּיּניח ּכדי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹחלקֹו,

יֹודעין[ציין] הּכל ׁשאין מּפני ּבמּתנֹות, חּיב - ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹחלקֹו
עּמֹו עֹומד הּכהן היה אם ,לפיכ לֹו. ׁשּתף ְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻׁשהּכהן

           
      

לרׁשם צרי אינֹו - עּמֹו ונֹותן ונֹוׂשא .ּבּמטּבחים, ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹ
ּגֹוי ׁשּסתם לרׁשם; צרי אינֹו - הּנכרי עם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹוהּמׁשּתּתף
ׁשאינֹו ּפי על ואף ׁשּתף, ׁשהּוא לּכל ּומֹודיע ּדברים, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻמרּבה

מכירה. ּבׁשעת ְְִִִַָעּמֹו

הרי הּמּתנֹות, מן חּוץ ׁשּתף ׁשהּוא הּכהן עּמֹו ְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֻהתנה
הּכהן לֹו ׁשּיר הרי 'חּוץ', לֹו ׁשאמר ּכיון לּכהן; ֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהּמּתנֹות

ּבּמּתנֹות הּכהן:חלק לֹו אמר אם אבל ׁשּלֹו. הן ּולפיכ , ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּיׂשראלי, זה ׁשל הּמּתנֹות הרי - ׁשּלי' ׁשהּמּתנֹות מנת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ'על
ׁשּלֹו, ׁשהן עּמֹו ׁשהתנה ּפי על אף ׁשּירצה; ּכהן לכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹונֹותנן
לֹו ׁשּיר לא מנת', 'על ׁשהאֹומר - הּמּתנֹות מן נפטר ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלא
ׁשּתפּות, ּבהן לֹו ׁשּיר ולא והֹואיל ּכלּום, מּתנֹות ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻּבעצמן

זה. ּבתנאי אֹותן קנה ְִֶַָָָֹלא

,ּבּיד ׁשּתף הּלחי; מן ּפטּור ּבראׁש, ׁשּתף הּכהן ִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֻֻהיה
הּקבה מן ּפטּור מעים, ּבבני ׁשּתף הּזרֹוע; מן אמרּפטּור . ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻ

חּיב - 'ׁשּל והראׁש ׁשּלי ּכּלּה הּבהמה 'הרי הּכהן: ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻלֹו
יׂשראל. ׁשל הּוא הרי החּיב, ׁשּדבר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּלחי;

נׁשחטה אם - ׁשחּוטה ּבהמה לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּגר
ואם חּיב. ׁשּנתּגּיר, אחר נׁשחטה ואם ּפטּור; נתּגּיר, לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹעד

הראיה עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, - .ספק ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָ

;מּמּנה לאכל מּתר - מּתנֹותיה הּורמּו ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻּבהמה
לטבל ּדֹומה מעושרים]ׁשאינּה לא מּתנֹות[פירות ׁשהרי , ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָ

אּלא לאכלן ליׂשראל אסּור עצמן, והּמּתנֹות מבּדלין. ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻֻּכהּנה
חּיב אינֹו - מכרן אֹו הּזיקן, אֹו ואכלן, עבר ּכהן. ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹּברׁשּות
והּקֹונה ידּוע. ּתֹובע לֹו ׁשאין ממֹון ׁשהּוא מּפני ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָלׁשּלם,
לאכלן, מּתר זה הרי - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאֹותן

נגזלֹות ּכהּנה ׁשּמּתנֹות והקונהמּפני המוכר, על שהגזל -] ְְְְִִֵֶַָָֻ
ברשות] .כאוכלם

ּבּה והיּו ּפרה', ׁשל מעים ּבני לי 'מכר לטּבח: ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאמר
לקחן הּדמים; מן לֹו מנּכה ואינֹו לּכהן, נֹותנן - ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמּתנֹות

הּדמים מן לּטּבח ּומנּכה לּכהן, נֹותנן - ּבמׁשקל .מּמּנּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
חֹוׁשׁש אינֹו - מּתנֹות ּבֹו והיּו לחברֹו, ּבׂשר ְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָָהמׁשּלח

ּוגזלן זה עבר מעלהׁשּמא - ּכהן ּבֹו ׁשאין מקֹום . ְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הּדמים ויּתן ּכהן. הפסד מּפני ואֹוכלן, ּבדמים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהּמּתנֹות

ׁשּירצה. ּכהן ְְִֵֶֶָֹלכל
נֹותן אחד, לכהן הּמּתנֹות לּתן רצההרֹוצה ואם ; ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

זרֹוע חצי אֹו לאחד קבה חצי יּתן לא - אֹותן ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹלחלק
לׁשנים, ּולחיים לאחד וקבה לאחד זרֹוע נֹותן אּלא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלאחד,
ׁשל היּו ואם מּתנה. ּכדי ּבּה ׁשּיהיה לֹו", "ּתּתן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ּבכל ׁשּיהיה והּוא - חתיכֹות חתיכֹות אֹותן חֹולק ְְְֲֲִִִֵֶֶָָׁשֹור,

מּתנה. ּכדי ְֲִֵַָָָחתיכה
ׁשל הּפרק מן ימין ׁשל זרֹוע זה הּזרֹוע? הּוא ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָאיזה

יד ׁשל ּכף עד השוק]ארּכּבה תחילת עד ׁשני[מהברך ׁשהן , ְְֵֵֶֶַַַָָֻ
ועד לחי ׁשל הּפרק מן - והּלחיים ּבזה. מערה זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאברים
הּלׁשֹון עם ּגדֹולה, טּבעת ׁשהיא ּגרּגרת, ׁשל ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּפיקה

לּכהן. הּכל ֵֵֵֶֶַַֹֹׁשּביניהן;
מֹולגין מסירים]אין אין ואין[מצמרן]אֹותן[- , ְְִֵֵָ

ּובצמרן. ּבעֹורן לֹו יּנתנּו אּלא - אֹותן ְְְְְִִִֶַַָָָָָמפׁשיטין

חלב להּניח הּכהנים נהגּו ּוכבר ׁשעליה; ּבחלב ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוהּקבה,
לּבעלים. ְִֵַַָָהּקבה

נׂשּואה ׁשהיא ּפי על אף הּמּתנֹות, אֹוכלת ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּכהנת
הּבעל אּלא עֹוד, ולא קדּׁשה; ּבהן ׁשאין מּפני - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻליׂשראל

אׁשּתֹו ּבגלל מּתנֹות חללהאֹוכל אבל לפסול. שנבעלה -] ְְֲֲִִֵַַָָָָ
רצהלה] ואם ּכהנים. ּבכלל חללים ׁשאין אֹוכלת, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹאינּה

אֹו לגֹוי, אפּלּו ּבמּתנה לּתנן אֹו הּמּתנֹות, למּכר ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֹהּכהן
ּכלל. קדּׁשה ּבהן ׁשאין מאכיל, - לּכלבים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻלהאכילן

רצה אם - הּמּתנֹות לֹו ׁשּנֹותנין חברים לֹו ׁשהיּו ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכהן
ואף ּבהן, לֹו מזּכה זה הרי - חברֹו ליׂשראל ּבהן ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלזּכֹות
זֹובחים החברים אֹותם ויהיּו לידֹו; ּבאּו ׁשּלא ּפי ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹעל
ׁשּיהיה והּוא, ּבהן; ׁשּזכה הּיׂשראלי לזה הּמּתנֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָונֹותנין
הּכהן ויהיה ּבׂשר, לקנֹות לֹו ואין ּבדחק, זה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהּיׂשראלי
זה, יׂשראל ׁשל ׁשּמׁשֹו הּכהן היה אם אבל חברֹו. לֹו ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּזכה
ׁשּמא לידֹו; ׁשּיבֹואּו עד לֹו, מזּכה אינֹו - ּולקיטֹו ׂשכירֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָאֹו

ּכרחֹו ּבעל .יזּכה ְְְֶַַָ
אּלא ּבפיו; יׁשאל ולא מּתנֹותיו, ּבידֹו הּכהן יחטף ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹֹלא

נֹוטל ּבכבֹוד, נתנּו הּמטּבחיםאם ּבבית רּבים ׁשהם ּובזמן . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
היה ואם נֹוטלין; והּגרּגרנים ידיהם, מֹוׁשכין הּצנּועים -ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
נֹוטל, זה הרי - ּכהן ׁשהּוא אֹותֹו מּכירין ואין צנּוע, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹֹּכהן
הּמּתנֹות אֹוכלין הּכהנים ואין ּכהן. ׁשהּוא לּכל ׁשּיֹודיע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹּכדי
ּכדר למׁשחה", נתּתים ל" ׁשּנאמר: - ּבחרּדל צלי ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא

אֹוכלין. ְְִִֶַָׁשהּמלכים

   
וראׁשית" ׁשּנאמר: הּגז, ראׁשית לּכהן לּתן עׂשה ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹמצות

ואין זֹו. ּבמצוה יׂשראל ּבכלל והלוּים לֹו"; ּתּתן - צאנ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹּגז
ׁשּלא סֹופרים, ּומּדברי הּתֹורה; מן ׁשעּור זֹו הּגז ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹלראׁשית

מא יׂשראל,יפחֹות ּבארץ אּלא נֹוהגת ואינּה מּׁשּׁשים. חד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
הּבית ּבפני המקדש]ּבין -[בזמן הּבית ּבפני ׁשּלא ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹ

הּדגן תרומה]ּכראׁשית ּבמקּדׁשין.[- לא אבל ּבחּלין, ונֹוהג . ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹֻֻ
הּבית לבדק ּבהמֹות ׁשהקּדיׁש הרי [להוצאותּכיצד? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַ

אֹוהמקדש] לּכהן? ולּתן לפּדֹות חּיב יהיה יכֹול - ּוגזזן ,ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּבראׁשית חּיב יהיה יכֹול - מּגּזתּה חּוץ ּבהמה הקּדיׁש ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָאם

צאנֹו. אּלּו אין ,"צאנ" לֹומר: ּתלמּוד ְְֵֵֵַַַֹֹהּגז?
חּיבין - ונפּדּו להקּדׁשן, קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

ׁשּקדם אֹו מּומן, את הקּדׁשן קדם אם אבל הּגז; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבראׁשית
ונפּדּו קבּוע, מּום להן נֹולד ּכ ואחר להקּדׁשן, עֹובר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָמּום

הּגז מראׁשית ּפטּורין -. ְִִֵֵֵַ
זכרים ּבלבד, הּכבׂשים אּלא הּגז ּבראׁשית חּיבין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאין

צמרֹוּכנקבֹות היה לבגדים. הראּוי הּוא ׁשּלהן, ׁשהּצמר - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשאין הּגז; מראׁשית ּפטּורין - ללביׁשה ראּוי ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָקׁשה,

מּמּנה. ללּבׁש ּכדי אּלא לּכהן, זֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמּתנה
לחמֹו ׁשהן ּבתרּומֹות, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשּזּכה ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּכיון

הּבׂשר ׁשהן מקּדׁש, וקדׁשי ּבהמה ּבמּתנֹות לֹו וזּכה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָויינֹו,
ּובגזלׁשּלֹו ללבּוׁשֹו, הּגז ּבראׁשית לֹו זּכה מ:]- הּגר[שנגזל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

יורשים] בלי לכהן]והחרמים[ומת אדם ּוׂשדה[שהחרים ְְֲִֵַָ
ומתחלקתאחּזה להקדש ביובל חוזרת ונמכרה, שהוקדשה -] ֲָֻ
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לרׁשם צרי אינֹו - עּמֹו ונֹותן ונֹוׂשא .ּבּמטּבחים, ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹ
ּגֹוי ׁשּסתם לרׁשם; צרי אינֹו - הּנכרי עם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹוהּמׁשּתּתף
ׁשאינֹו ּפי על ואף ׁשּתף, ׁשהּוא לּכל ּומֹודיע ּדברים, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻמרּבה

מכירה. ּבׁשעת ְְִִִַָעּמֹו

הרי הּמּתנֹות, מן חּוץ ׁשּתף ׁשהּוא הּכהן עּמֹו ְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֻהתנה
הּכהן לֹו ׁשּיר הרי 'חּוץ', לֹו ׁשאמר ּכיון לּכהן; ֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהּמּתנֹות

ּבּמּתנֹות הּכהן:חלק לֹו אמר אם אבל ׁשּלֹו. הן ּולפיכ , ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּיׂשראלי, זה ׁשל הּמּתנֹות הרי - ׁשּלי' ׁשהּמּתנֹות מנת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ'על
ׁשּלֹו, ׁשהן עּמֹו ׁשהתנה ּפי על אף ׁשּירצה; ּכהן לכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹונֹותנן
לֹו ׁשּיר לא מנת', 'על ׁשהאֹומר - הּמּתנֹות מן נפטר ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלא
ׁשּתפּות, ּבהן לֹו ׁשּיר ולא והֹואיל ּכלּום, מּתנֹות ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻּבעצמן

זה. ּבתנאי אֹותן קנה ְִֶַָָָֹלא

,ּבּיד ׁשּתף הּלחי; מן ּפטּור ּבראׁש, ׁשּתף הּכהן ִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֻֻהיה
הּקבה מן ּפטּור מעים, ּבבני ׁשּתף הּזרֹוע; מן אמרּפטּור . ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻ

חּיב - 'ׁשּל והראׁש ׁשּלי ּכּלּה הּבהמה 'הרי הּכהן: ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻלֹו
יׂשראל. ׁשל הּוא הרי החּיב, ׁשּדבר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּלחי;

נׁשחטה אם - ׁשחּוטה ּבהמה לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּגר
ואם חּיב. ׁשּנתּגּיר, אחר נׁשחטה ואם ּפטּור; נתּגּיר, לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹעד

הראיה עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, - .ספק ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָ

;מּמּנה לאכל מּתר - מּתנֹותיה הּורמּו ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻּבהמה
לטבל ּדֹומה מעושרים]ׁשאינּה לא מּתנֹות[פירות ׁשהרי , ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָ

אּלא לאכלן ליׂשראל אסּור עצמן, והּמּתנֹות מבּדלין. ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻֻּכהּנה
חּיב אינֹו - מכרן אֹו הּזיקן, אֹו ואכלן, עבר ּכהן. ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹּברׁשּות
והּקֹונה ידּוע. ּתֹובע לֹו ׁשאין ממֹון ׁשהּוא מּפני ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָלׁשּלם,
לאכלן, מּתר זה הרי - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאֹותן

נגזלֹות ּכהּנה ׁשּמּתנֹות והקונהמּפני המוכר, על שהגזל -] ְְְְִִֵֶַָָֻ
ברשות] .כאוכלם

ּבּה והיּו ּפרה', ׁשל מעים ּבני לי 'מכר לטּבח: ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאמר
לקחן הּדמים; מן לֹו מנּכה ואינֹו לּכהן, נֹותנן - ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמּתנֹות

הּדמים מן לּטּבח ּומנּכה לּכהן, נֹותנן - ּבמׁשקל .מּמּנּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
חֹוׁשׁש אינֹו - מּתנֹות ּבֹו והיּו לחברֹו, ּבׂשר ְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָָהמׁשּלח

ּוגזלן זה עבר מעלהׁשּמא - ּכהן ּבֹו ׁשאין מקֹום . ְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הּדמים ויּתן ּכהן. הפסד מּפני ואֹוכלן, ּבדמים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהּמּתנֹות

ׁשּירצה. ּכהן ְְִֵֶֶָֹלכל
נֹותן אחד, לכהן הּמּתנֹות לּתן רצההרֹוצה ואם ; ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

זרֹוע חצי אֹו לאחד קבה חצי יּתן לא - אֹותן ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹלחלק
לׁשנים, ּולחיים לאחד וקבה לאחד זרֹוע נֹותן אּלא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלאחד,
ׁשל היּו ואם מּתנה. ּכדי ּבּה ׁשּיהיה לֹו", "ּתּתן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ּבכל ׁשּיהיה והּוא - חתיכֹות חתיכֹות אֹותן חֹולק ְְְֲֲִִִֵֶֶָָׁשֹור,

מּתנה. ּכדי ְֲִֵַָָָחתיכה
ׁשל הּפרק מן ימין ׁשל זרֹוע זה הּזרֹוע? הּוא ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָאיזה

יד ׁשל ּכף עד השוק]ארּכּבה תחילת עד ׁשני[מהברך ׁשהן , ְְֵֵֶֶַַַָָֻ
ועד לחי ׁשל הּפרק מן - והּלחיים ּבזה. מערה זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאברים
הּלׁשֹון עם ּגדֹולה, טּבעת ׁשהיא ּגרּגרת, ׁשל ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּפיקה

לּכהן. הּכל ֵֵֵֶֶַַֹֹׁשּביניהן;
מֹולגין מסירים]אין אין ואין[מצמרן]אֹותן[- , ְְִֵֵָ

ּובצמרן. ּבעֹורן לֹו יּנתנּו אּלא - אֹותן ְְְְְִִִֶַַָָָָָמפׁשיטין

חלב להּניח הּכהנים נהגּו ּוכבר ׁשעליה; ּבחלב ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוהּקבה,
לּבעלים. ְִֵַַָָהּקבה

נׂשּואה ׁשהיא ּפי על אף הּמּתנֹות, אֹוכלת ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּכהנת
הּבעל אּלא עֹוד, ולא קדּׁשה; ּבהן ׁשאין מּפני - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻליׂשראל

אׁשּתֹו ּבגלל מּתנֹות חללהאֹוכל אבל לפסול. שנבעלה -] ְְֲֲִִֵַַָָָָ
רצהלה] ואם ּכהנים. ּבכלל חללים ׁשאין אֹוכלת, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹאינּה

אֹו לגֹוי, אפּלּו ּבמּתנה לּתנן אֹו הּמּתנֹות, למּכר ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֹהּכהן
ּכלל. קדּׁשה ּבהן ׁשאין מאכיל, - לּכלבים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻלהאכילן

רצה אם - הּמּתנֹות לֹו ׁשּנֹותנין חברים לֹו ׁשהיּו ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכהן
ואף ּבהן, לֹו מזּכה זה הרי - חברֹו ליׂשראל ּבהן ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלזּכֹות
זֹובחים החברים אֹותם ויהיּו לידֹו; ּבאּו ׁשּלא ּפי ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹעל
ׁשּיהיה והּוא, ּבהן; ׁשּזכה הּיׂשראלי לזה הּמּתנֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָונֹותנין
הּכהן ויהיה ּבׂשר, לקנֹות לֹו ואין ּבדחק, זה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהּיׂשראלי
זה, יׂשראל ׁשל ׁשּמׁשֹו הּכהן היה אם אבל חברֹו. לֹו ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּזכה
ׁשּמא לידֹו; ׁשּיבֹואּו עד לֹו, מזּכה אינֹו - ּולקיטֹו ׂשכירֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָאֹו

ּכרחֹו ּבעל .יזּכה ְְְֶַַָ
אּלא ּבפיו; יׁשאל ולא מּתנֹותיו, ּבידֹו הּכהן יחטף ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹֹלא

נֹוטל ּבכבֹוד, נתנּו הּמטּבחיםאם ּבבית רּבים ׁשהם ּובזמן . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
היה ואם נֹוטלין; והּגרּגרנים ידיהם, מֹוׁשכין הּצנּועים -ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
נֹוטל, זה הרי - ּכהן ׁשהּוא אֹותֹו מּכירין ואין צנּוע, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹֹּכהן
הּמּתנֹות אֹוכלין הּכהנים ואין ּכהן. ׁשהּוא לּכל ׁשּיֹודיע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹּכדי
ּכדר למׁשחה", נתּתים ל" ׁשּנאמר: - ּבחרּדל צלי ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא

אֹוכלין. ְְִִֶַָׁשהּמלכים

   
וראׁשית" ׁשּנאמר: הּגז, ראׁשית לּכהן לּתן עׂשה ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹמצות

ואין זֹו. ּבמצוה יׂשראל ּבכלל והלוּים לֹו"; ּתּתן - צאנ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹּגז
ׁשּלא סֹופרים, ּומּדברי הּתֹורה; מן ׁשעּור זֹו הּגז ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹלראׁשית

מא יׂשראל,יפחֹות ּבארץ אּלא נֹוהגת ואינּה מּׁשּׁשים. חד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
הּבית ּבפני המקדש]ּבין -[בזמן הּבית ּבפני ׁשּלא ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹ

הּדגן תרומה]ּכראׁשית ּבמקּדׁשין.[- לא אבל ּבחּלין, ונֹוהג . ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹֻֻ
הּבית לבדק ּבהמֹות ׁשהקּדיׁש הרי [להוצאותּכיצד? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַ

אֹוהמקדש] לּכהן? ולּתן לפּדֹות חּיב יהיה יכֹול - ּוגזזן ,ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּבראׁשית חּיב יהיה יכֹול - מּגּזתּה חּוץ ּבהמה הקּדיׁש ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָאם

צאנֹו. אּלּו אין ,"צאנ" לֹומר: ּתלמּוד ְְֵֵֵַַַֹֹהּגז?
חּיבין - ונפּדּו להקּדׁשן, קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

ׁשּקדם אֹו מּומן, את הקּדׁשן קדם אם אבל הּגז; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבראׁשית
ונפּדּו קבּוע, מּום להן נֹולד ּכ ואחר להקּדׁשן, עֹובר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָמּום

הּגז מראׁשית ּפטּורין -. ְִִֵֵֵַ
זכרים ּבלבד, הּכבׂשים אּלא הּגז ּבראׁשית חּיבין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאין

צמרֹוּכנקבֹות היה לבגדים. הראּוי הּוא ׁשּלהן, ׁשהּצמר - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשאין הּגז; מראׁשית ּפטּורין - ללביׁשה ראּוי ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָקׁשה,

מּמּנה. ללּבׁש ּכדי אּלא לּכהן, זֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמּתנה
לחמֹו ׁשהן ּבתרּומֹות, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשּזּכה ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּכיון

הּבׂשר ׁשהן מקּדׁש, וקדׁשי ּבהמה ּבמּתנֹות לֹו וזּכה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָויינֹו,
ּובגזלׁשּלֹו ללבּוׁשֹו, הּגז ּבראׁשית לֹו זּכה מ:]- הּגר[שנגזל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

יורשים] בלי לכהן]והחרמים[ומת אדם ּוׂשדה[שהחרים ְְֲִֵַָ
ומתחלקתאחּזה להקדש ביובל חוזרת ונמכרה, שהוקדשה -] ֲָֻ



סח           
      

שבמשמר] ּוׁשארלכוהנים להֹוצאֹותיו ּבכֹורֹות ְְְְִָָָּופדיֹון
ּובּבּזה. ּבּנחלה חלק לֹו אין ׁשהרי ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָצרכיו,

חּיבֹות - ׁשחּום אֹו ׁשחר, אֹו אדם, ׁשּלהן הּצמר ֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהיה
נפטר - ׁשּיּתן קדם ּוצבעֹו הּצמר, ּגזז אם אבל הּגז; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבראׁשית

הּגז ׁשּלּבנֹו.מראׁשית אחר להפריׁש חּיב ׁשּיּתן, קדם הלּבינֹו . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
הּגז. ּבראׁשית חּיב - ּגזזן ולא ּבידֹו, רחליו צמר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּתֹולׁש

ּובכֹוי ּבכלאים, נֹוהג הּגז חיה]וראׁשית או בהמה ספק -], ְְְְִִִֵֵֵַַ
ּפטּור. הּמתה, את הּגֹוזז אבל ְֲִֵֵֵֶַַָָָָּובטרפה;

ׁשּיּתן עד ּבאחריּותֹו, חּיב - ואבד הּגז, ראׁשית ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמפריׁש
קּימין.לּכהן ּדבריו ראׁשית', ּגּזֹותי 'ּכל האֹומר: . ְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ

ׁשּגזזן,[קונה]הּלֹוקח ּפי על אף - נכרי ׁשל צאנֹו ּגז ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּפי על אף - חּיב לגּזתן, הּצאן לקח הּגז. מראׁשית ְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹּפטּור
לּגֹוי הּצאן ׁשחֹוזרין ּפי על ואף הּגֹוי, ּברׁשּות הּגּזה ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹׁשּגדלה
חּיב, - ׁשּלֹו והּגּזֹות יׂשראל והּגֹוזז הֹואיל הּגּזה; ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאחר

הּגּזה. ּבׁשעת אּלא החּיּוב ְִִִֵֶֶַַַָָׁשאין
מּצאנֹו מעט הּמֹוכר ׁשּיר אם - חברֹו ׁשל צאנֹו ּגז ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹהּלֹוקח

על ואף הּכל, על המׁשאר מן להפריׁש חּיב הּמֹוכר ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹֹלהּגזז,
מּתנֹות מֹוכר אדם אין חזקה, לגזז; הּמֹוכר התחיל ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּפי

להפריׁש חּיב הּלֹוקח ּכלּום, ׁשּיר לא ואם .ּכהּנה. ְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹֻ
אֹו ׁשחּומה, וגּזה לבנה ּגּזה ּכגֹון ּגּזה, מיני ׁשני ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָהיּו

האחר הּמין והּניח זה מין ּומכר נקבֹות, וגּזת זכרים ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּגּזת
על לעצמֹו נֹותן וזה ּׁשּלקח, מה על לעצמֹו נֹותן זה -ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָ

ּׁשהּניח .מה ִִֶַַ
ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ּגּזֹות, לֹו והיּו ׁשּנתּגּיר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּגר

מחברֹו הּמֹוציא ּפטּור; זה הרי - מּׁשּנתּגּיר אֹו נגזזּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָנתּגּיר
הראיה .עליו ְָָָָָ

אין הּגז? ּבראׁשית חּיבֹות ויהיּו לֹו, יהיּו צאן ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹּכּמה
ּפחֹות אין ׁשּלהן, ּבּגּזה ׁשּיהיה והּוא, מחמׁש; ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּפחֹות

ותהיה סלע, ׁשּׁשים ּפחֹותמּמׁשקל אין מהן, אחת ּכל ּגּזת ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ּפחֹות ּגֹוזזת מהן אחת היתה סלע. עׂשרה ׁשּתים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמּמׁשקל
ׁשּׁשים ּגֹוזזֹות ׁשחמׁשּתן ּפי על אף - סלע עׂשרה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמּׁשּתים

הּגז מראׁשית ּפטּורין אּלּו הרי יתר, אֹו .סלע ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָ
ּבחלק ׁשּיהיה והּוא - הּגז ּבראׁשית חּיבין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּׁשּתפין,

ׁשני ׁשל ּבלבד צאן חמׁש אבל ּכּׁשעּור; מהן אחד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל
ּפטּורין .ׁשּתפין, ְִִָֻ

ּבין הפריׁש ואם ּבּתחּלה; מצותּה הּגז, ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָראׁשית
יצא ּבּסֹוף, ּבין אחתּבאמצע וגזז צאן, חמׁש לֹו היּו . ְְֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ּכ ואחר ּומכרּה, ׁשנּיה ּגזז ּכ ואחר ּגּזתּה, ּומכר ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָָָּבלבד,
וחּיב הּגז, לראׁשית מצטרפֹות הּכל - ּומכרּה ׁשליׁשית ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹּגזז
על החדׁש מן להפריׁש לֹו ויׁש ׁשנים. ּכּמה לאחר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאפּלּו
רחל היתה אם אבל אחר. ּגּזה מין על ּגּזה ּומּמין ְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהּיׁשן,
והּניח ּוגזזּה ׁשנּיה, קנה ּכ ואחר ּגּזתּה, והּניח ּוגזזּה ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָָאחת,

מצטרפֹות. אינן - ְְִִֵָָָָּגּזתּה
רֹוצה והּוא הּגז, ראׁשית ׁשל רּבֹות ּגּזֹות לֹו ׁשהיּו ְִִִֵֵֶֶֶַַָמי

מּמׁשקל ּפחֹות ואחד אחד לכל יּתן לא - לּכהנים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלחלק
ּכדי מלּבן, סלעים ל:]חמׁש מספיק לא[- קטן. ּבגד ְְְִֵֵֶֶָָָָָֹֻ

הּגּזה מּצמר לֹו יּתן אּלא - לֹו יּתן ּכ ואחר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּילּבנֹו,

צֹואי מלובן]ּכׁשהּוא הּלּבּון[לא אחר ּבֹו ׁשּיהיה ּכדי , ְְְִִִֵֶֶֶַַַ
ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה לֹו", "ּתּתן ׁשּנאמר: יתר, אֹו סלעים ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָחמׁש

הּמֹועלת. ֶֶַַָָמּתנה

ּדבר לכל חּלין הּגז, ׁשּנֹותניןראׁשית אֹומר, אני לפיכ . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻ
ּכמּתנֹות - ליׂשראל נׂשּואה ׁשהיא ּפי על אף לכהנת, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹאֹותֹו

הּוא. אחד ׁשניהן ׁשּדין לי, ויראה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָּבהמה;

   
ּבכֹור ׁשהּוא ּבנֹו מּיׂשראל, איׁש ּכל לפּדֹות עׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָמצות

ונאמר: לי", - רחם ּפטר "ּכל ׁשּנאמר: - הּיׂשראלית ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָלאּמֹו
האדם". ּבכֹור את תפּדה ּפדה א"ְְִֵֶַָָָָֹ

את לפּדֹות ׁשהחּיב - ּבנּה את לפּדֹות חּיבת האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואין
ּבנֹו את לפּדֹות ׁשחּיב הּוא -עצמֹו, ּפדהּו ולא האב עבר . ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹ

עצמֹו. את יפּדה ְְְְִִֶֶֶַַּכׁשּיגּדיל,

,ּתחּלה עצמֹו את יפּדה - לפּדֹות ּובנֹו לפּדֹות הּוא ְְְְְְִִִִֶֶַָָָהיה
אחד, ּפדיֹון ּכדי אּלא לֹו אין ואם ּבנֹו; יפּדה ּכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָואחר

עצמֹו .יפּדה ְְִֶַ

ּכדי לֹו ואין לרגל, לעלֹות עת והּגיע לפּדֹות, ּבנֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהיה
לרגל עֹולה ּכ ואחר ּבנֹו, את ּפֹודה - ולזה ׁשּנאמר:לזה , ְְְֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ריקם". פני יראּו "ולא ּכ ואחר ּתפּדה", ּבני ּבכֹור ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ"ּכל

וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר מבר - ּבנֹו את ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָהּפֹודה
נֹותן ּכ ואחר 'ׁשהחינּו', ּומבר וחֹוזר הּבן', ּפדיֹון ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעל

לּכהן הּבכֹור',הּפדיֹון 'לפּדֹות מבר - עצמֹו ּפדה ואם . ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ
'ׁשהחינּו'. ְֱֵֶֶָָּומבר

זמן ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהגת זֹו ּפֹודהּו?מצוה ּובכּמה . ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָ
ּבין - ּתפּדה" חדׁש מּבן "ּופדּויו, ׁשּנאמר: סלעים, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּבחמׁש
ּכענין ממֹון ׁשּגּופן הּמּטלטלין מן ּכסף ּבׁשוה ּבין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבכסף,
מּפני ּבעבדים, ולא ּבקרקעֹות; ּפֹודין אין ,לפיכ ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹהּׁשקלים.
ואם ממֹון. ּגּופן ׁשאין לפי ּבׁשטרֹות, ולא ּכקרקעֹות; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשהן

ּפדּוי. אינֹו ּבהן, ֵֶָָָָּפדהּו
חּיב - סלעים חמׁש לֹו חּיב ׁשהּוא חֹוב ׁשטר לּכהן ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכתב

ּפדּוי אינֹו ּובנֹו לֹו, ּבּׁשּוקלּתן ׁשוה ׁשאינֹו ּכלי לֹו נתן . ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּפדּוי. ּבנֹו הרי - סלעים ּבחמׁש הּכהן וקּבלֹו סלעים, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָֹחמׁש
ּבזה ּבין אחת ּבבת ּבין ּכהנים, לעׂשרה סלעים חמׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹנתן

יצא. - זה ֶַַָָאחר
הּוא יּתן ולא מחזיר. הּפדיֹון, לֹו להחזיר הּכהן ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹֹרצה

ׁש ודעּתֹו ּבנֹולֹו, אין - לֹו והחזיר ּכן, עׂשה ואם ּיחזיר; ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
רצה ואם ּגמּורה; מּתנה לֹו לּתן ּבלּבֹו ׁשּיגמר עד ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹּפדּוי,

יחזיר להחזיר, ּכ אחר עלהּכהן לֹו ונתן ּפרׁש, אם וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹ
ּפדּוי. ּבנֹו הרי - להחזיר ְְְְֲִֵַָָמנת

אם - וחמר מּקל הּבן, מּפדיֹון ּפטּורין ּולוּיים ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָֹֹּכהנים
ּבּמדּבר יׂשראל ׁשל ישראל]ּפטרּו בכורות במקום שהתמנו -], ְְְִִֵֶַָָָ

עצמן. ׁשּיפטרּו הּוא ְְְִִֶַָּדין
הּדבר ׁשאין - ּפטּור הּלוּיה, ּומן הּכהנת מן הּבא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹיׂשראל

ּבאם אּלא ּבאב ּביׂשראל".ּתלּוי רחם "ּפטר ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
מן המעּברת וכהנת ּפטּור; ּבנּה מּגֹוי, המעּברת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻלוּיה

הּגֹוי ּבבעילת הּכהּנה מן אּמֹו נפסלה ׁשהרי חּיב, ּבנּה - .הּגֹוי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

            
      

חלל ּבן לֹו ׁשּנֹולד לכהונה]ּכהן פסול האב[- מת , ֵֵֵֶַָָָָֹ
זכה ׁשּלא עצמֹו; את לפּדֹות חּיב הּבן - יֹום ׁשלׁשים ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבתֹו
חּיב הּבן אין - יֹום ׁשלׁשים אחר האב מת ּבפדיֹונֹו. ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹהאב

ּבפדיֹונֹו. זכה האב ׁשהרי עצמֹו, את ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָלפּדֹות

,מעּברֹות ּכׁשהן ׁשּנתּגּירה ונכרית ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשפחה
ונֹולד הֹואיל - ּבקדּׁשה ׁשּלא ׁשהֹורתֹו ּפי על אף - ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֻוילדּו

חּיבּבק ּפטרדּׁשה, והרי ּביׂשראל", רחם "ּפטר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
אחר אֹו ילדה, ׁשּנתּגּירה קדם אם ידּוע אין ּביׂשראל. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹרחם

הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא - ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּנתּגּירה

,ונׁשּתחררּו נתּגּירּו ּכ ואחר ׁשּילדּו, והּׁשפחה ְְְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהּנכרית
ּפטּור זה הרי - אחר ולד ואיןוילדּו רחם", "ּפטר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשאּמֹו נפל ּכל - הּנפלים אחר הּבא וכן רחם. ּפטר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה
ׁשאין נפל וכל רחם; ּפטר אינֹו אחריו הּבא לדה, ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָטמאה
אֹו וחגבים, ּדגים ּכמין הּמּפלת ּכגֹון - לדה טמאה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאּמֹו
ּבכֹור אחריו הּבא - ּבהן וכּיֹוצא ארּבעים, יֹום ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּמּפלת

לפּדֹות. וחּיב ְְִֵַַָֹלּכהן,

אחריו הּבא - אבר אבר והֹוציאֹו ּבמעיה, העּבר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻחת
והּוא ראׁשֹו ׁשהֹוציא חדׁשים ׁשמֹונה ּבן רחם. ּפטר ְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹאינֹו
והחזר, ראׁשֹו ויצא ׁשּמת, ּתׁשעה ּבן וכן ומת, והחזירֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻחי,
רחם, ּפטר אינֹו ׁשּילדה, זה - וילדה אחיו, יצא ּכ ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָואחר

ראׁשֹון ׁשל ּבראׁשֹו נפטר ּפֹוטרׁשהרי ּפּדחּתֹו, ּומּׁשּתצא ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹ
אחריו. ֲַַָָהּבא

ּדפן קיסרי]יֹוצא בניתוח ּכדרּכֹו[נולד אחריו והּבא , ְְְֲֵֶַַַָָֹ
רגילה] יצא[בלידה ׁשּלא לפי - הראׁשֹון ּפטּורין; ׁשניהן -ְְְִִִֵֶֶָָָֹ

אחר. ׁשּקדמֹו מּפני - והּׁשני הרחם, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמן

יֹום ׁשלׁשים מּׁשּיׁשלים ּבפדיֹון? יתחּיב ,מאימתי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹ
ּבתֹו הּבן מת ּתפּדה". חדׁש מּבן "ּופדּויו, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:

טרפה נעׂשה אם וכן ׁשלׁשים, ּביֹום ואפּלּו [-ׁשלׁשים, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָֹֹ
שנה] תוך למות ואםשסופו סלעים; ּבחמׁש חּיב אינֹו -ְְְִִֵֵַָָָ

יֹום, ׁשלׁשים אחר מת הּפדיֹון. לֹו יחזיר לּכהן, ונתן ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹֹהקּדים
יּתן. נתן, לא ואם ּבפדיֹון; ְְְִִִֵַַָָֹחּיב

לֹו אמר אם - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּבנֹו ׁשּפדה ְְְִִִֶַָָָֹמי
הפדיון]'מעכׁשו' יחול כעת לֹו[- אמר ואם ּפדּוי; ּבנֹו אין , ְְְִֵֵַַָָָ

הפדיון] על[שיחול ואף ּפדּוי, ּבנֹו - יֹום' ׁשלׁשים ְְְְִַַַַָֹ'לאחר
קּימין הּמעֹות ׁשאין הכהן]ּפי יֹום.[ביד ׁשלׁשים לאחר ְְִִִֵֶַַַַָָֹ

חּיב אינֹו אֹו ּבפדּיה חּיב הּוא אם ספק ׁשהּוא ְִִִִֵֵֶַַָָָָמי
הראיה עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, זה הרי האב- מת . ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

עד נפּדה, ׁשּלא ּבחזקת הּבן הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹּבתֹו
לאחר האב מת ׁשּימּות; קדם ּפדהּו ׁשאביו ראיה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשּיביא
ׁשּיֹודיעּוהּו עד ּפדּוי, ּבחזקת הּוא הרי - יֹום ְְְֲִִֵֶֶַַָֹׁשלׁשים

נפּדה. ְִֶָֹׁשּלא
אׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא מעולם]מי ילדה לא זכר[- וילדה , ְְְְִִִֶָָָָָֹ

לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון יצא מהם איזה ידּוע ואין ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּונקבה,
מהם איזה ידּוע ׁשאין ּפי על אף - זכרים ׁשני ילדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלּום.
ּבתֹו מהם אחד מת לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּבכֹור,
מת הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, - יֹום ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשים
ּבין יֹום, ׁשלׁשים לאחר ּבין יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּבין - ְְְְִִֵֵֵַַָָֹֹהאב

חמׁש הּנכסים מן יּנתן - ׁשחלקּו ּבין האחים חלקּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא
הּנכסים. נתחּיבּו ׁשּכבר לּכהן; ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹסלעים

עׂשר נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא נׁשיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּתי
מהם אחד ּומת לּכהן, סלעים עׂשר נתן לּכהן. ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹסלעים
חמׁש לֹו יחזיר נתן, אחד לכהן אם - יֹום ׁשלׁשים ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹּבתֹו

מהם להֹוציא יכֹול אינֹו נתן, ּכהנים לׁשני ואם -סלעים; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹ
יכֹול מהם אחד וכל זה, ּבן על זה ּפדיֹון עּין לא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהרי

מחברי'. 'החזר ְֲִֵֵֵַַלֹומר:

ׁשני אֹו ּונקבה, זכר ׁשּילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא נׁשיו ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹׁשּתי
ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן - ּונקבה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹזכרים

רחם ּפטר זכר מהם אחד .יהיה ְִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָ

,נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
ׁשאני ּכלּום; לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון נֹולד איזה ידּוע ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואין

זכר ואחריה ּתחּלה נֹולדה נקבה .אֹומר, ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָ

ׁשני וילדּו ּבּכרה, לא ואחת ּבּכרה אחת נׁשיו, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹׁשּתי
מהם אחד מת לּכהן. סלעים חמׁש נֹותן - ונתערבּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹזכרים
הּנכסים מן יּנתן האב, מת ּפטּור; האב יֹום, ׁשלׁשים ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֹּבתֹו

סלעים .חמׁש ְִֵָָ
ּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה, זכר ּכאןילדּו אין - ְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָ

ּתחּלה נקבה ילדה ּבּכרה ׁשּלא זֹו אֹומר, ׁשאני ּכלּום; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלּכהן
זכר. ילדה ׁשּבּכרה וזֹו זכר, ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָואחריה

ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא אנׁשים ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשּתי
חמׁש נֹותן וזה סלעים חמׁש נֹותן זה - ונתערבּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָזכרים
ׁשלׁשים ּבתֹו הּבנים מן אחד מת ּכ ואחר נתנּו, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹסלעים.
מּידם להֹוציא יכֹולין אין נתנּו, ּכהנים לׁשני אם - ;יֹום ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָֹ

הרׁשאה, לחברֹו מהם אחד ּכֹותב - נתנּו אחד לכהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואם
סלעים. חמׁש הּכהן מן ויחזיר ּבהרׁשאה זה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹויל

חּיב והּבן ּפטּורין, האבֹות - ונתערבּו ּונקבה, זכר ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָילדּו
עצמֹו את מבּכרתלפּדֹות וכן בכור]. ילדה ׁשהת[- ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּבן אם ידּוע ואין וילדה, חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה ְְְְֲֳִִֵֶַַַַָָָָָָֹאחר
ּפטּורין, ׁשניהם - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּתׁשעה

עצמֹו את לפּדֹות חּיב .והּבן ְְְִֵֶַַַָ
- נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו

ּכלּום לּכהן ּכאן .אין ְֵֵַָֹ
ׁשּלא ואחת ּבּכרה אחת אנׁשים, ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתי

נֹותן אׁשּתֹו, ּבּכרה ׁשּלא זה - זכרים ׁשני וילדּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹּבּכרה,
ּכלּום לּכהן ּכאן אין ּונקבה, זכר ילדּו לּכהן; סלעים .חמׁש ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹ

נֹותן אׁשּתֹו, ּבּכרה ׁשּלא זה - ּונקבה זכרים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹילדּו
אם - ספקֹות ּבׁשּתי אּלא נפטר ׁשאינֹו סלעים; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָחמׁש
והּנקבה זכר ילדה היא ואם חּיב, ּבלבד זכר ילדה ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָָאׁשּתֹו

ּתחּלה נקבה ילדה ּכן אם אּלא רחֹוק,חּיב והּדבר והֹואיל . ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
ּפדיֹונֹו. ְִִֵיּתן

ה'תש"ע תשרי כ"ב קודש שבת יום

   
ּפטר מּיׂשראל, אדם ּכל לפּדֹות עׂשה [בכור]מצות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

לערפֹו, עׂשה מצות לפּדֹותֹו, רצה לא ואם ּבׂשה; ְְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָֹחמֹור
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חלל ּבן לֹו ׁשּנֹולד לכהונה]ּכהן פסול האב[- מת , ֵֵֵֶַָָָָֹ
זכה ׁשּלא עצמֹו; את לפּדֹות חּיב הּבן - יֹום ׁשלׁשים ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבתֹו
חּיב הּבן אין - יֹום ׁשלׁשים אחר האב מת ּבפדיֹונֹו. ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹהאב

ּבפדיֹונֹו. זכה האב ׁשהרי עצמֹו, את ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָלפּדֹות

,מעּברֹות ּכׁשהן ׁשּנתּגּירה ונכרית ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשפחה
ונֹולד הֹואיל - ּבקדּׁשה ׁשּלא ׁשהֹורתֹו ּפי על אף - ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֻוילדּו

חּיבּבק ּפטרדּׁשה, והרי ּביׂשראל", רחם "ּפטר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
אחר אֹו ילדה, ׁשּנתּגּירה קדם אם ידּוע אין ּביׂשראל. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹרחם

הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא - ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּנתּגּירה

,ונׁשּתחררּו נתּגּירּו ּכ ואחר ׁשּילדּו, והּׁשפחה ְְְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהּנכרית
ּפטּור זה הרי - אחר ולד ואיןוילדּו רחם", "ּפטר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשאּמֹו נפל ּכל - הּנפלים אחר הּבא וכן רחם. ּפטר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה
ׁשאין נפל וכל רחם; ּפטר אינֹו אחריו הּבא לדה, ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָטמאה
אֹו וחגבים, ּדגים ּכמין הּמּפלת ּכגֹון - לדה טמאה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאּמֹו
ּבכֹור אחריו הּבא - ּבהן וכּיֹוצא ארּבעים, יֹום ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּמּפלת

לפּדֹות. וחּיב ְְִֵַַָֹלּכהן,

אחריו הּבא - אבר אבר והֹוציאֹו ּבמעיה, העּבר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻחת
והּוא ראׁשֹו ׁשהֹוציא חדׁשים ׁשמֹונה ּבן רחם. ּפטר ְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹאינֹו
והחזר, ראׁשֹו ויצא ׁשּמת, ּתׁשעה ּבן וכן ומת, והחזירֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻחי,
רחם, ּפטר אינֹו ׁשּילדה, זה - וילדה אחיו, יצא ּכ ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָואחר

ראׁשֹון ׁשל ּבראׁשֹו נפטר ּפֹוטרׁשהרי ּפּדחּתֹו, ּומּׁשּתצא ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹ
אחריו. ֲַַָָהּבא

ּדפן קיסרי]יֹוצא בניתוח ּכדרּכֹו[נולד אחריו והּבא , ְְְֲֵֶַַַָָֹ
רגילה] יצא[בלידה ׁשּלא לפי - הראׁשֹון ּפטּורין; ׁשניהן -ְְְִִִֵֶֶָָָֹ

אחר. ׁשּקדמֹו מּפני - והּׁשני הרחם, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמן

יֹום ׁשלׁשים מּׁשּיׁשלים ּבפדיֹון? יתחּיב ,מאימתי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹ
ּבתֹו הּבן מת ּתפּדה". חדׁש מּבן "ּופדּויו, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:

טרפה נעׂשה אם וכן ׁשלׁשים, ּביֹום ואפּלּו [-ׁשלׁשים, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָֹֹ
שנה] תוך למות ואםשסופו סלעים; ּבחמׁש חּיב אינֹו -ְְְִִֵֵַָָָ

יֹום, ׁשלׁשים אחר מת הּפדיֹון. לֹו יחזיר לּכהן, ונתן ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹֹהקּדים
יּתן. נתן, לא ואם ּבפדיֹון; ְְְִִִֵַַָָֹחּיב

לֹו אמר אם - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּבנֹו ׁשּפדה ְְְִִִֶַָָָֹמי
הפדיון]'מעכׁשו' יחול כעת לֹו[- אמר ואם ּפדּוי; ּבנֹו אין , ְְְִֵֵַַָָָ

הפדיון] על[שיחול ואף ּפדּוי, ּבנֹו - יֹום' ׁשלׁשים ְְְְִַַַַָֹ'לאחר
קּימין הּמעֹות ׁשאין הכהן]ּפי יֹום.[ביד ׁשלׁשים לאחר ְְִִִֵֶַַַַָָֹ

חּיב אינֹו אֹו ּבפדּיה חּיב הּוא אם ספק ׁשהּוא ְִִִִֵֵֶַַָָָָמי
הראיה עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, זה הרי האב- מת . ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

עד נפּדה, ׁשּלא ּבחזקת הּבן הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹּבתֹו
לאחר האב מת ׁשּימּות; קדם ּפדהּו ׁשאביו ראיה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשּיביא
ׁשּיֹודיעּוהּו עד ּפדּוי, ּבחזקת הּוא הרי - יֹום ְְְֲִִֵֶֶַַָֹׁשלׁשים

נפּדה. ְִֶָֹׁשּלא
אׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא מעולם]מי ילדה לא זכר[- וילדה , ְְְְִִִֶָָָָָֹ

לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון יצא מהם איזה ידּוע ואין ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּונקבה,
מהם איזה ידּוע ׁשאין ּפי על אף - זכרים ׁשני ילדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלּום.
ּבתֹו מהם אחד מת לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּבכֹור,
מת הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, - יֹום ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשים
ּבין יֹום, ׁשלׁשים לאחר ּבין יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּבין - ְְְְִִֵֵֵַַָָֹֹהאב

חמׁש הּנכסים מן יּנתן - ׁשחלקּו ּבין האחים חלקּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא
הּנכסים. נתחּיבּו ׁשּכבר לּכהן; ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹסלעים

עׂשר נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא נׁשיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּתי
מהם אחד ּומת לּכהן, סלעים עׂשר נתן לּכהן. ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹסלעים
חמׁש לֹו יחזיר נתן, אחד לכהן אם - יֹום ׁשלׁשים ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹּבתֹו

מהם להֹוציא יכֹול אינֹו נתן, ּכהנים לׁשני ואם -סלעים; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹ
יכֹול מהם אחד וכל זה, ּבן על זה ּפדיֹון עּין לא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהרי

מחברי'. 'החזר ְֲִֵֵֵַַלֹומר:

ׁשני אֹו ּונקבה, זכר ׁשּילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא נׁשיו ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹׁשּתי
ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן - ּונקבה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹזכרים

רחם ּפטר זכר מהם אחד .יהיה ְִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָ

,נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
ׁשאני ּכלּום; לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון נֹולד איזה ידּוע ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואין

זכר ואחריה ּתחּלה נֹולדה נקבה .אֹומר, ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָ

ׁשני וילדּו ּבּכרה, לא ואחת ּבּכרה אחת נׁשיו, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹׁשּתי
מהם אחד מת לּכהן. סלעים חמׁש נֹותן - ונתערבּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹזכרים
הּנכסים מן יּנתן האב, מת ּפטּור; האב יֹום, ׁשלׁשים ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֹּבתֹו

סלעים .חמׁש ְִֵָָ
ּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה, זכר ּכאןילדּו אין - ְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָ

ּתחּלה נקבה ילדה ּבּכרה ׁשּלא זֹו אֹומר, ׁשאני ּכלּום; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלּכהן
זכר. ילדה ׁשּבּכרה וזֹו זכר, ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָואחריה

ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא אנׁשים ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשּתי
חמׁש נֹותן וזה סלעים חמׁש נֹותן זה - ונתערבּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָזכרים
ׁשלׁשים ּבתֹו הּבנים מן אחד מת ּכ ואחר נתנּו, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹסלעים.
מּידם להֹוציא יכֹולין אין נתנּו, ּכהנים לׁשני אם - ;יֹום ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָֹ

הרׁשאה, לחברֹו מהם אחד ּכֹותב - נתנּו אחד לכהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואם
סלעים. חמׁש הּכהן מן ויחזיר ּבהרׁשאה זה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹויל

חּיב והּבן ּפטּורין, האבֹות - ונתערבּו ּונקבה, זכר ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָילדּו
עצמֹו את מבּכרתלפּדֹות וכן בכור]. ילדה ׁשהת[- ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּבן אם ידּוע ואין וילדה, חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה ְְְְֲֳִִֵֶַַַַָָָָָָֹאחר
ּפטּורין, ׁשניהם - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּתׁשעה

עצמֹו את לפּדֹות חּיב .והּבן ְְְִֵֶַַַָ
- נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו

ּכלּום לּכהן ּכאן .אין ְֵֵַָֹ
ׁשּלא ואחת ּבּכרה אחת אנׁשים, ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתי

נֹותן אׁשּתֹו, ּבּכרה ׁשּלא זה - זכרים ׁשני וילדּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹּבּכרה,
ּכלּום לּכהן ּכאן אין ּונקבה, זכר ילדּו לּכהן; סלעים .חמׁש ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹ

נֹותן אׁשּתֹו, ּבּכרה ׁשּלא זה - ּונקבה זכרים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹילדּו
אם - ספקֹות ּבׁשּתי אּלא נפטר ׁשאינֹו סלעים; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָחמׁש
והּנקבה זכר ילדה היא ואם חּיב, ּבלבד זכר ילדה ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָָאׁשּתֹו

ּתחּלה נקבה ילדה ּכן אם אּלא רחֹוק,חּיב והּדבר והֹואיל . ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
ּפדיֹונֹו. ְִִֵיּתן

ה'תש"ע תשרי כ"ב קודש שבת יום

   
ּפטר מּיׂשראל, אדם ּכל לפּדֹות עׂשה [בכור]מצות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

לערפֹו, עׂשה מצות לפּדֹותֹו, רצה לא ואם ּבׂשה; ְְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָֹחמֹור
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תפּדה לא ואם בׂשה, ּתפּדה חמֹור "ּופטר ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹׁשּנאמר:
ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהגֹות - אּלּו מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְְֲֲִֵֵַַָָָוערפּתֹו".

עריפה.זמן למצות קֹודמת ּפדּיה ּומצות ; ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָ
רחם ּפטר "ּכל ׁשּנאמר: לּכהן, נֹותנֹו - ּבֹו ׁשּפֹודין ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּׂשה

ּתפּדה" הּטמאה, הּבהמה ּבכֹור ואת .וגֹו' ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָ

ּבלבד החמֹור היא ּכאן, האמּורה טמאה .ּבהמה ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָ
ׁשּיּפדה עד ּבהנאה, אסּור חמֹור קדםּפטר מכרֹו ואם ; ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

- ׁשערפֹו אֹו ּפדיֹון, קדם מת ואם אסּורים. ּדמיו ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָֹּפדיֹון,
לאחר אף ּבהנאה אסּור ׁשהּוא מּפני יּקבר, זה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרי
ונתן ּפדהּו, לא אם ,לפיכ נפּדה. ולא הֹואיל ְְְְֲִִִִִַָָָָָָֹֹעריפתֹו,
עד ּבֹו, להׁשּתּמׁש לּכהן אסּור - לּכהן ּבעצמֹו החמֹור ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹּפטר
ויּקבר. אֹותֹו יערף אֹו לעצמֹו; הּׂשה ויּקח ּבׂשה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּיפּדהּו
לּתן ליׂשראל אסּור ,לפיכ זה; ּדבר על חׁשּודים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹוהּכהנים

ּבפניו. הּכהן ּפדהּו ּכן אם אּלא לּכהן, חמֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּפטר
לּכהן ׁשּיּתנּנּו קדם הּׂשה ּומת חמֹור, ּפטר ּפדיֹון ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹהפריׁש

ּבאחריּותֹו חּיב אינֹו מת- ּבּה. להנֹות לּכהן הּנבלה ויּתן ; ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ
ּומּתר לּכהן; הּטלה יּתן ׁשּפדהּו, אחר החמֹור ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּפטר

נפּדה. ׁשּכבר ְְֲִֶַָָָָּבהניתֹו,
.יֹום ׁשלׁשים ועד מּׁשּיּולד לפּדֹותֹו? יתחּיב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹמאימתי

רצה ואם עֹורפֹו; לערפֹו, רצה אם - יֹום ׁשלׁשים ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹּומאחר
ּפֹודה ּבלבד.לפּדֹותֹו, מצוה עּכּוב אּלא ּכאן ואין ; ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ

ּבקֹופיס עֹורפֹו - לפּדֹותֹו רצה גדול]לא מאחֹוריו,[סכין ְְְֲִִֵָָָֹ
לא אֹותֹו ממיתין ואין וערפּתֹו". תפּדה לא "ואם ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַֹֹׁשּנאמר:

ּבמגרה ולא ּבקרּדם, ולא ּבקנה, ולא אּלא[מסור]ּבמּקל, - ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ
עד ּבפניו הּדלת וינעל לחדר, יכניסּנּו ולא ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּבקֹופיס;

"וערפּתֹו". ׁשּנאמר: ְֱֲֶֶֶַַַָׁשּימּות,
ולא ׁשחּוט, ּבׂשה ולא ּבחּיה, ולא ּבעגל, לא ּפֹודין ְְְְְְִֵֵֶֶַָָֹֹֹֹאין

ּבכֹוי ולא ּבכלאים, ולא חיה]ּבטרפה, או בהמה ספק -]- ְְְְְְִִִֵַָֹֹ
ּכבׂשים אּלא ׂשה, קרּוי ואין בׂשה"; "ּתפּדה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:

ּבלבד. חּיים ְְִִִִַַועּזים
ּפדּוי ּפדה, ואם אחר; למין הּדֹומה ּבׂשה ּפֹודין .אין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּפקּועה ּבבן אחרּופֹודין אימו בבטן שנמצא [עובר ְְִֶָ
נאמרשחיטתה] ׁשהרי הּמקּדׁשין, ּבפסּולי ּפֹודין ואין ;ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָֻ

"ּכּצבי אףּבהן: ּבֹו, ּפֹודין אין ואּיל ּצבי מה - וכאּיל" ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
ּבהן. ּפֹודין אין ִֵֵֶָהן

ּבין ּתמימים ּבין נקבֹות, ּבין זכרים ּבין - ּבׂשה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָּפֹודין
ּגדֹולים ּבין קטּנים ּבין מּומין, .ּבעלי ְְֲִִִֵֵֵַַ

;הּוּדאי את ּבֹו ּפֹודין אין ׁשביעית, מּדמי ׁשּלקחֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָׂשה
הּספק את ּפֹודין ּפֹודהּואבל - לפּדֹותֹו ׂשה לֹו אין אם . ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָ

להחמיר 'ׂשה' ּתֹורה אמרה לא לּכהן; ּדמיו ונֹותן ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּבׁשויֹו,
ׁשּׁשוה חמֹור ּפטר לֹו היה ׁשאם - עליו להקל אּלא ְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָעליו,
יהיה ולא ּדינר; ׁשוה ּבׂשה לפּדֹותֹו לֹו יׁש סלעים, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָֹעׂשר

ּבכסף. ׁשּנפּדה ההקּדׁש, מן חמּור ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָזה
מּׁשלׁשה חמֹור ּפטר ּדמי ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹּבּמה

זּוזים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּדמיו היּו אם אבל ומעלה; ְְֲִִִִַָָָָָָָָֹזּוזים
זּוזים ּבׁשלׁשה אֹו ּבׂשה אּלא אֹותֹו ּפֹודין יפה,אין ועין . ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ

ּובינֹונית, סלע; ּבחצי רעה, ועין מּסלע; יפחֹות ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלא
זּוזים. ְִִָֹּבׁשלׁשה

,ּפדּוי זה הרי - חברֹו ׁשל חמֹור ּפטר ְֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַָוהּפֹודה
לבעליו .והחמֹור ְְֲִַָָ

חמֹור מּפטר ּפטּורים ּולוּיים "ּבכֹורּכהנים ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַֹ
ׁשּיׁשנֹו ּכל ּתפּדה", הּטמאה, הּבהמה ּבכֹור ואת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהאדם,

מּבכֹורּבבכֹו והּפטּור טמאה; ּבהמה ּבבכֹור יׁשנֹו אדם, ר ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
טמאה. ּבהמה מּבכֹור ּפטּור ְְְִֵֵָָָָָאדם,

עּבר[קונה]הּלֹוקח הּמֹוכר אֹו נכרי, ׁשל חמֹורֹו עּבר ְֲִֵֵֶַַַַַָֻֻ
מן ּפטּור זה הרי רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף - לנכרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָחמֹורֹו
ׁשּתף הּנכרי היה זה. ּדבר על אֹותֹו קֹונסין ואין ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֻהּבכֹורה;
- ּבֹו מאלף אחד אּלא לֹו היה לא אפּלּו ּבּבכֹור, אֹו ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבאם
יד ּכגֹון אחד, אבר ּבאּמֹו אֹו ּבֹו לֹו היה ּפטּור. זה ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָהרי
מּום, ּבעל יהיה יחת ׁשאּלּו ּכל - אזנֹו אפּלּו רגלֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹאֹו
לא הּנכרי חלק ּכׁשּיחת ואם הּבכֹורה; מן ּפטּור זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהרי
חמֹור המקּבל וכן חּיב. זה הרי לּמזּבח, מּום ּבעל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָיהיה

ּביניהם והּולד ּבּה, מּטּפל להיֹות הּגֹוי לשניהם]מן אֹו[- , ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשּנאמר: הּבכֹורה, מן ּפטּור הּכל - מּיׂשראל ׁשּקּבל ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנכרי
עד ּובּבהמה", ּבאדם - יׂשראל ּבבני רחם ּכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ"ּפטר

ּביׂשראל. הּכל ְְְִִֵֶֶַָֹׁשּיהיה
ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּגר

אֹו לערף חּיב זה הרי - ׁשּנתּגּיר אחר אֹו ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָֹחמֹורֹו
ׁשהּמֹוציא ּגר, ׁשל הּׂשה - ּבׂשה ּפדה ואם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָלפּדֹותֹו;

הראיה עליו .מחברֹו ְֲֵֵָָָָָ
;חּיב ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין חמֹור, ּפטר ׁשהפריׁש ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָּגֹוי

ועבֹודה ּבגּזה מּתר הּוא .והרי ְֲֲִֵַַָָָֻ
סּוס ּכמין ׁשּילדה חמֹור אֹו חמֹור, ּכמין ׁשּילדה ְְְְֲֲִִֶֶָָָָָָּפרה

ּפטּור ּו"פטר- בׂשה" ּתפּדה חמֹור "ּופטר ׁשּנאמר: , ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַָ
והּנֹולד חמֹור הּיֹולד ׁשּיהיה עד - ּפעמים ׁשּתי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָחמֹור",

ּבּבכֹורה. חּיב חמֹור, סימני מקצת ּבֹו יׁש ואם ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָחמֹור.
טלה נֹותן - זכרים ׁשני וילדה ּבּכרה, ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹחמֹורֹו

להפקיעלּכהן ּכדי אחד טלה מפריׁש - ּונקבה זכר ילדה . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
נֹולד הּזכר ׁשּמא ּבהניה, מּתר ׁשּיהיה עד מּמּנּו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻקדּׁשה
לּכהן; ואינֹו לּבעלים, - ׁשהפריׁש זה וטלה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּתחּלה,

הראיה. עליו מחברֹו ְֲִֵֵֶַָָָָָׁשהּמֹוציא
ׁשני נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא חמֹוריו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֹׁשּתי

נֹותן - ּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה, זכר לּכהן; ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹטלאים
לּכהן אחד .טלה ֵֶֶַָָֹ

נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
לעצמֹו, טלה להפריׁש צרי ואינֹו ּכלּום. לּכהן ּכאן אין -ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
זכר ילדה האחת ׁשּמא - הרּבה ספקֹות ּכאן ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלפי
זכר והאחרת נקבה ילדה ׁשּמא אֹו נקבֹות, ׁשּתי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוהּׁשנּיה

ספקֹות וכן זכר; ואחריה נקבה אֹו נקבה, הרּבהואחריו ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשּלא ואחת ּבּכרה אחת נקבֹות. ּוׁשּתי זכרים ּבׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹיׁש
לּכהן; אחד טלה נֹותן - ונתערבּו זכרים ׁשני וילדּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבּכרה,
מּפני - לּכהן ואינֹו לעצמֹו אחד טלה מפריׁש ּונקבה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹזכר

הראיה עליו מחברֹו והּמֹוציא ספק, .ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָ
אֹו ּבּכרה אם ידּוע ואין הּנכרי, מן חמֹור הּלֹוקח ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָוכן

לּבעלים, והּוא ּבׂשה, אֹותֹו ּפֹודה - זכר וילדה ּבּכרה, ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָֹלא
ספק ׁשהּוא .מּפני ְִֵֵֶָ

            
      

על הפריׁשֹו מהן אחד ּכל טלאים, עׂשר לֹו ׁשהיּו ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָמי
ּומתעּׂשרין ּדבר, לכל חּלין ּכּלן הרי - חמֹור ּפטר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻֻספק

בהמה] מעׂשר,[במעשר מהן אחד ּומפריׁש הּבהמה; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכׁשאר
ּכׁשהיּו. ׁשּלֹו ְְְֶֶַָָוהּׁשאר

ּבתֹו וּדאין חמֹורים ּפטרי עׂשרה לֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָיׂשראל
אּמֹו אבי ואֹותֹו ּכהן, אּמֹו אבי מּבית לֹו ׁשּנפלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָֹּביתֹו,
מפריׁש זה הרי - יׂשראל אּמֹו אבי מּבית לֹו נפלּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹהּכהן

ּבמעׂשר וחּיבין ׁשּלֹו; והם ׂשיין, עׂשרה .עליהם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

  
עׂשה, מצוֹות ּתׁשע - מצוֹות ועׂשרים ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָיׁש
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁש
יעבד ׁשּלא (ב) ּבּׁשביעית; מּמלאכּתּה הארץ ׁשּתׁשּבת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ(א)
האילן עבֹודת יעבד ׁשּלא (ג) זֹו; ּבׁשנה הארץ ְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹעבֹודת
ׁשּלא (ה) הּקֹוצרים; ּכנגד הּספיח יקצר ׁשּלא (ד) זֹו; ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבׁשנה
ּׁשּתֹוציא מה ׁשּיׁשמיט (ו) הּבֹוצרים; ּכנגד הּנזירים ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַֹיבצר
יתּבע ולא יּגׂש ׁשּלא (ח) הלואתֹו; ּכל ׁשּיׁשמיט (ז) ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹהארץ;
ׁשּלא ּכדי הּׁשמּטה קדם מּלהלוֹות יּמנע ׁשּלא (ט) ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹהּלוה;
לקּדׁש (יא) ׁשבע; ׁשבע הּׁשנים לסּפר (י) ממֹונֹו; ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹיאּבד
ּכדי לתׁשרי ּבעׂשירי ּבּׁשֹופר לתקע (יב) חמּׁשים; ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָֹׁשנת
זֹו; ּבׁשנה אדמה ּתעבד ׁשּלא (יג) חפׁשי; עבדים ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָֹלצאת
יבצר ׁשּלא (טו) הּקֹוצרים; ּכנגד ספיחיה יקצר ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹ(יד)
זֹו, ּבׁשנה לארץ ּגאּלה לּתן (טז) הּבֹוצרים; ּכנגד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻנזיריה
הארץ ּתּמכר ׁשּלא (יז) מקנה; ּוׂשדה אחּזה ׂשדה ּדין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻוזהּו
ּכל ינחל ׁשּלא (יט) חֹומה; ערי ּבּתי ּדין (יח) ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹלצמיתּות;

לוי מּתנהׁשבט ערים להם נֹותנין אּלא יׂשראל, ּבארץ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
לּתן (כא) ּבּבּזה; חלק לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא (כ) ּבהן; ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹלׁשבת
מגרׁש יּמכר ׁשּלא (כב) ּומגרׁשיהן; לׁשבת ערים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹללוּים
לאחר ּבין הּיֹובל לפני ּבין לעֹולם ּגֹואלין אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָעריהם,

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְִִִֵֵֵֵַָהּיֹובל.

    
הארץ מעבֹודת ׁשביעית ּבׁשנה לׁשּבֹות עׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָמצות

לה'", ׁשּבת הארץ "וׁשבתה ׁשּנאמר: - האילנֹות ְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָועבֹודת
מלאכה העֹוׂשה וכל ּתׁשּבת". ּובּקציר "ּבחריׁש ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹונאמר:
עׂשה, מצות ּבּטל זֹו, ּבׁשנה האילנֹות אֹו הארץ ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמעבֹודת
וכרמ תזרע, לא ׂשד" ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ְְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָֹֹועבר

תזמר". ְִֹֹלא
על אֹו הּזריעה על אּלא הּתֹורה, מן לֹוקה ְִִֵֶֶַַַַָָָאינֹו

הּבציר על אֹו הּקצירה ועל ואחדהּזמירה, ּכרם, ואחד ; ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
האילנֹות. ְִָָָׁשאר

קצירה ּבכלל ּובצירה זריעה, ּבכלל ּפרטןּוזמירה ולּמה . ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָ
ׁשחּיב. הּוא ּבלבד אּלּו ּתֹולדֹות ׁשּתי על - ל לֹומר ְְְִֵֵֶַַַַַָָָהּכתּוב?
האבֹות ׁשאר עם הארץ, ׁשּבעבֹודת הּתֹולדֹות ׁשאר ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָועל
מּכין אבל עליהן, לֹוקה אינֹו - זה ּבענין נתּפרׁשּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא

מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו .[מלקות ְַַַ

אֹו המסּקל, אֹו הּקרקע, לצר החֹופר אֹו החֹורׁש ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַֹּכיצד?
הּמברי וכן הארץ, עבֹודת מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהמזּבל,

מחובר] ענף בקרקע הּמרּכיב[משחיל אֹו באילן, אילן [מחבר ְִַַ
מּכיןאחר] - האילנֹות מעבֹודת ּבהן וכּיֹוצא הּנֹוטע, אֹו ,ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

מּדבריהם. מרּדּות מּכת ְְִִֵֶַַַאֹותֹו

סרק אילן אפּלּו ּבּׁשביעית נֹוטעין יחּתאין ולא , ְְְְְֲִִִִִֵַַַָֹֹ
והּבּדין העלין יפרק ולא האילנֹות, מן [ענפים]הּיּבלת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּתחּתיו יעּׁשן ולא ּבאבק, צּמרּתֹו את יאּבק ולא ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהיבׁשים,
ׁשּיׁש ּבדבר הּנטיעֹות את יסּו ולא הּתֹולעת, ׁשּתמּות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכדי

ּכ העֹוף אֹותֹו יאכל ׁשּלא ּכדי זהמה יסּולֹו ולא ,ר ׁשהּוא ְְְֲֵֶֶַַָָָֹֹֹֻ
הּפּגין בשלו]את שלא יכר[תאנים ולא אֹותן, ינקב ולא , ְְְְִִִֶַַָֹֹֹֹ

יפּסג ולא אֹותן, יקטם ולא הּנטיעֹות, את[יתמוך]את ְְְְְִִֵֶֶַַָֹֹֹ
מאּלּו אחת עׂשה ואם האילן. עבֹודת ּכל ׁשאר וכן ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָהאילנֹות,

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ְְִִִַַַַַּבּׁשביעית,

ּבאיׁשת האּור את מּציתין ׁשהיא[בסבך]אין מּפני הּקנים, ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
קרקע לזריעה]עבֹודת מכינה את[שעי"ז מלּמדין ואין . ְְְְֲִֵֶַַַַ

ּבעציץ הּזרעים את ּבֹודקין ואין ּבחֹול. אּלא לחרׁש ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּפרה
וׁשֹורין ּגללים. מלא ּבעציץ אֹותֹו ּבֹודקין אבל עפר; ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָָמלא
ׁשביעית. ּבמֹוצאי לזרעם ּכדי ּבּׁשביעית, הּזרעים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָאת

יוזק]ּומקּימין שלא שומרים האלֹויי[- בשמים]את [מין ְְֲִֵֶַָ
אֹותֹו. מׁשקין אין אבל הּגג, ְְֲִֵַַַָֹּבראׁש

האילן[צובעים]סֹוקרין פירותיו]את ּבסקרא[שנושרים ְְְִִִֶָָָ
הּגפנים.[אדום] ּתחת ועֹודרין ּבאבנים, אֹותֹו וטֹוענין ,ְְְְֲֲִִִִַַַַָָ

ּבזיתים פסולת]-[להסירוהמקׁשקׁש להברֹותאםמהן ְְְְְְִִֵֵַַַ
הּפּצימים[לשבח] את לסּתם ואם אסּור; האילן, ְְִִִִִֶֶַַָָָֹאת

מּתר.[סדקים] ,ָֻ

הּזרעים ׂשדה והיא ּבּׁשביעית, הּׁשלהין ּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָמׁשקין
ּביֹותר צמאה מרחקיןׁשהיא היּו אם - האילנֹות ׂשדה וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻ

מאילן הּמים את מֹוׁשכין - סאה לבית מעׂשר יתר מּזה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזה
זה מקרבין היּו ואם הּׂשדה; ּכל את יׁשקּו לא אבל ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹלאילן,
עפר וכן ּבׁשבילן. הּׂשדה ּכל מׁשקין סאה, לבית עׂשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלזה
האילנֹות ּבׁשביל ּבּׁשביעית, ּבמים אֹותֹו מרּבצין - ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָהּלבן

יּפסדּו. ִֵֶָֹׁשּלא

לּגפנים עּוגּיֹות מים]ועֹוׂשין שם שיאספו מסביבם ;[גומות ְְִִִַָ
אּמת[חופרים]ועֹוׂשין ּוממּלאין[תעלת]את ּכּתחּלה, הּמים ְְְְִִִִֶַַַַַַָ

מים. הּנקעים ְִִֶַַָאת
ּתעׂשה יׁשקה, לא ׁשאם אּלּו? ּכל הּתירּו מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּומּפני

הּדברים ואּסּור והֹואיל ׁשּבּה; עץ ּכל וימּות מלחה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהארץ
ׁשאין אּלּו; על ּגזרּו לא - מּדבריהם ּבהן וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהאּלּו
ּתֹולדֹות ּוׁשּתי אבֹות ׁשני אֹותן אּלא הּתֹורה, מן ְְִִֵֵֶַָָָָָאּסּור

ׁשּבארנּו.ׁשּלהן ּכמֹו , ְְֵֶֶֶַָ
לעׂשֹות יׂשראל על ּגֹוים מלכי והּטילּו האּנסין, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָמּׁשרּבּו

לחילֹותיהם ּדבריםמזֹונֹות ּבּׁשביעית להן לזרע הּתירּו - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
אּנס אֹותֹו ׁשּכפה מי וכן ּבלבד; הּמל עבדי להן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּצריכין
- ּבּה וכּיֹוצא הּמל עבֹודת ּכמֹו ּבחּנם, ּבּׁשביעית ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָלעׂשֹות

עֹוׂשה. זה ֲֵֶֶהרי
יעקר - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּבּׁשביעית, מּפניהּנֹוטע ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַֹ



עי             
      

על הפריׁשֹו מהן אחד ּכל טלאים, עׂשר לֹו ׁשהיּו ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָמי
ּומתעּׂשרין ּדבר, לכל חּלין ּכּלן הרי - חמֹור ּפטר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻֻספק

בהמה] מעׂשר,[במעשר מהן אחד ּומפריׁש הּבהמה; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכׁשאר
ּכׁשהיּו. ׁשּלֹו ְְְֶֶַָָוהּׁשאר

ּבתֹו וּדאין חמֹורים ּפטרי עׂשרה לֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָיׂשראל
אּמֹו אבי ואֹותֹו ּכהן, אּמֹו אבי מּבית לֹו ׁשּנפלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָֹּביתֹו,
מפריׁש זה הרי - יׂשראל אּמֹו אבי מּבית לֹו נפלּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹהּכהן

ּבמעׂשר וחּיבין ׁשּלֹו; והם ׂשיין, עׂשרה .עליהם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

  
עׂשה, מצוֹות ּתׁשע - מצוֹות ועׂשרים ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָיׁש
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁש
יעבד ׁשּלא (ב) ּבּׁשביעית; מּמלאכּתּה הארץ ׁשּתׁשּבת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ(א)
האילן עבֹודת יעבד ׁשּלא (ג) זֹו; ּבׁשנה הארץ ְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹעבֹודת
ׁשּלא (ה) הּקֹוצרים; ּכנגד הּספיח יקצר ׁשּלא (ד) זֹו; ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבׁשנה
ּׁשּתֹוציא מה ׁשּיׁשמיט (ו) הּבֹוצרים; ּכנגד הּנזירים ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַֹיבצר
יתּבע ולא יּגׂש ׁשּלא (ח) הלואתֹו; ּכל ׁשּיׁשמיט (ז) ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹהארץ;
ׁשּלא ּכדי הּׁשמּטה קדם מּלהלוֹות יּמנע ׁשּלא (ט) ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹהּלוה;
לקּדׁש (יא) ׁשבע; ׁשבע הּׁשנים לסּפר (י) ממֹונֹו; ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹיאּבד
ּכדי לתׁשרי ּבעׂשירי ּבּׁשֹופר לתקע (יב) חמּׁשים; ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָֹׁשנת
זֹו; ּבׁשנה אדמה ּתעבד ׁשּלא (יג) חפׁשי; עבדים ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָֹלצאת
יבצר ׁשּלא (טו) הּקֹוצרים; ּכנגד ספיחיה יקצר ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹ(יד)
זֹו, ּבׁשנה לארץ ּגאּלה לּתן (טז) הּבֹוצרים; ּכנגד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻנזיריה
הארץ ּתּמכר ׁשּלא (יז) מקנה; ּוׂשדה אחּזה ׂשדה ּדין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻוזהּו
ּכל ינחל ׁשּלא (יט) חֹומה; ערי ּבּתי ּדין (יח) ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹלצמיתּות;

לוי מּתנהׁשבט ערים להם נֹותנין אּלא יׂשראל, ּבארץ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
לּתן (כא) ּבּבּזה; חלק לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא (כ) ּבהן; ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹלׁשבת
מגרׁש יּמכר ׁשּלא (כב) ּומגרׁשיהן; לׁשבת ערים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹללוּים
לאחר ּבין הּיֹובל לפני ּבין לעֹולם ּגֹואלין אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָעריהם,

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְִִִֵֵֵֵַָהּיֹובל.

    
הארץ מעבֹודת ׁשביעית ּבׁשנה לׁשּבֹות עׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָמצות

לה'", ׁשּבת הארץ "וׁשבתה ׁשּנאמר: - האילנֹות ְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָועבֹודת
מלאכה העֹוׂשה וכל ּתׁשּבת". ּובּקציר "ּבחריׁש ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹונאמר:
עׂשה, מצות ּבּטל זֹו, ּבׁשנה האילנֹות אֹו הארץ ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמעבֹודת
וכרמ תזרע, לא ׂשד" ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ְְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָֹֹועבר

תזמר". ְִֹֹלא
על אֹו הּזריעה על אּלא הּתֹורה, מן לֹוקה ְִִֵֶֶַַַַָָָאינֹו

הּבציר על אֹו הּקצירה ועל ואחדהּזמירה, ּכרם, ואחד ; ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
האילנֹות. ְִָָָׁשאר

קצירה ּבכלל ּובצירה זריעה, ּבכלל ּפרטןּוזמירה ולּמה . ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָ
ׁשחּיב. הּוא ּבלבד אּלּו ּתֹולדֹות ׁשּתי על - ל לֹומר ְְְִֵֵֶַַַַַָָָהּכתּוב?
האבֹות ׁשאר עם הארץ, ׁשּבעבֹודת הּתֹולדֹות ׁשאר ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָועל
מּכין אבל עליהן, לֹוקה אינֹו - זה ּבענין נתּפרׁשּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא

מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו .[מלקות ְַַַ

אֹו המסּקל, אֹו הּקרקע, לצר החֹופר אֹו החֹורׁש ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַֹּכיצד?
הּמברי וכן הארץ, עבֹודת מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהמזּבל,

מחובר] ענף בקרקע הּמרּכיב[משחיל אֹו באילן, אילן [מחבר ְִַַ
מּכיןאחר] - האילנֹות מעבֹודת ּבהן וכּיֹוצא הּנֹוטע, אֹו ,ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

מּדבריהם. מרּדּות מּכת ְְִִֵֶַַַאֹותֹו

סרק אילן אפּלּו ּבּׁשביעית נֹוטעין יחּתאין ולא , ְְְְְֲִִִִִֵַַַָֹֹ
והּבּדין העלין יפרק ולא האילנֹות, מן [ענפים]הּיּבלת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּתחּתיו יעּׁשן ולא ּבאבק, צּמרּתֹו את יאּבק ולא ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהיבׁשים,
ׁשּיׁש ּבדבר הּנטיעֹות את יסּו ולא הּתֹולעת, ׁשּתמּות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכדי

ּכ העֹוף אֹותֹו יאכל ׁשּלא ּכדי זהמה יסּולֹו ולא ,ר ׁשהּוא ְְְֲֵֶֶַַָָָֹֹֹֻ
הּפּגין בשלו]את שלא יכר[תאנים ולא אֹותן, ינקב ולא , ְְְְִִִֶַַָֹֹֹֹ

יפּסג ולא אֹותן, יקטם ולא הּנטיעֹות, את[יתמוך]את ְְְְְִִֵֶֶַַָֹֹֹ
מאּלּו אחת עׂשה ואם האילן. עבֹודת ּכל ׁשאר וכן ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָהאילנֹות,

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ְְִִִַַַַַּבּׁשביעית,

ּבאיׁשת האּור את מּציתין ׁשהיא[בסבך]אין מּפני הּקנים, ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
קרקע לזריעה]עבֹודת מכינה את[שעי"ז מלּמדין ואין . ְְְְֲִֵֶַַַַ

ּבעציץ הּזרעים את ּבֹודקין ואין ּבחֹול. אּלא לחרׁש ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּפרה
וׁשֹורין ּגללים. מלא ּבעציץ אֹותֹו ּבֹודקין אבל עפר; ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָָמלא
ׁשביעית. ּבמֹוצאי לזרעם ּכדי ּבּׁשביעית, הּזרעים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָאת

יוזק]ּומקּימין שלא שומרים האלֹויי[- בשמים]את [מין ְְֲִֵֶַָ
אֹותֹו. מׁשקין אין אבל הּגג, ְְֲִֵַַַָֹּבראׁש

האילן[צובעים]סֹוקרין פירותיו]את ּבסקרא[שנושרים ְְְִִִֶָָָ
הּגפנים.[אדום] ּתחת ועֹודרין ּבאבנים, אֹותֹו וטֹוענין ,ְְְְֲֲִִִִַַַַָָ

ּבזיתים פסולת]-[להסירוהמקׁשקׁש להברֹותאםמהן ְְְְְְִִֵֵַַַ
הּפּצימים[לשבח] את לסּתם ואם אסּור; האילן, ְְִִִִִֶֶַַָָָֹאת

מּתר.[סדקים] ,ָֻ

הּזרעים ׂשדה והיא ּבּׁשביעית, הּׁשלהין ּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָמׁשקין
ּביֹותר צמאה מרחקיןׁשהיא היּו אם - האילנֹות ׂשדה וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻ

מאילן הּמים את מֹוׁשכין - סאה לבית מעׂשר יתר מּזה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזה
זה מקרבין היּו ואם הּׂשדה; ּכל את יׁשקּו לא אבל ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹלאילן,
עפר וכן ּבׁשבילן. הּׂשדה ּכל מׁשקין סאה, לבית עׂשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלזה
האילנֹות ּבׁשביל ּבּׁשביעית, ּבמים אֹותֹו מרּבצין - ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָהּלבן

יּפסדּו. ִֵֶָֹׁשּלא

לּגפנים עּוגּיֹות מים]ועֹוׂשין שם שיאספו מסביבם ;[גומות ְְִִִַָ
אּמת[חופרים]ועֹוׂשין ּוממּלאין[תעלת]את ּכּתחּלה, הּמים ְְְְִִִִֶַַַַַַָ

מים. הּנקעים ְִִֶַַָאת
ּתעׂשה יׁשקה, לא ׁשאם אּלּו? ּכל הּתירּו מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּומּפני

הּדברים ואּסּור והֹואיל ׁשּבּה; עץ ּכל וימּות מלחה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהארץ
ׁשאין אּלּו; על ּגזרּו לא - מּדבריהם ּבהן וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהאּלּו
ּתֹולדֹות ּוׁשּתי אבֹות ׁשני אֹותן אּלא הּתֹורה, מן ְְִִֵֵֶַָָָָָאּסּור

ׁשּבארנּו.ׁשּלהן ּכמֹו , ְְֵֶֶֶַָ
לעׂשֹות יׂשראל על ּגֹוים מלכי והּטילּו האּנסין, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָמּׁשרּבּו

לחילֹותיהם ּדבריםמזֹונֹות ּבּׁשביעית להן לזרע הּתירּו - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
אּנס אֹותֹו ׁשּכפה מי וכן ּבלבד; הּמל עבדי להן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּצריכין
- ּבּה וכּיֹוצא הּמל עבֹודת ּכמֹו ּבחּנם, ּבּׁשביעית ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָלעׂשֹות

עֹוׂשה. זה ֲֵֶֶהרי
יעקר - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּבּׁשביעית, מּפניהּנֹוטע ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַֹ



עי            
      

ּבׁשֹוגג: ּתאמר אם - הּׁשביעית על חׁשּודין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹׁשּיׂשראל
הייתי'. 'ׁשֹוגג הּמזיד: יאמר ְִִִֵֵֵַַַָֹ'יקּים',

ּכדי ּבּׁשביעית, זּבלּה, אֹו נרּה, אֹו ׂשדהּו, את ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהחֹורׁש
ולא אֹותֹו, קֹונסין - ׁשביעית ּבמֹוצאי לזריעה יפה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹׁשּתהיה

ׁשביעית ּבמֹוצאי ּכדייזרעּנה מּמּנּו אֹותּה חֹוכרין ואין ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ּבנֹו. יזרעּנה מת, ואם לפניו. ּבּורה ּתהי אּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָלזרעּה,

למֹוצאי לתּקנּה ּכדי ּבּׁשביעית, מארצֹו קֹוצים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָהּמעביר
רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף - אבנים מּמּנה ׁשּסּקל אֹו ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשביעית,

ׁשביעית. למֹוצאי לזרעּה לֹו ּומּתר אֹותֹו, קנסּו לא -ְְְְְִִֵָָָָָֹֻ
היּו אם - ּבּׁשביעית ּבהן וכּיֹוצא ּוצנֹונֹות לפת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּטֹומן

אסּור לאו, ואם חֹוׁשׁש; אינֹו מגּלין, העלין הּטֹומןמקצת . ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֻ
הּלּוף בצל]את קּבין[מין מארּבעת יפחֹות לא - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶַַַַַַֹ

ּדריסת ּבמקֹום וטֹומנֹו ּגּביו; על עפר וטפח טפח, ּגבּה ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָֹעל
ּבארז למרס ּומּתר יצמח. ׁשּלא ּכדי עפרוהאדם, [להשקות ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ

במים] יכסח.ולערבבו לא אבל ְְֲִִִַַָֹּבּׁשביעית,
ואבנים עצים אדם 'מלּקט אֹומרין: היּו ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָּבראׁשֹונה

ׁשּלא ּכדי הּגס, הּגס ׁשּיּטל והּוא - ׂשדהּו מּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹועׂשבים
ּבין ּדק ּבין נֹוטל חברֹו, מּׂשדה אבל הארץ; לנּקֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָיתּכּון

ואֹומרין:ּגס' לנּקֹות, ׁשּמתּכּונין עברה עֹוברי מּׁשרּבּו . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָ
מּׂשדהּו, ּכלּום אדם ׁשּיּטל אסרּו - לֹוקטין' אנּו הּגס ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ'הּגס
ׁשּלא ּבטֹובה, ילּקט ׁשּלא והּוא - חברֹו ׂשדה מּתֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹאּלא
.'ׂשד נּקיתי ׁשהרי ,ל עׂשיתי טֹובה ּכּמה 'ראה לֹו: ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹיאמר

ּומביא מלּקט - ׂשדהּו ּבתֹו עֹומדת ּבהמּתֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָהיתה
ּכירתֹו ׁשם היתה אם וכן עליו. מֹוכחת ׁשּבהמּתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלפניה;

עליו מֹוכחת ׁשּכירתֹו ּומדליק; הּכל מלּקט -. ְְִִֵֶַַַַַָָָֹ
לׁשרׁש מּתר זה הרי לעצים, ׁשּתים אֹו אילן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהּקֹוצץ

השרשים] עם -[להוציאן זה ּבצד זה יתר אֹו ׁשלׁשה קּצץ .ְְִֵֵֶֶַָָֹ
הארץ, מעם קֹוצץ אּלא הארץ; את מתּקן ׁשהרי יׁשרׁש, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹלא
מּתֹו ּבקֹוצץ אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבארץ. ׁשרׁשיו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּומּניח

לׁשרׁש. מּתר חברֹו, מּׂשדה אבל ְְֲֲִֵֵֵֶָָָֻׁשּלֹו;
הּבּקּוע מקֹום יחּפה לא - עצים לּטל ּבּזית ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹֹהמבּקע

ּבקׁש.ּבעפר אֹו ּבאבנים מכּסה אבל עבֹודה; ׁשהיא מּפני , ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּבּגפנים ענפים]המזּנב קצת -[כורת קנים והּקֹוצץ , ְְְִִֵֵַַַַָָ

ּובּמגרה ּובּמּגל ּבּקרּדם ּכדרּכֹו, קֹוצץ זה [מסור]הרי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָֹ
ּׁשּירצה. מה ְְִֶֶַָּובכל

ׁשקמה ּבתּולת קֹוצצין תאנים]אין ּבּׁשביעית,[מין ְְְְִִִִֵַַָ
עבֹודת ׁשּקציצתּה מּפני - הּׁשנים ּבׁשאר ׁשּקֹוצצין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכדר
קֹוצץ לעציה, צר ואם ותֹוסיף; ּתגּדל זֹו ׁשּבקציצה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאילן,

עבֹודתּה. ּכדר ׁשּלא ְֲֶֶֶָָָֹאֹותּה
הארץ מעם קֹוצצּה? לקרקע]ּכיצד למעלה[סמוך אֹו ְְְִֵֵֶַַָָָָ

ׁשּנפׁשח אילן טפחים. אֹותֹו[נבקע]מעׂשרה קֹוׁשרין - ְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
יֹוסיף ׁשּלא אּלא ׁשּיעלה, ולא .[להיבקע]ּבּׁשביעית; ְְֲִִִֶֶֶֶַַָֹֹ

    
ׂשדהּו ּבתֹו ויּתן מחצרֹו, זבלים אדם יֹוציא ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָֹלא

יפה ׁשּתהיה ּכדי ׂשדהּו ּכמזּבל ׁשּנראה מּפני - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבּׁשביעית
מּתר אׁשּפה, מּמּנּו והעמיד הֹוציא ואם ולאלזריעה; . ְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָֹֻ

ּבֹו ׁשּמזּבלין הּזמן ׁשּיעבר עד ׂשדהּו, ּבתֹו אׁשּפה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹיעׂשה

מּׁשּיקׁשר והּוא - הארץ קשרים]לעבֹודת הּמתיק[שיעשה ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ
נהור] סגי בלשון מתוק ונקרא - מר אׁשּפה[פרי יעׂשה ולא .ְְֲֶַַָֹ

נּכרת ׁשּתהיה ּכדי זבל, ׁשל סאה וחמּׁשים מּמאה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּפחּותה
ּדבר לֹו היה מֹוסיף. להֹוסיף, ירצה ואם אׁשּפה; ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָׁשהיא
יתר סאה, ּבית ּבכל יעׂשה ולא .והֹול עליו מֹוסיף ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֹמּועט,

אׁשּפתֹות. ְִַָָֹמּׁשלׁש

לתֹו אׁשּפתֹות ׁשלׁש ׁשלׁש ׂשדהּו ּכל לעׂשֹות ְְְֲֵֶַַָָָָָָֹֹוהרֹוצה
אֹוצר זבלֹו לעׂשֹות והרֹוצה עֹוׂשה; סאה, אחתּבית [אשפה ְְְֲִֵֶֶַָָָ

סאה] ק"נ של אשפות מג' יותר עֹוׂשה.ובה ,ֶ

הּסלע על הּזבל מעמיד ׁשלׁשההיה ּבארץ ׁשהעמיק אֹו , ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשלׁשה ּגבּה הארץ על ׁשּבנה אֹו הּזבל, והערים ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹטפחים

ׁשעּור צרי אינֹו - הּזבל עליו ּכןוהעמיד עׂשה אפּלּו . ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
- קטּנֹות ּבין ּגדֹולֹות ּבין סאה, ּבית לתֹו אׁשּפתֹות ְְְְְֵֵֵַַַָָָּכּמה
אּלא הארץ, לעבֹודת ׁשאינן נּכר, הּדבר ׁשהרי ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻמּתר;

הּזבל. ְִִֶֶַַלכניסת

הּסהר מן זבל להֹוציא לאדם ונֹותן[דיר]מּתר צאן, ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּבתֹו ּדיר והעֹוׂשה זבל. מכניסי ּכל ּכדר ׂשדהּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָלתֹו
ויכניס סאתים; ּבית על יתר יעׂשהּו לא ּבּׁשביעית, ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹׂשדהּו
אחד ּדפן מּניח - הּדיר ּכל את ּוכׁשּיזּבלּו לתֹוכֹו. ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּצאן
ּבתֹו מזּבל נמצא ּבצּדֹו; אחר ּדיר ועֹוׂשה הּדיר, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָמּדפני

סאין. ארּבעת ּבית ְְִֵֵַַַָׂשדהּו

מּמּנה מׁשּיר - סאין ארּבעת ּבית ׂשדהּו ּכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהיתה
הטילּו ׁשהּצאן הּכל, ׁשּידעּו ּכדי העין; מראית מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמקצת,

ּבּׁשביעית' ׂשדהּו ּכל זה 'זּבל יאמרּו: ולא ונּדּירה, .ּבּה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

- ּבּׁשביעית ׂשדהּו לתֹו ּכּתחּלה מחצב אדם יפּתח ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹלא
הּסלע' מּמּנה ׁשּיסיר נתּכּון, ׂשדהּו 'לתּקן יאמרּו: ;ׁשּמא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ועׂשרים ׁשבע מּמּנּו ּופּצל ׁשביעית, מּקדם התחיל ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַֹואם
מהן אבן ּכל ׁשלׁש, רּום על ׁשלׁש על ׁשלׁש ּברּבּוע ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹאבנים
מּתר זה הרי - מּזֹו ּגדֹולֹות אֹו אּמה ּברּום אּמה על ְְֲִֵֶַַַַָָָָֻאּמה

ׁשּירצה. ּכל ּבּׁשביעית מּמּנּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַָלנּקר

ורצה יתר, אֹו טפחים עׂשרה ּבגבהֹו ׁשּיׁש אבנים ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָּגדר
אחת ּכל יתר, אֹו אבנים עׂשר ּבֹו היּו אם - אבניו ּכל ֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלּטל
ׁשהרֹואה נֹוטל; זה הרי - מּזֹו ּגדֹולֹות אֹו ׁשנים מּׂשֹוי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָמהן

מע ּפחֹות היה נֹוטל. הּוא האבנים ׁשּלצר אֹויֹודע, ׂשרה, ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
קטּנֹות אבניו ׁשהיּו אֹו אבנים, מעׂשר ּפחֹות ּבֹו ְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשהיּו
לארץ סמּו טפח ׁשּיּניח עד נֹוטל - ׁשנים ׁשנים .מּמּׂשֹוי ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

והתחיל ׂשדהּו, לתּקן ּבׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבּמה
אֹו ׂשדהּו, לתּקן נתּכּון לא אם אבל ּבּׁשביעית; ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹלּטל
ּׁשּירצה מה ּכל ּבּׁשביעית נֹוטל - ׁשביעית מּקדם ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹׁשהתחיל

מקֹום טפחים]מּכל מי' שפחות גדר וגֹודר[אפילו עד[נוטל], ְִֵַָָ
ׁשהּוא ּפי על אף - חברֹו מּׂשדה נֹוטל היה אם וכן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָלארץ.

לארץ. עד ּגֹודר ְֵֶַַָָָקּבלן,
ׁשהיּו אֹו הּמחרׁשה, אֹותן ׁשּתזעזע ׁשראּויין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאבנים

ׁשנים, ׁשנים מּׂשֹוי ׁשל ׁשּתים ּבהן יׁש אם - ונתּגּלּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֻמכּסֹות
יּנטלּו לא מּזה, קטּנֹות היּו אֹותן; לּטל מּתר זה .הרי ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ

- לאבנים צרי ׁשהּוא מּפני ּבּׁשביעית, ׂשדהּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהמסּקל
העליֹונֹות את אםנֹוטל וכן ּבארץ. הּנֹוגעֹות את ּומּניח , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

           
      

- אבנים ׁשל ּגל אֹו צרֹורֹות, ׁשל ּגרּגׁש ּבׂשדהּו לֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָהיה
יׁש ואם ּבארץ. הּנֹוגעֹות את ּומּניח העליֹונֹות, את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָנֹוטל

ּכּלן. את יּטל - קׁש אֹו סלע, ְִֵֶֶֶַַַָֹֻּתחּתיהן

מּפני - ּבעפר יתּקנֹו אֹו עפר, ּגיא אדם ימּלא ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָֹלא
חיץ הּוא עֹוׂשה אבל הארץ. את מתּקן [מחיצה]ׁשהּוא ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָ
ידֹו את לפׁשט ׁשּיכֹול אבן וכל הּגיא; ּפי [כשעומדעל ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

המחיצה] הריאחר - הּגיא ׂשפת על עֹומד והּוא ְְְְְֲִֵֵַַַַָולּטלּה,
ּתּנטל. ִֵָזֹו

מּתר - הּכתף על ׁשלׁש ׁשּתים הּנּטלֹות והם ּכתף, ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹֻאבני
מקֹום מּכל וכןלהביאן מּׂשדהּו; ּבין חברֹו מּׂשדה ּבין , ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָ

מּׂשדה ּבין קטּנֹות, אבנים ואפּלּו מקֹום, מּכל מביא ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּקּבלן
קּבלּה. ׁשּלא מּׂשדה ּבין ְְִִִֵֶֶֶָָָֹׁשּקּבלּה,

סּוגה ׁשהיא מכׁשלת[סתומה]ּפרצה אינּה אם - ּבעפר ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ
הרּבים, את מכׁשלת היתה ואם לבנֹותּה; אסּור הרּבים, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָאת
- הרּבים לרׁשּות ּפתּוחה אּלא ּבעפר סּוגה היתה ׁשּלא ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹאֹו

לבנֹותּה. מּתר זה ְֲִֵֶָָֻהרי

חברֹו לׂשדה ׂשדהּו ּבין ּבּׁשביעית ּגדר לבנֹות לֹו ,אסּור ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָ
עד להעמיק ּומּתר הרּבים; רׁשּות ּובין ּבינֹו ּגדר ּבֹונה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאבל
ּכל ּכדר ׂשדהּו ּבתֹו וצֹוברֹו העפר, את ּומֹוציא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּסלע.
ּבּׁשביעית, ּומערה וׁשיח ּבֹור חפר אם וכן זבל. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמעמידי

החֹופרים. ּכל ּכדר ׂשדהּו ּבתֹו העפר ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָצֹובר

ה'תש"ע תשרי כ"ג ראשון יום

    
סמּו יֹום ׁשלׁשים ׁשּׁשית, ּבׁשנה הארץ ְְֲִִִֶַָָָָָֹעבֹודת

מּסיני למׁשה הלכה אסּורה - ׁשהּואלּׁשביעית מּפני , ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
הּוא קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן זה ודבר לּׁשביעית; ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמתּקנּה

הּׁשמּועה מּפי רבינו]ׁשּנאסר ממשה חכמים,[מסורת וגזרּו . ְְְֱֲִִִֶֶַַָָָ
הּמקּדׁש, ּבזמן ׁשביעית ערב האילן ׂשדה חֹורׁשין יהיּו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא

הּלבן ּוׂשדה העצרת; עד חיטה]אּלא ּובזמן[- הּפסח. עד , ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּׁשנה, ראׁש עד הארץ ּבעבֹודת מּתרין - קּים הּמקּדׁש ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשאין

ּתֹורה. ְִָּכדין

סאה לבית אילנֹות ׁשלׁשה ּכל האילן? ׂשדה היא .איזֹו ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָֹ
ׁשלׁשה ׁשל הן ואפּלּו מאכל, אילן ואחד סרק, אילן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאחד
לעׂשֹות ראּויין אם ּתאנים: הן ּכאּלּו אֹותן רֹואין - ְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָאנׁשים
ּבׁשבילן; סאה ּבית ּכל חֹורׁשין מנה, ׁשּׁשים ׁשל ּדבלה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּכּכר
הּבקר ׁשּיהיה ּכדי ואחד, אחד ּכל ּבין רחּוק ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָוהּוא,

ּבכליו. לעבר ְֲֵַָָֹיכֹול

ואחד ׁשלׁשה, ׁשהיּו אֹו סאה, לבית מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְְִֵֶֶָָָָָָָֹֹהיּו
ראּויין אינם והּׁשנים יתר, אֹו מנה ׁשּׁשים לעׂשֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָראּוי
ואחד מנה, מאה אפּלּו לעׂשֹות ראּויין ׁשנים אֹו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָלעׂשֹות,

עֹוׂשהאי מלאנֹו והּוא צרּכן, אּלא להן חֹורׁשין אין - ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֹ
לקוטף]האֹורה המעבר שיספיק לֹו.[- חּוצה וסּלֹו ְֶַָָ

- מנה ׁשּׁשים לעׂשֹות ּוראּויין ּתׁשעה, ועד מּׁשלׁשה ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹהיּו
מה ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ואף ּבׁשבילן, סאה ּבית ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָחֹורׁשין

לעׂשֹות ראּוי .ּׁשאינֹו ֲֵֶַָ
עֹוׂשין ּבין יתר, אֹו סאה ּבית לתֹו אילנֹות עׂשרה ְְֲִִֵֵֵָָָָָָהיּו

ּבׁשבילן סאה ּבית ּכל חֹורׁשין - עֹוׂשין ׁשאינן עׂשרּבין . ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
סאה ּבית ּכל חֹורׁשין סאה, ּבית לתֹו מפּזרֹות ְְְְְְִִֵֵָָָָֻנטיעֹות
מּסיני. למׁשה הלכה זה, ודבר הּׁשנה; ראׁש עד ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבׁשבילן

,אחת ׁשּורה עׂשּויֹות עטרהאֹוהיּו -[כקשת]מּקפֹות ֲֲַַָָָָָֻ
עם והּדלּועין ואחת. אחת לכל צרּכן אּלא להן חֹורׁשין ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָאין

לעׂשרה. מצטרפֹות ְְְֲִִַַָָָהּנטיעֹות,

ׁשּקֹוראין זמן ּכל הּקטן, האילן זה נטיעה? היא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָאיזֹו
'נטיעה' .לֹו ְִָ

מּטפח נקצץ אם - חליפין והֹוציא ׁשּנקצץ ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָאילן
ּכנטיעה הּוא הרי ּולמּטה, מּטפח ּכאילן; הּוא הרי .ּולמעלה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

;ׁשאמרנּו ּכמֹו הּמקּדׁש, ּבזמן - האּלּו הּדברים ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוכל
הּׁשנה. ראׁש עד הארץ ּבעבֹודת מּתרין הּזה, ּבּזמן ְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻאבל
ולעדר הּׂשדה ּולזּבל לסּקל מּתר הּמקּדׁש, ּבזמן ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻאף

הּׁשלהין ּובית והּמדלעֹות הזקוקיםהּמקׁשאֹות שדות -] ְְְְִִִֵַַַַָָ
ּומאּבקיןלהשקאה] ּומפרקין ּומזּבלין הּׁשנה. ראׁש עד -ְְְְְְִִִַַַַָָָֹ

ּומזרדין ּומקרסמין ענפים]ּומעּׁשנין ּומפּסלין[כריתת ְְְְְְְְְִִִִַַַָ
יבשים] ענפים וכֹורכין[כריתת הּנטיעֹות, את ְְְְֲִִִֶַַּומזהמין
ועֹוׂשין אֹותן, ּבּתיםוקֹוטמין אֹותן,[סככות]להן ּומׁשקין , ְְְְִִִִֶַָָָָ

הּפּגין את בשלו]וסכין שלא אֹותן[פירות ּומנּקבין [למהר, ְְְִִִֶַַַָָ
ראׁשבישולן] עד ׁשביעית ּבערב מּתרֹות אּלּו עבֹודֹות ּכל ;ְְֲִִֵֶֶַָָֹֻ

הּמקּדׁש. ּבזמן ואפּלּו ׁשביעית, ׁשל ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָהּׁשנה
ׁשביעית וׁשל לּׁשביעית, ׁשּנכנסּו ׁשביעית ערב ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַּפּגי

מנּקבין ולא סכין לא - ׁשביעית למֹוצאי ּובזמןׁשּיצאּו . ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹ
ׁשביעית, ערב הּגיאיֹות ּפי על מדרגֹות ּבֹונין אין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמקּדׁש,

לּׁשביעית. מתּקנן ׁשהּוא מּפני - הּגׁשמים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּׁשּיּפסקּו
מרּכיבין ואין אילנֹות, נֹוטעין אין הּזה, ּבּזמן [ענףאף ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ

אחר] אילן על אחד מבריכיןמאילן ואין בקרקע, [משחיל ְְִִֵַ
מחובר] בעודו ׁשּתקלטענף ּכדי אּלא - ׁשביעית ְְְִִִֵֶֶֶֶָֹערב

ראׁש קדם יֹום ׁשלׁשים הּקליטה אחר ותׁשהה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹהּנטיעה,
ודבר ׁשּבתֹות. ׁשּתי - קליטה ּוסתם ׁשביעית; ׁשל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָהּׁשנה
הרֹואה: יאמר ׁשּמא - העין מראית מּפני לעֹולם, אסּור ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹזה
אֹו הּמברי אֹו ׁשהּנֹוטע אֹומר, נמצאת נטעּו'. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ'ּבּׁשביעית
וארּבעים ּבארּבעה הּׁשנה ראׁש קדם ׁשביעית ערב ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּמרּכיב
מּתרין. הּפרֹות עקר, לא ואם יעקר. מּכן, ּפחֹות יקּים; ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹֻיֹום,

לעקר. הּיֹורׁש את מחּיבין ׁשּיעקר, קדם מת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹֹואם

    
ׁשּנפל הּזרע מן ּבין - ׁשביעית ּבׁשנה הארץ ׁשּתֹוציא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל

וחזרּו מּקדם ׁשּנקצרּו העּקרים מן ּבין ׁשביעית, מּקדם ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֹּבּה
והּירקֹות העׂשבים מן ּבין 'ספיח', נקראּו ׁשניהן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָועׂשּו,
מן לאכלֹו מּתר הּכל - זרע להן ואין מאליהן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשעלּו
אפּלּו לאכלה". לכם הארץ ׁשּבת "והיתה ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּתֹורה,

ׁשּנּטּיבה ּפרֹותיה[שנחרשה]ׂשדה - וצּמחה ּבּׁשביעית, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
לא קציר ספיח "את ׁשּנאמר: וזה ּבאכילה; ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻמּתרין
קצר ואם ׁשנה. ּבכל ׁשּקֹוצר ּכדר יקצר ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹתקצר",

לֹוקה. הּקֹוצרין, הּׂשדהּכדר ּכל ׁשעקר ּכגֹון ּכיצד? ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּכרי תבואה]והעמיד לעבֹודת[ערמת ׁשּקצר אֹו ּבּבקר, ודׁש ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָ

אֹוכל. וחֹובט מעט, מעט קֹוצר אּלא ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהארץ,



עי            
      

- אבנים ׁשל ּגל אֹו צרֹורֹות, ׁשל ּגרּגׁש ּבׂשדהּו לֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָהיה
יׁש ואם ּבארץ. הּנֹוגעֹות את ּומּניח העליֹונֹות, את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָנֹוטל

ּכּלן. את יּטל - קׁש אֹו סלע, ְִֵֶֶֶַַַָֹֻּתחּתיהן

מּפני - ּבעפר יתּקנֹו אֹו עפר, ּגיא אדם ימּלא ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָֹלא
חיץ הּוא עֹוׂשה אבל הארץ. את מתּקן [מחיצה]ׁשהּוא ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָ
ידֹו את לפׁשט ׁשּיכֹול אבן וכל הּגיא; ּפי [כשעומדעל ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

המחיצה] הריאחר - הּגיא ׂשפת על עֹומד והּוא ְְְְְֲִֵֵַַַַָולּטלּה,
ּתּנטל. ִֵָזֹו

מּתר - הּכתף על ׁשלׁש ׁשּתים הּנּטלֹות והם ּכתף, ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹֻאבני
מקֹום מּכל וכןלהביאן מּׂשדהּו; ּבין חברֹו מּׂשדה ּבין , ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָ

מּׂשדה ּבין קטּנֹות, אבנים ואפּלּו מקֹום, מּכל מביא ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּקּבלן
קּבלּה. ׁשּלא מּׂשדה ּבין ְְִִִֵֶֶֶָָָֹׁשּקּבלּה,

סּוגה ׁשהיא מכׁשלת[סתומה]ּפרצה אינּה אם - ּבעפר ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ
הרּבים, את מכׁשלת היתה ואם לבנֹותּה; אסּור הרּבים, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָאת
- הרּבים לרׁשּות ּפתּוחה אּלא ּבעפר סּוגה היתה ׁשּלא ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹאֹו

לבנֹותּה. מּתר זה ְֲִֵֶָָֻהרי

חברֹו לׂשדה ׂשדהּו ּבין ּבּׁשביעית ּגדר לבנֹות לֹו ,אסּור ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָ
עד להעמיק ּומּתר הרּבים; רׁשּות ּובין ּבינֹו ּגדר ּבֹונה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאבל
ּכל ּכדר ׂשדהּו ּבתֹו וצֹוברֹו העפר, את ּומֹוציא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּסלע.
ּבּׁשביעית, ּומערה וׁשיח ּבֹור חפר אם וכן זבל. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמעמידי

החֹופרים. ּכל ּכדר ׂשדהּו ּבתֹו העפר ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָצֹובר

ה'תש"ע תשרי כ"ג ראשון יום

    
סמּו יֹום ׁשלׁשים ׁשּׁשית, ּבׁשנה הארץ ְְֲִִִֶַָָָָָֹעבֹודת

מּסיני למׁשה הלכה אסּורה - ׁשהּואלּׁשביעית מּפני , ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
הּוא קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן זה ודבר לּׁשביעית; ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמתּקנּה

הּׁשמּועה מּפי רבינו]ׁשּנאסר ממשה חכמים,[מסורת וגזרּו . ְְְֱֲִִִֶֶַַָָָ
הּמקּדׁש, ּבזמן ׁשביעית ערב האילן ׂשדה חֹורׁשין יהיּו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא

הּלבן ּוׂשדה העצרת; עד חיטה]אּלא ּובזמן[- הּפסח. עד , ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּׁשנה, ראׁש עד הארץ ּבעבֹודת מּתרין - קּים הּמקּדׁש ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשאין

ּתֹורה. ְִָּכדין

סאה לבית אילנֹות ׁשלׁשה ּכל האילן? ׂשדה היא .איזֹו ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָֹ
ׁשלׁשה ׁשל הן ואפּלּו מאכל, אילן ואחד סרק, אילן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאחד
לעׂשֹות ראּויין אם ּתאנים: הן ּכאּלּו אֹותן רֹואין - ְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָאנׁשים
ּבׁשבילן; סאה ּבית ּכל חֹורׁשין מנה, ׁשּׁשים ׁשל ּדבלה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּכּכר
הּבקר ׁשּיהיה ּכדי ואחד, אחד ּכל ּבין רחּוק ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָוהּוא,

ּבכליו. לעבר ְֲֵַָָֹיכֹול

ואחד ׁשלׁשה, ׁשהיּו אֹו סאה, לבית מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְְִֵֶֶָָָָָָָֹֹהיּו
ראּויין אינם והּׁשנים יתר, אֹו מנה ׁשּׁשים לעׂשֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָראּוי
ואחד מנה, מאה אפּלּו לעׂשֹות ראּויין ׁשנים אֹו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָלעׂשֹות,

עֹוׂשהאי מלאנֹו והּוא צרּכן, אּלא להן חֹורׁשין אין - ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֹ
לקוטף]האֹורה המעבר שיספיק לֹו.[- חּוצה וסּלֹו ְֶַָָ

- מנה ׁשּׁשים לעׂשֹות ּוראּויין ּתׁשעה, ועד מּׁשלׁשה ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹהיּו
מה ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ואף ּבׁשבילן, סאה ּבית ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָחֹורׁשין

לעׂשֹות ראּוי .ּׁשאינֹו ֲֵֶַָ
עֹוׂשין ּבין יתר, אֹו סאה ּבית לתֹו אילנֹות עׂשרה ְְֲִִֵֵֵָָָָָָהיּו

ּבׁשבילן סאה ּבית ּכל חֹורׁשין - עֹוׂשין ׁשאינן עׂשרּבין . ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
סאה ּבית ּכל חֹורׁשין סאה, ּבית לתֹו מפּזרֹות ְְְְְְִִֵֵָָָָֻנטיעֹות
מּסיני. למׁשה הלכה זה, ודבר הּׁשנה; ראׁש עד ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבׁשבילן

,אחת ׁשּורה עׂשּויֹות עטרהאֹוהיּו -[כקשת]מּקפֹות ֲֲַַָָָָָֻ
עם והּדלּועין ואחת. אחת לכל צרּכן אּלא להן חֹורׁשין ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָאין

לעׂשרה. מצטרפֹות ְְְֲִִַַָָָהּנטיעֹות,

ׁשּקֹוראין זמן ּכל הּקטן, האילן זה נטיעה? היא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָאיזֹו
'נטיעה' .לֹו ְִָ

מּטפח נקצץ אם - חליפין והֹוציא ׁשּנקצץ ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָאילן
ּכנטיעה הּוא הרי ּולמּטה, מּטפח ּכאילן; הּוא הרי .ּולמעלה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

;ׁשאמרנּו ּכמֹו הּמקּדׁש, ּבזמן - האּלּו הּדברים ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוכל
הּׁשנה. ראׁש עד הארץ ּבעבֹודת מּתרין הּזה, ּבּזמן ְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻאבל
ולעדר הּׂשדה ּולזּבל לסּקל מּתר הּמקּדׁש, ּבזמן ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻאף

הּׁשלהין ּובית והּמדלעֹות הזקוקיםהּמקׁשאֹות שדות -] ְְְְִִִֵַַַַָָ
ּומאּבקיןלהשקאה] ּומפרקין ּומזּבלין הּׁשנה. ראׁש עד -ְְְְְְִִִַַַַָָָֹ

ּומזרדין ּומקרסמין ענפים]ּומעּׁשנין ּומפּסלין[כריתת ְְְְְְְְְִִִִַַַָ
יבשים] ענפים וכֹורכין[כריתת הּנטיעֹות, את ְְְְֲִִִֶַַּומזהמין
ועֹוׂשין אֹותן, ּבּתיםוקֹוטמין אֹותן,[סככות]להן ּומׁשקין , ְְְְִִִִֶַָָָָ

הּפּגין את בשלו]וסכין שלא אֹותן[פירות ּומנּקבין [למהר, ְְְִִִֶַַַָָ
ראׁשבישולן] עד ׁשביעית ּבערב מּתרֹות אּלּו עבֹודֹות ּכל ;ְְֲִִֵֶֶַָָֹֻ

הּמקּדׁש. ּבזמן ואפּלּו ׁשביעית, ׁשל ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָהּׁשנה
ׁשביעית וׁשל לּׁשביעית, ׁשּנכנסּו ׁשביעית ערב ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַּפּגי

מנּקבין ולא סכין לא - ׁשביעית למֹוצאי ּובזמןׁשּיצאּו . ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹ
ׁשביעית, ערב הּגיאיֹות ּפי על מדרגֹות ּבֹונין אין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמקּדׁש,

לּׁשביעית. מתּקנן ׁשהּוא מּפני - הּגׁשמים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּׁשּיּפסקּו
מרּכיבין ואין אילנֹות, נֹוטעין אין הּזה, ּבּזמן [ענףאף ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ

אחר] אילן על אחד מבריכיןמאילן ואין בקרקע, [משחיל ְְִִֵַ
מחובר] בעודו ׁשּתקלטענף ּכדי אּלא - ׁשביעית ְְְִִִֵֶֶֶֶָֹערב

ראׁש קדם יֹום ׁשלׁשים הּקליטה אחר ותׁשהה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹהּנטיעה,
ודבר ׁשּבתֹות. ׁשּתי - קליטה ּוסתם ׁשביעית; ׁשל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָהּׁשנה
הרֹואה: יאמר ׁשּמא - העין מראית מּפני לעֹולם, אסּור ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹזה
אֹו הּמברי אֹו ׁשהּנֹוטע אֹומר, נמצאת נטעּו'. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ'ּבּׁשביעית
וארּבעים ּבארּבעה הּׁשנה ראׁש קדם ׁשביעית ערב ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּמרּכיב
מּתרין. הּפרֹות עקר, לא ואם יעקר. מּכן, ּפחֹות יקּים; ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹֻיֹום,

לעקר. הּיֹורׁש את מחּיבין ׁשּיעקר, קדם מת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹֹואם

    
ׁשּנפל הּזרע מן ּבין - ׁשביעית ּבׁשנה הארץ ׁשּתֹוציא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל

וחזרּו מּקדם ׁשּנקצרּו העּקרים מן ּבין ׁשביעית, מּקדם ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֹּבּה
והּירקֹות העׂשבים מן ּבין 'ספיח', נקראּו ׁשניהן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָועׂשּו,
מן לאכלֹו מּתר הּכל - זרע להן ואין מאליהן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשעלּו
אפּלּו לאכלה". לכם הארץ ׁשּבת "והיתה ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּתֹורה,

ׁשּנּטּיבה ּפרֹותיה[שנחרשה]ׂשדה - וצּמחה ּבּׁשביעית, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
לא קציר ספיח "את ׁשּנאמר: וזה ּבאכילה; ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻמּתרין
קצר ואם ׁשנה. ּבכל ׁשּקֹוצר ּכדר יקצר ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹתקצר",

לֹוקה. הּקֹוצרין, הּׂשדהּכדר ּכל ׁשעקר ּכגֹון ּכיצד? ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּכרי תבואה]והעמיד לעבֹודת[ערמת ׁשּקצר אֹו ּבּבקר, ודׁש ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָ

אֹוכל. וחֹובט מעט, מעט קֹוצר אּלא ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהארץ,



עי           
      

סֹופרים אסּורין[חכמים]ּומּדברי הּספיחים ּכל ׁשּיהיּו , ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָ
יל ׁשּלא - עברה עֹוברי מּפני עליהן? ּגזרּו ולּמה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבאכילה.
ּבּסתר, ׂשדהּו ּתֹו ּגּנה וזרעֹוני וקטנּיֹות ּתבּואה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָויזרע
ּכל אסרּו לפיכ הן'; 'ספיחין ויאמר מהן יאכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּוכׁשּיצמחּו

ּבּׁשביעית. הּצֹומחין ְְְִִִִִַַַהּספיחין

ּפרֹות אּלא ׁשביעית מּפרֹות אֹוכלין ׁשאין למדּת, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהא
ּכגֹון האדם, רב אֹותן זֹורעין ׁשאין והעׂשבים ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹהאילנֹות,
הּירקֹות אבל ּבהן; ּכּיֹוצא וכל הּׁשֹוטים והּירּבּוזין ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּפיגם
וקטנּיֹות ּתבּואה ּומיני ּבּגּנֹות, אֹותן לזרע האדם רב ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּדר
מּכין אֹותן, והמלּקט מּדבריהם; אסּור מהן, הּצֹומח ּכל -ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו .[מלקות ְַַַ
ּבּורספיחים ּבׂשדה לזריעה]העֹולין מיועדת ,[שלא ְְִִִִֵָ

ניר לחרישה]ּובׂשדה זרע[העומדת ּובׂשדה ּכרם, ּובׂשדה , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַ
ׁשאין לפי עליהן? ּגזרּו לא מה ּומּפני ּבאכילה. מּתרין -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ

לׁשם נפנה אדם אין ּבּור, ׂשדה אּלּו: מקֹומֹות זֹורע [-אדם ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָ
בה] מתעניין ּוׂשדהאין ּבתּקּונּה; הּוא רֹוצה ניר, ּוׂשדה ;ְְְִִֵֵֶָ

ּכרמֹו אֹוסר אינֹו כלאים]ּכרם, מדין יאסרו יזרע ;[שאם ְֵֵֶֶַ
ׁשל הּתבן וכן אֹותּה. מפסידין הּספיחין זרע, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּוׂשדה

עליו. ּגזרּו ולא מקֹום, ּבכל מּתר ְְְְִִָָָָָָֹֻׁשביעית
אסּורין ׁשביעית, למֹוצאי ׁשּיצאּו ׁשביעית ׁשל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָספיחין

ּכדרּכֹו, חֹורׁש אּלא - ּבּיד אֹותן ּתֹולׁשין ואין ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּבאכילה;
ּכדרּכּה רֹועה .ּובהמה ְְְֵַָָָ

?ׁשביעית ּבמֹוצאי ׁשביעית, ספיחי אסּורין מתי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָועד
מּתרין ספיחין ,ואיל ּומחנּכה חנּכה; ועד הּׁשנה .מראׁש ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹֻֻֻ
מּתרין. הּגּדּולין ׁשביעית, אחר ׁשביעית ספיחי ְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַָֻוהּזֹורע

עׂשּו אם - ׁשביעית למֹוצאי מּׁשביעית ׁשּיצאּו ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָּבצלים
ּבהן באותוּכּיֹוצא שביעית מוצאי של בצלים גדלו אם -] ֵֶַָ

מּתריןגודל] העין], מראית שאין וכן[- אסּורין. לאו, ואם ; ְְֲִִִֵָָֻ
אּלא ׁשביעית, ּבמֹוצאי אֹותן לֹוקחין אין - הּפרֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָׁשאר
הּבּכיר עׂשה ׁשביעית. מֹוצאי מּפרֹות ּבהן ּכּיֹוצא ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּׁשּיעׂשּו

הרא שביעית][גדל ממוצאי האפילשון הּתר שגדל, [האחרון ִַָָֻ
לּקחבשביעית] ּומּתר מּיד.[לקנות]. ׁשביעית, ּבמֹוצאי ירק ְְִִִִֵַָָָָָֻ

לּוף לּקח אדם מּתר בצל]ּומאימתי ּבמֹוצאי[מין ְִֵֵֵַַָָָָָֻ
החדׁש. מּׁשּירּבה ְְִִִִֶֶֶָָׁשביעית?

ּוליֹובלֹות לׁשמּטים הּׁשנה ראׁש ּבתׁשרי, ּפרֹותּבאחד . ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ
אֹו קטנּיֹות אֹו ּתבּואה היּו אם - לׁשביעית ׁשּנכנסּו ְְְְְִִִִִִִִִֶָָׁשּׁשית
- הּׁשנה ראׁש קדם הּמעׂשרֹות לעֹונת והּגיעּו האילן, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹּפרֹות
הרי ּבּׁשביעית, אֹותן ׁשאֹוסף ּפי על ואף מּתרין; אּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻהרי
הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו לא ואם ּדבר. לכל ׁשּׁשית ּכפרֹות ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹהן

ׁשביעית. ּכפרֹות הן הרי הּׁשנה, ראׁש אחר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹאּלא
;ספיחין מּׁשּום ּבאכילה, אסּורין והּקטנּיֹות ְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָהּתבּואה

ׁשביעית. ּבקדּׁשת אֹותן אֹוכלין האילן, ְְְִִִִִֵַָָָֻּופרֹות
הּמצרי ּופֹול והּׁשמׁשמין, והּפרגין, והּדחן, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹֹֻהארז,

ּפרין נגמר אם ּפרי: ּגמר אחר ּבהן הֹולכין - לזרע ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּזרעֹו
ׁשּׁשית; ּכפרֹות ּבּׁשביעית מּתרין אּלּו הרי הּׁשנה, ראׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻקדם
קדם ׁשהׁשריׁשּו ּפי על אף - הּׁשנה ראׁש אחר נגמרּו ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹואם

ספיחים מּׁשּום אסּורים אּלּו הרי - הּׁשנה .ראׁש ְֲֲִִִִֵֵַָָֹ
לקיטתֹו ּבׁשעת ּכּפֹולהּירק, היה אפּלּו - והאתרֹוג .-] ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָ

במעשר] מתחייב ּככדשאז ונעׂשה הּׁשנה, ראׁש ְְֲֶַַַָָָֹֹקדם
ּככד היה ואפּלּו ׁשּׁשית; ּכפרֹות ּבמעׂשרֹות חּיב - ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָּבּׁשביעית
ּכפרֹות הּוא הרי - ּבּׁשביעית ונלקט הֹואיל - ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַּבּׁשּׁשית

להחמיר. ׁשּׁשית ּכפרֹות ּומתעּׂשר ְְְְְִִִִִִֵֵַַׁשביעית,

ּבתבּואה - ׁשביעית למֹוצאי ׁשּיצאּו ׁשביעית ּפרֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָוכן
והּפרגין הּמעׂשרֹות; עֹונת אחר הֹולכין ואילנֹות, ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָוקטנּיֹות
אחר לזרע, ׁשּזרעֹו הּמצרי ּופֹול והּדחן והארז ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֻוהּׁשמׁשמין

לקיטתֹו אחר והּירק, הּפרי; .ּגמר ְְְְִִַַַַַָָָ
קדם ּפריֹו ונגמר ּבּׁשּׁשית, לזרע ׁשּזרעֹו הּמצרי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹּפֹול

מּתר ׁשּלֹו, זרע ּבין ׁשּלֹו ירק ּבין - ׁשביעית ׁשל הּׁשנה ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻראׁש
לירק, זרעֹו ואם ּביןּבּׁשביעית. - ׁשביעית עליו ונכנסה ְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָ

לזרע זרעֹו אם וכן ׁשביעית; ּכספיחי אסּור זרעֹו, ּבין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָירקֹו
אסּור הּוא הרי .ּולירק, ְֲֵָָָ

לזרע זרעֹו אם - לּׁשמינית ויצא ּבּׁשביעית, ּוזרעֹו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָעבר
ּכׁשאר ׁשביעית ּבמֹוצאי אסּור ירקֹו, ּבין זרעֹו ּבין -ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָ
ּבין - ּבּׁשמינית ונלקט הֹואיל - לירק זרעֹו ואם ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָהּספיחים;
מּׁשּום אסּור זרעֹו - ּולירק לזרע זרעֹו מּתר. זרעֹו, ּבין ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֻירקֹו

מּתר וירקֹו .ספיחים, ְִִִָָֻ
ׁשּוח לבנות]ּבנֹות לאחר[תאנים נגמרין והן הֹואיל - ְְְְִִִֵַַַָ

הּׁשנה ראׁש קדם הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו אם - ׁשנים ְְִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹׁשלׁש
הּׁשבּוע מן ׁשנּיה ּבׁשנה נאכלין הן הרי ׁשמינית, ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשל

ׁשביעית. ְְִִַּבתֹורת
הּסריסים עלים]הּבצלים מוציאים הּמצרי,[שאינם ּופֹול ְְִִִִִַַַָָ

ּבעל וׁשל הּׁשנה, ראׁש קדם יֹום ׁשלׁשים מים מהן [-ׁשּמנע ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
גשמים] במקום שנזרעו עֹונֹותהסריסים, ׁשלׁש מהן ׁשּמנע ,ֵֶֶַָָֹ

השקאה] ׁשּׁשית;[של מּפרֹות אּלּו הרי - הּׁשנה ראׁש ְֲִִִִֵֵֵֵַָָֹלפני
ׁשביעית. ּכספיחי הן הרי מּכאן, ְְֲִִִִִֵֵֵָָּפחֹות

הּׁשנה ראׁש לפני הקׁשּו אם - לזרע ׁשּקּימן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּדלּועין
מּפרֹות ׁשהן ּבּׁשביעית; לקּימן מּתר - אדם מּלאכל ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻונפסלּו

ׁשביעית ּכספיחי אסּורין הקׁשּו, לא ואם וכןׁשּׁשית. . ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֹ
לקּימן מּתר הּׁשנה, ראׁש לפני ׁשהקׁשּו ּכּלן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻֻהּירקֹות
ספיחים. מּׁשּום לקּימן אסּור רּכים, היּו ואם ְְְְְִִִִִִִַַַָָָּבּׁשביעית;
ּבארץ מּניחֹו אּלא הּלּוף, את לׁשרׁש אֹותֹו מחּיבין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואין
ואין מּתר. ׁשביעית, למֹוצאי צמח אם ׁשהּוא; ְְְְִִִֵֵֶַָָָֻּכמֹות

הּקנּדס את לׁשרׁש אֹותֹו קוץ]מחּיבין ּבעלין;[מין ּגֹוזז אּלא , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
מּתר. ׁשביעית, למֹוצאי צמח ְְְִִִֵַָָָֻואם

ּופּואה הּקיצֹונים ּבצלים וכן ׁשביעית, ערב ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָלּוף
אדום] לצבע לעקר[עץ מּתר - ׁשביעית לפני ְְְְֲִִִִֵֶַָֹֻׁשּנגמרּו

מּׁשּום ּבזה ואין מּתכת, ׁשל ּבקרּדּמֹות ּבּׁשביעית ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻאֹותן
הארץ. ֲֶַָָעבֹודת

- וצמחּו ּבּׁשביעית, ּגׁשמים עליהן ׁשּירדּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָהּבצלים
ואם מּתרין. אּלּו הרי ירּקין, ׁשּלהן ׁשהעלין זמן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻּכל
העלין, ואֹותן ּבארץ; ּכנטּועין אּלּו הרי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָהׁשחירּו,

ספיחין מּׁשּום עצמןאסּורין הּבצלים ,ּכ ּובין ּכ ּובין . ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָ
עֹומדין. ְְִֵֶָּבהּתרן

ּגּדּוליו ורּבּו ּבּׁשמינית, ּונטעֹו ּבּׁשביעית, ׁשעקרֹו ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָּבצל
הֹואיל הּכל; והּתר עּקרֹו, את ּגּדּוליו העלּו - עּקרֹו ְֱִִִִֶֶַַַָָָֹֻעל
קרקע ידי על ּבּטלתּה ּכ קרקע, ידי על אּסּורּה .ּוׁשביעית ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָ

           
      

אֹותן יאסף לא - ּבּׁשביעית האילן ׁשּיֹוציא ְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹֹהּפרֹות
לא נזיר עּנבי "את ׁשּנאמר: ׁשנה, ּבכל ׁשאֹוסף ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹּכדר
ּכדר ׁשּבצר אֹו האילן, לעבֹודת ּבצר ואם ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹתבצר";

לֹוקה. - ְִֶַהּבֹוצרים

קֹוצין אין - ׁשביעית ׁשל ּתאנים עֹוׂשה? ְְְִִִִֵֵֵֶֶַוכיצד
ולא[מייבשין] ּבחרּבה; אֹותן מיּבׁש אבל ּבּמקצה, ְְְְְֲֵֶַַָָָָָֹֻאֹותן

ּבערבה הּוא ּדֹור אבל ּבּגת, ענבים ולא[קערה]ידר ; ְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָֹֹ
קטן לבד ּומכניס הּוא ּכֹותׁש אבל הּבד, ּבתֹו זיתים ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָיעׂשה
ּבׁשאר וכן קטּנה. לבד ּומכניס הּבד, ּבבית וטֹוחן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָּביֹותר;

מׁשּנה. לׁשּנֹות, ׁשּיכֹול ּכל - ְְְִֶֶַַַָָָהּדברים

הארץ ּׁשּתֹוציא מה ּכל להׁשמיט עׂשה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמצות
וכל ּונטׁשּתּה". ּתׁשמטּנה "והּׁשביעית, ׁשּנאמר: ְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָּבּׁשביעית,

סג אֹו ּכרמֹו מצות[גודר]הּנֹועל ּבּטל - ּבּׁשביעית ׂשדהּו ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ
יפקיר אּלא ּביתֹו; לתֹו ּפרֹותיו ּכל אסף אם וכן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָעׂשה;
אביני "ואכלּו ׁשּנאמר: - מקֹום ּבכל ׁשוין הּכל ויד ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹהּכל,
מן ׁשּמביאין ּכדר ּביתֹו, לתֹו מעט להביא לֹו ויׁש ."ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָעּמ
הביא ואם יין; ּכּדי עׂשרה חמׁש ׁשמן, ּכּדי חמׁש - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָההפקר

מּתר. מּזה, ִֵֶָָֻיתר

ּבלבד יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת ׁשביעית ,אין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
הּבית ּבפני ּבין - וגֹו'" הארץ אל תבאּו "ּכי [בזמןׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּבית.המקדש] ּבפני ׁשּלא ּבין ,ְִִֵֵֶַַֹ

,ּכזיב עד ּבבל עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו ּבעבֹודה;ּכל אסּור ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבאכילה אסּורין ּבֹו, ׁשּצֹומחין הּספיחין ׁשּלאוכל וכל . ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָֹ

ועד מּכזיב ׁשהּוא ּבלבד, מצרים עֹולי אּלא ּבֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָהחזיקּו
ּבעבֹודה אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - אמנה ועד ְֲֲִֶַַַַַָָָָָָהּנהר
ּומהּנהר ּבאכילה. מּתרין ּבֹו ׁשּצֹומחין הּספיחין ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻּבּׁשביעית,

ּבּׁשביעית. ּבעבֹודה מּתר והלאה, ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָֻּומאמנה

דוד]סּוריה שכבש ׁשביעית[מקומות ׁשאין ּפי על אף - ְְִִִֵֶַַָ
ּבעבֹודה אסּורה ׁשּתהיה עליה ּגזרּו הּתֹורה, מן ּבּה ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָנֹוהגת
יׂשראל, ארץ יּניחּו ׁשּלא ּכדי יׂשראל; ּכארץ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבּׁשביעית
- וׁשנער ּומצרים ּומֹואב עּמֹון אבל ׁשם. ויׁשּתּקעּו ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָוילכּו
ׁשביעית אין מּדבריהם, ּבמעׂשרֹות חּיבין ׁשהן ּפי על ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָאף

ּבהן. ֶֶֶָנֹוהגת

מּדבריהם ּבּה נֹוהגת ׁשביעית הּירּדן, .עבר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ּבאכילה; מּתרין - סּוריה ּוספיחי הּירּדן עבר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻּוספיחי
ׁשהחזיקּו יׂשראל מארץ חמּורין אּלּו ארצֹות יהיּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹלא

מצרים. עֹולי ְִִֵַָּבּה

- ּבּׁשביעית ּוזרעּה יׂשראל, ּבארץ קרקע ׁשּקנה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּגֹוי
עֹוברי מּפני אּלא הּספיחין, על ּגזרּו ׁשּלא מּתרין; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּפרֹותיה
עליהן. ׁשּנגזר ּכדי הּׁשביעית על מצּוין אינן והּגֹוים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻעברה,

עליהן מֹוׁשיבין - לּספר הּסמּוכֹות יׂשראל ארץ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָעירֹות
ׁשביעית ּפרֹות ויבּוזּו ּגֹוים יפּוצּו ׁשּלא ּכדי .ׁשֹומר, ְְְִִִֵֵֵֶָָֹ

    
,ּולסיכה ולׁשתּיה, לאכילה, נּתנּו ׁשביעית ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָּפרֹות

הּׁשמּועה מּפי ולצביעה; הּנר, ממשהּולהדלקת [מסורת ְְְְְִִִִֵַַַַָָָ
צבע.רבינו] ּבּה ולצּבע הּנר להדלקת אף "ּתהיה", ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלמדּו:

לאכל ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל ּכיצד? ולׁשתּיה ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכילה
ׁשני. ּומעׂשר ּתרּומה ּכדין לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָולׁשּתֹות

ּבתרּומה מׁשּנה ׁשאינֹו ּכדר מּברּיתן, ּפרֹות יׁשּנה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹולא
מבּׁשל;ּומעׂשר אֹותֹו יאכל לא חי, להאכל ׁשּדרּכֹו ּדבר : ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻ

,לפיכ חי. אֹותֹו אֹוכלין אין מבּׁשל, להאכל ׁשּדרּכֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻודבר
ׁשּנפסד ּתבׁשיל לאכל מּטּפל אינֹו ּבהמה. אכלי ׁשֹולקין ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאין

ּומעׂשר. ּבתרּומה אֹוכל ׁשאינֹו ּכדר ׁשעּפׁשה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוהּפת

ׁשּלא ּתרּומה, ׁשל ּבׁשמן ׁשביעית ׁשל ירק מבּׁשלין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹואין
ּפסּול לידי מּתר,יביאּנּו - מּיד ואכלֹו מעט ּבּׁשל ואם ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻ

ּפסּול. לידי לבֹוא ּכדי הּניחֹו לא ְְֲִִִֵֵֵֶָֹׁשהרי

אֹותן מאכילין אין אדם, למאכל המיחדים ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֻּפרֹות
לתחת מאליה הּבהמה הלכה ּולעֹופֹות; לחּיה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָלבהמה

להחזירּה אֹותֹו מחּיבין אין - ואכלה ׁשּנאמר:הּתאנה, , ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
לאכל". ּתבּואתּה כל ּתהיה ּבארצ אׁשר ולחּיה ולבהמּת"ְְְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

יין יסּו לא ;לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר לסּו ּכיצד? ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹלסיכה
אתוׁשמן יפּטם ולא הּׁשמן. את הּוא ס אבל [וחמץ], ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
הּוא[בבשמים]הּׁשמן ס אבל ּבּמרחץ; יסּו ולא , ְְֲֶֶֶַַָָָָֹ

ונכנס. ְְִִַָמּבחּוץ,

חֹוסמין אין - ׁשביעית ׁשל סותמים]וׁשמן [חוריםּבֹו[- ְְְִִִֵֶֶֶ
סכיןשל] ואין וסנּדל. מנעל ּבֹו סכין ואין וכירים, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּתּנּור

ּבידים מׁשפׁשפֹו ּבׂשרֹו, על נפל טמאֹות; ּבידים ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָאֹותֹו
רגלֹו הּוא ס אבל הּמנעל, ּבתֹו רגלֹו יסּו ולא ְְְְְְֲִֵַַַָָָָֹטמאֹות.

וסך הּמנעל. קטבּוליאולֹובׁש ּגּבי על ּומתעּגל ּגּופֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ
לסיכה] .[טבלה

ׁשביעית ּבׁשמן הּנר את ׁשּמדליק ּכיצד? הּנר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלהדלקת
ּבׁשמן ׁשמן ׁשהחליף אֹו אחר, ׁשמן ּבֹו ולקח מכרֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעצמֹו;
ׁשביעית ּבדמי מדליקין ׁשאין ּבהדלקה; אסּורין ׁשניהן -. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבנר. מדליקֹו אּלא הּמדּורה, לתֹו הּׁשמן יּתן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹולא
ּפי על אף - ּבהן לצּבע ׁשּדרּכן ּדברים ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלצביעה

צֹובעין לא אבל לאדם; ּבהן צֹובעין אדם, מאכלי ְְְֲֳִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹׁשהן
ׁשאין - ּבהמה מאכלי אפּלּו ׁשביעית, מּפרֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָלבהמה

ּבהמה צבעי על חלה ׁשביעית .קדּׁשת ְְְְִִִֵֵַַָָָֻ
ואהל ּברית ּכגֹון ּכבסים, צמחים]מיני קדּׁשת[מיני - ְְְְִִִֵַָָָֹֻ

ׁשּבת "והיתה ׁשּנאמר: ּבהן, ּומכּבסין עליהן, חלה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשביעית
ּבפרֹות מכּבסין אין אבל צרכיכם. לכל - לכם" ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהארץ

מלּוגמה עֹוׂשין ואין "והיתה[תרופה]ׁשביעית, ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָ
ולא לזּלּוף, ולא למלּוגמה, לא לאכלה", לכם הארץ ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשּבת

מקיא]להקיא שע"י משקה למׁשרה[מין ולא לשרות, -] ְְְְִִָָֹ
ביין] לכביסה.פשתן ולא ,ְְִִָֹ

ׁשביעית ּבפרֹות אמרּו ּגדֹול מיחדּכלל ׁשהּוא ּכל : ְְְְְִִֵֶָָָָֹֻ
- ּבהן וכּיֹוצא וענבים ּותאנים חּטים ּכגֹון אדם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָלמאכל
ואפּלּו ּבהן וכּיֹוצא רטּיה אֹו מלּוגמה מּמּנּו עֹוׂשין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָאין
לכם, מיחד ׁשהּוא ּכל לאכלה", "לכם ׁשּנאמר: ְְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלאדם,
אדם, למאכל מיחד ׁשאינֹו וכל לרפּואה; ולא לאכלה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻיהיה
לאדם, מלּוגמה מהן עֹוׂשין - הרּכים ודרּדרים קֹוצים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּכגֹון
לבהמה, ולא לאדם לא מיחד ׁשאינֹו וכל לבהמה. לא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹֹֹֻאבל
ּבמחׁשבּתֹו: ּתלּוי הּוא הרי - והּקרנית והאזֹוב הּסיאה ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָּכגֹון
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אֹותן יאסף לא - ּבּׁשביעית האילן ׁשּיֹוציא ְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹֹהּפרֹות
לא נזיר עּנבי "את ׁשּנאמר: ׁשנה, ּבכל ׁשאֹוסף ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹּכדר
ּכדר ׁשּבצר אֹו האילן, לעבֹודת ּבצר ואם ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹתבצר";

לֹוקה. - ְִֶַהּבֹוצרים

קֹוצין אין - ׁשביעית ׁשל ּתאנים עֹוׂשה? ְְְִִִִֵֵֵֶֶַוכיצד
ולא[מייבשין] ּבחרּבה; אֹותן מיּבׁש אבל ּבּמקצה, ְְְְְֲֵֶַַָָָָָֹֻאֹותן

ּבערבה הּוא ּדֹור אבל ּבּגת, ענבים ולא[קערה]ידר ; ְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָֹֹ
קטן לבד ּומכניס הּוא ּכֹותׁש אבל הּבד, ּבתֹו זיתים ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָיעׂשה
ּבׁשאר וכן קטּנה. לבד ּומכניס הּבד, ּבבית וטֹוחן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָּביֹותר;

מׁשּנה. לׁשּנֹות, ׁשּיכֹול ּכל - ְְְִֶֶַַַָָָהּדברים

הארץ ּׁשּתֹוציא מה ּכל להׁשמיט עׂשה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמצות
וכל ּונטׁשּתּה". ּתׁשמטּנה "והּׁשביעית, ׁשּנאמר: ְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָּבּׁשביעית,

סג אֹו ּכרמֹו מצות[גודר]הּנֹועל ּבּטל - ּבּׁשביעית ׂשדהּו ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ
יפקיר אּלא ּביתֹו; לתֹו ּפרֹותיו ּכל אסף אם וכן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָעׂשה;
אביני "ואכלּו ׁשּנאמר: - מקֹום ּבכל ׁשוין הּכל ויד ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹהּכל,
מן ׁשּמביאין ּכדר ּביתֹו, לתֹו מעט להביא לֹו ויׁש ."ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָעּמ
הביא ואם יין; ּכּדי עׂשרה חמׁש ׁשמן, ּכּדי חמׁש - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָההפקר

מּתר. מּזה, ִֵֶָָֻיתר

ּבלבד יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת ׁשביעית ,אין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
הּבית ּבפני ּבין - וגֹו'" הארץ אל תבאּו "ּכי [בזמןׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּבית.המקדש] ּבפני ׁשּלא ּבין ,ְִִֵֵֶַַֹ

,ּכזיב עד ּבבל עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו ּבעבֹודה;ּכל אסּור ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבאכילה אסּורין ּבֹו, ׁשּצֹומחין הּספיחין ׁשּלאוכל וכל . ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָֹ

ועד מּכזיב ׁשהּוא ּבלבד, מצרים עֹולי אּלא ּבֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָהחזיקּו
ּבעבֹודה אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - אמנה ועד ְֲֲִֶַַַַַָָָָָָהּנהר
ּומהּנהר ּבאכילה. מּתרין ּבֹו ׁשּצֹומחין הּספיחין ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻּבּׁשביעית,

ּבּׁשביעית. ּבעבֹודה מּתר והלאה, ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָֻּומאמנה

דוד]סּוריה שכבש ׁשביעית[מקומות ׁשאין ּפי על אף - ְְִִִֵֶַַָ
ּבעבֹודה אסּורה ׁשּתהיה עליה ּגזרּו הּתֹורה, מן ּבּה ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָנֹוהגת
יׂשראל, ארץ יּניחּו ׁשּלא ּכדי יׂשראל; ּכארץ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבּׁשביעית
- וׁשנער ּומצרים ּומֹואב עּמֹון אבל ׁשם. ויׁשּתּקעּו ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָוילכּו
ׁשביעית אין מּדבריהם, ּבמעׂשרֹות חּיבין ׁשהן ּפי על ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָאף

ּבהן. ֶֶֶָנֹוהגת

מּדבריהם ּבּה נֹוהגת ׁשביעית הּירּדן, .עבר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ּבאכילה; מּתרין - סּוריה ּוספיחי הּירּדן עבר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻּוספיחי
ׁשהחזיקּו יׂשראל מארץ חמּורין אּלּו ארצֹות יהיּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹלא

מצרים. עֹולי ְִִֵַָּבּה

- ּבּׁשביעית ּוזרעּה יׂשראל, ּבארץ קרקע ׁשּקנה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּגֹוי
עֹוברי מּפני אּלא הּספיחין, על ּגזרּו ׁשּלא מּתרין; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּפרֹותיה
עליהן. ׁשּנגזר ּכדי הּׁשביעית על מצּוין אינן והּגֹוים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻעברה,

עליהן מֹוׁשיבין - לּספר הּסמּוכֹות יׂשראל ארץ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָעירֹות
ׁשביעית ּפרֹות ויבּוזּו ּגֹוים יפּוצּו ׁשּלא ּכדי .ׁשֹומר, ְְְִִִֵֵֵֶָָֹ

    
,ּולסיכה ולׁשתּיה, לאכילה, נּתנּו ׁשביעית ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָּפרֹות

הּׁשמּועה מּפי ולצביעה; הּנר, ממשהּולהדלקת [מסורת ְְְְְִִִִֵַַַַָָָ
צבע.רבינו] ּבּה ולצּבע הּנר להדלקת אף "ּתהיה", ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלמדּו:

לאכל ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל ּכיצד? ולׁשתּיה ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכילה
ׁשני. ּומעׂשר ּתרּומה ּכדין לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָולׁשּתֹות

ּבתרּומה מׁשּנה ׁשאינֹו ּכדר מּברּיתן, ּפרֹות יׁשּנה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹולא
מבּׁשל;ּומעׂשר אֹותֹו יאכל לא חי, להאכל ׁשּדרּכֹו ּדבר : ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻ

,לפיכ חי. אֹותֹו אֹוכלין אין מבּׁשל, להאכל ׁשּדרּכֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻודבר
ׁשּנפסד ּתבׁשיל לאכל מּטּפל אינֹו ּבהמה. אכלי ׁשֹולקין ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאין

ּומעׂשר. ּבתרּומה אֹוכל ׁשאינֹו ּכדר ׁשעּפׁשה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוהּפת

ׁשּלא ּתרּומה, ׁשל ּבׁשמן ׁשביעית ׁשל ירק מבּׁשלין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹואין
ּפסּול לידי מּתר,יביאּנּו - מּיד ואכלֹו מעט ּבּׁשל ואם ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻ

ּפסּול. לידי לבֹוא ּכדי הּניחֹו לא ְְֲִִִֵֵֵֶָֹׁשהרי

אֹותן מאכילין אין אדם, למאכל המיחדים ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֻּפרֹות
לתחת מאליה הּבהמה הלכה ּולעֹופֹות; לחּיה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָלבהמה

להחזירּה אֹותֹו מחּיבין אין - ואכלה ׁשּנאמר:הּתאנה, , ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
לאכל". ּתבּואתּה כל ּתהיה ּבארצ אׁשר ולחּיה ולבהמּת"ְְְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

יין יסּו לא ;לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר לסּו ּכיצד? ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹלסיכה
אתוׁשמן יפּטם ולא הּׁשמן. את הּוא ס אבל [וחמץ], ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
הּוא[בבשמים]הּׁשמן ס אבל ּבּמרחץ; יסּו ולא , ְְֲֶֶֶַַָָָָֹ

ונכנס. ְְִִַָמּבחּוץ,

חֹוסמין אין - ׁשביעית ׁשל סותמים]וׁשמן [חוריםּבֹו[- ְְְִִִֵֶֶֶ
סכיןשל] ואין וסנּדל. מנעל ּבֹו סכין ואין וכירים, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּתּנּור

ּבידים מׁשפׁשפֹו ּבׂשרֹו, על נפל טמאֹות; ּבידים ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָאֹותֹו
רגלֹו הּוא ס אבל הּמנעל, ּבתֹו רגלֹו יסּו ולא ְְְְְְֲִֵַַַָָָָֹטמאֹות.

וסך הּמנעל. קטבּוליאולֹובׁש ּגּבי על ּומתעּגל ּגּופֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ
לסיכה] .[טבלה

ׁשביעית ּבׁשמן הּנר את ׁשּמדליק ּכיצד? הּנר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלהדלקת
ּבׁשמן ׁשמן ׁשהחליף אֹו אחר, ׁשמן ּבֹו ולקח מכרֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעצמֹו;
ׁשביעית ּבדמי מדליקין ׁשאין ּבהדלקה; אסּורין ׁשניהן -. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבנר. מדליקֹו אּלא הּמדּורה, לתֹו הּׁשמן יּתן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹולא
ּפי על אף - ּבהן לצּבע ׁשּדרּכן ּדברים ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלצביעה

צֹובעין לא אבל לאדם; ּבהן צֹובעין אדם, מאכלי ְְְֲֳִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹׁשהן
ׁשאין - ּבהמה מאכלי אפּלּו ׁשביעית, מּפרֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָלבהמה

ּבהמה צבעי על חלה ׁשביעית .קדּׁשת ְְְְִִִֵֵַַָָָֻ
ואהל ּברית ּכגֹון ּכבסים, צמחים]מיני קדּׁשת[מיני - ְְְְִִִֵַָָָֹֻ

ׁשּבת "והיתה ׁשּנאמר: ּבהן, ּומכּבסין עליהן, חלה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשביעית
ּבפרֹות מכּבסין אין אבל צרכיכם. לכל - לכם" ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהארץ

מלּוגמה עֹוׂשין ואין "והיתה[תרופה]ׁשביעית, ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָ
ולא לזּלּוף, ולא למלּוגמה, לא לאכלה", לכם הארץ ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשּבת

מקיא]להקיא שע"י משקה למׁשרה[מין ולא לשרות, -] ְְְְִִָָֹ
ביין] לכביסה.פשתן ולא ,ְְִִָֹ

ׁשביעית ּבפרֹות אמרּו ּגדֹול מיחדּכלל ׁשהּוא ּכל : ְְְְְִִֵֶָָָָֹֻ
- ּבהן וכּיֹוצא וענבים ּותאנים חּטים ּכגֹון אדם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָלמאכל
ואפּלּו ּבהן וכּיֹוצא רטּיה אֹו מלּוגמה מּמּנּו עֹוׂשין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָאין
לכם, מיחד ׁשהּוא ּכל לאכלה", "לכם ׁשּנאמר: ְְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלאדם,
אדם, למאכל מיחד ׁשאינֹו וכל לרפּואה; ולא לאכלה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻיהיה
לאדם, מלּוגמה מהן עֹוׂשין - הרּכים ודרּדרים קֹוצים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּכגֹון
לבהמה, ולא לאדם לא מיחד ׁשאינֹו וכל לבהמה. לא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹֹֹֻאבל
ּבמחׁשבּתֹו: ּתלּוי הּוא הרי - והּקרנית והאזֹוב הּסיאה ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָּכגֹון
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לאכילה, עליו חׁשב ּכעצים; הּוא הרי לעצים, עליו ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָחׁשב
ּבהמה ּולמאכל אדם למאכל עליו חׁשב ּכפרֹות; הּוא ְְְְֲֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָהרי
מהן עֹוׂשין ׁשאין אדם, מאכל חמרי עליו נֹותנין -ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

אֹותן. ׁשֹולקין ׁשאין ּבהמה, מאכל וחמרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻמלּוגמה,

אכלי ּבהם ולּקח ּבהמה, ואכלי אדם אכלי למּכר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹֻמּתר
אכליאדם ּבהם לּקח ּבהמה, אכלי מֹוכרין אין אבל . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

אדם, אכלי מֹוכרין ׁשאין לֹומר צרי ואין אחרת, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהמה
אכלי החליף אֹו ּבהן, לקח ואם ּבהמה; אכלי ּבהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלּקח
עֹוׂשין ׁשאין אדם, ּכאכלי הם הרי - ּבהמה ּבאכלי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָאדם

לאדם. מלּוגמה ְְְֵֶָָָמהם

- ׁשביעית לחּוצהּפרֹות מהארץ אֹותן מֹוציאין אין ְְִִִִֵֵֵֶָָָָ
לסּוריה ואפּלּו דוד]לארץ, שכבש מאכילין[מקומות ואין . ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָ

ׂשכיר אֹו ׁשּבת, ׂשכיר היה ואם לׂשכיר; ולא לגֹוי, ְְְְְְִִִִַָָָָָֹאֹותן
הּוא הרי - עליו מזֹונֹותיו ׁשּקּצץ אֹו חדׁש, ׂשכיר אֹו ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשנה,
האכסניא את ּומאכילין אֹותֹו. ּומאכילין ּביתֹו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָּכאנׁשי

ׁשביעית. ְִִֵּפרֹות

ׁשּזה מּפני ׁשביעית, ּפרֹות לאּׁשה ּפֹוסקין ּדין ּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָאין
ּבעלּה מּׁשל היא נּזֹונת אבל ׁשביעית; מּפרֹות חֹוב .ּכמׁשּלם ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָ

:ׁשּנאמר - ּבסר ּכׁשהן ׁשביעית ּפרֹות אֹוספין ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַֹאין
ּתבּואתּה" את ּתבּואה;"ּתאכלּו ׁשּתעׂשה עד נאכלת אינּה , ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשאֹוכל ּכדר ּפּגין, ּכׁשהן ּבּׂשדה מעט מהן אֹוכל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאבל
ׁשּיּגיעּו עד ּביתֹו, ּבתֹו לאכל יכנס ולא ׁשבּוע. ׁשני ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבׁשאר

הּמעׂשרֹות. ְְַַַַלעֹונת

ּבּׂשדה האילן ּפרֹות לאכל מּתר יהיה ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּומאימתי
מּׁשּיזריחּו - ּתאנים ׁשל הּפּגין אֹוכל[יבהיקו]ּבּׁשביעית? , ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַ

מּׁשּיֹוציא - והּבסר ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשדה; ּפּתֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבהן
מ - הּזיתים ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשדה; אכלֹו ּׁשּיכניסּומים, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

הכניסּו ּבּׂשדה; ואֹוכל ּפֹוצע ׁשמן, רביעית זיתים ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָסאה
להכניס מּתר - ׁשליׁש הכניסּו ּבּׂשדה; וס ּכֹותׁש לג, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹֻחצי

הּמעׂשרֹות. לעֹונת הּגיעּו ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶַַַַלביתֹו,

.ּפרי ׁשּיהיה קדם ּבּׁשביעית, לעצים אילנֹות לקץ ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻמּתר
מפסיד ׁשהרי אֹותֹו, יקץ לא - ּפרי לעׂשֹות מּׁשּיתחיל ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹאבל

לאכלה" "לכם ונאמר: הֹוציאהאכל, ואם להפסד. ולא , ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
ׁשהרי אֹותֹו; לקץ מּתר - הּמעׂשרֹות לעֹונת והּגיעּו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֻּפרֹות

מּמּנּו. ׁשביעית ּדין ּובטל ּפרֹותיו, ְִִִִִֵֶַָָהֹוציא

- החרּובין ּבּׁשביעית? האילן קֹוצצין אין ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומאימתי
הענפים]מּׁשּיׁשלׁשלּו מּׁשּיּגרעּו[שיגדלו - והּגפנים [שיהיו, ְְְְְְִִִִֶֶַַָָ
גרעינים] מּׁשּינצּובהם - והּזיתים הניצנים], ּכל[שיראו ּוׁשאר , ְְִִֵֵֶַָָָ

הּכפנּיֹות את קֹוצצין ואין ּבסר. מּׁשּיֹוציאּו - [תמריםהאילנֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
בשלו] ּדרּכןשלא אין ואם ּפרי; הפסד ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבּׁשביעית,

ּכפנּיֹות. אֹותן לקץ מּתר ׁשיצין, אּלא ּתמרים ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹֻלהעׂשֹות

ראּוי ׁשהּוא מּפני ׁשביעית, ׁשל וקׁש ּתבן ׂשֹורפין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאין
ּבהמה ּובזּוגיןלמאכל ּבגפת מּסיקין אבל פסולת; -] ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָ

ׁשביעית.ענבים] ְִִֶׁשל

ּבּה לרחץ מּתר ׁשביעית, ׁשל וקׁש ּבתבן ׁשהּסקה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻמרחץ
ּבּה לרחץ אסּור הּוא, חׁשּוב אדם ואם ׁשּמאּבׂשכר; - ְְְִִֶָָָָָָָָֹ

ּבׁשבילֹו, נֹודף ריחּה להיֹות ּכדי אחרים ּדברים ּבּה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָיּסיקּו
ׁשביעית ּפרֹות מפסידין .ונמצאּו ְְְְְִִִִִֵַ

אין לזרים, ּבתרּומה ׁשּמּתרין והּגרעינין ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָֻהּקלּפין
ּכן אם אּלא ּכעצים, הן והרי עליהם; חלה ׁשביעית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻקדּׁשת

לצביעה והּקֹורראּויין ראוי. רך ובעודו הדקל [ראש ְְְִִִַָ
עליו.לאכילה] חלה ׁשביעית קדּׁשת ,ְְִִַָָָָֻ

- הּתבׁשיל לתֹו ּונתנן ׁשביעית, ׁשל ּתבלין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָהּצֹורר
ּבהן נׁשאר ואם ּדבר; לכל מּתרין אּלּו הרי טעמן, ּבטל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻאם

ׁשביעית ּבקדּׁשת הן עדין .טעם, ְְֲִִִִֵַַַַֻ

ולא הּכר, לתֹו לא ׁשביעית ׁשל וקׁש ּתבן נֹותנין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹאין
ּכמבער זה הרי נתן, ואם הּטיט; ׁשהּסיקּוהּולתֹו ּתּנּור . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹ

רביעה ּומּׁשּתרד יּוצן; ׁשביעית, ׁשל ּובקׁש [-ּבתבן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ
ּבתבןגשמים] וׂשֹורפין נהנין ׁשביעית, ּבמֹוצאי ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶָָׁשנּיה

ׁשביעית. ׁשל ְְִִֶַּובקׁש



       

ה'תש"ע תשרי י"ז שני יום

   
ּוׁשנים ּבּתֹורה, ׁשנים - ּבׁשּבת נאמרּו דברים ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָארּבעה

- ׁשּבּתֹורה הּנביאים. ידי על מפרׁשין והן סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּדברי
ו"ׁשמֹור""זכֹור" ּכבֹוד, - הּנביאים ידי על וׁשּנתּפרׁשּו ; ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

מכּבד" ה' לקדֹוׁש ענג, לּׁשּבת "וקראת ׁשּנאמר: .וענג, ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
על ׁשּמצוה חכמים ׁשאמרּו זה ּכבֹוד? הּוא ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָאיזה

מּפני ׁשּבת, ּבערב ּבחּמין ורגליו ידיו ּפניו לרחץ ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאדם
ראׁש, ּבכבד ויֹוׁשב ּבציצית, ּומתעּטף הּׁשּבת. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֹּכבֹוד
לקראת יֹוצא ׁשהּוא ּכמֹו הּׁשּבת, ּפני להקּבלת ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָמיחל

ּבערבהּמל ּתלמידיהן מקּבצין היּו הראׁשֹונים וחכמים . ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּבת לקראת ונצא 'ּבֹואּו ואֹומרין: ּומתעּטפין ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָׁשּבת,
'הּמל. ֶֶַ

נקּיה ּכסּות ׁשּילּבׁש הּׁשּבת, מלּבּוׁשּומּכבֹוד יהיה ולא . ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ
להחל לֹו אין ואם החל; ּכמלּבּוׁש מׁשלׁשלהּׁשּבת יף, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָֹ

קפלי] החל.טּליתֹו[מפשיל ּכמלּבּוׁש מלּבּוׁשֹו יהא ׁשּלא ּכדי , ְְְְְִֵֵֶַַַַֹֹ
הּׁשּבת ּכבֹוד מּפני ּבחמיׁשי, מכּבסין העם ׁשּיהּו ּתּקן, .ועזרא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּומׁשּתה סעּודה לקּבע לאירוסין]אסּור ּבערב[כגון ְְְְִִֶֶֶַָָֹ
הּׁשּבת ּכבֹוד מּפני עדׁשּבת, ולׁשּתֹות לאכל ּומּתר . ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָֹֻ

מןׁשּתחׁש אדם ׁשּיּמנע הּׁשּבת מּכבֹוד כן, ּפי על ואף ; ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּכׁשהּוא לּׁשּבת ׁשּיּכנס ּכדי סעּודה, מּלקּבע ומעלה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמנחה

לאכל .מתאּוה ְֱִֶֶַֹ

           
      

ׁשאינֹו ּפי על ואף הּׁשּבת, ּבערב ׁשלחנֹו אדם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמסּדר
ואף ׁשּבת, ּבמֹוצאי ׁשלחנֹו מסּדר וכן לכּזית; אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻצרי
ּבכניסתֹו לכּבדֹו ּכדי - לכּזית אּלא צרי ׁשאינֹו ּפי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעל

הּׁשּבת;ּוביציאתֹו לכבֹוד יֹום מּבעֹוד ּביתֹו לתּקן וצרי . ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
אּלּו ׁשּכל - מּצעת ּומּטה ,ערּו וׁשלחן ּדלּוק, נר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻויהיה

הן ׁשּבת .לכבֹוד ְִֵַָ

לּקח ּדרּכֹו ואין ּביֹותר, חׁשּוב אדם ׁשהיה ּפי על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָאף
חּיב - ׁשּבּבית ּבמלאכֹות להתעּסק ולא הּׁשּוק, מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּדברים
ּכבֹודֹו. הּוא ׁשּזה ּבגּופֹו, הּׁשּבת לצר ׁשהם ּדברים ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹלעׂשֹות
לבּׁשל העצים מפּצל ׁשהיה מי מהם - הראׁשֹונים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָחכמים
ּגֹודל אֹו ּבׂשר, מֹולח אֹו מבּׁשל, ׁשהיה מי ּומהם ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהן,

יֹוצא[שוזר] ׁשהיה מי ּומהם נרֹות, מדליק אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַָָּפתילֹות,
לׁש צרי ׁשהּוא דברים עלוקֹונה אף ּומׁשקה, מּמאכל ּבת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

מׁשּבח זה הרי זה, ּבדבר הּמרּבה וכל .ּבכ ּדרּכֹו ׁשאין .ּפי ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

לתּקן ׁשּצרי חכמים ׁשאמרּו זה עּנּוג? הּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאיזה
הּכל - לׁשּבת הּכל מבּׂשם, ּומׁשקה ּביֹותר, ׁשמן ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֻּתבׁשיל

אדם ׁשל ממֹונֹו ּובתּקּוןלפי ׁשּבת ּבהֹוצאת הּמרּבה וכל . ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ
מׁשּבח זה הרי וטֹובים, רּבים מּׂשגת,מאכלים ידֹו אין ואם . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ׁשלק עׂשה שהוא]אפּלּו כל ּבֹו[תבשיל ּכבֹודוכּיֹוצא מּׁשּום ְְֲִִֵֶֶַָָ
ולׁשאל לעצמֹו להצר חּיב ואינֹו ׁשּבת; ענג זה הרי - ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהּׁשּבת

ׁשּבת ּבמאכל להרּבֹות ּכדי חכמיםמאחרים אמרּו ; ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָ
לּברּיֹות' ּתצטר ואל ּכחל, ׁשּבּת 'עׂשה .הראׁשֹונים: ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹ

צרי - ּכׁשּבת ימיו ּכל והרי ועׁשיר, ענג ׁשהיה ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹמי
לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם החל. מּמאכל ׁשּבת מאכל ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹלׁשּנֹות
ואם מאחר; להקּדים, רגיל היה אם האכילה: זמן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָמׁשּנה

מקּדים לאחר, רגיל .היה ְְִִֵַַָָָ

,ערבית אחת - ּבׁשּבת סעּודֹות ׁשלׁש לאכל אדם ְְְֱִֶַַַַַָָָָָֹֹחּיב
ּבמנחה ואחת ׁשחרית, להּזהרואחת וצרי ּבׁשלׁש. ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹ

הּמתּפרנס עני ואפּלּו ּכלל; מהן יפחֹות ׁשּלא אּלּו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹסעּודֹות
סעּודֹות ׁשלׁש סֹועד הּצדקה, מרבמן חֹולה היה ואם . ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

מתעּנההאכילה ׁשהיה אֹו חלום], תענית ּפטּור[כגון - ְֲִִֶֶַָָָָָ
סעּודֹות עלמּׁשלׁש מּׁשלׁשּתן סעּודה ּכל לקּבע וצרי . ְְְְְְִִִִַַָָָָָָֹֹ

כּכרֹותהּיין ׁשּתי על ולבצע טֹובים, ּבימים וכן .. ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹ
,והּוא - לּה הּוא עּנּוג ּבׁשּבת, יין ּוׁשתּית ּבׂשר ְְְֲִִִִַַַַָָָָאכילת

מּׂשגת ידֹו ּבׁשּבתׁשּתהיה הּיין על סעּודה לקּבע ואסּור . ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
טֹובים הּמדרׁשּובימים ּבית מנהגּבׁשעת הּוא ּכ אּלא ; ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

ּבבית ּומּוסף ׁשחרית ּבׁשּבת אדם יתּפּלל ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָהּצּדיקים:
לבית ויל ׁשנּיה, סעּודה ויסעד לביתֹו ויבֹוא ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹהּכנסת,

הּמנחה עד ויׁשמע יקרא ואחרהּמדרׁש, מנחה; ויתּפּלל , ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָ
עד ויׁשּתה ויאכל הּיין, על ׁשליׁשית סעּודה יקּבע ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹּכ

ׁשּבת. ֵַָָמֹוצאי

מּׁשלׁש יֹותר ׁשּבתֹות ּבערבי ׁשּיהּל לאדם לֹו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאסּור
רב, הּיֹום ועֹוד לביתֹו ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום, מּתחּלת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָּפרסאֹות
ׁשהּיֹום יֹודעין ביתֹו אנׁשי אין ׁשהרי - לׁשּבת סעּודה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָויכין
מתארח היה אם לֹומר, צרי ואין לֹו. להכין ּכדי ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָיבֹוא,
ּדבר להם הכינּו ׁשּלא מּפני מבּיׁשן, ׁשהּוא - אחרים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאצל

לאֹורחים .הראּוי ְְִָָ

רחמים ּולבּקׁש ּולהתחּנן ולזעק להתעּנֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹאסּור
ּומתריעיןּבׁשּבת מתעּנין ׁשהּצּבּור הּצרֹות מן ּבצרה ואפּלּו ; ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָ

ּבימים ולא ּבׁשּבת, מתריעין ולא מתעּנין אין - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹעליהן
ספינהטֹובים אֹו נהר, אֹו ּגֹוים ׁשהּקיפּוה מעיר חּוץ ; ְִִִִִִֵֶָָָָ

ׁשּמתריעין[מיטלטלת]הּמּטרפת - עליהן[תוקעים]ּבּים ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
רחמים עליהן ּומבּקׁשין ּומתחּננין אֹותן, לעזר .ּבׁשּבת ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ

קדם ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ּגֹוים, ׁשל עירֹות על צרין ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹאין
ולא עליהם, הּמלחמה אנׁשי ּדעת ׁשּתתיּׁשב ּכדי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּׁשּבת,

ּבּׁשּבת ּוטרּודים מבהלים זהיהיּו ּומּפני מפליגין. אין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
ׁשּתתיּׁשב ּכדי הּׁשּבת, קדם ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבספינה

מּדי יֹותר יצטער ולא הּׁשּבת, קדם עליו ולדברּדעּתֹו ; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ
עּמֹו ּופֹוסק ׁשּבת, ּבערב אפּלּו ּבּים מפליג [עםמצוה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשֹובתהנכרי] ואינֹו כאןלׁשּבת, אין בהסכם עמד לא [אם ְְִֵֵֹ
לצידֹוןאיסור] ּומּצר סמוכים]. אפּלּו[מקומות - ּבהן וכּיֹוצא ְְֲִִִֵֶַָֹ

ׁשּנהגּו ּומקֹום ׁשּבת; ּבערב להפליג מּתר הרׁשּות ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻלדברי
מפליגין אין ּכלל, ׁשּבת ּבערב יפליגּו .ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

עֹונת ,לפיכ הּוא; ׁשּבת מענג הּמּטה, ְְִִִֵֶַַַַָָָֹּתׁשמיׁש
ׁשּבת ללילי ׁשּבת מּלילי הּבריאים, חכמים ּומּתרּתלמידי . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻ

ולא חֹובל מּׁשּום ּבזה ואין ּבׁשּבת, לכּתחּלה ּבתּולה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹלבעל
לּה צער .מּׁשּום ִַַָ

ּכנגד ׁשקּולה מהן, אחת ּכל - זרה ועבֹודה ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשּבת
הּתֹורה מצוֹות ּכל הּקדֹוׁשׁשאר ׁשּבין האֹות היא והּׁשּבת ; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

לעֹולם ּובינינּו, הּוא ׁשארּברּו על העֹובר ּכל ,לפיכ . ְְְִֵֵֵַָָָָָָ
ׁשּבת המחּלל אבל יׂשראל; רׁשעי ּבכלל הּוא הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָהּמצוֹות,
ּכגֹוים ּוׁשניהם - זרה עבֹודה ּכעֹובד הּוא הרי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָּבפרהסיא,

ּדבריהם .לכל ְְִֵֶָ
יעׂשה אנֹוׁש "אׁשרי ואֹומר: הּנביא מׁשּבח ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ

וגֹו' מחּללֹו" ׁשּבת ׁשמר - ּבּה יחזיק אדם ּובן וכלּזאת, . ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
- ּכחֹו ּכפי ּומעּנגּה ּומכּבדּה ּכהלכתּה, הּׁשּבת את ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהמׁשּמר
הּׂשכר על יתר הּזה, ּבעֹולם ׂשכרֹו ּבּקּבלה מפרׁש ְְְֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹּכבר

הּבא לעֹולם ה',הּצפּון על ּתתעּנג "אז ׁשּנאמר: , ְֱִֶֶַַַַַַָָָָָ
- אבי יעקב נחלת והאכלּתי ארץ; ּבמתי על ְְְְְֲֲֲֳִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹוהרּכבּתי

ּדּבר" ה' ּפי .ּכי ִִִֵ
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע תשרי י"ח שלישי יום

 
ּובאּור הּמנין. מן ואינּה סֹופרים, מּדברי אחת עׂשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמצות

אּלּו. ּבפרקים זֹו ְְִִִֵָָמצוה

   
לעצמֹו ּבבית מהן אחד ּכל הרּבה, ׁשכנים ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחצר

החצר, ּבכל לטלטל מּתרין ּכּלן ׁשּיהיּו הּוא, ּתֹורה ּדין -ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻֻ
רׁשּות החצר ׁשּכל מּפני לּבּתים; ּומהחצר לחצר, ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּומּבּתים

ּבכּלּה לטלטל ׁשּמּתר אחת, ּבמבֹויהּיחיד הּדין וכן .-] ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻ
בתים] כמה שבהם לחצרות נכנסים שממנו לֹורחוב [-ׁשּיׁש ֵֶ

הפתוח] לדופן]לחיבצד מחובר ניצב עמוד קֹורה[- [-אֹו ְִָ



עז            
      

ׁשאינֹו ּפי על ואף הּׁשּבת, ּבערב ׁשלחנֹו אדם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמסּדר
ואף ׁשּבת, ּבמֹוצאי ׁשלחנֹו מסּדר וכן לכּזית; אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻצרי
ּבכניסתֹו לכּבדֹו ּכדי - לכּזית אּלא צרי ׁשאינֹו ּפי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעל

הּׁשּבת;ּוביציאתֹו לכבֹוד יֹום מּבעֹוד ּביתֹו לתּקן וצרי . ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
אּלּו ׁשּכל - מּצעת ּומּטה ,ערּו וׁשלחן ּדלּוק, נר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻויהיה

הן ׁשּבת .לכבֹוד ְִֵַָ

לּקח ּדרּכֹו ואין ּביֹותר, חׁשּוב אדם ׁשהיה ּפי על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָאף
חּיב - ׁשּבּבית ּבמלאכֹות להתעּסק ולא הּׁשּוק, מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּדברים
ּכבֹודֹו. הּוא ׁשּזה ּבגּופֹו, הּׁשּבת לצר ׁשהם ּדברים ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹלעׂשֹות
לבּׁשל העצים מפּצל ׁשהיה מי מהם - הראׁשֹונים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָחכמים
ּגֹודל אֹו ּבׂשר, מֹולח אֹו מבּׁשל, ׁשהיה מי ּומהם ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהן,

יֹוצא[שוזר] ׁשהיה מי ּומהם נרֹות, מדליק אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַָָּפתילֹות,
לׁש צרי ׁשהּוא דברים עלוקֹונה אף ּומׁשקה, מּמאכל ּבת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

מׁשּבח זה הרי זה, ּבדבר הּמרּבה וכל .ּבכ ּדרּכֹו ׁשאין .ּפי ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

לתּקן ׁשּצרי חכמים ׁשאמרּו זה עּנּוג? הּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאיזה
הּכל - לׁשּבת הּכל מבּׂשם, ּומׁשקה ּביֹותר, ׁשמן ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֻּתבׁשיל

אדם ׁשל ממֹונֹו ּובתּקּוןלפי ׁשּבת ּבהֹוצאת הּמרּבה וכל . ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ
מׁשּבח זה הרי וטֹובים, רּבים מּׂשגת,מאכלים ידֹו אין ואם . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ׁשלק עׂשה שהוא]אפּלּו כל ּבֹו[תבשיל ּכבֹודוכּיֹוצא מּׁשּום ְְֲִִֵֶֶַָָ
ולׁשאל לעצמֹו להצר חּיב ואינֹו ׁשּבת; ענג זה הרי - ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהּׁשּבת

ׁשּבת ּבמאכל להרּבֹות ּכדי חכמיםמאחרים אמרּו ; ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָ
לּברּיֹות' ּתצטר ואל ּכחל, ׁשּבּת 'עׂשה .הראׁשֹונים: ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹ

צרי - ּכׁשּבת ימיו ּכל והרי ועׁשיר, ענג ׁשהיה ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹמי
לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם החל. מּמאכל ׁשּבת מאכל ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹלׁשּנֹות
ואם מאחר; להקּדים, רגיל היה אם האכילה: זמן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָמׁשּנה

מקּדים לאחר, רגיל .היה ְְִִֵַַָָָ

,ערבית אחת - ּבׁשּבת סעּודֹות ׁשלׁש לאכל אדם ְְְֱִֶַַַַַָָָָָֹֹחּיב
ּבמנחה ואחת ׁשחרית, להּזהרואחת וצרי ּבׁשלׁש. ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹ

הּמתּפרנס עני ואפּלּו ּכלל; מהן יפחֹות ׁשּלא אּלּו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹסעּודֹות
סעּודֹות ׁשלׁש סֹועד הּצדקה, מרבמן חֹולה היה ואם . ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

מתעּנההאכילה ׁשהיה אֹו חלום], תענית ּפטּור[כגון - ְֲִִֶֶַָָָָָ
סעּודֹות עלמּׁשלׁש מּׁשלׁשּתן סעּודה ּכל לקּבע וצרי . ְְְְְְִִִִַַָָָָָָֹֹ

כּכרֹותהּיין ׁשּתי על ולבצע טֹובים, ּבימים וכן .. ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹ
,והּוא - לּה הּוא עּנּוג ּבׁשּבת, יין ּוׁשתּית ּבׂשר ְְְֲִִִִַַַַָָָָאכילת

מּׂשגת ידֹו ּבׁשּבתׁשּתהיה הּיין על סעּודה לקּבע ואסּור . ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
טֹובים הּמדרׁשּובימים ּבית מנהגּבׁשעת הּוא ּכ אּלא ; ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

ּבבית ּומּוסף ׁשחרית ּבׁשּבת אדם יתּפּלל ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָהּצּדיקים:
לבית ויל ׁשנּיה, סעּודה ויסעד לביתֹו ויבֹוא ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹהּכנסת,

הּמנחה עד ויׁשמע יקרא ואחרהּמדרׁש, מנחה; ויתּפּלל , ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָ
עד ויׁשּתה ויאכל הּיין, על ׁשליׁשית סעּודה יקּבע ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹּכ

ׁשּבת. ֵַָָמֹוצאי

מּׁשלׁש יֹותר ׁשּבתֹות ּבערבי ׁשּיהּל לאדם לֹו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאסּור
רב, הּיֹום ועֹוד לביתֹו ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום, מּתחּלת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָּפרסאֹות
ׁשהּיֹום יֹודעין ביתֹו אנׁשי אין ׁשהרי - לׁשּבת סעּודה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָויכין
מתארח היה אם לֹומר, צרי ואין לֹו. להכין ּכדי ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָיבֹוא,
ּדבר להם הכינּו ׁשּלא מּפני מבּיׁשן, ׁשהּוא - אחרים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאצל

לאֹורחים .הראּוי ְְִָָ

רחמים ּולבּקׁש ּולהתחּנן ולזעק להתעּנֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹאסּור
ּומתריעיןּבׁשּבת מתעּנין ׁשהּצּבּור הּצרֹות מן ּבצרה ואפּלּו ; ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָ

ּבימים ולא ּבׁשּבת, מתריעין ולא מתעּנין אין - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹעליהן
ספינהטֹובים אֹו נהר, אֹו ּגֹוים ׁשהּקיפּוה מעיר חּוץ ; ְִִִִִִֵֶָָָָ

ׁשּמתריעין[מיטלטלת]הּמּטרפת - עליהן[תוקעים]ּבּים ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
רחמים עליהן ּומבּקׁשין ּומתחּננין אֹותן, לעזר .ּבׁשּבת ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ

קדם ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ּגֹוים, ׁשל עירֹות על צרין ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹאין
ולא עליהם, הּמלחמה אנׁשי ּדעת ׁשּתתיּׁשב ּכדי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּׁשּבת,

ּבּׁשּבת ּוטרּודים מבהלים זהיהיּו ּומּפני מפליגין. אין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
ׁשּתתיּׁשב ּכדי הּׁשּבת, קדם ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבספינה

מּדי יֹותר יצטער ולא הּׁשּבת, קדם עליו ולדברּדעּתֹו ; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ
עּמֹו ּופֹוסק ׁשּבת, ּבערב אפּלּו ּבּים מפליג [עםמצוה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשֹובתהנכרי] ואינֹו כאןלׁשּבת, אין בהסכם עמד לא [אם ְְִֵֵֹ
לצידֹוןאיסור] ּומּצר סמוכים]. אפּלּו[מקומות - ּבהן וכּיֹוצא ְְֲִִִֵֶַָֹ

ׁשּנהגּו ּומקֹום ׁשּבת; ּבערב להפליג מּתר הרׁשּות ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻלדברי
מפליגין אין ּכלל, ׁשּבת ּבערב יפליגּו .ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

עֹונת ,לפיכ הּוא; ׁשּבת מענג הּמּטה, ְְִִִֵֶַַַַָָָֹּתׁשמיׁש
ׁשּבת ללילי ׁשּבת מּלילי הּבריאים, חכמים ּומּתרּתלמידי . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻ

ולא חֹובל מּׁשּום ּבזה ואין ּבׁשּבת, לכּתחּלה ּבתּולה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹלבעל
לּה צער .מּׁשּום ִַַָ

ּכנגד ׁשקּולה מהן, אחת ּכל - זרה ועבֹודה ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשּבת
הּתֹורה מצוֹות ּכל הּקדֹוׁשׁשאר ׁשּבין האֹות היא והּׁשּבת ; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

לעֹולם ּובינינּו, הּוא ׁשארּברּו על העֹובר ּכל ,לפיכ . ְְְִֵֵֵַָָָָָָ
ׁשּבת המחּלל אבל יׂשראל; רׁשעי ּבכלל הּוא הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָהּמצוֹות,
ּכגֹוים ּוׁשניהם - זרה עבֹודה ּכעֹובד הּוא הרי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָּבפרהסיא,

ּדבריהם .לכל ְְִֵֶָ
יעׂשה אנֹוׁש "אׁשרי ואֹומר: הּנביא מׁשּבח ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ

וגֹו' מחּללֹו" ׁשּבת ׁשמר - ּבּה יחזיק אדם ּובן וכלּזאת, . ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
- ּכחֹו ּכפי ּומעּנגּה ּומכּבדּה ּכהלכתּה, הּׁשּבת את ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהמׁשּמר
הּׂשכר על יתר הּזה, ּבעֹולם ׂשכרֹו ּבּקּבלה מפרׁש ְְְֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹּכבר

הּבא לעֹולם ה',הּצפּון על ּתתעּנג "אז ׁשּנאמר: , ְֱִֶֶַַַַַַָָָָָ
- אבי יעקב נחלת והאכלּתי ארץ; ּבמתי על ְְְְְֲֲֲֳִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹוהרּכבּתי

ּדּבר" ה' ּפי .ּכי ִִִֵ
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע תשרי י"ח שלישי יום

 
ּובאּור הּמנין. מן ואינּה סֹופרים, מּדברי אחת עׂשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמצות

אּלּו. ּבפרקים זֹו ְְִִִֵָָמצוה

   
לעצמֹו ּבבית מהן אחד ּכל הרּבה, ׁשכנים ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחצר

החצר, ּבכל לטלטל מּתרין ּכּלן ׁשּיהיּו הּוא, ּתֹורה ּדין -ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻֻ
רׁשּות החצר ׁשּכל מּפני לּבּתים; ּומהחצר לחצר, ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּומּבּתים

ּבכּלּה לטלטל ׁשּמּתר אחת, ּבמבֹויהּיחיד הּדין וכן .-] ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻ
בתים] כמה שבהם לחצרות נכנסים שממנו לֹורחוב [-ׁשּיׁש ֵֶ

הפתוח] לדופן]לחיבצד מחובר ניצב עמוד קֹורה[- [-אֹו ְִָ



עח           
      

ׁשּיהּואמעליו] לטלטל[שיהיו]- מּתרין הּמבֹוי ּבני ּכל ְְְְִֵֵֶַַָָָֻ
היחיד]ּבכּלֹו כרשות שהוא ּומּמבֹוי[- לּמבֹוי, ּומחצרֹות , ְֲִֵֵַָָֻ

הּדין וכן הּוא. הּיחיד רׁשּות הּמבֹוי, ׁשּכל ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָלחצרֹות;
ׁשּיׁש טפחים, עׂשרה גבֹוהה חֹומה מּקפת ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻּבמדינה
זה היא. הּיחיד רׁשּות ׁשּכּלּה - ּבּלילה ננעלֹות ּדלתֹות ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻלּה

ּתֹורה ּדין .הּוא ִָ
סֹופרים מּדברי חכמים]אבל מדברי לׁשכנים[- אסּור , ְְְֲִִִִִֵֵָָ

ּבדיֹורין חלּוקה ּבּה ׁשּיׁש הּיחיד ּברׁשּות ,[בדירות]לטלטל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשּיערבּו חצרות']עד ב'עירוב יתאגדו ּכּלן[- הּׁשכנים ּכל ְְְִֵֶַַָָָֻ

הּמדינה ואחד הּמבֹוי, ואחד חצר, אחד - ׁשּבת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמערב
וד[העיר] הּוא; ּדינֹו ּובית ׁשלמה ּתּקנת זה, .בר ְְִֵֶַַָָָֹֹ

ׁשהּקיפּוהּו מחנה אֹו סּכֹות, אֹו אהלים, יֹוׁשבי ְְֲִִִֵֵֶֶַָֹֻוכן
ּכּלן. ׁשּיערבּו עד לאהל, מאהל מטלטלין אין - ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻמחיצה
אּלא לערב, צריכין אין - מחיצה ׁשהּקיפה ׁשּירה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל

ּכּלן ׁשהן לפי ערּוב; ּבלא לאהל מאהל מערבין,מֹוציאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹֹֻ
להן קבּועין אהלים אֹותם .ואין ְְִִֵֶָָָֹ

ויאמרּו יטעּו ׁשּלא ּכדי זה? ּדבר ׁשלמה ּתּקן מה :מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹֹ
הּמדינה לרחֹובֹות החצרֹות מן להֹוציא ׁשּמּתר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֻ'ּכׁשם
מן להֹוציא מּתר ּכ - לחצרֹות מהן ּולהכניס ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּוׁשוקיה,
ויחׁשבּו לּמדינה'; הּׂשדה מן ּולהכניס לּׂשדה, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהּמדינה
הן הרי לּכל, רׁשּות והן הֹואיל והרחֹובֹות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹׁשהּׁשוקים
רׁשּות הן ּבלבד ׁשחצרֹות ויאמרּו וכּמדּברֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹּכּׂשדֹות
להֹוציא וׁשּמּתר מלאכה, ההֹוצאה ׁשאין וידּמּו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּיחיד,

הרּבים לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות .ּולהכניס ְְְְִִִִֵַַַָָ
ויאחז ּבדיֹורין, ׁשּתחלק הּיחיד רׁשּות ׁשּכל ּתּקן, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלפיכ

מקֹום מּמּנה ויּׁשאר לעצמֹו, רׁשּות ּבּה ואחד אחד ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכל
ׁשּנחׁשב - לּבּתים החצר ּכגֹון ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ויד ּכּלן, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻּברׁשּות
לרּבים, רׁשּות הּוא ּכאּלּו ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ׁשּיד הּמקֹום ְְִִֶַַַָָָָָֻאֹותֹו
וחלקֹו הּׁשכנים מן אחד ּכל ׁשאחז ּומקֹום מקֹום ּכל ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹונחׁשב
להֹוציא אסּור ויהיה הּיחיד; רׁשּות ּבלבד ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָלעצמֹו,
ׁשאין ּכמֹו ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ׁשּיד לרׁשּות לעצמֹו ׁשחלק ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמרׁשּות

יׁשּתּמ אּלא הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּכלמֹוציאין ׁש ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּכּלן ׁשּיערבּו עד ּבלבד, לעצמֹו ׁשחלק ּברׁשּות אףאחד , ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

הּיחיד. רׁשּות ׁשהּכל ּפי ְִִֶַַַָֹעל
אחד ּבמאכל ׁשּיתערבּו הּוא הּזה? הערּוב הּוא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּומה

ׁשּבת מערב אֹותֹו ואכלׁשּמּניחין מערבין, ׁשּכּלנּו ּכלֹומר: - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
ׁשּיד ּכׁשם אּלא ; חֹולק מּמּנּו אחד ּכל ואין לכּלנּו, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻאחד

לכּלנּו ׁשּנׁשאר זה ּבמקֹום ׁשוה בחצר]ּכּלנּו ּכּלנּו[- יד ּכ , ְְְִֶֶַַָָָָָָָֻֻֻ
לעצמֹו, אחד ּכל ׁשאחז מקֹום ּבכל הבתיםׁשוה בכל -] ְְְֶֶַַָָָָָָָ

לחצר] הּזה,הפתוחים ּובּמעׂשה אחת. רׁשּות ּכּלנּו אנּו ְֲֲֵֶֶַַַַַַָָֻוהרי
מרׁשּות ּולהכניס להֹוציא ׁשּמּתר ּולדּמֹות לטעֹות יבֹואּו ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֻלא

הרּבים לרׁשּות .הּיחיד ְִִִַַָָ
הּנקרא הּוא זה, עם זה החצר ּבני ׁשעֹוׂשין ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהערּוב

ּכל אֹו זה, עם זה הּמבֹוי אנׁשי וׁשעֹוׂשין חצרֹות'; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'ערּובי
'ׁשּתּוף' הּנקרא הּוא הּמדינה, .ּבני ְְְִִִֵַַָָ

אפּלּו ּבלבד. ׁשלמה ּבפת אּלא ּבחצרֹות, מערבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאין
סאה מאפה גדול]ּכּכר משקל מערבין[- אין - פרּוסה והיא , ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָ

כאּסר והיא ׁשלמה, היתה מטבע]ּבּה; סוג ּבּה[- מערבין -. ְְְְְְִִִֵָָָָָָָ

ּבפ מערבין ּכ ּתבּואה, ּבפת ׁשּמערבין ּובפתּוכׁשם ארז ת ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּדחן ּבפת לא אבל ּבׁשארעדׁשים; ּבין ּבפת ּבין וׁשּתּוף, . ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹֹ
מׁשּתּתפין אכל ּבכל עצמן,אכלין. ּבפני הּמים מן חּוץ - ְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָָֹ

עצמֹו ּבפני מלח מׁשּתּתפיןאֹו אין - ּופטרּיֹות ּכמהין וכן ; ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַ
ּכאכלים חׁשּובין ׁשאינן נעׂשהּבהן, - מלח עם מים ערב . ֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

דגים]ּכמּוריס ּבֹו[רוטב ּומׁשּתּתפין ,. ְְְְִִַָ
ׁשעּור ּכגרֹוגרת[כמות]וכּמה ּבֹו? ׁשּמׁשּתּתפין האכל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹ

יבשה] מּבני[תאנה אֹו הּמבֹוי, מּבני ואחד אחד ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָלכל
אםהּמדינה אבל ּפחֹות; אֹו עׂשר, ׁשמֹונה ׁשּיהיּו והּוא - ְְְְֲִִִֶַָָָָָָ

סעּודֹות ׁשּתי ׁשעּורֹו - זה על מרּבין ּכׁשמֹונההיּו ׁשהן , ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֻ
ּבינֹונּיֹות ביצים ּכׁשּׁשה ׁשהן ּגרֹוגרֹות, היּועׂשר אפּלּו ; ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָ

לכּלן. סעּודֹות ׁשּתי ּורבבֹות, אלפים ְְְְְְֲִִִֵַַָָָֻהּמׁשּתּתפין
,ּדגן ּומיני ּפת, ּכגֹון - ׁשהּוא ּכמֹות נאכל ׁשהּוא אכל ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכל

וכל סעּודֹות; ׁשּתי מזֹון ׁשעּורֹו בֹו, יׁשּתּתפּו אם - חי ְְְְְְִִִֵַַָָֹּובׂשר
לפּתן לחם]ׁשהּוא עם שנאכל ּבֹו[-תבשיל לאכל העם ודר , ְְֱִֶֶֶֶָָָֹ

ּומּוריס וחמץ, צלי, ּובׂשר מבּׁשל, יין ּכגֹון - וזיתים,ּפּתן , ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֻ
ּבֹו לאכל ּכדי ׁשעּורֹו - ּבצלים ׁשל לחם]ואּמהֹות ׁשּתי[עם ְְְְֱִִִֵֵֶֶָָֹ

.סעּודֹות ְ
חי ּביין מים]נׁשּתּתפּו רביעּיֹות[ללא ׁשּתי ׁשעּורֹו , ְְְְְִִִִִֵַַַ

רביעּיֹות ׁשּתי ּבׁשכר, וכן ׁשּתיםלכּלן; ּביצים, .; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָֻ
אתרֹוג, ׁשּתים. רּמֹונים, חּיֹות. הן ואפּלּו ּבהן, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָּומׁשּתּתפין

אפרסקין חמּׁשה אגֹוזים, חמּׁשה חיאחד. ּבין ירק, ליטרא . ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ
ׁשלּוק; לפיּבין מערבין, אין - ּבׁשל ולא ּבׁשל היה ואם ְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָָֹ

לאכילה ראּוי ומשקלות:]ׁשאינֹו מידות של מפרט .[ולהלן ֲִֵֶַָָ
ּתבלין ּתמריםעּוכלא קב קב, ּדבלה, מנה ּגרֹוגרֹות, קב , ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ
ּכׁשּות צמח]ּתּפּוחין. הּיד[מין ּכמלא ּכמלא, לחין, ּפֹולין . ְְְִִִִִַַַָֹֹ

ליטרא חזין, הּירק,הּיד. ּבכלל הן הרי - והּתרדין . ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָ
ּבהן אםּומערבין אּלא ּבהן, מערבין אין - ּבצלים עלי . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

מּכאן, ּפחֹות אבל זרת; מהן עלה ּכל אר ונעׂשה ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהבצילּו
אכל ּולפיכאינֹו הן, ּכלפּתן - האמּורין הּדברים אּלּו וכל . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן אּלּו. ׁשעּורין ּבהן האכליןנתנּו וכל ְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
הּׁשּתּוף לׁשעּור .מצטרפין ְְְִִִִַָ

רביעּיֹות ׁשּתי מלא מקֹום, ּבכל האמּורה ;ליטרא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹ
רביעית חצי מאהועּוכלא, מקֹום, ּבכל האמּורה ּומנה . ְְְְֲֲִִִֵֶָָָָָָָ

מעיןּדינר ׁשׁש והּדינר, עׂשרה; ׁשׁש מׁשקל והּמעה, ; ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּדינרין ארּבעה והּסלע, מןׂשעֹורֹות; מחזקת והרביעית, . ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ּדינר וחצי ּדינרין עׂשר ׁשבעה מׁשקל הּיין מן אֹו ְְֲִִִִִִִִִַַַַַַָָָָָהּמים
ּדינר, ּוׁשלׁשים חמּׁשה מׁשקל הּליטרא, נמצאת ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹּבקרּוב;

רביע. ּפחֹות ּדינרין ּתׁשעה מׁשקל ְְְְְִִִִִַַָָָָָוהעּוכלא,
קּבין ׁשׁשת מקֹום, ּבכל האמּורה ארּבעתסאה והּקב, ; ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָ
רביעּיֹותלּגין ארּבע והּלג, ּבארנּו; ּוכבר הרביעית; מּדת ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹֻ

ּתמיד. אֹותן לזּכר צרי ׁשאדם הּׁשעּורין ואּלּו ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹּומׁשקלּה.
לזה אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - ּבאכילה מּתר ׁשהּוא ֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאכל

ּבֹו ּומׁשּתּתף ּבֹו מערב זה הרי - מׁשּתּתףהמערב ּכיצד? . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
זה, מאכל הּנֹודר וכן ּבתרּומה. ויׂשראל ּביין, הּנזיר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּוא
ׁשאם ּבֹו; ּומׁשּתּתף ּבֹו מערב - יאכלּנּו ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹאֹו

לאחר ראּוי הּוא הרי לזה, ראּוי .אינֹו ְֲֵֵֵֶַָָָ
טבל ּכגֹון - לּכל האסּור ּדבר לאאבל [תבואה ְֲֶֶַָָָָָֹ

           
      

ראׁשֹוןמעושרת] מעׂשר וכן סֹופרים, ּדברי ׁשל טבל אפּלּו ,ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַ
מע וכן ּכהגן, ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלאׁשּלא והקּדׁש ׁשני ׂשר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

ּבהןנפּדּו ּומׁשּתּתפין מערבין אין - מערבין.ּכהלכה אבל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ
ּבדמאי מעושר]ּומׁשּתּתפין ׁשראּוי[ספק מּפני [ומותר], ְְְְִִִִֵֶַַָ

נתן ׁשּלא ּפי על אף ׁשּנפּדּו, והקּדׁש ׁשני ּובמעׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹלענּיים;
החמׁש לפדיה]את מחיר תוספת מעּכב;[- החמׁש ׁשאין - ְֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ

ׁשם ראּוי ׁשהּוא מּפני ּבירּוׁשלים, ׁשני ּבמעׂשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומערבין
ּבגבּולין לא אבל - לירושלים]לאכילה .[חוץ ְֲֲִִִַָָֹ

מּכל ׁשלמה אחת חּלה ּגֹובין ּבחצרֹות? מערבין ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּכיצד
אחד ּבכלי הּכל ּומּניחין ּובית, מּבּתיּבית אחד ּבבית ְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

האֹוצר ּבית אֹו הּבקר ּבבית אֹו הּתבן ּבבית אפּלּו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחצר,
ׁשער[מחסן] ּבבית נתנֹו אם אבל השער]; שומר אפּלּו[חדר , ְְֲֲִִֵַַָָ

ּבאכסדרה אֹו יחיד, ׁשל ׁשער קירות]ּבית שלש בעל ,[חדר ְְְִֵֶַַַַָָ
ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ּבבית אֹו ּבמרּפסת, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַאֹו

ערּוב אינֹו - מבראּמֹות הערּוב, ּוכׁשּמקּבץ אּתה. ּברּו' : ְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
על וצּונּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹה'
החצר ּבני לכל מּתר יהיה זה 'ּבערּוב ואֹומר: ערּוב'; ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻמצות

מּבית ּולהכניס ּבׁשּבת'להֹוציא לגּבֹותלבית לקטן ויׁש . ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָ
חצרֹות לּתןערּובי צרי אינֹו ערּוב, ּבֹו ׁשּמּניחין ּובית .-] ֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָ

[- השכנים הּפתכשאר ּבֹואת להּניח רגילין היּו ואם ;-] ְְְִִִִֶַַַַָ
זה] ׁשלֹוםבבית דרכי מּפני אֹותֹו, מׁשּנין אין -. ְְְִִֵֵֵַַָ

ּבמבֹוי מׁשּתּתפין אחדוכיצד מּכל ּכגרֹוגרת אכל ּגֹובה ? ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּבכלי הּכל ּומּניח מרּבין, היּו אם מּכגרֹוגרת ּפחֹות אֹו ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻואחד,

הּמבֹויאחד מחצרֹות הּבּתיםּבחצר מן ּבבית אֹו אפּלּו, - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
קטן מרּפסתּבית אֹו אכסדרה אםאֹו אבל ׁשּתּוף; זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּתּוף אינֹו מבֹוי, ּבאויר -הּניחֹו ּבחצר הּכלי הּניח ואם . ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָ
נּכר ׁשּיהיה ּכדי טפח, הּקרקע מן הּכלי להגּביּה צרי. ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
מּתר יהיה הּׁשּתּוף 'ּבזה ואֹומר: ערּוב', מצות 'על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּומבר
ּבׁשּבת' לּמבֹוי מחצרֹות ּולהכניס להֹוציא הּמבֹוי ּבני .לכל ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָ

ׁשהּוא ּפי על אף - הּׁשּתּוף את אֹו הערּוב את ְִִֵֶֶֶַַַָָחלקּו
מן הּכלי את מּלאּו אם אבל ערּוב; אינֹו אחד, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּבבית
מּתר - אחר ּבכלי והּניחּוהּו מעט מּמּנּו ונׁשאר .הערּוב, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֻ

ׁשּלא ּכדי ּבחצרֹות, לערב צריכין ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּמׁשּתּתפין
מּכירין הּתינֹוקֹות אין ׁשהרי ערּוב, ּתֹורת הּתינֹוקֹות ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַלׁשּכח

ּבּמבֹוי[ויודעים] נׁשּתּתפּו אם ,לפיכ ּבּמבֹוי; ּנעׂשה ְְְֲִִִֶַַַַַָָָמה
ׁשהרי ּבחצרֹות, לערב צריכין ואין עליו, סֹומכין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבפת,

ּבפת מּכירין ּבּבית,הּתינֹוקֹות מסּבין ׁשהיּו חבּורה ּבני . ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֻ
הּיֹום עליהן עירבו]וקדׁש וטרם שבת, ׁשעל[נכנסה ּפת - ְֲֵֶֶַַַַָ

לסמ רצּו ואם חצרֹות; ערּובי מּׁשּום עליה סֹומכין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻהּׁשלחן,
ּבחצר מסּבין ׁשהן ּפי על אף סֹומכין, - ׁשּתּוף מּׁשּום .עליה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

לכל זה 'הרי ואמר: אחת, ּפת החצר מּבני אחד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלקח
לכל זה 'הרי ואמר: סעּודֹות, ּכׁשּתי אכל אֹו החצר', ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבני

ואחד אחד מּכל לגּבֹות צרי אינֹו - הּמבֹוי' צריּבני אבל ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
אחר[להקנות]לזּכֹות ידי על ּבֹו מרשותולהן שייצא כדי -] ְְֵֵֶַַַָ

השכנים] לֹולרשות ויׁש ויכול]. ּבנֹו[- ידי על להן לזּכֹות ְְְְֵֵֶַַָ
אבל אׁשּתֹו; ידי ועל העברי, עבּדֹו ידי ועל הּגדֹולים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָּובּתֹו
וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ולא הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹֹלא

ּכידֹו ׁשּידם מּפני - על.הּכנענּיים להן לזּכֹות לֹו יׁש וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

העברית,ידי עלׁשפחתֹו אף העברים) ושפחתו (עבדו ְְְִִִֵַַָָ
קטּנהּפי לאחריםׁשהיא זֹוכה ׁשהּקטן - קטנים) (שהם ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

לבני להֹודיע צרי ואינֹו סֹופרים. מּדברי ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָּבדבר
הּמבֹוי לבני אֹו ׁשּזכּותהחצר - עליהן וערב להן זּכה ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ּבפניו ׁשּלא לאדם וזכין להן, .היא ְְִִֶֶָָָָָָָֹ

מערבין ּבׁשּבתאין מׁשּתּתפין יֹום;ולא מּבעֹוד אּלא , ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ
אף הּׁשמׁשֹות, ּבין מבֹואֹות וׁשּתּופי חצרֹות ערּובי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָּומערבין
צרי ּולעֹולם הּלילה. מן ספק הּיֹום, מן ספק ׁשהּוא ּפי ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל

מצּוי הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ּביןׁשּיהא ּכל לאכלֹו ואפׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּגלהּׁשמׁשֹות עליו נפל אם ,לפיכ אֹו[אבנים]. אבד, אֹו , ְְִִַַַַָָָָָָ

ערּוב; אינֹו - יֹום מּבעֹוד ונטמאת ּתרּומה ׁשהיה אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָנׂשרף,
שבת]מּׁשחׁשכה[אבד] ונכנסה ספק,[- ואם ערּוב; זה הרי , ְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ

ּכׁשר. הערּוב, ׁשּספק - ערּוב זה ְֲֵֵֵֵֵֶֶָָהרי
ואבד עליו, ונעל ּבמגּדל, הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָנתן

הערּוב, להֹוציא לֹו אפׁשר אי אם - ׁשחׁשכה קדם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמפּתח
ּכמי זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה עׂשה ּכן אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאּלא

לאכלֹו אפׁשר אי ׁשהרי ערּוב, ואינֹו ּתרּומתׁשאבד הפריׁש . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּגדֹולהמעׂשר ּתרּומה ּתרּומהאֹו ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה , ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ּבין ּכל טבל היא ׁשעדין ּבּה; מערבין אין - ׁשּתחׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעד
יֹום. מּבעֹוד הראּויה סעּודה ׁשּתהיה וצרי ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָהּׁשמׁשֹות,

ה'תש"ע תשרי י"ט רביעי יום

   
ערב ׁשּלא מהן מאחד חּוץ ּכּלן, ׁשערבּו החצר ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻאנׁשי

ואסּור עליהן, אֹוסר זה הרי - ׁשֹוכח ּבין מזיד, ּבין - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעּמהן
לבּתיהם החצר מן אֹו לחצר מּבּתיהם להֹוציא ּבּטללכּלן . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ

מּתרין אּלּו הרי ּבלבד, חצרֹו רׁשּות ערב ׁשּלא זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻלהן
אבל לבּתיהם; ּומחצר לחצר מּבּתיהם ּולהכניס ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלהֹוציא

אסּור ּכּלםלביתֹו, הרי חצרֹו, ּורׁשּות ּביתֹו רׁשּות להן ּבּטל . ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶָָָֻ
רׁשּות להן ּבּטל והרי ׁשערבּו, מּפני מּתרין, הן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻֻמּתרין;
רׁשּות, לֹו נׁשאר ׁשּלא מּפני מּתר, הּוא וגם וחצרֹו; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֻּביתֹו

אֹוסר אינֹו והאֹורח אצלם, ּכאֹורח הּוא .והרי ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָ
סתם רׁשּותֹו חצרו]המבּטל או ביתו פירט רׁשּות[-ולא - ְְְְֵַַָ

ּבּטל לא ּביתֹו רׁשּות ּבּטל, לבניחצרֹו רׁשּותֹו והמבּטל . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַֹ
'רׁשּותי ואֹומר: ּבפרּוׁש, ואחד אחד לכל לבּטל צרי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָחצר,

'ּול ,ּול ,ל ּפימבּטלת על אף רׁשּות מבּטל והּיֹורׁש ; ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַֻ
לכל הּוקם מֹוריׁשֹו ּתחת - ׁשהּיֹורׁש ּבׁשּבת, מֹוריׁשֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּמת

לכּתחּלהּדבר מּתר ּבׁשּבת רׁשּות ּובּטּול ,. ְְְְִִַַָָָָָֻ
,מּתר הּוא - ערב ׁשּלא לזה רׁשּותם המערבין אּלּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבּטלּו

רׁשּות. להן נׁשאר ׁשּלא אסּורין, והם לבּדֹו; נׁשאר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהרי
ּכאֹורח 'יהיּו אֹומרין: אֹורחיןואין רּבים ׁשאין אצלֹו'; ים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַ

אחד .אצל ֵֶֶָ
רׁשּותם ּבּטלּו אם - יתר אֹו ׁשנים ערבּו, ׁשּלא אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹהיּו

אסּורין ערבּו ׁשּלא ואּלּו מּתרין, המערבין - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֻלמערבין
אורחים] נעשים הרבים לבּטל[שאין יכֹולים המערבין ואין .ְְְְְִִֵֵַַָ

חברֹו; על אֹוסר מהן אחד ׁשּכל ערבּו, ׁשּלא לּׁשנים ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹרׁשּותם
ערב ׁשּלא לּׁשני רׁשּות ּובּטל ערב, ׁשּלא האחד חזר ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹואפּלּו
היה. אסּור המערבין, לֹו ׁשּבּטלּו ׁשּבׁשעה אֹוסר, זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
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ראׁשֹוןמעושרת] מעׂשר וכן סֹופרים, ּדברי ׁשל טבל אפּלּו ,ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַ
מע וכן ּכהגן, ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלאׁשּלא והקּדׁש ׁשני ׂשר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

ּבהןנפּדּו ּומׁשּתּתפין מערבין אין - מערבין.ּכהלכה אבל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ
ּבדמאי מעושר]ּומׁשּתּתפין ׁשראּוי[ספק מּפני [ומותר], ְְְְִִִִֵֶַַָ

נתן ׁשּלא ּפי על אף ׁשּנפּדּו, והקּדׁש ׁשני ּובמעׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹלענּיים;
החמׁש לפדיה]את מחיר תוספת מעּכב;[- החמׁש ׁשאין - ְֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ

ׁשם ראּוי ׁשהּוא מּפני ּבירּוׁשלים, ׁשני ּבמעׂשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומערבין
ּבגבּולין לא אבל - לירושלים]לאכילה .[חוץ ְֲֲִִִַָָֹ

מּכל ׁשלמה אחת חּלה ּגֹובין ּבחצרֹות? מערבין ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּכיצד
אחד ּבכלי הּכל ּומּניחין ּובית, מּבּתיּבית אחד ּבבית ְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

האֹוצר ּבית אֹו הּבקר ּבבית אֹו הּתבן ּבבית אפּלּו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחצר,
ׁשער[מחסן] ּבבית נתנֹו אם אבל השער]; שומר אפּלּו[חדר , ְְֲֲִִֵַַָָ

ּבאכסדרה אֹו יחיד, ׁשל ׁשער קירות]ּבית שלש בעל ,[חדר ְְְִֵֶַַַַָָ
ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ּבבית אֹו ּבמרּפסת, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַאֹו

ערּוב אינֹו - מבראּמֹות הערּוב, ּוכׁשּמקּבץ אּתה. ּברּו' : ְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
על וצּונּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹה'
החצר ּבני לכל מּתר יהיה זה 'ּבערּוב ואֹומר: ערּוב'; ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻמצות

מּבית ּולהכניס ּבׁשּבת'להֹוציא לגּבֹותלבית לקטן ויׁש . ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָ
חצרֹות לּתןערּובי צרי אינֹו ערּוב, ּבֹו ׁשּמּניחין ּובית .-] ֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָ

[- השכנים הּפתכשאר ּבֹואת להּניח רגילין היּו ואם ;-] ְְְִִִִֶַַַַָ
זה] ׁשלֹוםבבית דרכי מּפני אֹותֹו, מׁשּנין אין -. ְְְִִֵֵֵַַָ

ּבמבֹוי מׁשּתּתפין אחדוכיצד מּכל ּכגרֹוגרת אכל ּגֹובה ? ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּבכלי הּכל ּומּניח מרּבין, היּו אם מּכגרֹוגרת ּפחֹות אֹו ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻואחד,

הּמבֹויאחד מחצרֹות הּבּתיםּבחצר מן ּבבית אֹו אפּלּו, - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
קטן מרּפסתּבית אֹו אכסדרה אםאֹו אבל ׁשּתּוף; זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּתּוף אינֹו מבֹוי, ּבאויר -הּניחֹו ּבחצר הּכלי הּניח ואם . ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָ
נּכר ׁשּיהיה ּכדי טפח, הּקרקע מן הּכלי להגּביּה צרי. ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
מּתר יהיה הּׁשּתּוף 'ּבזה ואֹומר: ערּוב', מצות 'על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּומבר
ּבׁשּבת' לּמבֹוי מחצרֹות ּולהכניס להֹוציא הּמבֹוי ּבני .לכל ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָ

ׁשהּוא ּפי על אף - הּׁשּתּוף את אֹו הערּוב את ְִִֵֶֶֶַַַָָחלקּו
מן הּכלי את מּלאּו אם אבל ערּוב; אינֹו אחד, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּבבית
מּתר - אחר ּבכלי והּניחּוהּו מעט מּמּנּו ונׁשאר .הערּוב, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֻ

ׁשּלא ּכדי ּבחצרֹות, לערב צריכין ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּמׁשּתּתפין
מּכירין הּתינֹוקֹות אין ׁשהרי ערּוב, ּתֹורת הּתינֹוקֹות ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַלׁשּכח

ּבּמבֹוי[ויודעים] נׁשּתּתפּו אם ,לפיכ ּבּמבֹוי; ּנעׂשה ְְְֲִִִֶַַַַַָָָמה
ׁשהרי ּבחצרֹות, לערב צריכין ואין עליו, סֹומכין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבפת,

ּבפת מּכירין ּבּבית,הּתינֹוקֹות מסּבין ׁשהיּו חבּורה ּבני . ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֻ
הּיֹום עליהן עירבו]וקדׁש וטרם שבת, ׁשעל[נכנסה ּפת - ְֲֵֶֶַַַַָ

לסמ רצּו ואם חצרֹות; ערּובי מּׁשּום עליה סֹומכין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻהּׁשלחן,
ּבחצר מסּבין ׁשהן ּפי על אף סֹומכין, - ׁשּתּוף מּׁשּום .עליה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

לכל זה 'הרי ואמר: אחת, ּפת החצר מּבני אחד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלקח
לכל זה 'הרי ואמר: סעּודֹות, ּכׁשּתי אכל אֹו החצר', ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבני

ואחד אחד מּכל לגּבֹות צרי אינֹו - הּמבֹוי' צריּבני אבל ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
אחר[להקנות]לזּכֹות ידי על ּבֹו מרשותולהן שייצא כדי -] ְְֵֵֶַַַָ

השכנים] לֹולרשות ויׁש ויכול]. ּבנֹו[- ידי על להן לזּכֹות ְְְְֵֵֶַַָ
אבל אׁשּתֹו; ידי ועל העברי, עבּדֹו ידי ועל הּגדֹולים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָּובּתֹו
וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ולא הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹֹלא

ּכידֹו ׁשּידם מּפני - על.הּכנענּיים להן לזּכֹות לֹו יׁש וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

העברית,ידי עלׁשפחתֹו אף העברים) ושפחתו (עבדו ְְְִִִֵַַָָ
קטּנהּפי לאחריםׁשהיא זֹוכה ׁשהּקטן - קטנים) (שהם ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

לבני להֹודיע צרי ואינֹו סֹופרים. מּדברי ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָּבדבר
הּמבֹוי לבני אֹו ׁשּזכּותהחצר - עליהן וערב להן זּכה ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ּבפניו ׁשּלא לאדם וזכין להן, .היא ְְִִֶֶָָָָָָָֹ

מערבין ּבׁשּבתאין מׁשּתּתפין יֹום;ולא מּבעֹוד אּלא , ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ
אף הּׁשמׁשֹות, ּבין מבֹואֹות וׁשּתּופי חצרֹות ערּובי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָּומערבין
צרי ּולעֹולם הּלילה. מן ספק הּיֹום, מן ספק ׁשהּוא ּפי ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל

מצּוי הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ּביןׁשּיהא ּכל לאכלֹו ואפׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּגלהּׁשמׁשֹות עליו נפל אם ,לפיכ אֹו[אבנים]. אבד, אֹו , ְְִִַַַַָָָָָָ

ערּוב; אינֹו - יֹום מּבעֹוד ונטמאת ּתרּומה ׁשהיה אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָנׂשרף,
שבת]מּׁשחׁשכה[אבד] ונכנסה ספק,[- ואם ערּוב; זה הרי , ְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ

ּכׁשר. הערּוב, ׁשּספק - ערּוב זה ְֲֵֵֵֵֵֶֶָָהרי
ואבד עליו, ונעל ּבמגּדל, הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָנתן

הערּוב, להֹוציא לֹו אפׁשר אי אם - ׁשחׁשכה קדם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמפּתח
ּכמי זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה עׂשה ּכן אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאּלא

לאכלֹו אפׁשר אי ׁשהרי ערּוב, ואינֹו ּתרּומתׁשאבד הפריׁש . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּגדֹולהמעׂשר ּתרּומה ּתרּומהאֹו ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה , ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ּבין ּכל טבל היא ׁשעדין ּבּה; מערבין אין - ׁשּתחׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעד
יֹום. מּבעֹוד הראּויה סעּודה ׁשּתהיה וצרי ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָהּׁשמׁשֹות,

ה'תש"ע תשרי י"ט רביעי יום

   
ערב ׁשּלא מהן מאחד חּוץ ּכּלן, ׁשערבּו החצר ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻאנׁשי

ואסּור עליהן, אֹוסר זה הרי - ׁשֹוכח ּבין מזיד, ּבין - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעּמהן
לבּתיהם החצר מן אֹו לחצר מּבּתיהם להֹוציא ּבּטללכּלן . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ

מּתרין אּלּו הרי ּבלבד, חצרֹו רׁשּות ערב ׁשּלא זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻלהן
אבל לבּתיהם; ּומחצר לחצר מּבּתיהם ּולהכניס ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלהֹוציא

אסּור ּכּלםלביתֹו, הרי חצרֹו, ּורׁשּות ּביתֹו רׁשּות להן ּבּטל . ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶָָָֻ
רׁשּות להן ּבּטל והרי ׁשערבּו, מּפני מּתרין, הן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻֻמּתרין;
רׁשּות, לֹו נׁשאר ׁשּלא מּפני מּתר, הּוא וגם וחצרֹו; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֻּביתֹו

אֹוסר אינֹו והאֹורח אצלם, ּכאֹורח הּוא .והרי ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָ
סתם רׁשּותֹו חצרו]המבּטל או ביתו פירט רׁשּות[-ולא - ְְְְֵַַָ

ּבּטל לא ּביתֹו רׁשּות ּבּטל, לבניחצרֹו רׁשּותֹו והמבּטל . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַֹ
'רׁשּותי ואֹומר: ּבפרּוׁש, ואחד אחד לכל לבּטל צרי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָחצר,

'ּול ,ּול ,ל ּפימבּטלת על אף רׁשּות מבּטל והּיֹורׁש ; ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַֻ
לכל הּוקם מֹוריׁשֹו ּתחת - ׁשהּיֹורׁש ּבׁשּבת, מֹוריׁשֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּמת

לכּתחּלהּדבר מּתר ּבׁשּבת רׁשּות ּובּטּול ,. ְְְְִִַַָָָָָֻ
,מּתר הּוא - ערב ׁשּלא לזה רׁשּותם המערבין אּלּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבּטלּו

רׁשּות. להן נׁשאר ׁשּלא אסּורין, והם לבּדֹו; נׁשאר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהרי
ּכאֹורח 'יהיּו אֹומרין: אֹורחיןואין רּבים ׁשאין אצלֹו'; ים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַ

אחד .אצל ֵֶֶָ
רׁשּותם ּבּטלּו אם - יתר אֹו ׁשנים ערבּו, ׁשּלא אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹהיּו

אסּורין ערבּו ׁשּלא ואּלּו מּתרין, המערבין - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֻלמערבין
אורחים] נעשים הרבים לבּטל[שאין יכֹולים המערבין ואין .ְְְְְִִֵֵַַָ

חברֹו; על אֹוסר מהן אחד ׁשּכל ערבּו, ׁשּלא לּׁשנים ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹרׁשּותם
ערב ׁשּלא לּׁשני רׁשּות ּובּטל ערב, ׁשּלא האחד חזר ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹואפּלּו
היה. אסּור המערבין, לֹו ׁשּבּטלּו ׁשּבׁשעה אֹוסר, זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
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אבל ערב; ׁשּלא לאחד רׁשּותֹו מבּטל אינֹו ׁשערב, ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחד
ׁשערב לאחד רׁשּותֹו מבּטל ערב, ׁשּלא .האחד ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּבחצר רׁשּותֹו זה ּבית לבעל מבּטל זה ּבית ׁשּבעל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכׁשם
לחצר מחצר מבּטלין ּכ וחֹוזריןאחת, ּומבּטלין, ; ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

אחדּומבּטלין - ערבּו ולא ּבחצר ׁשּׁשרּויין ׁשנים ּכיצד? . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ּברׁשּותֹו מטלטל הּׁשני ונמצא לּׁשני, רׁשּותֹו מבּטל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמהן

חברֹו לֹו ׁשּיעׂשה[ה'ראשון']ׁשּבּטל עד צרכיו[ה'שני'], ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָ
הביטול] ויבטל בחצר, ּומבּטל[שימושיו הּׁשני וחֹוזר ;ְְִֵֵֵַַ

וכן לֹו; ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו הראׁשֹון ּומטלטל לראׁשֹון, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָרׁשּותֹו
ּבחרּבה רׁשּות ּבּטּול ויׁש ּפעמים. שפתוחיםּכּמה ריק, [בית ְְְְְִִֵַָָָֻ

בתים] שני ּבחצר.אליו ׁשהּוא ּכדר ,ְְֵֶֶֶָ
אם - ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו וטלטל וחזר רׁשּותֹו, ׁשּבּטל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָמי

זה הרי - הֹוציא עמדּבמזיד לא ׁשהרי עליהן, אֹוסר ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
עֹומד הּוא ׁשהרי אֹוסר, אינֹו - הֹוציא ּבׁשֹוגג ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶּבבּטּולֹו;
אּלּו והחזיקּו קדמּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹּבבּטּולֹו.
חזר אם - והֹוציאּו והחזיקּו קדמּו אם אבל להן; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּבּטל

עליהן אֹוסר אינֹו מזיד, ּבין ׁשֹוגג ּבין והֹוציא .הּוא ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶ
ּגֹוים והּקיפּום הרּבים, רׁשּות צּדי ּבׁשני בּתים ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָׁשני

אפׁשר ואי הֹואיל לזה, זה מבּטלין אין - ּבׁשּבת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָמחיצה
מאמׁש לערב רׁשּותֹולהם והּניח ׁשּמת, חצר מּבני אחד . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשאינֹו הּיֹורׁש הרי יֹום, מּבעֹוד מת אם - הּׁשּוק מן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָלאחד
אֹוסר אינֹו מּׁשחׁשכה, מת ואם עליהן; אֹוסר החצר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָמּבני
מּבני לאחד רׁשּותֹו והּניח ׁשּמת, הּׁשּוק מן אחד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָעליהן.
ּכּלן ׁשהרי אֹוסר, אינֹו - מת יֹום מּבעֹוד אם - ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָֻהחצר
ׁשּיבּטל עד עליהן, אֹוסר - מּׁשחׁשכה מת ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמערבין;

מֹוריׁשֹו רׁשּות .להן ְִֶָ
מּבעֹוד הּגר ּומת אחת, ּבמערה ׁשּׁשרּויין וגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיׂשראל

החזיק ׁשּלא ּפי על אף - ּבנכסיו[וקנה]יֹום אחר יׂשראל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשחׁשכה -]עד זאת הּמחזיק[למרות זה הרי כניסת- [אחר ְֲִֵֵֶֶַַַָָ

הּגרשבת] מת ואם ּכיֹורׁש; הּוא ׁשהרי ׁשּיבּטל, עד ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַאֹוסר
השבת]מּׁשחׁשכה לפני ערוב ׁשהחזיק[ועשו ּפי על אף - ְִִִֵֶֶֶַַָָ

ּבהּתרֹו אּלא עליו, אֹוסר אינֹו - ּבנכסיו אחר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל
עֹומד הּוא .הראׁשֹון ִֵָ

הּנכרי עם הּדר ּתֹוׁשביׂשראל ּגר עם שמקייםאֹו גוי -] ְְִִִִֵֵַַָָָָ
נח] בני אינּהּבחצרמצוות הּגֹוי ׁשּדירת עליו; אֹוסר אינֹו , ְִֵֵֵֵֶַַָָָָ

חׁשּוב הּוא ּכבהמה אּלא אֹוּדירה, יׂשראלים ׁשני היּו ואם . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ
- זה ודבר עליהם; אֹוסר זה הרי - עּמהם ׁשֹוכן וגֹוי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָיתר,
מּמעׂשיו ילמדּו ׁשּלא עּמהם, ּגֹוי יׁשּכנּו ׁשּלא ּכדי .ּגזרה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּדבר ׁשאינֹו מּפני אחד? וגֹוי אחד ּביׂשראל גזרּו לא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹולּמה
אסרּו ּוכבר ויהרגּנּו, עּמֹו יתיחד ׁשּמא יפחד ׁשהרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמצּוי

הּגֹוי עם .להתיחד ְְִִֵַַ
וערבּו אחת, ּבחצר הּׁשֹוכנים וגֹוי יׂשראלים ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָׁשני

ּכלּום הֹועיל לא - לעצמם ּבּטלּוהּיׂשראלים אם וכן ; ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָֹ
להןלּגֹוי ּבּטל אֹו ונעׂשּו, לזה זה הּיׂשראלים ּבּטלּו אֹו , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכלּום הֹועילּו לא - הּגֹוי עם מֹועילּכיחיד ערּוב ׁשאין ; ְְִִִִֵֵֶַָֹ
ואין ּגֹוי; ּבמקֹום מֹועיל רׁשּות ּבּטּול ואין ּגֹוי, ְְְְְִִִִֵֵּבמקֹום
הּגֹוי ויעׂשה רׁשּותֹו, מּמּנּו ׁשּיׂשּכרּו אּלא ּתּקנה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלהן
- רּבים ּגֹוים היּו אם וכן עּמהן. אֹורח הּוא ְְִִִִִֵֵֶַַָָּכאּלּו

מערבין והּיׂשראלים ליׂשראלים, רׁשּותם ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָמׂשּכירין
ׁשארּומּתרין עם מערב - הּגֹוי מן ׁשּׂשכר אחד ויׂשראל . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

לׂשּכר צרי ואחד אחד ּכל ואין ּכּלם; ויּתרּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻהּיׂשראלים,
הּגֹוי .מן ִַ

ּדרים וגֹוי אחד ויׂשראל מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָׁשּתי
וגֹוי יׂשראל ׁשהיה אֹו ּבחיצֹונה, אחד ויׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבּפנימית
על אֹוסר זה הרי - ּבּפנימית אחד ויׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבחיצֹונה
וגֹוי יׂשראלים ׁשני רגלי ׁשהרי מּמּנּו, ׁשּיׂשּכר עד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהחיצֹונה

ּבּפנימית מּתר והּפנימי, ׁשם; .מצּויים ְְְְִִִִִַַָָֻ
ּבׁשּבת אפּלּו הּגֹוי מן ּכבּטּולׂשֹוכרין ׁשהּׂשכירּות ; ְְְְֲִִִִִֶַַַָ

וּדאית ׂשכירּות ׁשאינּה היא, ּבלבד;רׁשּות הּכר אּלא , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
הּגֹוי מן ׂשֹוכרין ,ּפרּוטהלפיכ מּׁשוה ּבפחֹות ,אפּלּו ְְְְֲִִִִִֶַָָָָ

מּדעּתֹו ׁשּלא מׂשּכרת ּגֹוי ׁשל ׁשּמׁשֹוואׁשּתֹו אֹו ׂשכירֹו וכן , ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
ׁשּמׁשֹו אֹו ׂשכירֹו היּו ואפּלּו מּדעּתֹו; ׁשּלא ְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹמׂשּכירין

מּדעּתֹו ׁשּלא מׂשּכיר זה הרי מקֹוםיׂשראלי, הּגֹוי מן ׁשאל . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּברׁשּותֹו, עּמֹו נׁשּתּתף הרי - והׁשאילֹו חפציו, ּבֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָלהּניח
ׁשּמׁשים אֹו ׂשכירים ׁשני לגֹוי היּו מּדעּתֹו. ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹּומׂשּכיר

ּדּיֹו מהן, אחד הׂשּכיר אם - רּבֹות נׁשים .אֹו ְִִִִֵֶֶַַָָ
הּגֹוי מן וׂשכרּו אחת, ּבחצר הּדרים וגֹוי יׂשראלים ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָׁשני

ּומּתר לּׁשני, רׁשּותֹו ּומבּטל האחד חֹוזר - אםּבׁשּבת וכן ; ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ
מב - ּבׁשּבת הּגֹוי ויהיהמת האחר, ליׂשראל הּיׂשראלי ּטל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

לטלטל .מּתר ְְֵַָֻ
הּגֹוי להֹוציא יכֹול הראׁשֹון אין אם - מּגֹוי ׁשהׂשּכיר ְְִִִִִִֵֶַָָּגֹוי

הּׁשני, הּגֹוי מּזה ׂשֹוכרין - ׂשכירּותֹו זמן ׁשּיׁשלים עד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַהּׁשני
להֹוציא לראׁשֹון רׁשּות יׁש ואם הּבעלים; ּתחת נכנס ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשהרי
הּׁשני היה לא אם - ׁשּירצה עת ּבכל מּמּנּו הּׂשֹוכר הּגֹוי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאת

מּתרין אּלּו הרי הראׁשֹון, מן הּיׂשראלים וׂשכרּו .עֹומד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָֻ
ׁשרּויין וגֹוי ׁשּיׂשראלים חּלֹונֹות[גרים]חצר והיּו ּבּה, ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ערּוב ועׂשּו זה, יׂשראלי לבית זה יׂשראלי מּבית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָּפתּוחֹות
לבית מּבית להֹוציא מּתרין ׁשהם ּפי על אף - חּלֹונֹות ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֻּדר
ּדר לבית מּבית להֹוציא אסּורין הם הרי חּלֹונֹות, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַּדר
נעׂשים רּבים ׁשאין ׁשּיׂשּכיר; עד הּגֹוי, מּפני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָּפתחים,

הּגֹוי ּבמקֹום ּכיחיד, .ּבערּוב ְְְִִֵַָ
ּבפרהסיא ׁשּבת מחּלל ׁשהּוא אֹו[ברבים]יׂשראל , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

זרה עבֹודה עֹובד ואיןׁשהּוא ּדבריו; לכל ּכגֹוי הּוא הרי - ְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָ
מּמּנּו ׂשֹוכרין אּלא מבּטל, ואינֹו עּמֹו, אבלּכגֹוימערבין . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ואין זרה, עבֹודה עֹובדין ׁשאין הּמינים מן היה ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָאם
הּכֹופרים וכל ּוביּתֹוסין, צדֹוקין, ּכגֹון ׁשּבת, ְְְְְְְִִִִַַַַָָמחּללין

ּדבר: ׁשל ּכללֹו - ּפה ׁשּבעל מֹודהּבּתֹורה ׁשאינֹו מי ּכל ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
עּמֹו מערבין אין - ערּוב ּבערּוב,ּבמצות מֹודה ׁשאינֹו לפי , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

הּוא מבּטל אבל ּכגֹוי; ׁשאינֹו לפי מּמּנּו, ׂשֹוכרין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָואין
הּכׁשר ליׂשראל ּתּקנתֹורׁשּותֹו היא וזֹו היה, אם וכן . ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ

אֹוסר זה הרי - ּבחצר הּצדֹוקי, וזה ּכׁשר, אחד ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיׂשראל
לֹו. ׁשּיבּטל עד ְֵֶַַָָעליו,

ה'תש"ע תשרי כ' חמישי יום

   
טפחים ארּבעה ּבֹו יׁש אם - חצרֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָחּלֹון

           
      

הארץ מן קרֹוב והיה זה, על יתר אֹו טפחים ארּבעה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָעל
ּומקצתֹו מעׂשרה למעלה ּכּלֹו אפּלּו טפחים, עׂשרה ְְְְְֲֲֲִִִֵַָָָָָָָֻּבתֹו
מעׂשרה למעלה ּומקצתֹו עׂשרה ּבתֹו ּכּלֹו אֹו עׂשרה, ְְְְְֲֲֲִֵַָָָָָָָָֻּבתֹו
אחד, ערּוב ּכּלן לערב החצרֹות ׁשּתי יֹוׁשבי רצּו אם -ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָֻ
ואם לזֹו; מּזֹו ויטלטלּו אחת, ּכחצר ויעׂשּו ּבידן, ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָהרׁשּות
היה לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני מערבין ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָרצּו,
- מעׂשרה למעלה ּכּלֹו ׁשהיה אֹו מארּבעה, ּפחֹות ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהחּלֹון

לעצמן ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני .מערבין ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָ

אבל חצרֹות; ׁשּתי ׁשּבין ּבחּלֹון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָּבּמה
חּלֹון וכן מעׂשרה. למעלה היה אפּלּו בּתים, ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשּבין

לעלּיה ּבית הגג]ׁשּבין עליית ערּוב[- מערבין רצּו אם - ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
בֹו ׁשּיהיה והּוא, סּלם; ּביניהן ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻאחד,

ע חּלֹון היה ארּבעה. על לרּבעארּבעה ּכדי ּבֹו יׁש אם - גל ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ
ּכמרּבע הּוא הרי ארּבעה, על ארּבעה .ּבֹו ְְְֲִֵַַַָָָָָֻ

מתּבן אֹו חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין תבן]ּכתל ׁשּבין[ערמת ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַֹ
טפחים מעׂשרה ּפחֹות - חצרֹות להחשיבםׁשּתי גורם אינו -] ְְֲֲִֵֵֵָָָָ

ולכן] חצרות ׁשנים.לב' מערבין ואין אחד, ערּוב מערבין -ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָ
ערּובין, ׁשני מערבין - ּכן על יתר אֹו עׂשרה, ּגבֹוּה ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָהיה

לעצמן ואּלּו לעצמן מּכאןאּלּו סּלם ּביניהן היה ואם ; ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּכפתח הן הרי מּכאן, אחדוסּלם מערבין רצּו, ואם ,-] ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ

איןבמשותף] ׁשהרי לּכתל, וסמּו זקּוף הּסּלם היה ואפּלּו .ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
הּכתל מן מּתחּתיו ויתרחק ׁשּיּמׁש עד ּבֹו לעלֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹיכֹולין

מּתיר זה הרי לראׁש- הּסּלם ראׁש מּגיע היה לא ואפּלּו ; ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹֻ
מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביניהן נׁשאר אם - זה[טפחים]הּכתל הרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

רצּו. אם אחד, ּומערבין ְְִִִֶַָָָמּתיר,
מּכאן וסּלם מּכאן סּלם ועׂשה ארּבעה, רחב הּכתל ְְְִִֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻהיה

מערבין רצּו, אם - מּזה זה מרחקֹות ׁשהּסּלמֹות ּפי על אף -ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻ
הּסּלמֹות ּבין אין אם - ארּבעה הּכתל ּברחב אין ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻאחד.
ׁשנים מערבין ׁשלׁשה, ּביניהם היה אחד; מערבין .ׁשלׁשה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ

מּצבה יׁש[ספסל]ּבנה אם - הּכתל ּבצד מּצבה ּגּבי על ְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
התחתון]ּבּתחּתֹונה בספסל ממעט[- ונחשבארּבעה, -] ְְְֵַַַַָָָ

טפחים] מי' לביןכפחות ּבינּה ואין ארּבעה, ּבּתחּתֹונה אין ;ְְְְֵֵֵֵַַַָָָָ
אחד מערבין רצּו, ואם ממעט; ׁשלׁשה, וכןהעליֹונה . ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

לּכתל ׁשּסמכן עץ ׁשל .ּבמדרגֹות ְְְֵֵֶֶֶַַָָֹ
וזיז חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ּגבֹוּה יֹוצא[בליטה]ּכתל ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָֹ

ּפחֹות הּכתל ראׁש עד הּזיז מן נׁשאר אם - ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבאמצעיתֹו
רצּו; אם אחד, ּומערבין הּזיז, לפני סּלם מּניח ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמעׂשרה,
הּכתל היה ממעט. אינֹו הּזיז, ּבצד הּסּלם הּניח אם ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻאבל

מֹוציא - טפח עׂשר ּתׁשעה ּבאמצע,[זיז]ּגבֹוּה אחד ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ּפחֹות הארץ עד הּזיז מן ׁשהרי רצּו; אם אחד, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּומערבין
היה מעׂשרה. ּפחֹות הּכתל ראׁש עד הּזיז ּומן ֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹמעׂשרה,
ּכנגד ׁשּלא זה זיזין ׁשני צרי טפח, עׂשרים ּגבֹוּה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּכתל
ּפחֹות הארץ ּובין הּתחּתֹון הּזיז ּבין ׁשּיהיה עד ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזה,
ּפחֹות הּכתל ראׁש ּובין העליֹון הּזיז ּובין ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמעׂשרה,

רצּו אם אחד, ּומערבין .מעׂשרה; ְְֲִִֵֶָָָָָ
מערבין - הארץ ועל הּכתל ראׁש על ּוסמכֹו ׁשחתכֹו ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּדקל

- הּסּלם וכן ּבּבנין. לקבעֹו צרי ואינֹו רצּו; אם ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻאחד,
מבּדילין קּׁשין היּו ּבּבנין. לחּברֹו צרי ואינֹו קֹובעֹו, ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּכבדֹו

מערבין אין - מּכאן וסּלם מּכאן וסּלם החצרֹות, ׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָֻֻּבין
על לֹו ׁשאין לפי ּבּסּלם, עֹולה הרגל ּכף אין ׁשהרי ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאחד;

ּיסמ יתמוטט]מה שהסולם וקּׁשין[- ּבאמצע, הּסּלם היה . ְְְִִֶַַַַָָָָֹֻ
מּכאן וקּׁשין לתמיכת[מּכאן עמוד ובאמצע מקש מחיצה - ְִִִַָָ
ׁשניםהסולם] מערבין רצּו, אם -. ְְְִִִַָָ

,רצּו אם - לּכתל סּלם ועׂשהּו הּכתל, ּבצד אילן ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻהיה
ׁשבּות ואּסּור הֹואיל אחד, חכמים]מערבין מדברי הּוא[- ְְְְִִִֶָָ

אׁשרה עׂשה ּבאילן. יעלה ׁשּלא לֹו לעבודהׁשּגרם [אילן ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
לעלֹותזרה] ׁשאסּור מּפני אחד, מערבין אין - לּכתל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻסּלם

ּבהניה אסּורה היא ׁשהרי הּתֹורה, מן .עליה ֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
למעטֹו ּובא עׂשרה, ׁשּגבֹוּה הקרקע]ּכתל הגבהת [ע"י ְֲֲֶֶַַָָָָֹ

הּמעּוט ּבאר יׁש אם - אחד ערּוב לערב לרוחבּכדי -] ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
סתרארּבעההכותל] אחד; מערבין טפחים, (עשרה) ְְְְִִֶַַָָָָָָ

הּכתל מעׂשרה[מלמעלה]מקצת ׁשּנתמעט אחד]עד -[בצד ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
זֹו לחצר אֹותֹו נֹותנין הּקצר, חפציםצּדֹו ולהניח [להשתמש ְְִִֵַָָָ

הכותל] החצרֹותעל ׁשּתי לבין הּגבֹוּה, הּכתל ּוׁשאר ,. ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹ
הּפרצה היתה אם - ׁשּביניהן הּגבֹוּה הּכתל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנפרץ

רצּו,[לרוחב] ואם ערּובין; ׁשני מערבין אּמֹות, עׂשר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָעד
- מעׂשר יתר היתה ואם ּכפתח. ׁשהיא מּפני אחד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמערבין

ערּובין ׁשני מערבין ואין אחד, ערּוב .מערבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָ
ּובא מעׂשר, ּפחֹות הּפרצה ליתרהיתה להׁשלימּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

חֹוקק - ּומערבין[סותר]מעׂשר טפחים, עׂשרה ּגבּה ּבּכתל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
ּבכל מעׂשר יתר ּפרצה לכּתחּלה לפרץ ּבא ואם אחד; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹערּוב

קֹומתֹו מלא הּפרצה ּגבּה להיֹות צרי שיראוהּכתל, -] ְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹ
הפתח] דרך בברור .הבתים

ורחב[בקרקע]חריץ עׂשרה עמק חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָֹ
- מּכאן ּפחֹות ערּובין; ׁשני מערבין - יתר אֹו ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָארּבעה
ּבעפר עמקֹו מעט ואם ׁשנים. מערבין ואין אחד, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָמערבין
ׁשּסתם ׁשנים; מערבין ואין אחד, מערבין - ּבצרֹורֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָאֹו
ּתבן מלאהּו אם אבל הן. מבּטלין ּבחריץ, ּוצרֹורֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֻעפר

ׁשּיבּטל עד ממעטין אינן - קׁש שם]אֹו להשאירם יחליט -]. ְְֲִֵֵֶַַַַָ
ּבקנה אֹו ּבלּוח רחּבֹו מעט אם לטלטלםוכן שאסור -] ְְְְִִֵֵֶַָָ

ואיןבשבת] אחד, מערבין - החריץ ּכל ּבאר ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹׁשהֹוׁשיטֹו
ׁשנים והּספלמערבין הּסל ּכגֹון ּבׁשּבת, הּנּטל הּדבר וכל ; ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

ׁשאי חּבּור ּבארץ חּברֹו ּכן אם אּלא ּבֹו, ממעטין אין -ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּבדקר ׁשּיחּפר עד לׁשמטֹו .[מעדר]אפׁשר ְְְְְֶֶֶֶַַָָֹ

מערבין החריץ, רחב על טפחים ארּבעה ׁשרחב לּוח ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנתן
גצצטרּיֹות ׁשּתי וכן ערּובין. ׁשני מערבין רצּו, ואם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֻאחד;

-[מרפסות] זֹו ּכנגד טפחיםזֹו ארּבעה ׁשרחב לּוח הֹוׁשיט אם ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ
ערּובין, ׁשני מערבין רצּו, ואם אחד; ערּוב מערבין לזֹו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָמּזֹו

לעצמן ואּלּו לעצמן אּלאאּלּו ּבׁשוה, ואינן זֹו, ּבצד זֹו היּו . ְְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביניהן יׁש אם - מחברּתּה למעלה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאחת
אֹו ׁשלׁשה ּביניהם יׁש ואם אחת; ּכגצצטרה הן הרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֻטפחים,

לעצמן ואּלּו לעצמן אּלּו מערבין .יתר, ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָ
ּגבֹוּה והיה רחב, ׁשהּוא חצרֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכתל

נֹותנין - ׁשנּיה חצר לקרקע וׁשוה זֹו מחצר טפחים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָמעׂשרה
הֹואיל מחצרן; ויחׁשב להן, ׁשוה ׁשהּוא החצר לבני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָרחּבֹו
אֹותֹו נֹותנין לאּלּו, ּבקׁשה ותׁשמיׁשֹו לאּלּו ּבנחת ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָותׁשמיׁשֹו
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הארץ מן קרֹוב והיה זה, על יתר אֹו טפחים ארּבעה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָעל
ּומקצתֹו מעׂשרה למעלה ּכּלֹו אפּלּו טפחים, עׂשרה ְְְְְֲֲֲִִִֵַָָָָָָָֻּבתֹו
מעׂשרה למעלה ּומקצתֹו עׂשרה ּבתֹו ּכּלֹו אֹו עׂשרה, ְְְְְֲֲֲִֵַָָָָָָָָֻּבתֹו
אחד, ערּוב ּכּלן לערב החצרֹות ׁשּתי יֹוׁשבי רצּו אם -ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָֻ
ואם לזֹו; מּזֹו ויטלטלּו אחת, ּכחצר ויעׂשּו ּבידן, ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָהרׁשּות
היה לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני מערבין ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָרצּו,
- מעׂשרה למעלה ּכּלֹו ׁשהיה אֹו מארּבעה, ּפחֹות ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהחּלֹון

לעצמן ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני .מערבין ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָ

אבל חצרֹות; ׁשּתי ׁשּבין ּבחּלֹון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָּבּמה
חּלֹון וכן מעׂשרה. למעלה היה אפּלּו בּתים, ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשּבין

לעלּיה ּבית הגג]ׁשּבין עליית ערּוב[- מערבין רצּו אם - ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
בֹו ׁשּיהיה והּוא, סּלם; ּביניהן ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻאחד,

ע חּלֹון היה ארּבעה. על לרּבעארּבעה ּכדי ּבֹו יׁש אם - גל ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ
ּכמרּבע הּוא הרי ארּבעה, על ארּבעה .ּבֹו ְְְֲִֵַַַָָָָָֻ

מתּבן אֹו חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין תבן]ּכתל ׁשּבין[ערמת ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַֹ
טפחים מעׂשרה ּפחֹות - חצרֹות להחשיבםׁשּתי גורם אינו -] ְְֲֲִֵֵֵָָָָ

ולכן] חצרות ׁשנים.לב' מערבין ואין אחד, ערּוב מערבין -ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָ
ערּובין, ׁשני מערבין - ּכן על יתר אֹו עׂשרה, ּגבֹוּה ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָהיה

לעצמן ואּלּו לעצמן מּכאןאּלּו סּלם ּביניהן היה ואם ; ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּכפתח הן הרי מּכאן, אחדוסּלם מערבין רצּו, ואם ,-] ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ

איןבמשותף] ׁשהרי לּכתל, וסמּו זקּוף הּסּלם היה ואפּלּו .ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
הּכתל מן מּתחּתיו ויתרחק ׁשּיּמׁש עד ּבֹו לעלֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹיכֹולין

מּתיר זה הרי לראׁש- הּסּלם ראׁש מּגיע היה לא ואפּלּו ; ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹֻ
מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביניהן נׁשאר אם - זה[טפחים]הּכתל הרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

רצּו. אם אחד, ּומערבין ְְִִִֶַָָָמּתיר,
מּכאן וסּלם מּכאן סּלם ועׂשה ארּבעה, רחב הּכתל ְְְִִֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻהיה

מערבין רצּו, אם - מּזה זה מרחקֹות ׁשהּסּלמֹות ּפי על אף -ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻ
הּסּלמֹות ּבין אין אם - ארּבעה הּכתל ּברחב אין ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻאחד.
ׁשנים מערבין ׁשלׁשה, ּביניהם היה אחד; מערבין .ׁשלׁשה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ

מּצבה יׁש[ספסל]ּבנה אם - הּכתל ּבצד מּצבה ּגּבי על ְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
התחתון]ּבּתחּתֹונה בספסל ממעט[- ונחשבארּבעה, -] ְְְֵַַַַָָָ

טפחים] מי' לביןכפחות ּבינּה ואין ארּבעה, ּבּתחּתֹונה אין ;ְְְְֵֵֵֵַַַָָָָ
אחד מערבין רצּו, ואם ממעט; ׁשלׁשה, וכןהעליֹונה . ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

לּכתל ׁשּסמכן עץ ׁשל .ּבמדרגֹות ְְְֵֵֶֶֶַַָָֹ
וזיז חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ּגבֹוּה יֹוצא[בליטה]ּכתל ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָֹ

ּפחֹות הּכתל ראׁש עד הּזיז מן נׁשאר אם - ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבאמצעיתֹו
רצּו; אם אחד, ּומערבין הּזיז, לפני סּלם מּניח ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמעׂשרה,
הּכתל היה ממעט. אינֹו הּזיז, ּבצד הּסּלם הּניח אם ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻאבל

מֹוציא - טפח עׂשר ּתׁשעה ּבאמצע,[זיז]ּגבֹוּה אחד ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ּפחֹות הארץ עד הּזיז מן ׁשהרי רצּו; אם אחד, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּומערבין
היה מעׂשרה. ּפחֹות הּכתל ראׁש עד הּזיז ּומן ֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹמעׂשרה,
ּכנגד ׁשּלא זה זיזין ׁשני צרי טפח, עׂשרים ּגבֹוּה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּכתל
ּפחֹות הארץ ּובין הּתחּתֹון הּזיז ּבין ׁשּיהיה עד ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזה,
ּפחֹות הּכתל ראׁש ּובין העליֹון הּזיז ּובין ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמעׂשרה,

רצּו אם אחד, ּומערבין .מעׂשרה; ְְֲִִֵֶָָָָָ
מערבין - הארץ ועל הּכתל ראׁש על ּוסמכֹו ׁשחתכֹו ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּדקל

- הּסּלם וכן ּבּבנין. לקבעֹו צרי ואינֹו רצּו; אם ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻאחד,
מבּדילין קּׁשין היּו ּבּבנין. לחּברֹו צרי ואינֹו קֹובעֹו, ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּכבדֹו

מערבין אין - מּכאן וסּלם מּכאן וסּלם החצרֹות, ׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָֻֻּבין
על לֹו ׁשאין לפי ּבּסּלם, עֹולה הרגל ּכף אין ׁשהרי ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאחד;

ּיסמ יתמוטט]מה שהסולם וקּׁשין[- ּבאמצע, הּסּלם היה . ְְְִִֶַַַַָָָָֹֻ
מּכאן וקּׁשין לתמיכת[מּכאן עמוד ובאמצע מקש מחיצה - ְִִִַָָ
ׁשניםהסולם] מערבין רצּו, אם -. ְְְִִִַָָ

,רצּו אם - לּכתל סּלם ועׂשהּו הּכתל, ּבצד אילן ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻהיה
ׁשבּות ואּסּור הֹואיל אחד, חכמים]מערבין מדברי הּוא[- ְְְְִִִֶָָ

אׁשרה עׂשה ּבאילן. יעלה ׁשּלא לֹו לעבודהׁשּגרם [אילן ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
לעלֹותזרה] ׁשאסּור מּפני אחד, מערבין אין - לּכתל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻסּלם

ּבהניה אסּורה היא ׁשהרי הּתֹורה, מן .עליה ֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
למעטֹו ּובא עׂשרה, ׁשּגבֹוּה הקרקע]ּכתל הגבהת [ע"י ְֲֲֶֶַַָָָָֹ

הּמעּוט ּבאר יׁש אם - אחד ערּוב לערב לרוחבּכדי -] ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
סתרארּבעההכותל] אחד; מערבין טפחים, (עשרה) ְְְְִִֶַַָָָָָָ

הּכתל מעׂשרה[מלמעלה]מקצת ׁשּנתמעט אחד]עד -[בצד ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
זֹו לחצר אֹותֹו נֹותנין הּקצר, חפציםצּדֹו ולהניח [להשתמש ְְִִֵַָָָ

הכותל] החצרֹותעל ׁשּתי לבין הּגבֹוּה, הּכתל ּוׁשאר ,. ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹ
הּפרצה היתה אם - ׁשּביניהן הּגבֹוּה הּכתל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנפרץ

רצּו,[לרוחב] ואם ערּובין; ׁשני מערבין אּמֹות, עׂשר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָעד
- מעׂשר יתר היתה ואם ּכפתח. ׁשהיא מּפני אחד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמערבין

ערּובין ׁשני מערבין ואין אחד, ערּוב .מערבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָ
ּובא מעׂשר, ּפחֹות הּפרצה ליתרהיתה להׁשלימּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

חֹוקק - ּומערבין[סותר]מעׂשר טפחים, עׂשרה ּגבּה ּבּכתל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
ּבכל מעׂשר יתר ּפרצה לכּתחּלה לפרץ ּבא ואם אחד; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹערּוב

קֹומתֹו מלא הּפרצה ּגבּה להיֹות צרי שיראוהּכתל, -] ְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹ
הפתח] דרך בברור .הבתים

ורחב[בקרקע]חריץ עׂשרה עמק חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָֹ
- מּכאן ּפחֹות ערּובין; ׁשני מערבין - יתר אֹו ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָארּבעה
ּבעפר עמקֹו מעט ואם ׁשנים. מערבין ואין אחד, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָמערבין
ׁשּסתם ׁשנים; מערבין ואין אחד, מערבין - ּבצרֹורֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָאֹו
ּתבן מלאהּו אם אבל הן. מבּטלין ּבחריץ, ּוצרֹורֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֻעפר

ׁשּיבּטל עד ממעטין אינן - קׁש שם]אֹו להשאירם יחליט -]. ְְֲִֵֵֶַַַַָ
ּבקנה אֹו ּבלּוח רחּבֹו מעט אם לטלטלםוכן שאסור -] ְְְְִִֵֵֶַָָ

ואיןבשבת] אחד, מערבין - החריץ ּכל ּבאר ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹׁשהֹוׁשיטֹו
ׁשנים והּספלמערבין הּסל ּכגֹון ּבׁשּבת, הּנּטל הּדבר וכל ; ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

ׁשאי חּבּור ּבארץ חּברֹו ּכן אם אּלא ּבֹו, ממעטין אין -ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּבדקר ׁשּיחּפר עד לׁשמטֹו .[מעדר]אפׁשר ְְְְְֶֶֶֶַַָָֹ

מערבין החריץ, רחב על טפחים ארּבעה ׁשרחב לּוח ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנתן
גצצטרּיֹות ׁשּתי וכן ערּובין. ׁשני מערבין רצּו, ואם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֻאחד;

-[מרפסות] זֹו ּכנגד טפחיםזֹו ארּבעה ׁשרחב לּוח הֹוׁשיט אם ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ
ערּובין, ׁשני מערבין רצּו, ואם אחד; ערּוב מערבין לזֹו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָמּזֹו

לעצמן ואּלּו לעצמן אּלאאּלּו ּבׁשוה, ואינן זֹו, ּבצד זֹו היּו . ְְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביניהן יׁש אם - מחברּתּה למעלה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאחת
אֹו ׁשלׁשה ּביניהם יׁש ואם אחת; ּכגצצטרה הן הרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֻטפחים,

לעצמן ואּלּו לעצמן אּלּו מערבין .יתר, ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָ
ּגבֹוּה והיה רחב, ׁשהּוא חצרֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכתל

נֹותנין - ׁשנּיה חצר לקרקע וׁשוה זֹו מחצר טפחים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָמעׂשרה
הֹואיל מחצרן; ויחׁשב להן, ׁשוה ׁשהּוא החצר לבני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָרחּבֹו
אֹותֹו נֹותנין לאּלּו, ּבקׁשה ותׁשמיׁשֹו לאּלּו ּבנחת ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָותׁשמיׁשֹו
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חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין חריץ וכן ּבנחת. להן ׁשּתׁשמיׁשֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלאּלּו
ׁשנּיה חצר לקרקע וׁשוה זֹו חצר מּצד טפחים עׂשרה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹעמק
נחת ׁשּתׁשמיׁשֹו מּפני לֹו; ׁשוה ׁשהּוא לחצר רחּבֹו נֹותנין -ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבנחת להם ׁשּתׁשמיׁשֹו לאּלּו אֹותֹו נֹותנין לזה, וקׁשה .לזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

העליֹונה מחצר נמּו החצרֹות ׁשּתי ׁשּבין הּכתל ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיה
מׁשּתּמׁשין העליֹונה ּבני ׁשּנמצאּו הּתחּתֹונה, מחצר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוגבֹוּה

הכותל]ּבעביֹו בגג ׁשלׁשּול[- ידי הּתחּתֹונה[חבל]על ּובני , ְְְְְְִֵֵַַַָָ
עד ּבֹו, אסּורין ׁשניהן - זריקה ידי על ּבעביֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמׁשּתּמׁשין

אחד ערּוב ׁשּתיהן מכניסיןׁשּיערבּו אין - ערבּו לא אם אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
לעביֹו מהּבּתים מֹוציאין ואין לּבּתים, זה ּכתל .מעבי ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

אם - הּיחיד רׁשּות ׁשהיא חרּבה ׁשּביניהם ּבּתים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻׁשני
זה אֹוסרין זריקה, ידי על ּבחרּבה להׁשּתּמׁש ׁשניהן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻיכֹולין
יכֹול אינֹו והאחר ּבנחת, לזה ּתׁשמיׁשּה היה ואם זה; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעל
לֹו ׁשהיא זה הרי - מּמּנה עמּקה ׁשהיא מּפני לּה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֻלזרק

זריקה ידי על ּבּה מׁשּתּמׁש .ּבנחת, ְְְְִִֵֵַַַַָָ
עם ,נמּו וזה ּגבֹוּה ׁשּזה ּפי על אף העיר, ּגּגֹות ְִִִֶֶֶַַַַָָָָּכל

הּקרּפפֹות ּכל עם החצרֹות, חצר]ּכל ׁשּלא[-מין ׁשהּקפּו ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
סאתים ּבית על יתר מהן אחד ּבכל ׁשאין ּדירה מאהלׁשם -] ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

חמישים] על הּכתליםאמה עבי עם עם, החצרֹות, ׁשּבין ְֲֳִִִִֵֵֶַַָ
הן; אחת רׁשּות ּכּלן - קֹורה אֹו לחי להם ׁשּיׁש ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻהּמבֹואֹות

ּבתֹוכן ׁשּׁשבתּו ּכלים ערּוב, ּבלא ּבכּלן [ששהוּומטלטלין ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָֹֻ
בשבת] אםשם אּלא הּבית, ּבתֹו ׁשּׁשבתּו ּכלים לא אבל ,ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

ערבּו .ּכן ְֵֵ
אנׁשי ערבּו ּבין - החצר ּבתֹו ׁשּׁשבת ּכלי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּכיצד?

אֹו לּגג, החצר מן להעלֹותֹו מּתר - ערבּו לא ּבין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהחצר,
ּגבֹוּה היה אפּלּו לֹו הּסמּו אחר לגג הּגג ּומן הּכתל, ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹלראׁש
ׁשנּיה, לחצר האחר הּגג ּומן ,נמּו אֹו ׁשהּוא ּכל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
ׁשליׁשי ּומּגג ׁשליׁשית, חצר ׁשל ׁשליׁשי לגג ׁשנּיה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּומחצר

ר לגג הּמבֹוי ּומן הּמדינהלמבֹוי, ּכל ׁשּיעבירּנּו עד ביעי. ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּדר אֹו וקרּפפֹות, ּגּגֹות ּדר אֹו וחצרֹות, ּגּגֹות ּדר ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻּכּלּה

לזה ּומּזה לזה מּזה ׁשלׁשּתן ּדר אֹו וקרּפפֹות, -חצרֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ערבּו אם אּלא הּבּתים, מן לבית זה ּבכלי יּכנס ׁשּלא ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּובלבד

אחד. ערּוב האּלּו הּמקֹומֹות ּכל ְְֵֵֵֶַַָָָאנׁשי
יעבירּנּו לא - לחצר והֹוציאֹו ּבבית, הּכלי ׁשבת אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹוכן

לקרּפף, אֹו הּכתל, לראׁש אֹו אחר, לגג אֹו אחרת, ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹלחצר
ּכלי ּבהן ׁשּמעבירין הּמקֹומֹות אנׁשי ּכל ערבּו ּכן אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא

אחד ערּוב .זה, ֵֶֶָ
מּמּנּו[מים]ּבֹור ממּלאין אין - חצרֹות ׁשּתי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַׁשּבין

טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה לֹו עׂשּו ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָּבׁשּבת,
מרׁשּותֹו ּדֹולה ואחד אחד ּכל ׁשּיהיה מעמידיןּכדי והיכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּיהיה צרי הּמים, מן למעלה היתה אם הּמחיצה? ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָאת
הּמחיצה היתה ואם הּמים; ּבתֹו יֹורד הּמחיצה מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָטפח
למעלה יֹוצא מּמּנה טפח ׁשּיהיה צרי הּמים, ּבתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּכּלּה

זה מרׁשּות זה רׁשּות נּכרת ׁשּתהיה ּכדי - הּמים .מן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַ
טפחים ארּבעה רחבה קֹורה הּבֹור ּפי על עׂשּו אם ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָוכן

ּוכאּלּו הּׁשני, מּצּדּה ממּלא וזה הּקֹורה, מּצד ממּלא זה -ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
מערבין ׁשהּמים ּפי על אף זה, מחלק זה חלק ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהבּדילה

קלמּלמּטה ּבמים[הקלה]; חכמים ׁשהקּלּו .הּוא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

עלּבאר אף - חצרֹות ּכתלי ׁשני ּבין הּׁשביל ׁשּבאמצע ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ
מפלגת ׁשהיא ּומּכתל[רחוקה]ּפי טפחים ארּבעה זה מּכתל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻ

צריכין ואין מּמּנה, ממּלאים ׁשניהם - טפחים ארּבעה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה
זיזין להיכר]להֹוציא קטן קרש אֹוסר[- אדם ׁשאין ּגּבּה; על ְִִִֵֵֶַַָָָ

אויר ּדר חברֹו .על ֲֲִֵֶֶַ

יֹום מּבעֹוד ּגדֹולה לחצר ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָחצר
להן נׁשאר ׁשהרי ּומּתרין, לעצמן מערבין גדֹולה אנׁשי -ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

להֹוציא[דפנות]ּפּסין אסּורין קטּנה ואנׁשי ּומּכאן; מּכאן ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ
ערּוב הּגדֹולה ּבני עם ׁשּיערבּו עד ׁשּלהן, לחצר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמּבּתיהן

ׁשּדיֹורין ּבקטּנה[הדיירים]אחד; חׁשּובין ּגדֹולה ׁשל ְְֲִִִֶֶֶַָָָָ
לגדולה] כפתח ּבגדֹולה[שהקטנה חׁשּובין קטּנה ּדיֹורי ואין ,. ְְְֲִִֵֵַָָָ

אֹו ׁשּביניהן, הּפתח ּדר אחד ערּוב ׁשערבּו חצרֹות ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשּתי
- ּבׁשּבת החּלֹון אֹו הּפתח ונסּתם החּלֹון, ואחתּדר אחת ּכל ְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָ

לעצמּה ּכּלּהמּתרת הּתרה ׁשּבת, מקצת והּתרה הֹואיל וכן; . ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻֻֻ
ּכתל ונפל לעצמּה, וזֹו לעצמּה זֹו ׁשערבה חצרֹות ְְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּתי
מּבּתיהן ּומֹוציאין לעצמן מּתרים אּלּו - ּבׁשּבת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּביניהן

מטלטלי ואּלּו הּמחיצה, עּקר עד עּקרּומטלטלין עד ּכן ן ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָ
ּפי על אף ּכּלּה, הּתרה ׁשּבת, מקצת והּתרה הֹואיל ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֻֻֻהּמחיצה;
אֹוסרין אינן ּבׁשּבת, הּבאין ׁשהּדיֹורין - הּדיֹורין .ׁשּנּתֹוספּו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
לדעּתן ּגֹוים ׁשעׂשּו אֹו ּבׁשגגה, הּפתח ונעׂשה החּלֹון ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָנפּתח

עצמם] קׁשּורֹות[מדעת ׁשהיּו ספינֹות ׁשּתי וכן להּתרן. חזרּו -ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָ
היּו ואפּלּו לזֹו, מּזֹו לטלטל אסּור - ונפסקּו וערבּו, ּבזֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָזֹו

להּתרן חזרּו ּבׁשֹוגג, ונקׁשרּו חזרּו מחיצה; .מּקפֹות ְְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָֻ

ה'תש"ע תשרי כ"א שישי יום

   
- ּתמיד אחד ׁשלחן על אֹוכלין ּכּלן ׁשהיּו חצר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻאנׁשי

אין - עצמֹו ּבפני ּבית לֹו יׁש ואחד אחד ׁשּכל ּפי על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאף
ׁשאין ּוכׁשם אחד. ּבית ּכאנׁשי ׁשהן מּפני ערּוב, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָצריכין
ואינֹו עליו, אֹוסרין ועבדיו ביתֹו ּובני ּובניו אדם ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָאׁשּתֹו
מּפני הן, אחד ּבית ּכאנׁשי ּכּלן אּלּו ּכ - עּמהן לערב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻצרי

אחד ׁשלחן על סֹומכין ּכּלן .ׁשהן ְְִֵֶֶַָָָֻֻ
- אחרת חצר אנׁשי עם ערּוב לעׂשֹות צרכּו אם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוכן

מקֹום לאֹותֹו מֹוליכין ּבלבד אחת ּופת לכּלן, אחד ְְְִִִֵֶַַַַָָָֻערּוב
עּמֹו אצלןׁשּמערבין ּבא הערּוב היה ואם בחצרם]; [הונח ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ

הערּוב ּבֹו ׁשּמּניחין הּבית ּכמֹו לערב, צריכין אינן -ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
אחד ּכבית הּבּתים, אּלּו ׁשּכל הּפת; את לּתן צרי ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו

חׁשּובין .הן ֲִֵ
ּכּלן נעׂשּו ׁשערבּו, חצר אנׁשי צרכּווכן ואם אחד; ּכבית ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

על ׁשּמֹוליכין הּוא ּבלבד אחד ּכּכר ׁשנּיה, חצר עם ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלערב
אצלן, ּבא ערּוב היה ואם ּבֹו; ׁשּמערבין לּמקֹום ּכּלן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻידי

ּפת לּתן צריכין .אינן ְִִִֵֵַָ
ּבֹו ׁשּמּניחין לּמקֹום להֹוליכֹו הערּוב את ׁשּגבּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָחמּׁשה

ידי על להֹולי צריכין אינן מֹוליכין, ּכׁשהן - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָהערּוב
ּכאנׁשי נעׂשּו ּכּלן ׁשּגבּו, ׁשּכיון אחד; ּכּכר אּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻחמׁשּתן

אחד .ּבית ִֶַָ
אינן - ּבחצר ׁשרּויין ׁשהן ותלמידֹו, והרב ּובנֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהאב

ׁשּפעמים ּפי על ואף אחד; ּכבית ׁשהן מּפני לערב, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָצריכין

           
      

הן הרי - אֹוכלין אינן ּופעמים אחד, ׁשלחן על ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻאֹוכלין
אחד .ּכבית ְִֶַָ

עצמֹו ּבפני ּבית לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל ואינןהאחים , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
העבדים[אוכלים]סֹומכין אֹו הּנׁשים וכן אביהן, ׁשלחן על ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻ

אֹוכלין אבל ּתמיד, רּבן אֹו ּבעלן ׁשלחן על סֹומכין ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻׁשאינן
ימים ּבטֹובה אֹו לֹו ׁשעֹוׂשין מלאכה ּבׂשכר ׁשלחנֹו על ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻהן
אין אם - חדׁש אֹו ׁשבּוע חברֹו אצל ׁשּסֹועד ּכמי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹידּועין,

ּדיֹורין לערב;[דיירים]עּמהן צריכין אינן ּבחצר, אחרים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ
ּבא ואם לכּלן, אחד ערּוב אחרת, חצר עם ערבּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻואם

ּבחצר,הע עּמהן ּדיֹורין היּו ואם ּפת. נֹותנין אין אצלן, רּוב ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מּפני החצר, אנׁשי ּכׁשאר ואחד אחד לכל ּפת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָצריכין

ּתמיד. אחד ׁשלחן על סֹומכין ְְִִֵֶֶַָָָָֻׁשאינן

ּבטרקלין ׁשּׁשבתּו חבּורֹות חדרים]חמׁש כמה עם [אולם ְְְֲִִֵֶַָָ
מחיצה וחבּורה חבּורה ּכל ּבין מפסיק היה אם - ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָאחד
ּבחדר היא ּכאּלּו מהן חבּורה ּכל הרי - לּתקרה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמּגעת
ּפת צריכין לפיכ עצמּה; ּבפני ּבעלּיה אֹו עצמֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָּבפני
ּכּכר - לּתקרה מּגיעֹות הּמחיצֹות אין ואם חבּורה. ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָמּכל

חׁשּובין אחד ּבית ּכאנׁשי ׁשּכּלן לכּלן, .אחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻ

ׁשער ּבית חברֹו ּבחצר לֹו ׁשּיׁש השער]מי לשומר [חדר ֲֲִֵֵֵֶַַַַ
ּבֹו ּדֹורסין הּבקר,ׁשרּבים ּבית אֹו מרּפסת, אֹו אכסדרה, אֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

אֹוצר אֹו העצים, ּבית אֹו הּתבן, ּבית זה[מחסן]אֹו הרי - ֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
ּדירה מקֹום ּבחצר עּמֹו לֹו ׁשּיהיה עד עליו, אֹוסר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאינֹו
עליו, אֹוסר יהיה ּכ ואחר ּפּתֹו, ּבֹו לאכל עליו סֹומ ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

אֹוסר אינֹו לינה, מקֹום אבל עּמֹו; ׁשּיערב אםעד ,לפיכ . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ּומרּפסת ּבאכסדרה אֹו ׁשער, ּבבית ּבֹו לאכל מקֹום לֹו ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָֹקבע

ּדירה מקֹום ׁשאינֹו לפי עליו, אֹוסר אינֹו -. ְְִִֵֵֵֶָָָ

,לֹו והּׁשני הּפנימי הּבית - מּזה לפנים זה בּתים ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָעׂשרה
אינן החיצֹונים, בּתים והּׁשמֹונה הערּוב; את ׁשּנֹותנין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהן
ּכבית הן הרי ּבהן, ּדֹורסין ורּבים הֹואיל הערּוב; את ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָנֹותנין
אין הּתׁשיעי, אבל אֹוסר. אינֹו ׁשער ּבבית והּדר ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָׁשער,

ערּובֹו ׁשּיּתן עד אֹוסר, לפיכ רּבים; ּבֹו .ּדֹורסין ְְִִִִֵֵֵֶַַָ

לזה זה ּפתּוחֹות בּתים ׁשלׁשה ּוביניהן חצרֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשּתי
הּבית ּדר ערּובן זֹו חצר ּבני והביאּו לחצרֹות, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּופתּוחים
חצר ּבני הביאּו וכן האמצעי, ּבּבית והּניחּוהּו להן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּפתּוח
ּבּבית והּניחּוהּו להן הּפתּוח הּבית ּדר ערּובן ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהאחרת
את לּתן צריכין אינן ּבּתים, הּׁשלׁשה אֹותן - ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהאמצעי
והּׁשנים הערּוב, ּבֹו ׁשהּניחּו מּפני - האמצעי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּפת;
חצר לאנׁשי ׁשער ּבית מהן אחד ׁשּכל מּפני - .ׁשּמּצדדיו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

,ּביניהן לזה זה ּפתּוחים בּתים ּוׁשני חצרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָׁשּתי
ּבּבית והּניחּוהּו להן, הּפתּוח הּבית ּדר ערּובן אּלּו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהביאּו
ּדר ערּובן אּלּו והביאּו האחרת, לחצר הּסמּו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשני
לא ׁשּתיהן - האחר ּבּבית והּניחּוהּו להן, הּסמּו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּפתח
ׁשל ׁשער ּבבית ערּובּה הּניחה מהן אחת ׁשּכל ערּוב; ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָקנּו

אחרת .חצר ֵֶֶַָ
יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - ּגֹוסס ׁשהיה החצר מּבני ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד

ׁשּיזּכּו עד החצר, ּבני על אֹוסר זה הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלחיֹות
יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - קטן וכן עליו; ויערבּו ּבפת ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָלֹו

עליו ׁשּיערבּו עד אֹוסר, זה הרי - ּכזית האֹורחלאכל אבל . ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו לעֹולם, אֹוסר אינֹו -. ְְְֵֵֵֶַָ

אחרת ּבחצר וׁשבת והל ּביתֹו, ׁשהּניח חצר מּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
מּלּבֹו הּסיע אם - לחצרֹו סמּוכה היתה אפּלּו [הניח- ְְֲֲִִִִִִֵַַָָָ

אינֹומחשבתו] זה הרי זֹו, ּבׁשּבת לביתֹו לחזר ּדעּתֹו ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָֹואין
- ּגֹוי אבל ּביׂשראל; אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהן. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָאֹוסר
ׁשּיׂשּכרּו עד עליהן, אֹוסר אחרת, ּבעיר לׁשּבֹות הל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָאפּלּו

ּבׁשּבת ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר מקֹומֹו, .מּמּנּו ְְְִֶֶֶֶַָָָ

לֹו והּניח לאחרים, חצרֹו מּבּתי ׁשהׂשּכיר החצר ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבעל
אֹוסרין אינן - מהן ּובית ּבית ּבכל סחֹורה מיני אֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכלים
הּכל נעׂשּו מהן, ּבית ּבכל יד ּתפּוסת לֹו ויׁש הֹואיל ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹעליו;

אצלֹו ּדברּכאֹורחין ׁשם ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ
ועׁשׁשית טבל ּכגֹון ּבׁשּבת, לטלטלֹו [חתיכתׁשאסּור ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָ

ׁשּמּתרמתכת] ּכלים מהן ּבית ּבכל לֹו נׁשאר אם אבל ;ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
לֹו יּׁשאר ולא הּיֹום, ׁשּיֹוציאם ואפׁשר הֹואיל - ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹלטלטלן

ׁשּיערבּו עד עליו, אֹוסרין אּלּו הרי - יד ּתפּוסת .ׁשם ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ

מּבּתיהם מֹוציאין אין - ערבּו ולא ׁשּׁשכחּו חצר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹאנׁשי
לּבּתים מחצר ולא ׁשּׁשבתּולחצר, ּכלים הן מטלטלין אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

בשבת] החצר[ששהו עם הּנחׁשב ּובכל החצר ּבכל .ּבחצר, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
עלּיה אֹו מרּפסת ׁשם היתה גג]ואם עלית אנׁשי[- וערבּו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

אֹו הּמרּפסת אנׁשי - לעצמן הּמרּפסת ואנׁשי לעצמן ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהחצר
ּבכל ּבבּתיהן, ׁשּׁשבתּו ּכלים מטלטלין העלּיה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאנׁשי

ּוב העלּיה, רחב ּבכל אֹו עּמּה, הּנחׁשב ּובכל כלהּמרּפסת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּובכל החצר ּבכל מטלטלין החצר ואנׁשי עּמּה; ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּנחׁשב

עּמּה ּבעלּיה,הּנחׁשב ּדר ויחיד ּבחצר ּדר יחיד היה אם וכן . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָ
עּמּה, והּנחׁשב העלּיה ּבכל מטלטל זה - ערבּו ולא ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוׁשכחּו

עּמּה. והּנחׁשב החצר ּבכל מטלטל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָוזה

אם - החצר ׁשּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ּתל אֹו הּסלע ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד?
החצר ּבין נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים עׂשרה ּגבֹוהין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָאינן
ׁשּבּבּתים. ּכלים ׁשם להֹוציא אסּורין ּוׁשניהן הּמרּפסת, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּובין
ּפחֹות הּמרּפסת ּובין ּביניהן והיה עׂשרה, ּגבֹוהין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואם
ׁשהרי הּמרּפסת, עם נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמארּבעה
מן רחֹוקין היּו ואם ּבהן. מּתרין מרּפסת ּובני לּה, ׁשוין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻהן
ּפי על אף - ּכן על יתר אֹו טפחים ארּבעה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמרּפסת
לפי והּמרּפסת, החצר ּבכלל אּלּו הרי - עׂשרה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּגבֹוהין
,לפיכ זריקה; ידי על ּבהן להׁשּתּמׁש להן אפׁשר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשניהן
ׁשּיערבּו עד הּבּתים, ּכלי לׁשם להֹוציא אסּורין .ׁשניהן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
אין - הּמרּפסת לפני טפחים ארּבעה רחבה מּצבה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהיתה

מהם נחלקה ׁשהרי החצר, ּבני על אֹוסרת .הּמרּפסת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

למּטה[בליטות]זיזין ׁשהּוא ּכל - הּכתלים מן הּיֹוצאין ְְְִִִִִֶַַַָָֹ
החצר ּובני החצר, מן נחׁשב זה הרי - טפחים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָמעׂשרה
העליֹונים טפחים עׂשרה ּבתֹו ׁשהּוא וכל ּבֹו; ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָמׁשּתּמׁשין
ּבין והּנׁשאר ּבֹו. מׁשּתּמׁשין עלּיה אנׁשי לעלּיה, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָהּסמּוכין
הּזיזין מן העליֹונים, עׂשרה ּתחּלת עד הּתחּתֹונים ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָעׂשרה
ּבהן מׁשּתּמׁשין ואין ּבֹו; אסּורין ׁשניהן - ׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָהּיֹוצאין

ע ּכן אם אּלא ׁשּבּבּתים, .רבּוּבכלים ְְִִִֵֵֵֶֶַָָ
טבלים ּפרֹות מלא היה אם - ׁשּבחצר [לאּבֹור ְְִִֵֵֵֶָָָָָ
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הן הרי - אֹוכלין אינן ּופעמים אחד, ׁשלחן על ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻאֹוכלין
אחד .ּכבית ְִֶַָ

עצמֹו ּבפני ּבית לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל ואינןהאחים , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
העבדים[אוכלים]סֹומכין אֹו הּנׁשים וכן אביהן, ׁשלחן על ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻ

אֹוכלין אבל ּתמיד, רּבן אֹו ּבעלן ׁשלחן על סֹומכין ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻׁשאינן
ימים ּבטֹובה אֹו לֹו ׁשעֹוׂשין מלאכה ּבׂשכר ׁשלחנֹו על ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻהן
אין אם - חדׁש אֹו ׁשבּוע חברֹו אצל ׁשּסֹועד ּכמי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹידּועין,

ּדיֹורין לערב;[דיירים]עּמהן צריכין אינן ּבחצר, אחרים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ
ּבא ואם לכּלן, אחד ערּוב אחרת, חצר עם ערבּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻואם

ּבחצר,הע עּמהן ּדיֹורין היּו ואם ּפת. נֹותנין אין אצלן, רּוב ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מּפני החצר, אנׁשי ּכׁשאר ואחד אחד לכל ּפת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָצריכין

ּתמיד. אחד ׁשלחן על סֹומכין ְְִִֵֶֶַָָָָֻׁשאינן

ּבטרקלין ׁשּׁשבתּו חבּורֹות חדרים]חמׁש כמה עם [אולם ְְְֲִִֵֶַָָ
מחיצה וחבּורה חבּורה ּכל ּבין מפסיק היה אם - ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָאחד
ּבחדר היא ּכאּלּו מהן חבּורה ּכל הרי - לּתקרה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמּגעת
ּפת צריכין לפיכ עצמּה; ּבפני ּבעלּיה אֹו עצמֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָּבפני
ּכּכר - לּתקרה מּגיעֹות הּמחיצֹות אין ואם חבּורה. ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָמּכל

חׁשּובין אחד ּבית ּכאנׁשי ׁשּכּלן לכּלן, .אחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻ

ׁשער ּבית חברֹו ּבחצר לֹו ׁשּיׁש השער]מי לשומר [חדר ֲֲִֵֵֵֶַַַַ
ּבֹו ּדֹורסין הּבקר,ׁשרּבים ּבית אֹו מרּפסת, אֹו אכסדרה, אֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

אֹוצר אֹו העצים, ּבית אֹו הּתבן, ּבית זה[מחסן]אֹו הרי - ֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
ּדירה מקֹום ּבחצר עּמֹו לֹו ׁשּיהיה עד עליו, אֹוסר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאינֹו
עליו, אֹוסר יהיה ּכ ואחר ּפּתֹו, ּבֹו לאכל עליו סֹומ ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

אֹוסר אינֹו לינה, מקֹום אבל עּמֹו; ׁשּיערב אםעד ,לפיכ . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ּומרּפסת ּבאכסדרה אֹו ׁשער, ּבבית ּבֹו לאכל מקֹום לֹו ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָֹקבע

ּדירה מקֹום ׁשאינֹו לפי עליו, אֹוסר אינֹו -. ְְִִֵֵֵֶָָָ

,לֹו והּׁשני הּפנימי הּבית - מּזה לפנים זה בּתים ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָעׂשרה
אינן החיצֹונים, בּתים והּׁשמֹונה הערּוב; את ׁשּנֹותנין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהן
ּכבית הן הרי ּבהן, ּדֹורסין ורּבים הֹואיל הערּוב; את ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָנֹותנין
אין הּתׁשיעי, אבל אֹוסר. אינֹו ׁשער ּבבית והּדר ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָׁשער,

ערּובֹו ׁשּיּתן עד אֹוסר, לפיכ רּבים; ּבֹו .ּדֹורסין ְְִִִִֵֵֵֶַַָ

לזה זה ּפתּוחֹות בּתים ׁשלׁשה ּוביניהן חצרֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשּתי
הּבית ּדר ערּובן זֹו חצר ּבני והביאּו לחצרֹות, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּופתּוחים
חצר ּבני הביאּו וכן האמצעי, ּבּבית והּניחּוהּו להן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּפתּוח
ּבּבית והּניחּוהּו להן הּפתּוח הּבית ּדר ערּובן ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהאחרת
את לּתן צריכין אינן ּבּתים, הּׁשלׁשה אֹותן - ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהאמצעי
והּׁשנים הערּוב, ּבֹו ׁשהּניחּו מּפני - האמצעי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּפת;
חצר לאנׁשי ׁשער ּבית מהן אחד ׁשּכל מּפני - .ׁשּמּצדדיו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

,ּביניהן לזה זה ּפתּוחים בּתים ּוׁשני חצרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָׁשּתי
ּבּבית והּניחּוהּו להן, הּפתּוח הּבית ּדר ערּובן אּלּו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהביאּו
ּדר ערּובן אּלּו והביאּו האחרת, לחצר הּסמּו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשני
לא ׁשּתיהן - האחר ּבּבית והּניחּוהּו להן, הּסמּו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּפתח
ׁשל ׁשער ּבבית ערּובּה הּניחה מהן אחת ׁשּכל ערּוב; ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָקנּו

אחרת .חצר ֵֶֶַָ
יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - ּגֹוסס ׁשהיה החצר מּבני ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד

ׁשּיזּכּו עד החצר, ּבני על אֹוסר זה הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלחיֹות
יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - קטן וכן עליו; ויערבּו ּבפת ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָלֹו

עליו ׁשּיערבּו עד אֹוסר, זה הרי - ּכזית האֹורחלאכל אבל . ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו לעֹולם, אֹוסר אינֹו -. ְְְֵֵֵֶַָ

אחרת ּבחצר וׁשבת והל ּביתֹו, ׁשהּניח חצר מּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
מּלּבֹו הּסיע אם - לחצרֹו סמּוכה היתה אפּלּו [הניח- ְְֲֲִִִִִִֵַַָָָ

אינֹומחשבתו] זה הרי זֹו, ּבׁשּבת לביתֹו לחזר ּדעּתֹו ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָֹואין
- ּגֹוי אבל ּביׂשראל; אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהן. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָאֹוסר
ׁשּיׂשּכרּו עד עליהן, אֹוסר אחרת, ּבעיר לׁשּבֹות הל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָאפּלּו

ּבׁשּבת ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר מקֹומֹו, .מּמּנּו ְְְִֶֶֶֶַָָָ

לֹו והּניח לאחרים, חצרֹו מּבּתי ׁשהׂשּכיר החצר ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבעל
אֹוסרין אינן - מהן ּובית ּבית ּבכל סחֹורה מיני אֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכלים
הּכל נעׂשּו מהן, ּבית ּבכל יד ּתפּוסת לֹו ויׁש הֹואיל ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹעליו;

אצלֹו ּדברּכאֹורחין ׁשם ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ
ועׁשׁשית טבל ּכגֹון ּבׁשּבת, לטלטלֹו [חתיכתׁשאסּור ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָ

ׁשּמּתרמתכת] ּכלים מהן ּבית ּבכל לֹו נׁשאר אם אבל ;ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
לֹו יּׁשאר ולא הּיֹום, ׁשּיֹוציאם ואפׁשר הֹואיל - ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹלטלטלן

ׁשּיערבּו עד עליו, אֹוסרין אּלּו הרי - יד ּתפּוסת .ׁשם ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ

מּבּתיהם מֹוציאין אין - ערבּו ולא ׁשּׁשכחּו חצר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹאנׁשי
לּבּתים מחצר ולא ׁשּׁשבתּולחצר, ּכלים הן מטלטלין אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

בשבת] החצר[ששהו עם הּנחׁשב ּובכל החצר ּבכל .ּבחצר, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
עלּיה אֹו מרּפסת ׁשם היתה גג]ואם עלית אנׁשי[- וערבּו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

אֹו הּמרּפסת אנׁשי - לעצמן הּמרּפסת ואנׁשי לעצמן ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהחצר
ּבכל ּבבּתיהן, ׁשּׁשבתּו ּכלים מטלטלין העלּיה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאנׁשי

ּוב העלּיה, רחב ּבכל אֹו עּמּה, הּנחׁשב ּובכל כלהּמרּפסת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּובכל החצר ּבכל מטלטלין החצר ואנׁשי עּמּה; ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּנחׁשב

עּמּה ּבעלּיה,הּנחׁשב ּדר ויחיד ּבחצר ּדר יחיד היה אם וכן . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָ
עּמּה, והּנחׁשב העלּיה ּבכל מטלטל זה - ערבּו ולא ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוׁשכחּו

עּמּה. והּנחׁשב החצר ּבכל מטלטל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָוזה

אם - החצר ׁשּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ּתל אֹו הּסלע ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד?
החצר ּבין נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים עׂשרה ּגבֹוהין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָאינן
ׁשּבּבּתים. ּכלים ׁשם להֹוציא אסּורין ּוׁשניהן הּמרּפסת, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּובין
ּפחֹות הּמרּפסת ּובין ּביניהן והיה עׂשרה, ּגבֹוהין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואם
ׁשהרי הּמרּפסת, עם נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמארּבעה
מן רחֹוקין היּו ואם ּבהן. מּתרין מרּפסת ּובני לּה, ׁשוין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻהן
ּפי על אף - ּכן על יתר אֹו טפחים ארּבעה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמרּפסת
לפי והּמרּפסת, החצר ּבכלל אּלּו הרי - עׂשרה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּגבֹוהין
,לפיכ זריקה; ידי על ּבהן להׁשּתּמׁש להן אפׁשר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשניהן
ׁשּיערבּו עד הּבּתים, ּכלי לׁשם להֹוציא אסּורין .ׁשניהן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
אין - הּמרּפסת לפני טפחים ארּבעה רחבה מּצבה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהיתה

מהם נחלקה ׁשהרי החצר, ּבני על אֹוסרת .הּמרּפסת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

למּטה[בליטות]זיזין ׁשהּוא ּכל - הּכתלים מן הּיֹוצאין ְְְִִִִִֶַַַָָֹ
החצר ּובני החצר, מן נחׁשב זה הרי - טפחים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָמעׂשרה
העליֹונים טפחים עׂשרה ּבתֹו ׁשהּוא וכל ּבֹו; ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָמׁשּתּמׁשין
ּבין והּנׁשאר ּבֹו. מׁשּתּמׁשין עלּיה אנׁשי לעלּיה, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָהּסמּוכין
הּזיזין מן העליֹונים, עׂשרה ּתחּלת עד הּתחּתֹונים ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָעׂשרה
ּבהן מׁשּתּמׁשין ואין ּבֹו; אסּורין ׁשניהן - ׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָהּיֹוצאין

ע ּכן אם אּלא ׁשּבּבּתים, .רבּוּבכלים ְְִִִֵֵֵֶֶַָָ
טבלים ּפרֹות מלא היה אם - ׁשּבחצר [לאּבֹור ְְִִֵֵֵֶָָָָָ
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הּואמעושרים] הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּבׁשּבת, לטלטלן ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָׁשאסּור
ּגבֹוּה[שפתו]וחליתֹו היה אם ׁשּבחצר: ּתל אֹו ּכסלע , ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

אבל הּמרּפסת; עם נחׁשב הּוא הרי לּמרּפסת, סמּו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָעׂשרה
מכניסין מרּפסת ּבני ולא חצר ּבני אין - מים מלא היה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאם

ׁשּיערבּו עד לּבּתים, .מּמּנּו ְְִִֶֶַַָָ

יֹוצאין הּפנימית ואנׁשי מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַׁשּתי
ערבה ולא הּפנימית ערבה - החיצֹונה על ועֹוברין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹונכנסין

מּתרת הּפנימית בחצרה]החיצֹונה, והחיצֹונה[לטלטל ְְִִִִֶֶַַַָָֻ
בה]אסּורה שמהלכין הפנימית ולא[מפני החיצֹונה ערבה ; ְְֲִֵַָָָֹ

ׁשּלא מּפני הּפנימית - אסּורֹות ׁשּתיהן הּפנימית, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹערבה
עליהן. ׁשעֹוברין ערבּו ׁשּלא אּלּו מּפני והחיצֹונה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹערבה,
וזֹו עצמּה, ּבפני מּתרת זֹו - לעצמּה וזֹו לעצמּה זֹו ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻערבה

לזֹו מּזֹו מטלטלין אין אבל עצמּה; ּבפני .מּתרת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

ּבהּתרּה הּפנימית ערב, ולא החיצֹונה מן אחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשכח
אף עּמהן, ערב ולא הּפנימית ּבני מן אחד ׁשכח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעֹומדת;
להם עלה ׁשּלא הּפנימית ּבני אּלּו מּפני - אסּורה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהחיצֹונה

עליהן עֹוברין ׁשהן .ערּוב, ְֲִֵֵֵֶֶ

,ּבחיצֹונה הּניחּוהּו אם - אחד ערּוב ׁשּתיהן ְִִִִֵֵֶֶַָָָעׂשּו
ּבין החיצֹונה, מּבני ׁשהיה ּבין ערב, ולא מהן אחד ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוׁשכח

להן ׁשּיבּטל עד אסּורֹות, ׁשּתיהן - הּפנימית ;[רשותו]מּבני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּבארנּו לחצרׁשהרי מחצר ׁשּמבּטלין ערּובן, הּניחּו ואם . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

חיצֹונה - ערב ולא החיצֹונה מּבני אחד וׁשכח ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבּפנימית,
ּבמקֹומּה מּתרת ּופנימית נפרדת]אסּורה, כרשות ;[שהיא ְְֲִִִֶֶָָֻ

עד אסּורֹות, ׁשּתיהן - ערב ולא הּפנימית מּבני אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשכח
להן. ְֵֶֶַָׁשּיבּטל

אינן - זֹו ּבחצר ּדר ואחד זֹו ּבחצר ּדר אחד ְְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָהיה
חצרֹו ּבכל מׁשּתּמׁש מהן אחד ּכל אּלא לערב, ואםצריכין ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

הּוא הרי - אחד ׁשהּוא ּפי על אף - ּבּפנימית ּגֹוי ְֲִִִֵֶֶַַַָָָהיה
מקֹומֹו ׁשּיׂשּכרּו עד החיצֹונה, על ואֹוסר .ּכרּבים, ְְְְְִִִֵֶַַַַָ

לזֹו זֹו הּפתּוחֹות חצרֹות הרבים]ׁשלׁש לרשות ,[וגם ְֲֵַָָֹ
עם החיצֹונֹות ׁשּתים ערבּו - מהן חצר ּבכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָורּבים
ּוׁשּתים עּמּה, מּתרֹות והן עּמהן, מּתרת היא - ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻהאמצעית
אחד ערּוב ׁשלׁשּתן ׁשּיעׂשּו עד זֹו, עם זֹו אסּורֹות ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָהחיצֹונֹות

[- מזו לפנים זו חצרות מהן[שלש חצר ּבכל היה [דייר]; ְֵֵֶָָָָ
ׁשרּבים ּפי על אף - והשלישי]אחד ּבחיצֹונה[השני ּדֹורסין ְִִִִֶֶַַַַָָ

מּת מהן אחד ׁשּכל לערב, צריכין אינן ּבמקֹומֹו- היּור . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻ
ׁשּיערבּו עד ּבמקֹומן אסּורין והן הֹואיל - ּבּפנימית ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָׁשנים
עד וׁשּבחיצֹונה, ׁשּבאמצעית היחידים על אֹוסרין הן הרי -ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
האסּורה רגל הּכלל: זה ׁשּבּפנימית. ׁשנים ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיערבּו

ּבמ ׁשּלא אֹוסרת ּבמקֹומּה,ּבמקֹומּה, הּמּתרת ורגל קֹומּה; ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻ
עליהן. ׁשעֹוברת מּפני ּבמקֹומּה ׁשּלא אֹוסרת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹאינּה

ּכצצטרּיֹות למעלה[מרפסות]ׁשּתי ׁשהן מּזֹו, למעלה זֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָֻ
הּמים ּגבֹוהה-מן מחיצה מהן אחת ּכל ׁשעׂשת ּפי על אף ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּתי היּו אם - ואחת אחת מּכל יֹורדת טפחים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָעׂשרה
אסּורין אּלּו הרי טפחים, עׂשרה ּבתֹו ְְְְְֲֲֲִִֵֵַָָָָֻהּגצצטראֹות
ׁשהן מּפני אחד, ערּוב ׁשּתיהן ׁשּיערבּו עד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלמּלאת,
יֹותר והּתחּתֹונה העליֹונה ּבין היה ואם אחת. ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּכגצצטרה

ׁשּתיהן - לעצמּה וזֹו לעצמּה זֹו וערבה טפחים, עׂשרה ְְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָעל
למּלאת .מּתרֹות ְַָֹֻ

אף - הּתחּתֹונה ועׂשתה מחיצה, העליֹונה עׂשתה ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹלא
העליֹונה ּבני ׁשל ּדלי מּפני למּלאת; אסּורה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּתחּתֹונה
ולא מחיצה, העליֹונה עׂשתה עליה. ׁשעֹובר אסּורין, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשהם
והּתחּתֹונה למּלאת, מּתרת העליֹונה - הּתחּתֹונה ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻעׂשת
העליֹונה ּבני עם הּתחּתֹונה ּבני נׁשּתּתפּו ואם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאסּורה.
ׁשּיערבּו עד למּלאת, אסּורֹות ׁשּתיהן - ׁשעׂשּו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹּבּמחיצה

אחד .ערּוב ֵֶָ
ּדייטֹות עליונות]ׁשלׁש עליֹונה[דירות מּזֹו, למעלה זֹו ְְְְִֶַָָָָֹ

מן יׁשלׁשל לא - אחד ׁשל ואמצעית אחד ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹותחּתֹונה
מרׁשּות מׁשלׁשלין ׁשאין אמצעית; ּדר לּתחּתֹונה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהעליֹונה
העליֹונה מן הּוא מׁשלׁשל אבל רׁשּות. ּדר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָלרׁשּות

אמצעית ּדר ׁשּלא .לּתחּתֹונה ְְִֶֶֶֶַַָָֹ
ּתחּתיהם אחת וחצר זֹו, ּכנגד זֹו ּדייטֹות ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתי

ׁשּיערבּו עד לתֹוכּה, יׁשּפכּו לא - הּמים לתֹוכּה ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹׁשּׁשֹופכין
עּוקה מקצתן עׂשּו אחד. ערּוב שפכים]ׁשּתיהן ּבחצר[בור ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

עּוקה, ׁשעׂשּו אּלּו - עׂשּו לא ּומקצתם הּמים, ּבּה ְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹלׁשּפ
לחצר יׁשּפכּו לא עׂשּו, ׁשּלא ואּלּו ׁשּלהן; לעּוקה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹׁשֹופכין
ּכל - עּוקה אּלּו ועׂשּו עּוקה, אּלּו עׂשּו ואם ׁשּיערבּו. ְְְְִֵֵֶַָָָָָָעד
ּפי על אף ׁשּלּה, לעּוקה ׁשֹופכת מּׁשּתיהן ואחת ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאחת

ערבּו .ׁשּלא ְֵֶֹ

ה'תש"ע תשרי כ"ב קודש שבת יום

   
מבֹוי בתים]אנׁשי כמה שבהם בחצרות המוקף רחוב -] ְֵַָ

ׁשּקנּו ּכגֹון סחֹורה, לענין אחד ּבמאכל ׁשּתּוף ּביניהן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
צריכין אינן - ּבהן וכּיֹוצא ּדבׁש אֹו ׁשמן אֹו ּבׁשּתפּות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻיין
ׁשל ׁשּתּוף על סֹומכין אּלא ׁשּבת, לענין אחר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּתּוף

אחדסחֹורה מין ּבֹו, ׁשּתפין ׁשהן הּמין ׁשּיהיה והּוא ; ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ
ּביין לזה ׁשּתף מהם אחד היה אם אבל אחד; ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּובכלי
הרי - כלים ּבׁשני והיה יין הּכל ׁשהיה אֹו ּבׁשמן, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּולאחר

ׁשּבת. לענין להׁשּתּתף צריכין ְְְְְִִִִֵֵַַַָאּלּו
ׁשּבּקׁשאחד הּמבֹוי קדםמּבני ׁשמן אֹו יין מחברֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשאינן ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי הּׁשּתּוף, ּבטל - לֹו נתן ולא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשּבת,
זה על זה מקּפידין ׁשאין ּכׁשּתפין הּמבֹויּכּלן מּבני ואחד . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ

מבֹוי ּבני - נׁשּתּתף ולא הּמבֹוי, ּבני עם להׁשּתּתף ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשרגיל
ּכרחֹו ּבעל ׁשּתּוף מּמּנּו ונֹוטלין ּביתֹו, לתֹו [כיוןנכנסין ְְְְְְִִִִִֵֶַָָ

לטובתו] גם להׁשּתּתףשזה רֹוצה ׁשאינֹו הּמבֹוי מּבני ואחד ;ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
עּמהם להׁשּתּתף אֹותֹו ּכֹופין הּמבֹוי, ּבני עם .ּכלל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

אֹוצר לֹו ׁשהיה מבֹוי מּבני ׁשמן[מחסן]אחד אֹו יין ׁשל ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
הּמבֹוי ּבני לכל מעט מּמּנּו מזּכה זה הרי - ּבהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
הפריׁשֹו, ׁשּלא ּפי על ואף עליהן; ּבֹו ּומערב ּבֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹלהׁשּתּתף

יחדֹו העירוב]ולא חלק את ּבאֹוצר[- מערב הּוא הרי אּלא , ְְֲֲִֵֶָָָָֹֹ
ׁשּתּוף זה הרי -. ֲִֵֶ

נׁשּתּתפה אם - מבֹואֹות לׁשני ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָחצר
מֹוציאה ואינּה הּׁשני, ּבּמבֹוי נאסרה - ּבלבד מהן אחד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעם
ּבני לכל ּבּׁשּתּוף אחד זּכה אם ,לפיכ ּבֹו; ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָּומכניסה

            
      

זֹו; חצר לאנׁשי להֹודיע צרי - עליהם וׁשּתף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמבֹוי,
מּדעּתן,ׁשאינן אּלא ׁשּמאׁשאינּהמׁשּתּתפין - להם זכּות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבזה לא להׁשּתּתף, רֹוצים הּׁשני .ּבּמבֹוי ְְִִִֵֵֶַַַָָֹ
ׁשּלא והּוא - מּדעּתֹו ׁשּלא לֹו מערבת אדם ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹאׁשּתֹו

א - אֹוסר אם אבל ׁשכניו; על ולאיאסר עליו מערבת ינּה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
ּכיצד מּדעּתֹו. אּלא עליו ׁשאמר:מׁשּתּתפת ּכגֹון אֹוסר? ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
'איני אֹו עּמכם', מערב עּמכם''איני .מׁשּתּתף ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

אםנׁשּתּתפּו - הּמבֹואֹות מּׁשני אחד עם זֹו חצר אנׁשי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מאכל]ּבמין -[סוג הּמין אֹותֹו ּכלה אפּלּו נׁשּתּתפּו, אחד ְְְֲִִִִֶַַָָָ

צרי ואינֹו להן, ּומזּכה אחר ׁשּתּוף עֹוׂשה זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהרי
ׁשנּיה ּפעם ונתמעט.להֹודיעם נׁשּתּתפּו, מינין ּבׁשני ואם ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָ

- ּכלּו ואם להֹודיע; צרי ואינֹו ּומזּכה, מֹוסיף - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹהאכל
להֹודיעם. וצרי להם, -מזּכה זֹו ּבחצר ׁשכנים נּתֹוספּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

להֹודיעם וצרי להם, .מזּכה ְְְִִֶֶַָָָ
ּבני ועם זה, מּפתח זה מבֹוי ּבני עם זֹו חצר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָנׁשּתּתפה

והן ׁשניהן, עם מּתרת - האחר הּפתח מן הּׁשני ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּמבֹוי
ערבה לא זה. עם זה אסּורין הּמבֹואֹות ּוׁשני עּמּה; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻמּתרין

ׁשניהן על אֹוסרת מהן, אחד .עם ְִֵֵֶֶֶֶֶַָ
אינּה הּׁשני והּפתח אחד, ּבפתח רגילה זֹו חצר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה

וׁשאינּה אֹוסר; ּבֹו, ולצאת להּכנס ׁשרגילה זה - ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָרגילה
- ּבֹו רגילה ׁשאינּה מבֹוי עם ערבה אֹוסר. אינֹו ּבֹו, ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָרגילה

עּמּה לערב צרי ואינֹו לעצמֹו, האחר הּמבֹוי .הּתר ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ
לא והיא לעצמן, ּבֹו רגילה ׁשהיא הּמבֹוי ּבני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹערבּו

וגם ּבֹו, רגילה ׁשאינּה האחר הּמבֹוי עם ולא עּמֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹערבה
ּדֹוחין - ּבֹו רגילה ׁשאינּה הּמבֹוי ּבני ערבּו [מחשיבים]לא ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹ

ערב; ׁשּלא מּפני ּבֹו, רגילה ׁשאינּה הּמבֹוי זה אצל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאֹותּה
אצלֹו, אֹותּה ּדֹוחין - ערב לא והּוא ערבה לא והיא ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹהֹואיל

זה מבֹוי על ּתאסר ׁשּלא -]ּכדי בו לעצמֹו[שרגילה .ׁשערב ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
לבקעה אחר ּופתח למבֹוי, ּפתח לּה ׁשּיׁש [שטחחצר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מחיצות] לקרּפףללא בית]אֹו בלי גדולה מּבית[חצר יתר ְְִֵֵֵַָ
חמישים]סאתים על אמה מאה לטלטל[- ואסּור הֹואיל - ְְְִִֵַַָָ

מבֹוי; ׁשל ּפתח על אּלא סֹומ אינֹו קרּפף, לאֹותֹו ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמחצר
אם אבל עּמהן. ׁשּיׁשּתּתף עד הּמבֹוי, ּבני על אֹוסר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלפיכ
ּבני על אֹוסר אינֹו ּפחֹות, אֹו סאתים ּבית הּקרּפף ְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָהיה
לטלטל ּומּתר הֹואיל ,סֹומ לֹו המיחד הּפתח ׁשעל ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻֻהּמבֹוי;

הּקרּפף .ּבכל ְְֵַַָ
אֹוסר אינֹו אחר, ּבמבֹוי לׁשּבֹות ׁשהל מבֹוי מּבני ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאחד

מּצבהעליהן ׁשּבנה מבֹוי מּבני אחד וכן רחבה[עמוד]; ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשהרי - עליהן אֹוסר אינֹו ּפתחֹו, על טפחים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָארּבעה

רׁשּותֹו וחלק מהן, עצמֹו .הפריׁש ְְְְִִֵֶַַָ
ולא מקצתן וׁשכחּו מקצתן, ׁשּנׁשּתּתפּו מבֹוי ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאנׁשי

ׁשּנ לאּלּו רׁשּותן מבּטלין - לעניןנׁשּתּתפּו ודינם ׁשּתּתפּו, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ׁשנים אֹו מהן אחד ׁשּׁשכח חצר אנׁשי ּכדין רׁשּות, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבּטּול

ערבּו אמרנּוולא ּוכבר ביתֹו; אנׁשי עם אדם ׁשּכל , ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
לערּובי ּבין חׁשּובין, הן אחד ּכאיׁש ׁשלחנֹו, על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֻהּסמּוכין

מבֹואֹות. לׁשּתּופי ּבין ְְֲִֵֵֵחצרֹות,
ּבפני וחצר חצר ּכל ׁשּבֹו חצרֹות ּכל ׁשערבּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָמבֹוי

אחד ׁשכח - ּבּמבֹוי ּכּלן נׁשּתּתפּו ּכ ואחר ְְְְִֶַַַַַַָָָָָָֻעצמּה,

ּכלּום; הפסיד לא חצרֹו, ּבני עם ערב ולא חצר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָֹֹמּבני
נׁשּתּתפּו ּכּלן מבואות']ׁשהרי הּׁשּתּוף[ב'שיתוף ועל , ְְְֲִִֵֶַַַָֻ

עם[לטלטל]סֹומכין ּבחצרֹות לערב הצריכּו ולא ; ְְְְֲִִִִֵֵַָֹ
ערבּו והרי - הּתינֹוקֹות לׁשּכח ׁשּלא אּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּׁשּתּוף,

ולאּבחצרֹות הּמבֹוי מּבני אחד ׁשכח אם אבל . ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
לטלטל חצר ּבני ּכל ּומּתרין ּבּמבֹוי, אסּורין - ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻנׁשּתּתף

לּבּתים ּכחצר לחצרֹות, ׁשהּמבֹוי שמותריןּבחצרן; -] ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ
בחצרותיהן] .לטלטל

אין אם - ּבחצרֹות לערב ּכּלן וׁשכחּו ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֻנׁשּתּתפּו
ּפרּוסתן על השני]מקּפידין של מפתו אחד ,[שאוכלים ְְִִַַָָ

מּתירין ואין ּבלבד; הראׁשֹונה ּבּׁשּבת הּׁשּתּוף על ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָסֹומכין
מּדחק אּלא זה, ּדבר ערוב]להן תורת תשתכח .[שלא ִֶֶֶַָָָָֹ

,הּבּתים עם חצרֹות ערבּו אם - ּבֹו נׁשּתּתפּו ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹמבֹוי
ּבֹו מטלטלין במבוי]אין ּככרמלית[- אּמֹות ּבארּבע אּלא ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָ

מדרבנן] הרבים רשות הּבּתים,[- עם חצרֹות ׁשערבּו מאחר ;ְֲִִֵֵֵֶַַַָ
ּבלא ּבלבד ּבּתים אּלא לֹו ּפתּוח אין ּכאּלּו הּמבֹוי ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹנעׂשה
אנׁשי ערבּו לא ואם ּבכּלֹו. מטלטלין אין ּולפיכ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָֹֻחצרֹות,

ׁשּׁשבתּו ּכלים ּבכּלֹו מטלטלין - בכניסתהחצרֹות [שהיו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָֻ
ּבּההשבת] ערבּו ׁשּלא ּכחצר .ּבתֹוכֹו, ְְְֵֵֶָָֹ

ּבני עם ּדינֹו ׁשּבּמבֹוי, ּבחצר הּׁשרּוי צדֹוקי אֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָּגֹוי
החצר ּבני עם ּכדינֹו מאחדהּמבֹוי אֹו הּגֹוי מן ׁשּׂשֹוכרים - ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ואם הּצדֹוקי; להם מבּטל אֹו ׁשּבּמבֹוי, רׁשּותֹו ביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּבני
ׁשּתּוף צרי אינֹו אחד, ויׂשראל ּגֹוי ּבּמבֹוי ודיןהיה . ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ

- אחד ׁשלחן על סֹומכין ׁשהם רּבים ודין אחד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻיׂשראל
הּוא אחד .ּדין ִֶָ

אחד ּפתח ּבחצרֹו לֹו יׁש אם - ּבּמבֹוי ּדר ׁשהיה ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגֹוי
מחיצות]לבקעה ללא הּמבֹוי;[שטח ּבני על אֹוסר אינֹו , ְְְִֵֵֵַַָָ

ּפי על ואף ארּבעה, על ארּבעה קטן ּפתח היה ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָָואפּלּו
אֹוסר אינֹו - ׁשּבּמבֹוי הּפתח ּדר ּוקרֹונֹות ּגמּלים ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּמֹוציא
ׁשהּוא לֹו, המיחד ּפתח על אּלא ּדעּתֹו ׁשאין ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻעליהן;

לקרּפףלּבקעה ּפתּוח היה אם וכן בית]. בלי גדולה [חצר ְְְְִִֵֵַַַָָָָ
ואינֹו לבקעה, ּכפתּוח זה הרי - סאתים ּבית על יתר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא

על סֹומ אינֹו - ּפחֹות אֹו סאתים ּבית היה עליהן; יו,אֹוסר ֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
מּמּנּו ׁשּיׂשּכרּו עד עליהן .ואֹוסר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַ

והיּו יׂשראלים, אחד וצּדֹו ּגֹוים אחד ׁשּצּדֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָמבֹוי
ּדר ּכּלן וערבּו יׂשראל, ׁשל לחצר מחצר ּפתּוחים ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻחּלֹונֹות
ּומּתרין אחד, ּבית ּכאנׁשי ׁשּנעׂשּו ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֻחּלֹונֹות,
להׁשּתּמׁש אסּורין אּלּו הרי - חּלֹונֹות ּדר ּולהכניס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַלהֹוציא
רּבים ׁשאין הּגֹוים; מן ׁשּיׂשּכרּו עד ּפתחים, ּדר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבּמבֹוי

ּגֹוי ּבמקֹום ּכיחיד .נעׂשים ְְֲִִִַָ
ּבמדינה מׁשּתּתפין מערבת[עיר]ּכיצד וחצר חצר ּכל ? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכל מׁשּתּתפין ּכ ואחר הּתינֹוקֹות; לׁשּכח ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹלעצמּה,
ּבּמבֹוי ׁשּמׁשּתּתפין ּכדר הּמדינה, היתהאנׁשי ואם . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּכּלן מׁשּתּתפין רּבים, ׁשל נעׂשת אפּלּו ליחיד, קנין ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָֻהּמדינה
ׁשל היתה אם וכן הּמדינה; ּבכל ויטלטלּו אחד, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּתּוף

ויׁש אחדרּבים, ׁשּתּוף ּכּלן מׁשּתּתפין - אחד ּפתח .לּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ׁשהעם ּפתחים ׁשני לּה ויׁש רּבים, ׁשל היתה אם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל

ׁשל נעׂשת אפּלּו - ּבזה ויֹוצאין ּבזה ל]נכנסין יחיד,[נמכרה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָ
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זֹו; חצר לאנׁשי להֹודיע צרי - עליהם וׁשּתף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמבֹוי,
מּדעּתן,ׁשאינן אּלא ׁשּמאׁשאינּהמׁשּתּתפין - להם זכּות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבזה לא להׁשּתּתף, רֹוצים הּׁשני .ּבּמבֹוי ְְִִִֵֵֶַַַָָֹ
ׁשּלא והּוא - מּדעּתֹו ׁשּלא לֹו מערבת אדם ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹאׁשּתֹו

א - אֹוסר אם אבל ׁשכניו; על ולאיאסר עליו מערבת ינּה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
ּכיצד מּדעּתֹו. אּלא עליו ׁשאמר:מׁשּתּתפת ּכגֹון אֹוסר? ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
'איני אֹו עּמכם', מערב עּמכם''איני .מׁשּתּתף ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

אםנׁשּתּתפּו - הּמבֹואֹות מּׁשני אחד עם זֹו חצר אנׁשי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מאכל]ּבמין -[סוג הּמין אֹותֹו ּכלה אפּלּו נׁשּתּתפּו, אחד ְְְֲִִִִֶַַָָָ

צרי ואינֹו להן, ּומזּכה אחר ׁשּתּוף עֹוׂשה זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהרי
ׁשנּיה ּפעם ונתמעט.להֹודיעם נׁשּתּתפּו, מינין ּבׁשני ואם ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָ

- ּכלּו ואם להֹודיע; צרי ואינֹו ּומזּכה, מֹוסיף - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹהאכל
להֹודיעם. וצרי להם, -מזּכה זֹו ּבחצר ׁשכנים נּתֹוספּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

להֹודיעם וצרי להם, .מזּכה ְְְִִֶֶַָָָ
ּבני ועם זה, מּפתח זה מבֹוי ּבני עם זֹו חצר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָנׁשּתּתפה

והן ׁשניהן, עם מּתרת - האחר הּפתח מן הּׁשני ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּמבֹוי
ערבה לא זה. עם זה אסּורין הּמבֹואֹות ּוׁשני עּמּה; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻמּתרין

ׁשניהן על אֹוסרת מהן, אחד .עם ְִֵֵֶֶֶֶֶַָ
אינּה הּׁשני והּפתח אחד, ּבפתח רגילה זֹו חצר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה

וׁשאינּה אֹוסר; ּבֹו, ולצאת להּכנס ׁשרגילה זה - ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָרגילה
- ּבֹו רגילה ׁשאינּה מבֹוי עם ערבה אֹוסר. אינֹו ּבֹו, ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָרגילה

עּמּה לערב צרי ואינֹו לעצמֹו, האחר הּמבֹוי .הּתר ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ
לא והיא לעצמן, ּבֹו רגילה ׁשהיא הּמבֹוי ּבני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹערבּו

וגם ּבֹו, רגילה ׁשאינּה האחר הּמבֹוי עם ולא עּמֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹערבה
ּדֹוחין - ּבֹו רגילה ׁשאינּה הּמבֹוי ּבני ערבּו [מחשיבים]לא ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹ

ערב; ׁשּלא מּפני ּבֹו, רגילה ׁשאינּה הּמבֹוי זה אצל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאֹותּה
אצלֹו, אֹותּה ּדֹוחין - ערב לא והּוא ערבה לא והיא ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹהֹואיל

זה מבֹוי על ּתאסר ׁשּלא -]ּכדי בו לעצמֹו[שרגילה .ׁשערב ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
לבקעה אחר ּופתח למבֹוי, ּפתח לּה ׁשּיׁש [שטחחצר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מחיצות] לקרּפףללא בית]אֹו בלי גדולה מּבית[חצר יתר ְְִֵֵֵַָ
חמישים]סאתים על אמה מאה לטלטל[- ואסּור הֹואיל - ְְְִִֵַַָָ

מבֹוי; ׁשל ּפתח על אּלא סֹומ אינֹו קרּפף, לאֹותֹו ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמחצר
אם אבל עּמהן. ׁשּיׁשּתּתף עד הּמבֹוי, ּבני על אֹוסר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלפיכ
ּבני על אֹוסר אינֹו ּפחֹות, אֹו סאתים ּבית הּקרּפף ְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָהיה
לטלטל ּומּתר הֹואיל ,סֹומ לֹו המיחד הּפתח ׁשעל ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻֻהּמבֹוי;

הּקרּפף .ּבכל ְְֵַַָ
אֹוסר אינֹו אחר, ּבמבֹוי לׁשּבֹות ׁשהל מבֹוי מּבני ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאחד

מּצבהעליהן ׁשּבנה מבֹוי מּבני אחד וכן רחבה[עמוד]; ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשהרי - עליהן אֹוסר אינֹו ּפתחֹו, על טפחים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָארּבעה

רׁשּותֹו וחלק מהן, עצמֹו .הפריׁש ְְְְִִֵֶַַָ
ולא מקצתן וׁשכחּו מקצתן, ׁשּנׁשּתּתפּו מבֹוי ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאנׁשי

ׁשּנ לאּלּו רׁשּותן מבּטלין - לעניןנׁשּתּתפּו ודינם ׁשּתּתפּו, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ׁשנים אֹו מהן אחד ׁשּׁשכח חצר אנׁשי ּכדין רׁשּות, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבּטּול

ערבּו אמרנּוולא ּוכבר ביתֹו; אנׁשי עם אדם ׁשּכל , ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
לערּובי ּבין חׁשּובין, הן אחד ּכאיׁש ׁשלחנֹו, על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֻהּסמּוכין

מבֹואֹות. לׁשּתּופי ּבין ְְֲִֵֵֵחצרֹות,
ּבפני וחצר חצר ּכל ׁשּבֹו חצרֹות ּכל ׁשערבּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָמבֹוי

אחד ׁשכח - ּבּמבֹוי ּכּלן נׁשּתּתפּו ּכ ואחר ְְְְִֶַַַַַַָָָָָָֻעצמּה,

ּכלּום; הפסיד לא חצרֹו, ּבני עם ערב ולא חצר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָֹֹמּבני
נׁשּתּתפּו ּכּלן מבואות']ׁשהרי הּׁשּתּוף[ב'שיתוף ועל , ְְְֲִִֵֶַַַָֻ

עם[לטלטל]סֹומכין ּבחצרֹות לערב הצריכּו ולא ; ְְְְֲִִִִֵֵַָֹ
ערבּו והרי - הּתינֹוקֹות לׁשּכח ׁשּלא אּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּׁשּתּוף,

ולאּבחצרֹות הּמבֹוי מּבני אחד ׁשכח אם אבל . ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
לטלטל חצר ּבני ּכל ּומּתרין ּבּמבֹוי, אסּורין - ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻנׁשּתּתף

לּבּתים ּכחצר לחצרֹות, ׁשהּמבֹוי שמותריןּבחצרן; -] ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ
בחצרותיהן] .לטלטל

אין אם - ּבחצרֹות לערב ּכּלן וׁשכחּו ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֻנׁשּתּתפּו
ּפרּוסתן על השני]מקּפידין של מפתו אחד ,[שאוכלים ְְִִַַָָ

מּתירין ואין ּבלבד; הראׁשֹונה ּבּׁשּבת הּׁשּתּוף על ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָסֹומכין
מּדחק אּלא זה, ּדבר ערוב]להן תורת תשתכח .[שלא ִֶֶֶַָָָָֹ

,הּבּתים עם חצרֹות ערבּו אם - ּבֹו נׁשּתּתפּו ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹמבֹוי
ּבֹו מטלטלין במבוי]אין ּככרמלית[- אּמֹות ּבארּבע אּלא ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָ

מדרבנן] הרבים רשות הּבּתים,[- עם חצרֹות ׁשערבּו מאחר ;ְֲִִֵֵֵֶַַַָ
ּבלא ּבלבד ּבּתים אּלא לֹו ּפתּוח אין ּכאּלּו הּמבֹוי ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹנעׂשה
אנׁשי ערבּו לא ואם ּבכּלֹו. מטלטלין אין ּולפיכ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָֹֻחצרֹות,

ׁשּׁשבתּו ּכלים ּבכּלֹו מטלטלין - בכניסתהחצרֹות [שהיו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָֻ
ּבּההשבת] ערבּו ׁשּלא ּכחצר .ּבתֹוכֹו, ְְְֵֵֶָָֹ

ּבני עם ּדינֹו ׁשּבּמבֹוי, ּבחצר הּׁשרּוי צדֹוקי אֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָּגֹוי
החצר ּבני עם ּכדינֹו מאחדהּמבֹוי אֹו הּגֹוי מן ׁשּׂשֹוכרים - ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ואם הּצדֹוקי; להם מבּטל אֹו ׁשּבּמבֹוי, רׁשּותֹו ביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּבני
ׁשּתּוף צרי אינֹו אחד, ויׂשראל ּגֹוי ּבּמבֹוי ודיןהיה . ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ

- אחד ׁשלחן על סֹומכין ׁשהם רּבים ודין אחד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻיׂשראל
הּוא אחד .ּדין ִֶָ

אחד ּפתח ּבחצרֹו לֹו יׁש אם - ּבּמבֹוי ּדר ׁשהיה ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגֹוי
מחיצות]לבקעה ללא הּמבֹוי;[שטח ּבני על אֹוסר אינֹו , ְְְִֵֵֵַַָָ

ּפי על ואף ארּבעה, על ארּבעה קטן ּפתח היה ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָָואפּלּו
אֹוסר אינֹו - ׁשּבּמבֹוי הּפתח ּדר ּוקרֹונֹות ּגמּלים ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּמֹוציא
ׁשהּוא לֹו, המיחד ּפתח על אּלא ּדעּתֹו ׁשאין ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻעליהן;

לקרּפףלּבקעה ּפתּוח היה אם וכן בית]. בלי גדולה [חצר ְְְְִִֵֵַַַָָָָ
ואינֹו לבקעה, ּכפתּוח זה הרי - סאתים ּבית על יתר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא

על סֹומ אינֹו - ּפחֹות אֹו סאתים ּבית היה עליהן; יו,אֹוסר ֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
מּמּנּו ׁשּיׂשּכרּו עד עליהן .ואֹוסר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַ

והיּו יׂשראלים, אחד וצּדֹו ּגֹוים אחד ׁשּצּדֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָמבֹוי
ּדר ּכּלן וערבּו יׂשראל, ׁשל לחצר מחצר ּפתּוחים ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻחּלֹונֹות
ּומּתרין אחד, ּבית ּכאנׁשי ׁשּנעׂשּו ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֻחּלֹונֹות,
להׁשּתּמׁש אסּורין אּלּו הרי - חּלֹונֹות ּדר ּולהכניס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַלהֹוציא
רּבים ׁשאין הּגֹוים; מן ׁשּיׂשּכרּו עד ּפתחים, ּדר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבּמבֹוי

ּגֹוי ּבמקֹום ּכיחיד .נעׂשים ְְֲִִִַָ
ּבמדינה מׁשּתּתפין מערבת[עיר]ּכיצד וחצר חצר ּכל ? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכל מׁשּתּתפין ּכ ואחר הּתינֹוקֹות; לׁשּכח ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹלעצמּה,
ּבּמבֹוי ׁשּמׁשּתּתפין ּכדר הּמדינה, היתהאנׁשי ואם . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּכּלן מׁשּתּתפין רּבים, ׁשל נעׂשת אפּלּו ליחיד, קנין ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָֻהּמדינה
ׁשל היתה אם וכן הּמדינה; ּבכל ויטלטלּו אחד, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּתּוף

ויׁש אחדרּבים, ׁשּתּוף ּכּלן מׁשּתּתפין - אחד ּפתח .לּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ׁשהעם ּפתחים ׁשני לּה ויׁש רּבים, ׁשל היתה אם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל

ׁשל נעׂשת אפּלּו - ּבזה ויֹוצאין ּבזה ל]נכנסין יחיד,[נמכרה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָ
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אפּלּו אחד, מקֹום מּמּנה מּניחין אּלא ּכּלּה, את מערבין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאין
אחד אּלּוּבית ויהיּו הּׁשאר. ּומׁשּתּתפין אחת, ּבחצר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

הּמ ּבכל מּתרין ּכּלן מקֹוםהּמׁשּתּתפין מאֹותֹו חּוץ דינה, ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֻֻ
ּבּׁשּתּוף ּבמקֹומן מּתרין הּנׁשארין אֹותן ויהיּו ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָֻׁשּׁשּירּו;
לטלטל ואסּורין - רּבים המׁשארין היּו אם לעצמן, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻׁשעֹוׂשין

הּמדינה ּכל .ּבׁשאר ְְִִַָָָ

הּתיר ׁשהערּוב ׁשּידעּו ּכדי הּוא, הּכר מּׁשּום זה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָודבר
ּבֹוקעין ׁשרּבים זֹו ּבמדינה לטלטל -[הולכין]להן ּבּה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ּבֹו מטלטלין אין עּמהן, נׁשּתּתף ולא ׁשּנׁשאר הּמקֹום ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהרי
לעצמן ואּלּו לעצמן אּלּו .אּלא ְְְְְֵֵֶַַָָָ

וסּלם אחד, ּפתח לּה ׁשּיׁש רּבים ׁשל [לחומה]מדינה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
ׁשּיּור צריכה ואינּה ּכּלּה, את מערבין - אחד [-ּבמקֹום ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻ

להיכר] ערוב בלא בית ׁשּבחֹומהלהשאיר הּסּלם ׁשאין ;ֵֶֶַַָָֻ
ּכפתח ּפיחׁשּוב על אף - ׁשּיּור אֹותן ׁשּמּניחין הּבּתים . ְִִִִִֶֶַַַַַָָָ

- לחּוץ ּופניהם לעיר אחֹוריהן אּלא לעיר, ּפתּוחין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאינן
הּׁשאר את ּומערבין ׁשּיּור, אֹותן .עֹוׂשין ְְְִִִֶַָָָ

ערּוב ּכּלן ערבּו אם - הּמדינה לבני ּבׁשּתּוף ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻהמזּכה
מי ודין להן; היא ׁשּזכּות להֹודיען, צרי אינֹו - ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָאחד
לׁשּבֹות ׁשהל מי אֹו הּמדינה, ּבני עם נׁשּתּתף ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּׁשכח
ּכדינם הּכל, ּדין - ּבּמדינה עּמהן ׁשהיה ּגֹוי אֹו אחרת, ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבעיר

ּומבֹוי .ּבחצר ְֵָָ

זה הרי אחד, מּמבֹוי חּוץ יֹוׁשביה ּכל ׁשּנׁשּתּתפּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמדינה
אֹוסר אינֹו הּמבֹוי, ּפתח על מּצבה ּבנּו ואם ּכּלן; על ְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻאֹוסר

כּלּה,.עליהן אֹו אּלא - לחצאין מדינה מערבין אין לפיכ ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
רצה אם ּפתחֹו, על מּצבה מבֹוי ּכל ּובֹונה מבֹוי; מבֹוי ְִִֵֶַַָָָָָָָאֹו
הּמבֹואֹות ׁשאר על יאסר ׁשּלא ּכדי - מהן רׁשּותֹו .לחלק ְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ

ה'תש"ע תשרי כ"ג ראשון יום

   
הּמדינה מן ׁשּיצא מזֹון[עיר]מי והּניח ׁשּבת, ּבערב ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

הּתחּום ּבתֹו הּמדינה מן רחֹוק סעּודֹות העיר]ׁשּתי ,[של ְְְְְִִֵַַָָ
את]וקבע מקומו]ׁשביתתֹו[בכך ׁשחזר[- ּפי על אף - ׁשם ְְִִֶַַַַָָָָ

ׁשהּניח ּבּמקֹום ׁשבת ּכאּלּו אֹותֹו נחׁשב ּבביתֹו, ולן ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹלּמדינה
תחּומין' 'ערּובי הּנקרא הּוא וזה הּסעּודֹות; ׁשּתי .ּבֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָ

לֹו ברשותו]ויׁש אלּפים[- למחר, ערּובֹו מּמקֹום להּל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָ
ערּובֹו מּמקֹום מהּל ּכׁשהּוא ,לפיכ רּוח. לכל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָאּמה
ּבּמדינה מהּל אינֹו הּמדינה, ּכנגד אּמה אלּפים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלמחר
ּבתֹו מבלעת הּמדינה היתה ואם מּדתֹו; סֹוף עד ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻאּלא
מּדתֹו ויׁשלים אּמֹות, ּכארּבע ּכּלּה הּמדינה ּתחׁשב - ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻמּדתֹו

לּה .חּוצה ָָ
ּברח ערּובֹו את ׁשהּניח הרי מּביתֹוּכיצד? אּמה אלף ּוק ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ערּובֹו מּמקֹום למחר מהּל נמצא מזרח, לרּוח ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּבּמדינה
אּמה אלּפים ערּובֹו מּמקֹום ּומהּל למזרח, אּמה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָאלּפים
מּביתֹו אּמה ואלף ּביתֹו, עד הערּוב ׁשּמן אלף - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלמערב
האלף. סֹוף עד אּלא ּבּמדינה, מהּל ואינֹו הּמדינה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
אחת, אּמה אפּלּו מאלף ּפחֹות הּמדינה סֹוף עד מּביתֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהיה
ּכּלּה הּמדינה ּתחׁשב - לּמדינה חּוץ ּכלת מּדתֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻׁשּנמצאת

ותׁשעים ׁשּׁשה מאֹות ּתׁשע לּה חּוצה ויהּל אּמֹות, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָּכארּבע
האלּפים ּתׁשלּום .אּמה ְְִַַַַָָ

מּביתֹו אלּפים ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ,ְְְִִִִִִִֵֵַַַָלפיכ
מהּל ונמצא ּכּלּה; הּמדינה ּכל את הפסיד ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּבּמדינה,
ּביתֹו, עד אלּפים ּומערּובֹו אּמה, אלּפים ערּובֹו עד ְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָמּביתֹו
אּמה אפּלּו מערב לרּוח ּבּמדינה מּביתֹו מהּל ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָואינֹו

מדינהאחת היתה אפּלּו - יחיד ּברׁשּות ערּובֹו הּמּניח . ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָ
ּכנינוה הראּויהּגדֹולה מערה אֹו חרבה, עיר ואפּלּו , ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָ

אלּפים[למגורים]לדיֹורין לּה וחּוצה ּכּלּה את מהּל - ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻ
רּוח לכל .אּמה ְַַָָ

עׂשה לא ּבּה, ׁשּׁשבת הּמדינה ּבתֹו ערּובֹו ְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּמּניח
ּכבני הּוא הרי אּלא ערּובֹו, מּמקֹום לֹו מֹודדין ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָכלּום;
חּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים להן ׁשּיׁש ּכּלן, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּמדינה
לעיר הּמצטרפין ּבּמקֹומֹות ערּובֹו נתן אם וכן ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָלּמדינה.
העיר. ּבתֹו ּכנֹותנֹו זה הרי מהן, חּוץ הּתחּום ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָׁשּמֹודדין

ערּוב אינֹו לּתחּום, חּוץ ערּובֹו .נתן ְֵֵֵַַָ

מצוה לדבר אּלא תחּומין, ערּובי מערבין ּכגֹוןאין - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ
נּׂשּואין, ׁשל למׁשּתה אֹו האבל, לבית ליל רֹוצה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשהיה

רּבֹו ּפני להקּביל וכּיֹוצאאֹו ,הּדר מן ׁשּבא חברֹו אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
מן לברח רֹוצה ׁשהיה ּכגֹון - הּיראה מּפני אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבאּלּו;
לאחד ׁשּלא ערב ואם ּבזה. וכּיֹוצא הּלסטים, מן אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּגֹוים,

ערּוב זה הרי - הרׁשּות לדברי אּלא אּלּו, .מּכל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ

ּבֹו[מזון]ּכל גם]ׁשּמׁשּתּתפין - מבואות [בשיתופי ְְִִֶַָ
אין ּבֹו, מׁשּתּתפין ׁשאין וכל תחּומין; ערּובי ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָמערבין

תחּומין ערּובי ּבֹו תחּומין?מערבין ערּובי ׁשעּור וכּמה . ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָ
ואחד אחד לכל סעּודֹות ׁשּתי לפּתןמזֹון היה ואם ;-] ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָ

לחם] עם שנאכל ּבֹותבשיל לאכל ּכדי הלחם]- ׁשּתי[עם ְְֱֵֵֶֹ
הּׁשּתּוף ּכמֹו .סעּודֹות, ְְִַ

ׁשּיהיה ּכדי אחד, ּבמקֹום וערּובֹו הּוא ׁשּיהא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָוצרי
לׁשּבת נתּכּון אם ,לפיכ הּׁשמׁשֹות. ּבין לאכלֹו לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹאפׁשר
ּברׁשּות אֹו הּיחיד, ּברׁשּות ערּובֹו והּניח הרּבים, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָּברׁשּות
ׁשאי ערּוב; אינֹו - הרּבים ּברׁשּות ערּובֹו והּניח ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּיחיד,
ּבין הרּבים לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות להֹוציא לֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָאפׁשר

ּבעברה אּלא .הּׁשמׁשֹות, ְֲֵֶַַָָָ
ּברׁשּות אֹו הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת נתּכּון אם ְְְְֲִִִִִִֵַַָָֹאבל

ׁשּנתּכּון אֹו ּבכרמלית, ערּובֹו והּניח לׁשּבתהרּבים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֹ
מדרבנן]ּבכרמלית הרבים ּברׁשּות[רשות ערּובֹו והּניח , ְְְְְִִִִֵַַ

קנּית ׁשּבׁשעת ערּוב; זה הרי - הרּבים ּברׁשּות אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּיחיד
מּכל ּולהכניס להֹוציא מּתר הּׁשמׁשֹות, ּבין ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻהערּוב,

מצוה לדבר לכרמלית הרׁשּיֹות מּׁשּתי ּדבראחת ׁשּכל - ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
סֹופרים מּדברי חכמים]ׁשהּוא ּבין[- עליו גזרּו לא , ְְְִִִֵֵֶָָָֹ

מצוה ּבמקֹום הּדחקהּׁשמׁשֹות ּבׁשעת .אֹו ְְְְְִִִַַַָָָ
להֹוציאֹו יכֹול אם - הּמפּתח ואבד ונעל ּבמגּדל, ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָנתנֹו

מלאכה עׂשּית אּסּור[אסורה]ּבלא ׁשאין ערּוב; זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ
מלאכה. אּלא מצוה, ּבמקֹום הּׁשמׁשֹות ּבין נתנֹולעׂשֹות ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

- ערּוב אינֹו הארץ, מן הּצֹומחין הּקנּדס אֹו הּקנה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבראׁש
ערּוב זה הרי ּונעּוצין, ּתלּוׁשין היּו ואם יתלׁש; ׁשּמא .ּגזרה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ

           
      

אּמֹות ארּבע ערּובֹו ּבמקֹום לֹו יׁש ערּובֹו, הּמּניח ְְִִֵֵֵַַַַַַָּכל
כחצרו] ּבסֹוף.[שהם ׁשּלֹו תחּומין ערּובי הּמּניח ,ְְְִִִֵֵֶַַַָלפיכ

ׁשּתי ּבתֹו לּתחּום חּוץ ויצא הערּוב ונתּגלּגל ְְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָהּתחּום,
יצא ואם מּמקֹומֹו. יצא לא ּוכאּלּו ערּוב, זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹאּמֹות
לּתחּום. חּוץ נעׂשה ׁשהרי ערּוב, אינֹו - אּמֹות לׁשּתי ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָחּוץ
יכֹול ׁשאינֹו מּפני ערּוב, אינֹו - לּתחּום חּוץ ערּובֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָוהּמּניח

ערּובֹו אל .להּגיע ְִֵֶַַ
אֹו לּתחּום, חּוץ אּמֹות ׁשּתי ויצא הערּוב ְְְְְִֵֵֵַַַָָָנתּגלּגל

יֹום, מּבעֹוד - ונטמא ּתרּומה ׁשהיה אֹו נׂשרף, אֹו ְְְְְִִִֶַַָָָָָאבד,
ׁשּקנּית ערּוב; זה הרי מּׁשחׁשכה, ערּוב; מימוש]אינֹו -] ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּספק - ערּוב זה הרי ספק, ואם הּׁשמׁשֹות. ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָהערּוב,
הרי הּׁשמׁשֹות, ּבין הערּוב נאכל אם ,לפיכ ּכׁשר; ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהערּוב,

ערּוב .זה ֵֶ
עליו ערב אחד עלינּו', וערב 'צא ׁשנים: לֹו ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאמרּו

ׁשערב זה - הּׁשמׁשֹות ּבין עליו ערב ואחד יֹום, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמּבעֹוד
ׁשערב וזה הּׁשמׁשֹות, ּבין ערּובֹו נאכל יֹום, מּבעֹוד ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעליו
קנּו ׁשניהם - מּׁשחׁשכה ערּובֹו נאכל הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליו
ואף ּכׁשר. הערּוב ּוספק הּוא, ספק הּׁשמׁשֹות ׁשּבין ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָערּוב;
מערבין אין - חׁשכה לא ספק חׁשכה ספק כן, ּפי ְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָֹעל

ערּוב זה הרי ערב, ואם לכּתחּלה; תחּומין .ערּובי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָ
ּגל הערּוב על יכֹול[אבנים]נפל אם - יֹום מּבעֹוד ְִִֵַַַָָָ

ׁשּמּתר לפי ּכׁשר, זה הרי מלאכה, עׂשּית ּבלא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻלהֹוציאֹו
ואם הערּוב; קנּית ׁשעת ׁשהיא הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלהֹוציאֹו
ׁשאי ּפי על ואף ערּוב, זה הרי - מּׁשחׁשכה ּגל עליו ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנפל
יֹום מּבעֹוד ספק מלאכה. ּבעׂשּית אּלא להֹוציאֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאפׁשר
ּכׁשר הערּוב ׁשּספק ּכׁשר, זה הרי - מּׁשחׁשכה אֹו .נפל, ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּבתרּומ ערב אם אינֹואבל - טמאה ספק ׁשהיא ה ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
הראּויה סעּודה ׁשאינּה היּו[לאכילה]ערּוב, אם וכן ; ְְְִֵֵֵֶָָָָָ

טמאה, ואחת טהֹורה אחת ּתרּומה, ׁשל ּכּכרֹות ׁשּתי ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָלפניו
ּבּטהֹורה 'ערּובי ואמר: מּׁשּתיהן, היא זֹו אי יֹודע ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָואינֹו
סעּודה ּכאן ׁשאין ערּוב, אינֹו - ׁשהּוא' מקֹום ְְֵֵֵֶֶָָָָּבכל

לאכילה .הראּויה ְֲִַָָָ
- ּבּה וערב קדׁש', ּולמחר חל הּיֹום זֹו 'ּכּכר ְְִֵֶַַַָָָָָֹֹאמר:

וּדאי, נתקּדׁשה לא עדין הּׁשמׁשֹות ׁשּבין ערּוב, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹערּובֹו
קדׁש 'הּיֹום אמר: אם אבל יֹום; מּבעֹוד היתה ְְְֲִִֶַַָָָָָֹּוראּויה
ׁשּתחׁש עד ראּויה ׁשאינּה ּבּה, מערבין אין - חל' .ּולמחר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּתרּומה ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה ּתרּומה, הפריׁש אם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹוכן
ּבין ּכל טבל היא ׁשהרי ּבּה, מערבין אין - ׁשּתחׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעד

יֹום מּבעֹוד ראּויה סעּודה ׁשּתהיה וצרי .הּׁשמׁשֹות, ְְְְְְִִִֶֶַָָָָ
ׁשּבית לפי ערּוב; אינֹו - הּקברֹות ּבבית ערּובֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָהּנֹותן

ׁשם הערּוב ּבקּיּום ׁשרֹוצה וכיון ּבהניה, אסּור ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּקברֹות
הּפרס ּבבית נתנֹו בֹו. נהנה הרי קנּיה, שטמאאחר [שדה ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָ

כהןמספק] היה ואפּלּו ערּוב, זה הרי לּכנס- ׁשּיכֹול מּפני ; ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
הּפֹורח ּבמגּדל ׁשּינּפחׁשם אֹו בדיקת, לצורך העפר על -] ְְְִֵֵֶַַַַָָ

.והֹולטומאה] ְֵ
ּכּלן מקּבצין - תחּומין ּבערּובי להׁשּתּתף ׁשרצּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻרּבים

ּבכלי אֹותֹו ּומּניחין ואחד, אחד לכל סעּודֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָערּובן
ׁשּירצּו ּבמקֹום כּלןאחד ידי על ערּוב אחד עׂשה ואם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ

אחר ידי על להן לזּכֹות צרי עבור- הסעודות שיקנה -] ְְִֵֵֶַַַָָ
להֹודיעםכולם] וצרי ערּובי, לאדם לֹו מערבין ׁשאין ; ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ

ּבאֹותּה לערב רֹוצה אינֹו ׁשּמא לדעּתֹו, אּלא ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָתחּומין
על אף - יֹום מּבעֹוד הֹודיעֹו ואם ּבּה. זה ׁשרצה ְְִִִֶֶַַַָָָָהרּוח
לא ואם ערּוב; זה הרי ,מּׁשּתחׁש אּלא רצה ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּפי
מערבין ׁשאין ּבֹו, יֹוצא אינֹו - ׁשחׁשכה עד ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָהֹודיעֹו

.ְִֶֶַמּׁשּתחׁש
הּזֹוכה ידו]ּכל על שיזכו הראוי חצרֹות,[- ּבערּובי ְֲֵֵֵֶַָ

ידֹו על מזּכין ׁשאין מי וכל תחּומין; ּבערּובי ידֹו על ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמזּכין
תחּומין ערּובי ידֹו על מזּכין אין חצרֹות, .ערּובי ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָ

ויערב ּפת לֹו ׁשּיּקח ּכדי הּבית, לבעל מעה אדם ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָנֹותן
לנחּתֹום, אֹו לחנוני, נתן אם אבל תחּומין. ערּובי ּבּה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָלֹו
אמר ואם ערּוב; אינֹו - זֹו' ּבמעה לי 'זכה לֹו: ְְְְִִֵֵֵַַָָָָואמר
אכל אֹו ּפת ּבּה לֹוקח זה הרי - זֹו' ּבמעה עלי 'ערב ְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלֹו:
לֹו: ואמר ּכלי, לֹו נתן ואם עליו. ּומערב האכלין, ְְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָמן
אכל, לֹוקח זה הרי - ּבֹו' לי ּוזכה אכל, ּבזה לי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹ'ּתן

ּבֹו עליו .ּומערב ְֵָָָ
,הּקטּנים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על תחּומין ערּובי אדם ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָמערב

ׁשּלא ּבין מּדעּתן, ּבין הּכנענים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹועל
א ,לפיכ יֹוצאיןמּדעּתן; לעצמן, וערבּו עליהן ערב ם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

הּגדֹולים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על לא מערב אינֹו אבל רּבן. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבׁשל
- אׁשּתֹו ידי על ולא העברים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹולא
ׁשלחנֹו. על אצלֹו אֹוכלין ׁשהן ּפי על ואף מּדעּתן, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻאּלא
יֹוצאין - מחּו ולא וׁשתקּו וׁשמעּו עליהן, ערב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹואם
אין - לעצמן הן וערבּו מהן, אחד ּכל על ערב ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבערּובֹו;

עצמן ּבערּוב ויֹוצאין מּזֹו, ּגדֹולה מחאה ׁשׁשל ּבן קטן . ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ
עליו להּניח צרי ואין אּמֹו, ּבערּוב יֹוצא - ּפחֹות אֹו ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָׁשנים

לעצמֹו סעּודֹות ׁשּתי .מזֹון ְְְְְֵַ
ּבמקֹום לֹו להּניחֹו אחר ּביד ערּובֹו לׁשּלח ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָהרֹוצה

ּוכׁשהּוא ּבידֹו. הרׁשּות ׁשם, ׁשביתתֹו לקּבע רֹוצה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא
מי ּביד ולא וקטן, ׁשֹוטה חרׁש ּביד מׁשּלחֹו אינֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹמׁשּלחֹו,
ואם ערּוב. אינֹו ׁשּלח, ואם ערּוב; ּבמצות מֹודה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַׁשאינֹו
ּכדי ּכׁשר, לאדם להֹוליכֹו הּפסּולין מאּלּו אחד ּביד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשּלחֹו
ּכׁשר, זה הרי - הערּוב ּבמקֹום ויּניחֹו הּכׁשר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּיֹוליכֹו
עֹומד ׁשּיהיה והּוא, הּפיל; על אֹו הּקֹוף על ׁשּלחֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַואפּלּו
אצל ׁשהּגיעּו הּבהמה אֹו הּפסּול זה ׁשּיראה עד ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמרחֹוק,

הערּוב את להֹולי לֹו ׁשאמר רּביםהּכׁשר, וכן . ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
אחד ּביד ערּובן לׁשלח ורצּו תחּומין, ּבערּובי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּנׁשּתּתפּו

מׁשּלחין אּלּו הרי -. ְְֲִֵֵַ
וערב עלינּו', 'ערב לאחד: ׁשאמרּו רּבים אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

ּבֹו; ויֹוצאין ערּוב, זה הרי - ׁשרצה רּוח זה ּבאי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעליהם
רּוח לֹו יחדּו לא עליׁשהרי 'ערב לחברֹו: האֹומר . ֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּבגרֹוגרֹות עליו וערב יבשות]ּבתמרים' 'ּבגרֹוגרֹות'[תאנים , ְְְְִִִִֵַָָָָָ
ּבתמרים, עליו והּניחֹווערב ּבּמגּדל' ערּובי 'הּנח לֹו: אמר ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

ּבעלּיה, והּניחֹו 'ּבּבית' ּבּמגּדל, והּניחֹו ,'ּבּׁשֹוב' ,ְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָָָּבּׁשֹוב
ערּוב אינֹו - ּבּבית והּניחֹו לֹו:'ּבעלּיה' אמר אם אבל ; ְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ

ּבגרֹוגרֹות, ּבין ּבתמרים ּבין - עליו וערב סתם, עלי' ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ'ערב
ערּוב זה הרי - ּבעלּיה ּבין ּבּבית .ּבין ֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָ
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אּמֹות ארּבע ערּובֹו ּבמקֹום לֹו יׁש ערּובֹו, הּמּניח ְְִִֵֵֵַַַַַַָּכל
כחצרו] ּבסֹוף.[שהם ׁשּלֹו תחּומין ערּובי הּמּניח ,ְְְִִִֵֵֶַַַָלפיכ

ׁשּתי ּבתֹו לּתחּום חּוץ ויצא הערּוב ונתּגלּגל ְְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָהּתחּום,
יצא ואם מּמקֹומֹו. יצא לא ּוכאּלּו ערּוב, זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹאּמֹות
לּתחּום. חּוץ נעׂשה ׁשהרי ערּוב, אינֹו - אּמֹות לׁשּתי ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָחּוץ
יכֹול ׁשאינֹו מּפני ערּוב, אינֹו - לּתחּום חּוץ ערּובֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָוהּמּניח

ערּובֹו אל .להּגיע ְִֵֶַַ
אֹו לּתחּום, חּוץ אּמֹות ׁשּתי ויצא הערּוב ְְְְְִֵֵֵַַַָָָנתּגלּגל

יֹום, מּבעֹוד - ונטמא ּתרּומה ׁשהיה אֹו נׂשרף, אֹו ְְְְְִִִֶַַָָָָָאבד,
ׁשּקנּית ערּוב; זה הרי מּׁשחׁשכה, ערּוב; מימוש]אינֹו -] ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּספק - ערּוב זה הרי ספק, ואם הּׁשמׁשֹות. ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָהערּוב,
הרי הּׁשמׁשֹות, ּבין הערּוב נאכל אם ,לפיכ ּכׁשר; ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהערּוב,

ערּוב .זה ֵֶ
עליו ערב אחד עלינּו', וערב 'צא ׁשנים: לֹו ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאמרּו

ׁשערב זה - הּׁשמׁשֹות ּבין עליו ערב ואחד יֹום, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמּבעֹוד
ׁשערב וזה הּׁשמׁשֹות, ּבין ערּובֹו נאכל יֹום, מּבעֹוד ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעליו
קנּו ׁשניהם - מּׁשחׁשכה ערּובֹו נאכל הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליו
ואף ּכׁשר. הערּוב ּוספק הּוא, ספק הּׁשמׁשֹות ׁשּבין ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָערּוב;
מערבין אין - חׁשכה לא ספק חׁשכה ספק כן, ּפי ְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָֹעל

ערּוב זה הרי ערב, ואם לכּתחּלה; תחּומין .ערּובי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָ
ּגל הערּוב על יכֹול[אבנים]נפל אם - יֹום מּבעֹוד ְִִֵַַַָָָ

ׁשּמּתר לפי ּכׁשר, זה הרי מלאכה, עׂשּית ּבלא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻלהֹוציאֹו
ואם הערּוב; קנּית ׁשעת ׁשהיא הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלהֹוציאֹו
ׁשאי ּפי על ואף ערּוב, זה הרי - מּׁשחׁשכה ּגל עליו ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנפל
יֹום מּבעֹוד ספק מלאכה. ּבעׂשּית אּלא להֹוציאֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאפׁשר
ּכׁשר הערּוב ׁשּספק ּכׁשר, זה הרי - מּׁשחׁשכה אֹו .נפל, ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּבתרּומ ערב אם אינֹואבל - טמאה ספק ׁשהיא ה ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
הראּויה סעּודה ׁשאינּה היּו[לאכילה]ערּוב, אם וכן ; ְְְִֵֵֵֶָָָָָ

טמאה, ואחת טהֹורה אחת ּתרּומה, ׁשל ּכּכרֹות ׁשּתי ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָלפניו
ּבּטהֹורה 'ערּובי ואמר: מּׁשּתיהן, היא זֹו אי יֹודע ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָואינֹו
סעּודה ּכאן ׁשאין ערּוב, אינֹו - ׁשהּוא' מקֹום ְְֵֵֵֶֶָָָָּבכל

לאכילה .הראּויה ְֲִַָָָ
- ּבּה וערב קדׁש', ּולמחר חל הּיֹום זֹו 'ּכּכר ְְִֵֶַַַָָָָָֹֹאמר:

וּדאי, נתקּדׁשה לא עדין הּׁשמׁשֹות ׁשּבין ערּוב, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹערּובֹו
קדׁש 'הּיֹום אמר: אם אבל יֹום; מּבעֹוד היתה ְְְֲִִֶַַָָָָָֹּוראּויה
ׁשּתחׁש עד ראּויה ׁשאינּה ּבּה, מערבין אין - חל' .ּולמחר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּתרּומה ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה ּתרּומה, הפריׁש אם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹוכן
ּבין ּכל טבל היא ׁשהרי ּבּה, מערבין אין - ׁשּתחׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעד

יֹום מּבעֹוד ראּויה סעּודה ׁשּתהיה וצרי .הּׁשמׁשֹות, ְְְְְְִִִֶֶַָָָָ
ׁשּבית לפי ערּוב; אינֹו - הּקברֹות ּבבית ערּובֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָהּנֹותן

ׁשם הערּוב ּבקּיּום ׁשרֹוצה וכיון ּבהניה, אסּור ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּקברֹות
הּפרס ּבבית נתנֹו בֹו. נהנה הרי קנּיה, שטמאאחר [שדה ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָ

כהןמספק] היה ואפּלּו ערּוב, זה הרי לּכנס- ׁשּיכֹול מּפני ; ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
הּפֹורח ּבמגּדל ׁשּינּפחׁשם אֹו בדיקת, לצורך העפר על -] ְְְִֵֵֶַַַַָָ

.והֹולטומאה] ְֵ
ּכּלן מקּבצין - תחּומין ּבערּובי להׁשּתּתף ׁשרצּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻרּבים

ּבכלי אֹותֹו ּומּניחין ואחד, אחד לכל סעּודֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָערּובן
ׁשּירצּו ּבמקֹום כּלןאחד ידי על ערּוב אחד עׂשה ואם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ

אחר ידי על להן לזּכֹות צרי עבור- הסעודות שיקנה -] ְְִֵֵֶַַַָָ
להֹודיעםכולם] וצרי ערּובי, לאדם לֹו מערבין ׁשאין ; ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ

ּבאֹותּה לערב רֹוצה אינֹו ׁשּמא לדעּתֹו, אּלא ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָתחּומין
על אף - יֹום מּבעֹוד הֹודיעֹו ואם ּבּה. זה ׁשרצה ְְִִִֶֶַַַָָָָהרּוח
לא ואם ערּוב; זה הרי ,מּׁשּתחׁש אּלא רצה ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּפי
מערבין ׁשאין ּבֹו, יֹוצא אינֹו - ׁשחׁשכה עד ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָהֹודיעֹו

.ְִֶֶַמּׁשּתחׁש
הּזֹוכה ידו]ּכל על שיזכו הראוי חצרֹות,[- ּבערּובי ְֲֵֵֵֶַָ

ידֹו על מזּכין ׁשאין מי וכל תחּומין; ּבערּובי ידֹו על ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמזּכין
תחּומין ערּובי ידֹו על מזּכין אין חצרֹות, .ערּובי ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָ

ויערב ּפת לֹו ׁשּיּקח ּכדי הּבית, לבעל מעה אדם ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָנֹותן
לנחּתֹום, אֹו לחנוני, נתן אם אבל תחּומין. ערּובי ּבּה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָלֹו
אמר ואם ערּוב; אינֹו - זֹו' ּבמעה לי 'זכה לֹו: ְְְְִִֵֵֵַַָָָָואמר
אכל אֹו ּפת ּבּה לֹוקח זה הרי - זֹו' ּבמעה עלי 'ערב ְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלֹו:
לֹו: ואמר ּכלי, לֹו נתן ואם עליו. ּומערב האכלין, ְְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָמן
אכל, לֹוקח זה הרי - ּבֹו' לי ּוזכה אכל, ּבזה לי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹ'ּתן

ּבֹו עליו .ּומערב ְֵָָָ
,הּקטּנים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על תחּומין ערּובי אדם ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָמערב

ׁשּלא ּבין מּדעּתן, ּבין הּכנענים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹועל
א ,לפיכ יֹוצאיןמּדעּתן; לעצמן, וערבּו עליהן ערב ם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

הּגדֹולים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על לא מערב אינֹו אבל רּבן. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבׁשל
- אׁשּתֹו ידי על ולא העברים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹולא
ׁשלחנֹו. על אצלֹו אֹוכלין ׁשהן ּפי על ואף מּדעּתן, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻאּלא
יֹוצאין - מחּו ולא וׁשתקּו וׁשמעּו עליהן, ערב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹואם
אין - לעצמן הן וערבּו מהן, אחד ּכל על ערב ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבערּובֹו;

עצמן ּבערּוב ויֹוצאין מּזֹו, ּגדֹולה מחאה ׁשׁשל ּבן קטן . ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ
עליו להּניח צרי ואין אּמֹו, ּבערּוב יֹוצא - ּפחֹות אֹו ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָׁשנים

לעצמֹו סעּודֹות ׁשּתי .מזֹון ְְְְְֵַ
ּבמקֹום לֹו להּניחֹו אחר ּביד ערּובֹו לׁשּלח ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָהרֹוצה

ּוכׁשהּוא ּבידֹו. הרׁשּות ׁשם, ׁשביתתֹו לקּבע רֹוצה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא
מי ּביד ולא וקטן, ׁשֹוטה חרׁש ּביד מׁשּלחֹו אינֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹמׁשּלחֹו,
ואם ערּוב. אינֹו ׁשּלח, ואם ערּוב; ּבמצות מֹודה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַׁשאינֹו
ּכדי ּכׁשר, לאדם להֹוליכֹו הּפסּולין מאּלּו אחד ּביד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשּלחֹו
ּכׁשר, זה הרי - הערּוב ּבמקֹום ויּניחֹו הּכׁשר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּיֹוליכֹו
עֹומד ׁשּיהיה והּוא, הּפיל; על אֹו הּקֹוף על ׁשּלחֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַואפּלּו
אצל ׁשהּגיעּו הּבהמה אֹו הּפסּול זה ׁשּיראה עד ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמרחֹוק,

הערּוב את להֹולי לֹו ׁשאמר רּביםהּכׁשר, וכן . ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
אחד ּביד ערּובן לׁשלח ורצּו תחּומין, ּבערּובי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּנׁשּתּתפּו

מׁשּלחין אּלּו הרי -. ְְֲִֵֵַ
וערב עלינּו', 'ערב לאחד: ׁשאמרּו רּבים אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

ּבֹו; ויֹוצאין ערּוב, זה הרי - ׁשרצה רּוח זה ּבאי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעליהם
רּוח לֹו יחדּו לא עליׁשהרי 'ערב לחברֹו: האֹומר . ֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּבגרֹוגרֹות עליו וערב יבשות]ּבתמרים' 'ּבגרֹוגרֹות'[תאנים , ְְְְִִִִֵַָָָָָ
ּבתמרים, עליו והּניחֹווערב ּבּמגּדל' ערּובי 'הּנח לֹו: אמר ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

ּבעלּיה, והּניחֹו 'ּבּבית' ּבּמגּדל, והּניחֹו ,'ּבּׁשֹוב' ,ְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָָָּבּׁשֹוב
ערּוב אינֹו - ּבּבית והּניחֹו לֹו:'ּבעלּיה' אמר אם אבל ; ְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ

ּבגרֹוגרֹות, ּבין ּבתמרים ּבין - עליו וערב סתם, עלי' ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ'ערב
ערּוב זה הרי - ּבעלּיה ּבין ּבּבית .ּבין ֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָ



פח          
      

,מבֹואֹות וׁשּתּופי חצרֹות ערּובי על ׁשּמברכין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָּכׁשם
תחּומין ערּובי על מבר יהיהּכ הערּוב 'ּבזה ואֹומר: ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

רּוח' לכל אּמה אלּפים זה מּמקֹום להּל לי היהמּתר ואם . ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ

מּתר יהיה הערּוב 'ּבזה אֹומר: רּבים, ידי על מערב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאחד
זֹו, עיר 'לבני אֹו ּפלֹוני', מקֹום 'לבני אֹו ּופלֹוני', ְְְְְִִִִִִִֵֵָלפלֹוני

רּוח' לכל אּמה אלּפים זה מּמקֹום להּל. ְְְִִֵֶַַַַַָָָ



      

ה'תש"ע תשרי י"ז שני יום

  
― הקי"ט נטעהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ

רבעי      ְִָ
קדׁש ּכלּֿפריֹו "יהיה אמרֹו: והּוא קדׁש, ְְְְִִֶֶֶָָֹֹֻּכּלֹו

לה'" הּלּולים  ׁשּיעלה ודינֹו: , ְֳִִִֶֶַָ
ׁשני, מעׂשר ּכמֹו ׁשם ּבעליו ויאכלּוהּו ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹלירּוׁשלים

ספרי ּולׁשֹון ּכלּום. ּבֹו לּכהנים ואין : ְְְְֲִִֵֵַֹ
יהיּו" לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש  מׁש" ― ְְִִֶַָָָָ

מהם ׁשּיר ולא לּכהן ּונתנם ּכלֿהּקדׁשים ְְֳִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹהּכתּוב
ּומעׂשר ּבהמה ּומעׂשר ּופסח ּוׁשלמים ּתֹודה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא
ּדיני נתּבארּו ּוכבר לּבעלים". ׁשּיהיּו רבעי ונטע ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשני
ׁשני. מעׂשר מּמּסכת אחרֹון ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָמצוה

ה'תש"ע תשרי י"ח שלישי יום

   
― הקל"א להתוּדֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

הּמעׂשרֹות חֹובת את ׁשהפרׁשנּו יתעּלה, ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָלפניו
מהם ּולהתנּקֹות והּתרּומֹות   ְְְְִֵֶַַ

     ַּגם
וזהּו ּבפעל, ּבהן מּלהחזיק ׁשהתנּקינּו ּכדר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּבדּבּור,
אמרֹו הּוא ּבזה והּצּוּוי מעׂשר". "וּדּוי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָהּנקרא:
הּקדׁש ּבערּתי אלהי ה' לפני "ואמרּת ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹיתעּלה:
ולאלמנה לּיתֹום ולּגר לּלוי נתּתיו וגם ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָמןֿהּבית

וגֹו'"  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵָָָ
ׁשני. מּמעׂשר אחרֹון ּבפרק וענינֹו הּבעּור ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹואפן

― הקכ"ה להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
אתֿהּבּכּורים    ִִֶַ

:יתעּלה אמרֹו והּוא לּמקּדׁש, ְְְְְֲִִִֶַַַָָָולהביאם
"אלהי ה' ּבית ּתביא אדמת ּבּכּורי ְְֱִִִֵֵֵֶַָָֹ"ראׁשית

  אּלא נֹוהגת אינה זֹו ׁשּמצוה ּופׁשּוט, .ְִֵֶֶֶֶָָָָ
יׂשראל ארץ מּפרֹות אּלא ּבאים ואינם הּבית, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבפני

ּבלבד. הּמינים ּומּׁשבעת ― הּירּדן ועבר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָוסּוריא
וׁשם ּבּכּורים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

   ,הּבּכּורים ּכלֹומר: ׁשהם, ְְִִִֵֵֶַַָנתּבאר
ּכהן נכסי . ְִֵֵֹ

ה'תש"ע תשרי י"ט רביעי יום

   .

  
יוםשנֿירביעיי"זֿי"טתשרי

― הקמ"ט הּכהןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבחּוץ הּבּכּורים את והּואמּלאכֹול ְֱִִִֶֶַַ

ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל ְְְְֱִֶֶַַָָֹֹאמרֹו:
ּבּקּבלה ּבא ."יד ― "יד "ּותרּומת : ְֶֶַַַָָָָָ

ּדבר זה ּבפסּוק ― הּניח ׁשּלא לפי הּבּכּורים. ְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹאּלּו
מקֹום הבאת הזּכירֹוהּטעּון ׁשּלא ְֲִִֶַַָָָֹ

אּלּו הרי ― "יד "ּותרּומת ּבכללם ואמר ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָּבפרּוׁש,
הבאת טעּונין ׁשהם ּבהם ׁשּבאר ספק, ּבלי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּבּכּורים
ּולׁשֹון !ּבׁשערי אכילתּה על יזהיר והיא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָמקֹום,

ספרי  אּלא הּכתּוב ּבא "לא : ְִֵֶַָָָֹ
עליהם קרא ׁשּלא ּבּכּורים לאֹוכל   ְֲִִֵֵֶֶָָֹ

      ׁשהּוא ,ֶ
מּכֹות ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". .עֹובר ְְְְֲִֵֵֶַַָָֹ

אבל ּבעזרה; ׁשּיּניחם קדם אּלא עליהם חּיב ֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאינֹו
עליהם, ּפטּור הּוא הרי ― ּבעזרה ֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמּׁשּיּניחם
הּתנאי אֹותֹו ּבּבּכּורים וגם קרא. ׁשּלא ְְִִִֶַַַַַַָָֹאףֿעלּֿפי
ּבחּוץ ׁשאכלם ּכלֿמי ׁשאין ּכלֹומר ׁשני, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבמעׂשר
מהם אכל ואם הּבית; ּפני ׁשּיראּו עד עליהם, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָחּיב
ּבעזרה הּנחה קדם הּבית ּפני ׁשראּו אחר ׁשּיאכל ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹמי
הּיׂשראלי אבל ּכהן; הּוא אם ּבלבד מלקּות חּיב ―ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹ
אכל אם ׁשמים, ּבידי מיתה מחּיב הּוא הרי ―ְֲִִִִֵֵַַָָָָֻ

אמרּו ּובפרּוׁש קריאה. אחר אפּלּו ּבּכּורים, ְְְֲִִִִֵַַָָ
   עליהן חּיבין והּבּכּורים הּתרּומה :ְְֲִִִֵֶַַַָָ

― ּבזדֹון אכלם אם לזרים. ואסּורין ּומיתה ְְֲֲִִִִֶַָָָָָֹחמׁש

           
      

ּכדין חמׁש מֹוסיף ּובׁשגגה ׁשמים ּבידי מיתה ְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹחּיב
,יד ּתרּומת יתעּלה ׁשּקראם ׁשּכיון לפי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהתרּומה.

עלי ּכאןחלּו להבין ל וראּוי הּתרּומה. ּכלּֿדיני הם ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ
ׁשהּכהן והּוא: הענינים ל יׁשּתּבׁשּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהיטב
הּנחה קדם הּבית ּפני מּׁשראּו הּבּכּורים יאכל ְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹאם
לאכל תּוכל מ"ּלא ואזהרּתיּה לֹוקה, ― ְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָֹֹּבעזרה
ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,"יד ּותרּומת וגֹו' ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָּבׁשערי
אכילתֹו על ׁשּלֹוקה ׁשני ּבמעׂשר יׂשראל ּכמֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּכֹות,
הּיׂשראלי אבל ׁשּלֹו; ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לּמקֹום ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָחּוץ
ּבכלֿמקֹום הּבית ּפני ׁשראּו אחר ּבּכּורים ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשאכל

ׁשּיאכלם    חּיב ― ְֵֶַָֹ
לאֿיאכל "וכלֿזר מן ואזהרּתיּה ׁשמים, ּבידי ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹמיתה

קדׁש" מּמצות קל"ג ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶֶַָֹֹ
מּכֹות. ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָאּלּו.

― הקל"ב לסּפרהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָ
ראׁשית מאז הּצילנּו ואי אּתנּו, יתעּלה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָחסדיו
ועּנּוים הּמצרים ּומּׁשעּבּוד אבינּו יעקב ׁשל ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָֹמּצבֹו
מּמּנּו ּולבּקׁש ּכלֿזה, על לה' ּולהֹודֹות ְְִֵֶֶַַַָָלנּו,

― הּברכה ׁשּיתמיד   ּבזמן ְְְִִֶַַַָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא אתֿהּבּכּורים. מביאים ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָׁשאנּו
אבי" אבד ארּמי אלהי ה' לפני ואמרּת ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ"וענית

  זֹו ּומצוה הּפרׁשה. ּכלֿאֹותּה ְְִַָָָָָָָּוׁשאר
ּדיניה נתּבארּו ּוכבר ּבּכּורים". "מקרא ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָנקראת

מּסֹוטה" ז' ּובפרק ּבּכּורים ואינהּבמּסכת : ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָ
לנׁשים. ְִָָחֹובה

ה'תש"ע תשרי כ' חמישי יום

    
― הקל"ג להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהן, ולתנּה מּכלֿעּסה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹחּלה
תרּומה" ּתרימּו חּלה ערסתכם "ראׁשית  ְֲִִִֵֵֶַָָָֹ

חּלה ּבמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
ערלה ּובמּסכת   חֹובה ואינה ְְְֵֶֶַָָָָ

ּבלבד. יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָמןֿהּתֹורה

― הקמ"ג לּכהןהּמצוה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ
טהֹורה מּכלּֿבהמה והּקבה והּלחיים הּזרֹוע ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָאת
יהיה "וזה יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשֹוחטים, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָׁשאנּו
אם הּזבח זבחי מאת העם מאת הּכהנים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹמׁשּפט

ׂשה" אם ׁשֹור  ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְֲִִִֵֶָָ

מחּלין י' ּבפרק זֹו חּיביםמצוה הלוּים ואין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֻ
זֹו. ְְִָּבמצוה

― הקמ"ד להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
הּגז ראׁשית   ,לּכהן ולּתנֹו ְְִִֵֵֵַַֹ

ּתּתןֿלֹו" צאנ ּגז "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַָֹוהּוא
 ּוכבר ּבארץ אּלא נֹוהגת אינה זֹו ּומצוה ,ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָ

מחּלין י"א ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני .נתּבארּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֻ

ה'תש"ע תשרי כ"א שישי יום

   ..
יוםשישֿישבתקודשכ"אֿכ"בתשרי

― ׁשמנים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹ
והּוא לּכהן, הּפדיֹון אֹותֹו ולּתן אדם ּבכֹור ְְְְְִִִֵֵַַָָֹלפּדֹות

ּתּתןֿלי" ּבני "ּבכֹור יתעּלה: אמרֹו  . ְְְִִִֶֶֶַָָ
ּוכאּלּו מןֿהּכהן ׁשּנפּדּנּו זֹו: נתינה ּתהיה אי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹּופרׁש
והּוא סלעים. ּבחמּׁשה מּמּנּו ונקנהּו ּבֹו, זכה ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָּכבר
האדם" ּבכֹור את תפּדה ּפדה א" יתעּלה: ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹאמרֹו

  ,הּבן ּפדיֹון מצות היא זֹו ּומצוה ,ְְְִִִִֵַַָ
מצות היא אּלא ּבּה; חּיבֹות הּנׁשים הּבןואין ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו האב, על ְְְִִִֵֶַָָָ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

.

― הפ"א לפּדֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶַַַַָ
ּפטר יּפדה וׁשּלא ּדוקא ּבׂשה חמֹור ְְְֲִֶֶֶֶֶַָָֹ

ויּתן ― ּבׁשויֹו אֹותֹו יפּדה לא אם ― ְְְְְִִִֵֶָָֹּבזּולתֹו
"ּופטר יתעּלה; אמרֹו והּוא לּכהן, הּׂשה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹאֹותֹו

ּבׂשה" ּתפּדה חמֹור  נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲֲִִֶֶָָ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני אין היא וגם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

ּבּה. חּיבים ְִִִַַָָהלוּים

ה'תש"ע תשרי כ"ב קודש שבת יום

   
     

― הפ"ב ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
 ,לפּדֹותֹו רֹוצה אינֹו אם חמֹור. ְֲִִֵֶֶֶּפטר

וערפּתֹו" תפּדה "ואםֿלא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָֹוהּוא
  זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ,ְְְֲִִִֵַָָָ

ּבכֹורֹות ּבמּסכת להקׁשֹות לּמקׁשה אפׁשר ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָ
ּכׁשּתי ועריפתֹו ּפדּיתֹו מֹונה אּתה מּדּוע ולֹומר: ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָעלי
ותהיה אחת, ּכמצוה אֹותן מֹונה ואינ ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹמצות,



פט            
      

ּכדין חמׁש מֹוסיף ּובׁשגגה ׁשמים ּבידי מיתה ְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹחּיב
,יד ּתרּומת יתעּלה ׁשּקראם ׁשּכיון לפי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהתרּומה.

עלי ּכאןחלּו להבין ל וראּוי הּתרּומה. ּכלּֿדיני הם ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ
ׁשהּכהן והּוא: הענינים ל יׁשּתּבׁשּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהיטב
הּנחה קדם הּבית ּפני מּׁשראּו הּבּכּורים יאכל ְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹאם
לאכל תּוכל מ"ּלא ואזהרּתיּה לֹוקה, ― ְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָֹֹּבעזרה
ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,"יד ּותרּומת וגֹו' ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָּבׁשערי
אכילתֹו על ׁשּלֹוקה ׁשני ּבמעׂשר יׂשראל ּכמֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּכֹות,
הּיׂשראלי אבל ׁשּלֹו; ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לּמקֹום ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָחּוץ
ּבכלֿמקֹום הּבית ּפני ׁשראּו אחר ּבּכּורים ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשאכל

ׁשּיאכלם    חּיב ― ְֵֶַָֹ
לאֿיאכל "וכלֿזר מן ואזהרּתיּה ׁשמים, ּבידי ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹמיתה

קדׁש" מּמצות קל"ג ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶֶַָֹֹ
מּכֹות. ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָאּלּו.

― הקל"ב לסּפרהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָ
ראׁשית מאז הּצילנּו ואי אּתנּו, יתעּלה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָחסדיו
ועּנּוים הּמצרים ּומּׁשעּבּוד אבינּו יעקב ׁשל ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָֹמּצבֹו
מּמּנּו ּולבּקׁש ּכלֿזה, על לה' ּולהֹודֹות ְְִֵֶֶַַַָָלנּו,

― הּברכה ׁשּיתמיד   ּבזמן ְְְִִֶַַַָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא אתֿהּבּכּורים. מביאים ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָׁשאנּו
אבי" אבד ארּמי אלהי ה' לפני ואמרּת ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ"וענית

  זֹו ּומצוה הּפרׁשה. ּכלֿאֹותּה ְְִַָָָָָָָּוׁשאר
ּדיניה נתּבארּו ּוכבר ּבּכּורים". "מקרא ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָנקראת

מּסֹוטה" ז' ּובפרק ּבּכּורים ואינהּבמּסכת : ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָ
לנׁשים. ְִָָחֹובה

ה'תש"ע תשרי כ' חמישי יום

    
― הקל"ג להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהן, ולתנּה מּכלֿעּסה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹחּלה
תרּומה" ּתרימּו חּלה ערסתכם "ראׁשית  ְֲִִִֵֵֶַָָָֹ

חּלה ּבמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
ערלה ּובמּסכת   חֹובה ואינה ְְְֵֶֶַָָָָ

ּבלבד. יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָמןֿהּתֹורה

― הקמ"ג לּכהןהּמצוה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ
טהֹורה מּכלּֿבהמה והּקבה והּלחיים הּזרֹוע ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָאת
יהיה "וזה יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשֹוחטים, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָׁשאנּו
אם הּזבח זבחי מאת העם מאת הּכהנים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹמׁשּפט

ׂשה" אם ׁשֹור  ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְֲִִִֵֶָָ

מחּלין י' ּבפרק זֹו חּיביםמצוה הלוּים ואין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֻ
זֹו. ְְִָּבמצוה

― הקמ"ד להפריׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
הּגז ראׁשית   ,לּכהן ולּתנֹו ְְִִֵֵֵַַֹ

ּתּתןֿלֹו" צאנ ּגז "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַָֹוהּוא
 ּוכבר ּבארץ אּלא נֹוהגת אינה זֹו ּומצוה ,ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָ

מחּלין י"א ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני .נתּבארּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֻ

ה'תש"ע תשרי כ"א שישי יום

   ..
יוםשישֿישבתקודשכ"אֿכ"בתשרי

― ׁשמנים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹ
והּוא לּכהן, הּפדיֹון אֹותֹו ולּתן אדם ּבכֹור ְְְְְִִִֵֵַַָָֹלפּדֹות

ּתּתןֿלי" ּבני "ּבכֹור יתעּלה: אמרֹו  . ְְְִִִֶֶֶַָָ
ּוכאּלּו מןֿהּכהן ׁשּנפּדּנּו זֹו: נתינה ּתהיה אי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹּופרׁש
והּוא סלעים. ּבחמּׁשה מּמּנּו ונקנהּו ּבֹו, זכה ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָּכבר
האדם" ּבכֹור את תפּדה ּפדה א" יתעּלה: ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹאמרֹו

  ,הּבן ּפדיֹון מצות היא זֹו ּומצוה ,ְְְִִִִֵַַָ
מצות היא אּלא ּבּה; חּיבֹות הּנׁשים הּבןואין ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו האב, על ְְְִִִֵֶַָָָ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

.

― הפ"א לפּדֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶַַַַָ
ּפטר יּפדה וׁשּלא ּדוקא ּבׂשה חמֹור ְְְֲִֶֶֶֶֶַָָֹ

ויּתן ― ּבׁשויֹו אֹותֹו יפּדה לא אם ― ְְְְְִִִֵֶָָֹּבזּולתֹו
"ּופטר יתעּלה; אמרֹו והּוא לּכהן, הּׂשה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹאֹותֹו

ּבׂשה" ּתפּדה חמֹור  נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲֲִִֶֶָָ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני אין היא וגם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

ּבּה. חּיבים ְִִִַַָָהלוּים

ה'תש"ע תשרי כ"ב קודש שבת יום

   
     

― הפ"ב ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
 ,לפּדֹותֹו רֹוצה אינֹו אם חמֹור. ְֲִִֵֶֶֶּפטר

וערפּתֹו" תפּדה "ואםֿלא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָֹוהּוא
  זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ,ְְְֲִִִֵַָָָ

ּבכֹורֹות ּבמּסכת להקׁשֹות לּמקׁשה אפׁשר ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָ
ּכׁשּתי ועריפתֹו ּפדּיתֹו מֹונה אּתה מּדּוע ולֹומר: ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָעלי
ותהיה אחת, ּכמצוה אֹותן מֹונה ואינ ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹמצות,
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ּבּכלל ׁשּבארּת ּכמֹו הּמצוה, מהלכֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָעריפתֹו
לּולא ּכן, מחּיב היה ׁשהּדין ועד יֹודע ה' ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשביעי?
ׁשּתי היֹותן על הּמֹורה לׁשֹון זה ּבענין ְְְֱִֵֶַַָָָָָָמצאנּו

אמרם והּוא מצות, ּפדּיה "מצות : ְְְְְִִִַָָָֹ
יּבּוםקֹודמת ּומצות עריפה, למצות ְְְֲִִִִֶֶַַָ

ׁשהיבמה ּכמֹו הינּו: חליצה". למצות ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָקֹודמת
מצוה והּיּבּום ― לחליצה אֹו ליּבּום אֹו ְְְֲִִִִֶֶַַָָעֹומדת
ּכ ― עצמּה ּבפני מצוה והחליצה ׁשהזּכיר ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּכמֹו
מצוה וזֹו לעריפה, אֹו לפדּיה אֹו עֹומד חמֹור ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָּפטר

ׁשאמרּו. ְְֶָּכמֹו

― הקל"ה להׁשּביתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה האדמה ְְְְֲֲִִַָָָָָָעבֹודת

ּתׁשּבת" ּובּקציר "ּבחריׁש יתעּלה:   ְְִִִִֶֶַַָָֹ
ואמר: ּפעמים ּכּמה זה ּבענין הּצּוּוי נכּפל ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָּוכבר

לארץ" יהיה ׁשּבתֹון "ׁשּבת  ּוכבר , ְְִֶֶַַַָָָָ
מּקדם הזּכרנּו  ―   ְְִִֶַֹ

לברכה זכרֹונם ּדבריהם את  האי" : ְְְִִִֵֶֶַָָָָ
עֹוד: יתעּלה ואמר הּוא". עׂשה ― ְְֲִֵֶַַַָָׁשּבתֹון

לה'" ׁשּבת הארץ "וׁשבתה נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִֶַַָָָָָָָ
חֹובה ואינה ׁשביעית; ּבמּסכת זֹו מצוה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּדיני

יׂשראל. ּבארץ אּלא ְְִִֵֶֶֶַָָָמןֿהּתֹורה

― ועׂשרים מאתים הּמׁשלימה ְְְְִִִִֶַַַַָָָהּמצוה
ּבׁשנה הארץ את מּלעבֹוד ׁשהזהרנּו ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֻהאזהרה
תזרע" לא ׂשד" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֶַָָָֹׁשביעית,

 נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה על והעֹובר .ְְְֲִֵֶֶַָָָ
ׁשביעית. ּבמּסכת זֹו מצוה ְְְִִִִֵֶֶַָּדיני

― הרכ"א מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשביעית, ּבׁשנה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָאתֿהאילן

תזמר" לא וכרמ"― זה על העֹובר וגם . ְְְְְִֵֶַַַָֹֹ
ספרא ּולׁשֹון מלקּות. חּיב  : ְְְִַַָָ

היּו ּבּכלל והּזמיר "הּזרע  ְְְִֶַַַַָָ
      

ּזרע מה אליהם, להּקיׁש יצאּו? ולּמה ,ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
אני אף ּובאילן, ּבארץ עבֹודה ׁשהם מיחדים ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֻּוזמיר
ּובאילן". ּבארץ עבֹודה ׁשהּוא ּדבר אּלא לי ֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָאין
ׁשביעית. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּוכבר

― הרכ"ב מּלקצֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
הּׁשביעית ּבּׁשנה מעצמּה האדמה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָמהּֿׁשהצמיחה

זה, ּדבר ּוּפרּוׁש ּכלֿׁשנה. קֹוצרים ׁשאנּו ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָּכדר
הּׁשמּטה, ועבֹודת האדמה מעבֹודת הזהרנּו ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָָֻׁשאנּו
האדמה ׁשהצמיחה והּדבר לעיל. ׁשהזּכרנּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּכמֹו
הּנקרא: והּוא הּׁשּׁשית ּבּׁשנה ּבּה ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָמּמהּֿׁשּנזרע

לאכלֹו מּתר ספיח ,ׁשביעית ּבׁשנה ְְְְִִִַָָָָָֻ
מןֿהרגיל. ּבׁשּנּוי אּלא לקצרֹו מּתר אין ְְְֲִִִֵֶָָָָָָֻאבל
לא קציר ספיח "את יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָֹוהּוא

תקצֹור" ּכלל יקצרּנּו ׁשּלא ּכּונתֹו אין , ְְְְִִֵֶֶַָָָֹ
לכם הארץ ׁשּבת "והיתה אמר: ׁשּכבר ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָלפי

לאכלה" ּכדר ּתקצרּנּו לא ּכּונתֹו: אּלא , ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּקֹוצר ּכמי אם ּכי ׁשנים, ׁשאר ּתבּואת ְְְְִִִִִֵֶֶַָָׁשּקֹוצרים
התּכֹוננּות, ּובלי הכנה ּבלי הפקר, ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָּדבר

ׁשּנבאר. ְְֵֶָּכמֹו

ה'תש"ע תשרי כ"ג ראשון יום

   
   

    
― הרכ"ג מּלאסֹוףהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֻ

ּבׁשנה מןֿהּפרֹות האילנֹות מהּֿׁשּמצמיחים ְְִִִִֵֶַַַַָָָָּגם
אּלא ּכלֿׁשנה, ּפרֹות אֹוספים ׁשאנּו ּכדר ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָׁשביעית
והּוא הפקר, ׁשהּוא להראֹות ּכדי ׁשּנּוי ּבכ ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָנעׂשה

נזיר "ואתֿעּנבי יתעּלה: אמרֹו   ְְְְְִִִֵֶֶֶַָ
 "תבצר לא  הּפרּוׁש ּבא . ְִֵַָֹֹ

  .הּבֹוצרים ּכדר ּתבצר "לא :ְְְִִֶֶַֹֹ
אֹותן קֹוצין אין ׁשביעית ׁשל ּתאנים אמרּו: ְְְִִִִִֵֵֶָָָמּכאן

ּבמקצה      ְְָֻ
ענבים ּדֹורכין ואין ּבחרּבה: הּוא קֹוצה אבל ,ְְְְֲֲִִֵֶָָָֻ
ּבגת ואין ּבערבה; הּוא ּדֹור אבל , ְְֲֲֵֵֵַַָָ

ּובקטּבי ּבבד זיתים עֹוׂשין   ְְְִִִֵַֻ
 "לבֹודדה ּומכניס הּוא ּכֹותׁש אבל :ְְֲִֵֵַָָ

 עם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִִֵָָָ
ׁשביעית. ּבמּסכת ְְְִִֶֶֶֶַָָׁשּלפניה

― הקל"ד ּכלהּמצוה להפקיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
ּולהּתיר הּׁשמּטה, ּבׁשנת האדמה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָמהּֿׁשהצמיחה

:יתעּלה אמרֹו והּוא ׂשדֹותינּו ְְְְְִִֵֵֶַָָּכלֿצמחי
וגֹו'" ּונטׁשּתּה ּתׁשמטּנה "והּׁשביעת  , ְְְְְְְִִִֶַַָָ

היה ּבּכלל והּזית הּכרם "והלא הּמכלּתא: ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹּולׁשֹון
ׁשהּוא מיחד ּכרם מה אליו: להּקיׁש יצא? ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻולּמה
ׁשהּוא ּכל ּכ ּבלאֿתעׂשה, עליו עֹוברין ְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹּבעׂשה,

          
      

זה ּדבר וענין ּבלאֿתעׂשה". עליו עֹוברין ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹּבעׂשה
ּתׁשמטּנה "והּׁשביעת ׁשאמרֹו :ל ׁשאסּביר ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָּכמֹו
ּבּׁשנה ּכלֿהּצֹומח הפקרת ּכֹולל ְְְֵֵַַַַַַָָָָָּונטׁשּתּה"
ורּמֹונים ואפרסקים ּותאנים ענבים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָהּׁשביעית:
― הּכל ׁשהׁשמטת יֹוצא, וזּולתם. ּוׂשעֹורים ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹוחּטים
"ּכןּֿתעׂשה ואמר: ּפרט אחרּֿכ עׂשה ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָמצות
מהֿ ּכל ּבכלל הם אּלּו והרי ."לזית ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַֹלכרמ
הּזה הּצּוּוי ּבא לא אּלא ― מןֿהאדמה ֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּׁשּצֹומח
ּבהם ׁשהזהיר מּפני אּלא ּבמיחד, וזית ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻּבכרם
והּוא הּכרם ּתבּואת אספת על ּבמיחד ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֻהּכתּוב

תבצר" לא נזיר "ואתֿעּנבי אמרֹו:  . ְְְְְִִִֵֶֶָֹֹ
מניעתֹו עׂשה, מצות ― ׁשהפקרתֹו הּכרם ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּנה

מהּֿׁשּתצמיח ּכל ּכ לאֿתעׂשה, ―ְֲִֶֶַַַַָֹֹ
ּתהיה ― ּבעׂשה ׁשהפקרתֹו ׁשּנתּבאר ׁשביעית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשנה
ּכדין הּזית ּדין יהיה ּכן אם ּבלאֿתעׂשה. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָֹמניעתֹו
ּפרֹות ׁשאר ודין זית ודין ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהּכרם
ׁשהׁשמטת ― מהּֿׁשּקדם מּכל נתּבאר הּנה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשוה.
ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ׁשביעית ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָּגּדּולי

מןֿהּתֹורהמ חֹובה ואינּה ׁשביעית, ּבמּסכת זֹו צוה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
ּבלבד. יׂשראל ארץ לפרֹות ְְְִִֵֵֶֶֶָָָאּלא

― הקמ"א להׁשמיטהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
ּכלֿהּמּׁשאֹות ּכלֹומר ּבׁשנתּכספים, ְְְִִַַַַָָָ

אתֿ ל יהיה "ואׁשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָהּׁשמּטה,
"יד ּתׁשמט אחי  הּצּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּכלּֿבעל ׁשמֹוט הּׁשמּטה ּדבר "וזה ואמר: זֹו ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָּבמצוה
ידֹו" מּׁשה ּבׁשּתי" הּתֹוספּתא: ּולׁשֹון , ְְְִֵֵֶַַָָ

ואחת קרקע ׁשמּטת אחת מדּבר: הּכתּוב ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָׁשמּטֹות
מןֿ נֹוהגת אינּה זֹו ּכספים ּוׁשמּטת ּכספים: ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשמּטת
היא ואז נֹוהגת, קרקע ׁשּׁשמּטת ּבזמן אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּתֹורה
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבכלֿמקֹום". מןֿהּתֹורה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָנֹוהגת

ׁשביעית. מּמּסכת אחרֹון ּבפרק זֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָמצוה

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה ְְְִִִִַַַַַָָָֹהּמצוה
ּבׁשנת החֹובֹות את מּלתּבע ׁשהזהרנּו ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻהאזהרה
יתעּלה: אמרֹו והּוא לגמרי, יׁשמטּו אּלא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻהּׁשמּטה,
ּברעהּו יּׁשה אׁשר ידֹו מּׁשה ּכלּֿבעל ְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָ"ׁשמֹוט

ואתֿאחיו" אתֿרעהּו אינֹולאֿיּגׂש וזה , ְְִִֵֵֵֶֶֶָֹֹ
ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן יׂשראל ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחֹובה
זה ּדבר מּדרּבנן אבל הּיֹובל. ּכלֹומר: קרקע, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָׁשמּטת
החֹוב לתּבֹוע ואסּור ּובכלֿזמן ּבכלֿמקֹום ְְְְְִַַַָָָָָחֹובה
נתּבארּו ּוכבר יּׁשמט. אּלא ׁשביעית עליו ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָׁשעברה

ׁשביעית. מּסכת ּבסֹוף זֹו מצוה ְְְִִִִֵֶֶַָּדיני

― הרל"א מּלהּמנעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ
החֹוב, יּׁשמט ׁשּלא הּׁשמּטה ּבגלל לזה זה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמּלהלות
ואמר: הּמחׁשבה מּזאת הזהיר ׁשהּכתּוב ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹלפי

וגֹו'" ּדבר ּפןֿיהיה ל "הּׁשמר ּולׁשֹון , ְְְְִִֶֶֶָָָ
―ספרי ּפןֿיהיה ּבלאֿתעׂשה, ― "הּׁשמר : ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָֹ

ּבענין ּבאּו אּלּו לאוין ׁשני ּכלֹומר: ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹּבלאֿתעׂשה",
לחּזּוק. זה אחר זה ְִֶֶֶַַזה,
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זה ּדבר וענין ּבלאֿתעׂשה". עליו עֹוברין ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹּבעׂשה
ּתׁשמטּנה "והּׁשביעת ׁשאמרֹו :ל ׁשאסּביר ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָּכמֹו
ּבּׁשנה ּכלֿהּצֹומח הפקרת ּכֹולל ְְְֵֵַַַַַַָָָָָּונטׁשּתּה"
ורּמֹונים ואפרסקים ּותאנים ענבים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָהּׁשביעית:
― הּכל ׁשהׁשמטת יֹוצא, וזּולתם. ּוׂשעֹורים ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹוחּטים
"ּכןּֿתעׂשה ואמר: ּפרט אחרּֿכ עׂשה ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָמצות
מהֿ ּכל ּבכלל הם אּלּו והרי ."לזית ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַֹלכרמ
הּזה הּצּוּוי ּבא לא אּלא ― מןֿהאדמה ֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּׁשּצֹומח
ּבהם ׁשהזהיר מּפני אּלא ּבמיחד, וזית ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻּבכרם
והּוא הּכרם ּתבּואת אספת על ּבמיחד ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֻהּכתּוב

תבצר" לא נזיר "ואתֿעּנבי אמרֹו:  . ְְְְְִִִֵֶֶָֹֹ
מניעתֹו עׂשה, מצות ― ׁשהפקרתֹו הּכרם ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּנה

מהּֿׁשּתצמיח ּכל ּכ לאֿתעׂשה, ―ְֲִֶֶַַַַָֹֹ
ּתהיה ― ּבעׂשה ׁשהפקרתֹו ׁשּנתּבאר ׁשביעית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשנה
ּכדין הּזית ּדין יהיה ּכן אם ּבלאֿתעׂשה. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָֹמניעתֹו
ּפרֹות ׁשאר ודין זית ודין ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהּכרם
ׁשהׁשמטת ― מהּֿׁשּקדם מּכל נתּבאר הּנה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשוה.
ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ׁשביעית ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָּגּדּולי

מןֿהּתֹורהמ חֹובה ואינּה ׁשביעית, ּבמּסכת זֹו צוה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
ּבלבד. יׂשראל ארץ לפרֹות ְְְִִֵֵֶֶֶָָָאּלא

― הקמ"א להׁשמיטהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
ּכלֿהּמּׁשאֹות ּכלֹומר ּבׁשנתּכספים, ְְְִִַַַַָָָ

אתֿ ל יהיה "ואׁשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָהּׁשמּטה,
"יד ּתׁשמט אחי  הּצּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּכלּֿבעל ׁשמֹוט הּׁשמּטה ּדבר "וזה ואמר: זֹו ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָּבמצוה
ידֹו" מּׁשה ּבׁשּתי" הּתֹוספּתא: ּולׁשֹון , ְְְִֵֵֶַַָָ

ואחת קרקע ׁשמּטת אחת מדּבר: הּכתּוב ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָׁשמּטֹות
מןֿ נֹוהגת אינּה זֹו ּכספים ּוׁשמּטת ּכספים: ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשמּטת
היא ואז נֹוהגת, קרקע ׁשּׁשמּטת ּבזמן אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּתֹורה
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבכלֿמקֹום". מןֿהּתֹורה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָנֹוהגת

ׁשביעית. מּמּסכת אחרֹון ּבפרק זֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָמצוה

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה ְְְִִִִַַַַַָָָֹהּמצוה
ּבׁשנת החֹובֹות את מּלתּבע ׁשהזהרנּו ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻהאזהרה
יתעּלה: אמרֹו והּוא לגמרי, יׁשמטּו אּלא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻהּׁשמּטה,
ּברעהּו יּׁשה אׁשר ידֹו מּׁשה ּכלּֿבעל ְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָ"ׁשמֹוט

ואתֿאחיו" אתֿרעהּו אינֹולאֿיּגׂש וזה , ְְִִֵֵֵֶֶֶָֹֹ
ׁשם ׁשּיׁש ּבזמן יׂשראל ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחֹובה
זה ּדבר מּדרּבנן אבל הּיֹובל. ּכלֹומר: קרקע, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָׁשמּטת
החֹוב לתּבֹוע ואסּור ּובכלֿזמן ּבכלֿמקֹום ְְְְְִַַַָָָָָחֹובה
נתּבארּו ּוכבר יּׁשמט. אּלא ׁשביעית עליו ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָׁשעברה

ׁשביעית. מּסכת ּבסֹוף זֹו מצוה ְְְִִִִֵֶֶַָּדיני

― הרל"א מּלהּמנעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ
החֹוב, יּׁשמט ׁשּלא הּׁשמּטה ּבגלל לזה זה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמּלהלות
ואמר: הּמחׁשבה מּזאת הזהיר ׁשהּכתּוב ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹלפי

וגֹו'" ּדבר ּפןֿיהיה ל "הּׁשמר ּולׁשֹון , ְְְְִִֶֶֶָָָ
―ספרי ּפןֿיהיה ּבלאֿתעׂשה, ― "הּׁשמר : ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָֹ

ּבענין ּבאּו אּלּו לאוין ׁשני ּכלֹומר: ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹּבלאֿתעׂשה",
לחּזּוק. זה אחר זה ְִֶֶֶַַזה,
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(Ê).‰˘ÚÈ ÔÎÂ:אלקנה.‰˘ ‰˘לה נותן

לפי וצרתה, שמחבבה. להראותה מובחר, חלק
היא גם תרבה כן לה, מראה שבעלה חבה

ÍÏ.(Á)להכעיסה: ÂË ÈÎ‡:מחבבך
.È ‰˘ÚÓ:פנינה לי ‡ÏÎ‰(Ë)שילדה

.‰ÏÈ˘,קמ"ץ חטף והאל"ף ה"א, מפיק לא
שתה. ואחרי בשילה אכול אחרי כמו: והוא
אכלה, אחרי לנקבה, בין לזכר בין נופל והלשון

לפעול: לשון לאכלה, כמו פעול, ÈÏÚÂלשון
.‡Î‰ ÏÚ ˘È Ô‰Î‰כסא על ישב היום אותו
שופט שנתמנה גדול)גדול, כהן שמעוני: (ובילקוט

ישראל: ÊÂÊÓ˙.על ÏÚ:מזוזת אצל כמו:
(‡È).˙Â‡ כאן,‰' זה שם נתייחד למה

צבאות שני עולם, של רבונו לפניו: אמרה
רבים ולא פרים לא העליונים, בעולמך, בראת
אם ומתים, ורבים פרים והתחתונים, מתים, ולא

הת מן ואםאני ומתה, ורבה פרה אהיה חתונים,
באגדה מצאתי זו אמות. לא העליונים, מן אני

הגלילי יוסי רבי רבתי)של ורבותינו(פסיקתא .
ברכות במסכת ב)דרשו עד(לא שדרשו: מה

'צבאות', להקב"ה שקראו אדם היה לא הנה
מכל עולם, של רבונו לפניו: אמרה כך אלא
לי ליתן בעיניך קשה בעולמך שבראת צבאות

אחד: ˙‡‰.בן ‰‡ ‡בו דרשו רבותינו
ברכות שדרשו:(שם)במסכת ‡Í˙Ó.מה

דברים שלשה כנגד במקרא, פעמים ג' האמור
עליהם: מצווה ‡È˘.שהאשה ÚÊ,צדיקים

אמר דאת לב)כמה ב אנשים(מלכיםֿא בשני :
אמר‡È˘.צדיקים: דאת כמה חשובים,

יג) א וידעים:(דברים חכמים אנשים :ÂÈ˙˙Â
.'‰Ï:'לה לתתו ראוי תרגםÂÓÂ‰.שיהא

עלוהי: תהא לא אנש ומרות יונתן:

 
(Ê).‰˘ÚÈ ÔÎÂמנה לחנה לתת שנה, בכל אלקנה עשה כן

אפים: ˙ÈÚÎ‰.אחת ÔÎורוצה תכעיסנה, וכן כמו
פנינה וכן חיבה, לה להראות שלו את עשה הוא לומר:

שלה: את בכתהÎ˙Â‰.עשתה שילה, אל בואה עת בכל
האכילה: תאות ממנה נמנע זה ובעבור התוגה, מרוב

(Á).ÍÏ ÚÈ ‰ÓÏÂמתוגיון נשבר לבבך יהיה למה
בנים: ‡ÈÎ.חסרון ‡Ï‰מאלו לך היא טובה לך, ואהבתי אליך רצוני הלא לומר: רצה רעותי. הלא יונתן: תרגם

בנים: עשרה Á‰.(Ë)ילדת ˙Â:'ה בית אל ‡ÏÎ‰.ללכת ÈÁ‡מכל תאכל, ולא ותבכה למעלה שנאמר עם
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(‰).ÌÈËÙÂ˘ „ÓÚÈÂדברים החוזה לו כשאמר
לו בא האשרות בערת כי עמך נמצאו טובים
ראה ומתחילה כמשפט בערם אם סה"ת אצל
באש תשרפון ואשריהם עד תאבדון אבד כתיב
תשא בכי שכ' ונזכר תגדעון אלהיהם ופסילי

לד) תמה(שמות וגו' תשברון מצבותם ואת
האשרים שבער ה' בעיני שהטיב על בעצמו
על אלא הזהירם לא שהרי ישראל אשירי
ומצא ושוטרים בשופטים חזר ושוב אשיריהם

טו)כתוב שמח(דברים ואז אשירה לך תטע לא
כת שם ראה וגם ושוטריםשבערם שופטים וב

לך בכל(שם)תתן מוחזקי' שופטים ויעמד מיד
ועיר: לעיר יהודה Â‰È„‰ערי ÈÚ ÏÎ

.˙Â‰ולכופן להכריחם מוחזקים העמיד
שאינן שופטים העמיד ושוב מתחילה לדין
לפי בצורות שאינן לעיירות כך כל מוחזקים
היושבים מאותן יותר סרבנים להיות יראי' שהן

מבצרם: בערי שבוטחים בצורות ÈÎ(Â)בערים
.ÂËÙ˘˙ Ì„‡Ï ‡Ïבלבבכם תחשבו אל פתרון

את לזכות הדין את מטים אנו אם לנו מה לומר

עשירים פני ולישא דלים דין להטות אוהבינו
הוא שלו לה' נאמר לכך לה' המשפט אין הלא
משל ולקחת נטלת כאלו הזכאי את חייבת אם
מעוקל משפט לתת עקלת שמים ודין בוראך
דין בכל לבבכם והיה שתעשו מה תראו לפיכך
וזהו בדין לפניכם עומד הקב"ה כאלו ודין
מה מפורש ובסנהדרין משפט בדבר ועמכם
ושמא לה' כי תשפטו לאדם לא כי עושים אתם
ועמכם ת"ל הזה ולצער לי מה הדיין יאמר
ואין לעשות עליכם מוטל כלומר משפט בדבר
רואות: שעיניו מה אלא לעשות לדיין לו

(Ê)ÌÈÙ ‡˘ÓÂ ‰ÏÂÚ ÂÈ‰Ï‡ '‰ ÌÚ ÔÈ‡
.„ÁÂ˘ Á˜ÓÂאינו לפיכך במשפט עמכם והוא

במשפט: עול שתעשו Ì‚Â(Á)רוצה
.„ÈÓÚ‰ ÌÈÏ˘ÂÈבעצמו שהוא אע"פ

ÈÏÂ.בירושלים: '‰ ËÙ˘ÓÏנופל משפט
דוגמא ממונות דיני על כ"ו)לומר (במדבר

נופל ולרוב משפט לחקת ישראל לבני והיתה
דוגמת וחבלות נפשות דיני כ"א)על וכי(שמות

וגו': אנשים יריבון

 
(„)ÂÈ ËÙ˘Â‰È ˘ÈÂ.ÌÈÏ˘:אחאב לבית לבוא מעתה נמנע ÈÂ‡.ר"ל ˘ÈÂ:העם בין בפעם פעם הלך ר"ל
(Â).ÌÈ˘ÂÚ Ì˙‡ ‰Ó Â‡:המשפט במעשה הסתכלו מאד Ì„‡Ï.ר"ל ‡Ï ÈÎלכחש לשתוכלו אדם מצות המשפט אין

מעוקל: המשפט יצא במעל ולא נוטה הדעת היה כן לפניו Ï‰'.ולומר ÈÎבטעות אם במעל נעשה אם הוא ויודע
לב:ÌÎÓÚÂ.הדעת: תעלומות לדעת המשפט בדבר עמכם עליכם:ÚÂ˙‰.(Ê)ה' פחדו יהי לפניו ידוע והכל הואיל

.Â˘ÚÂ ÂÓ˘:וכמצוה ÂÎÂ'.כתורה '‰ ÌÚ ÔÈ‡ ÈÎבמשפט פניו ולשאת המשפט את לעול העולה במעשה חפצו אין
עליהם: יענש ענש שוחד ישראל:Ï‡˘ÈÏ.(Á)ולקחת בני ‰'.של ËÙ˘ÓÏ:המצות בדבר ה' משפט ÈÏÂ.לשפוט

לחברו: אדם שבין בארץÂÂ˘ÈÂ.בדבר שופטים שהעמיד אחר ירושלים אל שבו עמו ואשר לירושליםיהושפט ששב (ואף

מקודם) ששב עם לירושלים ששב אמר ואח"ז הארץ בכל השופטים להעמדת בירושלים השופטים העמדת סמך מ"מ שופטים בה העמיד לא :עד
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it lr s` ,ske`d `ll xengd z` wx epnn qp` iebde ,xkend ly exeng

okàì.gwell mlyle zevtl jixv xkend oi` -òãé òãéî ,àîòè éàî Ÿ©©§¨¥©¨©
àeä ñpà íéáëBk ãáBò íúñcqp` `ed ixd ieb mzqy rcei gweld - ¦§¨¥¨¦©¨

,geka lfebyøîàpL(`i cnw milidz)ïéîé íðéîéå àåL øac íäét øLà' ¤¤¡©£¤¦¤¦¤¨§¦¦¨§¦
,'ø÷L.oick edetxhi ok m` `l` zeixg` eilr lawn epi` xkende ¨¤

:dpyna epipy,'eëå ä÷æç Bì ïéà ïneàoerhl leki one`d oi`y xnelk ¨¥£¨¨§
mivtg one`l xeqnl `id jxcdy oeik ,el jiiy eci zgz wfgeny utgy

.epwzl jl eizxqne `ed ily oerhl raezd lekie ,mpwzl
:df oic xn`p izn x`an daxeðL àì ,äaø øîàlr dwfg el oi` one`y ¨©©¨Ÿ¨

,ezeyxay utgàlàkBì øñnLepwzl utgd z` raezdaiptíéãòìáà , ¤¨¤¨©¦¥¦£¨
m`a àlL Bì øñîiptìBëiL CBzî ,íéãòone`deéä àì' Bì øîBì ¨©¤Ÿ¦¥¦¦¤¨©Ÿ¨

íìBòî íéøácmicr oi` ixdy ,on`p dide 'ily `l` jly utg df oi`e §¨¦¥¨
okl ,utgd z` el xqn raezdy'éãéa àéä äçe÷ì' énð déì øîà ékmb - ¦¨©¥©¦§¨¦§¨¦

,'utgd z` jnn izipw' one`d xn`ykïîéäî.on`p `ed - §¥¨
:dax ixac lr dywn iia`éëä éà ,éiaà déì øîà,jk m` -eléôà ¨©¥©©¥¦¨¦£¦

utgd z` el xqnykaipt,íéãò,elv` `edy dzr e`x `l m`énðmb - ¦¥¦©¦
y xnel xyt`ìBëiL CBzîone`d'Eì åézøæçä' Bì øîBìon`p dide ¦¤¨©¤§©§¦§

mb okl ,ef dprhadéì øîà ékone`d el xn`yk -,'éãéa àéä äçe÷ì' ¦¨©¥§¨¦§¨¦
ïîéäî.on`p epi` df ote`ay zx`ia recne ,on`p - §¥¨

:eixac z` x`an daxäaø déì øîà,iia`lzøáñ éîxaeq dz` m`d - ¨©¥©¨¦¨§©§
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oifge` mipy` cenr dn sc ± oey`x wxt`nw `aa

äéì úéàã éàÐ dpnid zeabl aeg lra lkeiy ,oixeg za izixg` `rx` ,xkenl Ð

oixeg ipa miqkp yiy mewna micareyn miqkpn mirxtp oi`c ,aeg lra xcd dilr

cirn epi` i`n`e ,zixeaf od elit`e?xkenl el oi`e ,eaeg lra ipta dcinrn oi` ixd

ef zecra rbep epi`e ,gweld cia cenrz m` cqtd `le geix `läðéî äéì à÷ôð éàî
gweld cia x`yz m` Ð?witn i` elit` `d

dipin eaeg lra iab ivn `l Ð xrxrn dl

dil zil `dc ,icin xkencäéì àçéð àìÐ

`vni `le ,gwel cin `rx` wetizc dell

del"a del dil mwe ,zeabl dnn aeg lra

.`ed ezecra rbep jklde ."mlyi `le ryx

óåñ óåñiwenc ef zecra el yi d`pd dn Ð

dipin dl iabe aeg lra xcde ,gwel cia dl?

ixdy ,ryx del dil ded inp gwel iabl

.ef zecra rbep ied `le .eciqtdéðùîåÐ

Ð zeixg`a `ly jl ipaf ikdl :dil xn`c

epi` jklde .mleray zeixg` lkn xhtdl

,eaeg lra ipta dcinrdl dvexy Ð cirn

`l i` "ryx del" dil dedc `ed diablc

.dil rxtàáø æéøëî.miaxl yixc Ð

àìéòì ïé÷ìñãux`l laan oilerd Ð

.l`xyiàúúì éúçðãål`xyi ux`n Ð

l`xyi xa i`d :df oic ercz mklek ,laal

.'ekàøîç.xeng =äéì ñéðàådipin Ð

in e` ,ipnn apbp df xeng :ieb oirhwc ,gwelc

eqp`n micr `lae .ipnn elfb jl exkny

dil qip` `lc ,onwl yxtncke .epnid

`zlin gkenc ,ecal xengd `l` `tke`l

ira `l dicic e`lc ,liwy `wc `ed dicicc

Ð dil ivtnc `ed `pic jklde .lwyinl dil

"drx axgn ecar cec z` dvetd" enk

ile` ,iebd mr oecie micr `iaie ,(cnw mildz)

`wece .md `pic iziiv miiebc ,ecin ep`ivei

,dil ivtn `l Ð l`xyi dil qip`w la` ,ieb

.di`x `lae micr `la exiagn xeng lefbl l`xyil gk oi`c ,oica eprazi `l`àìå
ïøîàexeng za `idy gwel da xikn oi`y `l` Ð gwel zevtl xken jixvc Ð

.iebd mr oicd xninl `ki`c ,xken ly'åë äá øéëä ìáà.ezevtl dil iran `l Ð

`lyc `xazqn Ð `ed qp` ieb mzqe ,xken ly eziaa dlcby `ed reci xacc oeik

.iebd eqp` oickïøîà àìåz` qip` `lc `l` ,da xikn oi`c `kid dil ivtnc Ð

hwp jklde .lhep `ed elyc `xazqn Ð ske`d z` gipdc oeikc .ske`d z`e xengd

.ske`c welig i`d xninl `kil Ð zilhe dxt la` .xengàìmzqc ,dil ivtn Ð

.`ed qp` iebéðä ìë àëéì åìéôàqip` `le ,exeng za `idy da xikn epi` Ð

meyn ,ol `niiw ikde] .`ed qp` ieb mzqc .dil ivtn `l ikd elit` Ð `tke`l

.[`ed d`xza xnin`cä÷æç åì ïéà ïîåà,oiqix`de oipne`d :ipzwc ,`id oizipzn Ð

.lif`e edl yxtn `aa `cg `cg lkåðù àì äáø øîàoerhl dwfg el oi`c Ð

.eilk z` e` eicba z` ziad lral one`d mlyl jixve ,"icia `ed gewl"øñîù àìà
åìeiykr mi`ex ep` oi` elit` ,jklde .epwzl micr ipta ezilh one`l ziad lra Ð

."jl eizxfgd" oerhl leki one`d oi` Ð ezilh eraez ziad lrae ,one`d cia zilhd

yxtnck ,micra el xifgdl jixv Ð micra exiag lv` ciwtnd :daxl dil `xiaqc

leki oi`y ,one`d ziaa eze` oi`ex ep`y oky lke .micra exifgdl el dide ,dinwl

.on`p Ð "mid zpicnl eklde ipelte ipelt ipta jl eizxfgd" oirh i` ,edine .el xqn mdipta ixdy ,ecil `a oecwt zxezay micr oicirn ixdy Ð "icia `ed gewl" oerhl

Ð "mid zpicnl mdl eklde ipelte ipelt ipta jizrxt" xn`e oirh i` ,micra erxetl jixv micra exiag z` delnd xn`c o`nl elit`c (` ,`n) zereaya opixn` ikdc

ik ,"mid zpicnl mdl eklde ipelte ipelt ipta jizrxt" xnel lekiy jezn :opixn` `lc `de .on`p epi` Ð "micra `ly jl eizxfgd" `l` oirh `lc onf lk ,edine .on`p

,"mid zpicnl mdl eklde ipelte ipelt ipta izrxt" xnel leki did `l Ð micr ipta erxt `lc oeikc ,ebin opixn` `l `peeb i`d ik Ð on`p "jpiae ipia izxfgd" inp xn`

.mlern mixac eid `l exn`ie mid zpicnn micr ixcd ik xgnle meid i`ca dyri ot ,yipi` xwyn `l iielbi`l `ciarc `zlincíéãòá àìù åì øñî ìáà`irain `l Ð

eid `l" xnel leki inp i` .micra el xifgdl eiykr jixv oi` `dc ,on`pe ,"jl izxfgd la` ,il zxqn dz` ,zn`" xnel lekiy jeznc ,ecia zilhd oi`ex ep` oi`c `kid

e`x m` elit` `l` .ebn i`d ici lr on`pe ,dwfg el yic Ð "il ezxkny ,`ed gewle icia epyi" inp el xn` ik .zqid zreaya on`p didie ,"il zxqn `ly ,mlern mixac

xn` ik ,"il dxkn `ede ,el ezxkny ,il exqn xg` la` ,il ezxqn `ly ,mlern mixac eid `l" xnel lekiy jezn ,epipta ea qetzy e` ,one`d cia zilhd micr eiykr

yi Ð d`x `l `py `l ,eiykr ecia zilhd d`x `py `l ,micra el xqn `lc `kidc `zyd daxl dil `xiaqc .ebin i`da on`p Ð "il ezxkne il ezxqn dz`" inp dil

icr `kilc ab lr s`e ,ely didy micr xrxrnl yie li`ed on`p epi`c ,"icia od oigewl" jci` xn`e ,xikydle li`ydl oiieyrd mixac ly oicl dil incn `lc .dwfg

li`yn mc` eipky lkl Ð zexikye dl`yc meyn .zexiky e` dl`y zxiqndaxlc ,dinwl gken ikde .ilv` jicba owzl libx jpi` :one` xn` ivn Ð `kd la` ,xikyne

.micra dxiqn `kilc `kid dwfg one`l el yi Ð d`x `l `py `l d`x `py `lééáà äéì øîàd`x oia micra el xqnc `kid welig mey zieyn `l i`n` :daxl Ð

d`x `ll ,micra ecia zilhd eiykr?:iia`l dil `xiaqc ."jl eizxfgd" el xnel lekiy jezn ,dwfg el yi Ð d`x `lc `kid ,inp micra xqn elit`
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éà,iwizet` d`yry oebk :iiepyl ivn ded Ð xcd dilr izixg` `rx` dil zi`c

el rxti Ð xrxrnd cia letz m`e ,dil zi`c izixg` `rx`` xcd `l f`c

.`ed zecra rbepc ,dilr cirn epi` ikd meyne .zxg`éàî:dniz Ð dpin `wtp

`l `zydc oeik ,zecrl elqetl oi` ok liaya `nye xyrzi m` exhtiy dpin `wtpc

.icin giexn

àðéãepiaxl dniz Ð dil ivtnc `ed

izii` :dil `nilc :mdxa` oa oeyny

iabl elit`c .jl mly`e ,dtxh oicac di`x

yie ieb iabl oky lk ,ikd xninl ivn ,l`xyi

,enr oc miieb ipicay oebk ixiinc :xnel

.ezevtl aiig jkld ,iebc `ied mdipicae

ìáàxnel lekiy jezn micra `ly el xqn

leki didy jezn :yxtl oi` Ð 'ek

,ixiin d`xa `dc ."llk icia oi`" xnel

ikd `l` .ecar d`xc iia`c `ztwz` gkenck

mixac eid `l :xnel lekiy jezn :eyexit

zxeza `l` ,zepne` zxeza ecil `ay mlern

exkn xg`e xg`l ezxkn dz` :inp i` .xkn

`ixi` i`n :xn`z m`e .qxhpewd yxitck ,il

?micra el xqnc `kid dwfg el oi`c one`

ecil `ay micr yiy oeik ,inp xg` elit`

wiqnc i`nl ,d`x `l elit`e ,oecwt zxeza

la` .dl jixt onwle micra el xifgdl jixvy

?daxc dizrc `wlq i`nc ,dyw mewn lkn

`le ,mzq micra el xqny oebk :xnel yie

zxeza m` xkn zxeza m` mdipta yxit

,dwfg el oi` one` `wec ikdle .oecwt

la` .yxit `lc oeik ,el xqn epwzl `nzqnc

xkn `nzqn Ð oecwt `edy yxit `lcn ,xg`

seqa jixtc wgvi xa ongp axe .`ed dpzn e`

yi xg` `d ,dwfg el oi`c `ed one` :`ibeqd

ongp axl dil xazqn `l Ð dwfg el

,giky `lc ,drici `la di`xa dnewe`l

xeqniy giky `lc ,ixn`w i`n micr efgil Ð micr `ki`c i` :[dipin lirl] jixtck

,ef `xaq gkn `l` jixt `l wgvi xa ongp ax inp `kde .dvivwd irci `le mdipta

zxezac micr irci jgxk lr `d ?dwfg el yi i`n` xg` Ð micr `ki`c i` :jixt ikde

dywd .llk giky `lc ,irci `lc xaca dnewe`l xazqn `lc ,dicil `z` oecwt

uxize ?xikydle li`ydl oiieyrd mixacn `py i`n ?one`l dwfg yi i`n` :qxhpewa

:one` xninl ivn `kd la` ,mc` lk iab jiiy Ð xikydle li`ydl oiieyrd mixacc

mixacc ;wlgl yi elv` owzl libx elit`c :xne` wgvi epiaxe .owzl ilv` libx jpi`

epi`y xikn oia on`p `edy xikny mc` iabl oia jiiy Ð xikydle li`ydl oiieyrd

envr `iydl `ly ,xikydle li`ydl dvexyk micr cinrdl dry lk leki oi`e ,on`p

`edy xiknd one`l ozil leki Ð owzl `ed jixv m` ,one`l la` .eipikya rx my

.micra `ly dwfg el yi jkl Ð micr `iadl e` ,on`p

éàicicl `nlya :yexit Ð 'ek jl eizxfgd xnel lekiy jezn inp micra elit` ikd

i oia `pbiltn `lcd`xc `kid ,`pbiltnc `ed d`xa `l` ,micr oi`l micr y

s` Ð d`x `lc `kide .jenqa iia` xn`ck ,onidn `l micr `kilc `kid elit` Ð

`ki`c `kid ,jcicl `l` ."jl eizxfgd" xn` ivnc ebina onidn micr `ki`c ab lr

micr
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éúéøçà àòøà déì úéìc éà¯déì à÷ôð éàî ¦§¥¥©§¨©£¦¦©¨§¨¥

?dpéî¯:øîàc ,éúéøçà àòøà déì úéìc íìBòì ¦¨§¨§¥¥©§¨©£¦¦§¨©
."ílLé àìå òLø äåì" éåäéìc àçéð àì¯óBñ óBñ ¨¦¨§¤¡¥Ÿ¤¨¨§Ÿ§©¥

!àeä "ílLé àìå òLø äåì" éîð Cãéà éaâì¯:øîàc §©¥¦¨©¦Ÿ¤¨¨§Ÿ§©¥§¨©
àîézéàå ,àáø æéøëî .úeéøçàa àlL Cì éðéaæ éëäì§¨¦©¥¦¨¤Ÿ§©£¨©§¦¨¨§¦¥¨
øa éàä ;àzúì ïéúçðãe àìéòì ïé÷ìñc :àtt áø©©¨§¨§¦§¥¨§¨£¦§©¨©©
éúà à÷å ,déøáç ìàøNéì àøîç déì ïéaæc ìàøNé¦§¨¥§©¥¥£¨¨§¦§¨¥©§¥§¨¨¥

dépéî déì ñéðàå éBb¯.dépéî déì évôîc àeä àðéc §¨¥¥¦¥¦¨¦§©¥¥¦¥
,BøBîç úa àéäL da øékî BðéàL àlà ïøîà àìå§¨£¨©¤¨¤¥©¦¨¤¦©£

BøBîç úa àéäL da øékî ìáà¯ïøîà àìå .àì £¨©¦¨¤¦©£¨§¨£¨©
déì ñéðà ìáà ,àôkeàìe déãéãì déì ñéðà àìc àlà¤¨§¨¨¥¥§¦¥§¨¨£¨¨¥¥

àôkeàìe déãéãì¯éîà .àììk àkéì eléôà :øîà øî §¦¥§¨¨¨©¥¨£©£¦¥¨¨
éðä¯,àeä ñpà éBb íúñc òãé òãéî ?àîòè éàî ,àì ¨¥¨©©£¨¥©¨©¦§©©¨
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Bì øñnL àlà eðL àì :äaø øîà .'eëå "ä÷æç Bì ïéà¥£¨¨§¨©©¨Ÿ¨¤¨¤¨©
Bì øîBì ìBëiL CBzî ,íéãòa àlL Bì øñî ìáà ,íéãòa§¥¦£¨¨©¤Ÿ§¥¦¦¤¨©
àéä äçe÷ì" éîð déì øîà ék ,"íìBòî íéøác eéä àì"Ÿ¨§¨¦¥¨¦¨©¥©¦§¨¦

"éãéa¯íéãòa eléôà ,éëä éà :ééaà déì øîà .ïîéäî §¨¦§¥©£©¥©©¥¦¨¦£¦§¥¦
déì øîà ék ,"Eì åézøæçä" Bì øîBì ìBëiL CBzî ,éîð©¦¦¤¨©¤¡©§¦§¦¨©¥
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צה oifge` mipy` cenr dn sc ± oey`x wxt`nw `aa

äéì úéàã éàÐ dpnid zeabl aeg lra lkeiy ,oixeg za izixg` `rx` ,xkenl Ð

oixeg ipa miqkp yiy mewna micareyn miqkpn mirxtp oi`c ,aeg lra xcd dilr

cirn epi` i`n`e ,zixeaf od elit`e?xkenl el oi`e ,eaeg lra ipta dcinrn oi` ixd

ef zecra rbep epi`e ,gweld cia cenrz m` cqtd `le geix `läðéî äéì à÷ôð éàî
gweld cia x`yz m` Ð?witn i` elit` `d

dipin eaeg lra iab ivn `l Ð xrxrn dl

dil zil `dc ,icin xkencäéì àçéð àìÐ

`vni `le ,gwel cin `rx` wetizc dell

del"a del dil mwe ,zeabl dnn aeg lra

.`ed ezecra rbep jklde ."mlyi `le ryx

óåñ óåñiwenc ef zecra el yi d`pd dn Ð

dipin dl iabe aeg lra xcde ,gwel cia dl?

ixdy ,ryx del dil ded inp gwel iabl

.ef zecra rbep ied `le .eciqtdéðùîåÐ

Ð zeixg`a `ly jl ipaf ikdl :dil xn`c

epi` jklde .mleray zeixg` lkn xhtdl

,eaeg lra ipta dcinrdl dvexy Ð cirn

`l i` "ryx del" dil dedc `ed diablc

.dil rxtàáø æéøëî.miaxl yixc Ð

àìéòì ïé÷ìñãux`l laan oilerd Ð

.l`xyiàúúì éúçðãål`xyi ux`n Ð

l`xyi xa i`d :df oic ercz mklek ,laal

.'ekàøîç.xeng =äéì ñéðàådipin Ð

in e` ,ipnn apbp df xeng :ieb oirhwc ,gwelc

eqp`n micr `lae .ipnn elfb jl exkny

dil qip` `lc ,onwl yxtncke .epnid

`zlin gkenc ,ecal xengd `l` `tke`l

ira `l dicic e`lc ,liwy `wc `ed dicicc

Ð dil ivtnc `ed `pic jklde .lwyinl dil

"drx axgn ecar cec z` dvetd" enk

ile` ,iebd mr oecie micr `iaie ,(cnw mildz)

`wece .md `pic iziiv miiebc ,ecin ep`ivei

,dil ivtn `l Ð l`xyi dil qip`w la` ,ieb

.di`x `lae micr `la exiagn xeng lefbl l`xyil gk oi`c ,oica eprazi `l`àìå
ïøîàexeng za `idy gwel da xikn oi`y `l` Ð gwel zevtl xken jixvc Ð

.iebd mr oicd xninl `ki`c ,xken ly'åë äá øéëä ìáà.ezevtl dil iran `l Ð

`lyc `xazqn Ð `ed qp` ieb mzqe ,xken ly eziaa dlcby `ed reci xacc oeik

.iebd eqp` oickïøîà àìåz` qip` `lc `l` ,da xikn oi`c `kid dil ivtnc Ð

hwp jklde .lhep `ed elyc `xazqn Ð ske`d z` gipdc oeikc .ske`d z`e xengd

.ske`c welig i`d xninl `kil Ð zilhe dxt la` .xengàìmzqc ,dil ivtn Ð

.`ed qp` iebéðä ìë àëéì åìéôàqip` `le ,exeng za `idy da xikn epi` Ð

meyn ,ol `niiw ikde] .`ed qp` ieb mzqc .dil ivtn `l ikd elit` Ð `tke`l

.[`ed d`xza xnin`cä÷æç åì ïéà ïîåà,oiqix`de oipne`d :ipzwc ,`id oizipzn Ð

.lif`e edl yxtn `aa `cg `cg lkåðù àì äáø øîàoerhl dwfg el oi`c Ð

.eilk z` e` eicba z` ziad lral one`d mlyl jixve ,"icia `ed gewl"øñîù àìà
åìeiykr mi`ex ep` oi` elit` ,jklde .epwzl micr ipta ezilh one`l ziad lra Ð

."jl eizxfgd" oerhl leki one`d oi` Ð ezilh eraez ziad lrae ,one`d cia zilhd

yxtnck ,micra el xifgdl jixv Ð micra exiag lv` ciwtnd :daxl dil `xiaqc

leki oi`y ,one`d ziaa eze` oi`ex ep`y oky lke .micra exifgdl el dide ,dinwl

.on`p Ð "mid zpicnl eklde ipelte ipelt ipta jl eizxfgd" oirh i` ,edine .el xqn mdipta ixdy ,ecil `a oecwt zxezay micr oicirn ixdy Ð "icia `ed gewl" oerhl

Ð "mid zpicnl mdl eklde ipelte ipelt ipta jizrxt" xn`e oirh i` ,micra erxetl jixv micra exiag z` delnd xn`c o`nl elit`c (` ,`n) zereaya opixn` ikdc

ik ,"mid zpicnl mdl eklde ipelte ipelt ipta jizrxt" xnel lekiy jezn :opixn` `lc `de .on`p epi` Ð "micra `ly jl eizxfgd" `l` oirh `lc onf lk ,edine .on`p

,"mid zpicnl mdl eklde ipelte ipelt ipta izrxt" xnel leki did `l Ð micr ipta erxt `lc oeikc ,ebin opixn` `l `peeb i`d ik Ð on`p "jpiae ipia izxfgd" inp xn`

.mlern mixac eid `l exn`ie mid zpicnn micr ixcd ik xgnle meid i`ca dyri ot ,yipi` xwyn `l iielbi`l `ciarc `zlincíéãòá àìù åì øñî ìáà`irain `l Ð

eid `l" xnel leki inp i` .micra el xifgdl eiykr jixv oi` `dc ,on`pe ,"jl izxfgd la` ,il zxqn dz` ,zn`" xnel lekiy jeznc ,ecia zilhd oi`ex ep` oi`c `kid

e`x m` elit` `l` .ebn i`d ici lr on`pe ,dwfg el yic Ð "il ezxkny ,`ed gewle icia epyi" inp el xn` ik .zqid zreaya on`p didie ,"il zxqn `ly ,mlern mixac

xn` ik ,"il dxkn `ede ,el ezxkny ,il exqn xg` la` ,il ezxqn `ly ,mlern mixac eid `l" xnel lekiy jezn ,epipta ea qetzy e` ,one`d cia zilhd micr eiykr

yi Ð d`x `l `py `l ,eiykr ecia zilhd d`x `py `l ,micra el xqn `lc `kidc `zyd daxl dil `xiaqc .ebin i`da on`p Ð "il ezxkne il ezxqn dz`" inp dil

icr `kilc ab lr s`e ,ely didy micr xrxrnl yie li`ed on`p epi`c ,"icia od oigewl" jci` xn`e ,xikydle li`ydl oiieyrd mixac ly oicl dil incn `lc .dwfg

li`yn mc` eipky lkl Ð zexikye dl`yc meyn .zexiky e` dl`y zxiqndaxlc ,dinwl gken ikde .ilv` jicba owzl libx jpi` :one` xn` ivn Ð `kd la` ,xikyne

.micra dxiqn `kilc `kid dwfg one`l el yi Ð d`x `l `py `l d`x `py `lééáà äéì øîàd`x oia micra el xqnc `kid welig mey zieyn `l i`n` :daxl Ð

d`x `ll ,micra ecia zilhd eiykr?:iia`l dil `xiaqc ."jl eizxfgd" el xnel lekiy jezn ,dwfg el yi Ð d`x `lc `kid ,inp micra xqn elit`
ãé÷ôîä

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

éà,iwizet` d`yry oebk :iiepyl ivn ded Ð xcd dilr izixg` `rx` dil zi`c

el rxti Ð xrxrnd cia letz m`e ,dil zi`c izixg` `rx`` xcd `l f`c

.`ed zecra rbepc ,dilr cirn epi` ikd meyne .zxg`éàî:dniz Ð dpin `wtp

`l `zydc oeik ,zecrl elqetl oi` ok liaya `nye xyrzi m` exhtiy dpin `wtpc

.icin giexn

àðéãepiaxl dniz Ð dil ivtnc `ed

izii` :dil `nilc :mdxa` oa oeyny

iabl elit`c .jl mly`e ,dtxh oicac di`x

yie ieb iabl oky lk ,ikd xninl ivn ,l`xyi

,enr oc miieb ipicay oebk ixiinc :xnel

.ezevtl aiig jkld ,iebc `ied mdipicae

ìáàxnel lekiy jezn micra `ly el xqn

leki didy jezn :yxtl oi` Ð 'ek

,ixiin d`xa `dc ."llk icia oi`" xnel

ikd `l` .ecar d`xc iia`c `ztwz` gkenck

mixac eid `l :xnel lekiy jezn :eyexit

zxeza `l` ,zepne` zxeza ecil `ay mlern

exkn xg`e xg`l ezxkn dz` :inp i` .xkn

`ixi` i`n :xn`z m`e .qxhpewd yxitck ,il

?micra el xqnc `kid dwfg el oi`c one`

ecil `ay micr yiy oeik ,inp xg` elit`

wiqnc i`nl ,d`x `l elit`e ,oecwt zxeza

la` .dl jixt onwle micra el xifgdl jixvy

?daxc dizrc `wlq i`nc ,dyw mewn lkn

`le ,mzq micra el xqny oebk :xnel yie

zxeza m` xkn zxeza m` mdipta yxit

,dwfg el oi` one` `wec ikdle .oecwt

la` .yxit `lc oeik ,el xqn epwzl `nzqnc

xkn `nzqn Ð oecwt `edy yxit `lcn ,xg`

seqa jixtc wgvi xa ongp axe .`ed dpzn e`

yi xg` `d ,dwfg el oi`c `ed one` :`ibeqd

ongp axl dil xazqn `l Ð dwfg el

,giky `lc ,drici `la di`xa dnewe`l

xeqniy giky `lc ,ixn`w i`n micr efgil Ð micr `ki`c i` :[dipin lirl] jixtck

,ef `xaq gkn `l` jixt `l wgvi xa ongp ax inp `kde .dvivwd irci `le mdipta

zxezac micr irci jgxk lr `d ?dwfg el yi i`n` xg` Ð micr `ki`c i` :jixt ikde

dywd .llk giky `lc ,irci `lc xaca dnewe`l xazqn `lc ,dicil `z` oecwt

uxize ?xikydle li`ydl oiieyrd mixacn `py i`n ?one`l dwfg yi i`n` :qxhpewa

:one` xninl ivn `kd la` ,mc` lk iab jiiy Ð xikydle li`ydl oiieyrd mixacc

mixacc ;wlgl yi elv` owzl libx elit`c :xne` wgvi epiaxe .owzl ilv` libx jpi`

epi`y xikn oia on`p `edy xikny mc` iabl oia jiiy Ð xikydle li`ydl oiieyrd

envr `iydl `ly ,xikydle li`ydl dvexyk micr cinrdl dry lk leki oi`e ,on`p

`edy xiknd one`l ozil leki Ð owzl `ed jixv m` ,one`l la` .eipikya rx my

.micra `ly dwfg el yi jkl Ð micr `iadl e` ,on`p

éàicicl `nlya :yexit Ð 'ek jl eizxfgd xnel lekiy jezn inp micra elit` ikd

i oia `pbiltn `lcd`xc `kid ,`pbiltnc `ed d`xa `l` ,micr oi`l micr y

s` Ð d`x `lc `kide .jenqa iia` xn`ck ,onidn `l micr `kilc `kid elit` Ð

`ki`c `kid ,jcicl `l` ."jl eizxfgd" xn` ivnc ebina onidn micr `ki`c ab lr

micr
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`oifgeצו mipya cenr dn sc ± oey`x wxt`nw `aa

`ed gewl" inp dil xn` ik ,micra el xifgdl jixv oi` micra exiag lv` ciwtnd

`l ,d`xc `kid `l` dwfg el oi` one` ipzwc oizipzn zgkyn `le .onidn Ð "icia

oerhl leki epi` eiykrc .iia` yiig `l dxiqnlc ,xqn `l `py `l micra xqn `py

Ð "il ezxqn `l" oerhl leki epi` mbe ,ecia dil opifg `w `dc Ð "jl eizxfgd"

xikydle li`ydl oiieyrd mixacl incc

lr s` on`p epi`c ,"icia `id dgewl" xn`e

cegl `peeb i`dkae .dxiqn icr `kilc ab

,dwfg el oi` one`c iia`l dil `xiaqc `ed

.iia`k oizrnyc `pwqn `ied ikded`x

one` cia ecarjde .zepne` ecnlny Ð

`l" oerhl leki epi`y ,`id micra di`x

i`c ,mipy yly ea wifgdy oebke ."zi`x

,one` hwpc il dnl Ð mipy ylyn zegta

dwfg ezwfg `ied xg` mc`a la` :rnync?

:(` ,el `xza `aa) yiwl yix xn`de

odl oi` :opniwe`e ,dwfg odl oi` zexcebd

yly xg`l dwfg odl yi la` ,xzl`l dwfg

.mipyñáåë ãéá åúéìèådry elit`e Ð

.zg`íåìë øîà àì.dwfg el oi` one`c Ð

úøîà éðôáel epzile exkenl ,ipeltl Ð

.dpznaåéøáã[one` :xg` gqep] olfb ly Ð

epiide ,`zyd dizrc `wlq `w ikd .oiniiw

.'ek `yix `py i`n :jixtwc'åë àáø øîàÐ

.`zaeiz yxtn xcde ,dl yxtn `yixa

àöåéáorehy ,xg` ici zgzn zilhd Ð

lral xg` dil xn`we .one`d on egwly

jlv` eaih dn :el xn`e eraezd ziad?

on :aiyn `ede epwzl one`l eizxqn `lde

iptay ,il exkn jzevnae ,eizipw one`d

orehy ink `ed ixd Ð exkenl el zxn`

i`d dil xn` i`c ebinc ."izgwl jnn"

,`ed onidne "izpaf jpn" ziad lral wifgn

rcei" inp dil xn` ik ,`ed one` e`l `dc

one` dpafe ,one`l dildip dzpiafc ip`

i`c ,lirl oxn`ck epiidc ,onidn Ð "ildip

.onidn Ð "icic i`nw jpin dpafc" dil xn`íéãò àëéàã éàil dnl ,el xqny Ð

d`x?`py `l d`x `py `l ,micra el xqny `l` `py `l :zxn`c `ed z` `d

exifgdl jixv micra edeciwtdc oeikc meyn ,onidn one` oi`c zxn` ,d`x `l

jixv oi`c rnync ,onidn d`x `l m` la` ,on`p epi` d`x ikc ipzw i`n`e .micra

?micra el xifgdläéì ñéôú àäéî ïîåàä ãéá åúåà äàø éëåe`ivene ,ziad lra Ð

daxl `iywe .one` onidn `l Ð micra xqn `l elit` ,d`xc `kid ,`nl` .ecin

ipyne one` onidn ,d`x `l `py `l d`x `py `l ,micra `ly xqnc `kidc xn`c

`kde .opixn`ck ,d`x elit`e onidn one` micra xqn `lc `kid mlerl ,`l :dax

micr ,izxz `ki`c oeikc .ecia zilhd d`x mbe ,el xqny micr `ki`c oebk ixiin

.ecil `a oecwt zxeza ixdy ,"icia `ed gewl" xninle dia iwefg`l ivn `l Ð d`xe

eiykr eze` oi`ex ixdy Ð "jl eizxfgd" xninl ivn `l `dc ,xninl `kil ebine

ab lr s` ,micr zxiqna oizipznl iwe`c i`nn egxk lra dax ea xfg eiykre .ecia

d`xe micr ,izxz `ki`c `kidc dil `xiaq `zyde .one`l dwfg el oi` d`x `lc

oerhl lekiy ,dwfg el yi Ð micr `le d`x e` ,d`x `le micr la` .dwfg el oi` Ð

xn`c i`nn dia xcdc .micra xqnc ab lr s`e ,d`x `lc `kid "jl eizxfgd"

el yic ,d`x `le micr `l `kilc `kid oky lke .micra el xifgdl jixv lirl

`l m`e ,dwfg el oi` Ð one` cia d`x m` ,`zlin `ilz cegl d`xa iia`le .dwfg

.micr `la oia micra oia ,opiyiig `l dxiqnle .dwfg yi Ð d`x'åë úøîàäåÐ

?d`x il dnl micr `ki`c oeikeàáø áéúî.iia`l Ðäáøì éòåéñìipira d`xp Ð

.iia`c `zaeize daxc dizeek `ipz :yxcnd ziaa `ax xn` dfd oeylacìòá ìò
äéàø àéáäì úéáä"icia `ed gewl" xninl ivnc ebin ,onidn one`c meyn .micr Ð

lirl) `rcxdpa ilyeg ilk`c ifir edpd iab opixn`ck ,einc ick cr oerhl leki Ð

.(elìèåðå òáùð åðîæáon epiidc ,lhepe rayp Ð oica eraez epnfa m` ,xnelk Ð

ziad lrac meyn ,zereaya `nrhe .lhepe rayp epnfa xiky ,oilhepe oiraypd

.xikyl edepnid Ð eilreta cexhåðîæ øáò.dngd drwyy xg` Ðåøéáçî àéöåîä
.xiky Ðíéãò àëéàã éàuvw mdipta mb `nzqne ,mdipta one`l xqny Ð

.zexikydéæçéì.ixn`w i`n micr ,oipiic Ð
àìà
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?"jl eizxfgd" xn` ira i`c ebina on`p epi` i`n` ,`pnidn `lc Ð d`x `l elit` ,micr

`lyc ikd i` :rnyn `l` ,ikd rnyn `l "inp micra elit` ikd i`" oeylc :dyw ,edine

`ly ebin il zilc icicl `nlya .ebin xninl jl ded inp micra ,ebina on`p micra

llk d`xp oi`e ,yxtl wgc mz epiaxe .dyw jcicl `l` ,ebin il zil inp micra Ð micra

.wgvi epiaxlãé÷ôîämicra exiag lv`

izk` :xn`z m`e Ð micra el xifgdl jixv

opixn`ck ,eqp`p xn` ira i`c ,ebina dipnidl

iab (` ,r `xza `aa) "ziad z` xkend" seqa

biltc o`n elit`e .xhya exiag lv` ciwtn

"ira i`n icia jxhy"c meyn epiid Ð mzd

jxtinl iia` ivn ded i`cec :mz epiax uxize

i`c ebina dipnidl inp micra Ð ikd i` :dil

,dizrc` wiq` `lc `l` ,eqp`p xn` ira

ixii` d`xac dil ice`e ,`ziixan diaze`e

yie .eqp`p` icin jxtnl `kil eze ,oizipzn

edl xifgdl jixvc `kd xn`wc `dc :miyxtn

,dreayn xeht zeidl dvex m` epiid Ð micra

xifgn oi`e ,eqp`pc ebina on`p Ð dreaya la`

oi` one`c epy `l :lirl eyexit ikde .micra el

,micra el xqny `l` Ð dreay `la dwfg el

,dreay `la on`p Ð micra `ly el xqn la`

ixiine .mlern mixac eid `l xn` ira i`c ebina

`l" xn` ik jkle ,zqid zreay dpwzpy mcew

inp i` .dreay jixv oi` Ð "mlern mixac eid

`xxc dreaya irac `pyille ,dpwzpy xg`l

xn`c ,`pennc `xxc `kd aiyg `le ,`pennc

aiigzpy dcen oi`e "zepne` zxeza icil `a `l"

dpn" :`l` `pennc `xxc aiyg `le .mlern ea

"il edpz" el xn` xgnl ,"od" el xn`e "jcia il

lre .aiigzpy dceny ,"jl eizzp" el xn`e

onwl jixt i`nc :miig epiaxl dyw df yexit

dnl Ð micr `ki`c i` :one` cia ecar d`xn

d`x ipdn `d ?lewyile micr iziil ,d`x il

,ebin el oi`c ,on`p `di `l dreaya elit`c

.eqp`pc ebina dreaya `ed onidn d`x `lac

`l `kdc :uxzl el d`xpe on`p epi` dreaya elit`c ,melk xn` `lc rnyn `ziixae

dipnid `lc oeikc meyn Ð micra xifgdl jixvc xn`c o`nc `nrhc ,ebin aiyg

`l` il xifgz l`" `icda dil xn` eli`k `iedc (a ,`n) zereaya xn`ck ,dreaya

oi`c xaq "xkend"a mzd la` .diytp` ciqt`c edi`c ,ebina onidn `l jkld Ð "micra

.ebina on`p jkle ,"micra `l` ipxifgz l`" xn` eli`k aiyg `le ,micra el xifgdl jixv

,onidn Ð ebin `ki` ik ,micra el xifgdl jixv dil zi`c o`n elit`c ,d`xp oi` la`

jixv oi`c `xaqc ,one` cia ecar d`xc `iddn iia` dil jixt i`n :iywz Ð ikd e`l i`c

jixv micra exiag z` delnd dil zi`c zereaya `pz `ki` `d ?micra el xifgdl

dcen zereayc `pz `edd elit`c meyn `l` dizeek dax xeaqie ,micra el xifgdl

.mz epiax yexitk d`xp jkl .micra el xifgdl jixv oi`c ,eqp`pc ebin `ki`c ,oecwta

äðúð,aiw `rivn `aa) "lawnd" wxta xn` `de :xn`z m`e Ð lhepe rayp epnfa el

exiagn `ivend Ð zg` `l` jl izvvw `l :xne` dlde ,il zvvw mizy :xne` one` :(a

ipyne ,dil jixt (` ,en zereay) "oiraypd lk" wxtae rici rcin dvivwc ,di`xd eilr

m` :xn`z m`e .eilreta `ed cexhc ,xikc `l inp dvivwc ,dcedi iaxk Ð `kdc jdc
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micr `ki`c ab lr s`c opireny`l `z`e ,micr `ki`c i` :xn`w ikdc xnel yie ebina
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one`lBøëBîìilBðzéìåil,äðzîamixne` ep` f`eøîà éòa éàc Bbéî §§§¦§§©¨¨¦§¦¨¥¨©
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äàø,xxal yie .`ed elyy on`p one`d oi` one`d lv` xacd z`éëéä ¨¨¥¦
éîc,xaecn ote` dfi`a -íéãò àkéàc éàlr micr yiy xaecn m` - ¨¥¦§¦¨¥¦

,one`l utgd zxiqnél änìm` wx recn -äàøone`d lv` utgd z` ¨¨¦¨¨
,eixaca on`p one`d oi`ìB÷Lðå íéãò éúéðel xqny micr raezd `iai - ¥¥¥¦§¦§
,elhie ,oewizl utgd z`åàì àlàxaecn `l m`d -íéãò àkéìcoi`y - ¤¨©§¥¨¥¦

,one`l utgd zxiqn lr micrdéì ñéôz àäéî äàø éëåmewn lkne - §¦¨¨¦¨¨¦¥
one`d oi`e ,elhile eqtezl leki one`d lv` utgd z` raezd d`xyk

zxiqn lr micr oi`yky dax ixac lr dywe ,eze` dpwy oerhl on`p
cia utgd z` d`x m` oia ,eze` dpwy oerhl on`p one`d ,one`l utgd

.d`x `l m` oiae one`d

:lirl eixacn ea xfege ,iia` ziiyew z` uxzn daxàìxe`iad oi` - Ÿ
`l` ,one`l utgd zxiqn lr micr oi`y `ziixaaíìBòìmicr oi` m` §¨

one`d ,one`d lv` utgd z` d`x raezdy s` ,one`l utgd zxiqn lr
,llk epnn eze` lhp `ly xnel leki didy jezn ,eze` dpwy oerhl on`p

xaecn `ziixaaeàkéàcyiy -íéãò,epwzl one`l utgd z` xqnyàeäå §¦¨¥¦§

äàøceze` d`x m` `l` utgd z` lehil leki raezd oi` ok it lr s`e - §¨¨
leki didy jezn eze` dpwy xnel one`d on`p df `lay oeik ,one`d cia

.jl eizxfgd xnel
cia utgd z` d`x `l m`y xnel leki dz` cvik :dax lr dywn iia`

didy jezn ,utgd z` dpwy oerhl one`d on`p ,micr yiy s` one`d
,jl eizxfgd xnel lekiúøîàc àeä zà àäådf `ed dz` `lde - §¨©§§¨§©

y zxn`ya Bøéáç ìöà ãé÷ônäiptéøö íéãòa BòøBôì Cipt.íéãò ©©§¦¥¤£¥¦¥¦¨¦§§¦¥¦
:dax aiyndéì øîàipta exiag lv` ciwtndy izxn` ok` ,iia`l dax ¨©¥

jk xg` la` ,micr ipta el xifgdl jixv micréa éøãäip`e ,ia izxfg - ¨§¦¦
utgd z` d`ex did `l m` okle ,micr ipta el xifgdl jixv epi`y xaeq

,ef dprha on`py jezne ,jl eizxfgd xnel one`d leki did one`d lv`
.utgd z` dpwy xne`yk mb on`p

:iia` lr dpnn dywne ,zxg` `ziixan daxl riiqn `axàáø áéúî̈¦¨¨
äaøì éòeiñìz` one`d lv` e`x m`y iia` zhiy lr dywd `ax - §¦¥§©¨

one`dy daxl riiqe ,dxiqnd lr micr eid `l m` s` on`p epi` utgd
,`ziixaa epipyy dnn ,df ote`a on`pBúélè ïúBpäecba -ïneàì,epwzl ©¥©¦§¨

d ,el mlyl `ae epwizy xg`leøîBà ïneàcbad lralíézLizy - ¨¥§©¦
mirlqéì zöö÷,oewizd zxenzäläåcbad lrae -Eì ézöö÷ àì øîBà ¨©§¨¦§©¨¥Ÿ¨©§¦§

àlàrlq,úçày ,`ed oicd .oic ziaa cbad lra z` one`d razeïîæ ìk ¤¨©©¨§©
ãéa úélhäLdúéaä ìòa ìò ,ïneàlhenäéàø àéáäì`ly ,micr - ¤©©¦§©¨©©©©©¦§¨¦§¨¨

leki didy jezn ezprha on`p one`dy meyn ,zg` rlq `l` el uvw
`iven cbad lrae ,einc ick cr cbaa wfgen `ede ,eilran e`pwy xnel

xak one`d m`e .oldl x`eank di`xd eilr exiagn `ivende ,epnndðúð§¨¨
,Bìexky raz m` ,jk `ed oicdBpîæa,el mlyiy mdipia erawy onfa - ¦§©

òaLðmirlq izy el uvwy one`dìèBðådcen cbad lray oeik ,oze` ¦§¨§¥
m`y `ed oicde ,dreay aiig zvwna dcende ,zvwn el aiigy one`l
wx dcen ziad lrae ,mlyl jixvy meia xky ziad lran raez xiky
zxaer dreayd `l` ,rayp ziad lra oi` ,dreay aiigzne zvwna

xak m`e .lkd lhepe raypy xikylBpîæ øáòmdipia erawy onfd - ¨©§©
wxe ,mei eze` ly dngd drwye ,el mlyiyrlq cbad lra el ozp f`

e ,cbad lran `ivenl one`d aygp ,zg`,äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnä©¦¥£¥¨¨¨§¨¨
.mirlq izy el uvwy micr `iadl eilre

:iia`l `iyewde daxl di`xd z` `ax x`anéîc éëéäote` dfi`a - ¥¦¨¥
,`ziixaa xaecníéãò àkéàc éàozpyk e`xy micr yiy xaecn m` - ¦§¦¨¥¦

zzl cbad lra aiigzd dnk erny mb mzqd one ,epwzl one`l ecba z`
,oewizd zxenz one`léøîà÷ éàî íéãò éæçéìmixne` dn mipiicd e`xi - ¤¡¥¥¦©¨¨§¥

ewqti df itle ,oewizd zxenz one`l zzl cbad lra aiigzd dnk ,micrd
,oicd z`
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raezl xnel leki `edy iptn on`p zeidl jixv one`dy xne` dz` okle

.jk lr zecr oi`y s` 'jl eizxfgd'Czòc à÷ìñ àìlr ok dlri `l - Ÿ©§¨©§¨
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.utgd z` dpwy xnel on`p epi` mb `linne
:`ziixan dax lr dywn iia`éáéúéîdywd -éiaàepipyy dnn daxl ¥¦¥©©¥
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df cba e` car,'Eìöàqaekd e` one`d el xn`e'éì Bzøëî äzà'e` ¤§§©¨§©§¦
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àôéñ àðL éàîeon`p epi`y oicd `yixay ,`yixdn `tiqd dpey dna - ©§¨¥¨
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äaøì éòeiñìz` one`d lv` e`x m`y iia` zhiy lr dywd `ax - §¦¥§©¨

one`dy daxl riiqe ,dxiqnd lr micr eid `l m` s` on`p epi` utgd
,`ziixaa epipyy dnn ,df ote`a on`pBúélè ïúBpäecba -ïneàì,epwzl ©¥©¦§¨

d ,el mlyl `ae epwizy xg`leøîBà ïneàcbad lralíézLizy - ¨¥§©¦
mirlqéì zöö÷,oewizd zxenzäläåcbad lrae -Eì ézöö÷ àì øîBà ¨©§¨¦§©¨¥Ÿ¨©§¦§

àlàrlq,úçày ,`ed oicd .oic ziaa cbad lra z` one`d razeïîæ ìk ¤¨©©¨§©
ãéa úélhäLdúéaä ìòa ìò ,ïneàlhenäéàø àéáäì`ly ,micr - ¤©©¦§©¨©©©©©¦§¨¦§¨¨

leki didy jezn ezprha on`p one`dy meyn ,zg` rlq `l` el uvw
`iven cbad lrae ,einc ick cr cbaa wfgen `ede ,eilran e`pwy xnel

xak one`d m`e .oldl x`eank di`xd eilr exiagn `ivende ,epnndðúð§¨¨
,Bìexky raz m` ,jk `ed oicdBpîæa,el mlyiy mdipia erawy onfa - ¦§©

òaLðmirlq izy el uvwy one`dìèBðådcen cbad lray oeik ,oze` ¦§¨§¥
m`y `ed oicde ,dreay aiig zvwna dcende ,zvwn el aiigy one`l
wx dcen ziad lrae ,mlyl jixvy meia xky ziad lran raez xiky
zxaer dreayd `l` ,rayp ziad lra oi` ,dreay aiigzne zvwna

xak m`e .lkd lhepe raypy xikylBpîæ øáòmdipia erawy onfd - ¨©§©
wxe ,mei eze` ly dngd drwye ,el mlyiyrlq cbad lra el ozp f`

e ,cbad lran `ivenl one`d aygp ,zg`,äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnä©¦¥£¥¨¨¨§¨¨
.mirlq izy el uvwy micr `iadl eilre

:iia`l `iyewde daxl di`xd z` `ax x`anéîc éëéäote` dfi`a - ¥¦¨¥
,`ziixaa xaecníéãò àkéàc éàozpyk e`xy micr yiy xaecn m` - ¦§¦¨¥¦

zzl cbad lra aiigzd dnk erny mb mzqd one ,epwzl one`l ecba z`
,oewizd zxenz one`léøîà÷ éàî íéãò éæçéìmixne` dn mipiicd e`xi - ¤¡¥¥¦©¨¨§¥

ewqti df itle ,oewizd zxenz one`l zzl cbad lra aiigzd dnk ,micrd
,oicd z`

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



xcde"צח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc `xza `aa(iyily meil)

åàì àlàote`a xaecn i`cea -íéãò àkéìc,one`l utgd zxiqn lrås` ¤¨©§¥¨¥¦§
ok it lréðz÷d ,one`d cia zilhdyky `ziixaaïîéäî ïneà[on`p-] ¨¨¥¨§¥¨

c ,jkl daiqde ,mirlq izy el uvwyàéä äçe÷ì déì øîà éòa éàc Bbéî¦§¦¨¥¨©¥§¨¦
éãéaoi` ixdy ,zilhd z` dpwy xnele xwyl leki one`d didy jezny - §¨¦

,dpwzl el dxqny micrdéøâàà énð ïîéäîuvwy ,exky lr mb on`p - §¥¨©¦©©§¥
`lye ,ecia zilhdy dzr e`xy s` on`py rnyne .zg` `le mizy el
lr micr oi`yk s` on`p epi` ecia dzr utgd z` e`xyky iia`k

e`xyk s` one`d on`p dxiqnd lr micr oi`yky ,daxk `l` ,dxiqnd
.ecia utgd z`
:`xnbd dgecíìBòì ,àìote`a `ziixaa xaecncmpn`íéãò àkéìlr Ÿ§¨§¥¨¥¦

,lka xetkl lkiy ebina on`p okle ,zilhd zxiqnàeäå`id ef zepn`pe - §
i`pzaäàø àìcepi` ecia de`x m` j` ,ecia zilhd z` micr e`x `ly - §Ÿ¨¨

.iia` ixacke ,on`p

:dax zhiy lr dywn `xnbd÷çöé øa ïîçð áø áéúîepipy ,dax lr ¨¦©©§¨©¦§¨
dpyna(.an lirl),ä÷æç Bì ïéà ïneàmeyn ,m`pwy eciay milhlhn lr ¨¥£¨¨

`weecy rnyne .mpwzl mze` el exqn i`cey,ä÷æç Bì ïéàc àeä ïneà¨§¥£¨¨
àämc`øçà,one` epi`y,ä÷æç Bì Lé,xxal yieéîc éëéäote` dfi`a - ¨©¥¥£¨¨¥¦¨¥

,xg` mc`l one` oia welig yiíéãò àkéàc éàone`l utgd zxiqn lr ¦§¦¨¥¦
el xqnpy e`xy mc` mzqa ote` eze`ae ,ecia dzr ede`x mbe ,epwzl

mc`a ,dyw ok m` ,ecia `edye oecwta utgd,ä÷æç Bì Lé éànà ,øçà©¥©©¥£¨¨
leki epi`e ecia ede`x mbe ,ecil utgd `a oecwt zxezay micr yi `lde

,exifgdy xnelåàì àlàxaecníéãò àkéìc,utgd zxiqn lrelkn ¤¨©§¥¨¥¦
mewnéðz÷y dpyna,ä÷æç Bì ïéà ïneàmeyn `ed mrhd i`ceae ¨¨¥¨¥£¨¨

oi` dxiqnd lr micr oi`y s` okle ,ecia utgd z` dzr e`xyk xaecny
dxiqnd lr micr oi`yky dax ixack `lye ,e`pwy xnel on`p one`d

ok` :`xnbd zxne` .ecia dzr ede`xy s` e`pwy one`d on`pàzáeéz§§¨
äaøc,dax lr ef `iyew -àzáeézdilr oi`e ,`id dxenb `iyew - §©¨§§¨

.daeyz

:one` ipica zxg` `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz`ztqeza(`"id i"t w"a), ¨©¨¨
Bì eôlçúðmc`líéìëa íéìk,xg` ly micbaa eicba -ïneàä úéáa- ¦§©§¥¦§¥¦§¥¨¨

,xg` mc` ly micba one`d el aiyde ,mpwzl eicba one`l ozpyäæ éøä£¥¤
älä àáiL ãò ,ïäa LnzLémicbad lra -.BlL úà ìBhéåm` j` ¦§©¥¨¤©¤¨Ÿ©¨§¦¤¤

eicba etlgzpïäa LnzLé àì äæ éøä ,äzLnä úéáa Bà ìáàä úéáa§¥¨¨¥§¥©¦§¤£¥¤Ÿ¦§©¥¨¤
älä àáiL ãòmicbad lra -.BlL úà ìBhéå ©¤¨Ÿ©¨§¦¤¤
:`xnbd zxxan,àLéø àðL éàî,ynzydl i`yxyàôéñ àðL éàîe ©§¨¥¨©§¨¥¨

:`xnbd zx`an .i`yx epi`yéáéáçc dén÷ àðáéúé äåä ,áø øîàmrt - ¨©©£¨¨¦§¨©¥©£¦¦

,`iig iax icec iptl izayiéì øîàå,`yixa oicd mrhaéeNò íãà ïéà éëå §¨©¦§¦¥¨¨¨
ïneàì øîBìdpwzl ezilh z` el ozepykéúélè éì øBëî'xg`l ©§¨§¦©¦¦

exn`y cbad z` xeknl mewnae ,one`d drhy xyt` ok m`e ,'dpwzzy
z` el ozp ecba z` ywal `ayke ,df mc` ly ecba z` xkn xeknl el

cbady oeike ,cbad z` xifgi dpewdy cr ,dxiknl zn`a cnerd cbad
la`d ziaa la` .ea ynzydl elawnl xzen ,xkndl jk oia cner laiwy
lhpy micbaa ynzydl el xeq` ,df mrh jiiy `ly dzynd ziaae

.zerha
:one`d ziaa etlgzdy micbaa ynzydl xzen izn zx`an `xnbdøîà̈©

eðL àì ,ïîçð áøc déøa àéiç áøziaa micba el etlgzp m`y `ziixaa ©¦¨§¥§©©§¨Ÿ¨
,mda ynzydl xzen one`dàlàm`àeä,el mpzp envr one`d -ìáà ¤¨£¨

m`åéðáe BzLà,el mepzp one`d ly,àìmze` el epzp `l md ixdy ¦§¨¨Ÿ
:sqep i`pze .zerha `l` ,dpeekaénð àeäå,el mpzp envr one`d m` mb - §©¦

ïøîà àìmda ynzydl xzenyàlàote`adéì øîàcjl ixd' one`d Ÿ£¨¨¤¨§¨©¥
,íúñ 'úélèoeik zrcn xg` ly zilh el zzl ezpeeky xnel xyt`e ©¦§¨

,x`eanke ,zerha ezilh xknyìáàjl ixd' one`d el xn` m`,'Eúélè £¨©¦§
,àìzn`ae ,ezilh ok` efy aygy epeyln rnynydéãéc úélè åàì éàä Ÿ©©©¦¦¥
àeäly zilh one`d el ozp zerha i`ce ok m`e ,ely zilhd dpi` ef -

.dzynd ziaa el etlgzpa enk ,da ynzydl xeq`e xg`

oicd m` dpce ,`zicanet ipne` ly ze`nxd zeprh z` d`ian `xnbd
:`l e` mnrCì éåçà àz ,àáøì éiaà déì øîàjl d`x`e `ea -éànø ¨©¥©©¥§¨¨¨©§¥¨©¨¥

éãáò éàî ,àúéãaîeôcyk ,miyer md dn -déì øîàone`l mc`éì áä §§§¦¨©¨§¥¨©¥©¦
éàìaøñone`d el dper ,dpwzl jl izzpy izilh z` il ayd -eéä àì' ©§§©Ÿ¨

,'íìBòî íéøáczilhd lra el xne`yke'Cab deéæçc éãäñ éì úéà àä' §¨¦¥¨¨¦¦©£¥§©§©©¨
,izilhl dnec zilh jlv` e`xy micr il yi ixd -déì øîàone`dàeää' ¨©¥©

'äåä àðéøçàjzilhl dnecd ,`id zxg` zilh micrd e`xy zilhd - ©£¦¨£¨
raezd el xne`yke .jly dpi`e'eäðéæçðå déðé÷tà'ick dp`ived - ©§¦¥§¤§¦§

,cygd on jnvr z` `iveze ily dpi` ok`y micrd exikiydéì øîà̈©¥
,one`d'déì àð÷étî àì àøaéà'jizeprh zngny ,dp`ive` `l zn`a - ¦§¨Ÿ©¦§¨¥

ick ,ze`nxa ok oreh zn`ae .mixg` ly oenn jl d`x` `l zepekp opi`y
.exiag ly ezilh z` aepbl

:one`d zeprh z` wicvn `ax,àáø øîàipne`y jixac zn` ok` ¨©¨¨
xyk one`d did m` s` df dxwna mle` ,md mi`nx `zicanetøétL©¦

déì øîà÷ecia ciwtd `ly raezl xnel lekiy ,oreh `ed daeh dprh - ¨¨©¥
,enr oicde ,mixg` oenn `ivedl dvex epi`e ,zilh
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oifge` mipy` cenr en sc ± oey`x wxt`nw `aa

íéãò àëéìã åàì àìà.d`xc ab lr s`e ,dxiqn icr Ðïîéäî ïîåà éðú÷å
onidn `l :xn`c iia`c `zaeize ,daxk ,di`x `iadl ziad lra lr ipzwc Ð

.d`xc `kidäàø àìå íéãò àëéìã`l" xn` ivnc ,onidn lkd ixace Ð

."mlern mixac eidøçà àä.one` e`lc ,`nlra yipi` Ðéîã éëéäÐ

.dwfg el yi xg`e ,dwfg el oi` one`ac

íéãò àëéàã éàziad lra xqny Ð

eiykr zilhd d`xc `ede ,mdipta one`l

el yi xg` :opiwiic j`id ok m` Ð ecia

dwfg?zxezac micr `ki`c oeik `d

eiykr eze` oi`ex mbe ,ecil `a oecwt

Ð "jl eizxfgd" xninl ivn `lc ,ecia

`ed gewl" xnel onidn `l i`ce `d

oi`y qetexhet`e qix`n `py i`nc ,"icia

"icia `ed gewl" xnel oileki?`kil `de

,ixiin d`x `le micr `ki`cac xninl

inp one` elit` `dc .onidn xg` jklde

:lirl opinwe` `dc ,lkd ixacl onidn

jixv oi` Ð micra exiag lv` ciwtnd

xn` ivnc ebine ,micra el xifgdl

`ed gewl" inp xn` ik ,"jl eizxfgd"

.onidn Ð "iciaíéãò àëéìã åàì àìà
ab lr s` ,jklde .dxiqn zrya Ð

,dwfg el yi Ð xg`c ecia ep` oi`exc

`ed gewl" xnel leki Ð one` e`lc oeikc

,odixagn oilhlhn oipewd lk oick "icia

`edy oeikn `l` ,micr oikixv oi`y

,`ed ily :xnel leki Ð ea wfgen

.jnn eizgwlyä÷æç åì ïéà ïîåà éðú÷å
.iia`k ,d`x `ki`e micr `kilc `kid Ð

äáøã àúáåéúonidn mlerl :xn`c Ð

opirny `zyde .izxz `ki`c cr one`

oi` micra exiag lv` ciwtndc `kdn

dia xcd `dc ,micra el xifgdl jixv

"ziad z` xkend"ae ,iia`c iabl dax

xifgdl jixv oi` Ð xhya exiag lv` ciwtnd elit`y opiwqt (` ,r) onwl

opirny dipin ,onidn i`n` xg` micr `ki`c i` :`xnb xn`wcne .micra el

oerhl leki epi`y ,epiptl ecia oecwtl epyi oiicre micra exiag lv` ciwtndy

d`xya Ð ilin ipde .on`p epi` Ð "jk xg` il exkny" oerhle "jl eizxfgd"

"jl eizxfgd" xn` ira i`c ebin ,onidn Ð (qtze) d`x `l m` la` .qtze

,micra elv` ciwtdy ilin ipde .dreayae ,on`p Ð "il mze` zxkn" xn` ik

dfl orehd df ly didy micr ea oixikne ,exiag cia ezilh d`x m` la`

xnel on`p df oi`c .on`p `ed Ð "icia `ed gewl" el xn`e ?"jlv` eaih dn"

exiag cia ezilh `vny Ð ilin ipde .micr el oi`y xg`n ,"jlv` eizcwtd"

epi` Ð "icia `ed gewl" one` xn`e ,one` cia ezilh d`x la` .one` epi`y

(ely z` lhpe dld `ae) mdipta dfn egwly micr el yi ok m` `l` ,on`p

xnel one`d on`p Ð ecia ed`x `l m` la` .micra el xqn `ly it lr s`e

eizxfgd" oirh ivnc ebinc .micra el xqny it lr s`e ,"icia `ed gewl"

Ð dwfg el oi` one`c ilin ipde .on`p Ð "icia `ed gewl" inp xn` ik ,"jl

welg oke ,qaekl zilhe ,reavl cba ravl oebk ,owzl ie`x one` eze`y milka

lral one` oia welig yiy ilin ipde .zexer ocarle ,qeaik ipa micba lke

Ð "icia od oigewl" xn` m` ,mc` lk `py `le one` `py `l Ð xikydle li`ydl oiieyrd mixac la` .xikydle li`ydl oiieyr oi`y mixaca Ð ziad

.(a ,en) zereay zkqna ,on`p epi`ïîåàä úéáá.xg` mc` ly zilh one`d el ozpy Ðïäá ùîúùé äæ éøädf ly ezilh lhpy eze` ,dld `aiy cr Ð

.zrcn df el ozp one`d :xninl `ki`c ,dinwl yxtnck ,zrcn `ly l`ey ied `le .one`dàééç áø øîàoi` ike :`tiqn `py i`n ,yxtl `a `yixc mrh Ð

l el devy ,ziad lra zevna owzn `edy zg` zilh xkn one`dy xninl `ki` ,jklde .'ek ieyr mc`,zrcn ef zilh el ozpe ,df ly ezilh xkne one`d drhe ,exken

.dzynd ziaae la`d ziaa ok oi`y dn .da ynzydl xzen Ð el ozp ezrcnc oeike .ely z` el xifgiy cråðù àì,envr one`d el ozpy `l` ,ynzydl xzenc Ð

.dyr zrcn xninl `ki`cìáà.erh `rhin xninl `ki`c ,ynzyi `l Ð one` ly eipae ezy` dfl el epzp m` Ðéîð àåäå.one` Ðïøîà àìxzen `ed ozp m`c Ð

.ely ezilh itilg el ozp zrcne ,ely ef oi`y Ð "jzilh" dil xn` `l ikdlc xninl `ki`c ,"ef zilh jlid" dil xn`c `l` ,ea ynzydlêúéìè êìéä åì øîà íà ìáà
.dkld oke .zrcn `ly ynzydl xeq`e ,`ed zerhe ,ely `id efy `ed xeaqk Ðàúéãáîåôã éàîø:(` ,fkw oileg) mzd opixn`ck ,owzl micba odl oi`iany oipne`d Ð

.jfitye` ipy` Ð jieel `zicanetäéì øîà.ziad lra Ðéàìáøñ éì áä.owzl jl izxqny ,izilh Ðêáâ äåéæçãoixikn oi` micrd ,edine .ily `ede ,e`x cg` cba Ð

.`ed df m` dti eaåäðéæçðå äéðé÷ôà.cygd on jnvr `ivede ,jixac zn`e ,`ed `pixg` xne` dz`y micr e`xiy ,eze` `ved Ðäéì àð÷éôî àì àøáéà`l zn`a Ð

mixg` oenn jl d`x` lad ly jizeprh liaya .ep`ive`?.oiekzn exiag zilh z` aepbl `l` ,oiekzn miny myl `lc ,ze`nxd edfeäéì øîà÷ øéôùjk .one`d Ð

.ok oerhl oileki l`xyiay mixyk elit`c ,mnr oicd Ð od mi`nxy it lr s`y ,iia`l `ax aiyd
äàø
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:ipyne .onidn one` ikd elit`e ,d`xa ixii` i`ce `l` .yecig mey o`k oi`e ,onidnc

`tiq meyn ,`l` ,yecig meyl `yixl ipz `le .d`x `le ,micr `kilca mlerl

s` ,one` cia zilhdy onf lk `yix inp `pz Ð el dpzpa `pic opireny`l irac

?"el dpzp" `tiqa hwp i`n` :iia` ipync i`na zeywdl oi`e .`id `hiytc ab lr

it lr s` ,"ecia ed`x" ipzinl dil ded

`pz zgp `l `dc one` cia zilhdy

ipzw ikdle ,d`xc `pica icin opireny`l

,inc dpzpk inp d`xc oicd `ede .el dpzp

.egxk lr el dpzil jixv didy

àìàwgvi epiax dywd Ð micr `kilc e`l

`kilca iiexe`l ivn ikidc :ikcxn oa

`d ?lhepe rayp epnfa i`n` ok m` Ð micr

(a ,dn zereay) "oiraypd lk" yixa opixn`

xnel lekiy jezn ,micra `ly exky m`c

jizxky" el xnel leki "mlern jizxky `l"

dyw `lc :wgvi epiax xne`e "jxky jl izzpe

:cere .mzd `id `zbeltc Ð `cgc ;icin

i`e ,zvwna dceny oeik ,ebin i`d `kil `kdc

,lka xtek ied Ð "mlern jizxky `l" xn`

.eaeg lra ipta eipt firn mc` oi`c dwfge

éàÐ dwfg el yi i`n` xg` micr `ki`c

Ð d`x `la i`c .ixiin d`xac d`xpe

xn` ira i`c ebin ,dwfg el yi inp one`

.micra el xifgdl jixv oi`c ,"jl eizxfgd"

yi i`n` xg` ok m` ,ixiin d`xa i`ce `l`

`a oecwt zxezac micr `ki`c oeik ,dwfg el

Ð "jl izxfgd" inp orhinl ivn `le ?ecil

epiaxl d`xp mz epiax yexite .d`x ixdy

.eizazk `l ok lr ,wegx c`n wgviéëåoi`

drhe Ð izilh il xekn one`l xnel ieyr mc`

z` xeknl xeaq didy ,df ly z` xkne one`

la` .eizgz exiag ly z` el ozpe ,exiag ly

`l Ð xeknl one`l xnel ieyr did `l m`

ely z` ozpe one` drhy zngn xzen did

ely z` exiag xifgiy eteqe ,dzynd ziaa e` la`d ziaa el etlgzpk iedc ,exiagl

.ezilh epnn razie xefgie ,one`l

àädidy `le .ily oirk mipniq ea eidy zilh :yexit Ð jab deifgc icdq il zi`

.ely `idy mixikn eidy oir zeriah mdl

øéôùoeyny epiaxl dniz .`ipz d`xc Ð `nrh i`n ,d`x ieyn `lc Ð dil xn`w

,d`x dil ieyn `lc xn`w xity xninl ira i` ?xninl ira i`nc :mdxa` oa

dil witn i`c ,`hiyt Ð `ipz d`x dlr xninl jixv dnc ,diifgpc iwet`l ira `lc

el d`xpe "mlern mixac eid `l" xn`e xtk ixdy ,xifgdl aiigc ely `idy dexikie

jk ici lrc ,"mlern mixac eid `l" ef dprh orehy xnelk ,xn`w xity :ikd yxtl

la` .did xg` xnel lekie ,oir zeriah da did `l micrle li`ed ,d`x dil ieyn `l

xn` ira i`c ebin cer el oi`c ,on`p did `l Ð "icia `ed gewl" oirh ded i`

zilh e`xy micr yie li`ed ok xnel `xic ,"mlern mixac eid `l" e` "jl eizxfgd"

s` ,xnelk .`ipz d`x `nrh i`n :xn`wc xity iz` `zyde .ecia ely `edy eze`k

ipzwc d`xc ,ely enk oipniq da eidy `l` ,oir zeriah ly dxenb di`x dpi`y it lr

."icia `ed gewl" xnel on`p epi` (dxenb) di`x oipr lka dil rnyn Ð `ziixaa
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו תשרי, תשכ"ב

ברוקלין.

האברך שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו ממחרת יום הכפורים בשם השם יעוין בשו"ת הצ"צ שער המילואים ריש חלק שני, 

איך שנשתנו העתים וכו' וד"ל.

וטוב  שמחה  מתוך  פשוט  וגם  וכמובן  וחסידות  הנגלה  תורת  בלימוד  ושקידה  בהתמדה  ויוסיף 

לבב.

יגעת  והובטחנו  לצדקה,  אחדות  פרוטות  יפריש  הבקר  תפלת  קודם  חול  יום  בכל  אשר  ומהנכון 

ומצאת.

בברכה לבשו"ט

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



צט oifge` mipy` cenr en sc ± oey`x wxt`nw `aa

íéãò àëéìã åàì àìà.d`xc ab lr s`e ,dxiqn icr Ðïîéäî ïîåà éðú÷å
onidn `l :xn`c iia`c `zaeize ,daxk ,di`x `iadl ziad lra lr ipzwc Ð

.d`xc `kidäàø àìå íéãò àëéìã`l" xn` ivnc ,onidn lkd ixace Ð

."mlern mixac eidøçà àä.one` e`lc ,`nlra yipi` Ðéîã éëéäÐ

.dwfg el yi xg`e ,dwfg el oi` one`ac

íéãò àëéàã éàziad lra xqny Ð

eiykr zilhd d`xc `ede ,mdipta one`l

el yi xg` :opiwiic j`id ok m` Ð ecia

dwfg?zxezac micr `ki`c oeik `d

eiykr eze` oi`ex mbe ,ecil `a oecwt

Ð "jl eizxfgd" xninl ivn `lc ,ecia

`ed gewl" xnel onidn `l i`ce `d

oi`y qetexhet`e qix`n `py i`nc ,"icia

"icia `ed gewl" xnel oileki?`kil `de

,ixiin d`x `le micr `ki`cac xninl

inp one` elit` `dc .onidn xg` jklde

:lirl opinwe` `dc ,lkd ixacl onidn

jixv oi` Ð micra exiag lv` ciwtnd

xn` ivnc ebine ,micra el xifgdl

`ed gewl" inp xn` ik ,"jl eizxfgd"

.onidn Ð "iciaíéãò àëéìã åàì àìà
ab lr s` ,jklde .dxiqn zrya Ð

,dwfg el yi Ð xg`c ecia ep` oi`exc

`ed gewl" xnel leki Ð one` e`lc oeikc

,odixagn oilhlhn oipewd lk oick "icia

`edy oeikn `l` ,micr oikixv oi`y

,`ed ily :xnel leki Ð ea wfgen

.jnn eizgwlyä÷æç åì ïéà ïîåà éðú÷å
.iia`k ,d`x `ki`e micr `kilc `kid Ð

äáøã àúáåéúonidn mlerl :xn`c Ð

opirny `zyde .izxz `ki`c cr one`

oi` micra exiag lv` ciwtndc `kdn

dia xcd `dc ,micra el xifgdl jixv

"ziad z` xkend"ae ,iia`c iabl dax

xifgdl jixv oi` Ð xhya exiag lv` ciwtnd elit`y opiwqt (` ,r) onwl

opirny dipin ,onidn i`n` xg` micr `ki`c i` :`xnb xn`wcne .micra el

oerhl leki epi`y ,epiptl ecia oecwtl epyi oiicre micra exiag lv` ciwtndy

d`xya Ð ilin ipde .on`p epi` Ð "jk xg` il exkny" oerhle "jl eizxfgd"

"jl eizxfgd" xn` ira i`c ebin ,onidn Ð (qtze) d`x `l m` la` .qtze

,micra elv` ciwtdy ilin ipde .dreayae ,on`p Ð "il mze` zxkn" xn` ik

dfl orehd df ly didy micr ea oixikne ,exiag cia ezilh d`x m` la`

xnel on`p df oi`c .on`p `ed Ð "icia `ed gewl" el xn`e ?"jlv` eaih dn"

exiag cia ezilh `vny Ð ilin ipde .micr el oi`y xg`n ,"jlv` eizcwtd"

epi` Ð "icia `ed gewl" one` xn`e ,one` cia ezilh d`x la` .one` epi`y

(ely z` lhpe dld `ae) mdipta dfn egwly micr el yi ok m` `l` ,on`p

xnel one`d on`p Ð ecia ed`x `l m` la` .micra el xqn `ly it lr s`e

eizxfgd" oirh ivnc ebinc .micra el xqny it lr s`e ,"icia `ed gewl"

Ð dwfg el oi` one`c ilin ipde .on`p Ð "icia `ed gewl" inp xn` ik ,"jl

welg oke ,qaekl zilhe ,reavl cba ravl oebk ,owzl ie`x one` eze`y milka

lral one` oia welig yiy ilin ipde .zexer ocarle ,qeaik ipa micba lke

Ð "icia od oigewl" xn` m` ,mc` lk `py `le one` `py `l Ð xikydle li`ydl oiieyrd mixac la` .xikydle li`ydl oiieyr oi`y mixaca Ð ziad

.(a ,en) zereay zkqna ,on`p epi`ïîåàä úéáá.xg` mc` ly zilh one`d el ozpy Ðïäá ùîúùé äæ éøädf ly ezilh lhpy eze` ,dld `aiy cr Ð

.zrcn df el ozp one`d :xninl `ki`c ,dinwl yxtnck ,zrcn `ly l`ey ied `le .one`dàééç áø øîàoi` ike :`tiqn `py i`n ,yxtl `a `yixc mrh Ð

l el devy ,ziad lra zevna owzn `edy zg` zilh xkn one`dy xninl `ki` ,jklde .'ek ieyr mc`,zrcn ef zilh el ozpe ,df ly ezilh xkne one`d drhe ,exken

.dzynd ziaae la`d ziaa ok oi`y dn .da ynzydl xzen Ð el ozp ezrcnc oeike .ely z` el xifgiy cråðù àì,envr one`d el ozpy `l` ,ynzydl xzenc Ð

.dyr zrcn xninl `ki`cìáà.erh `rhin xninl `ki`c ,ynzyi `l Ð one` ly eipae ezy` dfl el epzp m` Ðéîð àåäå.one` Ðïøîà àìxzen `ed ozp m`c Ð

.ely ezilh itilg el ozp zrcne ,ely ef oi`y Ð "jzilh" dil xn` `l ikdlc xninl `ki`c ,"ef zilh jlid" dil xn`c `l` ,ea ynzydlêúéìè êìéä åì øîà íà ìáà
.dkld oke .zrcn `ly ynzydl xeq`e ,`ed zerhe ,ely `id efy `ed xeaqk Ðàúéãáîåôã éàîø:(` ,fkw oileg) mzd opixn`ck ,owzl micba odl oi`iany oipne`d Ð

.jfitye` ipy` Ð jieel `zicanetäéì øîà.ziad lra Ðéàìáøñ éì áä.owzl jl izxqny ,izilh Ðêáâ äåéæçãoixikn oi` micrd ,edine .ily `ede ,e`x cg` cba Ð

.`ed df m` dti eaåäðéæçðå äéðé÷ôà.cygd on jnvr `ivede ,jixac zn`e ,`ed `pixg` xne` dz`y micr e`xiy ,eze` `ved Ðäéì àð÷éôî àì àøáéà`l zn`a Ð

mixg` oenn jl d`x` lad ly jizeprh liaya .ep`ive`?.oiekzn exiag zilh z` aepbl `l` ,oiekzn miny myl `lc ,ze`nxd edfeäéì øîà÷ øéôùjk .one`d Ð

.ok oerhl oileki l`xyiay mixyk elit`c ,mnr oicd Ð od mi`nxy it lr s`y ,iia`l `ax aiyd
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:ipyne .onidn one` ikd elit`e ,d`xa ixii` i`ce `l` .yecig mey o`k oi`e ,onidnc

`tiq meyn ,`l` ,yecig meyl `yixl ipz `le .d`x `le ,micr `kilca mlerl

s` ,one` cia zilhdy onf lk `yix inp `pz Ð el dpzpa `pic opireny`l irac

?"el dpzp" `tiqa hwp i`n` :iia` ipync i`na zeywdl oi`e .`id `hiytc ab lr

it lr s` ,"ecia ed`x" ipzinl dil ded

`pz zgp `l `dc one` cia zilhdy

ipzw ikdle ,d`xc `pica icin opireny`l

,inc dpzpk inp d`xc oicd `ede .el dpzp

.egxk lr el dpzil jixv didy

àìàwgvi epiax dywd Ð micr `kilc e`l

`kilca iiexe`l ivn ikidc :ikcxn oa

`d ?lhepe rayp epnfa i`n` ok m` Ð micr

(a ,dn zereay) "oiraypd lk" yixa opixn`

xnel lekiy jezn ,micra `ly exky m`c

jizxky" el xnel leki "mlern jizxky `l"

dyw `lc :wgvi epiax xne`e "jxky jl izzpe

:cere .mzd `id `zbeltc Ð `cgc ;icin

i`e ,zvwna dceny oeik ,ebin i`d `kil `kdc

,lka xtek ied Ð "mlern jizxky `l" xn`

.eaeg lra ipta eipt firn mc` oi`c dwfge

éàÐ dwfg el yi i`n` xg` micr `ki`c

Ð d`x `la i`c .ixiin d`xac d`xpe

xn` ira i`c ebin ,dwfg el yi inp one`

.micra el xifgdl jixv oi`c ,"jl eizxfgd"

yi i`n` xg` ok m` ,ixiin d`xa i`ce `l`

`a oecwt zxezac micr `ki`c oeik ,dwfg el

Ð "jl izxfgd" inp orhinl ivn `le ?ecil

epiaxl d`xp mz epiax yexite .d`x ixdy

.eizazk `l ok lr ,wegx c`n wgviéëåoi`

drhe Ð izilh il xekn one`l xnel ieyr mc`

z` xeknl xeaq didy ,df ly z` xkne one`

la` .eizgz exiag ly z` el ozpe ,exiag ly

`l Ð xeknl one`l xnel ieyr did `l m`

ely z` ozpe one` drhy zngn xzen did

ely z` exiag xifgiy eteqe ,dzynd ziaa e` la`d ziaa el etlgzpk iedc ,exiagl

.ezilh epnn razie xefgie ,one`l

àädidy `le .ily oirk mipniq ea eidy zilh :yexit Ð jab deifgc icdq il zi`

.ely `idy mixikn eidy oir zeriah mdl

øéôùoeyny epiaxl dniz .`ipz d`xc Ð `nrh i`n ,d`x ieyn `lc Ð dil xn`w

,d`x dil ieyn `lc xn`w xity xninl ira i` ?xninl ira i`nc :mdxa` oa

dil witn i`c ,`hiyt Ð `ipz d`x dlr xninl jixv dnc ,diifgpc iwet`l ira `lc

el d`xpe "mlern mixac eid `l" xn`e xtk ixdy ,xifgdl aiigc ely `idy dexikie

jk ici lrc ,"mlern mixac eid `l" ef dprh orehy xnelk ,xn`w xity :ikd yxtl

la` .did xg` xnel lekie ,oir zeriah da did `l micrle li`ed ,d`x dil ieyn `l

xn` ira i`c ebin cer el oi`c ,on`p did `l Ð "icia `ed gewl" oirh ded i`

zilh e`xy micr yie li`ed ok xnel `xic ,"mlern mixac eid `l" e` "jl eizxfgd"

s` ,xnelk .`ipz d`x `nrh i`n :xn`wc xity iz` `zyde .ecia ely `edy eze`k

ipzwc d`xc ,ely enk oipniq da eidy `l` ,oir zeriah ly dxenb di`x dpi`y it lr

."icia `ed gewl" xnel on`p epi` (dxenb) di`x oipr lka dil rnyn Ð `ziixaa
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רש"י                                                                                                                                                     תוספות



`oifgeק mipya cenr en sc ± oey`x wxt`nw `aa

àéðú äàød`ex epi` df la` .micrae ,eiykr d`exy Ð one`d cia ezilh d`x Ð

.`ed df m` edexikd `l ede`xyk micrd mbe ,one`d df cia ezilhíéëç éàåÐ

ipta el ed`xiy cr mixaca one`l lczyil leki Ð d`x dil ieyn ivn ,raezd

.d`xc `kid dwfg el oi` one`c ,epnn e`ivedl lkei Ð ed`xiy oeike ,micrøîàã
äéì.i`yga dnxr jxc Ðúñôú éàîàÐ

.icic zilhêì úéàã íåùî åàì,i`ab ifef Ð

,ja xtek ipi` Ð ja xetk` `ly `xi dz`e

cbpk xzida dakrle il xetkz l` dz` s`e

mc` ipa ipta Dwt` .jl aiig ip`y dn

,jcic lewye ,diniiype ,`neya oi`iway

.xzei yi m` xzend il xfgdeäéì øîà éöî
'åëmexr `diy oky lk one`d mb ,xnelk Ð

`neyl `pkixv `l :xn`ie ,eznxra xikne

oi`e ,j`ea iptl mipey`x deniiy xak ,jcic

.il aiig dz`y aegd on xzei melk dey

ñéøàef dcyl cxi zeqix`ay ea oirceiy Ð

.dwfg el oi` Ðéàîàdwfg el oi` Ð?`lde

did `blt Ð zeqix`a didy `pci`d cr

yly dlek dlk` `zyde ,qix` oick lhep

lral el dide ,miqix` jxc df oi`e ,mipy

.zegnl dcydïðçåé éáø øîàoizipzn Ð

xenyl oilibxy ,ixiin zea` iza iqix`a

odizea`e od mlern ef dgtyn ly zecy

miqix`a etilgdl mileki eid `le ,zeqix`a

oze`e .mixg`lk lek`l mibdep miqix`

elk`i ok ixg`e ,mipy ylye mizy zexitd

la` .dwfg mdl oi` jkld ,ok enk milrad

.dwfg odl yi oiqix` x`yñéøàiza ly Ð

yly oze` eizgz oiqix` cixedy ,zea`

odnr dyr `l `ede ,lek`l el didy mipy

.melkä÷æç åì ùéziad lra ciar `lc Ð

ezeyx `la dirx`a mixkp oiqix` izgpc

md dn d`exe odnr envr qix`d dyer ok m` `l` ,eizecy elwlwi `ny ,wizye

.dinwlck ,miyerñéøà.zea` iza ly Ðïéñéøàì ÷ìçùzeyrl xqn cg` lkl Ð

.odnr dyer `ed mbe ,dcya ewlgä÷æç åì ïéàcixedc `kidc ab lr s`c Ð

xg`n ,dcyd lra citw `l `peeb i`dkc ,dwfg el oi` `kd Ð dwfg el yi eizgz

.odnr dyer `ed mbyäåéåù àéðîøä øîéîì àëéàåcixedl el epzp zeyx Ð

.ecal zeyrl el `ed gxeh m` enr oiqix`ñéøàoerny `ae ,oae`x edcixedy Ð ©

ecia cinrdl oae`xl el cirdl qix` ivn in ,eilr xrxrl?,zecra rbep ied in

`l e` ,dcyd zexit on dpdpc meynäéì øîà ?xn` ikd ,dinw aizic sqei ax Ð

.'ek l`enyàòøàá àøéô àëéàã àä,cirn epi` Ð ewlg qix`d lhp `l oiicry Ð

.lfbp oick ,zexitd mb lehi Ð oerny dil liwy i`c ,oae`x cia ewizc dil `gipc

àòøàá àøéô àëéìã`lc ,cirdl ivn Ð ef dpya melk qix`d da gxh `l mbe Ð

ecixen did oae`x cia rwxwd x`yp m`y meyn m`e .zecr i`da icin giexn

dcy `vni daxd Ð zeqix`advxi m` ,ely qix` epyri m` rcei in mbe .zeqix`a

.lcgi Ð dvxi m`e ,dyri Ðáøòrwxw lr dell cirn ,delnd cbpk del ly Ð

?cirn zni`e .xrxrnd on d`ivedl elyäéì úéàã àåäå.dell Ðéúéøçà àòøà
giexn axrd oi`y `vnpe ,axrd xhtie eaeg z` dpnid zeabl delnd lkeiy Ð

Ð axrd oiekzn jklc xninl `kil `de .del cia ef dcy cinrny dna melk

xg` aeg lral oiicr deld aiig m`y ,deld cia daxd zecy ediy dil `gipc

`kil .`ed ezecra rbepe ,zipyd rwxw axrd dabie ,zg`d rwxw dlgz dabiy

`l xnel ivnz m`e ,epnfa deld rxti `l `ny ,yiig `l i`d ilekc ,ikd xninl

zeyyg ipy .epnn rxtie df deln `ai jk xg`e dabie xg` deln `ai `ny Ð rxti

cirn deln iab ivexzl `ki` `peeb i`d ike .`ed zecra rbep e`l jklde ,yiig `l

.delléðù ç÷åìì ãéòî ïåùàø ç÷åìoae`x dlfb :xnel ,dcedi ly lr xrxrne `nlrn yipi` `z`e ,dcedil zxg` dcy jk xg`e ,iell zg` dcy xkny oae`x oebk Ð

lra lkeiy ,oae`xn gwly zxg` rwxw cer dcedil dil zi`c `ede .xrxrn ly `le ely `idy el cirne ,ipy gwell oey`x gwel epiidc ,dcedil iel el cirn Ð ipnn

aeg lral zcareynd zxg` rwxw cer dcedil dil zi`c oeik ,jklde .eiptlyn daeb el oi` m`e oexg` gweln daeby aeg lra oick ,dpnid eaeg zeabl oae`xc aeg

dil witn elit` `dc ,`ed ezecra rbep e`lc .rwxw jd` dcedil icedq`l iel ivn Ð dicic aeg lra dlr xcdilc ,oixeg za zxg` rwxw oae`xl el yi inp i` ,oae`xc

zxg` rwxw `kil i` la` .cer oae`xl el yiy zxg` rwxwl e` ,oae`xn dcedil el yiy zxg` rwxwn `l` ,ieln sixhe oae`xc aeg lra iz` `l Ð dcedin xrxrn

la` ,[izixg` `rx` dil zilc `kid] ipy gwell cirn oi` oey`x gwel `wece .epnid sexhie `ai ot ,oae`xc aeg lra ipta iel dcinrny iptn ,dcedil iel cidqn `l Ð

jklde ,el oi` oiae oey`x gwell rwxw yiy oia ,xcd ipy gwel` mlerl xkenc aeg lra `dc ,zxg` rwxw xkenl dil zilc `kid elit` oey`x gwell cirn ipy gwel

xcdilc xkenl rwxw el yi ok m` `l` ,oey`xl ipy dil cidqn `l Ð zeixg`a el xkn m` la` ,zeixg`a `ly oey`x gwell xken xkny oebke .ezecra icin giexn `l

.ipira d`xp ok .el zcareynd rwxw eixg` izipwy ,i`eelir oey`x gwel xcd Ð oey`x gweln dil iwtn i`c yiigc ,`ed ezecra rbepc .dielr oey`x gwel
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çìù`xnb lkay mzq ongp ax Ð awri xa ongp axl `cqg ax xa ongp ax dil

xkfp awri xa ongp ax `vnz `l `xnbd lkac ,rcz .awri xa ongp ax `ed

lka ibilt inlyexiae .`kd ik ,elv` xg` ongp ax yi ok m` `l` eia` mye eny

axc dizbelt xa `edc ,mzq ongp ax `edc rnyn ,zyy axe awri xa ongp ax mewn

jezn rnyny enk `le .eply `xnba zyy

,`l oihib) "hbd lk" wxt seqa qxhpewd yexit

,d`iyp iac dipzg ded wgvi xa ongp axc (a

"ahexde xerd"a gkenck ,mzq ongp ax epiidc

oihib) "gleyd"a opixn`c :cere .(a ,ckw oileg)

`pin` `p` wgvi xa ongp ax xn` :(a ,hl

dinyn ixn` `fegnn ez`c opaxe ,dkld [oi`]

e`l mzq ongp ax `nl` .dkld ongp axc

de`ivedy in" wxtae .wgvi xa ongp ax epiid"e

wgvi xa ongp ax aizi :xn` (a ,bn oiaexir)

oke .ongp axc dinw `ax aizie ,`axc ixeg`

axe ."ongp ax xn` `ax xn`" zenewn dnka

rnynck ,`axc dicinlz ded wgvi xa ongp

oi`e .(` ,ak `xza `aa) "xetgi `l"a

.jix`dl

àä.ciri `l Ð `rx`a `xit dil zi`c

el ozep didy itl ,`ed zecra rbepc

Ð xrxrnd dkfi m`e ,riaxle yilyl dvgnl

la` .dpezgzd lr ecie ,cxi ezeyxa `ly ixd

m` yiig `l Ð `rx`a `xit dil zil

.zeqix`a `vni zecy dnkc ,edewlqi

ç÷åìzi`c `ede ipy gwell cirn oey`x

dil zil la` izixg` `rx` dil

:qxhpewd yxit Ð ciri `l izixg` `rx`

,epnn sexhie aeg lra `ai `ny yiigc meyn

dywe .xkend on zeabl dnn el `di `le

`rx` dil zi` elit` ok m`c :wgvi epiaxl

Ð ohw aeg lral yiigc ikid ikc ,inp izixg`

,wgvi epiaxl d`xp `l` zerwxw ipy cbpk eaeg `diy ,lecb aeg lral yegip inp ikd

,dilr el cirn oi`y opixn` zeixg`a `ly dcy xken iab (` ,cn) lirlc ab lr s`c

m` rcei mc`y itl ,aeg lral opiyiig i`ce mzd Ð eaeg lra ipta dcinrny iptn

,cirn jkly miyyeg ep` Ð cirdl `ay mi`ex ep`yke ,e`l m` miaeg ilra el yi

,ciri `l Ð izixg` `rx` dil zi` elit` ,mzde .eaeg lra ipta dcinrdl dvexy itl

,lirl rnync ,mdxa` oa oeyny epiax xne` oke .lecb aeg lral el yi `ny opiyiigc

dil zi`c oebk :ipyn `le eaeg lra ipta dcinrn ixd ,ied i`n ecin epw ike :jixt ik

iywz `l ,xcd dilr Ð izixg` `rx` dil zi`c i` :lirl xn`wc `de .izixg` `rx`

izixg` `rx` dil zi` i` :eyexit ikdc Ð lecb aeg lra el yi `ny ,dilr xcd j`id

`wtp i`n Ð aegd lk ick izixg` `rx` dil zil i`e ,xcd dilr Ð aegd lk ick

oi`c ,zeabl dnn xken ly aeg lral didiy itl cirn gweldy yegl oi` la` ?dpin

cirn oey`x gweld oi`c `nrh epiid `l` .aeg lra mey xkenl yi m` rcei gweld

meide ,`id dlefb rwxw `ny yiig edin ,aeg lral yiig `lc ab lr s` :ipy gwell

gwie lfbpd `ai xgn e``rx` dil zilc `kid xkend lr xefgl dnn el didi `le ,dp

zi`c ab lr s` ?dell micirn i`n` (gwelde) axre delne :xn`z m`e .xkenl izixg`

dnn el didi `l Ð dpgwie lfbp `aiyke ,dlefb `id `ny yegip ,izixg` `rx` dil

:xnel yie delne axr iab yegip inp ikd Ð gwel iab lfbp cgl opiyiigck .zeabl

.miiw odly zeixg`y onf lk ,oiyyeg gwelde axre delnd oi` mewn meyacç÷åì
cirn gwel :xn`w `l i`n` :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw Ð ipy gwell cirn oey`x

oia [m"ayx :zeidl jixv] (i"yx) yexitl oia ,izixg` `rx` dil zi`c `ede ,xkenl

.wgvi epiax yexitl
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"íékç éàå :éLà áø øîà .àéðz "äàø¯déì éeLî ¨¨©§¨£©©©¦§¦©¦§©¥¥
úéàc íeMî åàì ,déì úñéôz éànà :déì øîàc ,äàø̈¨§¨©¥©©§¦©¥¨¦§¦
Cãéc zà ìB÷L ,eäðéîéLå eäðé÷tà àzLä ?éàab Cì̈©©¨§¨©§¦§§©§¦§§©§¦¨
áøc déøa àçà áø déì øîà .éãéc àðà ìB÷Làå§¤§£¨¦¦£©¥©©¨§¥§©

ì àðëéøö àì :déì øîà éöî ,éLà áøì àéåààîeL ¨§¨§©©¦¨¥¨©¥¨§¦§¨§¨
."ä÷æç Bì ïéà ñéøà" .Cn÷c éàn÷ deîL øák ,Cãéc¦¨§¨¨©¨¥§©¨¨¦¥£¨¨
éaø øîà !dlek àzLäå àbìt àðãéàä ãò ?éànà©©©¨¦¨¨©§¨§¨§¨¨¨©©¦
ãéøBäL ñéøà :ïîçð áø øîà .úBáà éza éñéøàa :ïðçBé¨¨©£¦¥¨¥¨¨©©©§¨¨¦¤¦

åézçz ïéñéøà¯ãéáò àìc ?àîòè éàî ;ä÷æç Bì Lé £¦¦©§¨¥£¨¨©©£¨§¨£¦
:ïðçBé éaø øîà .÷éúLå déòøàì éñéøà éúçðc Lðéà¡¨§¨§¦£¦¥§©§¥§¨¥¨©©¦¨¨

ïéñéøàì ÷lçL ñéøà¯?àîòè éàî ;ä÷æç Bì ïéà ¨¦¤¦¥¨£¦¦¥£¨¨©©£¨
øa ïîçð áø déì çìL .deéeL àîìòa àéðîøä øeîéà¥©§©§¨§¨§¨©§§©¥©©§¨©
ñéøà :eðéaø eðãnìé ,á÷òé øa ïîçð áøì àcñç áø©¦§¨§©©§¨©©£Ÿ§©§¥©¥¨¦
øîà ,dén÷ óñBé áø áéúé äåä ?ãéòî Bðéà Bà ãéòî¥¦¥¥¦£¨¨¥©¥©¥£©

.ãéòî ñéøà :ìàeîL øîà éëä ,déì¯Bðéà :àéðúäå ¥¨¦£©§¥¨¦¥¦§¨©§¨¥
!ãéòî¯àäå ,àòøàa àøét àkéàc àä :àéL÷ àì ¥¦¨©§¨¨§¦¨¥¨§©§¨§¨

ãéòî áøò :ïðaø eðz (ïîéñ ÷ìîò) .àòøàa àøét àkéìc§¥¨¥¨§©§¨¨©¨©¨¥¥¦
ãéòî äåìî ;éúéøçà àòøà déì úéàc àeäå ,äålì©Ÿ¤§§¦¥©§¨©£¦¦©§¤¥¦
ïBLàø ç÷Bì ;éúéøçà àòøà déì úéàc àeäå ,äålì©Ÿ¤§§¦¥©§¨©£¦¦¥©¦
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בבא בתרא. פרק שלישי - חזקת הבתים דף מו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc `xza `aa(iyily meil)

ixdyàéðz 'äàø'`ziixaa epipy -(:dn)zilhd z` micrd e`x m` wxy ¨¨©§¨
,dl dnec zilh `l` dze` e`x `l o`ke ,el exkny on`p epi` one`d lv`

.zilh epnn laiwy yigkdl one`d lekie
íékç éàå ,éMà áø øîà,mkg raezd m`e -äàø déì éåLîmexbl leki - ¨©©©¦§¦©¦©§¥¥¨¨
,zilhd z` micrd e`xiydéì øîàc,dnxrae i`ygadéì úñéôz éànà §¨©¥©©§¦©¥

,izilh z` qtez jpd recn -éàab Cì úéàc íeMî åàìdf oi` m`d - ©¦§¦¨©©
`l` ,ok dyr` `l ,mda xetk`y `xi dz`e ,zern jl aiig ip`y meyn

eäðéîéLå eäðé÷tà àzLä,dze` meype dzr dp`ivez -Cãéc zà ìB÷L ©§¨©§¦§§©§¦§§©§¦¨
,zilhdn jaeg z` dz` leh -éãéc àðà ìB÷Làå,ily z` leh` ip`e - §¤§£¨¦¦

`iveiy oeike .scerd xeriyk zern il mlyz ,iaegn xzei dey izilh m`y

.epnn d`ivedl dilra lkei ,micrd de`xie zilhd z` one`d
,éMà áøì àéåà áøc déøa àçà áø déì øîà,raezl lirez `l ef dnxr ¨©¥©©¨§¥§©©§¨§©©¦

ixdydéì øîà éöî,dnxr jxca `ed mb el aiydl one`d leki -àì ¨¥¨©¥Ÿ
ì àðëéøöCãéc àîeL,jzneyl jixv ipi` -Cn÷c éàn÷ deîL øák- §¦§¨§¨¦¨§¨¨©©¨¥§©¨

e`xe ,jl encwy `neya mi`iwad mixg` miyp` zilhd z` eny xak
.melk jl aiig ipi` okle ,jaegn xzei dey dpi`y

:dpyna epipy.ä÷æç Bì ïéà ñéøà:`xnbd dywnéànàixde ,dwfg el oi` ¨¦¥£¨¨©©
eixacl dgked yi mewn lkn ,zeqix` zxeza ecia dzid dligzny s`

ixdy ,d`pwyàbìt àðcéàä ãòwx lhep did ,qix` didyk ,dzr cr - ©¨¦§¨©§¨
,ezcear zxenz dizexitn ivgåeli`dlek àzLäyly da wifgd ,dzr - §©§¨¨

dcyd lral did miqix`d jxc ef oi`y oeike ,dizexit lk z` lk`e mipy
.ea zegnl

:`xnbd zvxzn,ïðçBé éaø øîàepizpyne ,dwfg el yi qix` mzq ok` ¨©©¦¨¨
zwqerúBáà éza éñéøàazexec ixecn mdizea`e mdy miqix`a - ©£¦¥¨¥¨

mileki dcyd ilra oi`e ,ef dgtyn zecya zeqix`a cearl milibx

,mipy yly e` mizy zexitd lk z` milke` miqix` mze`e ,mtilgdl
mdl oi` okle ,miqix`d elk`y xeriyk md mb milrad milke` jk xg`e

.dwfg

:zea` iza iqix`l s` dwfg yiy ote` yiy d`ian `xnbd,ïîçð áø øîà̈©©©§¨
ñéøà,zea` iza lyïéñéøà ãéøBäLmixg`åézçz,dwfgd ipy zylya ¨¦¤¦£¦¦©§¨

,mzcear zrya mdnr did `le,àîòè éàî .ä÷æç Bì Lémeynàìc ¥£¨¨©©§¨§Ÿ
÷éúLå déòøàì éñéøà éúçðc Lpéà ãéáòd`exy mc` ly ekxc oi`y - ¨¦¦¨§¨£¥£¦¥§©§¥§¨¦

,wzeye ,ely qix`d zgbyd ila edcya cearl mixg` miqix` micxeiy
jk dyr `l m`e ,myxbne mda dgene eizecy z` elwlwiy yyeg `l`

.dwfg el yi okle ,qix`l dxkny gken
:zea` iza iqix`a sqep oicñéøà ,ïðçBé éaø øîàzea` iza lyLzylya ¨©©¦¨¨¨¦¤

wifgdy mipyd÷ìçdcyd z`ïéñéøàìceari mdn cg` lky mixg` ¨©©£¦¦
dpwy di`x efy orehe ,mzcear lr gibyne mdnr `vnp `ede ,xg` wlga

,milradn dcyd z`,àîòè éàî .ä÷æç Bì ïéàc meynàéðîøä øeîéà ¥£¨¨©©§¨¥©§©§¨

deéeL àîìòamixg` miqix`l zzl zeyx el ozp dcyd lray okzi - §¨§¨©§©
xg`n ,cal cearl el dywy oeik ,enr mda ecariy eizecya miwlg

.dwfg di`x ef oi`e ,mdnr caer envr qix`dy
lr qix`d zecr oica dpc `id ,qix`a dwfg oica `xnbd dpcy ab`

:da cary dcyd,á÷òé øa ïîçð áøì àcñç áø øa ïîçð áø déì çìL̈©¥©©§¨©©¦§¨§©©§¨©©£Ÿ
,eðéaø eðãnìém`dãéòî ñéøà`idy ,da caery dcyd lr oic ziaa §©§¥©¥¨¦¥¦

,xg` mc`l `le ecixedy mc`l zkiiyBàyãéòî Bðéà`edy oeik ,dilr ¥¥¦
dcyd z` dld lehie ,oica xrxrnd dkfi ciri `l m` ixdy ,ezecra rbep
,awri xa ongp ax iptl dl`yd dribdyk .ewlg z` lawi `le dizexit mr

dén÷ óñBé áø áéúé äåäe ,eiptl sqei ax ayi -déì øîà,sqei axéëä £¨¨¦©¥©¥¨©¥¨¦
,ãéòî ñéøà ,ìàeîL øîàwx `l` rwxwd seba melk el oi`y oeik ¨©§¥¨¦¥¦

.dizexita
:`xnbd dywnàéðúäåqix`y `ziixaa.ãéòî Bðéà:`xnbd zvxznàì §¨©§¨¥¥¦Ÿ

àä ,àéL÷ote`a epiid ,cirn epi` qix`y `ziixaa epipyy dn -àkéàc ©§¨¨§¦¨
àòøàa àøét`ede ,qix`d da cary xg`l dcya zexit xak egnvy - ¥¨§©§¨

lfbp oick ,dizexit mr dcyd z` lehie ,oica xrxrnd dkfi `ny yyeg

.edcya zexit olfbd rxfyàäåepiid ,cirn qix`y xn`y l`enye - §¨
ote`a,àòøàa àøét àkéìcel oi`y oeike ,qix`d da car `l oiicr mbe §¥¨¥¨§©§¨

.on`p ,ezecra dribp

:minec mipte`a zecr oipra `ziixa d`ian `xnbdïîéñ ÷ìîò)oniq - £¨¥¦¨
:`ed d`ad `ziixaa mipicdò,axî,delì,gwe÷olaáøò ,ïðaø eðz .(lr ¨©¨¨¨¥

,epnn zeabl delnd lkei deld rxti `l m`y ,d`eldãéòîon`p-] ¥¦
[cirdläålì.xg` mc`l `le el zkiiyy ezwfgay rwxw lrúéàc àeäå ©Ÿ¤§§¦

éúéøçà àòøà déìj` ,ef rwxwn ueg zxg` rwxw dell yiy i`pzae - ¥©§¨©£¦¥
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éúéøçàdcy ipyd gwell yiy e` ,zxg` rwxw xkenl yiy i`pzae - ©£¦¥

wy zxg`ipyl zkiiy rwxwdy cirny okzi ,ok `l m`y ,xken eze`n dp
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ixdyàéðz 'äàø'`ziixaa epipy -(:dn)zilhd z` micrd e`x m` wxy ¨¨©§¨
,dl dnec zilh `l` dze` e`x `l o`ke ,el exkny on`p epi` one`d lv`

.zilh epnn laiwy yigkdl one`d lekie
íékç éàå ,éMà áø øîà,mkg raezd m`e -äàø déì éåLîmexbl leki - ¨©©©¦§¦©¦©§¥¥¨¨
,zilhd z` micrd e`xiydéì øîàc,dnxrae i`ygadéì úñéôz éànà §¨©¥©©§¦©¥

,izilh z` qtez jpd recn -éàab Cì úéàc íeMî åàìdf oi` m`d - ©¦§¦¨©©
`l` ,ok dyr` `l ,mda xetk`y `xi dz`e ,zern jl aiig ip`y meyn

eäðéîéLå eäðé÷tà àzLä,dze` meype dzr dp`ivez -Cãéc zà ìB÷L ©§¨©§¦§§©§¦§§©§¦¨
,zilhdn jaeg z` dz` leh -éãéc àðà ìB÷Làå,ily z` leh` ip`e - §¤§£¨¦¦

`iveiy oeike .scerd xeriyk zern il mlyz ,iaegn xzei dey izilh m`y

.epnn d`ivedl dilra lkei ,micrd de`xie zilhd z` one`d
,éMà áøì àéåà áøc déøa àçà áø déì øîà,raezl lirez `l ef dnxr ¨©¥©©¨§¥§©©§¨§©©¦

ixdydéì øîà éöî,dnxr jxca `ed mb el aiydl one`d leki -àì ¨¥¨©¥Ÿ
ì àðëéøöCãéc àîeL,jzneyl jixv ipi` -Cn÷c éàn÷ deîL øák- §¦§¨§¨¦¨§¨¨©©¨¥§©¨

e`xe ,jl encwy `neya mi`iwad mixg` miyp` zilhd z` eny xak
.melk jl aiig ipi` okle ,jaegn xzei dey dpi`y

:dpyna epipy.ä÷æç Bì ïéà ñéøà:`xnbd dywnéànàixde ,dwfg el oi` ¨¦¥£¨¨©©
eixacl dgked yi mewn lkn ,zeqix` zxeza ecia dzid dligzny s`

ixdy ,d`pwyàbìt àðcéàä ãòwx lhep did ,qix` didyk ,dzr cr - ©¨¦§¨©§¨
,ezcear zxenz dizexitn ivgåeli`dlek àzLäyly da wifgd ,dzr - §©§¨¨

dcyd lral did miqix`d jxc ef oi`y oeike ,dizexit lk z` lk`e mipy
.ea zegnl

:`xnbd zvxzn,ïðçBé éaø øîàepizpyne ,dwfg el yi qix` mzq ok` ¨©©¦¨¨
zwqerúBáà éza éñéøàazexec ixecn mdizea`e mdy miqix`a - ©£¦¥¨¥¨

mileki dcyd ilra oi`e ,ef dgtyn zecya zeqix`a cearl milibx

,mipy yly e` mizy zexitd lk z` milke` miqix` mze`e ,mtilgdl
mdl oi` okle ,miqix`d elk`y xeriyk md mb milrad milke` jk xg`e

.dwfg

:zea` iza iqix`l s` dwfg yiy ote` yiy d`ian `xnbd,ïîçð áø øîà̈©©©§¨
ñéøà,zea` iza lyïéñéøà ãéøBäLmixg`åézçz,dwfgd ipy zylya ¨¦¤¦£¦¦©§¨

,mzcear zrya mdnr did `le,àîòè éàî .ä÷æç Bì Lémeynàìc ¥£¨¨©©§¨§Ÿ
÷éúLå déòøàì éñéøà éúçðc Lpéà ãéáòd`exy mc` ly ekxc oi`y - ¨¦¦¨§¨£¥£¦¥§©§¥§¨¦

,wzeye ,ely qix`d zgbyd ila edcya cearl mixg` miqix` micxeiy
jk dyr `l m`e ,myxbne mda dgene eizecy z` elwlwiy yyeg `l`

.dwfg el yi okle ,qix`l dxkny gken
:zea` iza iqix`a sqep oicñéøà ,ïðçBé éaø øîàzea` iza lyLzylya ¨©©¦¨¨¨¦¤

wifgdy mipyd÷ìçdcyd z`ïéñéøàìceari mdn cg` lky mixg` ¨©©£¦¦
dpwy di`x efy orehe ,mzcear lr gibyne mdnr `vnp `ede ,xg` wlga

,milradn dcyd z`,àîòè éàî .ä÷æç Bì ïéàc meynàéðîøä øeîéà ¥£¨¨©©§¨¥©§©§¨

deéeL àîìòamixg` miqix`l zzl zeyx el ozp dcyd lray okzi - §¨§¨©§©
xg`n ,cal cearl el dywy oeik ,enr mda ecariy eizecya miwlg

.dwfg di`x ef oi`e ,mdnr caer envr qix`dy
lr qix`d zecr oica dpc `id ,qix`a dwfg oica `xnbd dpcy ab`

:da cary dcyd,á÷òé øa ïîçð áøì àcñç áø øa ïîçð áø déì çìL̈©¥©©§¨©©¦§¨§©©§¨©©£Ÿ
,eðéaø eðãnìém`dãéòî ñéøà`idy ,da caery dcyd lr oic ziaa §©§¥©¥¨¦¥¦

,xg` mc`l `le ecixedy mc`l zkiiyBàyãéòî Bðéà`edy oeik ,dilr ¥¥¦
dcyd z` dld lehie ,oica xrxrnd dkfi ciri `l m` ixdy ,ezecra rbep
,awri xa ongp ax iptl dl`yd dribdyk .ewlg z` lawi `le dizexit mr

dén÷ óñBé áø áéúé äåäe ,eiptl sqei ax ayi -déì øîà,sqei axéëä £¨¨¦©¥©¥¨©¥¨¦
,ãéòî ñéøà ,ìàeîL øîàwx `l` rwxwd seba melk el oi`y oeik ¨©§¥¨¦¥¦

.dizexita
:`xnbd dywnàéðúäåqix`y `ziixaa.ãéòî Bðéà:`xnbd zvxznàì §¨©§¨¥¥¦Ÿ

àä ,àéL÷ote`a epiid ,cirn epi` qix`y `ziixaa epipyy dn -àkéàc ©§¨¨§¦¨
àòøàa àøét`ede ,qix`d da cary xg`l dcya zexit xak egnvy - ¥¨§©§¨

lfbp oick ,dizexit mr dcyd z` lehie ,oica xrxrnd dkfi `ny yyeg

.edcya zexit olfbd rxfyàäåepiid ,cirn qix`y xn`y l`enye - §¨
ote`a,àòøàa àøét àkéìcel oi`y oeike ,qix`d da car `l oiicr mbe §¥¨¥¨§©§¨

.on`p ,ezecra dribp

:minec mipte`a zecr oipra `ziixa d`ian `xnbdïîéñ ÷ìîò)oniq - £¨¥¦¨
:`ed d`ad `ziixaa mipicdò,axî,delì,gwe÷olaáøò ,ïðaø eðz .(lr ¨©¨¨¨¥

,epnn zeabl delnd lkei deld rxti `l m`y ,d`eldãéòîon`p-] ¥¦
[cirdläålì.xg` mc`l `le el zkiiyy ezwfgay rwxw lrúéàc àeäå ©Ÿ¤§§¦

éúéøçà àòøà déìj` ,ef rwxwn ueg zxg` rwxw dell yiy i`pzae - ¥©§¨©£¦¥
rwxwd x`yzy ici lry ,ezecra rbep axrd efd rwxwd z` wx el yi m`
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okeïBLàø ç÷Bì,exiagn dcy oey`x dpwy mc` -éðL ç÷Bìì ãéòî- ¥©¦¥¦§¥©¥¦
dxkne xkenl zkiiy dzid ef dcyy ,xken eze`n dcy dpwy ipy mc`l

.ely `idy xne`y xrxrnl zkiiy dpi`e ,dflàòøà déì úéàc àeäå§§¦¥©§¨
éúéøçàdcy ipyd gwell yiy e` ,zxg` rwxw xkenl yiy i`pzae - ©£¦¥

wy zxg`ipyl zkiiy rwxwdy cirny okzi ,ok `l m`y ,xken eze`n dp

lv` `vni `l m`e ,eaeg z` zeabl xkend ly delnd `eaiy yyegy oeik
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג תשרי, תשכ"א

ברוקלין.

כבוד המתפללים והנהלת בית הכנסת ובית המדרש חב"ד

מאה שערים, בירושלים עיר הקדש תבנה ותכונן על ידי

משיח צדקנו ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש ממתפללי בית הכנסת ובית המדרש על ידי האורחים שליט"א,

ויהי רצון שתמיד כל הימים יתבשרו בני ישראל איש מרעהו אך טוב בטוב אמיתי כדרז"ל, טוב 

לשמים טוב לבריות, וטוב העושה פירות )קדושין מ, א(.

קמשך בעמוד הק
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axr :`xnbd zxne`,ïìa÷rxt` ip`e dell deld delnl xn`y axr edfe ©§¨
zernd z` jl(.crw onwl)s` aegd z` epnn zeabl leki delndy epice ,

,miqkp dell mb yi m`dì éøîày mixne` yi -ãéòîrwxw lr dell ¨§¥¨¥¦
dpnny zxg` rwxw dell yiy calae ,xg`l `le el zkiiyy ,ezeyxay

,zeabl delnd lkeidì éøîàåy mixne` yie -,ãéòî Bðéàel yi m` s`e §¨§¥¨¥¥¦
.efn ueg zxg` rwxw

:mdinrh z` zx`an `xnbddì éøîàolaw axry,ãéòîaxry meyn ¨§¥¨¥¦
olawéîc áøòkrwxw dell yiy oeiky ,df oic iabl libx axrk aygp - §¨¥¨¥

axrdn zeabl leki delndy s`e ,axrdn zeabl delnd jxhvi `l zxg`
rbep aygp epi`e ,ok dyriy yyeg epi` ,deld z` raziy iptl olawd

.ezecradì éøîàåolaw axry,ãéòî Bðéàoeikdéãéa eåäìc déì àçéðc §¨§¥¨¥¥¦§¦¨¥§¤¡¦¥
eäééåøz,zerwxwd izy deld cia eidiy el gepy -áBç ìòa éúà éëc- ©§©§§¦¨¥©©

eaeg z` zeabl delnd `eaiyky ickìé÷L éòác éàî,dabi dvxiy dn - ©§¨¥¨¦
.deld rwxwn xzei daeh erwxwy dprha olaw axrl `eai `l jk jezne
`xnbd dpc dzr ,qix`e one`a dwfg ipica `xnbd dpc lirl zeibeqa

:mdipaa dwfg ipicaïneà ,ïðçBé éaø øîà,ezeyxa xg` ly utg `vnpy ¨©©¦¨¨¨
,ä÷æç Bì ïéàdpyna x`eank(.an)utgd z` el `iady okzi ixdy , ¥£¨¨
la` ,oewizlïaly,ïneà,one` epi` envr `edy,ä÷æç Bì Lémrhk ¤¨¥£¨¨

:sqep oic .oldl x`eaiy,ñéøà,d`pwy orehe rwxwa mipy yly wifgdy ¨¦
,ä÷æç Bì ïéà,ezeqix` zngn zexitd z` lk`y okziy ,dpyna x`eank ¥£¨¨

la`.ä÷æç Bì Lé ,ñéøà ïa:sqep oicïìæb,zeplfba wfgedy mc` -åokïa ¤¨¦¥£¨¨©§¨§¤
lyïìæb,olfb epi` envr `edy s`,ä÷æç ïäì ïéàla`,ïìæb ìL Bða ïa ©§¨¥¨¤£¨¨¤§¤©§¨

.ä÷æç Bì Lé¥£¨¨
:`xnbd zxxanéîc éëéä,opgei iax xaic ote` dfi`a -àzðòèa eúà éà ¥¦¨¥¦¨§©©§¨

ïBäeáàc,epnn edeyxie mdia` ly did xacdy dprha mipad e`a m` - ©£
ðä eléôààì énð Cenk ,dwfg `dz `l ,qix`de one`d ipa ,el`l mb - £¦¨¨©¦Ÿ

e .dwfg dzid `l mnvr qix`le one`ly,ïBäeáàc àzðòèa eúà àìc éà¦§Ÿ¨§©©§¨©£
,raezd on xacd z` epw mnvr mdy eprh `l`eléôàlïádénð ïìæb`dz £¦¤©§¨©¦

el oi`y opgei iax xn` recne ,zeplfba wfged `l envr `ed ixdy ,dwfg
.dwfg

e ,eia` zprha `a oady xaecn mlerl :`xnbd zx`an,àëéøö àì`l` Ÿ§¦¨
ote`aBì äãBä eðéðôa íéãò éøîà à÷cwifgnd ly eia`l xrxrnd §¨¨§¥¥¦§¨¥¨

dfae ,xacd z` el xkny,mipad oia welig yiðäCqix`de one`d ipa - ¨¨
éøîà à÷ àèLe÷ øîéîì àkéàmdizea`y zn` mixne`y xnel yi - ¦¨§¥©§¨¨¨§¥

z`cede xrxrnd z`ced lr micirn micrd ixdy ,epnn dcyd z` epw
la` ,micr d`nk oic lraéàä,olfbd oa -éãBàc áb ìò óàs` - ©©©©§¥

,eia`l dced xrxrndyïîéäî àì énðdpw eia`y on`p oad oi` ok mb - ©¦Ÿ§¥¨
,xacd z`kenrhdéì éãBàc åàì éà ,àðäk áø øîàc ,àðäk áøãm` - §§©©£¨§¨©©©£¨¦©§¥¥

,olfbl dcen lfbpd did `løååçMì déøîçìe déì éèîî äåäolfbd did - £¨©§¥¥§©§¥©©§¨
on`p oad oi` ,ef d`cedn di`x oi`y oeike ,oehlyl exeng z`e eze` xqen

`l eia`y oeik ,eia` zprha `ay s` ,on`p olfb ly epa oa j` .ezprha
.olfb did

:dfa sqep oic,àáø øîàyieléôàL íéîòtlBì ïéà énð ïìæb ìL Bða ïa ¨©¨¨§¨¦¤£¦¤§¤©§¨©¦¥
ïBâk ,éîc éëéä ,ä÷æç`l` eia`n eyxiy oreh epi`yàzðòèa éúà à÷c £¨¨¥¦¨¥§§¨¨¥§©©§¨

deáàc àaàc,xrxrndn e`pw `edy ,olfbd eia` ia`n eyxiy oreh - §©¨©£©
.zeplfba wfged eia` ia`y oeik jka on`p epi`e

:`xnbd zxxan .dwfg el oi`y 'olfb' `ed in zx`an `xnbdéîc éëéä- ¥¦¨¥
aygp ote` dfi`a,ïìæb:`xnbd zx`an .dwfg el oi`y,ïðçBé éaø øîà ©§¨¨©©¦¨¨

,àúeðìæâa Bæ äãN ìò ÷æçeäL ïBâkzia deaiyde zg` mrt dlfb xaky §¤§©©¨¤§©§¨¨
.ef dcy lr dwfg el oi` okle ,ecia z`vnp aey dzre ,dilral oicáøå§©

ïBâk ,øîà àcñçmiyp`d,ïBîî é÷ñò ìò úBLôð ïéâøBäL ,éðBìt úéác ¦§¨¨©§§¥§¦¤§¦§¨©¦§¥¨
,melk lr dwfg mdl oi` okle ,mlera xac lk lr zeplfba ewfgede

.edebxdi ot mda zegnl `xi milrady
:cere qix`e one` zwfga dpcd `ziixa d`ian `xnbd,ïneà ,ïðaø eðz̈©¨¨¨

ä÷æç Bì ïéàm` la` ,ezeyxay mixac lrBúeðneàî ãøéä÷æç Bì Lé , ¥£¨¨¨©¥¨¥£¨¨
oke .jk xg` ea wifgdyk e`pwy xacd lrñéøàda cary rwxwa wifgdy ¨¦

,qix`kä÷æç Bì ïéàm` j` ,dilran d`pwy,Búeñéøàî ãøéjk xg`e ¥£¨¨¨©¥£¦
,mipy yly dcya wifgd.ä÷æç Bì Léoke÷ìçL ïaepi`e eia`n cxtpy - ¥£¨¨¥¤¨©

,epgley lr jenqäLøbúpL äMàå,dlran,íãà ìk øàLk ïä éøäyie §¦¨¤¦§¨§¨£¥¥¦§¨¨¨¨
dlra iqkpa dwfg dy`l yie ,epnn m`pwy eia` iqkpa dwfg oal
iqkpa dwfg el oi` eia` ogley lr jenq oady onfay s` ,epnn mz`pwy

lirl x`eank ,dlra iqkpa dwfg dl oi` d`eyp dy`dyke ,a`d.(.an)

:`xnbd zl`ey .`ziixaa yecigd z` zx`an `xnbd,÷ìçL ïa àîìLa¦§¨¨¥¤¨©
éøèöéàCc ,dwfg el yiy ycgl `pzd jxved -,àðéîà Czòc à÷ìñ ¦§§¦©§¨©§¨£¦¨

déab ìéçà éìeçàdn lr a`d el lgen ,eia`n cxtp oady xg`l s`y - ©¥¨¦©¥
mda wifgd m` s` dwfg oal oi`e ,xrxr `l okle ,eiqkpa ynzyn `edy

,mipy yly,àìc ïì òîLî à÷wifgdy oeike ,oal lgen a`d oi` `l` ¨©§©¨§Ÿ
.m`pwy di`x el yi eiqkpa oadàèéLt ,äLøbúpL äMà àlàdl yiy ¤¨¦¨¤¦§¨§¨§¦¨

yeniyd lr dl lgen epi`e dze` `pey dlra ixdy ,dlra iqkpa dwfg
,epnn miqkpd z` dzpw i`ce da dgn `l ok it lr s`y oeike ,eiqkpa

.dwfg dl yiy eprinydl `ziixad dkixv recne
:`xnbd zvxzn,àëéøö àìŸ§¦¨
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oifge` mipy` cenr fn sc ± oey`x wxt`nw `aa

ïìá÷y ,olaw axr Ðedfe .del ly ecil ozpe deln ly ecin zernd law

oiraez oi` Ð `nzq axr la` .dlgz rxti delnd dvxiy innc Ð epic

,rextl dn el oi`e ,mlyl edeaiigie oica dell deln cinriy cr dlgz axrl

.axrd on dabi f`eãéòî äì éøîà.axr enk Ðãéòî åðéà äì éøîàåÐ

dil `gipc ,`ed zecra rbep izk`c

ik ,delc dicia `zrx` ediiexz `nwepc

zixeaif ,`aeh irx` dil eedilc ikid

zipepia iabnl deln `z` ikc .zipepiae

Ð zipepiaa epicy aeg lra oick ,olawc

jklde .delc zipepia jl oz` :dil `nil

dell ded `l i`c ,zecra rbep ded

zipepian `l` deln iabil `l Ð zipepia

irac o`n lklc ,`pic ied ikdc ,olawc

xninl `kil mzq axra la` .`yixa raz

rxtinl dell dil zi`c dnk lkc ,ikd

dipink lk e`l Ð zixeaif elit`e ,icin

ol `niiwck ,axr iab xcdinl delnc

axrl razi `l :(` ,crw onwl) oizlikna

.dlgzä÷æç åì ïéà ïîåàipzwck Ð

.oizipznïá ìáàoi`y oebke ,one` ly Ð

.onwl yxtncke ,dwfg el yi Ð one` oad

ïìæâyxtny yi :inc ikid yxtn onwl Ð

dcy i`dae ,ef dcy lr zeplfba wfgedy

oebk onwl yxtny yie .dwfg el oi`c `ed

el oi` jklde ,oenn iwqr lr zeytp gvex

.mlera mixg` ly rwxw mey lr dwfg

åúàã éà,oedea`c `zprha mipa jpd Ð

oa ikd meyne ,epl dyixed epia` :ixn`c

oi` `peeb i`d ikc ,dwfg el oi` olfb

,iz`w olfb gknc oeikc .yxeil oipreh

dpafc yxei ip` ia`n" oirh `l edi`e

ebin ici lr dipndilc ,"icic i`nw jpin

oi`y dwfg jkld ,"jpin zipaf" xn` ivnc

,dwfg `a`l oi` ixdy ,`id dprh dnr

oeike .dwfg ezwfg oi` egkn `ad oad mbe

dwfg edl iedil `l inp Ð qix` oae one` oa jpd elit` ,ez`w oedea` gknc

åäééùôðã äðòèá àìà."jpin dzpaf `p`" Ðàëéøö àì`zprha ez`wc Ð

Fxkny el` ly odia`l xrxrnd el dced epipta :micr exn`c oebke ,oedea`c

oiprehyk ixn`w `hyew xninl `ki` Ð one` oae qix` oa ,jpd jkld .mdl

,olfb oa la` .micr d`nk oic lra z`cede ,dced ixdy ,"jnn egwl epia`"

,"ia` cia `ed gewl" xnel onidn `l Ð eia`l xrxrn i`d ice`c ab lr s`

axck ,olfbl el dced cgt jezn `ed ixdy ,oal epzp m` ,eia` iiga elit`e

oirhc ,dea`c dprha iz` i` dwfg el yi Ð olfb ly epa oa la` .'ek `pdk

ke ,"olfb did `l ia`e ,izyxi ia`n"did eli`c .yxeil oipreh `peeb i`d i

ep` s` Ð dea`c `zprha iz` ded `le "dzpaf jpin" oirh ded miiw eia`

,d`ced icr `kilca Ð dwfg el oi` one` :ipzwc `yixe .yxeid liaya oerhp

.ipzw oiccvlcdil ice`c e`l i`.olfbl lfbp Ðäéøîçìå äéãéãì äéì éèîî äåä
øååçùìxeng `l] (fh xacna) opinbxznck .ciwtl exeng z`e eze` xqen did Ð

.`ed `nl` `xab olfb mzqc ,"zixgy oedpn cgc `xng `l" Ð [iz`yp mdn cg`

ä÷æç åì ùé ïìæâ ïá åìéôàù íéîòôikid .diytpc dprha iz` `lc ab lr s`e Ð

`l edi`e ,yxei ip` ia` ia`n :orehy ,dea`c `a`c `zprha iz` `wc oebk Ð inc

ia`e ,ia`l dyixed ipwf" inp xn` ik "jpin dzpaf" xn` ivnc ebine .olfb did

.`id `ziilrn dprh dnr yiy dwfgc ,on`p Ð "ipyixed:íéøôñá áåúë øçà ïåùì
äåáàã àáàã àúðòèá éúàã ïåâëå ä÷æç åì ïéà éîð ïìæâ ìù åðá ïáù íéîòôÐ

.oexg`d `le ,`ax xn`y d`xp oey`xd la` ,zn` mdipye .did olfb eia` ia`y

ïìæâ éîã éëéä.dwfg el oi`y eze` Ðåæ äãù ìòel oi`c `ed dcy `eddae Ð

.dwfg el yi Ð zecy x`ya la` .dwfg'åë ïéâøåäù éðåìô úéá ìù ïåâëiyp` Ð

.ediiexzk ol `niiwe .oda zegnl `xi mc` lky ,mlera rwxw meya dwfg odl oi` Ð oenn iwqr lr zeytp oibxedy `cqg ax oda xikn didy ,eid miryxåúåðîåàî ãøé
.dwfg el yi Ð da wifgn aeye Ð÷ìçù ïáab lr s` .mc` lkk od ixd Ð eia` iqkpa cer lczyn oi`e dy` `ypy oebk ,epgley lr cer jenq oi`e ,eia`n biltd Ð

.df lr df dwfg odl yi Ð dfn df ebltedy oeik ,jpd .'ek oad `le oad iqkpa a`d `le ,dlra iqkpa dy`l `le ,ezy` iqkpa dwfg yi`l `l (` ,an lirl) opzcà÷ìñ
ìéçà éìåçà àðéîà êúòã.lign `lc ol rnyn `w Ð dwfg iediz `le ,xrxr `l jkitle ,mipy ylya lk`y zexit oac iab a`d Ðàèéùô äùøâúðù äùà àìàÐ

.zegnl odl dide ,df z` df oi`pey ixdy ,diqkpa wifgn dlra oke ,dlra iqkpa zwfgnc
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ïìá÷`wtp i`nc :dniz .izixg` `rx` dil zi`c ab lr s` Ð cirn epi` dl ixn`

,del ly z` sixhwe olaw iz` Ð olaw ly z` sixhe deln iz` i`c ?dpin

`rx` `idde ,zipepia olawl yiy oebk :xnel d`xp oi`e izixg` `rx` dil zi`c oeik

Ð zixeaif `id dell dil zi`c izixg` `rx` la` ,zipepia inp dilr cirdl dvexy

`lc ,ely z` sixhe deln `aiyk ciqtnc

deln ok m`c .zixeaifn `l` zeabl el didi

`rx` dil zi` elit` dell ciri `l inp

epi`c rnyn oipr lka ,cere .df oiprk izixg`

`id oia zipepia `id oia biltn `lc ,cirn

,hn oihib) "oiwfipd"a oeir jixvc ,cere .zixeaif

`l` dell oi` m`c mzd gkenc d`xpc (a

.zixeaif `l` el ozi `l olaw mb Ð zixeaif

,dell cirn epi` olawc `nrh epiidc ,d`xpe

meyn Ð izixg` `rx` dil zi`c ab lr s`

`pica dilr mwinl `zlin dil `gixhc

`l Ð daxd zerwxw dell eidiyke ,`piice

on zeabl lekie li`ed ,olawd on delnd dabi

lka dell cirn deln la` .dgeexda deld

zipepia `id dilr cirny dze` elit` ,oipr

zipepia itelgi` meync ,zixeaif izixg`e

dey el yi mewn lknc ,xwy ciri `l zixeaifl

oizrny dlekc izixg` `rx` ,inp i` .deya

.xn`w ea `veik Ð

:opiqxb ikdïåâëÐ dced epipta xn`wc

,one` oa ,qix` oa :yexit

oa la` dwfg el oi` one` ikd meyne .olfb oa

hyk ,dwfg el yiia`l ziced icic inw :ore

jpin" xn` ira i`c ,ebina on`p Ð el zxkny

d`cedc ,dwfg el oi` Ð olfb oa la` ."dzpaf

ice`c e`l i`c ,`id d`ced e`l olfbl dcedy

dixngle dil ihnn ded Ð el dxkny dil

,"micr ixn`wc oebk" opiqxb `l la` .xeegyl

micr `ki` i` `dcdpaf dipinc dil ice`c

.mipn`p edi ediiteb qix`e one` ok m` Ð

dnl one` oa qix` oa ,micr `ki`c oeik :cere

.mz epiax .icdq `ki`c oeik ,ediicia dl opinwen inp dwfg `la ?wifgdl mikixv

íéîòôepiaxl dniz Ð dea`c `a`c `zprha iz`wc oebk dwfg el oi` olfb oa oay

i` `nlc :xninl dil dede ,yxeil oipreh `d ?dwfg el oi` i`n`c :wgvi

wgvi epiaxl d`xpe "jpin dzpiaf xcd `p`" oirh ded ,olfb oa epiidc ,miiw eia` ded

.olfbd ia` `edc dea`c `a`c `zprha iz`wc oebk .dwfg el yi olfb oay minrt :qxbc

lkn Ð olfbd eia` epiidc ,dwfg el oi`y in cia dzidy ab lr s`c ol rnyn `we

minrt" dpey`x `qxib ayiil yie .eia` ia` ly dzidy xn`y oeik ,dwfg el yi mewn

:xne`e ,dea`c `a`c `zprha `z`c oebk :dyexit ikde ,"dwfg el oi` olfb oa oac

jpin dzpaf xcdc `zi` m`c .eia` olfbd el dgipdy ,olfbd oa epiidc ,eia` el xn`y

i`d ik yxeil opiprh `lc :wgvi epiaxl d`xp ,inp i` ."`piaf `p`" dil xn` ded Ð

`xza `aa) "ziad z` xkend" seqa xn`c ikid ik .`id `giky `lc `zlinc ,`peeb

:lirl xn`wc `de .`id `giky `lc `zlinc meyn ,eqp`p inzil opiprh `lc (a ,r

,daxc`e ."dced epipta" xn`c meyn `wec epiid Ð dwfg el yi one` oa olfb oa [oa]

zepne` zxeza `xwrinc oeik ,dwfg el oi` Ð ikd e`l `d :rnync ,gikedl yi myn

.dicil `z` zeplfbe zeqix`e

ãøécxiy xg`l el ozpy milk oze`n :yxtl epivn Ð dwfg el yi ezepne`n

el epzpy milk oze` elit` ,inp i` .ezeqix`n cxiy qix`c `inec ,ezepne`n

mxifgny zelibx `edy jk lk ezepne` xg` edyy `ede ,one` oiicr didy drya

epiid Ð "dced epipta" xn` ik ,dwfg el yic lirl xn`c inp one` oac d`xpe .milral

xn` ira i`c ebina on`p `diy d`xp oi` Ð ikd e`l i`c .eia` zen xg` ddyy xg`

.on`p did `l Ð "jnn dizgwl" inp oirh i`c ,"icia `ed gewl"

zyxebn

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

ïìa÷¯éøîà ;ãéòî Bðéà :dì éøîàå ,ãéòî :dì éøîà ©§¨¨§¦¨¥¦§¨§¦¨¥¥¦¨§¦
ãéòî dì¯ãéòî Bðéà dì éøîàå .éîc áøòk¯àçéðc ¨¥¦§¨¥¨¥§¨§¦¨¥¥¦§¦¨

éàî ,áBç ìòa éúà éëc ,eäééåøz déãéa eåäìc déì¥§¤¡¦¥©§©§§¦¨¥©©©
ïa ,ä÷æç Bì ïéà ïneà :ïðçBé éaø øîà .ìé÷L éòác§¨¥¨¥¨©©¦¨¨¨¥£¨¨¤
ñéøà ïa ,ä÷æç Bì ïéà ñéøà ;ä÷æç Bì Lé ïneà¨¥£¨¨¨¦¥£¨¨¤¨¦
Bða ïa ,ä÷æç ïäì ïéà ïìæb ïáe ïìæb ;ä÷æç Bì Lé¥£¨¨©§¨¤©§¨¥¨¤£¨¨¤§
àzðòèa eúà éà ?éîã éëéä .ä÷æç Bì Lé ïìæb ìL¤©§¨¥£¨¨¥¦¨¥¦¨§©©§¨

ïBäeáàc¯ðä eléôààzðòèa eúà àìc éà ,àì éîð C ©££¦¨¨©¦¨¦§¨¨§©©§¨
ïBäeáàc¯!éîð ïìæb ïa eléôà¯à÷c ,àëéøö àì ©££¦¤©§¨©¦¨§¦¨§¨

ðä ;"Bì äãBä eðéðôa" :íéãò éøîàøîéîì àkéà ,C ¨§¦¥¦§¨¥¨¨¨¦¨§¥©
,ïîéäî àì éîð éãBàc áb ìò óà ,éàä .éøîà à÷ àèLe÷§¨¨¨§¦©©©©§¥©¦¨§¥©

,àðäk áøãkäåä ,déì éãBàc åàì éà :àðäk áø øîàc ¦§©¨£¨©£©©¨£¨¦¨§¥¥£¨
ì déøîçìå déì éèîîeléôàL íéîòt :àáø øîà .øååçL ©§¥¥§©£¨¥§©§¨¨©¨¨§¨¦¤£¦

à÷c ïBâk ?éîã éëéä .ä÷æç Bì ïéà éîð ïìæb ìL Bða ïa¤§¤©§¨©¦¥£¨¨¥¦¨¥§§¨
éaø øîà ?ïìæb éîã éëéä .deáàc àaàc àzðòèa éúà̈¥§©©§¨§©¨©£¥¦¨¥©§¨¨©©¦
àcñç áøå ;àúeðìæâa Bæ äãN ìò ÷æçeäL ïBâk :ïðçBé¨¨§¤§©©¨¤§©§¨¨§©¦§¨
.ïBîî é÷ñò ìò úBLôð ïéâøBäL ,éðBìt úéác ïBâk :øîà̈©§§¥§¦¤§¦§¨©¦§¥¨

Búeðneàî ãøé ,ä÷æç Bì ïéà ïneà :ïðaø eðz¯Lé ¨©¨©¨¥£¨¨¨©¥¨¥
Búeñéøàî ãøé ,ä÷æç Bì ïéà ñéøà ;ä÷æç Bì¯Lé £¨¨¨¦¥£¨¨¨©¥£¦¥

äLøbúpL äMàå ,÷ìçL ïa ;ä÷æç Bì¯ïä éøä £¨¨¥¤¨©§¦¨¤¦§¨§¨£¥¥
éøèöéà ÷ìçL ïa àîìLa .íãà ìk øàLk,C ¦§¨¨¨¨¦§¨¨¥¤¨©¦§§¦

ïì òîLî÷ ,déab ìéçà éìeçà àðéîà Czòã à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨©¥©¥©¥¨©§©¨
!àèéLt äLøbúpL äMà àlà ;àìc¯,àëéøö àì §¨¤¨¦¨¤¦§¨§¨§¦¨¨§¦¨

úùøåâîá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

אגרות קודש

 ב"ה,  ערב חג הסוכות, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר משה מאיר שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו בו כותב ע"ד התיסדות ועד טהרת המשפחה בשכונת ברייטאן ביטש לבנין מקוה 

כשרה, ומבקש שאבוא בדברי זירוז לבני מחנם שיחיו.

בשמחה הנני ממלא בקשתו, ומוסג"פ הקול קורא שלי ובודאי בהשתדלות הנכונה יעזרם השי"ת 

להוציא מחשבתם הטובה מהכח אל הפועל בהקדם האפשרי.

בברכת חג שמח.
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.zegnl odl dide ,df z` df oi`pey ixdy ,diqkpa wifgn dlra oke ,dlra iqkpa zwfgnc
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ïìá÷`wtp i`nc :dniz .izixg` `rx` dil zi`c ab lr s` Ð cirn epi` dl ixn`

,del ly z` sixhwe olaw iz` Ð olaw ly z` sixhe deln iz` i`c ?dpin

`rx` `idde ,zipepia olawl yiy oebk :xnel d`xp oi`e izixg` `rx` dil zi`c oeik

Ð zixeaif `id dell dil zi`c izixg` `rx` la` ,zipepia inp dilr cirdl dvexy

`lc ,ely z` sixhe deln `aiyk ciqtnc

deln ok m`c .zixeaifn `l` zeabl el didi

`rx` dil zi` elit` dell ciri `l inp

epi`c rnyn oipr lka ,cere .df oiprk izixg`

`id oia zipepia `id oia biltn `lc ,cirn

,hn oihib) "oiwfipd"a oeir jixvc ,cere .zixeaif

`l` dell oi` m`c mzd gkenc d`xpc (a

.zixeaif `l` el ozi `l olaw mb Ð zixeaif

,dell cirn epi` olawc `nrh epiidc ,d`xpe

meyn Ð izixg` `rx` dil zi`c ab lr s`

`pica dilr mwinl `zlin dil `gixhc

`l Ð daxd zerwxw dell eidiyke ,`piice

on zeabl lekie li`ed ,olawd on delnd dabi

lka dell cirn deln la` .dgeexda deld

zipepia `id dilr cirny dze` elit` ,oipr

zipepia itelgi` meync ,zixeaif izixg`e

dey el yi mewn lknc ,xwy ciri `l zixeaifl

oizrny dlekc izixg` `rx` ,inp i` .deya

.xn`w ea `veik Ð

:opiqxb ikdïåâëÐ dced epipta xn`wc

,one` oa ,qix` oa :yexit

oa la` dwfg el oi` one` ikd meyne .olfb oa

hyk ,dwfg el yiia`l ziced icic inw :ore

jpin" xn` ira i`c ,ebina on`p Ð el zxkny

d`cedc ,dwfg el oi` Ð olfb oa la` ."dzpaf

ice`c e`l i`c ,`id d`ced e`l olfbl dcedy

dixngle dil ihnn ded Ð el dxkny dil

,"micr ixn`wc oebk" opiqxb `l la` .xeegyl

micr `ki` i` `dcdpaf dipinc dil ice`c

.mipn`p edi ediiteb qix`e one` ok m` Ð

dnl one` oa qix` oa ,micr `ki`c oeik :cere

.mz epiax .icdq `ki`c oeik ,ediicia dl opinwen inp dwfg `la ?wifgdl mikixv

íéîòôepiaxl dniz Ð dea`c `a`c `zprha iz`wc oebk dwfg el oi` olfb oa oay

i` `nlc :xninl dil dede ,yxeil oipreh `d ?dwfg el oi` i`n`c :wgvi

wgvi epiaxl d`xpe "jpin dzpiaf xcd `p`" oirh ded ,olfb oa epiidc ,miiw eia` ded

.olfbd ia` `edc dea`c `a`c `zprha iz`wc oebk .dwfg el yi olfb oay minrt :qxbc

lkn Ð olfbd eia` epiidc ,dwfg el oi`y in cia dzidy ab lr s`c ol rnyn `we

minrt" dpey`x `qxib ayiil yie .eia` ia` ly dzidy xn`y oeik ,dwfg el yi mewn

:xne`e ,dea`c `a`c `zprha `z`c oebk :dyexit ikde ,"dwfg el oi` olfb oa oac

jpin dzpaf xcdc `zi` m`c .eia` olfbd el dgipdy ,olfbd oa epiidc ,eia` el xn`y

i`d ik yxeil opiprh `lc :wgvi epiaxl d`xp ,inp i` ."`piaf `p`" dil xn` ded Ð

`xza `aa) "ziad z` xkend" seqa xn`c ikid ik .`id `giky `lc `zlinc ,`peeb

:lirl xn`wc `de .`id `giky `lc `zlinc meyn ,eqp`p inzil opiprh `lc (a ,r

,daxc`e ."dced epipta" xn`c meyn `wec epiid Ð dwfg el yi one` oa olfb oa [oa]

zepne` zxeza `xwrinc oeik ,dwfg el oi` Ð ikd e`l `d :rnync ,gikedl yi myn

.dicil `z` zeplfbe zeqix`e

ãøécxiy xg`l el ozpy milk oze`n :yxtl epivn Ð dwfg el yi ezepne`n

el epzpy milk oze` elit` ,inp i` .ezeqix`n cxiy qix`c `inec ,ezepne`n

mxifgny zelibx `edy jk lk ezepne` xg` edyy `ede ,one` oiicr didy drya

epiid Ð "dced epipta" xn` ik ,dwfg el yic lirl xn`c inp one` oac d`xpe .milral

xn` ira i`c ebina on`p `diy d`xp oi` Ð ikd e`l i`c .eia` zen xg` ddyy xg`

.on`p did `l Ð "jnn dizgwl" inp oirh i`c ,"icia `ed gewl"
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`oifgeקי mipya cenr fn sc ± oey`x wxt`nw `aa

úùøåâî äðéàå úùøåâîdlrac ,el aexw wtq dl aexw wtq ,hb dl wxf oebk Ð

zyxebnc oeik ,xninl `ki`e .`xif iaxk ,i`ce hb dl adic cr dizepefna aiig

ick dcia ef rwxw lra dl gipde ,dizepefna aiige ,`id ezy` Ð zyxebn dpi`e

ligzdc oeikc .dwfg `iedc ol rnyn `w Ð dwfg `ied `le ,dizexitn oefizy

dl cgi `l Ð dl `pey `ede ,oiyexiba

zepefn dl ozi gxeha ik ,dizepefnl rwxw

.oic zia edeaiigiyk ,mevnvaáééç
äéúåðåæîá.dia `cib` izk`c ÐïìåëåÐ

odl oi` oxn`c lirlc jpd lke ,qix`e one`

.dwfgäéàø.dxikn icr e` ,dxikn xhy Ð

äéàø ïúééàø,`id `hiytc `zlin Ð

.dl hwp `tiq meyneäéàø àéáäù ïìæâÐ

zern ozn la` ,d`ced icr e` dxikn icr

.e`x `läéàø åúééàø ïéà,`pdk axck Ð

dxikn xhy el azky e` dil ice`c e`l i`c

m` la` .xeegyl dixngle dil ihnn ded Ð

ezii`x Ð micr ipta zern olfbd el ozp

edeilz :xn`c ,dinwl `ped axck ,di`x

iaia axc ab lr s`e .ipiaf dipiaf Ð oiafe

zern ozpya elit` `dl onwl dl iwen

`d Ð olfb dpw `l ikd elit`e ,lfbpl olfbd

`xnin iaia axc ,oizrnya onwl opixn`

,dil `xiaq `l `ped axl `xnine `id

.oizrnya ol `niiw `ped axckeïéàå
åãéá äãù ïéãéîòî,egkn `ad lkl `le Ð

.olfbn gwel e` olfb oa oebkòîùî à÷ éàî
ïìoi` egkn `ad lke olfbc ,`ped ax Ð

?dpw `le di`x ezii`xàðéðúzkqna Ð

."oiwfipd"a oihibç÷ìïå÷éø÷éñîolfbn Ð

:el xne`y .oenn iwqr lr zeytp bxed ,ieb

oiafe edeilz xn`c o`nl elit`c ,dpzn `ied `l ef dpzne .ipgipde ef rwxw `y

zexifb yly :oihiba yxtn `nrhe .dpzn `ied `l adie edeilz Ð ipiaf dipiaf

,[ifef rax` iziil lihwc lk Ð `zrivn ,lihwil lihw `lc lk Ð `ziinw] ,exfb

l`xyil miieb ilhwc oeik ,`zrivne `ziinw ;edpilhwil lihwc lk Ð `ziixza

dil `praz xgnle ,lewyil `pci`d :ixn` ,`ziixza .ipwne xnb diqpe` ab` Ð

gwelde .mpga dlfb `l` zern ozp `l `dc Ð oewixwiqd dpw `l jklde .`pica

.`zi` `nw dixnc `zeyxa izk`e ,zlfbp dpi` rwxwc Ð dpw `l epnn inp

e` dpzna e` ,onwl yxtnck ,xhy el azky ,ziad lran gwle xfg elit`e

`dc ,`ped axk ,dpw Ð ziad lral zern ozp eli`c .zern `la dxikn xhya

onwl gken ikde .lfbpl zern el ozp m` dpew did envr oewixwiq elit`

`l ikd elit` Ð 'ek oiafe edeilz dil zi`c ,`ped axc dizlin iab oizrnya

olfbn gweld zii`x oi`c oeike .gwell el dpwd oewixwiqc cgt zngnc ,gwel dpw

,di`x envr olfbd zii`x oi`c oky lk Ð ziad lran oiafe xcd ik elit` ,di`x

.ipiaf dipiaf `nipc ,olfbd on minc laiw `l mlerne ,xhyd el azk cgt zngnc

áøãî é÷åôàì :éðùîå.`ped ax `z` Ðax xn`c.dpyn `iddc dlr Ðåðù àìzerne ,"ipwe wfg" micr ipta el xn`c `l` Ð lha egwn ziad lran gwle xfgc Ð

,di`x `iady olfbc xninl `ped ax `z`e .dil ipw` i`ce Ð xhy el azk m` la` .gwell ziad lra el azk `l xhy mbe ,onwlck ipiaf dipiaf `nipc micr ipta laiw `l

.l`enyck ,di`x ezii`x oi` Ð xhya elit`äð÷ àì øèùá óà.el azk oewixwiq zni`nc Ðíééñî éáéá áøå.`ped dil xn` ongp ax xn`c `zln `da Ðáøã äéîùî
ïîçð`ped axl dil xaq Ð zern ozn `ki`c `kid lkc ,oizrnya onwlck ,`ztqez i`d dil `xiaq `l `ped ax ,edine .ezrcn df xac ongp ax da siqen didy Ð

.mzd llk iaia ax ixii` `l ediizbeltl `zi`c "oiwfipd"a oihib zkqnac ,i`w l`enye axc` e`le .ipiaf eedcåì ïéà ò÷ø÷.ecia dcy oicinrn oi` :epxn`y enk ,olfbl Ð

úåòî ìáàoiafe edeilz iaia axl dil `xiaqc `kdn opirnye .eizern ca`l olfbl dil opiqpw `le ,lfbpd el mxifgiy ,el yi Ð ef rwxw inca lfbpl olfbd el ozpy Ð

.iaia axc dil zil `ped axc onwl opixn`c epiide ,ipiaf dipiaf e`líéøåîà íéøáã äîá.zernd el ozpe ,lfbpl olfbd "el dpn epipta" micr exn`y oebk Ð el yi zernc Ð

.`xwiy micr eazke icdqn `l olfbc oewixwiqc cgt meync .zernd el ozpy epi`x ep` :xhya eazky e`åì äãåä åðéðôá íéãò åøîà ìáàepnn laiwy olfbl lfbp Ð

.olfbl zern el xifgi `l Ð el izxkne mincd epnn izlaiwy micr ilr eed epl xn` jke :dxiknd xhya eazky e` ,mincd'åë àðäë áøãëiaia axc `zlinc `pwqne Ð

.`idïéáæå åäåéìú."ip` dvex" xne`e ,mincd laiwe ,xkny cr oixeqi el eyr e` ,eze` elzy in Ðéðéáæ äéðéáæ:qxbc zi`e .lif`e yxtn `nrhe .ea xefgl lkei `le Ð

adic `kid l`eny dcen :opixn`c ,onwl gkenck ,ipwne xnb `l Ð icin lawn `lc oeikc ,dpzn `ied `l Ð dpzn la` ,xkn `wece .edeilz :azk l`ppg epiaxe .delz

.ifefùéðéà ïéáæîã ìëãxnb `l elit` ,egxk lra ipiaf dipiaf ded ikd elit`e .oiafn ded `l Ð zerna wigce qip`c e`l i` ,xken mc`y ezilhe ezia ilke mivtg aex Ð

,gwel dpew Ð xken qip`c ab lr s` ,inp ikde .gwel dpew edlek `l` ,el oikixv oi`y mixacl ,oxkne el oikixvd mixac oia xknne gwna welig dxez dpzp `ly .ipwne

.ipwne xnb `lc ab lr s` ,minc laiwe li`edäéùôðã ñðåà éðàù.ipwne xnb xninl `ki` mzdc ,ezrcn eivtg xken jk jezne ,zernl jixvy Ðéðéøçàã àñðåàîÐ

.ipwne xnb `l mzdc ,xeknl eze` oigixkny
áéø÷é
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úùøåâî.izixg` `rx` dl cgiiy oebke Ð dizepefna aiig dlra zyxebn dpi`e

ipefn dl zi`c oeikc ,dwfg [dl :mipyi mixtqa] el oi` Ð ikd e`l i`c

.onwl opixn`ck ,dlk` `wc `ed ipefn Ð

ïúééàø,ediiexz hwpc mdxa` oa oeyny epiaxl d`xp Ð ocia dcy oicinrne di`x

oi` :olfb iab ipzinl irac icii`

mzdc ,ecia dcy oicinrn oi`e di`x ezii`x

oi` `l` `pz `l i`c .ediiexz jixhvi`

di`x ezii`x oi`c `pin` ded Ð dii`x ezii`x

zern la` ,ecia dcy oicinrn oi`y `d iabl

ice`c e`l i`" `nrh `pin` ded `lc .el yi

`l` ,"xeegyl dixngle dil ihnn ded dil

`l oiafe edeilzc meyn Ð `nrh opiyxtn ded

jkld .zern el dpn elit` ,ipiaf dipiaf eed

,llk di`x ezii`x oi`c ,ediiexz ixn`w

i`"c meyn `ed `nrhc ,el oi` zern elit`c

epiaxl d`xp "olek" i`de .'ek "dil ice`c e`l

,wlg `ly oa` inp i`wc mdxa` oa oeyny

onwl xn`c ab lr s`e .dyxbzp `ly dy`e

,irac `ed ifef iielblc [dlra iqkpa dy` iab]

iielb da jiiy `l Ð d`ceda `pniwe`c oeik

`ped axl edl `xiaqc onwl rnync :cere .ifef

.irac `ed ifef iielbl xn` `lc ongp axle

ïéãéîòîåjiiy inp one` iab Ð ocia dcy

.i`pa `ed m` oebk ,dcyìáàdpw xhya

inp "dy`d on gwle xfge yi`d on gwl"` Ð

.(a ,gp oihib) "oiwfipd"a oizipzna gkenck ,i`w

zeaezk) "ieyp didy in" seqa `ipzc ,dywe

ipyl ,el dnzg `le oey`xl azk :(` ,dv

meyn `wec .dzaezk dcai` Ð el dnzge

oey`xl dnzg i` la` ,oey`xl dnzg `lc

`dc :wgvi epiaxl d`xpe xhy dazky it lr s` ,mzd gkenck ,dzaezk dcai` `l Ð

oipwd xg`y oeikc ,oipwd xg`y di`xd xhya cinrdl yi Ð dpw xhya ax xn`wc

oipw `la dpzn xhya ixiin zeaezkc `idde .dpw Ð jk lk egk dztiiy ,xhy dzyr

enke ,oihibc sxez iab "enzg" enk ,xnb oeyl Ð mzdc dnzg ,inp i` .xhy `l` xg`

.dt lra dzvxzpe gwn dxnby :xnelk ,(` ,q oihib) "oiwfipd"a "dpzip dnezg dxez"

xhy dzyry Ð dpw xhya ax xn`c `de .lra ly xhyae ,ynn dnzg Ð inp i`

:(` ,gp my) "oiwfipd"a xn`c ,l`enyc `nrhk axc `nrhc xazqne .dnya dxikn

`aac `nw wxta xn`c ,dinrhl l`enye .zeixg` el aezkzy cr dpw `l xhya s`

ixg` :xaq axe .xknne gwn ixhya xteq zerh e`l zeixg` :(` ,ci) `rivnzerh ze

`dn ,ipiaf dipiaf oiafe edeilz :xn`c `ped axl jixt onwlc :dyw zvw la` .`ed xteq

l`enyn dil dyw i`n Ð zeixg`a xacd ielz i`e ,dpw `l xhya s` :l`eny xn`c

?axn itháøåopixn`ck ,bilt iaia ax `dc ,oeyld dyw zvw Ð 'ek da miiqn iaia

.dpna `le ,dceda `l` ikda ixiin `l `ped axe ,onwl

`nili`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc `xza `aa(iriax meil)

`l`ady`dy ote`,úLøBâî dðéàå úLøBâîzyxebn wtq xnelk §§¤¤§¥¨§¤¤
dlra iqkpa dwfg dl oi`y mixaeq epiide ,dlran sqep hb dkixve
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dpnn lk`zy rwxwd z` dl cgiiy okzi `l` ,dl dxkny dgiken
oeik `l` ,ok mixne` oi`y `ziixad dycige ,dl aiigy zepefnd xeriyk

mevnvae gxeha zepefn dl ozepe ,dze` `pey `ed i`cea dyxbl ligzdy
.dl zcgeind rwxwn zexit lek`l dl gipn epi`e ,oic zia edeaiigiy itk

dpyna mix`eand dwfg ipica sqep oic d`ian `xnbd(.an lirl):áø øîà̈©©
àðeä éì øîà ,ïîçð,[ongp ax ly exiag ,`ped ax `ed-]ïlekel` lk - ©§¨¨©¦¨¨

,mda `veike miqix` ,mitzey ,mipne`k ,dwfg mdl oi`y dpyna x`azpy
dxwna,äéàø eàéáäLdi`x e`iad `ly s` ,dxikn xhy e` micrk ¤¥¦§¨¨

,xkenl zern epzpyïéãéîòîe ,äéàø ïúééàød z`ïãéa äãN,mpi`y itl §¨¨¨§¨¨©£¦¦¨¤§¨¨
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ïéãéîòî ïéàåd z`,Bãéa äãN,cgt jezn dzid xkend z`cedy oeik §¥©£¦¦¨¤§¨
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dpewd,ìèaaezkl mikqde ,ely dpi`e qpe`a dilran dlhp olfbdy oeik ¨¥

`vnp zern el ozp `l mby oeike ,iebdn ecgt iptn wx dpewl xhy

gkeny oeike .dpzn dpi` qpe`a dpzne ,dpznk zaygp xhyd zaizky
zii`xy oky lk ,di`x dpi` olfbd on gweld `iany di`xy dpyndn
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,dvxzpyéðéáæ déðéáæe .dlhal leki epi`e dxikn ezxikn -,àîòè éàî §¦¥§¦¥©©§¨

cLéðéà ïéaæîc ìk,xken mc`dy ziad ilke mivtgd aex -ñéðàc åàì éà ¨¦§©¥¦¦¦©§¨¦
,eikxvl m`ivedl ick zernl wewfe qp`py `l m` -ïéaæî äåä àì`l - Ÿ£¨§©¥

,mxken didéðéáæ déðéáæ éëä eléôàåxnb `l m` mb ,ok it lr s`e - ©£¦¨¦§¦¥§¦¥
xkeny mewn oia dxezd dwlig `ly oeik ,dxikn ezxikn xeknl ezrca
qpe` jezn xken m` oicd `ede ,gxkd jezn xkeny mewn oial oevx jezn
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וכיון אשר בכל עניני קדושה, ככל שיהי' המצב גם טוב, תמיד יש מקום להוסיף, כיון שקשורים 

בהקב"ה שהוא אין סופי, תקותי חזקה שיתחזקו לא רק בעניני תפלה אלא גם בעניני לימוד התורה ברבים 

הן בנגלה והן בחסידות בכל יום, ובש"ק בהוספה בלימוד תורת החסידות, כמובן ע"פ המבואר בזה בכתבי 

האריז"ל.

והרי פסקו רז"ל אשר שמא גרים, ולבית המדרש ולבית הכנסת לשאת השם חב"ד בצדק - לתהלה 

ולשם ולתפארת )עיין לקוטי תורה לרבנו הזקן פרשת תבוא סוף ד"ה היום הזה ה"א מצוך וגו' בכל לבבך 

ובכל נפשך(,

יקויים  עדי  מדרשות,  ובתי  כנסיות  בתי  כל  על  הנ"ל  בכל  וישפיע  חי'  דוגמא  שישמש  רצון  ויהי 

היעוד, עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל, בביאת משיח צדקנו.

בכבוד ובברכת חג שמח.

קמשך מעמוד הק
אגרות קודש
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weqtdy `ziixad zyxec ,'EPaixwi' weqtd zligzaBúBà ïéôBkL ãnìî ©§¦¤§©¥¤¦
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:`xnbd dgec .`id dxikn ditk zngn dxikny ,`ped ax ly enrh
íúä éðàL àîìãåoeik ,dpey oicd oaxway okzi ixde -déì àçéðc- §¦§¨©¦¨¨§¦¨¥

ick oaxwd zaxwda el aehyäøtk déì éåäéúcxtkzi jk ici lry - §¤¡¥¥©¨¨
dxikna la` .mly ala aixwdl dvxzd i`cea edetky xg` okle ,e`hg

.jkl edetkyk xeknl dvxzn epi`y okzi qpe`a
:`ziixad jyndn `ped ax ixacl mrh `iadl dqpn `xnbdàlàåyi §¤¨

gikedl,àôéqî,epipy myezepaxwa xen`d oickøîBà äzà ïks` ¦¥¨¥©¨¥
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(.fry ,éðà äöBø' øîàiL ãò BúBà ïéôBkmc` etk m`y x`eane ,'dyxbl ¦©¤Ÿ©¤£¦
cr edetk m` o`k s`e ,epevxl dyrpk df ixd 'jka ip` dvex' xn`y cr

.dxikn ezxikne dvxzpy aygp xeknl dvexy xn`y:`xnbd dgec
,íúä éðàL àîìãåz` `ivedl eze` miteky epwz minkgy mewna §¦§¨©¦¨¨

meyn ,jk myl ezetkl jixvy s` el` oiyexiba dvexy ,ezy`äåöîc§¦§¨
eilrìíéîëç éøác òBîL.dyxbl eilr eeivy ¦§©¦§¥£¨¦

:`ped ax ixacl xg` mrh d`ian `xnbdlà,àxeknl edetk m`y df oic ¤¨
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ïB÷éø÷éqî,epbxdi `ly ick el dpzp rwxwd lray ,gvex iebn -øæçå ¦¦§¦§¨©

dpewdúéaä ìòaî ç÷ìå,ef rwxw ly,ìèa Bçwîxkend el dxkny oeik §¨©¦©©©©¦¦¨¨¥
.iebd cgtn qpe`aå,`ped axl dywéànàixd ,lha egwnàîéð énð íúä §©©¨¨©¦¥¨

,xnel lkep my mb -éð÷îe øîb déñðBà ábà,xeknl edeqp`y ab`y - ©©§¥¨©©§¥
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oifge` mipy` cenr gn sc ± oey`x wxt`nw `aa

åúåà áéø÷éazkinl ivne "epaixwi minz xkf" lirl aizk `dc ,`xizi `xw Ð

."'d iptl epevxl cren ld` gzt l` epaixwi"åúåà ïéôåëù ãîìîdn aixwdl Ð

.xcpyéðà äöåø øîàéù ãòoixeqi jezn xn`c cr ,eze` oitekc `kid :`nl` Ð

xn` m` ,ipiafl oicd `ede .aixwdl eala xnbc ,"epevxl" dia `pixw Ð "ip` dvex"

.zepwdl eala xnbc ,ipiaf ied Ð "ip` dvex"

äøôë äéì éåäéúãÐ "ip` dvex" xn` ike Ð

.xn`w mly ala i`ceéèéâá øîåà äúà ïëå
íéùðel`e :(` ,fr zeaezk) opzc jpda Ð

lrae ,oigy dken :`ivedl eze` oiteky

xn`iy cr eze` oikne oitekc .qetilet

.rnyn ezrcn Ð "ozpe"c ,"ip` dvex"àîìã
eala xnb Ð "ip` dvex" xn` ik ,inp mzd Ð

edeaiigy xg`n ,ciarw devnc ,dyxbl

.`ivedl minkgàìà`xaqn `ped ax Ð

,ipwne eala xnb mixeqi jeznc ,xn`w dicic

,zern ozne mixeqi Ð izxz `ki`e li`ed

.icin ciqtn `lcäùåòîä èâoiteky Ð

Ð `ed l`xyia m` .`ivedl lral eze`

dvex" xn`c oebke ,l`xyi edetky ,xyk

."ip`ìåñô íéåâádvex" xn`c ab lr s`e Ð

l`xyiac dywnc dizrc `wlq `we ."ip`

,minkg ixac renyl devnc meyn xyk

diqpe` ab` ,devn `kilc oeik Ð leqt iebae

,`ped axl `iywe .yxbne dpwne xnb `l

.diqpe` ab` ipwn `l Ð devn `kilc oeikc

íéåâáå,mieb ici lr etekl mivex ep` m` Ð

miebl ep` micnln Ð xyk hbd didie

.jl xne` l`xyiy dn dyr :el exn`iy

.minkg ixac renyl devn inp `zydcíúä
ùøâîå øîâ äéñðåà áâà àîéð éîð`dc Ð

inc lawny ,ipiafc `inec ,icin ciqtn `l

inp hb `lae ,ez`pey ezy`y oeikc .edcy

dxizdl `l` epi` df hbe ,elv` cenrz `l

melk ciqtn `l Ð mixg`líéåâá åìéôà
øùëciqtn `lc ,yxbe xnb diqpe` ab`c Ð

.ziyixtck ,icinìåñôdlawe dci dhyt m` ,edine .xg` hb dkixve ,opaxcn Ð

.dfne dfn hb dkixv Ð xg`n oiyecwéåâ ãéá äîöò äìåúåzepfle el sipgdl Ð

.dyxbl dlra z` gixkiy cr ,enräéñðåà áâà àîéðlra ipwne xnb ,oewixwiqc Ð

.oiafe edeilz epiidc ,icin ciqtn `le ifef dil aidic oeik ,ziadàëéäã ìàåîù äãåî
éæåæ äéì áéäéãifef dil adi ziad lran gwle xfgyk ,oewixwiqd on gweld df Ð

zern `la la` .oiafe edeilz epiidc ,ipwne xnb ifef lawnc ab`c Ð ziad lral

`l Ð aidie edeilz la` ,xn`w oiafe edeilz inp `ped ax `dc ,ipwne xnb `l Ð

.dpzn iedìéòì íééñîã éáéá áøìådi`x `iady olfb :xn`c ,ongp axc dizlina Ð

olfbl el yi zern la` :iaia ax siqe`e .ecia dcy oicinrn oi`e ,di`x ezii`x oi` Ð

,dpw `l Ð zern lfbpl olfbd ozp elit`c iaia axl dil `xiaq `nl` .lfbpl ozpy

e` oewixwiqd ozp i`c ,oewixwiqc dpyn jdl oicd `ede .ipiaf ied `l oiafe edeilzc

.`ped axl `iywe ,dpw `l Ð dcyd inc zern ziad lral epnn gweldàøîéî
àåämeyn xne` didy Ðdl xn` ded i`e .`ziixa `le dpyn `l dpi`e ,mixg`

zinxw `xab` `xab :`xnb xcdn ded Ð diytpc dinyn iaia ax?.dinza
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àîéìéàaidie edeilz elit` ,xnb `kdn i` :xn`z m`e Ð eze` aixwi `ipzc `dn

dvex wgvi epiax dide dpzn dpi`c gken oewixwiqc `idde ,ied dpzn inp

miyp ihibne .dxtkd dpewe ,oaxwd zgz dxtk el yi `dc ,xkn enk ied `kdc :uxzl

i` la` .dpere zeqk x`yn jk ici lr xhtpy ,xkn enk inp ied ediipin xnbinl irac

oick `ly dyern hb ok m`c ,ok xnel xyt`

xn` (a ,gt oihib) "yxbnd"ae ,xyk `di inp

xac lkc :wgvi epiax uxize .leqtc l`eny

`kde ,xkn enk ied Ð zeyrl aiiegn `edy

aiegn inp onwle ,oaxw `iadl aiegn `ed ixd

oiteky edpda ixiinc ,ezy` z` yxbl `ed

enk ded Ð oick `ly la` .`ivedl oze`

.dpzn `ied `lc ,aidie edeilz

áéø÷éinc `l Ð eze` oiteky cnln eze`

drax` gbpy xey" wxta xn`c `dl

ze`hg iaiig :(` ,n `nw `aa) "dynge

oeikc meyn ,oze` oipkynn oi` zeny`e

`wecc .ipekyn ira `l Ð ez`w dxtklc

ira `l `hg lr ze`ay zeny`e ze`hg

.dxtk el didi `hg eze`ny dvexy ,ipekyn

`de .mixtkn opi` dacp e` xcp Ð `kd la`

epiid Ð dxtk dil iedizc dil `gip :xn`wc

.`yi eper excp mlyi `l m`y ,xcpy dnn

`neiae (` ,e) migafae mipdk zxeza xn`c `de

`d Ð dyr iaiig lr zxtkn dlerc (` ,el)

oexec dlerc (a ,f) migafc `nw wxta xn`

`raiwn ,zxtkn `itewn Ð zxtkn `le `id

.zxtkn `l

àìàÐ ipwne xnb diqpe` ab`c `ed `xaq

ab`c opirci `xaqnc oeik :xn`z m`e

oaxw iab `xw jixhvi` i`n` ,ipwne xnb diqpe`

`xw e`l i`c :xnel yie ?eze` oitekc azkinl

epi`c oeik ,ipwne xnbc ab lr s` :`pin` ded Ð

iabl `ed leqt Ð diitk ici lr `l` dvxzn

oaxwdy ol rnyn `w ,`ed miryx gafc ,gafn

.dvxpèâÐ leqt miieba xyk l`xyia dyern

miyxtn yie ."jl xne` l`xyiy dn dyr" el mixne`e eze` oihaeg miiebae :miiqn `tiqa

m`c ,d`xp oi`e .'ek el mixne`e eze` oihaeg Ð leqt miieba cvik :`yixc `yexit iedc

:ipzwc ,`yixn diriiqil Ð `tiqn `kd dil jixtc` okxnb diqpe` ab`c ,xyk l`xyiae

,inp mieba ok m`c Ð minkg ixac renyl devnc meyn xyk l`xyiac `niz ike .ipwne

:xn`w ikdc wgvi epiaxl d`xpe minkg ixac zeyrl eze` oihaeg `de ?leqt i`n`

zeklda yxtn oke ."jl xne` l`xyiy dn dyr" el xne`y oebke Ð xyk inp miiebac

ipelty dn dyr" el xne`e eze` oihaeg miiebae :ipzwc ,`ztqeza gken ikde .zelecb

mdl xne` `edy ,`ed xyke ,eze` oihaeg mkg `edy ipelt iax it lrc rnyn ."jl xne`

miieb dyrnk dyry l`xyi :xn` ax ,mzd xn`wc ,oihibc inlyexia rnyn oke .ehaegl

,leqt l`xyi dyrnk eyry miieb :`iig iax `pz ."qpxtn ipi`e of ipi`" xne`a Ð xyk

el xne`e eze` oihaeg miiebae :ok dxn` oizipzn `cd ."qpxtn ipi`e of ipi`" xn` elit`e

:(a ,gt) oihiba xn`c `de ."jl xne` ip`y dn" `le ,"jl xne` l`xyiy dn dyr"

iptlc ,miieb iptl epiid e`l Ð l`xyi ipiic it lr ieyirdy oeik ,miieb iptl `le "mdiptl"

.miieb ipiic it lr dyrp ieyirdyk epiid miiebøáãoeikc Ð xyk miieba elit` dxez

,leqt Ð dyrn oick `ly i` ,inp l`xyiac .`ivedl eze` oiteky oze`k ,miyrn oicac

exfbc :xnel yie `ivedl eze` oitek eid minkg mbe ,dcar oicac oeikc ?dlra cin dnvr zrwtne ieba dlez m` dpin `wtp i`ne :xn`z m`e .(a ,gt oihib) "yxbnd"a l`eny xn`ck

?leqt i`n` :`ped axl dil dywz Ð edpip ieyir ipa e`l miiebe ,miieb iptl `le "mdiptl" meyn ,dxez xac leqt iebac "yxbnd"a yxtnc `nrh `eddl :xn`z m`e .oick `ly eh` oick

?`iyxyn axc `kd iziin i`n`e :xn`z m`e .lirl ziyixtck ,dpzn enk ied oick `lye ,oick `ly ied Ð epzep miieb ziitk ici lry oeik :xnel yie yxbne xnb diqpe` ab`c `nip

e`l i`e ?leqt i`n` miieba :dil jixtc .el uxzn ,ieyir ipa miieb aiygc ,dywnd zxaq itlc :xnel yie `id `zeca `iyxyn axc `dc mzd xn` `dc ,iiezi`l dil ded mzdc `edd

.`iyxyn axck dil ipyn ezxaqle .dpzn enk iedc ,icin `le jixt ded `l Ð edpip ieyir iracàä`lc rnync :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð epy `l ax xn` dlr xnzi`

aidic `kid l`eny dcene xn`wc :dywd cere ?i`d il dne i`d il dn Ð ipwne xnb diqpe` ab`c oeike .`l Ð "ipwe wfg jl"a la` ,xhya `l` ipiaf dipiaf oiafe edeilz `ped ax xn`

deilz `de ?i`n`e ,ifef aidi `l elit` ipw axlc rnyn ,ifef:xaq l`enye .xhy ciar ded `l Ð ifef aidic e`l i`c :ax xaqwc ,l`enye ax ibilt ikdac uxize dpzn ied `l aidie e

.miqkp zeixg` el aezkiy cr :(` ,gp my) "oiwfpd"a xn`ck ,lawn did `l zeixg` la` ,xhy ciar qpe` zngncøîà,edeilz hwp `wec e`l Ð ipiaf dipiaf oiafe edeilz `zkld `ax

yxitck ,ipiaf` `rcen [opiazkc] `ped axk ol `niiwc ,ipiaf eed `l Ð `rcen xqn m`e .ipiaf eed (a ,n lirl) `qicxtc dyrn `edd ik ,oenn qpe` zngn `l` oixeqi `la elit`c
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åúåà áéø÷éazkinl ivne "epaixwi minz xkf" lirl aizk `dc ,`xizi `xw Ð

."'d iptl epevxl cren ld` gzt l` epaixwi"åúåà ïéôåëù ãîìîdn aixwdl Ð

.xcpyéðà äöåø øîàéù ãòoixeqi jezn xn`c cr ,eze` oitekc `kid :`nl` Ð

xn` m` ,ipiafl oicd `ede .aixwdl eala xnbc ,"epevxl" dia `pixw Ð "ip` dvex"

.zepwdl eala xnbc ,ipiaf ied Ð "ip` dvex"

äøôë äéì éåäéúãÐ "ip` dvex" xn` ike Ð

.xn`w mly ala i`ceéèéâá øîåà äúà ïëå
íéùðel`e :(` ,fr zeaezk) opzc jpda Ð

lrae ,oigy dken :`ivedl eze` oiteky

xn`iy cr eze` oikne oitekc .qetilet

.rnyn ezrcn Ð "ozpe"c ,"ip` dvex"àîìã
eala xnb Ð "ip` dvex" xn` ik ,inp mzd Ð

edeaiigy xg`n ,ciarw devnc ,dyxbl

.`ivedl minkgàìà`xaqn `ped ax Ð

,ipwne eala xnb mixeqi jeznc ,xn`w dicic

,zern ozne mixeqi Ð izxz `ki`e li`ed

.icin ciqtn `lcäùåòîä èâoiteky Ð

Ð `ed l`xyia m` .`ivedl lral eze`

dvex" xn`c oebke ,l`xyi edetky ,xyk

."ip`ìåñô íéåâádvex" xn`c ab lr s`e Ð

l`xyiac dywnc dizrc `wlq `we ."ip`

,minkg ixac renyl devnc meyn xyk

diqpe` ab` ,devn `kilc oeik Ð leqt iebae

,`ped axl `iywe .yxbne dpwne xnb `l

.diqpe` ab` ipwn `l Ð devn `kilc oeikc

íéåâáå,mieb ici lr etekl mivex ep` m` Ð

miebl ep` micnln Ð xyk hbd didie

.jl xne` l`xyiy dn dyr :el exn`iy

.minkg ixac renyl devn inp `zydcíúä
ùøâîå øîâ äéñðåà áâà àîéð éîð`dc Ð

inc lawny ,ipiafc `inec ,icin ciqtn `l

inp hb `lae ,ez`pey ezy`y oeikc .edcy

dxizdl `l` epi` df hbe ,elv` cenrz `l

melk ciqtn `l Ð mixg`líéåâá åìéôà
øùëciqtn `lc ,yxbe xnb diqpe` ab`c Ð

.ziyixtck ,icinìåñôdlawe dci dhyt m` ,edine .xg` hb dkixve ,opaxcn Ð

.dfne dfn hb dkixv Ð xg`n oiyecwéåâ ãéá äîöò äìåúåzepfle el sipgdl Ð

.dyxbl dlra z` gixkiy cr ,enräéñðåà áâà àîéðlra ipwne xnb ,oewixwiqc Ð

.oiafe edeilz epiidc ,icin ciqtn `le ifef dil aidic oeik ,ziadàëéäã ìàåîù äãåî
éæåæ äéì áéäéãifef dil adi ziad lran gwle xfgyk ,oewixwiqd on gweld df Ð

zern `la la` .oiafe edeilz epiidc ,ipwne xnb ifef lawnc ab`c Ð ziad lral

`l Ð aidie edeilz la` ,xn`w oiafe edeilz inp `ped ax `dc ,ipwne xnb `l Ð

.dpzn iedìéòì íééñîã éáéá áøìådi`x `iady olfb :xn`c ,ongp axc dizlina Ð

olfbl el yi zern la` :iaia ax siqe`e .ecia dcy oicinrn oi`e ,di`x ezii`x oi` Ð

,dpw `l Ð zern lfbpl olfbd ozp elit`c iaia axl dil `xiaq `nl` .lfbpl ozpy

e` oewixwiqd ozp i`c ,oewixwiqc dpyn jdl oicd `ede .ipiaf ied `l oiafe edeilzc

.`ped axl `iywe ,dpw `l Ð dcyd inc zern ziad lral epnn gweldàøîéî
àåämeyn xne` didy Ðdl xn` ded i`e .`ziixa `le dpyn `l dpi`e ,mixg`

zinxw `xab` `xab :`xnb xcdn ded Ð diytpc dinyn iaia ax?.dinza
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dvex wgvi epiax dide dpzn dpi`c gken oewixwiqc `idde ,ied dpzn inp

miyp ihibne .dxtkd dpewe ,oaxwd zgz dxtk el yi `dc ,xkn enk ied `kdc :uxzl

i` la` .dpere zeqk x`yn jk ici lr xhtpy ,xkn enk inp ied ediipin xnbinl irac

oick `ly dyern hb ok m`c ,ok xnel xyt`

xn` (a ,gt oihib) "yxbnd"ae ,xyk `di inp

xac lkc :wgvi epiax uxize .leqtc l`eny

`kde ,xkn enk ied Ð zeyrl aiiegn `edy

aiegn inp onwle ,oaxw `iadl aiegn `ed ixd

oiteky edpda ixiinc ,ezy` z` yxbl `ed

enk ded Ð oick `ly la` .`ivedl oze`

.dpzn `ied `lc ,aidie edeilz

áéø÷éinc `l Ð eze` oiteky cnln eze`

drax` gbpy xey" wxta xn`c `dl

ze`hg iaiig :(` ,n `nw `aa) "dynge

oeikc meyn ,oze` oipkynn oi` zeny`e

`wecc .ipekyn ira `l Ð ez`w dxtklc

ira `l `hg lr ze`ay zeny`e ze`hg

.dxtk el didi `hg eze`ny dvexy ,ipekyn

`de .mixtkn opi` dacp e` xcp Ð `kd la`

epiid Ð dxtk dil iedizc dil `gip :xn`wc

.`yi eper excp mlyi `l m`y ,xcpy dnn

`neiae (` ,e) migafae mipdk zxeza xn`c `de

`d Ð dyr iaiig lr zxtkn dlerc (` ,el)

oexec dlerc (a ,f) migafc `nw wxta xn`

`raiwn ,zxtkn `itewn Ð zxtkn `le `id

.zxtkn `l

àìàÐ ipwne xnb diqpe` ab`c `ed `xaq

ab`c opirci `xaqnc oeik :xn`z m`e

oaxw iab `xw jixhvi` i`n` ,ipwne xnb diqpe`

`xw e`l i`c :xnel yie ?eze` oitekc azkinl

epi`c oeik ,ipwne xnbc ab lr s` :`pin` ded Ð

iabl `ed leqt Ð diitk ici lr `l` dvxzn

oaxwdy ol rnyn `w ,`ed miryx gafc ,gafn

.dvxpèâÐ leqt miieba xyk l`xyia dyern

miyxtn yie ."jl xne` l`xyiy dn dyr" el mixne`e eze` oihaeg miiebae :miiqn `tiqa

m`c ,d`xp oi`e .'ek el mixne`e eze` oihaeg Ð leqt miieba cvik :`yixc `yexit iedc

:ipzwc ,`yixn diriiqil Ð `tiqn `kd dil jixtc` okxnb diqpe` ab`c ,xyk l`xyiae

,inp mieba ok m`c Ð minkg ixac renyl devnc meyn xyk l`xyiac `niz ike .ipwne

:xn`w ikdc wgvi epiaxl d`xpe minkg ixac zeyrl eze` oihaeg `de ?leqt i`n`

zeklda yxtn oke ."jl xne` l`xyiy dn dyr" el xne`y oebke Ð xyk inp miiebac

ipelty dn dyr" el xne`e eze` oihaeg miiebae :ipzwc ,`ztqeza gken ikde .zelecb

mdl xne` `edy ,`ed xyke ,eze` oihaeg mkg `edy ipelt iax it lrc rnyn ."jl xne`

miieb dyrnk dyry l`xyi :xn` ax ,mzd xn`wc ,oihibc inlyexia rnyn oke .ehaegl

,leqt l`xyi dyrnk eyry miieb :`iig iax `pz ."qpxtn ipi`e of ipi`" xne`a Ð xyk

el xne`e eze` oihaeg miiebae :ok dxn` oizipzn `cd ."qpxtn ipi`e of ipi`" xn` elit`e

:(a ,gt) oihiba xn`c `de ."jl xne` ip`y dn" `le ,"jl xne` l`xyiy dn dyr"

iptlc ,miieb iptl epiid e`l Ð l`xyi ipiic it lr ieyirdy oeik ,miieb iptl `le "mdiptl"

.miieb ipiic it lr dyrp ieyirdyk epiid miiebøáãoeikc Ð xyk miieba elit` dxez

,leqt Ð dyrn oick `ly i` ,inp l`xyiac .`ivedl eze` oiteky oze`k ,miyrn oicac

exfbc :xnel yie `ivedl eze` oitek eid minkg mbe ,dcar oicac oeikc ?dlra cin dnvr zrwtne ieba dlez m` dpin `wtp i`ne :xn`z m`e .(a ,gt oihib) "yxbnd"a l`eny xn`ck
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íúñ äãùá.z`f z` xkne envrn xxia `ede ,eizecyn zg` xeknl edegixkdy Ð

.ipwne xnbe ,jk lk da yyeg epi`y ,xxia oday drx Ð xxia ezrcnc oeikcäãùá
åæ.xkn dze`e ,ef dcy xeknl edegixkd Ðéæåæ éöøà àìãÐ zernd dpn `l Ð

ied `lc oxn` `l ,ifef ivx` `le "ef dcy"a elit`e .lawn egxk lrac ezrc dlib

ihenzyi`l i`dl dil ded `lc `l` ,ipiaf

oznd" oebk ,mleray iegic meya dlezd on

e` ,"izy` `eazy cr" e` ,"xgnl cr il

.qp`d ea zerhl lekiy iegic meyàúëìäå
åæ äãùá åìéôàå éðéáæ äéðéáæ ååä åäìåëáÐ

,ihenzyi`l dil ded `le ,ifef ivx` `le

."ip` dvex" xn`c oebke ,xenb qpe` iedc

äùà àäãeiyecw lawl mc` Dgixknyk Ð

.el ycwzdleàéîã åæ äãùëutg epi`y Ð

.da m` ikøîéîà øîàåol `niiw xnelk Ð

.ikdùéã÷å äåéìúÐ oiyecw dlaw Ð

zxkeny ,ipiafl incc ,oiyecw diyecw

.dfl dnvrøîà éùà áø øá øîxkna Ð

oewz Ð dy` iab la` ,ipiaf eedc `picen

`ly dyr `edc ,oiyecw eedil `lc opax

`ly enr dyrp jkitl Ð dgixkdy obedk

dxezd onc ab lr s`c .oick `ly ,obedk

exiwtde edpixwr opax Ð oiyeciw eedil

yxtn xg` mewnae .dpzn zern eyre ,oze`

zck ,ycwn opaxc `zrc` ycwnc lkc

oiyecw eedil `l xen` opaxe ,l`xyie dyn

minkg zrca ixdy ,df dycw `ly `vnp Ð

.elld oiyeciwa mivtg mpi` mde ,dlzçðéú
àôñëá ùéã÷ãriwtdl minkg oileki Ð

,oenn iab xwtd oic zia xwtdc ,oiyecwd

eed `lc ,`inc qngae lfba dycw eli`ke

dyrn dyry ,d`iaa yicw la` .oiyecw

d`ia `dz `ly minkg exn`i j`id ,dteba?

:yxtnc zi`e `id d`ia epgxk lra ixd

odixacc oiyeciwe ,exn` mde exn` md ,opaxc sqk iyeciwc Ð `tqka yicwc gpiz

xninl `ki` i`n Ð `ziixe`c iyeciw eedc ,d`iaa yicw la` .xewrl oileki?

,mcia `ed zerhelkl mbe ,(` ,a) oiyecw zkqna sqk iyeciwl opitli dey dxifbnc

jipira dlw dey dxifb idz l` :(` ,d) zezixka opixn`e .iccdl zeieed yewz` xac

i`d i`n ,cere .dey dxifba `l` aezkd dcnl `le ,dxez itebn cg` xzep ixdy

zepf zlira ezliral opax deiey :dil xcdnwc?j`id Ð `id `ziixe`cnc oeik `d

zepf ez`ia zeyrl oileki?,oiyeciw ied `l Ð ycwn opaxc `zrc`c oeik ,`l`

.zepf zlira dnvrn z`vnp jk jezne ,oiyeciw eedil `l opax ixn`ciah`xab Ð

.ied `nl`éôôì éìúdlz :`pixg` `pyil .edcy el xeknl `xpik enyy oli`a Ð

.el epxkniy ,`xpikd liaya eze`ïéáæå.el dxkny ,dyr oke ,xnelk Ðäáø íúç
äðç øá øá.dxiknd xhy azkpy mcew itt xqny `rcen` ,enr xg` cre Ð

àúì÷ùààå.mzg dxiknd xhy lr mbe Ðíúç øéôù àòãåîà íúçã ïàîs`c Ð

`rcend la` ,`rcen xqn `lc `kid ilin ipd Ð ipiaf dipiaf oiafe edeilzc ab lr

.dxiknd lhaz Ð da azkyíúç øéôù àúì÷ùàà íúçã ïàîåoiafe edeilzc Ð

.dinwl wiqncke ,ipiaf dipiaf'åë äéîòèì àðåä áøopiazkc opirny `kdn Ð

opiazk `l :(a ,n) lirl xn`c ,`axk `lce .oiafe edeilza elit` ipiaf` `rcen

`kde .`qicxtc dyrnk qip`c `kid `l` ,lirl oiwxita ziyixtck ,ipiaf` `rcen

ixdy ,mixacd oi`xp ok mbe .`rcen iazkc ,oiafe edeilza elit` `caer opifg

dcya `l` oxn` `l] :oiafe edeilza lirl wiqtc i`n ,ecnr `l `ax ly eizewqt

.lirl ziyixtck ,ipiaf` `rcen opiazk `l :xn` ely wqt xg`y ,[mzqéðéàÐ

`ed mzgy `zlwy`d z` dpg xa xa dax da mzgy `rcen dlha j`id ,xnelk

?da envr'åë ïîçð áø øîà àäålr eiykr cidqnw dpg xa xa dax inp `kde Ð

?on`p i`n`e ,"epixac eid `rcen" `zlwy`díéãò.xhya oinezgd Ðåøîàå
åðéøáã åéä äðîà.ea deli Ð jxhviykle ,el epazk `l` ,melk edeld `l Ð

deli ok m` `l` epnid zeabl ef deln xhy eilr `ivei `ly delnl del epin`de

sexhl ded mcwen e`lc ,onf xg`l elit` deli m` eiykrn eiqkp el cary dfe ,el

.oick `ly
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opixn`ck ,lhane xnb diqpe` ab`c ,lehia ipdn Ð ipiaf zrya `rcen lhac `kide

zrya xn` elit`e .lirl d`iad qxhpewae ,(a ,`k oikxr) "ilwyn xne`d" wxta

lhanyk seqal mewn lknc ,melk epi` Ð "lehia `di `l lha`y dn lk" `rcen

i` ,dpzna la` .lhane xnb diqpe` ab`c ,lhean `di Ð okl mcew xn`y dn lk

xnb `le ,lehia ipdn `l Ð diqpe`a opirci

lhane ,diqpe`a opirci `l i` ,edine .lhane

jkle ,lehia elehay d`xp Ð ezrcn `rcen

.ircen lehia dpzn ixhya opiazk

ìáàirxcdp ixn`c `de Ð `l ef dcy

da azk `lc `rcen lk :(` ,n) lirl

e`l Ð "ipeltc oiqpe`a dia `prci `p`"

,lirl `axc `ail` zgkyn `l ,`id `rcen

dcy mzqac .`qicxtc dyrn `edd ik `l`

jixv `l "ef dcy"ae ,`rcen `ipdn `l

.diqpe` ercilc `l` ,`rcenåìéôàådcya

itl Ð ifef ivx` `lc `l` opixn` `l ef

irac rnyn ,"dil ivx` `l" iqxbc mixtqd

ied Ð "el dpn epipta" micr ixn` ikc xninl

ied `lc `ax xn`w ike ,"ef dcy"a elit` ipiaf

`ly ,"el dced epipta" exn` ik epiid Ð ipiaf

dcyac rnyn ok m`e .zernd zpizp e`x

e`x `ly "dced epipta" exn` ik elit` ,mzq

,d`xp oi`e .ipiaf ied Ð zernd zpizp

mzq dcy oia wlgl jiiy `l d`cedac

e`l i`" xninl jiiy ediiexzac ,"ef dcy"l

."xeegyl dixngle dil ihnn ded dil ice`c

`le ,"ifef ivx` `le" opiqxbc d`xp ok lr

.qxhpewa yxit oke ."dil" opiqxbçðéú
ycwnc lk xn`w `l `kd Ð `tqka yicwc

"i`ny zia" wxta oke .ycwn opaxc `zrc`

dycwc ,yxpc `caer iab (` ,iw zenai)

`idykg` yipi` `z`e ,dlcbe dphw`pix

(` ,b) zeaezk yixa xn`ck ,dipin dthge

,opaxc `zrc` ycw `l "i`ny zia" wxtae `kdc meyn .(` ,bl oihib) "gleyd"ae

xewrl minkg cia gk yic `kd xaqc xnel jixve .obedk `ly dyr `ed :xn`wck

.mzrc` ycw `lc ab lr s`e ,dipin oiyecwl opax edpirwt`c oeik ,dxezd on xac

.dy`l dpzna zzle sqkd xiwtdl opax evn Ð `tqka yicwc `nlya :`yexit ikde

epiid Ð dxezd on xac xewrl minkg cia gk yic ab lr s` ,d`iaa yicwc `l`

,d`ia la` .`laihl xcdc `eeixb `edd (` ,ht zenai) oebk ,dxiar `kilc `kid

.zepf z`ia ez`ia deieeyc i`ce ,oi` :ipyne ?dxiar z`ia ez`ia minkg eyri ike

jixhvi`c ,oizrnyc jd` ibilt dxe`kl (my) "gleyd"ae (my) zeaezkc `iddae

`l Ð ycwn opaxc `zrc`c e`l i`c rnyn ,ycwn opaxc `zrc`c `nrh xninl

`zrc`c `nrh jixhvi`e .ibilt `lc d`xp ,edine .oiyecwd riwtdl mcia gk did

minkgl gk did `l Ð obedk eyrp oiyecwc oeik mzdc meyn ,ycwn opaxc

.ycwn opaxc `zrc`c meyn e`l i` ,mriwtdlùéã÷xninl `ki` i`n d`iaa

,oiyecw eedl `l Ð drwtd `la ,d`iaa yicwc :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð

yiy itl xnel wgece melk dl ozep epi` Ð el iepwy dteb cbpkc ,aidie edeilz iedc

`l Ð oiyecw eiyecw yicwe deilz :xnin` xn`c `d ok m`c ,cere .d`ia z`pd dl

:xnel yie aidie edeilz enk iedc ,`l Ð xhya la` ,d`iaa e` sqka yicwc `l` ied

hb iab lirl jixtc ab lr s`e .dpere zeqk x`y dl aiigzn el iepwy dteb cbpkc

mpzep didy ,lra iab ilin ipd Ð dpere zeqk x`yn xhtp lrady dn ipiaf aiyg `lc

.dyxbn did `le ,oevxa

øîà,`axc` `bilt `ped axc `d Ð mizg xity `rcen` mizgc o`n `ped ax

.ipiaf` `rcen opiazk `lc (a ,n `xza `aa) xn`c

øîà`vei mci azk oi`a jgxk lr Ð oipn`p oi` epixac eid dpn` exn`y micr ongp ax

zeaezkc ipy wxta jixt ikdc ,`hiyt Ð xg` mewnn `vei i`c .ixii` xg` mewnn

i` ,micr ixn`wc i` ?o`n xn`wc :on`p epi` Ð "df `ed dpn` xhy" xne`d iab (` ,hi)

"epixac eid dpn`" xn`wc iy` ax xa xnc ,cere `hiyt Ð xg` mewnn `vei oci azk

meyn Ð on`p epi`azkil ozip elit` Ð xg` mewnn `vei oci azk i`e ,azkil ozip `lc

ongp ax `dc ?"epici azk df oi`" ixn` era i`c ebina ipnidn `l i`n`c :dywe .on`p epi`

`picl onwl ez` ik :xn`wc ,(my) zeaezkc ipy wxta xhyd leqtl ebin dil zi` diteb

"zny in" wxta `icda xn` ikdc .`xhy irexe`l inil`c ,micr oky lke ."`ed siiefn" xn` ira i`c ebin "`ed rext" xnel onidnc ,`picl ezege ekiixhy eniiw elif :edl `pin` Ð

oixfegl inp ince .ebina elit` `xhyl rxne dt lr iz` `l aey Ð ezkldk xqnpe azkp xhydy xn`e li`ed ,ongp axl dpn`e `rcena `nrh epiidc :wgvi epiax uxize (` ,cpw onwl)

,siiefn oirh ik `wec Ð meiw edekxv`c `ed opaxcne ,oic ziaa ozecr dxwgpk dyrp xhyd lr oinezgd micr `ziixe`cne ,oick xhyd lr enzgy exn`e li`ed ,oicibne
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"Bæ äãN"a ìáà ,íúñ äãNa¯äãN"áe .àì §¨¤§¨£¨§¨¤¨§¨¤
éîð "Bæ¯ìáà ,éæeæ éöøà àìc àlà ïøîà àì ©¦¨£¨©¤¨§¨©§¥¥£¨

éæeæ éöøà¯äåä àìc àlà ïøîà àìå .àì ©§¥¥¨§¨£¨©¤¨§¨£¨
éèenzLéàì déì äåä ìáà ,éèenzLéàì¯.àì §¦§©¥£¨£¨¥§¦§©¥¨

eäleëa àúëìäå¯äãN"a eléôàå ,éðéáæ déðéáæ eåäc §¦§§¨§§§¨§¦¥§¦¥©£¦§¨¤
:øîéîà øîàå ,àéîc "Bæ äãN"k äMà àäc ,"Bæ§¨¦¨§¨¤¨§¨©£©©¥¨

Léã÷å deéìz¯éLà áø øa øî .ïéLec÷ åéLec÷ ©§§¨¥¦¨¦¦¨©©©¦
,eåä àì ïéLec÷ éàcå äMàa :øîàäNò àeä £©§¦¨©©¦¦¨¨¨¨

eäðéò÷ôàå ïâBäk àlL Bnò eNò Cëéôì ,ïâBäk àlL¤Ÿ©¤§¦¨¨¦¤Ÿ©¤§©§§¦§
:éLà áøì àðéáø déì øîà .dépéî äéLecé÷ì ïðaø©¨©§¦¤¨¦¥£©¥¨¦¨§©©¦
àkéà éàî äàéáa Léã÷ ,àtñëa Léã÷c çðéz¥©§¨¥§©§¨¨¥§¦¨©¦¨
úìéòa Búìéòáì ïðaø deéåL :déì øîà ?øîéîì§¥©£©¥©§©¨©¦§¦¨§¦©
íúç ,ïéaæå àøðékà éôàôì àìz éáàè .úeðæ§¨¦§¨§¨¦©¦¨¨§©¥£©
áø øîà .àzì÷Lààå àòãBnà äðç øa øa äaø©¨©©¨¨©¨¨§©©§©§¨£©©

àòãBnà íéúçc ïàî :àðeä¯ïàîe ,íéúç øétL ¨©§¨¥©¨¨©¦¨¥©
àzì÷Làà íéúçc¯.íéúç øétL¯?CLôp äî §¨¥©©§©§¨©¦¨¥©©§¨

àì àzì÷Là éàå ,àzì÷Là àì àòãBî éà¦¨¨¨©§©§¨§¦©§©§¨¨
!àòãBî¯íéúçc ïàî ,àòãBî åàì éà :øîà÷ éëä ¨¨¨¦¨¨©¦¨¨¨©§¨¥

àzì÷Làà¯øîàc ,déîòèì àðeä áø ;íéúç øétL ©©§©§¨©¦¨¥©¨§©£¥©£©
ïéaæå eäeéìz :àðeä áø¯øîàäå ?éðéà .éðéáæ déðéáæ ©¨©§§©¥§¦¥§¦¥¦¦§¨¨©

"eðéøác eéä äðîà" eøîàL íéãòä :ïîçð áø©©§¨¨¥¦¤¨§£¨¨¨§¨¥
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בבא בתרא. פרק שלישי - חזקת הבתים דף מח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc `xza `aa(iying meil)

axeknl edegixkdy ote`íúñ äãN,dxkne odn zg` xxiae ,eizecyn §¨¤§¨
,dxkenl ezrca xnbe ,eizecyay drexbd z` xga i`ceay mixne` f`y

a ìáà`weec xeknl edegixkdy ote`Bæ äãN,eizecyn [znieqn dcy-] £¨§¨¤
àì.dxiknd dlg Ÿ

åedegixkdyk s`ïøîà àì énð ,Bæ äãNa,dxiknd dlg `lyàlàote`a §§¨¤©¦Ÿ£¨¨¤¨
éæeæ éöøà àìcmixken ly mkxck ,laiwy zernd z` xkend dpn `ly - §Ÿ©§¥¥

egxk lray ezrc dlibe ,gwnd zern z` zepnl,zernd z` lawn `ed

,dxikna utg epi`eìáàm`àì ,éæeæ éöøàoeik ,dxiknd dlg `ly epxn` £¨©§¥¥Ÿ
.dvxzdy dgiken zernd ziipny

å,zernd z` dpn `l s`e ,ef dcy xeknl edegixkdyk s`ïøîà àì`ly §Ÿ£¨¨
,dxiknd dlgàlàote`aéèenzLéàì äåä àìcjxc el dzid `ly - ¤¨§Ÿ£¨§¦§©¥

,mleray diigc meya mixkendn hnzydlìáàm`déì äåä £¨£¨¥
àì ,éèenzLéàìdlib hnzyd `ly jkay oeik ,dliha dxikndy epxn` §¦§©¥Ÿ

.xeknl dvxzpy ezrca
:`axk `ly qpe`a dxikna dkldd z` zwqet `xnbdeäleëa ,àúëìäå§¦§§¨§§

,mixkfend mipte`d lka -éðéáæ déðéáæ eåäc,`id dxikn ezxikny - §¨§¦¥§¦¥
a eléôàåxeknl edegixkdy ote`Bæ äãN:`xnbd dgikene .`weecàäc ©£¦§¨¤§¨

äMà,lral zycwzndàéîc 'Bæ äãN'kycwnd ixdy ,zaygp `id - ¦¨§¨¤¨§¨
,da `weec utg[øî] (øîéîà) øîàåm`y ,dkldl epicia laewn -deéìz §¨©©©§©

Léc÷åel ycwzdl dnikqdy cr dy` xqii e` dlz mc` m` -åéLec÷ §©¦¦¨
,ïéLec÷,el ycwzdl dzvxzd oiyeciwd sqk zlawe dixeqi ab`y meyn ¦¦

dy` iyeciwe .`weec el ycwzdln hnzydl dleki dzid `ly s`e

sqk zxenz lral dnvr zxkenk `id dy`dy oeik ,dxiknl minec
xeknln hnzydl leki did `ly s` ,qpe`a ef dcy xkena mbe .oiyeciwd

.xeknl dvxzp eqpe` ab` ,ef dcy

:qpe`a ycwn iabl ztqep drc d`ian `xnbdéMà áø øa øî,øîàs` ©©©©¦¨©
,dxikn ezxikn ,xeknl mc` eqp` m`yäMàa,qpe`a dycwzpyéàcå §¦¨©©

eåä àì ïéLec÷,qpw meyn `l` ,oicd xwirn df oi`e .milg oiyeciwd oi` - ¦¦Ÿ¨
y oeikyïâBäk àlL äNò àeä,el ycwzdl dy`d z` gixkdy jka ¨¨¤Ÿ©¤
Cëéôìminkg mbdéLecé÷ì ïðaø eäðéò÷ôàå ,ïâBäk àlL Bnò eNò §¦¨¨¦¤Ÿ©¤§©§§¦§©¨¨§¦¥
dépéî.eiyeciw z` minkg eriwtde - ¦¥

àtñëa Léc÷c çðéz ,éMà áøì àðéáø déì øîàiyeciwy oaen mpn` - ¨©¥¨¦¨§©©¦¦©§©¦§©§¨
exiwtde ,xwtd oic zia xwtdy meyn ,minkg ici lr drwtdl mipzip sqk

dyciw eli`k df ixde ,ely mpi`e oiyeciwd sqk z` minkgqngae lfba

m` la` ,zycewn dpi`yäàéáa Léc÷,dgxk lraøîéîì àkéà éàî- ©¦§¦¨©¦¨§¥©

,oiyeciwd z` riwtdl minkg mileki recn mrhd xe`iaa xnel xyt` dn

mileki cvike ,oenna ielz epi`y dy`d seba dyrn dyr ycwnd `ld
.eiyeciw z` lhal minkg

déì øîàdy` ycwnd mc` lky meyn `ed mrhd ,`piaxl iy` ax ¨©¥
obedk `ly bdpy dfk ote`ae ,xaca evxi minkgy ok zrc lr z`f dyer

mpevx xqeg ici lr `linne ,xaca minkg evxzd `lïðaø deéeLdeyr - ©§©©¨¨
minkg,úeðæ úìéòa ,Búìéòáìelg `l okle ,oiyeciw z`ia dpi`y ¦§¦¨§¦©§

.eiyeciw
mil` mc`a dyrn :qpe`a dzyrpy dxikn oipra dyrn d`ian `xnbd

enyy,éáàècàøðékà étàôì àìzur lr it`t enyy mc` dlzy - ¨¦¨¨§©¦©¦¨¨
,znieqn rwxw el xeknl egixkdl ick ,'`xpik' `xwpdïéaæåxkn ok`e - §©¦

.rwxwd z` it`t eläðç øa øa äaø íúçsqep cr mr cgiàòãBnà- ¨©©¨©©¨¨©¨¨
,okn xg`l qpe`a eyriy zexiknd lk z` lhand '`rcen' xhy lr

,dxiknd mcew it`t azkyåmb sqep cr mr mzgàzì÷Lààxhy lr - §©©§©§¨
.okn xg`l azkpy qpe`a rwxwd zxikn

íéúç øétL àòãBnà íéúçc ïàî ,àðeä áø øîàxhy lr mzgy in - ¨©©¨©§¨¦©¨¨©¦¨¦
,elhiae qpe`a dxiknd mcew azkp ixdy ,mzg ie`xk ,`rcendïàîe©

íéúç øétL àzì÷Làà íéúçcok mb ,dxiknd xhy lr mzgy ine - §¨¦©©§©§¨©¦¨¦
dxiknd mbe `rcend mby `ped ax zpeeky `xnbd dpiade .ie`xk mzg

:`xnbd zl`ey okle ,elgéà ,CLôð äîd dlg,àòãBîy ixdàìdlg ©©§¨¦¨¨Ÿ
dàzì÷Là,dxiknd -éàåd dlg,àzì÷Lày giken df ixdàìdlg ©§©§¨§¦©§©§¨Ÿ
d.àòãBî¨¨

:`xnbd zx`anøîà÷ éëä,`ped axåàì éàxqen it`t didy,àòãBî ¨¦¨¨©¦©¨¨
c oicd did,íéúç øétL àzì÷Làà íéúçc ïàîdxiknd dlgy ,xnelk ©§¨¦©©§©§¨©¦¨¦

e ,qpe`a ziyrpy s`déîòèì àðeä áø,ezhiyl -àðeä áø øîàc(:fn) ©¨§©§¥§¨©©¨
m`ïéaæå eäeéìz,eqpe` jezn xkny cr,éðéáæ déðéáæeqpe` ab`y meyn ©§§©¦§¦¥§¦¥

,`rcen it`t xqny dzry eixacn rnyne .exkenl dvxzp zernd zlawe
xhy lr enzg `rcend lr enzgy micr mze`y s` ,dxiknd dlg `l

.it`t ly dyrna enk ,dxiknd
:`xnbd dywnéðéà,dkldd `id jk ok` m`d -,ïîçð áø øîà àäå ¥¦§¨¨©©©§¨
,eixack dkldeL íéãòäjk xg`e ,d`eld xhy lr enzgeøîàzn`ay ¨¥¦¤¨§

`l` ,mdipta d`eld dzid `l'eðéøác eéä äðîà'azkpy xhy df did - £¨¨¨§¨¥
,zn`a el deli m` `l` eprazi `ly delnl deld oin`de ,d`eldd iptl
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קט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc `xza `aa(iying meil)

axeknl edegixkdy ote`íúñ äãN,dxkne odn zg` xxiae ,eizecyn §¨¤§¨
,dxkenl ezrca xnbe ,eizecyay drexbd z` xga i`ceay mixne` f`y

a ìáà`weec xeknl edegixkdy ote`Bæ äãN,eizecyn [znieqn dcy-] £¨§¨¤
àì.dxiknd dlg Ÿ

åedegixkdyk s`ïøîà àì énð ,Bæ äãNa,dxiknd dlg `lyàlàote`a §§¨¤©¦Ÿ£¨¨¤¨
éæeæ éöøà àìcmixken ly mkxck ,laiwy zernd z` xkend dpn `ly - §Ÿ©§¥¥

egxk lray ezrc dlibe ,gwnd zern z` zepnl,zernd z` lawn `ed

,dxikna utg epi`eìáàm`àì ,éæeæ éöøàoeik ,dxiknd dlg `ly epxn` £¨©§¥¥Ÿ
.dvxzdy dgiken zernd ziipny

å,zernd z` dpn `l s`e ,ef dcy xeknl edegixkdyk s`ïøîà àì`ly §Ÿ£¨¨
,dxiknd dlgàlàote`aéèenzLéàì äåä àìcjxc el dzid `ly - ¤¨§Ÿ£¨§¦§©¥

,mleray diigc meya mixkendn hnzydlìáàm`déì äåä £¨£¨¥
àì ,éèenzLéàìdlib hnzyd `ly jkay oeik ,dliha dxikndy epxn` §¦§©¥Ÿ

.xeknl dvxzpy ezrca
:`axk `ly qpe`a dxikna dkldd z` zwqet `xnbdeäleëa ,àúëìäå§¦§§¨§§

,mixkfend mipte`d lka -éðéáæ déðéáæ eåäc,`id dxikn ezxikny - §¨§¦¥§¦¥
a eléôàåxeknl edegixkdy ote`Bæ äãN:`xnbd dgikene .`weecàäc ©£¦§¨¤§¨

äMà,lral zycwzndàéîc 'Bæ äãN'kycwnd ixdy ,zaygp `id - ¦¨§¨¤¨§¨
,da `weec utg[øî] (øîéîà) øîàåm`y ,dkldl epicia laewn -deéìz §¨©©©§©

Léc÷åel ycwzdl dnikqdy cr dy` xqii e` dlz mc` m` -åéLec÷ §©¦¦¨
,ïéLec÷,el ycwzdl dzvxzd oiyeciwd sqk zlawe dixeqi ab`y meyn ¦¦

dy` iyeciwe .`weec el ycwzdln hnzydl dleki dzid `ly s`e

sqk zxenz lral dnvr zxkenk `id dy`dy oeik ,dxiknl minec
xeknln hnzydl leki did `ly s` ,qpe`a ef dcy xkena mbe .oiyeciwd

.xeknl dvxzp eqpe` ab` ,ef dcy

:qpe`a ycwn iabl ztqep drc d`ian `xnbdéMà áø øa øî,øîàs` ©©©©¦¨©
,dxikn ezxikn ,xeknl mc` eqp` m`yäMàa,qpe`a dycwzpyéàcå §¦¨©©

eåä àì ïéLec÷,qpw meyn `l` ,oicd xwirn df oi`e .milg oiyeciwd oi` - ¦¦Ÿ¨
y oeikyïâBäk àlL äNò àeä,el ycwzdl dy`d z` gixkdy jka ¨¨¤Ÿ©¤
Cëéôìminkg mbdéLecé÷ì ïðaø eäðéò÷ôàå ,ïâBäk àlL Bnò eNò §¦¨¨¦¤Ÿ©¤§©§§¦§©¨¨§¦¥
dépéî.eiyeciw z` minkg eriwtde - ¦¥

àtñëa Léc÷c çðéz ,éMà áøì àðéáø déì øîàiyeciwy oaen mpn` - ¨©¥¨¦¨§©©¦¦©§©¦§©§¨
exiwtde ,xwtd oic zia xwtdy meyn ,minkg ici lr drwtdl mipzip sqk

dyciw eli`k df ixde ,ely mpi`e oiyeciwd sqk z` minkgqngae lfba

m` la` ,zycewn dpi`yäàéáa Léc÷,dgxk lraøîéîì àkéà éàî- ©¦§¦¨©¦¨§¥©

,oiyeciwd z` riwtdl minkg mileki recn mrhd xe`iaa xnel xyt` dn

mileki cvike ,oenna ielz epi`y dy`d seba dyrn dyr ycwnd `ld
.eiyeciw z` lhal minkg

déì øîàdy` ycwnd mc` lky meyn `ed mrhd ,`piaxl iy` ax ¨©¥
obedk `ly bdpy dfk ote`ae ,xaca evxi minkgy ok zrc lr z`f dyer

mpevx xqeg ici lr `linne ,xaca minkg evxzd `lïðaø deéeLdeyr - ©§©©¨¨
minkg,úeðæ úìéòa ,Búìéòáìelg `l okle ,oiyeciw z`ia dpi`y ¦§¦¨§¦©§

.eiyeciw
mil` mc`a dyrn :qpe`a dzyrpy dxikn oipra dyrn d`ian `xnbd

enyy,éáàècàøðékà étàôì àìzur lr it`t enyy mc` dlzy - ¨¦¨¨§©¦©¦¨¨
,znieqn rwxw el xeknl egixkdl ick ,'`xpik' `xwpdïéaæåxkn ok`e - §©¦

.rwxwd z` it`t eläðç øa øa äaø íúçsqep cr mr cgiàòãBnà- ¨©©¨©©¨¨©¨¨
,okn xg`l qpe`a eyriy zexiknd lk z` lhand '`rcen' xhy lr

,dxiknd mcew it`t azkyåmb sqep cr mr mzgàzì÷Lààxhy lr - §©©§©§¨
.okn xg`l azkpy qpe`a rwxwd zxikn

íéúç øétL àòãBnà íéúçc ïàî ,àðeä áø øîàxhy lr mzgy in - ¨©©¨©§¨¦©¨¨©¦¨¦
,elhiae qpe`a dxiknd mcew azkp ixdy ,mzg ie`xk ,`rcendïàîe©

íéúç øétL àzì÷Làà íéúçcok mb ,dxiknd xhy lr mzgy ine - §¨¦©©§©§¨©¦¨¦
dxiknd mbe `rcend mby `ped ax zpeeky `xnbd dpiade .ie`xk mzg

:`xnbd zl`ey okle ,elgéà ,CLôð äîd dlg,àòãBîy ixdàìdlg ©©§¨¦¨¨Ÿ
dàzì÷Là,dxiknd -éàåd dlg,àzì÷Lày giken df ixdàìdlg ©§©§¨§¦©§©§¨Ÿ
d.àòãBî¨¨

:`xnbd zx`anøîà÷ éëä,`ped axåàì éàxqen it`t didy,àòãBî ¨¦¨¨©¦©¨¨
c oicd did,íéúç øétL àzì÷Làà íéúçc ïàîdxiknd dlgy ,xnelk ©§¨¦©©§©§¨©¦¨¦

e ,qpe`a ziyrpy s`déîòèì àðeä áø,ezhiyl -àðeä áø øîàc(:fn) ©¨§©§¥§¨©©¨
m`ïéaæå eäeéìz,eqpe` jezn xkny cr,éðéáæ déðéáæeqpe` ab`y meyn ©§§©¦§¦¥§¦¥

,`rcen it`t xqny dzry eixacn rnyne .exkenl dvxzp zernd zlawe
xhy lr enzg `rcend lr enzgy micr mze`y s` ,dxiknd dlg `l

.it`t ly dyrna enk ,dxiknd
:`xnbd dywnéðéà,dkldd `id jk ok` m`d -,ïîçð áø øîà àäå ¥¦§¨¨©©©§¨
,eixack dkldeL íéãòäjk xg`e ,d`eld xhy lr enzgeøîàzn`ay ¨¥¦¤¨§

`l` ,mdipta d`eld dzid `l'eðéøác eéä äðîà'azkpy xhy df did - £¨¨¨§¨¥
,zn`a el deli m` `l` eprazi `ly delnl deld oin`de ,d`eldd iptl
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"א תשרי, בו שואל באם להמשיך הלימוד בכולל, כיון שאין הסתדרות אחרת.

בענין כגון דא יש להזהר, שלא יעשה הענין רגילות דהעדר פעולה בהנוגע להסתדרות, שהרי הגוף 

ויתייעץ עם אותם המכירים אותו  ועליו להתבונן על הסתדרות יציבה,  נוטה להשיטה דשב ואל תעשה, 

ומכירים תנאי המקום בהנוגע לחשש זה, ובהתאם לזה יעשה.

לפלא שאינו מזכיר דבר ע"ד הוספה בלימוד החסידות לעצמו וכן לזולתו, והרי הפצת המעינות 

חוצה דרישת והכרח השעה היא.

בברכה לבשו"ט.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום, והנני חותם בשמו, 

המזכיר



xcde"קי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc `xza `aa(iyiy meil)

íéðîàð ïéàzeaezka x`ean mrhde ,xhyd z` leqtl(.hi :gi)oeiky , ¥¤¡¨¦
mixne`y dzre ,oic ziaa jk lr ecird eli`k df ixd xhyd lr enzgy
ziaa ecirdy micre ,dpey`xd mzecr z` miyigkn md ixd leqt `edy
oeik ,dpn` xhy aezkl xeq`y ,cere .mda xefgl mileki mpi` oic

lr xnel on`p mc` oi`e ,edeld `l zn`a ixdy ,xwy lr ea minzegy
jk xg`e ,dxikn xhy lr micr enzg m` oke .ryx dyrn dyry envr

micrd exn`'eðéøác eéä àòãBî'mcew epiptl `rcen xqn xkend - ¨¨¨§¨¥
,eqpe` z` epl d`xde ,qpe` zngn xken `edy xhyd zaizkïéðîàð ïéà¥¤¡¨¦

mzgy oeike .mzecrn mda xefgl mipn`p mpi`y ,dxiknd xhy z` lhal
.elhal `rcend xhy lired cvik ,dxiknd xhy lr dpg xa xa dax

:`xnbd zvxznéléî éðä`rcen xnel mipn`p micrd oi`y ,el` mixac - ¨¥¦¥
ok exn`yk wx exn`p ,epixac eid,ät ìòmeynàòøîe ,ät ìò éúà àìc ©¤§Ÿ¨¥©¤©§¨

ìàøèLeilr enzgy xhyd z` lhale `eal dleki dt lray zecr oi` - ¦§¨¨
,oic ziaa dxwgpy zecrk zaygp xhyay mzecry oeik ,okl mcewìáà£¨

`rcend lr enzg micrd m`àøèLa,dxiknd iptlàòøîe àøèL éúà ¦§¨¨¨¥§¨¨©§¨
ìàøèLxg` eilr enzgy dxiknd xhy z` lhane `rcend xhy `a - ¦§¨¨

`rcend xhy lired ,dxiknd xhy lr dpg xa xa dax mzgy s` okle ,jk
.xge`nd dxiknd xhy z` lhal dlgz eilr mzgy

:ongp ax xn`y df oica zwelgn d`ian `xnbd,ïîçð áø øîà ,àôeb¨¨©©©§¨
exn` jk xg`e ,d`eld xhy lr enzgy micr'eðéøác eéä äðîà'zn`a - £¨¨¨§¨¥

mcew xhya eprazi `ly delnl deld oin`d `l` ,d`eld dyrn did `l
,epeeliy,ïéðîàð ïéàexn` jk xg`e ,dxikn xhy lr enzg m` okeàòãBî' ¥¤¡¨¦¨¨

'eðéøác eéäqep` `edy xhyd zaizk mcew epiptl `rcen xqn xkend - ¨§¨¥
,elhal epevxe ,df gwnaïéðîàð ïéàmileki mpi`y ,dxiknd z` lhal ¥¤¡¨¦

oi`e ,ryx dyrn edfy ,sqep mrh yi dpn` xhyae ,mzecrn mda xefgl

.envr z` riyxn mc`
,øîà éMà áø øa øîedpi` `rcen e` dpn` did xhydy micrd zxin` ©©©©¦¨©

did `ly hxt dilr mitiqen md `l` ,dpey`xd mzecrn dxfgk zaygp

micrd exn` m` wxy `ed oicd okle ,reci,ïéðîàð ïéà ,eðéøác eéä äðîà£¨¨¨§¨¥¥¤¡¨¦

exn` m` j`.ïéðîàð ,eðéøác eéä àòãBîeäfL ,àîòè éàîxhy - ¨¨¨§¨¥¤¡¨¦©©§¨¤¤
`rcend dxqnp eilry dxikndáúkéì ïzéðqep`d z` livdl ick ¦¨¦¨¥

mpi`y oeike ,dvex `edy rwxwd lr xhy el aezkiy ici lr eqpe`n
.mipn`p ,ryx dyrn eyry mnvr lr mixne`äæådpn` xhy -ïzéð àì §¤Ÿ¦¨

,áúkéìmicirny `vnpe ,aiig epi` zn`ae el aiigy xhya aezky oeik ¦¨¥
.ryx dyrn dyry envr lr xnel on`p mc` oi`e ,xwy xac lr enzgy

:dpyna epipy.'eëå BzLà éñëða ä÷æç Léàì àìårecn :`xnbd dywn §Ÿ§¦£¨¨§¦§¥¦§§
,z`f xnel dpynd dkixvàèéLtdxen dpi` ezy` rwxw zexit zlik`y §¦¨
ixdy ,rwxwa ezelra lràøéôì déì úéàc ïåékzekf el yiy oeik - ¥¨§¦¥§¥¨

,minkg zpwza ,beln iqkp zexit lek`lìéëà÷c àeä àøétzexitd z` - ¥¨§¨¨¦
,rwxwd lr ezelral di`x ezlik`a oi`e ,lke` `ed minkg el epwzy
zexit el ribny zngny mircei mleky oeik ,ea zegnl dkixv dpi` okle

.rwxwl cxi

:`xnbd zvxznàëéøö àìote`a `l` ,z`f xnel dpynd dkxved `l - Ÿ§¦¨
dì áúëc,lradééñëða éì ïéà íéøáãe ïéc,Clek`l zekfd lr xzeeny §¨©¨¦§¨¦¥¦¦§¨©¦

zegnl dlibx dy` oi` ,zexita zekf el oi`y s` lre ,diqkp zexit

ofy oeik ,oic it lr el miribn oi`yk s` ,diqkp zexit lke`yk dlraa
.rwxwa dwfg meyn zexitd z` ezlik`a oi` okle ,dze`

:`xnbd dywndì áúk éëå,jiiqkpa il oi` mixace oicéåä éàîdn - §¦¨©¨©¨¥
,`ziixan di`x d`iane ,diqkp zexit lek`l i`kf oiicr ixd ,jka

Bøéáçì øîBàä ,àéðúäå,el` zepeyl ylyn zg` ,enr szey `edyïéc §¨©§¨¨¥©£¥¦
àì ,äpnî úB÷leñî éãéå ,da ÷ñò éì ïéàå ,Bæ äãN ìò éì ïéà íéøáãe§¨¦¥¦©¨¤§¥¦¥¤¨§¨©§¨¦¤¨Ÿ

,íeìk øîàxn`iy cr ,ely zx`yp egxk lre ,dpzn oeyl df oi`y meyn ¨©§
.dxiwtiy e` ,ie`xk dxikn e` dpzn oeyla

bd zvxzn:`xnéác dì éøîàly eyxcn zia ipa -ïéúéðúî ,éàpé éaø ¨§¥¨§¥©¦©©©§¦¦
oi`e ,ezaizk dliren jiiqkpa il oi` mixace oic dl azekyky depcnrdy

xaecn ,diqkp zexit lek`l zekf eldì áúBëaef oeyl,äñeøà dãBòå §¥¨§¨£¨
,diqkp zexita dkf `l oiicry,àðäk áøãëåzekfl eze` sekl xyt` i`y §¦§©©£¨

,dfa,àðäk áø øîàc§¨©©©£¨
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oifge` mipy` cenr hn sc ± oey`x wxt`nw `aa

íéðîàð ïéàe`lc ,exwrl ipnidn `lc ,xg` mewnn `vei oci azk m` `iran `l Ð

,eze` miniiwn mnvr od elit` `l` .`ki` "xizdy dtd `ed xq`y dtd"

zexykay ecedy xg`nc .mipn`p oi` Ð epixac eid dpn` la` ,epnzg :mixne`e

edeldy xhya aezky dn lk oic ziaa ecird eli`k xhyd znizg ixd Ð azkp

xfeg epi` aey Ð cibdy oeike ,dell deln

dy`d" wxta zeaezka opixn`ck ,cibne

oeik :`ax dil xn` ,(a ,gi) "dlnx`zpy

ipd `niz ike .cibne xfeg epi` aey cibdy

yix xn` `d Ð `l xhya la` ,dt lr ilin

ink eyrp xhyd lr minezgd micr :yiwl

yxtn inp ikde .oic ziaa ozecr dxwgpy

dil xwrc meyn ongp axc `nrhc ,mzd

i`pz" :ongp axn `ax dipin `rac .`xhyl

edn "epixac eid?i`n `nrh dpn`e `rcen

.'eke `xhyl dil xwrnwc Ð mipn`p oi`

"epixac eid dpn`" iab xg` mrh yi cere

xn` ,mzd inp xn`ck Ð mipn`p oi` i`n`

.on`p epi` Ð df `ed dpn` xhy xne`d :ax

o`n xn`wc :opixn`e?del xn`wc `nili`

mci azkc i` .micr ixn`wc `l` cr 'ek

,ipnidn `lc `hiyt Ð xg` mewnn `vei

i`n` Ð xg` mewnn `vei oci azk oi`c i`e

ipnidn `l?xq`y dtd xninl `ki` `de

`l" exn` era i`c ,xizdy dtd `ed

mlerl :iy` ax xn` ,opiwqne "epnzg

axck Ð ipnidn `l i`n` zxn`wce .xg` mewnn `vei oci azk oi`ce ,micr ixn`c

xn`py meyn ,ezia jeza dpn` xhy ddyiy mc`l xeq` :`pdk ax xn`c ,`pdk

xn` ike ,inzg `l dler` micr Ð `id dlerc oeike ."dler jld`a okyz l`"

,ef zecra ryx envr miynyk zecra on`p mc` oi`c ,on`p epi` Ð "iznzg"

.mzd xn`ckåðéøáã åéä àòãåî:ea minezgd micr exn`e ,`ed xkn xhy m` Ð

ecen ediiexzc .oipn`p oi` Ð ea epxkde ,eqp` epi`xde ,epipta `rcen xqn xkend

,cibne xfeg df iexwe ,`rcen zecr ici lr elhal oi`a eiykre ,`ed `ilrn `xhyc

`ped ax lhia i`n` ,inp ikde .elhal cibne xfeg epi` Ð xhyay zecr cibdy oeike

`rcend liaya `zlwy`d?`ed dpg xa xa dax ixdyeid `rcen" xne`y crd

on`p epi`e ,"epixacéìéî éðä :éðùîåeiykr oicirny ,dt lr Ð oipn`p oi`c Ð

ziaa ozecr dxwgpy ink dyrpy ,xhyay zecr lhal mi`ae "epixac eid `rcen"

aey cibdy oeikc .oey`xd z` lhan oexg` zecr oi`e ,mzgpe azkpy dryn oic

,`xhya la` .micwc `xhyl rxne `zydc dt lr `z` `l Ð cibne xfeg epi`

dncwy dpg xa xa daxc jd ik ,micrd dilr enzge xhya `rcend azkpy

.dixzac `zlwy`c `xhyl rxne ,micwc `rcenc `xhy iz` Ð `zlwy`løîå
íéðîàð ïéà åðéøáã åéä äðîà øîà éùà áø øáozip `ly :dinwl yxtnck Ð

`l dler` micre ,"dler jld`a okyz l`" aizkc meyn ,lirl ziyixtck ,azkil

elit` ,jklde .ryx envr miyn mc` oi`c ,on`p epi` Ð iznzg cirnyke .inzg

la` .ryx envr zeyrl on`p oi`c ,oipn`p oi` Ð xg` mewnn `vei oci azk oi`

?mipn`p i`n` `rcen iab ok m`c ,iy` ax xa xn yiig `l Ð xhy zxiwrlàòãåî
íéðîàð åðéøáã åéä.eqp`n qep`d livdl ick ,icarw devnc ,azkil ozip ixdy Ð

`zlin `l` ,cibne xfeg df oi`c ,mipn`p Ð xg` mewnn `vei oci azk elit`e

miiwzp `le epixac eid i`pz la` ,epnzg" :mzd inp opixn`ck ,icdqnw izixg`

micirn mbe ,xyky oicirn xhyd lry .mipn`pe ,`id izixg` `zlinc "i`pzd

oiqep`" ,"epiid mileqt" :mzd opzck Ð cibne xfeg inc ikide .melk el aiig oi`y

oilqet ixdy ,mipn`p oi` Ð xg` mewnn `vei oci azk m` ,"epiid miphw" ,"epiid

xfeg meyn mzecrl opilqtc `ed Ð mzgp zelqta ixn`wc ,ixnbl xhyd z`

.cibneåúùà éñëðá ä÷æç ùéàì ïéàeltpy ,ezy` ly beln iqkpa wifgd m`y Ð

izca`e dizgwl izy`n" xnel ,dwfg dpi` Ð mipy yly ,dyexia dia` zian dl

,zexitd z` lke`e diqkpa wifgnyk dlra lr zegnl dy` jxc oi`c ,"ixhy

.dze` ofy xg`nàèéùô."icia `ed gewl" oerhl leki oi`c Ðàøéô äéì úéàã ïåéëã`ed ixit oze` Ð dpewxt zgz lral dy` iqkp ly zexit epwzy ,minkg zpwza Ð

mzdc ,yly lk seqa zegnl jixvc oxn`c ,`xeqc `zpkynl inc `le .ef rwxwl cxi zexit zxezay oircei lkdy ,zegnl dkixv oi`e ,melk rwxwd seba el oi`e ,lik`wc

zexity oircei mlerd lk Ð dlral dy` iqkp la` ."icia `ed gewl" oerhl lekie ,ecil d`a oekyn zxezay mixekf micr edi `l daexn onf seql `ny Ð `nrh epiid

.diiga dwfg el didz `le ,ezy` rwxwa el yiéì ïéà íéøáãå ïéã.oick `ly zexitd lk`i m` zctwn ezy` oi`c ,dwfg yi`l oi` ikd elit`e .il `di `l :xnelk Ðàì
íåìë øîàin lkl zxwten icy" ,"jl dxekn icy" ,"jl dpezp icy" exiagl xn`iy cr ,ely `ed ixd egxk lrc Ð ilya wlg il `di `l :xn`yk dpzn oeyl df oi`c Ð

."dvxiyäì áúåëá ïéúéðúîoi` mixace oic" Ð."jiiqkpa iläñåøà äãåòá,lif`e wiqncke .oi`eyp zry cr zexita dkef epi`c ,ezy` iqkpa dkfiy mcew epiidc Ð

,minkg zpwza il `al cizrd oenn eze`a wlg il `di `l :xne`e ,ecil e`a `ly cera onfd mcew dilr dpzn m` ,oxwrl leki minkg zpwza mc`l ze`ad zeyexiac

.egxk lra mc`l el oikfn oi`càðäë áøãëå.df i`pz lirenc `ed Ð
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eid dpn`e `rcen" xnel on`p oi` Ð ezkldk xqnpe azkp xhydy xne`yk la`

zeaezkc ipy wxta oizipznc "epiid miqep`e miphw"l inc `le .siiefnc ebina "epixac

,eid mileqte miphwe miqep`y mixne`y ,oick azkp xhydy llk oicen oi`c ,(a ,gi)

dt lr iz` `l xnel o`k jiiy `lc ,ipdn ebin ,jkld Ð oick mlern azkp `le

xhy didy micen opi` ixdy ,`xhyl rxne

,hi) zeaezkc ipy wxta dil zi`c `de .oick

Ð siiefnc ebina "`ed rext" xnel on`pc (`

`ped axe .llk `xhyl rxn `l inp mzd

jixv oi` eazky xhya dcen mzd xn`wc

on`p epi` "`ed rext" elit`c xaq Ð eniiwl

`xhyl rxn `lc ab lr s` ,ebina xnel

axc oeik :xn`z m`e .siiefn oreh ok m` `l`

dpn` xhy `edy xnel on`p oi`c dcen ongp

oi` xn`c `ped axl dil xn`w i`n ,`rcene

`xiaq i` ?jl dnl iapb `aepb :eniiwl jixv

?xi`n iaxk dkld `ni` Ð xi`n iaxk jl

xn`w `rcene dpn`` inp `ped ax `nlc

yie ongp ax dia dcenc ,eniiwl jixv oi`c

xn`w rext zprh` elit` `ped axc :xnel

`zyde .icin biltn `lcn ,eniiwl jixv oi`c

xi`n iax` ibiltc opaxl elit` ,ongp axl

`ziixa `idde .ecen Ð `rcene dpn`a mzd

:(a ,cpw `xza `aa) "zny in" wxt `ipzc

irae ,on`p epi` df `ed dpn` xhyc xne`d

ax Ð opaxe xi`n iaxc `zbelta dnewe`l

.lkd ixack dl iwen ied ongpøîÐ oipn`p epixac eid `rcen xn` iy` ax xa

ab lr s` .mzecr lr oitiqen `l` mpi`y ,oicibne oixfegl inc `lc`vei oci azkykc

oci azk oi`yk mewn lkn ,od ozecr lr oitiqenc opixn` `le ,oipn`p oi` xg` mewnn

.mzecrn ixnbl oixfeg oi`e li`ed ,ebina oipn`p Ð xg` mewnn `veiáúëãoic dl

"azekd"a opzck ,"jizexitae" inp dl azkcac xnel jixve Ð jiiqkpa il oi` mixace

ipdn `le ,zexit lke` izk` Ð "jiiqkpa" `l` dl azk `l i`c .(` ,bt zeaezk)

.miiw dpzpe dxkn m`y `l` "jiiqkpa"áúëáxninl ivn iede Ð dqex` dcera dl

dl ozpy e` ,da zeyx dlral oi`y zpn lr dl epzpy inp i` ,aeh oeyla dl azky

.zexit lke` lrad oi`e ,dzpw :onwl xn`c ,dlraáøãëåi`nc :dniz Ð `pdk

oeyl `edy it lr s` "mixace oic" oeyl ipdnc iziinc i` ?`pdk axcn di`x iziin

oeyl `ed iziinc "iyt` i`"c :cere aeh oeyla ixiin iziinc edpd lk `nlc Ð rexb

el d`ad dlgp" opixn`wcn :miyxtn yie (` ,ck) zezixkc `xza wxta gkenck ,aeh

Ð aeh oeyla i`c .ixiin rexb oeylac llkn Ð "xak el d`ad" `le ,`wec "mc`l

iziinc d`xp wgvi epiaxle ?dilr zepzdl lkei `l dnl ,inp "xak el d`a" elit`

leki mewn lkn Ð mlerl `a `ly xac dpwn mc` oi`c ol `niiwc ab lr s`c ,di`x

`ly xacnc iziin ivn `pdk ax `la :xn`z m`e .mlerl `a `ly xacn wlzqdl

xn`c (a ,ekw `xza `aa) dpere zeqk x`y` dedc icin ,wlzqdl leki mlerl `a

:xaqwc meyn `l` bilt `l xi`n iax elit`e .miiw e`pz oennay xaca :dcedi iax

la` .xenb i`pz dyery ,mzd ip`y :xnel yie lha e`pz dxeza aezky dn lr dpzn

,cere ."jiiqkpa il oi` mixace oic" xne`y `l` ,i`pz jxc xne` epi`y ixiin `kd

ilinc ineht iedc jzrc `wlq Ð epnn zywan dy`d oi`e envrn xne`y `kdc

lrae ,iiepz`l dl irai` dy`lc (` ,eq `rivn `aa) "jyp edfi`"a opixn`ck ,`nlra

dlgp efi`a xnelk ,`axck inp iziine ,liren weliqac `pdk axcn iziine .ipzn `w

,`ziixe`c dlgpa la` .`axck minkg zpwz ici lr el d`ay dze`a Ð i`pzd liren

`nrhc iziin `ped axce .melk lirei `l Ð "ia` zyexia il oi` mixace oic" oebk

la` ,"daeh dze`a utg ipi`" xnel leki epwz ezaehlc oeikc meyn Ð wlzqdl lekic

jiiyc ecil `a `lc `kidc `ed `xaqc ,di`x iiezi`l jixv `l Ð mixace oic oeyla

e`l Ð `pdk axckl jixhvi`c `ede .`ilrn `pyil `nlra enk ,mixace oic oeyl

nai) "dax dy`d"a dil `xiaq edi`c ,jixhvi` i`pi iaxc meyn(` ,bv ze
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אגרות קודש

 ב"ה,  ל' תשרי, תש"כ

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד בכפר חב"ד ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מכ"ד תשרי הנכתב ע"י הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה אברהם 

מרדכי שמואל שי' לידר, ובודאי ימלאו הפרטים החסרים במכתב זה, אם הנ"ל או מי משאר חברי צעירי 

אגודת חב"ד שמתפקידם הוא.

זכאין  ביומין  ונשלח המענה  נכתב המכתב  והרי  פעולותיהם  והוסיף בכל  ויהי רצון שילכו הלוך 

דחדש תשרי הוא חדש השביעי, אשר כולו )ולא רק הימים טובים שבו( נקרא שביעי, וכפירוש רז"ל, מושבע 

ימות  עניניו בכל  וממשיכים  לכל השנה,  כללי הוא  נשיאינו, אשר חדש  רבותינו  דברי  וידועים  בכל טוב, 

השנה.

וכן יהי' בעניניהם של צעירי אגודת חב"ד הכללים והפרטים, להמשיך מהברכה והטובה דחדש זה 

על הימים הבע"ל מתוך שמחה וטוב לבב, ולהוסיף בפעולות טובות, וגם על הזולת להשפיע בזה.

ובפרט  מינימלי(,  יהי'  )אפילו  לההתועדויות  בתשלום  כניסה  דכרטיסי  קס"ד  על  אפילו  לפלא 

בכחב"ד.

בברכה לבשו"ט מהצלחה בעבוה"ק.



קיי oifge` mipy` cenr hn sc ± oey`x wxt`nw `aa

íéðîàð ïéàe`lc ,exwrl ipnidn `lc ,xg` mewnn `vei oci azk m` `iran `l Ð

,eze` miniiwn mnvr od elit` `l` .`ki` "xizdy dtd `ed xq`y dtd"

zexykay ecedy xg`nc .mipn`p oi` Ð epixac eid dpn` la` ,epnzg :mixne`e

edeldy xhya aezky dn lk oic ziaa ecird eli`k xhyd znizg ixd Ð azkp

xfeg epi` aey Ð cibdy oeike ,dell deln

dy`d" wxta zeaezka opixn`ck ,cibne

oeik :`ax dil xn` ,(a ,gi) "dlnx`zpy

ipd `niz ike .cibne xfeg epi` aey cibdy

yix xn` `d Ð `l xhya la` ,dt lr ilin

ink eyrp xhyd lr minezgd micr :yiwl

yxtn inp ikde .oic ziaa ozecr dxwgpy

dil xwrc meyn ongp axc `nrhc ,mzd

i`pz" :ongp axn `ax dipin `rac .`xhyl

edn "epixac eid?i`n `nrh dpn`e `rcen

.'eke `xhyl dil xwrnwc Ð mipn`p oi`

"epixac eid dpn`" iab xg` mrh yi cere

xn` ,mzd inp xn`ck Ð mipn`p oi` i`n`

.on`p epi` Ð df `ed dpn` xhy xne`d :ax

o`n xn`wc :opixn`e?del xn`wc `nili`

mci azkc i` .micr ixn`wc `l` cr 'ek

,ipnidn `lc `hiyt Ð xg` mewnn `vei

i`n` Ð xg` mewnn `vei oci azk oi`c i`e

ipnidn `l?xq`y dtd xninl `ki` `de

`l" exn` era i`c ,xizdy dtd `ed

mlerl :iy` ax xn` ,opiwqne "epnzg

axck Ð ipnidn `l i`n` zxn`wce .xg` mewnn `vei oci azk oi`ce ,micr ixn`c

xn`py meyn ,ezia jeza dpn` xhy ddyiy mc`l xeq` :`pdk ax xn`c ,`pdk

xn` ike ,inzg `l dler` micr Ð `id dlerc oeike ."dler jld`a okyz l`"

,ef zecra ryx envr miynyk zecra on`p mc` oi`c ,on`p epi` Ð "iznzg"

.mzd xn`ckåðéøáã åéä àòãåî:ea minezgd micr exn`e ,`ed xkn xhy m` Ð

ecen ediiexzc .oipn`p oi` Ð ea epxkde ,eqp` epi`xde ,epipta `rcen xqn xkend

,cibne xfeg df iexwe ,`rcen zecr ici lr elhal oi`a eiykre ,`ed `ilrn `xhyc

`ped ax lhia i`n` ,inp ikde .elhal cibne xfeg epi` Ð xhyay zecr cibdy oeike

`rcend liaya `zlwy`d?`ed dpg xa xa dax ixdyeid `rcen" xne`y crd

on`p epi`e ,"epixacéìéî éðä :éðùîåeiykr oicirny ,dt lr Ð oipn`p oi`c Ð

ziaa ozecr dxwgpy ink dyrpy ,xhyay zecr lhal mi`ae "epixac eid `rcen"

aey cibdy oeikc .oey`xd z` lhan oexg` zecr oi`e ,mzgpe azkpy dryn oic

,`xhya la` .micwc `xhyl rxne `zydc dt lr `z` `l Ð cibne xfeg epi`

dncwy dpg xa xa daxc jd ik ,micrd dilr enzge xhya `rcend azkpy

.dixzac `zlwy`c `xhyl rxne ,micwc `rcenc `xhy iz` Ð `zlwy`løîå
íéðîàð ïéà åðéøáã åéä äðîà øîà éùà áø øáozip `ly :dinwl yxtnck Ð

`l dler` micre ,"dler jld`a okyz l`" aizkc meyn ,lirl ziyixtck ,azkil

elit` ,jklde .ryx envr miyn mc` oi`c ,on`p epi` Ð iznzg cirnyke .inzg

la` .ryx envr zeyrl on`p oi`c ,oipn`p oi` Ð xg` mewnn `vei oci azk oi`

?mipn`p i`n` `rcen iab ok m`c ,iy` ax xa xn yiig `l Ð xhy zxiwrlàòãåî
íéðîàð åðéøáã åéä.eqp`n qep`d livdl ick ,icarw devnc ,azkil ozip ixdy Ð

`zlin `l` ,cibne xfeg df oi`c ,mipn`p Ð xg` mewnn `vei oci azk elit`e

miiwzp `le epixac eid i`pz la` ,epnzg" :mzd inp opixn`ck ,icdqnw izixg`

micirn mbe ,xyky oicirn xhyd lry .mipn`pe ,`id izixg` `zlinc "i`pzd

oiqep`" ,"epiid mileqt" :mzd opzck Ð cibne xfeg inc ikide .melk el aiig oi`y

oilqet ixdy ,mipn`p oi` Ð xg` mewnn `vei oci azk m` ,"epiid miphw" ,"epiid

xfeg meyn mzecrl opilqtc `ed Ð mzgp zelqta ixn`wc ,ixnbl xhyd z`

.cibneåúùà éñëðá ä÷æç ùéàì ïéàeltpy ,ezy` ly beln iqkpa wifgd m`y Ð

izca`e dizgwl izy`n" xnel ,dwfg dpi` Ð mipy yly ,dyexia dia` zian dl

,zexitd z` lke`e diqkpa wifgnyk dlra lr zegnl dy` jxc oi`c ,"ixhy

.dze` ofy xg`nàèéùô."icia `ed gewl" oerhl leki oi`c Ðàøéô äéì úéàã ïåéëã`ed ixit oze` Ð dpewxt zgz lral dy` iqkp ly zexit epwzy ,minkg zpwza Ð

mzdc ,yly lk seqa zegnl jixvc oxn`c ,`xeqc `zpkynl inc `le .ef rwxwl cxi zexit zxezay oircei lkdy ,zegnl dkixv oi`e ,melk rwxwd seba el oi`e ,lik`wc

zexity oircei mlerd lk Ð dlral dy` iqkp la` ."icia `ed gewl" oerhl lekie ,ecil d`a oekyn zxezay mixekf micr edi `l daexn onf seql `ny Ð `nrh epiid

.diiga dwfg el didz `le ,ezy` rwxwa el yiéì ïéà íéøáãå ïéã.oick `ly zexitd lk`i m` zctwn ezy` oi`c ,dwfg yi`l oi` ikd elit`e .il `di `l :xnelk Ðàì
íåìë øîàin lkl zxwten icy" ,"jl dxekn icy" ,"jl dpezp icy" exiagl xn`iy cr ,ely `ed ixd egxk lrc Ð ilya wlg il `di `l :xn`yk dpzn oeyl df oi`c Ð

."dvxiyäì áúåëá ïéúéðúîoi` mixace oic" Ð."jiiqkpa iläñåøà äãåòá,lif`e wiqncke .oi`eyp zry cr zexita dkef epi`c ,ezy` iqkpa dkfiy mcew epiidc Ð

,minkg zpwza il `al cizrd oenn eze`a wlg il `di `l :xne`e ,ecil e`a `ly cera onfd mcew dilr dpzn m` ,oxwrl leki minkg zpwza mc`l ze`ad zeyexiac
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eid dpn`e `rcen" xnel on`p oi` Ð ezkldk xqnpe azkp xhydy xne`yk la`

zeaezkc ipy wxta oizipznc "epiid miqep`e miphw"l inc `le .siiefnc ebina "epixac

,eid mileqte miphwe miqep`y mixne`y ,oick azkp xhydy llk oicen oi`c ,(a ,gi)

dt lr iz` `l xnel o`k jiiy `lc ,ipdn ebin ,jkld Ð oick mlern azkp `le

xhy didy micen opi` ixdy ,`xhyl rxne

,hi) zeaezkc ipy wxta dil zi`c `de .oick

Ð siiefnc ebina "`ed rext" xnel on`pc (`

`ped axe .llk `xhyl rxn `l inp mzd

jixv oi` eazky xhya dcen mzd xn`wc

on`p epi` "`ed rext" elit`c xaq Ð eniiwl

`xhyl rxn `lc ab lr s` ,ebina xnel

axc oeik :xn`z m`e .siiefn oreh ok m` `l`

dpn` xhy `edy xnel on`p oi`c dcen ongp

oi` xn`c `ped axl dil xn`w i`n ,`rcene

`xiaq i` ?jl dnl iapb `aepb :eniiwl jixv

?xi`n iaxk dkld `ni` Ð xi`n iaxk jl

xn`w `rcene dpn`` inp `ped ax `nlc

yie ongp ax dia dcenc ,eniiwl jixv oi`c

xn`w rext zprh` elit` `ped axc :xnel

`zyde .icin biltn `lcn ,eniiwl jixv oi`c

xi`n iax` ibiltc opaxl elit` ,ongp axl

`ziixa `idde .ecen Ð `rcene dpn`a mzd

:(a ,cpw `xza `aa) "zny in" wxt `ipzc

irae ,on`p epi` df `ed dpn` xhyc xne`d

ax Ð opaxe xi`n iaxc `zbelta dnewe`l

.lkd ixack dl iwen ied ongpøîÐ oipn`p epixac eid `rcen xn` iy` ax xa

ab lr s` .mzecr lr oitiqen `l` mpi`y ,oicibne oixfegl inc `lc`vei oci azkykc

oci azk oi`yk mewn lkn ,od ozecr lr oitiqenc opixn` `le ,oipn`p oi` xg` mewnn

.mzecrn ixnbl oixfeg oi`e li`ed ,ebina oipn`p Ð xg` mewnn `veiáúëãoic dl

"azekd"a opzck ,"jizexitae" inp dl azkcac xnel jixve Ð jiiqkpa il oi` mixace

ipdn `le ,zexit lke` izk` Ð "jiiqkpa" `l` dl azk `l i`c .(` ,bt zeaezk)

.miiw dpzpe dxkn m`y `l` "jiiqkpa"áúëáxninl ivn iede Ð dqex` dcera dl

dl ozpy e` ,da zeyx dlral oi`y zpn lr dl epzpy inp i` ,aeh oeyla dl azky

.zexit lke` lrad oi`e ,dzpw :onwl xn`c ,dlraáøãëåi`nc :dniz Ð `pdk

oeyl `edy it lr s` "mixace oic" oeyl ipdnc iziinc i` ?`pdk axcn di`x iziin

oeyl `ed iziinc "iyt` i`"c :cere aeh oeyla ixiin iziinc edpd lk `nlc Ð rexb

el d`ad dlgp" opixn`wcn :miyxtn yie (` ,ck) zezixkc `xza wxta gkenck ,aeh

Ð aeh oeyla i`c .ixiin rexb oeylac llkn Ð "xak el d`ad" `le ,`wec "mc`l

iziinc d`xp wgvi epiaxle ?dilr zepzdl lkei `l dnl ,inp "xak el d`a" elit`

leki mewn lkn Ð mlerl `a `ly xac dpwn mc` oi`c ol `niiwc ab lr s`c ,di`x

`ly xacnc iziin ivn `pdk ax `la :xn`z m`e .mlerl `a `ly xacn wlzqdl

xn`c (a ,ekw `xza `aa) dpere zeqk x`y` dedc icin ,wlzqdl leki mlerl `a

:xaqwc meyn `l` bilt `l xi`n iax elit`e .miiw e`pz oennay xaca :dcedi iax

la` .xenb i`pz dyery ,mzd ip`y :xnel yie lha e`pz dxeza aezky dn lr dpzn

,cere ."jiiqkpa il oi` mixace oic" xne`y `l` ,i`pz jxc xne` epi`y ixiin `kd

ilinc ineht iedc jzrc `wlq Ð epnn zywan dy`d oi`e envrn xne`y `kdc

lrae ,iiepz`l dl irai` dy`lc (` ,eq `rivn `aa) "jyp edfi`"a opixn`ck ,`nlra

dlgp efi`a xnelk ,`axck inp iziine ,liren weliqac `pdk axcn iziine .ipzn `w

,`ziixe`c dlgpa la` .`axck minkg zpwz ici lr el d`ay dze`a Ð i`pzd liren

`nrhc iziin `ped axce .melk lirei `l Ð "ia` zyexia il oi` mixace oic" oebk

la` ,"daeh dze`a utg ipi`" xnel leki epwz ezaehlc oeikc meyn Ð wlzqdl lekic

jiiyc ecil `a `lc `kidc `ed `xaqc ,di`x iiezi`l jixv `l Ð mixace oic oeyla

e`l Ð `pdk axckl jixhvi`c `ede .`ilrn `pyil `nlra enk ,mixace oic oeyl

nai) "dax dy`d"a dil `xiaq edi`c ,jixhvi` i`pi iaxc meyn(` ,bv ze
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`oifgeקיי mipya cenr hn sc ± oey`x wxt`nw `aa

åì äàáä äìçðleki mc` Ð onwl yxtnck ,opaxc dlgp oebk ,el `al dcizrd Ð

dze` lr il oi` mixace oic" xn`wc oebk ,dpyxii `ly `azy mcew dilr zepzdl

.mixace oic il `di `l ,xnelk ,"il `al dcizrd dlgpàáøãëåefi`ae ,xnelk Ð

dlgpa la` ,`axck ,minkg zpwza el d`ad dlgpa Ð i`pzd liren dlgp

zyexia il oi` mixace oic" oebk ,`ziixe`c

lrac ,i`pzd lirei `l Ð "zeniyk ia`

mixg`l dppzi ok m` `l` ,`di ely egxk¦

.dpzn oeylaíéîëç úð÷úá éùôà éàÐ

.iz`pdl eyryúàæ ïåâëopaxcnc ,onwlc Ð

.`idåì ïéòîåù`l yipi`c egxk lrac Ð

eyry daeha yyeg epi` m`y .minkg edekfi

ezrcly ,egxk lra el ozip `l Ð minkg el

.minkg depwzúàæ ïåâë éàîzpwz efi`a Ð

dilry ,yxcnd ziaa mixacn eid minkg

minkg zpwza iyt` i` xne`d lk :`ax xn`

oirney ,da mixacn ep`y dpwzd z`f oebk

?eláø øîà àðåä áøãëzpwzn ,xnelk Ð

ziaa miweqr eid dy`l ozep lrady zepefn

.odizgz dici zk`ln lhep `ede ,yxcnd

epwzy dpwzd z`f oebk :`ax xn` df lre

dpwzd efa minkg zpwza iyt` i` :zxne` m` ,dzaehl dy`d zepefn minkg

ilyn oef` ,izepefn lr sicr ici zk`lnc ,daeh dpi` icicl `dc ,izaehl epwzy

dlekiy ,ax xn` `ped axk opireny`l `z`e .dl oirney Ð invrl dk`ln dyr`e

,"invrl m` ik jl dk`ln dyer ipi`e jlyn zpefip ipi`" dlral xnel dy`

zepefn xwir epwz dlgz ,xnelk .xwir ipefn :xaqw ,(a ,gp) zeaezka `nrh yxtnck

zgz dk`ln epwz jk xg`e .dyrz `l oia dyrz oia ,egxk lra lrad on dy`l

`ide ,dlgz zepefn dl owzl ,epeekzp dzaehlc oeike .dai` dl didz `ly ,zepefn

oeike .dcia zeyxd Ð eizepefnl zyyeg ipi` ,ef dpwza dvitg ipi` :xnel ,zxwer

zepefnc oeikc ,`linn dlha dlral dici zk`ln zpwz mb Ð zepefnd zpwz dxwrc

o`kn xg`l mc`l el d`ad dlgp epiide .dici zk`ln lehi `l lrad mb Ð dl oi`

minkg epwzy beln iqkp ly zexitl oicd `ede .mei lka `al micizr zepefndy Ð

zpwz ilr lawn ipi`" xn` m`y oky lke oky lk Ð dpewxt zgz dizexit lral

,dqex` dcera i`pzd lirenc Ð "il epwzy beln iqkp zexita yyeg ipi`e dpewxt

yi`l oi`c ipzinl oizipzna jixhv`c epiide .zexitl dizerwxwa dkf `l oiicry

`ly dqex` dcera dl azkc ab lr s`c ."icia `ed gewl" xnel ezy` iqkpa dwfg

gex zgp :dxn` ivnc ,dlral dzgin `le dwzy ikd elit` Ð dizexita melk lehi

.el izxkn `l mlern la` ,izwzyy ilral iziyrùé äéàø àä àøîâ éù÷îåÐ

micr zii`x la` ,egwn miiwl el zlren dwfg oi`y ,dwfg yi`l oi` oizipzn ipzwc

.dpw Ð dly beln iqkp ezy` el dxkn m`c ,dzxikn miiwl el lirez Ð xhy e`

éìòáì éúéùò çåø úçð àîéúizrca did `l la` ,ilr qerki `ly ,el izxkny Ð

,`kd la` .ipwne xnb diqpe` ab`c ,ipiaf dipiafc oiafe edeilzl inc `lc ezepwdl

.diipw`e dxnb `l Ð jk lk qpe` `kilcïðú àì éîdy` dleki dprh jd ikc Ð

.envr dlral dxkny oky lke ,dlran epwy mixg`l oerhlùéàä ïî ç÷ìon Ð

dpyxbi e` zeni m` xgnle meide ,ezy` zaezkl micareyn eizerwxw lk .lrad

oi`axre oi`xg` iqkp lk" dl azk oky ,oixeg ipa `vnz `l m` zegewln sexhz Ð

.(` ,`p) zeaezk zkqna ,"jizaezkløæçåxac dl ozp .dy`d on gwle gweld df Ð

.dzaezk aeg epnn sexhz `ly ick ,el ezpwde ,hrenìèá åç÷îlha lha `l Ð

el xkn xkend ixdy ,zexitd z` gweld df lk`i Ð lrad digiy onf lky ,ynn

miqkp lka ef dpyn ixdy .dzaezk ieaib onf `ai `le dy`d yxbzz `ly onf lk

i`n ihernl :opixn`c ,jenqa onwl gkenck ,ixiin lral el yiy zerwxwe?`nili`

wxta xn`c ,ixnbl lha egwn xnel leki dz` i` olekae ,'ek miqkp x`y ihernl

mc` xn`i `l ipzwc `tiq ,ikd `niz `l i`c :dteqa "miqkp dl eltpy dy`d"

ira i`e "jizaezkl oi`xg` iqkp lk `l` ogleyd lr zgpen jizaezk ixd" :ezy`l

oiafn ivn `l inp ikd ipeafl?it lr s`e ,miiw xkndy oicnl ep` myn .dinza

dpnf ribiyk odn sexhl lkezy Ð ceary ipd` ikdlc `l` .dy`l oicareyny

lha iedc ,i`w dy`d on gwle xfg` Ð lha egwn i`d ,jkld .dzaezk zeabl

gex zgp :dxn` ivnc ,epnn sexhz Ð dzaezk zeabl `azyke ,gwn `edd ixnbl

.jl zepwdl iala izxnb `le ,il careynd rwxw jl xeknl ,ilral iziyr:éðùîå
äìò øîúéà àädkxvp `l :`ped ax xa dax xn` ,dy`d on gwle xfgc `iddc Ð

zecareynd zecy yly oze`a `l` ,dy`d on gwle xfgc `kid lha egwn ipzinl

iqkp x`yn xzei dldxnb `l i`cec ,lha ogwn iedc ,ith ediieelir `knq dzrce ,m

gwn iedil `lc i`n ihernl yxtn dinwle .dlral dzyr gex zgp `l` ,diipw`e

.lhaäúáåúëá äì áúëù úçàith dilr dzrc `knqe ,dl caryy daezkd xhya dcy `edd xikfde ,yexita dl cariyy dcy `ed zecy ylyd on zg` ,xnelk Ð

.ecal df m` ik daezkd xhy jeza yexita mlekn miiq `le xikfd `l edine ,"jizaezkl oi`xg` iqkp lk" dl azk jky ,dl cary inp eiqkp lk ,edin .miqkp x`yn
úçàå

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

dizlinae .dpwn mc` oi`c ol `niiw ociclc meyn `l` .mlerl `a `ly xac dpwn mc`c

`ly xaca zepzdl lkeiy opirny ded `l `axcnc ,`pdk ax `la ibq `l dicegl `axc

oi`y i`n yecig epi` mzd Ð mlerl e`a `ly zepefn` i`w `axc ab lr s`c .mlerl `a

ol rnyn `w `le .da zxfeg dvexykc ?dgxk lra zepefn lehil dl yi eh`c ,zepefn dl

dici dyrn riwtdl dlekiy `l` `ped ax

"azekd" wxta wiqtc ,ax :xn`z m`e .dlran

:xn`c ,l`ilnb oa oerny oaxk (a ,ct zeaezk)

mixace oic" dl azk elit` ,dpyxii Ð dzn m`

,dinrhn e`le ."jzenae jiiga jiiqkpa il oi`

xaq axe ,`ziixe`c lrad zyexi xaq edi`c

wefig eyr minkge ,opaxc lrad zyexi

leki zexitnc dpy i`n Ð dxez lyk mdixacl

ip`yc :xnel yie ?opaxc eedc meyn wlzqdl

dy`d iyxeic ,lrac dinw dltpc dyexi

oi` jkle ,lra iabl dyexi dze`a md mixkpk

leki beln iqkpn ,`kd la` .wlzqdl leki

epiidc ,eiykr ody in cia ex`yiy ,wlzqdl

wefig eyr `lc xninl opivn cere .dy`d cia

,dyexi oebk ,dxezd on yxey el yiy xaca `l`

`kilc xaca la` .`ziixe`c dyexi `ki`c

,wefig cear `l Ð igiky `lc zexit ,inp i` .wefig opax cear `l Ð `ziixe`ca dizeek

enk igiky `lc ,zexit yi lkl `le daezk yi lkl (a ,ep my) "it lr s`" yixa opixn`ck

opz dnezi mi`iyna elit`c ,lrad yxiiy lfxa o`v iqkp dl oi`y dy` jl oi`c .dyexi

opax belt `le ,giky lfxa o`v zyexi jkld Ð fef miyngn dl ezgti `l (` ,fq zeaezk)

oi`y `aeh `ki`c ,igiky `lc ,zexit la` .zepzdl leki oi` zeyexi lkc ,lrad zyexia

.wefig eyr `l Ð beln iqkp mdl

äìåëédpewxt lawn ipi` :inp xn`w ike :qxhpewa yxit Ð 'ek dlral xn`zy dy`

dcera i`pzd lirenc Ð il epwzy dly beln iqkp zexita yyeg ipi`e

mdxa` oa oeyny epiaxl d`xp did zvwe .zexitl dizerwxwa dkf `l oiicry ,dqex`

zgz dpewxt epwz :(a ,fn zeaezk) "dzztzpy dxrp" wxt `ipzcn ,eixacl di`x `iadl

(a ,gp my) "it lr s`" wxta `dc ,ok xnel lekie .xwir ixitc dpin rny Ð zexit

`ni` :ipyne ,dici dyrn zgz zepefn epwz ipzwc `dn `kdc `ped axc `zlin` jixt

epiax xne` mewn lkne .zepefn zgz dici dyrn epwzxyt` i`c :mdxa` oa oeyny

,fn) "dxrp" wxt zeaezka wgvi epiax wcwcny enk ,xwir dpewxt daxc`c ,ok xnel

edpigpip igep` edpilkip `l lkin `nizc edn ,"zexit lke` lra jkitl" i`n :xn`c ,(a

mzd inp xn`we .dicicn dl wixte eln `lc oipnifc ,`ticr `dc ol rnyn `w ,'ek

`le rpnine ,dai` dil `ied i`azyi` i`c ,zexit opax dil epiwz lra `nlya :lirl

:opzc `d` ,`icda xn`w "dxrp" wxt inlyexia .owzp dy`d zaehlc rnyn Ð wixt

"wextl `le lek`l iyt` i`" xn`y lra Ð diiga zexit lke`y lrad eilr xzi z`yp

:opzc `de .el oirney oi`ipz `l Ð xwir dpewxtc ab lr s` ,zexit zgz dpewxt

s`e ,"zexit zpzep ipi`e zictp ipi`" xnel dy`d lkez `ly opireny`l `l` `kd

xnel dlekiy zepefnl inc `lc ,cere .miiebd oia rnhz `ly ,owzp dzaehlc ab lr

dyer dpi` m`y ,dici dyrn zpwz zrwtn `l mzdc ,"dyer ipi`e zpefip ipi`"

ipi`e zictp ipi`" dxn` m` la` .zpefip `dze dyrz xgnl Ð meid zpefip dpi`e

zgz md dini lk ly zexitc ,zexit zpwz ixnbl zrwtn ixd Ð "zexit zpzep

dyrn la` ,rwxwd seba dkef `edy ,dcik ecic meyn zexit ip`y ,inp i` .dpewxt

oiprke .micid seba dkfiy xninl jiiy `lc ,oira opi`y ?oda dkfi j`id Ð dici

,xwir dici dyrnc xaqe ,"it lr s`" wxta `ped ax` biltc yiwl yixc epivn df

ikd elit` Ð ipzwck dici dyrn zgz zepefn epwz :ipz `l` ,`ziixad dibn epi`e

jici dyrn i`v" dwtq `lc `kid dl xnel leki lrad oi`c :mz epiax xne`

,(` ,r zeaezk) "xicnd" yixae (` ,ai) oihibc `nw wxta `icda gkenck ."jizepefnl

xicn ivn ikid dl carync oeik ,dzkecl `iyew `xcd Ð dwtq `lc i` :jixtc

?dléëä:eyexit ikde Ð elyn mey dl qipkdy zg`e :l`ppg epiax yexita qxb

,daizk oeyl jiiy elyn ozep mc`y dnae .miz`ne dpna Ð daezka dl azky zg`

`ipecpd zgz Ð dzaezka dl cgiy zg`e .eipal eiqkp lk azekd oebk ,cegi oeyl `le

,fn my) "dzztzpy dxrp" wxtac ,daezk z`xwp inp `ipecp ik .dia` zian d`iady

,opixn`w `l miz`n dpn zgzc ,dziipecp zgz epiidc ,dzaezk zgz dzxeaw :ipzw (a

mey dl qipkdy zg`e .dxeaw dl (zi`) dqex`c opixn`w (` ,bp) `wxit `edd seqac

ipipr dylye .miz`ne dpn lr elyn dl siqedy ztqez cbpk dcy dl myy Ð elyn

dnr d`iany `ipecp jk xg`e ,miz`ne dpn dlgz :df xcqa daezka oiazek el` oenn

.ok yxit `l qxhpewae .'ek "dilicn dl siqede ozg iave" jk xg`e ,"dil zlrpdc"
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äMàä ïî ç÷ìå øæçå Léàä ïî ç÷ì :ïðz àì¯Bçwî ¨§©¨©¦¨¦§¨©§¨©¦¨¦¨¦¨
éìòáì éúéNò çeø úçð :äøîà àîìà ,ìèa¯àëä ¨¥©§¨¨§¨©©©¨¦¦§©§¦¨¨

!éìòáì éúéNò çeø úçð :àîéz éîð¯øîzéà àä ©¦¥¨©©©¨¦¦§©§¦¨¦§©
àlà äëøöð àì :àðeä áø øa äaø øîà ,dìò£¨¨©©¨©©¨Ÿ¦§§¨¤¨

ìL ïúBàa,äúaeúëa dì áúkL úçà :úBãN L §¨¨¨©©¤¨©¨¦§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc `xza `aa(iyiy meil)

äàaä äìçð`al dcizrd dyexi -,øçà íB÷nî íãàì Bì,opaxc dpwza ©£¨©¨¨§¨¨¦¨©¥
,ezy` zyexi oebkäéìò äðúî íãà,da dkfy mcewäpLøéé àlL,lr ¨¨©§¤¨¤¨¤Ÿ¦¨¤¨

oic el `di `ly yxtzny ,ef dlgp lr il oi` mixace oic xne`y ici
,xaecn dlgp oin dfi`a :`xnbd zyxtne .da mixaceøîàc ,àáøãëå§¦§¨¨§¨©

éLôà éà øîBàä ìk ,àáø[dvex ipi`-]íéîëç úðwúaiz`pdl epwizy ¨¨¨¨¥¦¤§¦§©¨©£¨¦
úàæ ïBâk,oldl zx`eand,Bì ïéòîBLepi` m`e ,el mikfn `l egxk lray §Ÿ§¦

.depwiz ezrcl wxy ,egxk lra dkef epi` ,envr zaehl yyeg

:`xnbd zl`ey,úàæ ïBâk éàîdilry ,yxcnd ziaa ewqr dpwz efi`a - ©§Ÿ
,dy`l minkg epwizy zepefna miweqr eid :`xnbd dper .`ax ixac exn`p
dpwzay ,`ax xn` jk lre ,dici dyrn z` lrad lehiy epwiz mzgze

`ae ,dl mirney ,da dvex dpi`y zxne` m` ,dzaehl epwizy z`f oebk
dkldy eprinydl,áø øîà àðeä áø øîàc ,áø øîà àðeä áøãk¦§©¨¨©©§¨©©¨¨©©

úðBféð éðéà ,dìòáì øîàzL äMà äìBëé,jci lräNBò éðéàåiyrn z` §¨¦¨¤Ÿ©§©§¨¥¦¦¤§¥¦¨
zeaezka mrhd x`eank ,jl ici(:gp)z` oefiy minkg epwizy xaeqy ,

,dici dyrn el epwiz df cbpke ,`l oiae dici dyrna zxkzyn oia ezy`
ef dpwzy oeike ,dfa dkef lrad ,oenn zxkzyne dk`ln dyer m`y

.dxwerle da dvtg dpi`y xnel dcia zeyxd ,dzaehl dpwzp dxwir
mei lkay oeik ,o`kn xg`l d`ad dlgp `id lradn zepefn lawl zekfde
icizrd eaeig z` lawl `ed daexiqe ,dpefl ycg aeig lrad lr yi

zerwxwa dkf `l d`yp `ly onf lky ,beln iqkp iabl oky lke .ditlk

dkixv df ote`ae .dizexit lawn ipi`e dcet ipi` xnel leki ,odizexitl

oicd on el oi`y s` lry ,ezy` iqkpa dwfg yi`l oi`y xnel epizpyn
dlral gex zgp dzyry xnel dlekiy meyn ,dwfg el oi` ,zexit

.el mzxkn `l mlern j` ,diqkp zexit lek`l ezgipde

.ezy` iqkpa lral dgked dpi` mipy yly zwfgy ,dpyna x`ean
:`xnbd dywnàäy ,rnyn -äéàøel dxkn ezy`y ,xhya e` micra ¨§¨¨

,dcyd z`,Lé,dywe ,dcya dkef ,efk di`x `iai m`eàîézdy`dy - ¥¥¨
wx `l` ,el xeknl izpeekzd `l llk ,xn`z,éìòáì éúéNò çeø úçðick ©©©¨¦¦§©§¦

,ilr qerki `lyïðz àì éîepipy `l ike -(:dp oihib),ç÷ìrwxw ¦Ÿ§©¨©
dzaezka dy`l zcareyndç÷ìå øæçå ,Léàä ïîrwxw dze` z`ïî ¦¨¦§¨©§¨©¦

äMàä,dzaezka efd rwxwd z` dabz `ly ick ,mihren mincaBçwî ¨¦¨¦¨
dy`dn,ìèarwxwd z` epnn zeabl dleki ,dyxib e` lrad zn m`e ¨¥

,dzaezkaàîìà,[gken-]äøîàwx `l` ,exkenl izpeekzd `l ,dy`d ©§¨¨§¨
énð àëä ,éìòáì éúéNò çeø úçðiqkp z` dlral dxknyk ,o`k mb - ©©©¨¦¦§©§¦¨¨©¦

,dly belndàîéz,[xn`z-],éìòáì éúéNò çeø úçðrnyn recne ¥¨©©©¨¦¦§©§¦
.lg gwndy dpyna

:`xnbd zvxzndìò øîzéà àä,ef dpyn xe`iaa xn`p ixd -äaø øîà ¨¦§©£¨¨©©¨
äëøöð àì ,àðeä áø øa,gwnd lg `ly xnel dpyndìL ïúBàa àlàL ©©¨Ÿ¦§§¨¤¨§¨¨Ÿ

úBãN.oldl zex`eandúçàdcy ,`id zecyd 'bndúaeúëa dì áúkL ¨©©¤¨©¨¦§¨¨
,dzaezkl carzyzy yexita
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קיי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc `xza `aa(iyiy meil)

äàaä äìçð`al dcizrd dyexi -,øçà íB÷nî íãàì Bì,opaxc dpwza ©£¨©¨¨§¨¨¦¨©¥
,ezy` zyexi oebkäéìò äðúî íãà,da dkfy mcewäpLøéé àlL,lr ¨¨©§¤¨¤¨¤Ÿ¦¨¤¨

oic el `di `ly yxtzny ,ef dlgp lr il oi` mixace oic xne`y ici
,xaecn dlgp oin dfi`a :`xnbd zyxtne .da mixaceøîàc ,àáøãëå§¦§¨¨§¨©

éLôà éà øîBàä ìk ,àáø[dvex ipi`-]íéîëç úðwúaiz`pdl epwizy ¨¨¨¨¥¦¤§¦§©¨©£¨¦
úàæ ïBâk,oldl zx`eand,Bì ïéòîBLepi` m`e ,el mikfn `l egxk lray §Ÿ§¦

.depwiz ezrcl wxy ,egxk lra dkef epi` ,envr zaehl yyeg

:`xnbd zl`ey,úàæ ïBâk éàîdilry ,yxcnd ziaa ewqr dpwz efi`a - ©§Ÿ
,dy`l minkg epwizy zepefna miweqr eid :`xnbd dper .`ax ixac exn`p
dpwzay ,`ax xn` jk lre ,dici dyrn z` lrad lehiy epwiz mzgze

`ae ,dl mirney ,da dvex dpi`y zxne` m` ,dzaehl epwizy z`f oebk
dkldy eprinydl,áø øîà àðeä áø øîàc ,áø øîà àðeä áøãk¦§©¨¨©©§¨©©¨¨©©

úðBféð éðéà ,dìòáì øîàzL äMà äìBëé,jci lräNBò éðéàåiyrn z` §¨¦¨¤Ÿ©§©§¨¥¦¦¤§¥¦¨
zeaezka mrhd x`eank ,jl ici(:gp)z` oefiy minkg epwizy xaeqy ,

,dici dyrn el epwiz df cbpke ,`l oiae dici dyrna zxkzyn oia ezy`
ef dpwzy oeike ,dfa dkef lrad ,oenn zxkzyne dk`ln dyer m`y

.dxwerle da dvtg dpi`y xnel dcia zeyxd ,dzaehl dpwzp dxwir
mei lkay oeik ,o`kn xg`l d`ad dlgp `id lradn zepefn lawl zekfde
icizrd eaeig z` lawl `ed daexiqe ,dpefl ycg aeig lrad lr yi

zerwxwa dkf `l d`yp `ly onf lky ,beln iqkp iabl oky lke .ditlk

dkixv df ote`ae .dizexit lawn ipi`e dcet ipi` xnel leki ,odizexitl

oicd on el oi`y s` lry ,ezy` iqkpa dwfg yi`l oi`y xnel epizpyn
dlral gex zgp dzyry xnel dlekiy meyn ,dwfg el oi` ,zexit

.el mzxkn `l mlern j` ,diqkp zexit lek`l ezgipde

.ezy` iqkpa lral dgked dpi` mipy yly zwfgy ,dpyna x`ean
:`xnbd dywnàäy ,rnyn -äéàøel dxkn ezy`y ,xhya e` micra ¨§¨¨

,dcyd z`,Lé,dywe ,dcya dkef ,efk di`x `iai m`eàîézdy`dy - ¥¥¨
wx `l` ,el xeknl izpeekzd `l llk ,xn`z,éìòáì éúéNò çeø úçðick ©©©¨¦¦§©§¦

,ilr qerki `lyïðz àì éîepipy `l ike -(:dp oihib),ç÷ìrwxw ¦Ÿ§©¨©
dzaezka dy`l zcareyndç÷ìå øæçå ,Léàä ïîrwxw dze` z`ïî ¦¨¦§¨©§¨©¦

äMàä,dzaezka efd rwxwd z` dabz `ly ick ,mihren mincaBçwî ¨¦¨¦¨
dy`dn,ìèarwxwd z` epnn zeabl dleki ,dyxib e` lrad zn m`e ¨¥

,dzaezkaàîìà,[gken-]äøîàwx `l` ,exkenl izpeekzd `l ,dy`d ©§¨¨§¨
énð àëä ,éìòáì éúéNò çeø úçðiqkp z` dlral dxknyk ,o`k mb - ©©©¨¦¦§©§¦¨¨©¦

,dly belndàîéz,[xn`z-],éìòáì éúéNò çeø úçðrnyn recne ¥¨©©©¨¦¦§©§¦
.lg gwndy dpyna

:`xnbd zvxzndìò øîzéà àä,ef dpyn xe`iaa xn`p ixd -äaø øîà ¨¦§©£¨¨©©¨
äëøöð àì ,àðeä áø øa,gwnd lg `ly xnel dpyndìL ïúBàa àlàL ©©¨Ÿ¦§§¨¤¨§¨¨Ÿ

úBãN.oldl zex`eandúçàdcy ,`id zecyd 'bndúaeúëa dì áúkL ¨©©¤¨©¨¦§¨¨
,dzaezkl carzyzy yexita
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד תשרי, תשכ"ב

ברוקלין.

 ועד נשי כפר חב"ד 

 מיסודו ובהנהלתו של 

 כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

נעם לי לקבל מכתבן מערב חג הסוכות זמן שמחתנו מבשר טוב מפעולותיהן בקדש הפצת היהדות 

ועניני' בין נשי ובנות ישראל, ועל דבר החלטות הטובות בהנוגע לעתיד.

וידועים דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר בנוגע לצדקה גשמיות, ומזה מובן גם כן בנוגע לצדקה רוחנית, 

אשר כשמחליטים לתת צדקה ולעזור לרעהו בהרחבה, אף שלכאורה אינו לפי האמצעים שישנם במזומן, 

הנה באותה שעה מייצרים מלמעלה מקור וצנור חדשים להמציא כל הענינים הדרושים למלאות החלטה 

הטובה.

ויהי רצון שגם הן בעבודתן תתנהגנה מתאים להאמור ז. א. להחליט לעבוד לא רק כפי האפשרי 

היכולת  להן  שתנתן  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  דורנו  צדיק  דברי  יקויימו  ובודאי  זה  על  בהוספה  אלא  בהווה, 

המלאה להביא החלטתן בפועל.

וכנהוג בתוככי חסידים ובפרט בחסידי חב"ד לעשות בכל האמור מתוך שמחה וטוב לבב שמחה 

אמיתית.

בברכת הצלחה בעבודתן בקדש ולבשו"ט.



xcde"קיי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc `xza `aa(ycew zay meil)

,úçàådcy `iddì ãçiL,dt lradúaeúëaz` dpnn dabzy - §©©¤¦¥¨¦§¨¨
x`yn xzei dzrc zkneq dilr s`e ,daezkd xhya aezkl ila ,dzaezk

.eizecy,úçàådcy `iddlMî íeL Bì äñéðëäLdze` dqipkdy - §©©¤¦§¦¨¦¤¨
laiwe ,dzaezk xhya edeazke diey z` enye ,oi`eyip zrya dia` zian

ceariyk daezk dpi`y s`e .lfxa o`v iqkp z`xwpe ,dzeixg` lrad eilr
dilr zkneq dia` zian dze` dqipkdy oeik ,mixg`n xzei dzaezkl

.zecyd x`yn xzei dzaezk dpnn zeabl

,evexiz z` x`al miiqneéàî éèeòîì`ped ax xa dax hrnn dn - §©¥©
,el` zecy zylyn zg`a wx xaecny exne`aàîéìéà`ay xn`p m` - ¦¥¨

íéñëð øàL éèeòîìo`pwy dfl dceariy z` dxkn m`y ,lrad ly §©¥§¨§¨¦
iziyr gex zgp xnel dleki oi` ,dzaezka epnn dabz `ly ,dlran
zekiiy dl yiy s` lr ,el` zecya m` ixdy ,ok xnel xyt` i` .ilral
dai` el `di `ly ick ,ilral iziyr gex zgp xnel dleki ,mnr zcgein

,inrïkL ìk`edäáéà déì àéåäc`l m` ,dnr d`py el didiy - ¨¤¥§©§¨¥¥¨
meyn ,mnr zcgein zekiiy dl oi`y zecya dceariy z` xeknzøîàc§¨©

dìy meyn ,jceariy z` xeknl dnikqn jpi`y daiqdy ,lradéðéòC ¨¥©¦
,äúéîáe ïéLeøéâa zúð.jzaezk z` zeabl dnn jl didiy dvex z`e ¨©§§¥¦§¦¨

àlà`a `ped ax xa daxy i`ce,âBìî éñëð éèeòîìdleki dpi` mday ¤¨§©¥¦§¥§
m`e ,mxkenl axql dlekie ,md dlyy oeik ,ilral iziyr gex zgp xnel

iqkpa zwqery epizpyna s`e .miiw dgwn ,dxkn `id s`e lrad mxkn
di`x `iai m`e ,dai` yyg meyn dlral dxkny xnel dleki dpi` ,beln

.miiw egwn ,m`pwy xhya e` micra

,di`x lrad `iai m`y ,dpyna epwiicy dn lr `iyew cer dywn `xnbd
:miiw egwn ,beln iqkpd z` el dxkn dy`dy ,xhy e` micraøîàä̈¨©
,íeìk àìå eNò àì ,âBìî éñëða eøënL äMàå Léà ,øîéîà,xnelk £¥©¦§¦¨¤¨§§¦§¥§Ÿ¨§Ÿ§

,el dxkny di`x lrad `iai m`y epxn` recne ,llk gwnd lg `ly
.miiw egwn

:`xnbd zvxznøîéîàc øîzéà ék`weec ,exn`p xnin` ixac -àëéä ¦¦§©©£¥©¥¨
úéîe eäéà ïéaæc,zne ,dcyd z` lrad xkny ote`a -éäéà àéúà §©¦¦¦©§¨¦¦

à÷tîe,zegewldn dcyd z` d`ivene ,dy`d dribn -énð éà,oke - ©§¨¦©¦
éäéà äðaæ,dcyd z` `id dxkn m` -,äúîeepi` aey dznyky s` ©§¨¦¦¥¨

dwlg z` dxkny oeik ,dyxei epi`y xnel mewn yie ,diqkp zexita i`kf
mewn lkn ,miign÷étîe eäéà àúàdcyd z` `ivene ,lrad ribn - ¨¨¦©¦

,zegewldnïðaøc àzðwúa,minkg zpwz zngn -øa éñBé éaøãëå §©©§¨§©¨¨§¦§©¦¥©

àLeàa ,àðéðç øa éñBé éaø øîàc ,àðéðç`ye`a oixcdpqd dzidyk - £¦¨§¨©©¦¥©£¦¨§¨
,eðé÷úäyâBìî éñëða äøënL äMàä,dlra iigaäúîe,dlra iiga ¦§¦¨¦¨¤¨§¨§¦§¥§¥¨

àéöBî ìòaämiqkpd z`,úBçB÷lä ãiîgwelk aygp `edy meyn ©©©¦¦©©¨
.rwxwd seba zeiekf el oi` diigay s` lr ,oey`xeðéaæc àëéä ìáà£¨¥¨§©¦

àîìòì eäééåøz`ed ,xg`l exkn mdipy m` j` -z` `ide zexitd z` ©§©§§¨§¨
,sebdénð éàm` ,oke -déãéãì éäéà äðaæ,dlral dy`d dxkn -dðéáæ ¦©¦©§¨¦¦§¦¥§¦¨
éðéáæoeik ,ilral iziyr gex zgp xnel dleki dpi`e ,xkn dxknn - §¦¥

weicd ayeine .zxken dpi` m` dilr citwn epi` dly miqkpay
egwn ,dly belnd iqkp z` el dxkny di`x lrad `iai m`y ,epizpyna

.miiw

:sqep uexiz zvxzn `xnbdàîéà úéòaéàå,uxzl xen` ,dvxz m`e - §¦¨¦¥¨
dyw `le ,beln iqkpa xeknl mileki mpi` mdipyy xnin` zpeek zn`ay
meyn ,beln iqkpa xeknl dy`d dlekiy x`eany epizpynn eilr

cøîàc øîéîàxaeq ,xeknl mileki mpi`y,øæòìà éaøkeilr ewlgpe £¥©§¨©§©¦¤§¨¨
.opaxk epizpyne ,oldlck ,minkg

Bcáò úà øëBnä ,àéðúc,xg`l iprpkdBnò ÷ñôe,gweld mr mkiqe - §©§¨©¥¤©§¨©¦
epLnLiLcer cardìLíBé íéL,dxiknd xg`ïBLàøä ,øîBà øéàî éaø ¤§©§¤§Ÿ¦©¦¥¦¥¨¦

,exkny ,oey`xd milrad -,íéîBé Bà íBé ïéãa BðLéz` dkid m`y ¤§§¦©¦
epi` ,zrl zrn ig x`yp m` ,dknd zngn card zne ,zen zkn card

,bxdpàeäL éðtîcareyn,åézçzweqtd ea miiwzne(k `k zeny)znE' ¦§¥¤©§¨¥
,epec`l aygpe ,'Fci 'zgY'éðMäå,e`pwy,íéîBé Bà íBé ïéãa Bðéà`l` ©©¨§©¥¦¥§¦©¦

zngn dpy xg` zn m` s` ,zen zkn edkd m`e ,miyp` x`yk `ed ixd

,eze` mibxed ,dkndBðéàL éðtîcareyn,åézçzepic iprpk care ¦§¥¤¥©§¨
,ezhiy z` `xnbd zyxtn .eixac lkl l`xyikøáñ÷y ,xi`n iaxïéð÷ ¨¨©¦§©

úBøét,eiyinyzl `ed ely oiicry ,cara oey`xd oec`l yiyïéð÷k ¥§¦§©
éîc óebäipyd eli`e ,xac lkl epec`l aygpe ,el iepw eteb eli`k aygp - ©¨¥

.epec`l aygp epi` ,zexit oipw el oi`y
éðMä ,øîBà äãeäé éaø,eiykr e`pwy,íéîBé Bà íBé ïéãa BðLém`y ©¦§¨¥©¥¦¤§§¦©¦

,bxdp epi` zrl zrn miiwzn,Btñk àeäL éðtîdxez dxn` eilrezeny) ¦§¥¤©§
(`k `keli`e ,el iepw eteby oeik ,'`Ed 'FRqk' iM ,mTi `l'ïBLàøä,exkny Ÿª©¦©§¨¦

,íéîBé Bà íBé ïéãa Bðéàzngn.Btñk BðéàL,ezhiy z` `xnbd zyxtn ¥§¦©¦¤¥©§
øáñ÷,dcedi iaxúBøét ïéð÷,cara oey`xd oec`l yiyóebä ïéð÷k åàì ¨¨©¦§©¥©§¦§©©

éîc.ipyd ly ecark wx aygp okle ,el iepw eteb eli`k aygp epi` - ¨¥
,øîBà éñBé éaø©¦¥¥
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oifge` mipy` cenr p sc ± oey`x wxt`nw `aa

äúáåúëá äì ãçéù úçàådl cgii oi`eyip xg`l `l` ,xhyd jeza azkp `l Ð

eizecy lk ,edine .dzaezk dpnn zeabl iwizet` d`yre ,eizecyn zg`

ipta dl ecgie li`ed ,xzei zghea df lr `l` ,daezkd xhy jeza dl micareyn

.micräìùî íåù åì äñéðëäù úçàå :ïðéñøâ éëä,dia` zian el dqipkdy dcy Ð

,daezkd xhya eieey eazke eze` EnWe¨

o`v iqkp ode .minca lrad eilr elawy

Ð exized m`e ,el ezgt Ð ezgt m`y ,lfxa

`ipecp `ce" miazeky edfe .el exized

jq oenn jke jk dea` zian dil zlrpdc

mbe ."oixpic jke jka ozgd eilr laiw lkd

ly eiqkp x`y mr dl caryn dcyd df

,ecearya xzei zghea df lry `l` ,lra

zecy ylyne .ezqipkd dia` ziane li`ed

,lha egwn Ð dy`d on gwle xfg m` ,elld

uxznde .ilral iziyr gex zgp :dxn`c

:ely uexiz miiql jlede yxtn envr

yly hwp i`n ihernle xnelk ,i`n ihernl

dcy `le ,lha egwn iedc elld zecy

zxg`?miqkp x`y ihernl `nili`

xfg m`c ,dl oicareynd lra ly zerwxwe

xn`z `le miiw egwn `di dy`d on gwle

dax xn`w ikde ,"ilral iziyr gex zgp"

oi` ,xnelk ,'ek dkxvp `l :`ped ax xa

jpda `l` ,miqkp x`ya zxacn ef dpyn

jk lk dl oicareync oeikc ,zecy yly

,diipw`e dxnb `l i`ce Ð dl oicgein ody

x`ya la` .dlral dzyr gex zgp `l`

oi`y ,jk lk dl oicareyn oi`y zecy

`le ,diipw`e dxnb i`ce Ð dl micgein

eede ,"ilral iziyr gex zgp" dxn` zivn

?miiw egwnïëù ìëzgp" dxn` zivnc Ð

."ilral iziyr gexäáéà äì àéåäãm` Ð

iedc oky lke ,dlran gwell el xeknz `l

dazk `l i`c .dlra zeni e` yxbzzyk dzaezk epnn dy`d sexhze ,lha egwn

zeabl z` dxeaqe ,dzina e` oiyexiba zzp jipir :dlra dl xn` Ð gwell dil

kle ,jyxb` e` zen`yk jzaezkjpda la` .melk iqkpn xeknl zgpn z` oi` j

xrxrzy `ed oic Ð dl mcgiiy xg`nc ,ikd lra dl xn` `l Ð zecy yly

`iran `l ,"lha egwn" ipzc i`d dkxvp `l :xn`wc `ed `zeax ,jklde .ozxikna

ick "ilral iziyr gex zgp" dxn` zivnc `id `hiytc `zlinc ,miqkp x`ya

`kilc ,zecy yly jpda elit` `l` ."dzinae oiyexiba zzp jipir" xn`i `ly

ly m` ik ,ixnbl dly opi` mewn lknc oeikc ,lha egwn ikd elit` Ð ikd xninl

."ilral iziyr gex zgp" dxn` zivn Ð lraâåìî éñëð éèåòîì éàãå àìàÐ

Ð dy`d on gwle xfge yi`d on gwl m` xn` edpdac ,`ped ax xa dax `z`

`ly dlral zegnl dlekie ,dlran dxebi dpi` Ð od dlyc oeikc .miiw egwn

yi`l oi` :ipzwc inp oizipzne ."ilral iziyr gex zgp" dxn` zivn `le ,xekni

zivn `l dly miqkpdc oeikc ,ixiin beln iqkpa Ð yi di`x `d ,ezy` iqkpa dwfg

."ilral iziyr gex zgp" dxn`'åë øîéîà àäå :ïðéñøâ éëäjzrc `wlq `we Ð

zgp" dxn` zivnc ,melk eyr `l Ð dy`d eixg`e xkny yi` :xn`w ikdc `zyd

dy` e` yi` `l` ,cgia mdipy exkny `l Ð xnin`c xnzi` ik :ipyne ?yi di`x `d :oizipzn `wiicw i`n`e ,dcar gex zgpc Ð dlral dpaf i` oky lke ,'ek "gex

,eiiga ely ody zexitd `l` xeknl leki oi` lray .jli`e o`kn zexitde ,rwxwd seb zegewld on `wtne dy`d idi` `iz`c ,zine xg`l edi` oiafc `kid oebk .xn`w

`id ezy` iiga zeni m`y ,ikd iabl melk `le dyr `l xkny yi`d ,jkld .dly beln iqkp lehiz `id Ð `ed zeni m` la` ,`ed dpyxiie ezy` zenz m` sebd mbe

xg`n :xn`p `le ,melk `le dzyr `l Ð dzn jk xg`e ,dpewxt zgz od lra ly zexitd ixdy ,zexit `la rwxwd seb `id dxkn m` ,inp i` .dly beln iqkp gwz

xnel xyt` i` .diiga rwxwd seb dxkn ixdy ,ezy` z` yxei lrady it lr s` ezy`n yxi `l rwxwd seb mbe ,cer dpcti `l ixdy ,zexit cer lral oi` Ð dzny

.'ek `pipg iaxa iqei iaxcke ,(` ,`l) dpyd y`xa `zi`ck ,oixcdpq dzlby zeilb xyrn zg`a myl oixcdpq dzidyk `ye`a epiwzdy enk ,witne lra iz` `l` ,ok

úåçå÷ìä ãéî àéöåî ìòáäey`x gwel ede`yre ,dai` meyn lrac `cearyl opax edenl`c (` ,v) `nw `aaa `nrh yxtnck ÐÐ dy`d zxikn ipd` ikdl edine .o

.gweld mlhi diiga dlra zeni m`yàîìòì åäééåøú åðéáæã àëéä ìáà.sebd z` dxkn `ide zexitd z` xkn `ed Ðäéãéãì éäéà äðáæ éîð éà.dlral Ðéðéáæ åäééðéáæ
micr e` xhy el yi m`y ,yi di`x `d :oizipzn `wiicw xity jklde .lra dilr citw `lc ,gex zgp dcar `l dlyac ,"ilral iziyr gex zgp" dxn` zivn `le Ð

.miiw gwnd ied Ð dly beln iqkp ezy` el dxknyøîéîà àîéà úéòá éàåyi`d on dlgz gwl elit`e ,melk `le eyr `lc xn`w cg` mc`l cgia mdipy exknyk Ð

,i`xwn `nrh silie ,xfrl` iaxk Ð xn`c xnin`c ,xkn iedc `wiicc oizipznn iywz `l ,edine .xkn `ied `lc ,dlral `id dxknc `kid oky lke ,dy`d on gwle xfge

.xfrl` iaxc dilr ibiltc opax Ð oizipzne .eilra iexw df `le eilra iexw df `lc ,xeknl mdipyl gk oi` Ð dfl zexitde dfl sebdy oitzey ipy ly xaccåðùîùéùÐ

.xkenlïåùàøä.ef d`kd zngn mini ipy seql zne edkd m` Ðíéîåé åà íåé ïéãá åðùézngn m` ,exiag l`xyil dkn eli`c .xehte (`k zeny) "mwei `l cnri" Ð

.(a ,gr oixcdpq) 'ek eze` miyaegy cnln Ð "dknd dwpe"n ol `wtpck ,bxdp Ð dpy seql elit` ,zn ef dknåéúçú àåäù éðôîzne" aizke ,mei miyly lk oiicr Ð

"dl" xnbc ,eixac lkl `ed l`xyi xak iprpk carc ,eze` oibxed `l` ,zne edkd m` minei e` mei oica epi` Ð gweld ,ipyd la` .dia `pixw "zgz"e ,(my) "eci zgz

.dy`n "dl"øáñ÷.mei miyly lk carc yinyz epiidc ,zexit oipw :xi`n iax Ðéîã óåâä ïéð÷ëÐyiy sebd oipw oi` Ð zexit el oi`y eze`e .eteb dpw eli`k ,xnelk

.oec` iexw oey`x jklde ,eizexitl `l` cner eteb oi`c ,melk cara eläãåäé éáø.car ied etebl iepw `edy inl ,"`ed etqk ik mwei `l" :`xwc ditiq wiic Ð
íäéðù
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àîéìéàxeknl dvexd iab (` ,`t zeaezk) "eltpy dy`d" wxta Ð miqkp x`y ihernl

yxit ,eig` iqkpayi`d on gwl :(a ,dp oihib) "oiwfipd"a opzc `dc qxhpewd

:l`eny epiax axd dywde .zecy ylya opinwe` `d Ð lha egwn dy`d on gwle xfge

Ð lha egwn :yxtl wgvi epiaxl d`xp jkl `kd rnynck ,ixii` miqkp x`ya oky lkc

x`y ihernl e`l Ð zecy ylye ,dtixh zryn

zry cr miiw egwn zecy ylya elit`e ,miqkp

"lha egwn"c qxhpewd yexit ayiil yie .dtixh

,i`n ihernl :eyexit ikde .xzl`l lha rnyn

?"ilral iziyr gex zgp" dxn` `ivn `lc

ixnbl sexhz `lc ,miqkp x`y ihernl `nili`

:xn`w `lc `de .dai` dl `iedc oky lk Ð

Ð xzl`l lha egwn oi`c miqkp x`y ihernl

dkxvp `l" xninl jixv ded `l `d meync

oi`c `ed `hiytc ,"zecy yly oze`l `l`

mc` lk `dc ,zecy yly oze`a `l` lha gwn

jixhvi` `l i`ce `l` .zcareynd rwxw xken

x`y ihernl `l` ,zecy yly oze`a inewe`l

oeyny epiaxl `iyw la` .llk dtxh `lc miqkp

dil `hiytc xninl zivn ikidc :mdxa` oa

inwn `d ?xzl`l lha egwn oi` miqkp x`yac

`wlq ded zecy yly oze`a `kd dl iwenc

ipzwc ab lr s`e ,miqkp x`ya ixiinc jzrc

.lha egwnøëåîäepynyiy zpn lr ecar

,zexitl ecar xkend hwp `lc `d Ð mei miyly

edcy xkend :(a ,fn oihib) "gleyd"a hwpck

,df oiprk car xeknl jxc oi`c meyn Ð zexitl

.dk`ln zeyrl eze` xikyn `l`

åðùé`zyd :zeywdl oi` Ð minei e` mei oica

yxit i"yxc mineia oky lk ,mwei `l mei zcinra

`edy mei edfi` :"mihtynd dl`e" zyxta

.zrl zrn xne` ied Ð mineikøáñ÷oipw

yixcc meyn i`c Ð inc sebd oipwk zexit

dil `pne ,"etqk" aizk inp ikd Ð "eizgz"

m` :xn`z m`e .inc sebd oipwk zexit oipw dil `xiaqc meyn `l` ?etqkn ith `wec eizgzc

ipzc (a ,ht `nw `aa) "laegd"a ogky`ck .minei e` mei oica opi` mdipy :xninl dil ded ok

,dy`l `le yi`l `l :jci` `ipze ,yi`l `l la` dy`l oire oya oi`vei beln icar :`cg

:xaq xn ,ibltinw inc sebd oipwk zexit oipwae ,`ye` zpwz edl zil `nlr ilekc :wiqne

inc sebd oipwk zexit oipw aiygc `d ,`nl` .inc sebd oipwk e`l :xaq xne ,inc sebd oipwk

oipwae" qxb `l jexa xa wgvi epiaxe dy`l `vi `ly oiprl `l` ,yi`l `viy ipdn `l Ð

ipdc `zbeltae ,dpwz edl zil `nlr ilekc :qxb ikd `l` ,"ibltinw inc sebd oipwk zexit

`le yi`l `l :ipzwc `idde ,dcedi iaxk Ð yi`l `l la` dy`l :ipzwc `de .'ek i`pz

oileki oi` cgi mdipy elit`e ,minei e` mei oica opi` mdipy :xn`c ,xfrl` iaxk Ð dy`l

jiiy `l jkld ,melk ezxikn oi` xfrl` iaxlc ,`ye` zpwz edl zil ikd meyne .xxgyl

.llk dxikn o`k oi` dicicle ,zegewld cin `iven lrady epwzc `ye` zpwz xfrl` iaxl

sebd oipwk zeidl zexit oipw lirei `ly `ed `xaq mzdc ,mixtqd zqxib wgeca uxzl yie

oipw riwtdl mil` `lc ,`l Ð yi`l `viy oiprl la` ,dy`l oire oya `vi `ly oiprl `l`

pw inc `lc ,inp i` .zexgl el e`viy dy`c seb oipw z` eizexit`ly ,lrac zexit oi
did
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äúáåúëá äì ãçéù úçàådl cgii oi`eyip xg`l `l` ,xhyd jeza azkp `l Ð

eizecy lk ,edine .dzaezk dpnn zeabl iwizet` d`yre ,eizecyn zg`

ipta dl ecgie li`ed ,xzei zghea df lr `l` ,daezkd xhy jeza dl micareyn

.micräìùî íåù åì äñéðëäù úçàå :ïðéñøâ éëä,dia` zian el dqipkdy dcy Ð

,daezkd xhya eieey eazke eze` EnWe¨

o`v iqkp ode .minca lrad eilr elawy

Ð exized m`e ,el ezgt Ð ezgt m`y ,lfxa

`ipecp `ce" miazeky edfe .el exized

jq oenn jke jk dea` zian dil zlrpdc

mbe ."oixpic jke jka ozgd eilr laiw lkd

ly eiqkp x`y mr dl caryn dcyd df

,ecearya xzei zghea df lry `l` ,lra

zecy ylyne .ezqipkd dia` ziane li`ed

,lha egwn Ð dy`d on gwle xfg m` ,elld

uxznde .ilral iziyr gex zgp :dxn`c

:ely uexiz miiql jlede yxtn envr

yly hwp i`n ihernle xnelk ,i`n ihernl

dcy `le ,lha egwn iedc elld zecy

zxg`?miqkp x`y ihernl `nili`

xfg m`c ,dl oicareynd lra ly zerwxwe

xn`z `le miiw egwn `di dy`d on gwle

dax xn`w ikde ,"ilral iziyr gex zgp"

oi` ,xnelk ,'ek dkxvp `l :`ped ax xa

jpda `l` ,miqkp x`ya zxacn ef dpyn

jk lk dl oicareync oeikc ,zecy yly

,diipw`e dxnb `l i`ce Ð dl oicgein ody

x`ya la` .dlral dzyr gex zgp `l`

oi`y ,jk lk dl oicareyn oi`y zecy

`le ,diipw`e dxnb i`ce Ð dl micgein

eede ,"ilral iziyr gex zgp" dxn` zivn

?miiw egwnïëù ìëzgp" dxn` zivnc Ð

."ilral iziyr gexäáéà äì àéåäãm` Ð

iedc oky lke ,dlran gwell el xeknz `l

dazk `l i`c .dlra zeni e` yxbzzyk dzaezk epnn dy`d sexhze ,lha egwn

zeabl z` dxeaqe ,dzina e` oiyexiba zzp jipir :dlra dl xn` Ð gwell dil

kle ,jyxb` e` zen`yk jzaezkjpda la` .melk iqkpn xeknl zgpn z` oi` j

xrxrzy `ed oic Ð dl mcgiiy xg`nc ,ikd lra dl xn` `l Ð zecy yly

`iran `l ,"lha egwn" ipzc i`d dkxvp `l :xn`wc `ed `zeax ,jklde .ozxikna

ick "ilral iziyr gex zgp" dxn` zivnc `id `hiytc `zlinc ,miqkp x`ya

`kilc ,zecy yly jpda elit` `l` ."dzinae oiyexiba zzp jipir" xn`i `ly

ly m` ik ,ixnbl dly opi` mewn lknc oeikc ,lha egwn ikd elit` Ð ikd xninl

."ilral iziyr gex zgp" dxn` zivn Ð lraâåìî éñëð éèåòîì éàãå àìàÐ

Ð dy`d on gwle xfge yi`d on gwl m` xn` edpdac ,`ped ax xa dax `z`

`ly dlral zegnl dlekie ,dlran dxebi dpi` Ð od dlyc oeikc .miiw egwn

yi`l oi` :ipzwc inp oizipzne ."ilral iziyr gex zgp" dxn` zivn `le ,xekni

zivn `l dly miqkpdc oeikc ,ixiin beln iqkpa Ð yi di`x `d ,ezy` iqkpa dwfg

."ilral iziyr gex zgp" dxn`'åë øîéîà àäå :ïðéñøâ éëäjzrc `wlq `we Ð

zgp" dxn` zivnc ,melk eyr `l Ð dy`d eixg`e xkny yi` :xn`w ikdc `zyd

dy` e` yi` `l` ,cgia mdipy exkny `l Ð xnin`c xnzi` ik :ipyne ?yi di`x `d :oizipzn `wiicw i`n`e ,dcar gex zgpc Ð dlral dpaf i` oky lke ,'ek "gex

,eiiga ely ody zexitd `l` xeknl leki oi` lray .jli`e o`kn zexitde ,rwxwd seb zegewld on `wtne dy`d idi` `iz`c ,zine xg`l edi` oiafc `kid oebk .xn`w

`id ezy` iiga zeni m`y ,ikd iabl melk `le dyr `l xkny yi`d ,jkld .dly beln iqkp lehiz `id Ð `ed zeni m` la` ,`ed dpyxiie ezy` zenz m` sebd mbe

xg`n :xn`p `le ,melk `le dzyr `l Ð dzn jk xg`e ,dpewxt zgz od lra ly zexitd ixdy ,zexit `la rwxwd seb `id dxkn m` ,inp i` .dly beln iqkp gwz

xnel xyt` i` .diiga rwxwd seb dxkn ixdy ,ezy` z` yxei lrady it lr s` ezy`n yxi `l rwxwd seb mbe ,cer dpcti `l ixdy ,zexit cer lral oi` Ð dzny

.'ek `pipg iaxa iqei iaxcke ,(` ,`l) dpyd y`xa `zi`ck ,oixcdpq dzlby zeilb xyrn zg`a myl oixcdpq dzidyk `ye`a epiwzdy enk ,witne lra iz` `l` ,ok

úåçå÷ìä ãéî àéöåî ìòáäey`x gwel ede`yre ,dai` meyn lrac `cearyl opax edenl`c (` ,v) `nw `aaa `nrh yxtnck ÐÐ dy`d zxikn ipd` ikdl edine .o

.gweld mlhi diiga dlra zeni m`yàîìòì åäééåøú åðéáæã àëéä ìáà.sebd z` dxkn `ide zexitd z` xkn `ed Ðäéãéãì éäéà äðáæ éîð éà.dlral Ðéðéáæ åäééðéáæ
micr e` xhy el yi m`y ,yi di`x `d :oizipzn `wiicw xity jklde .lra dilr citw `lc ,gex zgp dcar `l dlyac ,"ilral iziyr gex zgp" dxn` zivn `le Ð

.miiw gwnd ied Ð dly beln iqkp ezy` el dxknyøîéîà àîéà úéòá éàåyi`d on dlgz gwl elit`e ,melk `le eyr `lc xn`w cg` mc`l cgia mdipy exknyk Ð

,i`xwn `nrh silie ,xfrl` iaxk Ð xn`c xnin`c ,xkn iedc `wiicc oizipznn iywz `l ,edine .xkn `ied `lc ,dlral `id dxknc `kid oky lke ,dy`d on gwle xfge

.xfrl` iaxc dilr ibiltc opax Ð oizipzne .eilra iexw df `le eilra iexw df `lc ,xeknl mdipyl gk oi` Ð dfl zexitde dfl sebdy oitzey ipy ly xaccåðùîùéùÐ

.xkenlïåùàøä.ef d`kd zngn mini ipy seql zne edkd m` Ðíéîåé åà íåé ïéãá åðùézngn m` ,exiag l`xyil dkn eli`c .xehte (`k zeny) "mwei `l cnri" Ð

.(a ,gr oixcdpq) 'ek eze` miyaegy cnln Ð "dknd dwpe"n ol `wtpck ,bxdp Ð dpy seql elit` ,zn ef dknåéúçú àåäù éðôîzne" aizke ,mei miyly lk oiicr Ð

"dl" xnbc ,eixac lkl `ed l`xyi xak iprpk carc ,eze` oibxed `l` ,zne edkd m` minei e` mei oica epi` Ð gweld ,ipyd la` .dia `pixw "zgz"e ,(my) "eci zgz

.dy`n "dl"øáñ÷.mei miyly lk carc yinyz epiidc ,zexit oipw :xi`n iax Ðéîã óåâä ïéð÷ëÐyiy sebd oipw oi` Ð zexit el oi`y eze`e .eteb dpw eli`k ,xnelk

.oec` iexw oey`x jklde ,eizexitl `l` cner eteb oi`c ,melk cara eläãåäé éáø.car ied etebl iepw `edy inl ,"`ed etqk ik mwei `l" :`xwc ditiq wiic Ð
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àîéìéàxeknl dvexd iab (` ,`t zeaezk) "eltpy dy`d" wxta Ð miqkp x`y ihernl

yxit ,eig` iqkpayi`d on gwl :(a ,dp oihib) "oiwfipd"a opzc `dc qxhpewd

:l`eny epiax axd dywde .zecy ylya opinwe` `d Ð lha egwn dy`d on gwle xfge

Ð lha egwn :yxtl wgvi epiaxl d`xp jkl `kd rnynck ,ixii` miqkp x`ya oky lkc

x`y ihernl e`l Ð zecy ylye ,dtixh zryn

zry cr miiw egwn zecy ylya elit`e ,miqkp

"lha egwn"c qxhpewd yexit ayiil yie .dtixh

,i`n ihernl :eyexit ikde .xzl`l lha rnyn

?"ilral iziyr gex zgp" dxn` `ivn `lc

ixnbl sexhz `lc ,miqkp x`y ihernl `nili`

:xn`w `lc `de .dai` dl `iedc oky lk Ð

Ð xzl`l lha egwn oi`c miqkp x`y ihernl

dkxvp `l" xninl jixv ded `l `d meync

oi`c `ed `hiytc ,"zecy yly oze`l `l`

mc` lk `dc ,zecy yly oze`a `l` lha gwn

jixhvi` `l i`ce `l` .zcareynd rwxw xken

x`y ihernl `l` ,zecy yly oze`a inewe`l

oeyny epiaxl `iyw la` .llk dtxh `lc miqkp

dil `hiytc xninl zivn ikidc :mdxa` oa

inwn `d ?xzl`l lha egwn oi` miqkp x`yac

`wlq ded zecy yly oze`a `kd dl iwenc

ipzwc ab lr s`e ,miqkp x`ya ixiinc jzrc

.lha egwnøëåîäepynyiy zpn lr ecar

,zexitl ecar xkend hwp `lc `d Ð mei miyly

edcy xkend :(a ,fn oihib) "gleyd"a hwpck

,df oiprk car xeknl jxc oi`c meyn Ð zexitl

.dk`ln zeyrl eze` xikyn `l`

åðùé`zyd :zeywdl oi` Ð minei e` mei oica

yxit i"yxc mineia oky lk ,mwei `l mei zcinra

`edy mei edfi` :"mihtynd dl`e" zyxta

.zrl zrn xne` ied Ð mineikøáñ÷oipw

yixcc meyn i`c Ð inc sebd oipwk zexit

dil `pne ,"etqk" aizk inp ikd Ð "eizgz"

m` :xn`z m`e .inc sebd oipwk zexit oipw dil `xiaqc meyn `l` ?etqkn ith `wec eizgzc

ipzc (a ,ht `nw `aa) "laegd"a ogky`ck .minei e` mei oica opi` mdipy :xninl dil ded ok

,dy`l `le yi`l `l :jci` `ipze ,yi`l `l la` dy`l oire oya oi`vei beln icar :`cg

:xaq xn ,ibltinw inc sebd oipwk zexit oipwae ,`ye` zpwz edl zil `nlr ilekc :wiqne

inc sebd oipwk zexit oipw aiygc `d ,`nl` .inc sebd oipwk e`l :xaq xne ,inc sebd oipwk

oipwae" qxb `l jexa xa wgvi epiaxe dy`l `vi `ly oiprl `l` ,yi`l `viy ipdn `l Ð

ipdc `zbeltae ,dpwz edl zil `nlr ilekc :qxb ikd `l` ,"ibltinw inc sebd oipwk zexit

`le yi`l `l :ipzwc `idde ,dcedi iaxk Ð yi`l `l la` dy`l :ipzwc `de .'ek i`pz

oileki oi` cgi mdipy elit`e ,minei e` mei oica opi` mdipy :xn`c ,xfrl` iaxk Ð dy`l

jiiy `l jkld ,melk ezxikn oi` xfrl` iaxlc ,`ye` zpwz edl zil ikd meyne .xxgyl

.llk dxikn o`k oi` dicicle ,zegewld cin `iven lrady epwzc `ye` zpwz xfrl` iaxl

sebd oipwk zeidl zexit oipw lirei `ly `ed `xaq mzdc ,mixtqd zqxib wgeca uxzl yie

oipw riwtdl mil` `lc ,`l Ð yi`l `viy oiprl la` ,dy`l oire oya `vi `ly oiprl `l`

pw inc `lc ,inp i` .zexgl el e`viy dy`c seb oipw z` eizexit`ly ,lrac zexit oi
did
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`oifgeקטז mipya cenr p sc ± oey`x wxt`nw `aa

'åë ïðùé íäéðùmdn bxdp ine ,edekdy milrac zeytp wtqc ,oixehte Ð

.(dl xacna) "dcrd elivde" "dcrd ehtye"n ol `wtpc ,lwdl ÐíäéðùÐ

.oibxdp edekdy mdipy ,xnelkäæ.eizgz epi`y itl ,oexg` ÐäæåÐ

.exkn ixdy ,etqk eiykr epi`y itl ,oey`xdàåä åôñë éë,`ed xzein Ð

xaca ozil jixv did mrh zpizp dnc

,inp i` .`ed etqky itl mwei `l :xnele

ikd meyne ."`ed sqk ik" azkinl ivncn

oeikc ,beln iqkp iabl xnin` sili inp

epi` Ð dy`l `le yi`l `l cgein epi`c

.dy`d dcy `le yi`d dcy iexw

,lha oxkn Ð odipy exkn m` ,jklde

xac xkend mc`k ,ma xefgl oilekie

.xkn iedil `lc ,ely epi`yäîúî÷å
åúùà éñëðá ä÷æç ùéàì àìå :àøîâ
zegnl dkixv dpi` `nl` .dinza Ð

.dwfg dil zile li`ed ,dlraaùéà úùà
Ð dly beln iqkpa xg` wifgdy Ð

el yi xg` `eddc meyn ,zegnl dkixv

.dciqtd Ð dzgin `l m`e ,dwfgïàîá
zegnl dkixv Ð??wifgnd `ed in

øçàá àîéìéàdf lke .dlra epi`y Ð

.`ed `iyewd meiqéñëðá ïé÷éæçî ïéà
ùéà úùàilra lr :dxn` `ivnc Ð

.izwzy jkle ,xrxrie dgni `edy izknq

oi`c ax xn`w lra `lc mc` ipa x`yae

oeyl Ð "oiwifgn oi`" rnyn oky ,oiwifgn

oi`c xn`w lraa i`c ,cere .miax

dwfg yi`l `l :oizipzn epiid Ð oiwifgn

?opireny`l `z` i`ne ,ezy` iqkpaàìà
ìòáá åàì.axl oizipzn `iywe ,dwfg yi :`nl` Ðìòáá íìåòìwifgdy Ð

iywz `l ikd elit`e .lral dwfg yiy ,zegnl dkixvc ax xn`w ,ezy` iqkpa

,zexrne oigiy zexea lrad da xtgy oebk Ð ax xn`wc dwfg jdc ,oizipzn dil

,zexea zxitgl rwxwd lwlwl `le ezy`c beln iqkp dil carzy`c `ed zexitlc

jklde ,ezy`n d`pw i`cec ,dwfg el yi jklde .zexeal dieyr dpi`y dcy oebke

.zegnl dkixv ax xn`wc `ed `peeb i`d ike .ekxvl dl lwlwnïé÷æðì ä÷æç ïéà
izwfgd ixdy ,icia `id dgewl :oerhl leki oi` Ð exiagl wifnc `kid xnelk Ð

ivnc ,dwfg `ied `l `peeb i`d ikc .zexrne oigiy zexea zxitga mipy yly da

.zegnl izyyg `l iypi` iwfgnck zwfg` `lc meyn :jci` oirhïéã ïéà àîéà
ä÷æç`ied xzl`l `l` ,oiwfp ici lr ezwfgc `kid ,oiwfpl mipy yly jxhvdl Ð

`lc `kide ,cin dgen `l` ,wzeye ely rwxw (oiwifgny) d`ex mc` oi`c .dwfg

dkixvc `ed cin Ð zegnl dkixv ax xn`wc yi` zy` ,jklde .ciqtd Ð dgn

ik ,jklde .wzeye ewfid d`ex mc` oi`y ,zexea lra da xtegy xg`n ,zegnl

.dwfg el yi Ð `peeb i`déøî áø äìò øîúéà àä àîéà úéòá éàå :ïðéñøâ éëä
'åë øîà`kid elit` ,opira mipy yly zwfg mlerl :`ni` zirai`e ,xnelk Ð

oiwfpl dwfg oi` ongp ax xn`wc `de .axc dizlinl opniwe`ck ,zexea ea xtgc

elit` exiagl wfid dyera `l` ,ixii` exiag rwxwa mipy yly zwfga `l Ð

wifgd elit`e ,exiagl wifi `ly iiexe`l `z`e .rx gixe oyr oebk ,envr ly ziaa

.exiag wifdl el zlren dwfg oi` Ð miax mini'åë øîà éøî áøepyxit xak Ð

."xetgi `l"aøîà óñåé áøzy` :ax xn`wc i`nc ,axl iywz `l oizipzn Ð

ipzwck ,ezy` iqkpa dwfg yi`l oi` `dc ,xn`w lraa e`l Ð zegnl dkixv yi`

`iywce .zegnl dkixvc ax xn`w diqkpa wifgdy xg`a mlerl `l` .oizipzn¥

oiwifgn oi`c ilin ipdc ,iywz `l Ð yi` zy` iqkpa oiwifgn oi` ax xn`d :jl

miqkpa ilral eidy zexit `wec ,inp i` .izknq ilra lr :dxn` zivnc ,zegnl dkixv dpi`e ,dwfg dpi` Ð mipy yly lrad iiga diqkpa wifgd m`y ,lrad iiga Ð

jkle ,lik`wc `ed ixtc oircei lkd Ð ixt dil zi`c oeikc ,ixt zlik`a iiqkpa dwfg el oi` `ed mby ,zepwl leki ziid `l Ð ily `edy sebd la` ,jl xkn oze` ily

ax xn`w `peeb i`d ik Ð lrad zzin xg`l zenily mipy ylye ,el xkny lrad iiga dwfg zvwn gweld lk`y oebk Ð opiwqr i`na `kd la` .zegnl izyyg `l

lkdc oeik :`pin` jzrc `wlqc .ezzin xg`l zegnl dkixv Ð dly beln iqkp xg`l dlra xkny yi` zy` :ax xn`w ikde .dinwl `nrh yxtnck ,zegnl dkixvc¥

dzpaf jpin" dy`l oerhl leki `l ixdy ,melk lrad zzin xg`l s` ezwfg lirez `l Ð el mxkn lrady ok enk dcen `ed mbe ,`id `le el mxkn lrady oircei

,zexitl zeqix`a rwxwl cxeiy qix`k df ixd Ð dfl xkn oze`e dcy dze`a lral dil iedc `ed zexite ,el dxkn lrad dlgznc oeikc "dwfg ipy dizlk`e ok ixg`

.mipy yly xg` `edd da wifgiy mcew dlra zen xg`l zegnl dkixvc ax ol rnyn `w .zegnl jxhvi` `l jklde ,"jpnid dizgwl" ok ixg` oerhl leki epi`y

,igwnn izwlzqp ixd znyk cine ,izipw `din zexit jl mcew zeni m`e ,jyxii m` sebd il xkn lrad :oerhl leki Ð lrad on el diepw dzid dlgzny it lr s` ,i`cec

:xn`w ik ,"dwfg ipy dizlk`e milra zen xg` jpin dzpaf `p`" xn` ira i`c ebin ,jklde .jly dcyd dyrp dzr ixdy ,jnn izipw jkle,jilral dizpiafc ip` rcei

la` .cner ezeqix` zxeza minid lk `l` ,ezeqix`l onf oi` qix` mzqc meyn Ð "ok ixg` eizgwl" oerhl leki oi`y qix`l inc `le .onidn Ð ildip oiaf ok ixg`e

`ide ,ef dy` dcyl ycgn eiykr cxei eli`k df ixd lrad znyk i`ce mzd Ð dly beln iqkp dy`d lehzy ,egwn ciqti zeni m`y zpn lr yi`d on dgwely df

.dil dpiaf ipeafc xninl `ki` Ð mipy yly zwzey
éðééãå
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dlgzy ,mei miyly epynyiy zpn lr ecar xkenc zexit oipwl ,mlern melk seba el did

`pepx` znda iab oiwlgn df oirke .ely zexitdy ,eci zgzn `vi `l oiicre ely lkd did

,xnel jixv oke .yxetn my Ð zexekan dilr dyw didy dne .(` ,e) migqtc `nw wxta

la` yi`l my xaqe ,inc sebd oipwk zexit oipw `kd xaqc xi`n iaxlc llk xnel oi`c

(` ,eq) "dpnl`" wxta zenaia `dc .dy`l `l

ilk" zxne` `id ,dlral mey zqpkna ibilt

minc" xne` yxbnd `ede "izaezka lhep ip`

dcedi ax ,enr oicd :xn` in` iax ,"jl ozep ip`

:in` iaxc dizek `ipz ,opixn`e .dnr oicd :xn`

`l la` ,yi`l oire oya oi`vei lfxa o`v icar

lr s` `nlc ?dcedi axl `iyew i`ne .dy`l

,dy`l `le yi`l oi`vei Ð dnr oicdc ab

iqkpa elit`e ,inc sebd oipwk zexit oipw xaqwc

`l i`ce `l` xi`n iaxl ikd `pic ied inp beln

z`vl sebd oipwk zeidl zexit oipw llk ipdn

.ziyixtck ,yi`lïéð÷sebd oipwk e`l zexit

(` ,gn oihib) "gleyd" seqac :dyw Ð 'ek inc

ilekc :oerny iaxe dcedi iaxc `zbelt` wiqn

:xnel yie inc sebd oipwk zexit oipw `nlr

slinl `kil `kdnc `l` ,xn`w `l mzdc

iaxl jl `ni` mlerl :qxb (a ,ek) oikxrae .dpin

."`nlr ilekc" opiqxb `le ,sebd oipwk oerny

meyn Ð `kdc jd "gleyd"a iziin `lc `de

,dcya ibiltc `id i`pz iiezi`l dil `gipc

.mzdc yiwl yixe opgei iaxc `zbeltc `inec

÷ôñåmeyn :qxhpewa yxit Ð lwdl zeytp

."dcrd elivde" "dcrd ehtye" aizkc

,`witqn ilhw `l inp ikd e`lac ,d`xp oi`e

.`witqn opiwtn `l `penn elit`céáøxfrl`

xnin` incn ikidc :xy` oa wgvi epiax dywd Ð minei e` mei oica opi` mdipy xne`
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jka on`pe ,dy`dn dze` dpwy ,lradn dcyddéì øîà éòa éàc Bbéî¦§¦¨¥¨©¥
,eiig ini lkl lradn dizexitl dcyd z` izipw ,oerhl lekiy jezn -
lrad zeni m` j` ,dcyd seba mb dkf` ,dligz dy`d zenz m`e
jiyndl izivx lrad znyke ,dcyd z` dy`l xifgdl jxhv` ,dligz

okle ,dcya wifgdlpéî dzðéaæ àðàCxg` jnn dcyd z` izipw ip` - £¨©¦§¨¦¨
,jka on`pe ,ixhy ca`e ,jlra zenénð äì øîà ék,dy`l xne`yk mb - ¦¨©¨©¦

éìäéð dðaæå ,déì dzðéaæ zàjly beln iqkpd dcy z` zxkn z` - ©§©¦§¨¥§©§¨¦£¦
,il dxkn `ede ,jlralïîéäî,jeza zegnl dkixv ,el dxkn `l m` okle §¥¨

.mipy yly
:ax ixac lr miwleg yiy d`ian `xnbdïé÷éæçî ïéà ,áø øîà ,àôeb¨¨©©¥©£¦¦

,Léà úLà éñëða,diqkpa wifgna zegnl dkixv dpi`e §¦§¥¥¤¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו תשרי, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה חיים דוב שי' המכונה ד"ר מאנטעל

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מא"ח ובעיקר מהתחלת מכתבו שהוא וזוגתו ובנם שי' ביקרו בכפר חב"ד 

וכו'

ויהי רצון שתכה"י יבשר טוב בעניניהם הפרטים שעי"ז בודאי תתחזק מנוחת הנפש ושימת הלב 

מיוחדת  ויכולת  זה  בכשרון בשטח  חונן  והרי  שידו מגעת,  בכל מקום  היהדות המסורתית  לעניני הפצת 

לנצל הכשרון בתוככי צעירים, שכל הוספה בהם הרי נכפלת פי כמה לכשיבנו בית בישראל, וק"ל. ופעולתו 

בהאמור מתוך שמחה ובטחון חזק כמבואר בתורת החסידות מוסיפים בהצלחה.

והרי ז"ע באנו מזמן שמחתנו ושמחת תורה בפרט שענינם להמשיך מהשמחה על כל השנה כולה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור הכללים והפרטים גם יחד ובכבוד.



xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc `xza `aa(oey`x meil)

äìBâ éðéiãå`pxwe l`eny -ïé÷éæçî ,eøîàdkixv okle ,yi` zy` iqkpa §©¨¥¨¨§©£¦¦
.zegnl `id,äìBâ éðéiãk äëìä ,áø øîà.zegnl dkixvy ¨©©£¨¨§©¨¥¨

dézòîMî øî déa øãä ,áøì éqà áøå àðäk áø déì eøîàxfg m`d - ¨§¥©©£¨§©©¦§©¨©¥©¦§©§¥
.zegnl dkixv dpi`e ,oiwifgn oi`y xn`y ,ezrenyn eaeäì øîà,ax ¨©§

y ote`aàøazñîoiwifgnyéøîàzyxtne ,dleb ipiick dkldy izxn` - ¦§©§¨¨§¦
`id ezpeeky ,`xnbd,óñBé áøãksqei ax cinrdy itk(:p lirl)m`y , ¦§©¥

xnel on`py jezn ,ezen xg` mipy ylye ,lrad iiga mipy zvwn wifgd

.dy`dn dpwy lradn dpwy xnel mb on`p ,dy`dn dpwy
dpyna epipy(.an lirl):äMàì àìådwfg,'eëå dìòa éñëðas`y epiidc §Ÿ§¦¨§¦§¥©§¨§

,wzy dlrae ,dlra ly rwxwd zexit z` mipy yly dy`d dlk` m`

.rwxwd z` dl xkny di`x dzlik` oi`
:`xnbd zl`eyàèéLtc ,df oic `ed heyt `ld -éðBæî dì úéàc ïåék- §¦¨¥¨§¦¨§¥

,dlran zepefn lawl zekf dy`l yiy oeiky,äìëà à÷c àeä éðBæî§¥§¨¨§¨
dizexit z` dlk`e rwxwa dwifgd dy`dy mircei lkd ixd ,xnelk

,da zegnl jixv dlra did `l okle ,lradn dl miribnd zepefnd jxevl
.df oica `pzd eprinyd dne

:`xnbd daiynàëéøö àìote`a `l`dðBæîì éúéøçà àòøà dì ãçéc Ÿ§¦¨§¦¥¨©§¨©£¦¥¦§¨
m` s`y dpyna ycgzde ,dizepefn jxevl zxg` rwxw dlra dl cgiy -
ezy` lr citwn lrad oi`y oeik ,dwfg da dl oi` ztqep rwxwa dwifgd
iqkpa dy`l dwfg oi` jkle ,oicd xwirn dl ribny itkn xzei zlke`yk

.dlra
oi`' ,dpyna epipy :di`x d`iany ote`a zpn`p dy`d m`d dpc `xnbd
,dly rwxwdy di`x dzlik`a oi`y xnelk ,'dlra iqkpa dwfg dy`l

,wiicl yieàä[la`-]Lé ,'äéàø'`iaz m` ,xnelk ,dlra iqkpa dy`l ¨§¨¨¥
.zniiw dxiknd ,dlran rwxwd z` dzpwy micr e` xhy dy`d

ixd ,zniiw dxiknd dfk ote`a recn ,dyw dxe`kleàîéìlrad leki - ¥¨
zxeza df did `l j` ,rwxwd zxenz zern dpnn laiw mpn`y ,xnel
`ed mzxenz dcyd z` dl xkny dne ,ely eid el` zerny oeik ,gwn

c meynéòác àeä éæeæ ééelâìdpinhdy eizern okid zelbl did epevx - §©¥¥§¨¥
sqkd z` dlbz ,rwxwd z` dl xken `edy aeygzy ici lry ,epnn
oi`y dpyndn rnyny oeike ,dl xeknl zn`a oiekzd `le ,dpinhdy

,dzpw ,di`x dy`d d`iad m` `l` ,ok oerhl leki lraddpéî zòîL- ¨§©§¦¨
lray xaeqd zrck dxe`kl o`kn gken,äúð÷ ,BzLàì äãN øëBnä©¥¨¤§¦§¨§¨

,'éòác àeä éæeæ ééelâì' ïðéøîà àìå.mi`xen` dfa ewlgpy x`eai oldle §Ÿ©§¦¨§©¥¥§¨¥
:`xnbd dgecàì,dy`l lirez di`x lky dpyndn wiicl gxkd oi` - Ÿ

`l`àîéà,'dlra iqkpa dwfg dy`l oi`' ,jk dpynd oeyl z` wiic -àä ¥¨¨
Lé ,'äéàø'epiide ,dladl yiy ote`äðzî øèLlrad oi` f`y ,dlran §¨¨¥§§©©¨¨

.zern dpnn laiw `l ixdy ,epenn z` zelbl dzid ezpeeky oerhl leki

:ezy`l dcy xken oica mi`xen` zehiy d`ian `xnbdáø déì øîà̈©¥©
àîeçúa àzøeàa ïab øî äåä àì ,àðeä áøì ïîçðyn` ziid `l - ©§¨§©¨Ÿ£¨©©¨§§¨¦§¨

,megzd seqa `vnpy eply yxcnd ziaaàzéélòî éléî ïðéøîàc- §©§¦¨¦¥§©©§¨
,milern mixac my epxn`ydéì øîà,`ped axàzéélòî éléî éàî ¨©¥©¦¥§©©§¨

eúéøîà,epxn` ,ongp ax el aiyd .mzxn`y milernd mixacd md dn - ¨§¦
lrayäúð÷ ,BzLàì äãN øëBnä,dcyd z`éæeæ ééelâì ïðéøîà àìå ©¥¨¤§¦§¨§¨§Ÿ©§¦¨§©¥¥

éòác àeäzelbl ick dzid ef dxikna lrad zpeek lky mixne` oi`e - §¨¥
.epnn dpinhdy zernd z`

déì øîà,rwxwd lr xkn xhy aezkl mibdepy oeik ,ongp axl `ped ax ¨©¥
ok m`àèéLtmewn lkn ,ely md zernd zn`a m` s` ixdy ,dzpwyìc §¦¨©

àëäî éæeæoeik dl zepwl mileki mpi`y] zernd zprh z` o`kn wlq - ¥¥¨¨
[ely md ezprhlyàøèLa éð÷éúå.xknd xhya dcyd z` dpwze - §¦§¥¦§¨¨

,eixac z` `ped ax gikenïðz àì éîdpyna epipy `l ike -(.ek oiyeciw), ¦Ÿ§©
úeéøçà ïäì LiL íéñëð,zerwxw -,ä÷æçáe øèLáe óñëa ïéð÷ðixd §¨¦¤¥¨¤©£¨¦§¦§¤¤¦§¨©£¨¨

ixaca yecigd dne .zern melyz `ll s` rwxwd z` dpew cegl xhyy

.rwxwd z` dy`d dzpwy ongp ax

:eixaca yecigd z` x`ane `ped ax zii`x z` dgec ongp axdéì øîà̈©¥
,`ped axl ongp axdìò øîzéà åàìålr yxcnd ziaa xn`p `l ike - §©¦§©£¨

,ef dpyneðL àì ,ìàeîL øîà,cegl xhya rwxw zepwl xyt`yàlà ¨©§¥Ÿ¨¤¨
äð÷ àì ,øëî øèLa ìáà ,äðzî øèLazxiqna rwxwd z` gweld ¦§©©¨¨£¨¦§©¤¤Ÿ¨¨

,cala xhydBì ïziL ãòz` xkenl -äéîc,xneb xkend oi`y itl ©¤¦¥¨¤¨
ycgl ongp ax jxved jkle ,sqkd z` laiw `ly onf lk zepwdl ezrca

,rwxwd z` dy`l zepew mnvr zerndyoiekzdy oerhl leki lrad oi`e
.eizern z` zelbl

:ongp axl dywde `ped ax xfgàðeðîä áø áéúBî åàìådywd `l ike - §©¦©©§¨
rwxw ziipw ,`ziixaa epipyy dnn ,l`eny ixac lr `pepnd ax,øèLa¦§¨

ãöék,ziyrp `idBì áúkrwxwd lrañøçä ìò Bà øéépä ìòìò óà , ¥©¨©©©§¨©©¤¤©©
Ba ïéàL étqxga e` xiipa -,äèeøt äåL,ef oeyl,'Cì äøeëî éãN'e` ¦¤¥¨¤§¨¨¦§¨¨

azke dpzna el dpzpy,'Cì [äðeúð] (äéåð÷) éãN',xhyd z` el ozpeéøä ¨¦§¨¨£¥
,äðeúðe äøeëî Bæ`le .zern zpizp `ll s` liren xkn xhyy rnyne §¨§¨

ly ezprh zxfeg ok m`e ,zern `ll dpew epi` xkn xhyy l`eny zhiyk

m` s` ,dciay xhya rwxwd z` dy`d dzpwy `ed heyt oicy ,`ped ax
.dly zernd eid `l
:ongp ax el aiyddì ÷øôî àeäå dì áéúBî àeä åàìåax `l ike - §©¦¨§§¨¥¨

x`eandy ,envra z`f `iyew uxiz ,l`eny lr dywdy envr `pepnd
`weec epiid ,zern melyz `ll s` dpew xkn xhyy ef `ziixaaøëBîa§¥

z`dúòø éðtî eäãNlegzy xkend oevxy ,drexb `idy iptn - ¨¥¦§¥¨¨¨
dpi` rwxw zxikn mzq la` ,ea xefgl dpewd lkei `ly ick ,cin dxiknd
l`eny ixac eniiwzpy oeike ,zernd z` lawiy iptl xhyd zpizpa dlg
dy`d dzpwy ycgl ongp ax jxved ,zern `ll dpew epi` xkn xhyy

.dly zernd eid `ly oerhl leki lrad oi`e ,rwxwd z`
:`ziixadn l`eny zhiy z` ayiil sqep uexizda íéiñî éáéa áø)©¦¦§©¥¨

øîà éMà áøå (ïîçð áøc déîMîda x`eany ef `ziixay ,xg` uexiz ¦§¥§©©§¨§©©¦¨©
z` oziy cr dpew epi` dfay ,xkn xhya zwqer dpi` ,dpew ecal xhyy
xaecn `l 'jl dpezp icy' 'jl dxekn icy' `ziixaa epipyy dne ,dinc
el azky ,cg` dxwn lkd `l` ,dpzn lye xkn ly mipey mixwn ipya

y ,eixac z` miyxtne ,cg` xhya el` zepeyl izydðzéì Lwa äðzîa§©¨¨¦¥¦§¨
,Bì,'jl dpezp icy' oeyl el azk okleBì áúk änìåmbìaøëî ïBL- §¨¨¨©¦§¤¤

,'jl dxekn icy'úBtéì éãkz`Bçkly zeaegd ilra m`y ,lawnd ly §¥§©Ÿ
rwxwd inc z` ozepd el mlyi ,dcyd z` lawndn eabi dpznd ozep

.eilr znerxz el `dz `ly ick ,minca epnn d`pw eli`k
leki epi`e dzpw ezy`l dcy xkendy ,ongp ax ixac lr dywn `xnbd

:'ifef iielbl' oerhl,éáéúéîoec` ,`ziixaa epipyyãáòä ïî äåìiprpkd ¥¦¥¨¨¦¨¤¤
,eiqkp z` el cariye deln xhy el azke ,elyåjk xg`,BøøçLdely e` §¦§§

lradå äMàä ïîjk xg`íeìk åéìò ïäì ïéà ,dLøâleki card oi` - ¦¨¦¨§¥§¨¥¨¤¨¨§
,xxal yie .dlra z` dy`d `le oec`d z` reazlåàì ,àîòè éàî©©§¨©

ïðéøîàc íeMî,mdn eely dne ,carzydl lrad e` oec`d epeekzd `ly ¦§©§¦¨
,éòác àeä éæeæ ééelâìxkena mb jk mixne` oi` recn ,ongp ax lr dywe §©¥¥§¨¥

.ezy`l dcy

:`xnbd zvxzníúä éðàL,dy`d e` card on dela oicd dpey - ©¦¨¨
oeik ,sqkd z` zelbl dzid ezpeeky xazqnyì déì àçéð àìcdééeåL §Ÿ¦¨¥§©¥

'äåìî Léàì äåì ãáò' déLôð(f ak ilyn)aygidl dvex lrad oi` ,xnelk , ©§¥¤¤Ÿ¤§¦©§¤
mdn dely dn lky xacd xexa okle ,ecarl oec`d `le ,ezy`l 'car'k
xkn lrady ote`a ok oi`y dn ,mipenhd eizern z` zelbl ick wx did
ax ixacke ,dl dpwd zn`ay xnel yi ,ef `xaq jiiy `ly ezy`l rwxw

.ongp
:df oipra ztqep `xnin d`ian `xnbdïéáà øa àðeä áø çìLicinlzl ¨©©¨©¨¦

,yxcnd zia,BzLàì äãN øëBnääúð÷ ©¥¨¤§¦§¨§¨
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oifge` mipy` cenr `p sc ± oey`x wxt`nw `aa

äìåâ éðééãå.(a ,fi) oixcdpqc oey`x wxta ,`pxwe l`eny Ðïé÷éæçîdl dide Ð

.zegnléøîà àøáúñîxg`l ylye ,dlra iiga dwfg zvwn `iedc `kid Ð

`dc .oiwifgnc `xazqnc `ed mzd Ð lirl sqei ax yxity enk ,lrad zzin

,edine .oiwifgnc rnync ,zegnl dkixv yi` zy` :lirl xn`w ikd diteb ax

.axc` ibilt oipipr lka dleb ipiicáøãë
óñåéla` ,ax ixac xviwy `ed `xnb Ð

ax el mcw ixdy ,sqei ax xikfd `l ax

.zexec daxdéðåæî äì úéàã ïåéëÐ

.lradnäìëà÷ã àåä éðåæîoircei lkd Ð

.lra dgin `l jklde ,zcxei zexitlcãçéã
äìelit`e ,zepefnl izixg` rwxw lra Ð

zil jklde ,ith dlk` i` lra citw `l ikd

.dwfg dläì úéìã àåä ä÷æç :÷ééãåÐ

.xhy `laùé äéàø àäxhy dl yi m` Ð

.miiw dgwn ied Ð lran dxiknàîéìÐ

zern sqka dpwp rwxwdy it lr s` :lrad

.rwxwd dl ipw `l Ð dpnn izlawy elld

àðéòá éæåæ ééåìâì,ipnn dpinhd zern Ð

zern zwfgae .dizern il zelbl izpeekzpe

`le ,xkn myl `le dcin mizgwl ily

izxnb `le ,mizlaw dxikn oipw zrcl

.izipwde'åë øëåîä äðéî úòîùÐ

.onwl `id `zbelteàîéà.ikd wec Ð`d

yi di`xmzdc ,dpzn xhy dl yi m` Ð

.ifef iielb `kilc ,dl ozpe xnb`negzaiza

ick ,eid megzd seqa odly zeyxcn

zexiird on zaya my `al elkeiy

.aiaqnydil xn`xhy `ki`c `kid Ð

zlawa Ð oiekin ifef iielbl elit` ,dxikn

,`kdn ifef lcc ,xenb oipw ied zernd

`ed zern iabc .dxikn xhya ipwize

,ipwil `l elld zern zlaw xninl `ki`c

iab la` .mlaw envrle ,oiekzp ifef iielblc

`l` ,ikd xninl jiiy `l Ð dxiknd xhy

onwl ea oicen lkdc ,dpzn xhyk `ed ixd

xhy zaizka el yi geix dnc .dzpwc

dxiknd`de .dl ipw`e xnb i`ce `l`

ded `l xhy dl azk `l i`c xninl `kil

zaizka mb oiekzp ifef iielble ,ifef dadi

.dizrc` yipi` wiqn `l jk lkc Ð xhyd

'åë ïðú àì éîelit`c dizrc `wlq `we Ð

.zern zpizp `la ipwc ,xn`w dxikn xhya

oileki oi` Ð dxikn xhy el azkc oeikc

.xkenl gweld el aiig zerne ,dfa df xefgl ceräìò øîúéà åàìåxhyac Ð

aizen e`le :ongp axl `ped ax dil xn`e .dpw `l Ð xkn xhy la` ,ixiin dpzn

`ziilrn ilin i`n izk`e ,dpw inp xkn xhy `nl` ,'ek l`enyl `pepnd axéøä
äðåúð åà äøåëî åæoey`x wxta mzd opixn` e`l :ongp ax dil xn`e Ð

xkn xhy ipzwc `ziixa jdc ,dl wxtn mbe dl aizen `pepnd axc ,oiyecwc

cin dpwne xnb i`ce `iddac ,drx rwxw ,dzrx iptn edcy xkena Ð dpew

`l Ð zerwxw x`ya la` .dil razc cr gwelc iab deln eedil zerne ,xhya

.`ziilrn ilin `ki` izk`e ,l`enyk ifef aidic cr xhya epwopiqxb ikd

'ek el ozil ywia dpzna xn` iy` ax :oiyecw zkqnajdc `ztwz``e Ð

xhya `l `ziixa jdc xnel iy` ax `ae .i`w l`enyl `iyw dedc `ziixa

oeyl dpzn xhya oiazeky `ed libxd xace .dpzn xhya `l` ,llk ixii` xkn

oick ezevtl ozepd `ai eilr exrxri m`y ,dpzn lawnc egk zetil ,xkn,xken

,"jl didz dpezp mbe jl dxekn icy" :xn`w ikde .dielir znerxz iedil `lc

zile Ð `id dpezp mbe ,xken oick ozepd lr dzeixg` zeidl Ð dxekn ef ixd

meyn da zil dpzn :(a ,gw) `rivn `aaa opixn`c ,`xvn xac `pic meyn da

.dpznce xknc gk ietii `ki`c epiide .`xvn xac `piciy` axe :opiqxb ikd

.'ek dpzna xn`ãáòä ïî äåì.eiqkp el cariye ,deln xhy azke Ðééåìâì
àåä éæåæ.eiqkp el cariyc Ð'åë äéùôð éåùî àìãmc` meyc icdq op` Ð

iielbl xninl `ki` jklde ,oipr meya xhtdl leki m` del car epevxa didi `l

jda del car dyrp epi` ixdy ,dpwne xnb Ð xkn iab la` .irac `ed ifef

.gwel iabl "del car" iedilc ,gweld on dtxhp `l oiicr Ð zeixg` eilr law elit`e ,llk dxikn xhyàáà øá àðåä áø çìù.yxcnd zia icinlzl Ð
ìòáäå
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àäjiiy `lc ,d`ced xhya xninl ivn dedc oicd `ed Ð dpzn xhya yi di`x

.ifef iielb diaìã,eid xhy oiazeky mewna Ð xhya dil ipwize `kdn ifef

.oiazek oi`y mewna `ipdnc ab lr s` ,icin dizrny `ipdn `l dfd mewnac xn`we

`xhya opira i`" xn`c `kidl dpin `wtpc xninl jiiy oiazeky mewna s` ,edine

ipwc ,"ipwi` Ð `tqka opira i`e ,ipwi` Ð

,inp i` .xhyd el azk `ly it lr s` `tqka

,minc dpzp jk xg`e dlgz xhyd azky oebk

.dzpw `l Ð irac `ed ifef iielbl xn` i`c

áúë`ipz oke Ð qxgd lr e` xiipd lr el

e` xiipd lr dl azk :oiyeciw oiprl

jza" dhext dey ea oi`y it lr s` ,qxgd lr

.'ek "il zycewniaxk iz`c :mz epiax xne`

,xi`n iaxlc .izxk dxiqn icr xn`c xfrl`

,oiyeciw xhya micr enzgiy jixvy oeik

ax xn` ,(` ,gn) oiyeciwc ipy wxta xn`ck

iaxe ,micr eilr oi`y xhya dycwc oebk :ongp

m` Ð izxk dnizg icr xn`c ,dinrhl xi`n

,siicfdl lekiy xac lr dnizg `ipdn `l ok

`l oiazek oi` :(a ,`k) oihibc ipy wxta opzck

ipdn `l dxiqn icr `ki` elit`e .'ek xiipd lr

xn`ck ,ekezn giken `diy jixvc ,xi`n iaxl

z` yxbl azk iab (a ,ck my) "hbd lk" yixa

ivn `l dlecb elit` xi`n iaxlc ,dlecbd

ediipin id ekezn gken oi`c meyn ,yxbn

oihibc ipy wxta xn` `de :xn`z m`e .yxbn

,oihiba `l` xfrl` iax xiykd `lc (a ,ak)

zexhy x`ya la` ,xzl`l `l` xiykd `le

:xnel yie xzl`l elit` xiykd `lc rnyn Ð

`l` xfrl` iax xiykd `lc ,xninl ira ikdc

,`kdc "jl dxekn dcy" enk ,ediizekce oihiba

zepwl `l` eazkp `lc ,oiyeciwc `idd oke

oxwir oiieyr opi`y ihibc `inec ,dy`de dcy

micnerd zexhy la` .yxbzdl `l` di`xl

oiyeciwae `kdc :xnel yi cere .`l Ð di`xl

eilr `ived :xn`ck ,eci azka `l` ixii` `l

xkip didy ,siicfdl leki epi` dfe ,'ek eci azk

.eci azk df oi`y

óà:dniz Ð dhext dey ea oi`y it lr

iab `nlya ?dhext dey `ed `zeax i`nc

qxgd lr e` xiipd lr dl azk hwp oiyecw

,`id `zeaxc Ð dhext dey ea oi`y it lr s`

oeik ,sqk zxezn zycewn dpi`y it lr s`c

.xhy zxezn zycewn Ð dhext dey ea oi`y

xken ixdy ,sqk zxezn dpew epi` Ð dhext dey ea yi elit` ,xken iab `kd la`

sqk ab` dpwp rwxw oi`e ,gwel `le xhy ozep

äîìå.xken oick ozepd lr zeixg` zeidl Ð egk z` zetil ick xkn oeyla azk

,"dpezp icy mbe jl dxekn icy" :df lk xhya el azky :qxhpewd yxite

,gw `rivn `aa) "lawnd"a xn`c :dywe .`xvn xac `pic meyn Ð dpzn oeyl azke

:mz epiaxl dyw cere `xvn xac `pic meyn da yi Ð zeixg` da zi`c dpzn (a

azekya ixiin `lc :wgvi epiax oke mz epiax xne`e ?il dnl ipnif ixz "icy" "icy"

ywa dpzna Ð dxekn azkya elit` :xn`we ,"dpezp" e` "dxekn" azekya `l` ,odipy

cere .zeixg` eilr lawny ,egk z` zetiil ick Ð xkn oeyla azkc `de ,el dpzil

`picl jxhvi m`e ,dpizp oeyl cgae dxikn oeyl cga ,el azek zexhy ipyc :xnel yi

.dxikn ly d`xi Ð zeixg`l jixv m`e ,dxikn ly `le dpizp ly d`xi Ð `xvn xac

dpzn oeyla azky dn egk dti Ð cg` xhya ediiexz iaizk elit`c :xnel yi cere

la` ,xkena Ð mixen` mixac dna :(` ,`r) "ziad z` xkend"a onwl opzc `d oiprl

`wtpc :xnel yi cere .oiyeciwc `nw wxt inlyexia `zi` ikde .olek z` ozep Ð ozepa

i`n`c ,df mrhl dyw ,edine .minc ozil jixv oi`y Ð dpzn oeyla azky dn dpin

.ibq "ipwi`"a ?xhya iraäåìhwp `zeax i`nc :dniz Ð 'ek exxgye card on

oi`veiykl mb Ð eizgz ecera melk eilr mdl oi` i`c ,`hiyt ?"dyxbe" ,"exxgye"

xxgzyiy xg`l epwiy ,edl ipwne xnbc dizrc `wlqc :xnel yie melk eilr mdl oi`
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קיט oifge` mipy` cenr `p sc ± oey`x wxt`nw `aa

äìåâ éðééãå.(a ,fi) oixcdpqc oey`x wxta ,`pxwe l`eny Ðïé÷éæçîdl dide Ð

.zegnléøîà àøáúñîxg`l ylye ,dlra iiga dwfg zvwn `iedc `kid Ð

`dc .oiwifgnc `xazqnc `ed mzd Ð lirl sqei ax yxity enk ,lrad zzin

,edine .oiwifgnc rnync ,zegnl dkixv yi` zy` :lirl xn`w ikd diteb ax

.axc` ibilt oipipr lka dleb ipiicáøãë
óñåéla` ,ax ixac xviwy `ed `xnb Ð

ax el mcw ixdy ,sqei ax xikfd `l ax

.zexec daxdéðåæî äì úéàã ïåéëÐ

.lradnäìëà÷ã àåä éðåæîoircei lkd Ð

.lra dgin `l jklde ,zcxei zexitlcãçéã
äìelit`e ,zepefnl izixg` rwxw lra Ð

zil jklde ,ith dlk` i` lra citw `l ikd

.dwfg dläì úéìã àåä ä÷æç :÷ééãåÐ

.xhy `laùé äéàø àäxhy dl yi m` Ð

.miiw dgwn ied Ð lran dxiknàîéìÐ

zern sqka dpwp rwxwdy it lr s` :lrad

.rwxwd dl ipw `l Ð dpnn izlawy elld

àðéòá éæåæ ééåìâì,ipnn dpinhd zern Ð

zern zwfgae .dizern il zelbl izpeekzpe

`le ,xkn myl `le dcin mizgwl ily

izxnb `le ,mizlaw dxikn oipw zrcl

.izipwde'åë øëåîä äðéî úòîùÐ

.onwl `id `zbelteàîéà.ikd wec Ð`d

yi di`xmzdc ,dpzn xhy dl yi m` Ð

.ifef iielb `kilc ,dl ozpe xnb`negzaiza

ick ,eid megzd seqa odly zeyxcn

zexiird on zaya my `al elkeiy

.aiaqnydil xn`xhy `ki`c `kid Ð

zlawa Ð oiekin ifef iielbl elit` ,dxikn

,`kdn ifef lcc ,xenb oipw ied zernd

`ed zern iabc .dxikn xhya ipwize

,ipwil `l elld zern zlaw xninl `ki`c

iab la` .mlaw envrle ,oiekzp ifef iielblc

`l` ,ikd xninl jiiy `l Ð dxiknd xhy

onwl ea oicen lkdc ,dpzn xhyk `ed ixd

xhy zaizka el yi geix dnc .dzpwc

dxiknd`de .dl ipw`e xnb i`ce `l`

ded `l xhy dl azk `l i`c xninl `kil

zaizka mb oiekzp ifef iielble ,ifef dadi

.dizrc` yipi` wiqn `l jk lkc Ð xhyd

'åë ïðú àì éîelit`c dizrc `wlq `we Ð

.zern zpizp `la ipwc ,xn`w dxikn xhya

oileki oi` Ð dxikn xhy el azkc oeikc

.xkenl gweld el aiig zerne ,dfa df xefgl ceräìò øîúéà åàìåxhyac Ð

aizen e`le :ongp axl `ped ax dil xn`e .dpw `l Ð xkn xhy la` ,ixiin dpzn

`ziilrn ilin i`n izk`e ,dpw inp xkn xhy `nl` ,'ek l`enyl `pepnd axéøä
äðåúð åà äøåëî åæoey`x wxta mzd opixn` e`l :ongp ax dil xn`e Ð

xkn xhy ipzwc `ziixa jdc ,dl wxtn mbe dl aizen `pepnd axc ,oiyecwc

cin dpwne xnb i`ce `iddac ,drx rwxw ,dzrx iptn edcy xkena Ð dpew

`l Ð zerwxw x`ya la` .dil razc cr gwelc iab deln eedil zerne ,xhya

.`ziilrn ilin `ki` izk`e ,l`enyk ifef aidic cr xhya epwopiqxb ikd

'ek el ozil ywia dpzna xn` iy` ax :oiyecw zkqnajdc `ztwz``e Ð

xhya `l `ziixa jdc xnel iy` ax `ae .i`w l`enyl `iyw dedc `ziixa

oeyl dpzn xhya oiazeky `ed libxd xace .dpzn xhya `l` ,llk ixii` xkn

oick ezevtl ozepd `ai eilr exrxri m`y ,dpzn lawnc egk zetil ,xkn,xken

,"jl didz dpezp mbe jl dxekn icy" :xn`w ikde .dielir znerxz iedil `lc

zile Ð `id dpezp mbe ,xken oick ozepd lr dzeixg` zeidl Ð dxekn ef ixd

meyn da zil dpzn :(a ,gw) `rivn `aaa opixn`c ,`xvn xac `pic meyn da

.dpznce xknc gk ietii `ki`c epiide .`xvn xac `piciy` axe :opiqxb ikd

.'ek dpzna xn`ãáòä ïî äåì.eiqkp el cariye ,deln xhy azke Ðééåìâì
àåä éæåæ.eiqkp el cariyc Ð'åë äéùôð éåùî àìãmc` meyc icdq op` Ð

iielbl xninl `ki` jklde ,oipr meya xhtdl leki m` del car epevxa didi `l

jda del car dyrp epi` ixdy ,dpwne xnb Ð xkn iab la` .irac `ed ifef

.gwel iabl "del car" iedilc ,gweld on dtxhp `l oiicr Ð zeixg` eilr law elit`e ,llk dxikn xhyàáà øá àðåä áø çìù.yxcnd zia icinlzl Ð
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àäjiiy `lc ,d`ced xhya xninl ivn dedc oicd `ed Ð dpzn xhya yi di`x

.ifef iielb diaìã,eid xhy oiazeky mewna Ð xhya dil ipwize `kdn ifef

.oiazek oi`y mewna `ipdnc ab lr s` ,icin dizrny `ipdn `l dfd mewnac xn`we

`xhya opira i`" xn`c `kidl dpin `wtpc xninl jiiy oiazeky mewna s` ,edine

ipwc ,"ipwi` Ð `tqka opira i`e ,ipwi` Ð

,inp i` .xhyd el azk `ly it lr s` `tqka

,minc dpzp jk xg`e dlgz xhyd azky oebk

.dzpw `l Ð irac `ed ifef iielbl xn` i`c

áúë`ipz oke Ð qxgd lr e` xiipd lr el

e` xiipd lr dl azk :oiyeciw oiprl

jza" dhext dey ea oi`y it lr s` ,qxgd lr

.'ek "il zycewniaxk iz`c :mz epiax xne`

,xi`n iaxlc .izxk dxiqn icr xn`c xfrl`

,oiyeciw xhya micr enzgiy jixvy oeik

ax xn` ,(` ,gn) oiyeciwc ipy wxta xn`ck

iaxe ,micr eilr oi`y xhya dycwc oebk :ongp

m` Ð izxk dnizg icr xn`c ,dinrhl xi`n

,siicfdl lekiy xac lr dnizg `ipdn `l ok

`l oiazek oi` :(a ,`k) oihibc ipy wxta opzck

ipdn `l dxiqn icr `ki` elit`e .'ek xiipd lr

xn`ck ,ekezn giken `diy jixvc ,xi`n iaxl

z` yxbl azk iab (a ,ck my) "hbd lk" yixa

ivn `l dlecb elit` xi`n iaxlc ,dlecbd

ediipin id ekezn gken oi`c meyn ,yxbn

oihibc ipy wxta xn` `de :xn`z m`e .yxbn

,oihiba `l` xfrl` iax xiykd `lc (a ,ak)

zexhy x`ya la` ,xzl`l `l` xiykd `le

:xnel yie xzl`l elit` xiykd `lc rnyn Ð

`l` xfrl` iax xiykd `lc ,xninl ira ikdc

,`kdc "jl dxekn dcy" enk ,ediizekce oihiba

zepwl `l` eazkp `lc ,oiyeciwc `idd oke

oxwir oiieyr opi`y ihibc `inec ,dy`de dcy

micnerd zexhy la` .yxbzdl `l` di`xl

oiyeciwae `kdc :xnel yi cere .`l Ð di`xl

eilr `ived :xn`ck ,eci azka `l` ixii` `l

xkip didy ,siicfdl leki epi` dfe ,'ek eci azk

.eci azk df oi`y

óà:dniz Ð dhext dey ea oi`y it lr

iab `nlya ?dhext dey `ed `zeax i`nc

qxgd lr e` xiipd lr dl azk hwp oiyecw

,`id `zeaxc Ð dhext dey ea oi`y it lr s`

oeik ,sqk zxezn zycewn dpi`y it lr s`c

.xhy zxezn zycewn Ð dhext dey ea oi`y

xken ixdy ,sqk zxezn dpew epi` Ð dhext dey ea yi elit` ,xken iab `kd la`

sqk ab` dpwp rwxw oi`e ,gwel `le xhy ozep

äîìå.xken oick ozepd lr zeixg` zeidl Ð egk z` zetil ick xkn oeyla azk

,"dpezp icy mbe jl dxekn icy" :df lk xhya el azky :qxhpewd yxite

,gw `rivn `aa) "lawnd"a xn`c :dywe .`xvn xac `pic meyn Ð dpzn oeyl azke

:mz epiaxl dyw cere `xvn xac `pic meyn da yi Ð zeixg` da zi`c dpzn (a

azekya ixiin `lc :wgvi epiax oke mz epiax xne`e ?il dnl ipnif ixz "icy" "icy"

ywa dpzna Ð dxekn azkya elit` :xn`we ,"dpezp" e` "dxekn" azekya `l` ,odipy

cere .zeixg` eilr lawny ,egk z` zetiil ick Ð xkn oeyla azkc `de ,el dpzil

`picl jxhvi m`e ,dpizp oeyl cgae dxikn oeyl cga ,el azek zexhy ipyc :xnel yi

.dxikn ly d`xi Ð zeixg`l jixv m`e ,dxikn ly `le dpizp ly d`xi Ð `xvn xac

dpzn oeyla azky dn egk dti Ð cg` xhya ediiexz iaizk elit`c :xnel yi cere

la` ,xkena Ð mixen` mixac dna :(` ,`r) "ziad z` xkend"a onwl opzc `d oiprl

`wtpc :xnel yi cere .oiyeciwc `nw wxt inlyexia `zi` ikde .olek z` ozep Ð ozepa

i`n`c ,df mrhl dyw ,edine .minc ozil jixv oi`y Ð dpzn oeyla azky dn dpin
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"úéàc ïåék ,àèéLt .'eëå "dìòa éñëða äMàì àìå§Ÿ¨¦¨§¦§¥©§¨§§¦¨¥¨§¦
éðBæî dì¯!äìëà à÷c àeä éðBæî¯,àëéøö àì ¨§¥§¥§¨¨§¨¨§¦¨

,Lé äéàø àä .dðBæîì éúéøçà àòøà dì ãçéc§¦¥¨©§¨©£¦¦¦§¨¨§¨¨¥
øëBnä :dpéî zòîL !éòác àeä éæeæ ééelâì :àîéì¥¨§©¥¥§¨¥¨§©§¦¨©¥

BzLàì äãN¯àeä éæeæ ééelâì ïðéøîà àìå ,äúð÷ ¨¤§¦§¨§¨§¨¨§¦©§©¥¥
?éòác¯øîà .äðzî øèLa Lé äéàø àä :àîéà ,àì §¨¥¨¥¨¨§¨¨¥¦§©©¨¨£©

àúøBàa ïab øî äåä àì :àðeä áøì ïîçð áø déì¥©©§¨§©¨¨£¨¨©¨§§¨
éléî éàî :déì øîà .àúéélòî éléî ïðéøîàc ,àîeçúa¦§¨§¨§¦©¦¥©©§§¨£©¥©¦¥

?eúéøîà àúéélòî¯BzLàì äãN øëBnä¯,äúð÷ ©©§§¨¨§¦©¥¨¤§¦§¨§¨
,àèéLt :déì øîà .éòác àeä éæeæ ééelâì :ïðéøîà àìå§¨¨§¦©§©¥¥§¨¥£©¥§¦¨

:ïðz àì éî !àøèLa éð÷éúå àëäî éæeæ ìcíéñëð ©¥¥¨¨§¦§¥¦§¨¨¦¨§©§¨¦
øîà ?ä÷æçáe øèLáe óñëa ïéð÷ð úeéøçà ïäì LiL¤¥¨¤©£¨¦§¦§¤¤¦§¨©£¨¨£©
àlà eðL àì :ìàeîL øîà ,dìò øîzéà åàìå :déì¥§¨¦§©£¨¨©§¥Ÿ¨¤¨

øëî øèLa ìáà ,äðzî øèLa¯ïziL ãò ,äð÷ àì ¦§©©¨¨£¨¦§©¤¤Ÿ¨¨©¤¦¥
?äéîc Bì¯?ãöék øèLa :àðeðîä áø áéúBî åàìå ¨¤¨§¨¦©©§¨¦§¨¥©

ïéàL ét ìò óà ,ñøçä ìò Bà øéépä ìò Bì áúk̈©©©§¨©©¤¤©©¦¤¥
äéeð÷ éãN" ,"Eì äøeëî éãN" :äèeøt äåL Ba¨¤§¨¨¦§¨§¨¦§¨

"Eì¯?äðeúðe äøeëî Bæ éøä¯áéúBî àeä åàìå §£¥§¨§¨§¨¦
áø ?dúòø éðtî eäãN øëBîa :dì ÷øôî àeäå ,dì̈§§¨¥¨§¥¨¥¦§¥¨¨¨©
:øîà éLà áøå ,ïîçð áøc déîMî da íéiñî éáéa¥¨§©¥¨¦§¥§©©§¨§©©¦¨©

ìa Bì áúk änìå ,Bì dðzéì Lwa äðzîa?øëî ïBL §©¨¨¦¥¦§¨§¨¨¨©¦§¤¤
ïî ,BøøçLå ãáòä ïî äåì :éáéúéî .Bçk úBtéì éãk§¥§©Ÿ¥¦¥¨¨¦¨¤¤§¦§§¦

dLøâå äMàä¯åàì ?àîòè éàî ;íeìk åéìò ïäì ïéà ¨¦¨§¥§¨¥¨¤¨¨§©©£¨¨
!éòác àeä éæeæ ééelâì :ïðéøîàc íeMî¯,íúä éðàL ¦§¨§¦©§©¥¥§¨¥¨¥¨¨

ì déì àçéð àìc."äåìî Léàì äåì ãáò" déLôð äééeeL §¨¦¨¥§©¥©§¥¤¤Ÿ¤§¦©§¤
BzLàì äãN øëBnä :ïéáà øa àðeä áø çìL¯äúð÷ §©©¨©¨¦©¥¨¤§¦§¨§¨
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`oifgeקכ mipya cenr `p sc ± oey`x wxt`nw `aa

úåøéô ìëåà ìòáäå.dyexia dl eltpy miqkpn rxb `lc Ðäì ïúéì ù÷á äðúîá
.zexit lke` lrad oi`e ,dzpw Ð dpzna :onwl opixn`ck .zexit lk`i `le Ð

.jk lk eade` epi`y ,ok xnel oi` exiagl xkena ,edine'åë éáéúéî`iyw `idd Ð

.yxcnd ziaa ziywp zexnind ipyle ,lirlcìëåà ìòáä ïéàå äúð÷ äðúîá
úåøéô.ozep dti oira Ð ozepc ÐéáøáøÐ

,xfrl` iax ly eax opgei iaxl mcwy ,ax

onf lkc (a ,dv) oileg zhigya `zi`ck

opgei iax dil gly ded miiw ax didy:

yixl dil xn`c ,cere ."laaay epiax mcwl"

daiyia `ed did minid oze` lky yiwl

(a ,bi) oiaexira opixn`c ,cere .dcinra ip`e

meyn Ð ith `ixagn occgnc i`d :ax xn`

.dixeg`n xi`n iaxl dizifgcéøèåæëÐ

s`e .opgei iax ly ecinlz didy ,xfrl` iax

xecd ilecb lke eda` iaxe `a` iaxc ab lr

dl ozil ywa dpzna :lirl ixn`c ,mdixag

lrad oi`c xfrl` iaxk edl `xiaq ,'ek

iabl edpip ixhef inp edpi` Ð zexit lke`

.eid opgei iax icinlzy ,axéãáò éáøáøëÐ

.ax ly exiag didy ,opgei iaxéúøúÐ

z` df oixzeq `ax ly mixac ipy :dinza

,zexit `le seb `l rnyn Ð dzpw `l ;df

zexit lke` lrade .irac `ed ifef iielblc

iielbl e`lc ,rwxwd seb dzpwy rnyn Ð

.irac `ed ifefïéðåîè úåòîáeid `ly Ð

,dzpw `l Ð lral minqxetne oireci

.irac `ed ifef iielblcúåòîïéðåîè ïéàù
iielb `kilc .zexit lke` lrade ,dzpw Ð

.od oicnere oiielb ixdy ,ifefíéùðä ïî àì
'åëodilral meapb xninl `ki`c Ð

zian eapb `ny ,inp zewepize .mdipec`le

ici riiql xeq`e .my mixc mdy ziad lra

exifgi Ð mdn elawi `lyke ,dxiar ixaer

.my eapby mewnläùàì øéæçé`le Ð

.dzapba dwifgdl epl oi`c ,lraløéæçé
äìòáìoeikn ,da zeyx dlral oi`y zpn lr df oenn dl ozip m` elit`y Ð

jytp dnnc ,lral xifgi jklde .ezy` z` yxei lrady ,dlra dyxei Ð dzny

.dlra ly `ed ixd eiykråáøì øéæçé.eax dpw car dpwy dn lk `nzqnc Ð

car ixdy ,eaxl xifgi Ð zn jk xg`e card xxgzyp m` oicd `edc ipira d`xpe

m` la` .od oiplfb micar mzqe ,dfl ciwtdyk diddzn jk xg`e dy`d dyxbzp

.dyxei lrad oi` dyxbzpync ,dlral `le diyxeil xifgi Ð
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àìdy` meyne .`l Ð xkn la` ,del hwp `wece Ð 'ek del car iedilc dil `gip

dpw car dpwy dnc ,xknl del oia welig oi` Ð car iab la` ,del hwpc `ed

.eax[íøá]lke eda` iaxe `a` iax" :qixb `l` ,"`a` iax mxa" qixb `l mz epiax

:yxite ,"egk z` zetil" :`l` ,"dgk z`" qixb `le ."egk z` zetil ick 'ek xecd ilecb

ax iziin `zyde .zexitd z` `ed lk`iy

`ed dnizc ,eixacl `zriiq oia` xa `ped

oiwleg xecd ilecb lky gley didy xnel

ayiizn oi`e .eixaca ynn oi` ok m`y Ð eilr

xnel jixv dn ok m`c ,ezqxib wgvi epiaxl

wgvi epiaxl d`xpe ?"dl ozil ywa dpzna"

."dgk zetil"e ,"`a` iax mxa" mixtqd zqxib

,dzpw `l ezy`l xkenc ixaqe ,dilr ibilte

:xn`c ,`ped axk ixaqe .irac `ed ifef iielblc

xhya dpewy dne .xhya ipwize `kdn ifef lc

,irac `ed ifef iielblc oeik ,dpzn `l` epi` Ð

`l Ð xkn oeyla azky dne .ifefa dzpw `le

yi mz epiax yexite .dgk z` zetil `l` azk

df oiprl Ð dl ozil ywa :yxtle ayiil

yexit ayiil yi cere .olek z` ozp dpznay

o`nl elit`c Ð 'ek ywa dpzna :mz epiax

iielbl xn` `le ,ezy`l xkena dzpw xn`c

dpznac meyn `l` dzpw `l ,irac `ed ifef

el dpzp `ly ,xkn o`k oi` `dc .dl ozp

it lr s`e .ikd e`la ely od mincdy ,melk

m` mewn lkn ,oica dpnn `ivedl leki oi`y

md dnxr jxc dcin `ived e` dpnn swz

o`ivedy `zyd ok m`e ,jenqa opixn`ck ,ely

o`nl ,jklde .xkn o`k oi`e ,ely md xkn jxc

dpznac meyn `l` dzpw `l dzpw xn`c

Ð xkn oeyla dl azkc `de ,dl zzl ywa

ik ,zexitd lk`iy oiprl egk z` zetil ick

xkn o`k oi` `dc ,oipwd lhan xknd

,dzpwe dpzn `ied dcy oiprle .izyxitck

.dzpw `le xkn ied zexit oiprleäðúîá
xn`c :dniz Ð zexit lke` lrad oi`e dzpw

ilrnc `ipt icda edziacl hb aizkc rxn aiky `edd iab (a ,fr) "wxefd" wxta oihiba

xn` .'ek `hib da zi`c `xz` `edd dl ipwil :xn` .`axc dinwl `z` ,'ek `zay

lrad oi` dpzna `de ?`iyew i`ne .siqki` .dlra dpw dy` dzpwy dn :yilir ax

ixwinl zexit zlik`a ielz oi`c :mz epiax xne`e dlra dpw `l ok m` Ð zexit lke`

sebd oipwk e`l zexit oipwc (a ,elw `xza `aa) yiwl yixk xaq `ax `dc ,dxvg

.xity zyxbzne ,dly sebdy ,dy`d gk riwtn epi` Ð zexit lral yi elit`e ,inc

.miiw Ð zpzepe zxkenyk `l` ,dikf oiprl dxvg ixwin `lc ,`zlin `ilz `da `l`

yixa mzdc ,di`x iziine .dl aidi `l ozze xeknzy ikdc `zrc`c ,dxvg ixwin `l Ð miiw epi` dpzpe dxkn m`y oeik ,zexit lke` oi`c ab lr s` ,lrad dl ozpyk ,jkld

cr ixit lral yi ikd inp dl azkykc ab lr s` ."jiqkpa il oi` mixace oic" dl azky oebk :ipyne dlra dpw dy` dzpwy dn ?dxvg :jixt dxvga dl wxf iab "wxefd"

pzpe dxkn m`y oeik ,dxvg aiyg ikd elit` ,(` ,bt zeaezk) "azekd"a opzck ,"odizexitae" dl aezkiyxikfn epi`c ab lr s`c ;di`x dpi` ,edine ."azekd"a opzck ,miiw d

xyrn) xn`c ,zexiky` dedc icin ,hbl dl ipwz xeknl dleki dpi`c ab lr s` :xn`z m`e .ezy` iqkpa dwfg yi`l oi` iab lirl ogky`ck ,xninl ira ikd Ð "odizexitae"

gwit did m`e ,dpw `l Ð jyn `le ccn :(a ,ct `xza `aa) "dpitqd z` xkend"ae ,"el xkyen enewne ryedil oezp (ipy) xyrn" :l`ilnb oax iab (h dpyn iying wxt ipy

z` xkey Ð`iven lrad Ð dpzpe dxkn m`y ,dy`a ok oi`y dn .onfd cr eiyxeil xkyen mewnd Ð onfd jeza zn elit`y ,dfn xkey ly epipw lecbc :mz epiax xne`e enewn

cr :i`pi iax mya ozpei iax ipyne ?zexit zlik`l yi`l zecarzyn opi` dxvge dzpbe :(` ,fr oihib) "wxefd" yixa jixtc ,mz epiax yexitk rnyn `l inlyexiae .zegewld cin

zexita diikfd dielz elit`c :xn` wgvi epiaxe .xeknl dleki dpi`y dna `le ,ielz xacd zexitac Ð zexitn jixtcn rnyne ."odizexitae miqkpa il oi` mixace oic" dl aezkiy

xne` cere .zexit lke` lrad oi`e dzpwc xn`wc `ed dpzna `wece ,li`yn `l` hbd mewn lrad dl ozep did `ly ,dlra dpw dy` dzpwy dn mzd xity jixt mewn lkn Ð

jixt ikd meyne .zexitd lk`ie rwxw mda gwlie ,zexit mze` md beln iqkpk la` .mlke` epi`y `wec epiid Ð zexit lke` lrad oi`e dzpw dpzna `kd xn`c `dc :wgvi epiax

.dlra dpw dy` dzpwy dn :xity mzd

ìá÷lrad xne` elit`e .dil dadie dipin idi` dlwy `ira i`c ebina ,`id zpn`pc ,el ozepc Ð "ely mdy ipeltl oz" dy`d dxn` m`c d`xp Ð dy`l xifgi dy`d on

biltnc `de .ely `edy xne`yk dcin `ivedl lrad cia gk did m`c ,lral ricei :xninl dil dedc ."dy`l xifgi" xn`wcn ,dcin `ivedl gk el oi` Ð ely oenndy

aey Ð dcin lrad swz m`e ,dvexy inl dadie dipin dlwy ira i`c ebin dl zilc ,dzzin zrya ilin ipd Ð `pnidn `l oia `pnidn oia dpg xa xa daxc edziaca jenqa

ily" xnel zpn`p `dz Ð "md ipelt ly" xnel zpn`p dzid m`e .melk eilr dl oi` Ð dyxbe dy`d on del :lirl xn`ck ,"md ipelt ly" xnele ecin `ivedl dleki dpi`

mdzepenh zerna lirlc ,dy`d on delc zepenh zerna `wece .dcia mlerl oennd x`yie ,mixg`d md in xnel dkixv dpi`c ,"icia eciwtd mixg`" dxn` ira i`c ebina ,"

m`c rnyn Ð dzpw zepenh opi`y zernac `ax xn`wcn ,cere .ecin oi`iven Ð swz m` oke .eilr dl yi Ð zepenh opi`y zern la` .irac `ed ifef iielbl :xn`wcn ,ixii`

z`yep `id m`e .oic ziaa elit`e ,xg` oipra dcin `ivedl izleki `l ik ,izpeekzp dcin `ivedl :xnel leki `d ?dzpw i`n` Ð oi`iven oi` m`c .ecin oze` oi`iven swz

`le ,di`x `iadl dilr Ð "md ily" dxn`e 'ek zpzepe z`yep `idy dy`d oke :(a ,ap) onwl xn`ck ,"md ipelt ly" `le ,"ily" `l xnel zpn`p dpi` Ð ziad jeza zpzepe

eli`k dl opiayg m` wtzqdl yi Ð dcia ievn dlra oenne ,dlra iiga zpzepe z`yep dpi`y `kid ,edine .mixg` lyn zcwtp `idy dxn` `ira i`c ebina dl opipnidn

.e`l m` ,zpzepe z`yep
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éìBãb ìëå eäaà éaøå àaà éaø íøa .úBøét ìëBà ìòáe©©¥¥§©©¦©¨§©¦©¨§¨§¥
dì áúk änìå ,dì Bðzéì Lwa äðzîa :eøîà øBcä©¨§§©¨¨¦¥¦§¨§¨¨¨©¨

ìïî äåì :éáéúéî .dçk úà úBtéì éãk ?øëî íeL §¤¤§¥§©¤Ÿ¨¥¦¥¨¨¦
dLøâå äMàä ïî ,BøøçLå ãáòä¯åéìò ïäì ïéà ¨¤¤§¦§§¦¨¦¨§¥§¨¥¨¤¨¨

àeä éæeæ ééelâì :éøîàc íeMî åàì ?àîòè éàî ;íeìk§©©£¨¨¦§¨§¦§©¥¥
?àòác¯äåì ãáò" Léðéà éeLéì àìc ,íúä éðàL ¦§¨¨¥¨¨§¨¦©¥¦¦¤¤Ÿ¤

øîà ."äåìî LéàìBzLàì äãN øëBnä :áø¯,äúð÷ §¦©§¤¨©©©¥¨¤§¦§¨§¨
äðzîa ,úBøét ìëBà ìòaäå¯ìëBà ìòaä ïéàå ,äúð÷ §©©©¥¥§©¨¨¨§¨§¥©©©¥

äæ ãçàå äæ ãçà :øîà øæòìà éaøå ;úBøét¯ð÷,äú ¥§©¦¤§¨¨¨©¤¨¤§¤¨¤¨§¨
éaøk àãáeò àcñç áø ãáò .úBøét ìëBà ìòaä ïéàå§¥©©©¥¥£©©¦§¨§¨§©¦
déúða éða äéîçð ïaøå àá÷eò ïaø déì eøîà .øæòìà¤§¨¨£©¥©¨§¨§©¨§¤§¨§¥§¨¥
øîà ?éøèeæk ãéáòå éáøáø øî ÷éáL :àcñç áøì áøc§©§©¦§¨¨¥¨©§§¥§¨¥§¨¥£©
éaø øîà ïéáø àúà éëc ,éãáò éáøáøk éîð àðàå :eäì§©£¨©¦§©§§¥£©¦§¦£¨¨¦¨©©¦

:ïðçBéäæ ãçàå äæ ãçà¯ìëBà ìòaä ïéàå ,äúð÷ ¨¨¤¨¤§¤¨¤¨§¨§¥©©©¥
BzLàì äãN øëBnä :àúëìä ,àáø øîà .úBøét¯àì ¥£©¨¨¦§§¨©¥¨¤§¦§Ÿ

äðzîa ;úBøét ìëBà ìòaäå ,äúð÷¯ïéàå ,äúð÷ ¨§¨§©©©¥¥§©¨¨¨§¨§¥
.úBøét ìëBà ìòaä¯!?ézøz¯ïàk :àéL÷ àì ©©©¥¥©§¥¨©§¨¨

áø øîàc .ïéðeîè ïéàL úBòîa ïàk ,ïéðeîè úBòîa§¨§¦¨§¨¤¥§¦§¨©©
ïéðeîè úBòî :äãeäé¯ïðéàL úBòî ,äúð÷ àì §¨¨§¦Ÿ¨§¨¨¤¥¨

ïéðeîè¯ïî àì úBðBc÷t ïéìa÷î ïéà :ïðaø eðz .äúð÷ §¦¨§¨¨©¨©¥§©§¦¦§Ÿ¦
ïî ìa÷ ;úB÷Bðézä ïî àìå íéãáòä ïî àìå íéLpä©¨¦§Ÿ¦¨£¨¦§Ÿ¦©¦¦¥¦

äúî íàå ,äMàì øéæçé äMàä¯ìa÷ ;dìòáì øéæçé ¨¦¨©£¦¨¦¨§¦¥¨©£¦§©§¨¦¥
úî íàå ,ãáòì øéæçé ãáòä ïî¯;Baøì øéæçé ¦¨¤¤©£¦¨¤¤§¦¥©£¦§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc `xza `aa(oey`x meil)

ìëBà ìòáez`úBøétlrady dy`d ly beln iqkp x`y lk oick ,dcyd ©©¥¥
.mdizexit lke`íøa,[la`-],àaà éaøøBcä éìBãb ìëå ,eäaà éaøå §©©¦©¨§©¦©¨§¨§¥©

,eøîàep` xkn xhy dl azky s`y oeik ,zexit lke` lrad oi`y ¨§
y eixac z` miyxtndì Bðzéì Lwa äðzîaz` dl zzl epevxy - §©¨¨¦¥¦§¨

,ezy`l ozpy dpznn zexit lke` lrad oi`e ,dpzna rwxwdänìåzn`a §¨¨
dì áúkxhyd z`ìíeL[myl-],dçk úà úBtéì éãk ,øëîetxhi m`y ¨©¨§¤¤§¥§©¤Ÿ¨

.dinc z` mlyl aiigzi rwxwd z` dpnn

'ifef iielbl' mixne` oi`y xaeqy oia` xa `ped ax lr dywn `xnbd
:lirl d`aedy `ziixadn,éáéúéî,`ziixaa epipyäåìsqkãáòä ïî ¥¦¥¨¨¦¨¤¤

ely,BøøçLåe`sqk delyäMàä ïîelyíeìk åéìò ïäì ïéà ,dLøâå §¦§§¦¨¦¨§¥§¨¥¨¤¨¨§
.dlra z` dy`d `le oec`d z` reazl leki card oi` -,àîòè éàî©©§¨

,'àòác àeä éæeæ ééelâì' éøîàc íeMî åàì,mdl jiiy sqkd oi` zn`ae ©¦§¨§¥§©¥¥¦§¨
.ezy`l edcy xkena mb ok xn`p `l recn ,dyw ok m`e

:`xnbd zvxzníúä éðàLmeyn ,dy`d e` card on dela oicd dpey - ©¦¨¨
Léðéà [éåLî] (éåùéì) àìcmdiabl envr z` dyer mc` oi`y -ãáò' §Ÿ©§¥¦¦¤¤

'äåìî Léàì äåì(f ak ilyn),eizern z` zelbl dzid ezpeeky xexa okle , Ÿ¤§¦©§¤
yi okle ,ezy`l cark jka dyrp epi` ezy`l edcy z` xkenyk j`

.dl xkn zn`ay xnel
:xaca mi`xen` ewlgpy d`ian `xnbd,BzLàì äãN øëBnä ,áø øîà̈©©©¥¨¤§¦§

äúð÷,dcyd z`úBøét ìëBà ìòaäåozp m` j` .dly beln iqkp x`yk ¨§¨§©©©¥¥
dcyd z` ezy`l,úBøét ìëBà ìòaä ïéàå ,äúð÷ ,äðzîameyn §©¨¨¨§¨§¥©©©¥¥

.ixnbl dl dzepwdl oiekzde ,ozep `ed dti oira ozepdyøæòìà éaøå§©¦¤§¨¨
äæ ãçàå äæ ãçà ,øîà,dpzna dl ozep oiae ezy`l dcy xken oia - ¨©¤¨¤§¤¨¤

äúð÷dcyd z`.úBøét ìëBà ìòaä ïéàå ¨§¨§¥©©©¥¥
:df oipra dyrn d`ian `xnbdàãáeò àcñç áø ãáòdyr `cqg ax - ¨©©¦§¨§¨
,eiptl `ay dxez oica dyrn,øæòìà éaøkezy`l xkend lray xaeqd §©¦¤§¨¨

.dizexit z` lke` epi`e dzpw ,dcyïaø déì eøîàäéîçð ïaøå àá÷eò ¨§¥©¨§¨§©¨§¤§¨
áøc déúða éða[ax ly eizepa ipa-]ãéáòå éáøáø øî ÷éáL ,àcñç áøì §¥§¨¥§©§©¦§¨¨¦©©§§¥§¨¦

éøèeækzhiyk dyrn dyere ,ax epiidc ,milecbd zhiy z` xn afer ike - §§¥
ixg` didy opgei iax ly ecinlz didy ,xfrl` iax epiidc ,epnn miphwd

.axeäì øîà,`cqg axécáò éáøáøk énð àðàå,milecbk iziyr ip` s` - ¨©§©£¨©¦§©§§¥©§¦
meynàúà éëc[ribdyk-]ïéáølaal l`xyi ux`nøîàmyaïðçBé éaø §¦¨¨¨¦¨©©¦¨¨

y,ax ly exiag didäæ ãçàå äæ ãçàozepd oiae ezy`l dcy xkend oia - ¤¨¤§¤¨¤
,dpzna dläúð÷,dcyd z`.úBøét ìëBà ìòaä ïéàå ¨§¨§¥©©©¥¥

:df oipra dkld wqt d`ian `xnbdàúëìä ,àáø øîà,`id dkldd - ¨©¨¨¦§§¨
ìëBà ìòaäå ,äúð÷ àì ,BzLàì äãN øëBnäd z`,úBøétdpzp m` j` ©¥¨¤§¦§Ÿ¨§¨§©©©¥¥

dl.úBøét ìëBà ìòaä ïéàå ,äúð÷ ,äðzîa:`xnbd ddnzézøzixd - §©¨¨¨§¨§¥©©©¥¥©§¥
dnn ixdy ,ef z` ef zexzeq `ax ly oey`xd oica exn`py zekldd izy
dnn eli`e ,llk dzpw `ly rnyn ,dzpw `l ezy`l dcy xkend xn`y
lral yie ,rwxwd seb z` dzpwy rnyn ,'zexit lke` lrade' xn`y

.zexit zlik`a wx zekf
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìxaecn ,dzpw `ly `ax xn`y dn - Ÿ©§¨¨

úBòîaeidyïéðeîèezprha lrad on`p jkle ,lral mireci mpi`e ,dlv` §¨§¦
eli`e .lha xknde ,mzelbl ick xknyïàklrady `ax xn`y dn - ¨

dcyd lr el dnliyy xaecn ,dl xekn dcyd seby rnyne ,zexit lke`
ïéðeîè ïéàL úBòîa,,mzelbl jxved `le ,ok iptl lral mireci eid `l` §¨¤¥§¦

`ede rwxwd seb z` dy`d dzpwe ,dl xeknl dzid ezpeek i`ce jkitle
.zexit lke` wx

:df uexizl di`x `xnbd d`ian,äãeäé áø øîàclr dy`d dnliy §¨©©§¨
a dcydäúð÷ àì ,ïéðeîè úBòîz` zelbl dvx wxy i`cey oeik ¨§¦Ÿ¨§¨

a dnliy m` j` .dizern.äúð÷ ,ïéðeîè ïðéàL úBòî̈¤¥¨§¦¨§¨
:miphwe micar miypa daipb yyg oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

,íéLpä ïî àì úBðBã÷t ïéìa÷î ïéà,mdilran meapb `nyïî àìå ¥§©§¦¦§Ÿ¦©¨¦§Ÿ¦
íéãáòä,mdipec`n meapb `ny ,miprpkd,úB÷Bðézä ïî àìåmeapb `ny ¨£¨¦§Ÿ¦©¦

e xar m` mewn lkne .my mixc mdy ziad lra zian,äMàä ïî ìa÷¦¥¦¨¦¨
äMàì øéæçézern mdy ze`cea wifgdl epl oi`y meyn ,dlral `le ©£¦¨¦¨

,mda zeyx dlral didi `ly zpn lr dl mepzpy milez ep` `l` ,miaepb
äúî íàådy`d,dìòáì øéæçéoeikn ,dly zernd eid m` mb ixdy §¦¥¨©£¦§©§¨

.dyxei dlra dznyBaøì øéæçé úî íàå ,ãáòì øéæçé ãáòä ïî ìa÷¦¥¦¨¤¤©£¦¨¤¤§¦¥©£¦§©
.eax dpw car dpwy dn lk ixdy ,oec`d ly el` zern mzqd on ixdy
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc `xza `aa(oey`x meil)

ìëBà ìòáez`úBøétlrady dy`d ly beln iqkp x`y lk oick ,dcyd ©©¥¥
.mdizexit lke`íøa,[la`-],àaà éaøøBcä éìBãb ìëå ,eäaà éaøå §©©¦©¨§©¦©¨§¨§¥©

,eøîàep` xkn xhy dl azky s`y oeik ,zexit lke` lrad oi`y ¨§
y eixac z` miyxtndì Bðzéì Lwa äðzîaz` dl zzl epevxy - §©¨¨¦¥¦§¨

,ezy`l ozpy dpznn zexit lke` lrad oi`e ,dpzna rwxwdänìåzn`a §¨¨
dì áúkxhyd z`ìíeL[myl-],dçk úà úBtéì éãk ,øëîetxhi m`y ¨©¨§¤¤§¥§©¤Ÿ¨

.dinc z` mlyl aiigzi rwxwd z` dpnn

'ifef iielbl' mixne` oi`y xaeqy oia` xa `ped ax lr dywn `xnbd
:lirl d`aedy `ziixadn,éáéúéî,`ziixaa epipyäåìsqkãáòä ïî ¥¦¥¨¨¦¨¤¤

ely,BøøçLåe`sqk delyäMàä ïîelyíeìk åéìò ïäì ïéà ,dLøâå §¦§§¦¨¦¨§¥§¨¥¨¤¨¨§
.dlra z` dy`d `le oec`d z` reazl leki card oi` -,àîòè éàî©©§¨

,'àòác àeä éæeæ ééelâì' éøîàc íeMî åàì,mdl jiiy sqkd oi` zn`ae ©¦§¨§¥§©¥¥¦§¨
.ezy`l edcy xkena mb ok xn`p `l recn ,dyw ok m`e

:`xnbd zvxzníúä éðàLmeyn ,dy`d e` card on dela oicd dpey - ©¦¨¨
Léðéà [éåLî] (éåùéì) àìcmdiabl envr z` dyer mc` oi`y -ãáò' §Ÿ©§¥¦¦¤¤

'äåìî Léàì äåì(f ak ilyn),eizern z` zelbl dzid ezpeeky xexa okle , Ÿ¤§¦©§¤
yi okle ,ezy`l cark jka dyrp epi` ezy`l edcy z` xkenyk j`

.dl xkn zn`ay xnel
:xaca mi`xen` ewlgpy d`ian `xnbd,BzLàì äãN øëBnä ,áø øîà̈©©©¥¨¤§¦§

äúð÷,dcyd z`úBøét ìëBà ìòaäåozp m` j` .dly beln iqkp x`yk ¨§¨§©©©¥¥
dcyd z` ezy`l,úBøét ìëBà ìòaä ïéàå ,äúð÷ ,äðzîameyn §©¨¨¨§¨§¥©©©¥¥

.ixnbl dl dzepwdl oiekzde ,ozep `ed dti oira ozepdyøæòìà éaøå§©¦¤§¨¨
äæ ãçàå äæ ãçà ,øîà,dpzna dl ozep oiae ezy`l dcy xken oia - ¨©¤¨¤§¤¨¤

äúð÷dcyd z`.úBøét ìëBà ìòaä ïéàå ¨§¨§¥©©©¥¥
:df oipra dyrn d`ian `xnbdàãáeò àcñç áø ãáòdyr `cqg ax - ¨©©¦§¨§¨
,eiptl `ay dxez oica dyrn,øæòìà éaøkezy`l xkend lray xaeqd §©¦¤§¨¨

.dizexit z` lke` epi`e dzpw ,dcyïaø déì eøîàäéîçð ïaøå àá÷eò ¨§¥©¨§¨§©¨§¤§¨
áøc déúða éða[ax ly eizepa ipa-]ãéáòå éáøáø øî ÷éáL ,àcñç áøì §¥§¨¥§©§©¦§¨¨¦©©§§¥§¨¦

éøèeækzhiyk dyrn dyere ,ax epiidc ,milecbd zhiy z` xn afer ike - §§¥
ixg` didy opgei iax ly ecinlz didy ,xfrl` iax epiidc ,epnn miphwd

.axeäì øîà,`cqg axécáò éáøáøk énð àðàå,milecbk iziyr ip` s` - ¨©§©£¨©¦§©§§¥©§¦
meynàúà éëc[ribdyk-]ïéáølaal l`xyi ux`nøîàmyaïðçBé éaø §¦¨¨¨¦¨©©¦¨¨

y,ax ly exiag didäæ ãçàå äæ ãçàozepd oiae ezy`l dcy xkend oia - ¤¨¤§¤¨¤
,dpzna dläúð÷,dcyd z`.úBøét ìëBà ìòaä ïéàå ¨§¨§¥©©©¥¥

:df oipra dkld wqt d`ian `xnbdàúëìä ,àáø øîà,`id dkldd - ¨©¨¨¦§§¨
ìëBà ìòaäå ,äúð÷ àì ,BzLàì äãN øëBnäd z`,úBøétdpzp m` j` ©¥¨¤§¦§Ÿ¨§¨§©©©¥¥

dl.úBøét ìëBà ìòaä ïéàå ,äúð÷ ,äðzîa:`xnbd ddnzézøzixd - §©¨¨¨§¨§¥©©©¥¥©§¥
dnn ixdy ,ef z` ef zexzeq `ax ly oey`xd oica exn`py zekldd izy
dnn eli`e ,llk dzpw `ly rnyn ,dzpw `l ezy`l dcy xkend xn`y
lral yie ,rwxwd seb z` dzpwy rnyn ,'zexit lke` lrade' xn`y

.zexit zlik`a wx zekf
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìxaecn ,dzpw `ly `ax xn`y dn - Ÿ©§¨¨

úBòîaeidyïéðeîèezprha lrad on`p jkle ,lral mireci mpi`e ,dlv` §¨§¦
eli`e .lha xknde ,mzelbl ick xknyïàklrady `ax xn`y dn - ¨

dcyd lr el dnliyy xaecn ,dl xekn dcyd seby rnyne ,zexit lke`
ïéðeîè ïéàL úBòîa,,mzelbl jxved `le ,ok iptl lral mireci eid `l` §¨¤¥§¦

`ede rwxwd seb z` dy`d dzpwe ,dl xeknl dzid ezpeek i`ce jkitle
.zexit lke` wx

:df uexizl di`x `xnbd d`ian,äãeäé áø øîàclr dy`d dnliy §¨©©§¨
a dcydäúð÷ àì ,ïéðeîè úBòîz` zelbl dvx wxy i`cey oeik ¨§¦Ÿ¨§¨

a dnliy m` j` .dizern.äúð÷ ,ïéðeîè ïðéàL úBòî̈¤¥¨§¦¨§¨
:miphwe micar miypa daipb yyg oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

,íéLpä ïî àì úBðBã÷t ïéìa÷î ïéà,mdilran meapb `nyïî àìå ¥§©§¦¦§Ÿ¦©¨¦§Ÿ¦
íéãáòä,mdipec`n meapb `ny ,miprpkd,úB÷Bðézä ïî àìåmeapb `ny ¨£¨¦§Ÿ¦©¦

e xar m` mewn lkne .my mixc mdy ziad lra zian,äMàä ïî ìa÷¦¥¦¨¦¨
äMàì øéæçézern mdy ze`cea wifgdl epl oi`y meyn ,dlral `le ©£¦¨¦¨

,mda zeyx dlral didi `ly zpn lr dl mepzpy milez ep` `l` ,miaepb
äúî íàådy`d,dìòáì øéæçéoeikn ,dly zernd eid m` mb ixdy §¦¥¨©£¦§©§¨

.dyxei dlra dznyBaøì øéæçé úî íàå ,ãáòì øéæçé ãáòä ïî ìa÷¦¥¦¨¤¤©£¦¨¤¤§¦¥©£¦§©
.eax dpw car dpwy dn lk ixdy ,oec`d ly el` zern mzqd on ixdy
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח תשרי, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א בעל מדות ורב פעלים מו"ה יוסף אלי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ז"ע.

וכבקשתו אזכירו ואת כל אלה שכותב אודותם, על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון שכשם שהביא הבקשה כן יבשר טוב בזה.

לו  שתעמוד  בודאי  לעצמו,  לימודו  מאשר  יותר  עוד  דאורייתא,  דתמכין  באופן  פעולותיו  וזכות 

ולב"ב שי' בהנ"ל.

- פוסק בנגלה  - והשולחן ערוך  - פוסק בנסתר דתורה  וכמודגש במאמר רבנו הזקן בעל התניא 

ותומכי'  )שמח"ת תק"מ(, אלו בעלי השגה הלומדים תורה,  עץ חיים היא למחזיקים בה  - ד"ה  דתורה 

מאושר אלו בעלי עבודה העוסקים בתורה, מאושר, גליקלעך, כדאיתא בזהר )ח"ג דנ"ג ע"ב( א"ת מאושר 

את  המקים  הרגל  וכמעלת  ב"ה,  הא"ס  מפנימית  היינו  מראשו,  ממשיכים  עבודתם  דע"י  מראשו,  אלא 

הראש דוקא.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.



קכי   


             

    

Ï  ˙Ï ˙Ú Ï ÔÈ‡L È˙aL‰Ê  ÏÈLa È˙‰ ÏÚ Ï È‡ È‰NÚ ÏÏÎa ‰Ê ÔÈ‡Â 
Ï ‰ Ú Ï ÔÈ‡  ‡Ïa ÏÎ‡LL ‰ÏÈ‰ ˙Ú Ú ÏÏÎa ‰L ÈÏ ˙aÏ  Ï‡Â Ï aL
Ï‡Â Ï aL ‰NÚ ‡ ‰ÈÏÚL ˙ÈLÈÏL ‰ÚÏ ‰ È‡Â ˙a‰ ˙Ú ÈÚ ‡È‰ ‰ÏÈ‰ ˙Ú 

 ÔÈa ‡a˙L  ˙aÏ : 
ב סעיף המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג, סימן ב' חלק

•

1

2

3

4

 
   או) לאכול מה לו כשיש היינו -

על יחזר לאכול, מה לו כשאין אבל הצדקה), מן שאוכל
נר לקנות בשביל ולא פת, לקנות בשביל .הפתחים

   למכור או ללוות שחייב הדין והוא -
שיאכל אחד נר לפחות בשביל עצמו את להשכיר או כסותו

או אורה לתוספת שמדליק הנרות יתר בשביל אבל אצלו,
הפתחים על לחזר חייב אין - ואבן בעץ ייכשל שלא ,כדי

נעשים והנרות יום, מבעוד סעודתו כשאוכל הדין והוא
בלבד ועונג אורה .לתוספת

 
ג.33) סעיף כדלהלן

ל34) סעיף תעב סימן פי 44)על הערה להלן שחייב(הובא

כוסות. לד' קודם שבת ונר כוסות, ד' בשביל עצמו להשכיר

עונג ועיקר שבת, עונג תוספת שבת: בעונג ישנם דרגות ושתי

שבת.

וכן הסעודה, עיקר שהיא (וקטניות) הפת הוא שבת עונג עיקר

הלילה. בסעודת אצלו לאכול נר

או אורה, לתוספת שמדליק הנרות שאר וכן המאכלים שאר

ומשום שבת עונג תוספת משום הם ואבן בעץ ייכשל שלא

ביתו, שלום

'עשה אמרו שבת עונג תוספת על להלכה: ביניהם והחילוק

הצדקה, מן ליטול אין ולכן לבריות', תצטרך ואל חול שבתך

רק אורה) תוספת (או שבת עונג תוספת לצורך ללוות ומותר

אם אבל מעות, לו שאין ונזדמן - להחזיר משגת שידו במקום

ילווה לא - להחזיר בידו ואין הצדקה מן ריבוימתפרנס (דין

משמע ד סעיף ולהלן ואילך, ג סעיף רמב בסימן באריכות מבואר המאכלים

השלחן בקצות הוא וכן ואבן, בעץ ייכשל שלא שמדליקו שבת בנר הוא שכן

סק"ז) בבדה"ש עד .סימן

על מחזר או הצדקה מן נוטל שבת; עונג עיקר לצורך אבל

עצמו. להשכיר ויצטרך - משגת ידו אין אפילו ולווה הפתחים,

מפני - אצלו שאוכל הנר הדלקת גם שבת עונג לעיקר והוסיפו

ביתו דשלום הענין גם - שבת דעונג לענין בנוסף ישנו זה שבנר

שהוא ביתו' ב'שלום חדש ענין שמסביר ד' בסעיף רבינו מדברי משמע (וכן

נר בין ומחלק ואבן, בעץ ייכשלו שלא מפני ולא בחושך, לאכול הצער משום

ביתו שנר שכותב ל סעיף תעב מסימן וכן הנרות, ליתר אצלו שאוכל אחד

שבסעיף אף על ביתו, שלום משום הפתחים) על לחזר (וחייב כוסות לד' קודם

שלום משום ולא שבת עונג משום הוא הפתחים על לחזר שהחיוב משמע זה

(42 ובהערה הבאה הערה וראה בהו, אית ואידי דאידי וע"כ .ביתו,

עונג35) בזה כשיש רק מגיע הפתחים על לחזר שחיוב כיון

באריכות לעיל כמבואר ביתו, שלום עם ביחד 34)שבת ,(הערה

שבת לקבל שרוצה ומי סק"ז: עד סימן השלחן בקצות פסק וכן

שאז רסז, בסי' כמבואר יום מבעוד ולאכול ולקדש יום מבעוד

הנר, לצורך הפתחים על לחזור חייב אינו - הנר לאור צריך אינו

לחזור דהחיוב וכיוצא, בעץ יכשל שלא נר להדליק דחייב הגם

הלילה סעודת עונג בכלל שהנר לפי שם מבואר הפתחים על

אינו - הסעודה לצורך דשלא וממילא הלילה, כסעודת ודינו

הפתחים. על לחזור חייב

מן36) ליטול ורוצה כלום משגת ידו אין אם ואף ד: סעיף

אינו אם יטול לא שבת ערב בכל המתחלקת צדקה של הקופה

הבא שבוע של החול ימות של מזונותיו לצורך ליטול צריך

היה אם ליטול צריך היה לא ג"כ השבת יום מזונות ובשביל

וקטניות פת בלבד סעודות שתי בו לאכול ממש כבחול נוהג

ימים לשבעה סעודות י"ד מזון לו שיש כגון בחול כסעודותיו

לכל אחת וסעודה יום לכל אחת סעודה הבא שבת ערב שעד

וכל בשבת סעודות שלשה לאכול כדי ליטול שרוצה אלא לילה

החול מימות יותר קצת להתענג כדי ליטול רוצה אם שכן

עשה חכמים אמרו שכך זו בשבוע הקופה מן ליטול לו שאסור

לבריות. תצטרך ואל חול שבתך

   

    

Âמשיב אמר (אפילו הגשם מוריד אמר לא אם הגשמים בימות
הזכיר אם אבל טל הזכיר שלא והוא אותו מחזירין הרוח)
אינו שהטל שאף הברכה) סיים לא (אפילו אותו מחזירין אין טל
בהזכרת כמו בהזכרתו להקב"ה הוא שבח מקום מכל נעצר
לעולם חיים הוא הטל כך לעולם חיים שהגשמים שכשם הגשם
חכמים קראו מקומות (ובכמה התבואה מתברכת כך ידי שעל
בלא לעולם אפשר שאי שאף הרוח משא"כ תחיה טל להטל

וטל. גשם כמו לעולם חיים נקרא אינו רוחות

שאם כדי החמה ימות כל הטל שמזכירין אדם בני יש לכך
מוריד שאמרו חזקה הגשמים בימות הגשם מוריד לומר ישכחו

אותן): מחזירין ואין החמה בימות רגילים שהם כמו הטל

Êולא גשם הזכיר לא אם אותו שמחזירין אמורים דברים במה
ברכה והתחיל הברכה כל כשסיים הגשמים בימות טל
אבל למעלה שנתבאר מטעם התפלה לראש חוזר ואז שלאחריה

ומוריד הרוח משיב יאמר הברכה שסיים קודם נזכר הגשםאם
להזכיר הברכה בתוך מקום חכמים קבעו שלא שנזכר במקום
בתחיית גשמים גבורות מזכירין סתם אמרו אלא הגשם שם
שהגשם לפי חיים מכלכל לפני לאמרו שנהגו אלא המתים
בכל חיים מכלכל לפני אמרו לא אם אבל ופרנסה כלכלה

מקומה. הברכה

א"צ קדוש אתה שהתחיל קודם ונזכר הברכה סיים אם ואפילו
חתימה בלא הגשם ומוריד הרוח משיב יאמר אלא לראש לחזור
לא שלאחריה בברכה התחיל שלא שכל קדוש אתה אומר ושוב
אע"פ אותו שמחזירין דברים לענין לגמרי זו ברכה סיום נקרא
הבדלה כגון אותו מחזירין שאין דברים לענין סיום שנקרא
לאמרם שאין חודש ראש בערבית ויבוא ויעלה הדעת בחונן
כמו שלאחריה ברכה התחיל שלא אע"פ הברכה כשסיים

ותכ"ב: רצ"ד בסי' שיתבאר

Áלסדר אחד וענינם הואיל כאחת חשובות ראשונות ברכות ג'
שבח שמסדר כעבד צרכיו שאלות קודם מקום של שבחו
חשובות אחרונות ג' וכן ממנו פרס שמבקש קודם רבו לפני
כמו לו והולך ונפטר מרבו פרס שקבל כעבד שהן כאחת
ראשונות בג' שטעה מקום בכל לפיכך קי"ב בסימן שנתבאר
יחיד שהוא בין לעבודה חוזר אחרונות ובג' התפלה לראש חוזר
יחזור א"כ אלא לתקנו אפשר שאי טעות הוא אם צבור בין
בברכה שחתם בחתימתה שטעה כגון בה שטעה הברכה לראש
ימי בעשרת הקדוש האל שחתם או אחרת ברכה בענין זו
לתקן לו אפשר שאי דבור כדי לאחר עד נזכר ולא תשובה
בתוך אלא מועלת חזרה שאין כהוגן ויחתום שיחזור ע"י טעותו

דבור. כדי

זו. ברכה לראש לחזור צריך אמצעיות בברכות בזה וכיוצא

אמר החתימה עד הברכה נוסח (שכל אלא כהוגן חתם אם וה"ה
שחתם) לאחר עד נזכר ולא כלל זו ברכה כענין שלא אחר נוסח
שנמצא) בלבדה החתימה רק תחלה נוסח שום אמר שלא (או
והמצות הפירות כברכת קצר במטבע אלא זו ברכה אמר שלא
בברכות חכמים שטבעו ממטבע ושינה חתימתן היא שפתיחתן
מברכות היא אם זו ברכה לראש לחזור וצריך חובתו ידי יצא לא
אחרונות ובג' לראש לחזור צריך ראשונות ובג' אמצעיות

אחר עד נזכר ולא לגמרי אחת ברכה דילג אם (ואצ"ל לעבודה
הו"ל שנזכר במקום כשיאמר שאל"כ שאחריה) ברכה חתימת

באמצע. כטעות השניה

אחר נוסח הדילוג במקום אמר (ואפילו באמצעה דילג אם אבל
החתימה קודם (ואמר כהוגן שחתם כל זו) ברכה מעין שאינו
מתיקון משונה בלשון ואמרה זו ברכה כענין בקשה איזו
כמו בברכות חכמים שטבעו ממטבע משנה נקרא אינו חכמים)
שטבעו ממטבע משנה נקרא שאינו וס"ח ס"ו בסי' שנתבאר
שחותמות בברכות בחתימתן או בפתיחתן כשמשנה אלא חכמים
ואינן בברוך שחותמות י"ח [(]וברכות בברוך ופותחות בברוך
בענין אחר בלשון ואמרה פתיחתה שינה אם אף בברוך פותחות
הסמוכות ברכות הן שהרי ברכה באמצע שינה כאלו דינו הברכה

ברכה): אמצע כמו היא פתיחתה וכל לזו זו

Ëאו שדילג כגון בה שטעה לברכה חוזר שאמרו מקום כל
שחוזר אחרונות בג' או אמצעיות ברכות בחתימת טעה
שחוזר החמה בימות הגשם שהזכיר או ראשיתן שהיא לעבודה
אלא אמרו לא הכל הברכה סיים לא אם שניה ברכה לראש
התפלה לראש לחזור צריך ומתכוין במזיד אבל בשוגג כשטעה

ק"ד: בסי' שנתבאר כמו במזיד שח אם וה"ה

Èשלשים עד לאו אם הגשם הזכיר אם יודע ואינו המתפלל
שהוא מה ואילך מכאן מזכיר הוא למוד שהוא מה חזקה יום
הזכיר אם החמה בימות מסופק אם לפיכך מזכיר הוא צריך
רגיל שהיה כמו שהזכירו בחזקת יום שלשים עד הגשם מוריד
כן גם צריך הגשמים ובימות לחזור וצריך החורף ימות כל
בימות טל מזכירין שאין אלו במדינות יום שלשים עד לחזור
ולא טל לא הזכיר שלא בחזקת הוא יום שלשים כל והרי החמה
לשונו נתרגל שכבר לחזור א"צ יום ל' לאחר הסתם מן גשמים
או שגג אם ואפילו לשונו כהרגל אמר הסתם ומן כהלכה לומר
וכיון בזה חזקתו הורע לא כלל התפלל ולא יומים או יום פשע
איזה הזכיר שלא שאחר שכיון בכך דיו ימים אלו ברוב שהוחזק
יום: ל' של בחזקה ה"ז יום ל' תום עד והזכיר אח"כ חזר יום

‡Èעד גבור אתה ברכת אומר פסח של הראשון ביום אם
חיים מכלכל עד אלו במדינות או בכלל ועד הטל מוריד
לומר לשונו נתרגל הרי פעמים צ' הגשם מוריד בלא בכלל ועד
חיים מכלכל להושיע (ו)רב או הטל (ו)מוריד להושיע (ו)רב

שב יום ל' כן אמר אלאכאלו אומר אינו ג"כ החול מימות יום ל'
ק"ו מפוזרין כשאומר הורגל ואם יום בכל פעמים ג' פעמים צ'
שלא חזקה הגשם הזכיר אם זוכר אינו אח"כ אם לפיכך ברצופין
אתה פעמים צ' אומר עצרת בשמיני אם וכן לחזור וא"צ הזכירו
הזכיר אם נסתפק ואח"כ בכלל ועד הגשם ומוריד עד גבור
לדבריהם לחוש וטוב זה על חולקין (ויש שהזכירו חזקה הגשם
ואח"כ כן עשה אם אבל זה על לסמוך כן לעשות שלא לכתחלה

עיקר): כן כי לחזור צריך אין הזכירו אם נסתפק

וֿיא: סעיפים וטל וגשם הרוח הזכרת דין קיד, סימן א חלק

קבעו‡ והשכל הבינה היא הבהמה מן האדם שמותר מפני
תפלה: אין בינה אין שאם לאמצעיות ראש חונן אתה ברכת

אחד: סעיף ובו חונן אתה ברכת טעם קטו, סימן א חלק
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קכי    

    

Âמשיב אמר (אפילו הגשם מוריד אמר לא אם הגשמים בימות
הזכיר אם אבל טל הזכיר שלא והוא אותו מחזירין הרוח)
אינו שהטל שאף הברכה) סיים לא (אפילו אותו מחזירין אין טל
בהזכרת כמו בהזכרתו להקב"ה הוא שבח מקום מכל נעצר
לעולם חיים הוא הטל כך לעולם חיים שהגשמים שכשם הגשם
חכמים קראו מקומות (ובכמה התבואה מתברכת כך ידי שעל
בלא לעולם אפשר שאי שאף הרוח משא"כ תחיה טל להטל

וטל. גשם כמו לעולם חיים נקרא אינו רוחות

שאם כדי החמה ימות כל הטל שמזכירין אדם בני יש לכך
מוריד שאמרו חזקה הגשמים בימות הגשם מוריד לומר ישכחו

אותן): מחזירין ואין החמה בימות רגילים שהם כמו הטל

Êולא גשם הזכיר לא אם אותו שמחזירין אמורים דברים במה
ברכה והתחיל הברכה כל כשסיים הגשמים בימות טל
אבל למעלה שנתבאר מטעם התפלה לראש חוזר ואז שלאחריה

ומוריד הרוח משיב יאמר הברכה שסיים קודם נזכר הגשםאם
להזכיר הברכה בתוך מקום חכמים קבעו שלא שנזכר במקום
בתחיית גשמים גבורות מזכירין סתם אמרו אלא הגשם שם
שהגשם לפי חיים מכלכל לפני לאמרו שנהגו אלא המתים
בכל חיים מכלכל לפני אמרו לא אם אבל ופרנסה כלכלה

מקומה. הברכה

א"צ קדוש אתה שהתחיל קודם ונזכר הברכה סיים אם ואפילו
חתימה בלא הגשם ומוריד הרוח משיב יאמר אלא לראש לחזור
לא שלאחריה בברכה התחיל שלא שכל קדוש אתה אומר ושוב
אע"פ אותו שמחזירין דברים לענין לגמרי זו ברכה סיום נקרא
הבדלה כגון אותו מחזירין שאין דברים לענין סיום שנקרא
לאמרם שאין חודש ראש בערבית ויבוא ויעלה הדעת בחונן
כמו שלאחריה ברכה התחיל שלא אע"פ הברכה כשסיים

ותכ"ב: רצ"ד בסי' שיתבאר

Áלסדר אחד וענינם הואיל כאחת חשובות ראשונות ברכות ג'
שבח שמסדר כעבד צרכיו שאלות קודם מקום של שבחו
חשובות אחרונות ג' וכן ממנו פרס שמבקש קודם רבו לפני
כמו לו והולך ונפטר מרבו פרס שקבל כעבד שהן כאחת
ראשונות בג' שטעה מקום בכל לפיכך קי"ב בסימן שנתבאר
יחיד שהוא בין לעבודה חוזר אחרונות ובג' התפלה לראש חוזר
יחזור א"כ אלא לתקנו אפשר שאי טעות הוא אם צבור בין
בברכה שחתם בחתימתה שטעה כגון בה שטעה הברכה לראש
ימי בעשרת הקדוש האל שחתם או אחרת ברכה בענין זו
לתקן לו אפשר שאי דבור כדי לאחר עד נזכר ולא תשובה
בתוך אלא מועלת חזרה שאין כהוגן ויחתום שיחזור ע"י טעותו

דבור. כדי

זו. ברכה לראש לחזור צריך אמצעיות בברכות בזה וכיוצא

אמר החתימה עד הברכה נוסח (שכל אלא כהוגן חתם אם וה"ה
שחתם) לאחר עד נזכר ולא כלל זו ברכה כענין שלא אחר נוסח
שנמצא) בלבדה החתימה רק תחלה נוסח שום אמר שלא (או
והמצות הפירות כברכת קצר במטבע אלא זו ברכה אמר שלא
בברכות חכמים שטבעו ממטבע ושינה חתימתן היא שפתיחתן
מברכות היא אם זו ברכה לראש לחזור וצריך חובתו ידי יצא לא
אחרונות ובג' לראש לחזור צריך ראשונות ובג' אמצעיות

אחר עד נזכר ולא לגמרי אחת ברכה דילג אם (ואצ"ל לעבודה
הו"ל שנזכר במקום כשיאמר שאל"כ שאחריה) ברכה חתימת

באמצע. כטעות השניה

אחר נוסח הדילוג במקום אמר (ואפילו באמצעה דילג אם אבל
החתימה קודם (ואמר כהוגן שחתם כל זו) ברכה מעין שאינו
מתיקון משונה בלשון ואמרה זו ברכה כענין בקשה איזו
כמו בברכות חכמים שטבעו ממטבע משנה נקרא אינו חכמים)
שטבעו ממטבע משנה נקרא שאינו וס"ח ס"ו בסי' שנתבאר
שחותמות בברכות בחתימתן או בפתיחתן כשמשנה אלא חכמים
ואינן בברוך שחותמות י"ח [(]וברכות בברוך ופותחות בברוך
בענין אחר בלשון ואמרה פתיחתה שינה אם אף בברוך פותחות
הסמוכות ברכות הן שהרי ברכה באמצע שינה כאלו דינו הברכה

ברכה): אמצע כמו היא פתיחתה וכל לזו זו

Ëאו שדילג כגון בה שטעה לברכה חוזר שאמרו מקום כל
שחוזר אחרונות בג' או אמצעיות ברכות בחתימת טעה
שחוזר החמה בימות הגשם שהזכיר או ראשיתן שהיא לעבודה
אלא אמרו לא הכל הברכה סיים לא אם שניה ברכה לראש
התפלה לראש לחזור צריך ומתכוין במזיד אבל בשוגג כשטעה

ק"ד: בסי' שנתבאר כמו במזיד שח אם וה"ה

Èשלשים עד לאו אם הגשם הזכיר אם יודע ואינו המתפלל
שהוא מה ואילך מכאן מזכיר הוא למוד שהוא מה חזקה יום
הזכיר אם החמה בימות מסופק אם לפיכך מזכיר הוא צריך
רגיל שהיה כמו שהזכירו בחזקת יום שלשים עד הגשם מוריד
כן גם צריך הגשמים ובימות לחזור וצריך החורף ימות כל
בימות טל מזכירין שאין אלו במדינות יום שלשים עד לחזור
ולא טל לא הזכיר שלא בחזקת הוא יום שלשים כל והרי החמה
לשונו נתרגל שכבר לחזור א"צ יום ל' לאחר הסתם מן גשמים
או שגג אם ואפילו לשונו כהרגל אמר הסתם ומן כהלכה לומר
וכיון בזה חזקתו הורע לא כלל התפלל ולא יומים או יום פשע
איזה הזכיר שלא שאחר שכיון בכך דיו ימים אלו ברוב שהוחזק
יום: ל' של בחזקה ה"ז יום ל' תום עד והזכיר אח"כ חזר יום

‡Èעד גבור אתה ברכת אומר פסח של הראשון ביום אם
חיים מכלכל עד אלו במדינות או בכלל ועד הטל מוריד
לומר לשונו נתרגל הרי פעמים צ' הגשם מוריד בלא בכלל ועד
חיים מכלכל להושיע (ו)רב או הטל (ו)מוריד להושיע (ו)רב

שב יום ל' כן אמר אלאכאלו אומר אינו ג"כ החול מימות יום ל'
ק"ו מפוזרין כשאומר הורגל ואם יום בכל פעמים ג' פעמים צ'
שלא חזקה הגשם הזכיר אם זוכר אינו אח"כ אם לפיכך ברצופין
אתה פעמים צ' אומר עצרת בשמיני אם וכן לחזור וא"צ הזכירו
הזכיר אם נסתפק ואח"כ בכלל ועד הגשם ומוריד עד גבור
לדבריהם לחוש וטוב זה על חולקין (ויש שהזכירו חזקה הגשם
ואח"כ כן עשה אם אבל זה על לסמוך כן לעשות שלא לכתחלה

עיקר): כן כי לחזור צריך אין הזכירו אם נסתפק

וֿיא: סעיפים וטל וגשם הרוח הזכרת דין קיד, סימן א חלק

קבעו‡ והשכל הבינה היא הבהמה מן האדם שמותר מפני
תפלה: אין בינה אין שאם לאמצעיות ראש חונן אתה ברכת

אחד: סעיף ובו חונן אתה ברכת טעם קטו, סימן א חלק
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קכי   

 

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: הרחמן"תוכןתוכןתוכןתוכן "אב התוארים שני בין ההבדל

הרחמים" ו"אב

" בבחינת התשובה גדר שנתבאר -ישראל[לאחרי "

לבאר ימשיך - שבנשמה ישראל בחינת על ההסתר להסיר

ההסתר:]כיצד מסירים

       
        
הרחמן" "אב - השי"ת רחמי על תוארים שני יש
הוא: פשוטו לפי ביניהם שההבדל הרחמים", ו"אב

מגלההרחמן"אב כשהאב בפועל, הרחמנות על קאי "
הרחמים" "אב משא"כ בניו; על רחמנותו את (בפועל)

שהוא הרחמים.מקורפירושו

בגודל הבדל יש - מזה "אבוכתוצאה הרחמים:
במדידה הם הגלויים הרחמים על המורה הרחמן"

שהוא הרחמים", "אב מבחינת ואילו מקורוהגבלה,

כי גבול, בלי הם הרחמים הרחמיםבמקורהרחמים,
הרחמים מקור כאשר ולפיכך והגבלה, מדידה אין

לרחמנותו. גבול אין מתגלה

ומבאר:] שהולך [וזהו

       
        
       
       



       

       
       
      
       

    

    
לסלוח, המרבה חנון ה' את ומברכים משבחים אנו
פעם בין הפרש אין הקב"ה "במדת כי דייקא, המרבה

פעמים". לאלף א'

      
        
       

  

באה והגבלה) מדידה לה (שאין זו סליחה אולם
בעצמו הקב"ה של גדולים רחמים התעוררות ע"י רק
מדות י"ג שמצד הרחמים שהם כמוך"), אֿל ("מי
הסליחה אלה רחמים שמצד גבול, להם שאין הרחמים

" של באופן שהפירושועוברעוןנושאהיא פשע", על
מוחל שהקב"ה רק שלא הוא, בזה אלאלאדםהפנימי

את ומהפך עצמושמבטל ומעבירוהעון שמגביהו ,
כזכיות). לו נעשו זדונות חז"ל מאמר (ע"ד

בכוחו רק הוא גופא) העון (להגבי' זה ענין אשר
"אב בחינת היא והיא כמוך", אֿל "מי - ית'

הרחמים".

       
        


עזבוני ואמי אבי "כי נאמר אלה גדולים רחמים על
ואמי "אבי דגם הוא, בזה הכוונה דעומק יאספני", וה'
"אב מדריגת היא אלא הקב"ה, על קאי עזבוני"
והגבלה במדידה הם זו במדריגה שהרחמים הרחמן"
הוא שהאדם עזבוני", ואמי אבי "כי וזהו כביכול,
"אב מבחינת הקב"ה רחמי שגם כזה, ירוד במצב
מקום ומכל עוונו; לו שיימחל מספיקים אין הרחמן"
"אב - ובעצמו בכבודו הקב"ה שמצד יאספני", "וה'

ומחילה סליחה להיות אפשר - הרחמים" (מקור)

        
        

['ה הדיחך אשר הגוים [בכל

 [לבבך [אל    
 

להשיב צריך שהאדם הוא בכתוב הפשוט הפירוש
יבא (ועי"ז גו'" הברכה האלה הדברים "כל את לבו אל
- הוא הפנימי הפירוש אבל ה"א"), עד "ושבת לידי
התשובה, ענין שזהו (כידוע ולבבו עצמו אל שישוב

ומקורו). לשרשו וחוזר שב שהאדם שיבה, לשון

לב פנימיות על דקאי כאן, "לבבך" ענין וזהו
צריך והאדם להקב"ה, המסותרת אהבתו היינו האדם,

" עצמו את ולהשיב לבבולחזור ".אל

דברים:] שני לידע האדם צריך [ולזה
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שהוא ימצא עכשיו", שהוא "מקומו כשיתבונן
מה התאוות בכל ש"מתאווה היינו הגוים", "בכל נמצא
בין טמאה ובארץ טמא באויר והוא רוצים, הגוים שכל

הגוים".

        
        

    
שלבבו בכך אשם הוא שאין לטעון יכול האדם
הוריד שהקב"ה מזה תוצאה זוהי אלא תאוות, אל פונה
גוף בתוך והלבישה הגשמי הזה לעולם נשמתו את
הגוים" "בין שנמצא דזה בפשטות, וכמו חומרי.
כמפורש הבורא, ברצון רק הוא ביהמ"ק) חורבן (בגלל

צוה". לא ה' "אם בקרא

       
    

שירידת גו'", "הדיחך אשר בכתוב ממשיך לזה
שתמורת ממקומה, "הדחה" אלא אינה למטה הנשמה
למטה "נדחית" הקדושה), (עולם עדן בגן היותה
להיות אותו מכריח זה אין אך הגשמי, הזה לעולם
להתגבר הנשמה ביכולת כי הזה, עולם לתאוות תאב

הגוף. טבע על

      
        
       

   
את הוריד הרעים מעשיו ידי שעל אדם כשיתבונן
עם מיוחדת שהיא - גבוה) (גג רמא" "מאגרא נשמתו
להתגלות יכולה שאינה בגלות היא ועתה - אלקות
נשמתו שעל הרחמנות גודל ויכיר יבין באדם,

הקדושה.

       
 

שלאחרי הוא, ב"וירחמהו" הפשוט הפירוש

השב האדם על מרחם הקב"ה אזי ה', אל שב שהאדם
אליו.

חלק הוא "וירחמהו" הפנימי, הפירוש לפי אולם
ירחמהו"), ו(גם) ה' אל ("וישוב האדם מתשובת
על ברחמים להתעורר צריך ה' אל השב אדם כלומר,
שהיא נשמתו על שמרחם והכוונה, כביכול, השי"ת

ממעל" אלקה כך.חלק כל ונפלה שירדה "

       
       
        

 
חטאינו, את להקב"ה להודיע אינה "וידוי" אמירת
ה"חלק על רחמים של רגש אצלנו לעורר כדי אלא

שלנו. ממעל" אלקה

       
       

   
ואלקי "אלקינו תחנון) (לאמירת מקדימים ולכן
"כוחנו יתברך שהוא מה היינו ד"אלקינו"ֿ אבותינו",
האור שזהו אלקינו"), "הוי' בפירוש (כנ"ל וחיותנו"
ו"אלקי האדם; נשמת של החיות שהוא האלקי

השורה האלקות על קאי - הנשמה,בשורשאבותינו"
ובלשון למעלה, הנשמה בשורש מדריגות ריבוי יש כי
רמא" "אגרא ענין וזהו גבוה", מעל "גבוה הכתוב

הנשמה. מושרשת ששם

     
ולפיכך, מדה, כנגד מדה היא הקב"ה של מדתו
שעל הרחמנות גודל את ומרגיש מכיר האדם כאשר
שפעל ה"גלות" ענין באמת לו ונוגע האלקית, נפשו
ובשרשה בנשמתו השורה בהאלקות עוונותיו) ידי (על
רחמי מעורר זה הרי - אבותינו") ואלקי ("אלקינו
"אב מבחינת וגדולים, רבים רחמים עליו, הקב"ה

הרחמים"

      


ל"וה' זוכים עליונים, רחמים התעוררות ידי על
את ומסיר האדם על מרחם שהקב"ה יאספני",
שבנשמתו, "ישראל" בחינת על המסתיר ה"מסך"

להשי"ת. המסותרת אהבתו תתגלה שוב ובמילא
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קכה    

        
  

      
   

       
     

שהוא ימצא עכשיו", שהוא "מקומו כשיתבונן
מה התאוות בכל ש"מתאווה היינו הגוים", "בכל נמצא
בין טמאה ובארץ טמא באויר והוא רוצים, הגוים שכל

הגוים".

        
        

    
שלבבו בכך אשם הוא שאין לטעון יכול האדם
הוריד שהקב"ה מזה תוצאה זוהי אלא תאוות, אל פונה
גוף בתוך והלבישה הגשמי הזה לעולם נשמתו את
הגוים" "בין שנמצא דזה בפשטות, וכמו חומרי.
כמפורש הבורא, ברצון רק הוא ביהמ"ק) חורבן (בגלל

צוה". לא ה' "אם בקרא

       
    

שירידת גו'", "הדיחך אשר בכתוב ממשיך לזה
שתמורת ממקומה, "הדחה" אלא אינה למטה הנשמה
למטה "נדחית" הקדושה), (עולם עדן בגן היותה
להיות אותו מכריח זה אין אך הגשמי, הזה לעולם
להתגבר הנשמה ביכולת כי הזה, עולם לתאוות תאב

הגוף. טבע על

      
        
       

   
את הוריד הרעים מעשיו ידי שעל אדם כשיתבונן
עם מיוחדת שהיא - גבוה) (גג רמא" "מאגרא נשמתו
להתגלות יכולה שאינה בגלות היא ועתה - אלקות
נשמתו שעל הרחמנות גודל ויכיר יבין באדם,

הקדושה.

       
 

שלאחרי הוא, ב"וירחמהו" הפשוט הפירוש

השב האדם על מרחם הקב"ה אזי ה', אל שב שהאדם
אליו.

חלק הוא "וירחמהו" הפנימי, הפירוש לפי אולם
ירחמהו"), ו(גם) ה' אל ("וישוב האדם מתשובת
על ברחמים להתעורר צריך ה' אל השב אדם כלומר,
שהיא נשמתו על שמרחם והכוונה, כביכול, השי"ת

ממעל" אלקה כך.חלק כל ונפלה שירדה "

       
       
        

 
חטאינו, את להקב"ה להודיע אינה "וידוי" אמירת
ה"חלק על רחמים של רגש אצלנו לעורר כדי אלא

שלנו. ממעל" אלקה

       
       

   
ואלקי "אלקינו תחנון) (לאמירת מקדימים ולכן
"כוחנו יתברך שהוא מה היינו ד"אלקינו"ֿ אבותינו",
האור שזהו אלקינו"), "הוי' בפירוש (כנ"ל וחיותנו"
ו"אלקי האדם; נשמת של החיות שהוא האלקי

השורה האלקות על קאי - הנשמה,בשורשאבותינו"
ובלשון למעלה, הנשמה בשורש מדריגות ריבוי יש כי
רמא" "אגרא ענין וזהו גבוה", מעל "גבוה הכתוב

הנשמה. מושרשת ששם

     
ולפיכך, מדה, כנגד מדה היא הקב"ה של מדתו
שעל הרחמנות גודל את ומרגיש מכיר האדם כאשר
שפעל ה"גלות" ענין באמת לו ונוגע האלקית, נפשו
ובשרשה בנשמתו השורה בהאלקות עוונותיו) ידי (על
רחמי מעורר זה הרי - אבותינו") ואלקי ("אלקינו
"אב מבחינת וגדולים, רבים רחמים עליו, הקב"ה

הרחמים"

      


ל"וה' זוכים עליונים, רחמים התעוררות ידי על
את ומסיר האדם על מרחם שהקב"ה יאספני",
שבנשמתו, "ישראל" בחינת על המסתיר ה"מסך"

להשי"ת. המסותרת אהבתו תתגלה שוב ובמילא
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קכו   


        

 

לרוקע בענין ידוע הנה דוקא חיים מים ענין שרש
והן הארץ תחת הן התהום דמי המים על הארץ
כו' המים יקוו וא' בהן כשגער למטה מלמעלה שירדו
בין בעצם הפרש אין לכאורה והנה באריכו', במ"א כמ"ש
כמ"ש לבד הרקיע ע"י רק הובדלו שלא מאחר למ"ת מ"ע
לארץ מתחת למטה עוד מ"ת ירדו אם וגם כו', רקיע יהי
בתחלה הי' כאשר כוחם הורע לא מ"מ בנזיפה גערה ע"י
יצאו ההוא ביום א' שהרי במ"ע, מעורבי' השמים מעל
הים אל וחציי' הקדמוני הים אל חציי' מירושלים מ"ח
מ"ע, שהן הקדמוני לים יעלו עכ"פ חציים הרי האחרון
וים בתכלי' למעלה שעלו מ"ע הוא הקדמוני דים וידוע
שמים שא' וזהו בתכלי', למטה ירד אשר הוא האחרון
דים תחת ועומק רום עומק ענין שזהו לעומק וארץ לרום
וים שיעור בלי לתחת שעומקו התהום היינו האחרון
למעלה, שיעור בלי דשמים רום עומק היינו הקדמוני
עומק נק' שזה עד מאד ירדו ומ"ת מאד עלו שמ"ע ואע"פ
א' משרש [ב]תכלית, תחת עומק נק' וזה בתכלי' רום
ה' צווי עפ"י רק ממש לאחדי' והיו בתחלה נמשכו [ממש]
מזה זה ונתרחקו מאד ירדו ומ"ת [מאד] עלו עליוני' מים
לזה וראי' האחרון, ים נק' וזה הקדמוני ים נק' זה בתכלית
ה'] [את דעה הארץ ומלאה דכתי' לע"ל שיחוברו ממה
לים מכסי' הקדמוני דים כמים דהכונה מכסים לים כמים
הים אל הולכי' הנחלי' כל הרי עתה שגם שאע"פ האחרון,
בו שנמשך התהום שהוא ימים קרא המים ולמקוה וז"ש
הנחלים מן מלא איננו והים א' הרי אבל דג"ע, נהרות מד'
הים ויכוסה שיתמלא מכסים לים כמים לע"ל משא"כ
דוקא ממ"ע אלא דעכשיו הנחלי' מן ודאי זה ואין ממים,
[שום] ולא תחת עומק לבחי' שימלא רום עומק בחי' שהוא
נק' שאינו ראשי' לד' והי' מעדן שיוצא כנהר זולתו דבר
מכסים לים כמים וז"ש מהם מלא איננו הים ע"כ רום עומק
המחבר הוא מי אך וד"ל. לע"ל ולא עכשיו פלא כמו שזהו
האחרון הים אל הקדמוני ים שהוא במ"ת מ"ע ומיחד
חיים מים ר"ל כו' מ"ח יצאו ההוא ביום שא' זהו כנ"ל,

ית דוקא מירושלי' שיצאו חציי'הללו חצאי' לשני חלקו
יהיו וא"כ האחרון הים אל וחציים הקדמוני הים אל ילכו

והיינו ומ"ת מ"ע יתחברו ידו שעל ממוצע כמו הללו מ"ח
שיש בהכרח צ"ל ולפ"ז וד"ל. הללו דמ"ח חצאי' בב'
שיש עד יחד ומ"ת ממ"ע יותר הללו במ"ח יתירה מעלה
העומק בתכלי' וזה הרום בתכלי' שזה אע"פ לחברם בכחו
רום דעומק ההפכי' מב' גדול ממוצע שכל מפני והוא כו',
למ"ע משפיע חציים הללו מ"ח וע"כ הנ"ל תחת ועומק
ומחברם האחרון דים למ"ת משפיע וחציים הקדמוני דים

וד"ל. יחד
כזה גדול כח יש מאין ביותר פלא כדבר זהו לכאורה

ומ"ת למ"ע שישפיע מירושלים שיצאו במ"ח
וביום מירושלים שיצאו הטעם שא' זהו הנה יחד, ויחברם
חיים מים שנקראו מה [הוא] הטעם ועיקר דוקא, ההוא
כו' ההוא וביום מירושלי' שיצאו א' טעמי' מב' [וזהו]
נקראו לא הנ"ל ימים דב' ומ"ת דמ"ע הפשט לפי דמשמע
יוצאי' אינן חיים מים אבל סתם מים [רק] כלל מ"ח בשם
המ"ח התהוות דעיקר כידוע הוא והענין כו'. מירושלים רק
חדשי' מים שם שמתחדשי' בעומקה הארץ מן אלא אינו
בארץ שנובע מ"ת ולא מ"ע לא גם זולתם מים ולא מ"ח נק'
אשר רק כלל מ"ח שאינן דג"ע נהרות הד' וכ"ש התהום מן
עפר מעומק מעלו') ט"ו מג"ע (שרחוק [מירושלים] יצאו
אשר רק הללו מ"ח יתרון שאין ונמצא המשכן, קרקע
עלי' בדרך היינו זאת ויציאה ארץ מעומק מירושלים יוצאי'
וגם בהעלא' שזהו הקדמוני הים אל חציים כמ"ש והגבהה
בחג המים כניסוך האחרון לים ירידה בדרך הללו מ"ח ילכו
הללו המ"ח וע"כ וכה"ג התהום עד שירד' השיתין בניקבי
שיש לזה וראי' וד"ל. כנ"ל ומ"ת מ"ע לחבר ממוצע כמו
הוא דוקא הארץ מצד אלא שאינו הללו במ"ח גדול כח
כנ"ל מהם נתמלא דים מ"ע הרי מים שבעה לא ארץ מ"ש
גמורה הוראה מזה ודאי א"כ מהם תשבע לא והארץ
עד לרקיע שמעל ממ"ע יותר גבוה שרש לה יש שהארץ
מכסי' לי"ם כמי"ם נא' ובים כו'] [ממ"ע כלל תשבע שלא
על הארץ לרוקע ומ"ש מים, למעלה שהארץ לפי שתתמלא
כו' נהרות ועל יסדה ימי' על כו' הארץ לה' מ"ש וכן המים
המים על ארץ שיסד הוא כו' המים יקוו שא' לאחר היינו

ב וד"ל.אבל מים למעלה ארץ שרשה
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Ê"ÈÙÚÂבשינוי ר"ל ימים הארכת במה מארז"ל לפרש יש
הוא ודאי זה עילאה ששינוייא העולם מנוהג יותר
וכדפי' דיומין אורכא נמשך שממנו דוקא א"א מהשפעת
ר"ל זכות באיזה ופירש"י הארכת במה שאלו ולכן בר"ח
שלא בעצמו א"א השפעת עליך שיומשך זכית זכות באיזה
מעביר דרך רק וצמצומי' בגבורות בז"א התלבשות ע"י
לבד הדין שורת ע"פ התורה בקיום לי' סגי הוה ולא לבד
לכן כו' אש מימינו כמ"ש מז"א נמשכת התורה שהרי
רומזים שרובם בגמרא וע"ש דחסידות מילי שקיים השיבו
בא"א כן שהרי מדותי על עמדתי לא כמו דא"א למדות
בדמות נסתכלתי לא וכן הוותרנות מדת וכן עון נושא נאמר
שאם למדנו ומזה כו', עיניים טהור ית' הוא שכן רשע אדם
איזה לעשות צריך מא"א שפע עליו להמשיך האדם ירצה

דוקא: שם הנוגעי' זכיות
‰ÊÂשערותיו שגידול לפי קדוש שנק' הנזיר ענין יובן

שערות כי לא"א הכל רומז וטומאה מיין ומניעתו

בא"א והנה מוחין מותרי שמבחי' השפעה בחי' הוא
קדושה בהם יש שלו מוחין במותרי אף לכן א"ס להיותו
דא"א שמשערות למו משעיר וזרח כתיב והרי נפלאה
יוכל בז"א משא"כ כו' התורה מקור ח"ע התהוות נמשך
במ"א אצלינו וכנז' מהשערות לחיצוני' יניקה איזה להיות
ואשכח מערתא מציין הוה בנאה דר' מארז"ל בביאור
מספר בז"א ולכך כו' ברישי' לאברהם לי' מעיינא דשרה
השערות העברת שהוא שם [להאריז"ל] בלקו"ת כנז' ראשו
כל ולכך כו' הוא טהור ראשו ימרט כי ואיש ע"פ זהר וע'
שהם והזקן הפאות (לבד שערותיו לגלח לו מותר אדם
וא"כ דז"א למדות לידמות שצריך לפי בז"א) א"א מהארת
לגלחם הטהרה וממהות הוא ניוול שערותיו המגדל אדרבה
פרע לגדל צריך לא"א שמתדמה הנזיר משא"כ בר"ח, כנז'
ואסור יהיה קדוש כו' משעיר וזרח בא"א שהוא כמו
וכן חסדים כולו ובא"א הגבורות על שרומז יין לשתות

כו': עיניים טהור ית' הוא כי מלטמא אסור
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È‰Â'הא שנה, בחי' ב' יש כי ימים השנתיים ענין
יהי' נקי ע"פ ב' דרע"ח תצא בזח"ג כמ"ש בנוק'
שנה ונק' מל', והשנה בקר, י"ב ירחין י"ב הם שנה לביתו
ליש הנראה הפירוד עולם התחיל ואילך שמשם שינוי ל'
תתאין יומין שנק' שנ"ה הלבנה ימי וכמו נפרד, ודבר
החמה, אור משנה הלבנה להיות והיינו ד"ר, פנחס בזח"ג
בדכורא שנה ויש למעליותא). זהו (אמנם אמו בבטן וכולד
בינה. או שמש, בחי' שנה נק' ת"ת והיינו עילאין יומין
שס"ה הם ל"ת ולכן שניתי, לא ה' אני גילוי שזהו ואפ"ל
גבולי י"ב ר"ח וי"ב שניתי, לא ה' שמש גילוי כו' כמנין
שנה בחי' ב' ימים שנתיים התחברות וא"כ דז"א, אלכסון
השמי' כימי כו' עילאין יומין משכו ע"ד יומין בחי' וב'
ויסוד, מל' זכרונות מלכיות ע"ד יוסף זכרון עלה ואז כו',
בריתי את וזכרתי זכרת, כו' נח את וגם ע"ד זכרונות ופי'
זו שבחי' מהטבע שלמעלה ההנהגה ענין שהוא יעקב
בחי' מנוק' משא"כ עילאין, יומין דדכורא, מעלמא נמשך
לכן לכבוש, דרכו איש וגם תתאין, יומין הבריאה טבע
עילאין יומין המשכת כו' ימים שנתיים חיבור ע"י דוקא

ופרעה להיות יוסף של זכרונו עלה האלקי' הוא ה' כי ע"ד
והנהגה, סדר ע"י שלא הגאולה לו שנמשך עד חולם
וכ"ז כו', והיום כו' אתמול חדש עולם שראה וכמארז"ל
חיבור להיות אור תוס' ל' יוסף דילי' מדרגא לו נמשך
שעשועי' ענין זהו ימים שנתיים פי' בת"א והנה שנתיים.
ע"י הוא שנתיים בחי' ו"ה יחוד מקור כי וי"ל יום, יום
בחי' ב' וכענין זו"נ, ואח"כ או"א יחוד יום, יום י"ה יחוד
מסירת ע"י יוסף המשיך וכ"ז שארי, כלה נפשי כלתה חו"כ
בנסיון. שעמד מחמת עליו שעברו והיסורי' לה' נפשו

‰˙ÚÓÂחשך ע' בפרד"ס דהנה לחשך שם קץ ענין יובן
בקלי', ג' גבורה, ב' בכתר, הא' חשך, מיני ג' כ'
חשך אור יאיר עי"ז דקלי' דחשך הבירור ע"י כי והיינו
שפי' וזהו כו', הוא אוכם כלל, בי' תפיסא מח' דלית דכתר
חש"ך ובעבודה כו'. שימלחו לשמים המקום שם קץ רש"י
שמש לי' קרירא תמוז בתקופת חמרא כלב, שור חמור זהו
חוצפה כלב נגח, שור בקרירות, הוא ומ"מ שניתי לא ה'
יחידתי כלב מיד כו' הצילה ועז"נ רבונו, את יודע ועקשות
כשור כו' דקדושה חשך וע"י שבנפש, ביחידה שפוגם
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Ê"ÈÙÚÂבשינוי ר"ל ימים הארכת במה מארז"ל לפרש יש
הוא ודאי זה עילאה ששינוייא העולם מנוהג יותר
וכדפי' דיומין אורכא נמשך שממנו דוקא א"א מהשפעת
ר"ל זכות באיזה ופירש"י הארכת במה שאלו ולכן בר"ח
שלא בעצמו א"א השפעת עליך שיומשך זכית זכות באיזה
מעביר דרך רק וצמצומי' בגבורות בז"א התלבשות ע"י
לבד הדין שורת ע"פ התורה בקיום לי' סגי הוה ולא לבד
לכן כו' אש מימינו כמ"ש מז"א נמשכת התורה שהרי
רומזים שרובם בגמרא וע"ש דחסידות מילי שקיים השיבו
בא"א כן שהרי מדותי על עמדתי לא כמו דא"א למדות
בדמות נסתכלתי לא וכן הוותרנות מדת וכן עון נושא נאמר
שאם למדנו ומזה כו', עיניים טהור ית' הוא שכן רשע אדם
איזה לעשות צריך מא"א שפע עליו להמשיך האדם ירצה

דוקא: שם הנוגעי' זכיות
‰ÊÂשערותיו שגידול לפי קדוש שנק' הנזיר ענין יובן

שערות כי לא"א הכל רומז וטומאה מיין ומניעתו

בא"א והנה מוחין מותרי שמבחי' השפעה בחי' הוא
קדושה בהם יש שלו מוחין במותרי אף לכן א"ס להיותו
דא"א שמשערות למו משעיר וזרח כתיב והרי נפלאה
יוכל בז"א משא"כ כו' התורה מקור ח"ע התהוות נמשך
במ"א אצלינו וכנז' מהשערות לחיצוני' יניקה איזה להיות
ואשכח מערתא מציין הוה בנאה דר' מארז"ל בביאור
מספר בז"א ולכך כו' ברישי' לאברהם לי' מעיינא דשרה
השערות העברת שהוא שם [להאריז"ל] בלקו"ת כנז' ראשו
כל ולכך כו' הוא טהור ראשו ימרט כי ואיש ע"פ זהר וע'
שהם והזקן הפאות (לבד שערותיו לגלח לו מותר אדם
וא"כ דז"א למדות לידמות שצריך לפי בז"א) א"א מהארת
לגלחם הטהרה וממהות הוא ניוול שערותיו המגדל אדרבה
פרע לגדל צריך לא"א שמתדמה הנזיר משא"כ בר"ח, כנז'
ואסור יהיה קדוש כו' משעיר וזרח בא"א שהוא כמו
וכן חסדים כולו ובא"א הגבורות על שרומז יין לשתות

כו': עיניים טהור ית' הוא כי מלטמא אסור
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È‰Â'הא שנה, בחי' ב' יש כי ימים השנתיים ענין
יהי' נקי ע"פ ב' דרע"ח תצא בזח"ג כמ"ש בנוק'
שנה ונק' מל', והשנה בקר, י"ב ירחין י"ב הם שנה לביתו
ליש הנראה הפירוד עולם התחיל ואילך שמשם שינוי ל'
תתאין יומין שנק' שנ"ה הלבנה ימי וכמו נפרד, ודבר
החמה, אור משנה הלבנה להיות והיינו ד"ר, פנחס בזח"ג
בדכורא שנה ויש למעליותא). זהו (אמנם אמו בבטן וכולד
בינה. או שמש, בחי' שנה נק' ת"ת והיינו עילאין יומין
שס"ה הם ל"ת ולכן שניתי, לא ה' אני גילוי שזהו ואפ"ל
גבולי י"ב ר"ח וי"ב שניתי, לא ה' שמש גילוי כו' כמנין
שנה בחי' ב' ימים שנתיים התחברות וא"כ דז"א, אלכסון
השמי' כימי כו' עילאין יומין משכו ע"ד יומין בחי' וב'
ויסוד, מל' זכרונות מלכיות ע"ד יוסף זכרון עלה ואז כו',
בריתי את וזכרתי זכרת, כו' נח את וגם ע"ד זכרונות ופי'
זו שבחי' מהטבע שלמעלה ההנהגה ענין שהוא יעקב
בחי' מנוק' משא"כ עילאין, יומין דדכורא, מעלמא נמשך
לכן לכבוש, דרכו איש וגם תתאין, יומין הבריאה טבע
עילאין יומין המשכת כו' ימים שנתיים חיבור ע"י דוקא

ופרעה להיות יוסף של זכרונו עלה האלקי' הוא ה' כי ע"ד
והנהגה, סדר ע"י שלא הגאולה לו שנמשך עד חולם
וכ"ז כו', והיום כו' אתמול חדש עולם שראה וכמארז"ל
חיבור להיות אור תוס' ל' יוסף דילי' מדרגא לו נמשך
שעשועי' ענין זהו ימים שנתיים פי' בת"א והנה שנתיים.
ע"י הוא שנתיים בחי' ו"ה יחוד מקור כי וי"ל יום, יום
בחי' ב' וכענין זו"נ, ואח"כ או"א יחוד יום, יום י"ה יחוד
מסירת ע"י יוסף המשיך וכ"ז שארי, כלה נפשי כלתה חו"כ
בנסיון. שעמד מחמת עליו שעברו והיסורי' לה' נפשו

‰˙ÚÓÂחשך ע' בפרד"ס דהנה לחשך שם קץ ענין יובן
בקלי', ג' גבורה, ב' בכתר, הא' חשך, מיני ג' כ'
חשך אור יאיר עי"ז דקלי' דחשך הבירור ע"י כי והיינו
שפי' וזהו כו', הוא אוכם כלל, בי' תפיסא מח' דלית דכתר
חש"ך ובעבודה כו'. שימלחו לשמים המקום שם קץ רש"י
שמש לי' קרירא תמוז בתקופת חמרא כלב, שור חמור זהו
חוצפה כלב נגח, שור בקרירות, הוא ומ"מ שניתי לא ה'
יחידתי כלב מיד כו' הצילה ועז"נ רבונו, את יודע ועקשות
כשור כו' דקדושה חשך וע"י שבנפש, ביחידה שפוגם
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קכח   

גרם, חמור ישכר תורה עול לסבול למשא וכחמור לעול
קושי' זה"ע והנגיחות שור, בכח תבואות ורב שורו בכור
קבלת שז"ע נעשה הקדמת פזיזא עמא י"ל וכלב ותירוצי',
יתגלה עי"ז רבונו, את יודע היפך ה"ז שמים מלכות עול
גילוי להיות שא"א כבוד) כל (על בכ"ד וכמ"ש דכתר חשך
שם קץ וזהו כו'. הטומאה רוח ואת כשיהי' כ"א מכתר

אפ"ל הי' לכאור' והנה האור. שיתגלה בכדי דקלי' לחשך
קץ בחי' הוא יצה"ר שהרי הימים קץ הזהר כפי' המד"ר
ועולה ומסטין יורד היצה"ר הוא גבורות כנ"ל הימים
כ"ז מפרש שהרי הוא כן לא באמת אמנם ומקטרג,
נעקר אופל, אזי דקין הימים קץ בחי' הוא בעולם שיצה"ר

הימין. קץ בחי' ה"ז אלקות גילוי יהי' שאז יצה"ר
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„ÂÚÂח"ו למרוד שלא רק היא זאת יראה שהרי זאת
ועם בפועל. וע"ט סו"מ להיות הקב"ה בממה"מ
העבודה ענין עדיין זה אין מ"מ הכל, ויסוד עיקר שזהו היות
בלי גם להיות יכול בפו"מ המצות דקיום פ"ב (וכמשנת"ל
באלקות נפשו ולדבק לקשר הוא) דענינה פנימית עבודה
התפלה שזה"ע דנה"ב. וטבעי' חומרי' את ולזכך ולברר
עבודה ע"י בא שכ"ז להיות פ"א, וכמשנת"ל שבלב ועבודה
(כפי שונים אופנים ובכמה והתבוננות בהשגה ויגיעה
דתפלה. העבודה היא שהיא שנת"ל) ונשמה דרוח המדרי'

שבטבע בנ"א שיש רואין אנו שהרי לזה מוחשת וראי'
פניהם על אלקים ויראת עומ"ש קבלת בהם יש בתולדתם
לעשות יכולים ואינם שלהם החושים בכל המה שמוגדרים
ואיך האסור בדבר ויביט יראה איך כי ה' רצון נגד ח"ו
וא"צ ניט) דאך טאר (מען אסור זה הלא וכה"ג כו' ישמע
ממילא מוגדר הוא כ"א א"ע להגדיר כלל יגיעה שום ע"ז
עול תמיד בו שנרגש שעליו שמים מלכות עול קבלת מפני
כו', מארי' קמי' כעבדא תמיד והוא צבאות ה' האדון
ותולדתו בטבעו ה' אוהב שיהי' מצינו לא באהבה .משא"כ
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נוניו לילה הנה א יה ביי  כל ליי

,‰p‰Â,הּׁשנה ּדראׁש ּומׁשּפט ּבהּדין יּובן הּזה הּמׁשל ּככל ¿ƒ≈ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשהּוכן הּיֹום הּוא הּׁשנה ּדראׁש הּיֹום", "ויהי ְְְִֶֶַַַַַָָֹּדזהּו

לּצלן רחמנא ּבאים ּבּיֹום ּובֹו ודין, הּמקטרגיםכאלמׁשּפט ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָ
ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר אדם, ּבני מעׂשה על מׁשּפט ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָהּתֹובעים

א) עּמּוד טז ּדף ּבתרא ׁשהּוא(ּבבא ׁשהּׂשטן ּומתעה", "יֹורד ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
איין רעדט ער הּברּיֹות, את ּומתעה למּטה יֹורד רע ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמלא

ּדר פּון אראּפ איהם פיהרט אּון מענטׁשען האמתכבּדעם ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָ
את לׁשּפט ּדין ּתֹובע עצמֹו הּוא ּכ ואחר ּומרּגיזֹו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹועֹולה
ּכׁשם והּנה, לּצלן. רחמנא קׁשה ּבדין וׁשלֹום חס ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהאדם
ּדברי ׁשֹומע ׁשהּׁשֹופט אחרי הרי ּדלמּטה ּומׁשּפט ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּבּדין
ללּמד עצמֹו ּדין להּבעל רׁשּות נֹותנים וחֹוב זכּות ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַהמלּמדי

ׁשּנּתן הּׁשנה ּדראׁש ּומׁשּפט ּבּדין הּוא ּכן עצמֹו, על ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹזכּות
ּביתֹו ּבני ועל עצמֹו על זכּות ללּמד להאדם ועלרׁשּות ְְְְְְְְֵֵֵַַַַַָָָ

מזמֹורי ואמירת ׁשּבּתפּלה, ּובּקׁשֹות הּתחנּונים והם ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָזּולתֹו,
עצמֹו, על זכּות מלּמד ואחד אחד ּכל הרי ּדבזה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּתהּלים,
זאת לבד הּנה הּׁשנה, ּדראׁש אּלּו ימים הּׁשני הּנה ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹֹולכן
מלכּות על ּדקּבלת הּזמן ׁשהּוא לפי יתרה זהירּות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּצריכים
ׁשעֹותיו ּכל להיֹות ורגע ׁשעה ּכל ליּקר צריכים ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשמים,
צרי זה וכל ּתהּלים, ואמירת ּתֹורה, ּבתפּלה, לד' ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָנתּונים
ּבמּוחׁש רֹואין ׁשאנּו ּוכמֹו ּפנימי, ורגׁש ּבחּיּות נעׂשה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָלהיֹות
הּוא ּביתֹו אנׁשי ונפׁשֹות נפׁשֹו ּבחּיי להאדם ׁשּנֹוגע ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּדהּדבר
ּתלּוי ּבזה אׁשר יֹודע ּבאׁשר לבבֹו, נקּדת מעמק זאת ְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻעֹוׂשה
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עליו ׁשּיׁש מי מׁשל ּדר על ּוכמֹו ּביתֹו, ּבני וחּיּות חּיּותֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
לפי ׁשאינֹו רב ּבממֹון ּבקנס הּוא ענׁשֹו אׁשר מׁשּפט ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאיזה
צרי זמן ּבמׁש ּביתֹו לפרנסת ּׁשּמרויח ּדמה והינּו ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּכחֹו,
וׁשלֹום, חס ּביּסּורים ענׁשֹו אׁשר מׁשּפט ּובפרט קנס, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָלּתן
עֹוד עּתה ּכי ּומתּבֹונן לּצלן, רחמנא מות ּבענׁש ׁשּכן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּומּכל
ׁשהּוא הּסּכנה וגדל מּזה, להּנצל אי עצֹות למצא לֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאפׁשר
יּתן לֹו אׁשר ּכל הּנה ּביתֹו, ּבני ׁשעל הרחמנּות וגדל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנמצא
איז עס אּון טייער, צּו קיין ניטא איז עס נפׁשֹו, ּבעד ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהאדם
זיין, מעֹורר ניט אים ּדארף קיינער אּון פיל, צּו קיין ְְִִִִֵֵֵֶַַָניטא

טייער רגע יעדער איז אים טֹועניםכגּבא ּבהּׂשגת ּומׁשּתּדל , ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ
ּומאדֹו, נפׁשֹו לּבֹו ּבכל ּבזה ּומּנח טֹובים, הּיֹותר יׁשר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֻּומליצי
צריכים ואין להיֹות ׁשאפׁשר הצטּדקּות מיני ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָּומֹוצא
ּגדֹולה ּבזריזּות ּבעצמֹו עֹוׂשה הּוא ּכי ּכלל, זה על ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָלזרזֹו
הרי לפעמים הּנה ּומׁשּפט חק יֹודע ׁשאינֹו והגם רב, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּובעּיּון
ההצטּדקּות ּבאפן עמקֹות ּוסברֹות המצאֹות ממציא ְְְְְְֲִִֶַַַַָָֹֻהּוא
והּכל ּדין, ּביֹודעי חריפים ׂשכל ּבעלי ימציאּו ּׁשּלא מה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹׁשּלֹו,
זייער ּובתמימּות, ּבאמת ּגדֹולה ּבהתרּגׁשּות אצלֹו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָהּוא

אמת א מיט ודכדערינסט לּמׁשּפט עמדֹו ּבעת ּובפרט ּבר, ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּומבטיח האמת על ׁשּמֹודה אֹו עצמֹו, את להצּדיק ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָּדבריו
על ּומבּקׁש ּומתחּנן עֹוד, לכסלה יׁשּוב לא אׁשר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹנאמנה
יֹוצאים ּודבריו עצּומה ּבבכּיה ּביתֹו ּבני ונפׁשֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָנפׁשֹו
נֹוגע ׁשּזה ׁשּיֹודע לפי הּוא זה ּדכל לבבֹו, ּפנימּיּות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻמּנקּדת
וחס וׁשלֹום חס אֹו לחּיים ּביתֹו אנׁשי ונפׁשֹות ְְְְְְְְִֵֵַַַַַַָּבנפׁשֹו
להקל הּׁשֹופט על ּפֹועלים אּלּו ּודבריו כּו', ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָוחלילה
ּבהּדין האדם, ּבנפׁש ּבעבֹודה יּובן מּזה והּדגמא ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֻּבמׁשּפטֹו.
ה' על להתיּצב האלקים ּבני ּכׁשּבאים הּׁשנה ּדראׁש ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּומׁשּפט
וסֹופרים ואחד, אחד ּכל על וׁשלֹום חס ּולקטרג ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹלתּבע
אׁשר הרּבה מהם אׁשר ועוֹונֹותיו ּפׁשעיו חטאיו ְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָּומֹונים
לּבֹו ׂשם לא ּגם אׁשר ּומהם הּׁשנה, ּבמׁש מאּתֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹנׁשּכחּו
מּפני הּוא הא' הּסּבה סּבֹות, ּכּמה מּפני לחטא לחׁשבם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָלהם

הארצּות ועּמי הּידיעה ׁשאינםכההעּדר אדם ּבני ּכּמה ׁשּיׁש , ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
מּפני עברֹות עֹוברים לּצלן רחמנא אֹו הּמצות את ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמקּימים

פארּגרעּבט ׁשטארק זיינען זיי ׁשּלהם, הארצּות ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהעּמי
ּתפּלין, לייגען פּון ּגרייסקייט ּדיא ניט ווייס מיא ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָּגיוואהרין,

פּון הארּבקייט די אסּורֹותכואּון ּומאכלֹות ׁשּבת חּלּול ְְֲֲִִַַַַָָ
ּבגּדּול ויּסּורים הּצרֹות ּכל אׁשר הּמׁשּפחה, טהרת ְְְְֲֳִִִִִֶַַַָָָָָָּובפרט

קאלטקייט ּדי הּקרירּות, הּוא והּב' מּזה. ּבא והּטרּדאכזּבנים ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
חטאיו על ׁשכח ּׁשהּוא מה סּבה הּוא זה ּדכל עֹולם, ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּבעניני
ועֹובר ּבעקביו ּדׁש ׁשאדם הענינים ּובפרט הּגדֹולים, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּגם
יראת מעּוט והּתר, ּבאּסּור הּידיעה העּדר מּפני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעליהם
לּצלן רחמנא הּמקטרגים אבל לב, ׂשימת והעּדר ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹאלקים
ּכי זאת ועֹוד ּבפרט, ועֹון חטא ּכל ּומפרטים ְְְְְְְִִִִֵָָָָֹזֹוכרים

ּותביעֹות ּבטענֹות ועֹון חטא ּכל את ּבדגמתמגּדילים ׁשֹונֹות, ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻ
אם ּגם אׁשר ׁשאֹומרים ּגׁשמי, ּבמׁשּפט חֹוב המלּמדי – ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּדבר
חטאֹו אבל ּבפרט, זה אדם על זכּות המלּמדי ּדברי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיצּדקּו
אל האדם יׂשים וכאׁשר הרּבים, את ׁשּמחטיא מּנׂשֹוא ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּגדֹול

ּבנפׁשיּה איניׁש ידע ּכאׁשר הּוא, ּבאׁשר האמּתי מּצבֹו כחלּבֹו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
עמּקה ּבהתּבֹוננּות ּבזה ויתּבֹונן עניניו, ּפרטּיּות ּפרטי ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֻּבכל
ּוטענֹות והּמׁשּפט, הּדין עניני ּפרטי ּכל ּבמחֹו יצּיר אׁשר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹעד
עמק ּובתֹו זכּות, המלּמדי ודברי חֹוב, המלּמדי ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַֹּותביעֹות
הּנתּבע ּדבר ּבדגמת ׁשהּוא האמת את ידע לבבֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּפנימּיֹות
התנּצלּות ׁשּום לֹו ואין ואׁשם, חטא והּוא ּגׁשמי, ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָּבמׁשּפט
לּבֹו אל יׂשים וכאׁשר ּבלבד, וחנינה רחמים לבּקׁש ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא
ואבינּו ותחנּוניו, ּבבּקׁשֹותיו רק ּתלּוי וההחלט ּדין ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָּדהּפסק
ענין ּדזהּו ׁשבים, לקּבל יד ּפֹותח ויתעּלה יתּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמלּכנּו

יליל ילּולא ּגניח ּגנּוחי ׁשֹופר, ּפנימיתכטּתקיעת ּבצעקה ְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָ
הּנה ולזאת ּבֹו, אּלא ּתלּוי הּדבר אין הרי לּבֹו, ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹמּקירֹות
ּבהתּגּלּות למעלה רצֹון עת הּוא ּדאז הּׁשנה ּדראׁש ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָֹּבהּיֹום
את לעֹורר ואחד אחד ּכל צרי הּניצֹוץ אל הּמאֹור ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָקרּוב
נפׁשֹו על ד' אל להתחּנן נפׁשֹו על ולעמד לבבֹו ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַַָֹֻנקּדת
העֹומד ּכמֹו ותחנּונים, רחמים ּבבּקׁשת ּביתֹו אנׁשי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָונפׁשֹות
ׁשהיא ּתׁשּובה ויעׂשה ּבנפׁשֹו, הּנֹוגע ּבמׁשּפט למּטה ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָלדין
ּבעבר, ׁשעׂשה טֹובים הּלא הּדברים ּכל על ּגמּורה ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהחרטה

להּבא. על ׁשמים מלכּות על עליו ְְִִֵַַַַַָָָָֹויקּבל
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קכט    

עליו ׁשּיׁש מי מׁשל ּדר על ּוכמֹו ּביתֹו, ּבני וחּיּות חּיּותֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
לפי ׁשאינֹו רב ּבממֹון ּבקנס הּוא ענׁשֹו אׁשר מׁשּפט ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאיזה
צרי זמן ּבמׁש ּביתֹו לפרנסת ּׁשּמרויח ּדמה והינּו ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּכחֹו,
וׁשלֹום, חס ּביּסּורים ענׁשֹו אׁשר מׁשּפט ּובפרט קנס, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָלּתן
עֹוד עּתה ּכי ּומתּבֹונן לּצלן, רחמנא מות ּבענׁש ׁשּכן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּומּכל
ׁשהּוא הּסּכנה וגדל מּזה, להּנצל אי עצֹות למצא לֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאפׁשר
יּתן לֹו אׁשר ּכל הּנה ּביתֹו, ּבני ׁשעל הרחמנּות וגדל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנמצא
איז עס אּון טייער, צּו קיין ניטא איז עס נפׁשֹו, ּבעד ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהאדם
זיין, מעֹורר ניט אים ּדארף קיינער אּון פיל, צּו קיין ְְִִִִֵֵֵֶַַָניטא

טייער רגע יעדער איז אים טֹועניםכגּבא ּבהּׂשגת ּומׁשּתּדל , ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ
ּומאדֹו, נפׁשֹו לּבֹו ּבכל ּבזה ּומּנח טֹובים, הּיֹותר יׁשר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֻּומליצי
צריכים ואין להיֹות ׁשאפׁשר הצטּדקּות מיני ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָּומֹוצא
ּגדֹולה ּבזריזּות ּבעצמֹו עֹוׂשה הּוא ּכי ּכלל, זה על ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָלזרזֹו
הרי לפעמים הּנה ּומׁשּפט חק יֹודע ׁשאינֹו והגם רב, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּובעּיּון
ההצטּדקּות ּבאפן עמקֹות ּוסברֹות המצאֹות ממציא ְְְְְְֲִִֶַַַַָָֹֻהּוא
והּכל ּדין, ּביֹודעי חריפים ׂשכל ּבעלי ימציאּו ּׁשּלא מה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹׁשּלֹו,
זייער ּובתמימּות, ּבאמת ּגדֹולה ּבהתרּגׁשּות אצלֹו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָהּוא

אמת א מיט ודכדערינסט לּמׁשּפט עמדֹו ּבעת ּובפרט ּבר, ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּומבטיח האמת על ׁשּמֹודה אֹו עצמֹו, את להצּדיק ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָּדבריו
על ּומבּקׁש ּומתחּנן עֹוד, לכסלה יׁשּוב לא אׁשר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹנאמנה
יֹוצאים ּודבריו עצּומה ּבבכּיה ּביתֹו ּבני ונפׁשֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָנפׁשֹו
נֹוגע ׁשּזה ׁשּיֹודע לפי הּוא זה ּדכל לבבֹו, ּפנימּיּות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻמּנקּדת
וחס וׁשלֹום חס אֹו לחּיים ּביתֹו אנׁשי ונפׁשֹות ְְְְְְְְִֵֵַַַַַַָּבנפׁשֹו
להקל הּׁשֹופט על ּפֹועלים אּלּו ּודבריו כּו', ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָוחלילה
ּבהּדין האדם, ּבנפׁש ּבעבֹודה יּובן מּזה והּדגמא ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֻּבמׁשּפטֹו.
ה' על להתיּצב האלקים ּבני ּכׁשּבאים הּׁשנה ּדראׁש ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּומׁשּפט
וסֹופרים ואחד, אחד ּכל על וׁשלֹום חס ּולקטרג ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹלתּבע
אׁשר הרּבה מהם אׁשר ועוֹונֹותיו ּפׁשעיו חטאיו ְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָּומֹונים
לּבֹו ׂשם לא ּגם אׁשר ּומהם הּׁשנה, ּבמׁש מאּתֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹנׁשּכחּו
מּפני הּוא הא' הּסּבה סּבֹות, ּכּמה מּפני לחטא לחׁשבם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָלהם

הארצּות ועּמי הּידיעה ׁשאינםכההעּדר אדם ּבני ּכּמה ׁשּיׁש , ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
מּפני עברֹות עֹוברים לּצלן רחמנא אֹו הּמצות את ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמקּימים

פארּגרעּבט ׁשטארק זיינען זיי ׁשּלהם, הארצּות ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהעּמי
ּתפּלין, לייגען פּון ּגרייסקייט ּדיא ניט ווייס מיא ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָּגיוואהרין,

פּון הארּבקייט די אסּורֹותכואּון ּומאכלֹות ׁשּבת חּלּול ְְֲֲִִַַַַָָ
ּבגּדּול ויּסּורים הּצרֹות ּכל אׁשר הּמׁשּפחה, טהרת ְְְְֲֳִִִִִֶַַַָָָָָָּובפרט

קאלטקייט ּדי הּקרירּות, הּוא והּב' מּזה. ּבא והּטרּדאכזּבנים ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
חטאיו על ׁשכח ּׁשהּוא מה סּבה הּוא זה ּדכל עֹולם, ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּבעניני
ועֹובר ּבעקביו ּדׁש ׁשאדם הענינים ּובפרט הּגדֹולים, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּגם
יראת מעּוט והּתר, ּבאּסּור הּידיעה העּדר מּפני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעליהם
לּצלן רחמנא הּמקטרגים אבל לב, ׂשימת והעּדר ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹאלקים
ּכי זאת ועֹוד ּבפרט, ועֹון חטא ּכל ּומפרטים ְְְְְְְִִִִֵָָָָֹזֹוכרים

ּותביעֹות ּבטענֹות ועֹון חטא ּכל את ּבדגמתמגּדילים ׁשֹונֹות, ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻ
אם ּגם אׁשר ׁשאֹומרים ּגׁשמי, ּבמׁשּפט חֹוב המלּמדי – ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּדבר
חטאֹו אבל ּבפרט, זה אדם על זכּות המלּמדי ּדברי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיצּדקּו
אל האדם יׂשים וכאׁשר הרּבים, את ׁשּמחטיא מּנׂשֹוא ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּגדֹול

ּבנפׁשיּה איניׁש ידע ּכאׁשר הּוא, ּבאׁשר האמּתי מּצבֹו כחלּבֹו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
עמּקה ּבהתּבֹוננּות ּבזה ויתּבֹונן עניניו, ּפרטּיּות ּפרטי ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֻּבכל
ּוטענֹות והּמׁשּפט, הּדין עניני ּפרטי ּכל ּבמחֹו יצּיר אׁשר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹעד
עמק ּובתֹו זכּות, המלּמדי ודברי חֹוב, המלּמדי ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַֹּותביעֹות
הּנתּבע ּדבר ּבדגמת ׁשהּוא האמת את ידע לבבֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּפנימּיֹות
התנּצלּות ׁשּום לֹו ואין ואׁשם, חטא והּוא ּגׁשמי, ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָּבמׁשּפט
לּבֹו אל יׂשים וכאׁשר ּבלבד, וחנינה רחמים לבּקׁש ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא
ואבינּו ותחנּוניו, ּבבּקׁשֹותיו רק ּתלּוי וההחלט ּדין ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָּדהּפסק
ענין ּדזהּו ׁשבים, לקּבל יד ּפֹותח ויתעּלה יתּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמלּכנּו

יליל ילּולא ּגניח ּגנּוחי ׁשֹופר, ּפנימיתכטּתקיעת ּבצעקה ְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָ
הּנה ולזאת ּבֹו, אּלא ּתלּוי הּדבר אין הרי לּבֹו, ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹמּקירֹות
ּבהתּגּלּות למעלה רצֹון עת הּוא ּדאז הּׁשנה ּדראׁש ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָֹּבהּיֹום
את לעֹורר ואחד אחד ּכל צרי הּניצֹוץ אל הּמאֹור ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָקרּוב
נפׁשֹו על ד' אל להתחּנן נפׁשֹו על ולעמד לבבֹו ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַַָֹֻנקּדת
העֹומד ּכמֹו ותחנּונים, רחמים ּבבּקׁשת ּביתֹו אנׁשי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָונפׁשֹות
ׁשהיא ּתׁשּובה ויעׂשה ּבנפׁשֹו, הּנֹוגע ּבמׁשּפט למּטה ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָלדין
ּבעבר, ׁשעׂשה טֹובים הּלא הּדברים ּכל על ּגמּורה ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהחרטה

להּבא. על ׁשמים מלכּות על עליו ְְִִֵַַַַַָָָָֹויקּבל
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הרב הרקי של ברבנותה כיהן וחסידים חסידות על הסביבה בעיירות ידוע היה בטרם שנים, לפני
באופן שהצטיינו תלמידים עשרים בת ישיבה ניהל אף הוא בגאונותו. לתהילה שנודע יצחק, נחמן
מספר בעלֿפה שידע ברוך, ליפא בשם אחד היה התלמידים בין ושקידתם. בכישרונותיהם מיוחד
עד יצחק נחמן ר' של בישיבתו למד הלה שמים. לירא נחשב ואף ותוספות, רש"י עם בש"ס מסכתות

נישואיו. עת שהגיעה

עשיר, אחוזה חוכר הלל, צדוק ר' של לחתנו נעשה ברוך ליפא השדכן. היה עצמו הרקי של רבה
יודע היה הלל צדוק ר' אותו ברוטפקה. הגדולה הפריצית האחוזה את השאר בין בחכירה שהחזיק
אחוזות בחכירה החזיק ברוטפקה האחוזה מלבד בתורה. ידיעתו על אף עלו הטובים מעשיו אך ספר,
על פזורים שהיו המרזח, ובתי הטחנות את וכן הדיג, ובריכות הנהרות את השכיר מצידו הוא נוספות,
שלו, המשנה מחוכרי גבוה שכר דרש לא מעולם רבים. ליהודים פרנסה סיפק זו בדרך האחוזות. פני

החכירה. דמי על לגמרי ויתר אף דחוק במצב שהיו ולאלה

גם אם כי בעושר, רק לא הקב"ה אותו חנן ואכן ליבו, טוב על כל בפי מבורך היה הלל צדוק ר'
לכן והיה בהרקי, אשר בישיבה רחבה ביד תמך חכמים ומוקיר צדקה כבעל מוצלחים. ובנות בבנים

הישיבה. ראש הרב בעיני נכבד

שהיה משום זה היה הלל צדוק ר' עבור לחתן ברוך ליפא את יצחק נחמן ר' הועיד אם כי מובן
מתאימים לשידוכים שדאג יצחק נחמן ר' זה היה בכלל, כזה. ועשיר נכבד יהודי של חתנו להיות ראוי

צעדיו. בכל איתו התייעץ אשר החוכר, של צאצאיו כל עבור

ליפא ישב השנים במשך מזונות. שנים שש ברוך לליפא החוכר הבטיח יצחק נחמן ר' הצעת לפי
כך לב, וטוב נאה ואברך הבריות, בין מעורב היה זאת עם בשקידה. ולמד ברוטפקה באחוזה ברוך
תורה. בדברי איתו לשוחח נהנים היו למדנים אורחים גם האחוזה. באי כל של שעשועם להיות שהפך
גם ניחן מעלותיו לכל נוסף ברוך. מליפא נחת כולם רוו - והגיסות הגיסים האשה, והחותנת, החתן

לבבות.בקול כבשו וזמירותיו זמרה, ובחוש ֵָערב

תכונות הכבוד. ותאוות הקנאה - והן מאוד, שליליות תכונות לו היו האמורות סגולותיו לצד ברם,
וכדי עליו, יעלה שמישהו מבלי הכול על ויתעלה שיגדל כדי יותר, שילמד לכך גרמו אמנם עצמן אלו

כך. ידי על קשות נפגעה הרוחנית שמהותו מובן אך יותר, עוד תגבר שתהילתו

עסק הבכור הבן בעסקיו. לאביהם גיסיו סייעו התורה בלימוד עסוק היה ברוך שליפא בזמן בו
כללי באופן איתם. שנוהלו המסועפים המסחר עסקי על שם להתחשבן כדי הפריצים לחצרות בנסיעות
העובדה עקב ברוך, ליפא אצל לקנאה מקור שימש זה דבר הפריצים. אצל אביו של נציגו הוא היה

הפריצים. אצל רגל דריסת לו יש שהלה

רבנות. עצמו על שיקבל ברוך לליפא הרקי של רבה יעץ המזונות של השנים שש הסתיימו כאשר
לו והבטיח תורה, ללמוד שימשיך רצה חותנו מאידך, הרבנות. כסא את לו הציעו עיירות מספר ואכן
אפוא, ביקש הוא למסחר. ולהתמסר שאיפתו את לממש החליט ברוך ליפא ברם, נוספות. לשנים מזונות

בעסקיו. מתאים לתפקיד שימנהו או שלו, החכירה מאחוזות אחת לרשותו שיעביר מחותנו
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כושרו את מייד הראה ברוך ליפא לחתנו, והעבירה החכורות מהאחוזות אחת בחר הלל צדוק ר'
הפך הוא הפריצים. אל גישה לעצמו והשיג הגויים שפת את למד הוא הצלחה. בהם והשיג לעסקים
יהודים, מספר עבדו ברוך ליפא של שבאחוזתו כיוון ביתו. מבאי היו הם ואף אצלם, קבוע לאורח

בלימוד. לעסוק תכופות נכנס לשם נפרד, ביתֿמדרש לעצמו בנה יהודים, שכנים לו היו לכך ונוסף

בילוי יחד גם וצעירים מבוגרים ביותר. ושפל ירוד היה עת באותה הפריצים של המוסרי המצב
פתיחותו עם יחד בזמרה, ברוך ליפא של כוחו קלפים. ומשחקי שכרות בהוללות, ולילותיהם ימיהם את
ליהנות כדי לנשפיהם תכופות הזמינוהו שהפריצים כך לידי הביאו הזולת, בעיני חן למצוא ונטייתו
של מנגינות ויותר יותר הוסיף הזמן שעבר ככל אותו. ולשמוע לבלות אליו באו ואף העריבה, מזמרתו
שלו הרגל דריסת את הגבירה זו ועובדה בכינור, לנגן גם למד הזמן במשך זמרתו. למבחר גויים
לאט לאט אשר ברוך ליפא על להשפיע החל האלו ההוללים בין הבילוי ובנשפיהם. הפריצים בחצרות
מעשית. שחיתות דרגת לידי הגיע כך ומוסרית. רוחנית מבחינה להידרדר החל והוא מדרכיהם, למד

עושרו לשנה. משנה וגדל הלך ועושרו לגשמיות, הנוגע בכל ההצלחה שמש לו זרחה בבד בד
עם התכופים להם.ומגעיו לדומה הזמן במשך עשוהו הפריצים

יהיה לא מדוע להתבלט. השאיפה עם יחד עוצמתה, במלוא הקנאה אש בו לבעור החלה עתה
בגדיו, גם כך הפריצים, עשירי מרכבות על ובהדרה ביופייה עלתה שלו מרכבתו מזה? יותר ואף כפריץ,
התנהגותו שגם עד דבר, לכל פריצים לחצר הפכו וחצרו ביתו משלהם, יותר ומצוחצחים מפוארים שהיו

הבחינות. מכל פריץ מעשה הייתה

כל עובר הוא כי עליו סופר רעה. לתרבות יצא ברוך שליפא ידוע היה כבר כולה הסביבה בכל
החולנית. בהתבלטותו הגויים עיני את דוקר שהוא כך על לדבר שלא שבעולם, עבירה

אותו ציער הדבר הרקי. של הישיבה וראש הרב יצחק, נחמן ר' של לאוזניו גם הגיע הדבר שמע
של לחתנו נעשה שבאמצעותו החביב, תלמידו אשר בכך חלק לו יש כי הרגשה לו הייתה שכן מאוד,

מהדרך. סר הלל, צדוק ר'

שליח ברוך ליפא אליו שלח בתגובה אליו. לבוא ובקשו ברוך לליפא שליח שלח הרקי של רבה
לחצרו. אליו לבוא מזמינו הוא שבו מכתב עם יחד אבירים לסוסים רתומה מרכבה עם מיוחד

בו הובעה זה עם יחד אך לשעבר, רבו כלפי ארץ דרך ובביטויי כבוד, ביראת אמנם נכתב המכתב
שלוש להזמנה. להיענות אם הרב התלבט לפיכך לרבו. יבוא שהוא ולא אליו יבוא שהרב נחישות
של בסופו הרב החליט רבים שיקולים לאחרי אשר עד הרב בבית ברוך ליפא של שליחו שהה יממות

הישר. לדרך לחזור עליו להשפיע בידו יעלה כי קיווה הוא ברוך, לליפא לנסוע דבר

במשך בצבור להתפלל שיוכל כדי מלווים של מניין איתו לקח הוא בגפו, נסע לא צדוק נחמן ר'
הרב המרחק על לשעבר לתלמידו לרמוז הרב התכוון בכך כבר ברוך. ליפא של בחצרו ישהה בו הזמן
בית מלבד מאומה, נותר לא באחוזתו בשעתו החזיק ברוך שליפא מהמניין הקודמת. מדרכו שהתרחק
כי ברוך ליפא רק לא ביום. פעמים שלוש בצבור התפלות בעבר התקיימו שבו והנעול, הריק המדרש
התורה. דרך את ולשמור להתפלל חדלו זקנים, שלושהֿארבעה מלבד האחוזה, יהודי שאר כל גם אם

רוב את רבו לפני להציג והחל רב, בכבוד ברוך ליפא קבלו באחוזה יצחק נחמן ר' הופיע כאשר
טרקלינו. בתפארת ולהתפאר עושרו
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קלי    

כושרו את מייד הראה ברוך ליפא לחתנו, והעבירה החכורות מהאחוזות אחת בחר הלל צדוק ר'
הפך הוא הפריצים. אל גישה לעצמו והשיג הגויים שפת את למד הוא הצלחה. בהם והשיג לעסקים
יהודים, מספר עבדו ברוך ליפא של שבאחוזתו כיוון ביתו. מבאי היו הם ואף אצלם, קבוע לאורח

בלימוד. לעסוק תכופות נכנס לשם נפרד, ביתֿמדרש לעצמו בנה יהודים, שכנים לו היו לכך ונוסף

בילוי יחד גם וצעירים מבוגרים ביותר. ושפל ירוד היה עת באותה הפריצים של המוסרי המצב
פתיחותו עם יחד בזמרה, ברוך ליפא של כוחו קלפים. ומשחקי שכרות בהוללות, ולילותיהם ימיהם את
ליהנות כדי לנשפיהם תכופות הזמינוהו שהפריצים כך לידי הביאו הזולת, בעיני חן למצוא ונטייתו
של מנגינות ויותר יותר הוסיף הזמן שעבר ככל אותו. ולשמוע לבלות אליו באו ואף העריבה, מזמרתו
שלו הרגל דריסת את הגבירה זו ועובדה בכינור, לנגן גם למד הזמן במשך זמרתו. למבחר גויים
לאט לאט אשר ברוך ליפא על להשפיע החל האלו ההוללים בין הבילוי ובנשפיהם. הפריצים בחצרות
מעשית. שחיתות דרגת לידי הגיע כך ומוסרית. רוחנית מבחינה להידרדר החל והוא מדרכיהם, למד

עושרו לשנה. משנה וגדל הלך ועושרו לגשמיות, הנוגע בכל ההצלחה שמש לו זרחה בבד בד
עם התכופים להם.ומגעיו לדומה הזמן במשך עשוהו הפריצים

יהיה לא מדוע להתבלט. השאיפה עם יחד עוצמתה, במלוא הקנאה אש בו לבעור החלה עתה
בגדיו, גם כך הפריצים, עשירי מרכבות על ובהדרה ביופייה עלתה שלו מרכבתו מזה? יותר ואף כפריץ,
התנהגותו שגם עד דבר, לכל פריצים לחצר הפכו וחצרו ביתו משלהם, יותר ומצוחצחים מפוארים שהיו

הבחינות. מכל פריץ מעשה הייתה

כל עובר הוא כי עליו סופר רעה. לתרבות יצא ברוך שליפא ידוע היה כבר כולה הסביבה בכל
החולנית. בהתבלטותו הגויים עיני את דוקר שהוא כך על לדבר שלא שבעולם, עבירה

אותו ציער הדבר הרקי. של הישיבה וראש הרב יצחק, נחמן ר' של לאוזניו גם הגיע הדבר שמע
של לחתנו נעשה שבאמצעותו החביב, תלמידו אשר בכך חלק לו יש כי הרגשה לו הייתה שכן מאוד,

מהדרך. סר הלל, צדוק ר'

שליח ברוך ליפא אליו שלח בתגובה אליו. לבוא ובקשו ברוך לליפא שליח שלח הרקי של רבה
לחצרו. אליו לבוא מזמינו הוא שבו מכתב עם יחד אבירים לסוסים רתומה מרכבה עם מיוחד

בו הובעה זה עם יחד אך לשעבר, רבו כלפי ארץ דרך ובביטויי כבוד, ביראת אמנם נכתב המכתב
שלוש להזמנה. להיענות אם הרב התלבט לפיכך לרבו. יבוא שהוא ולא אליו יבוא שהרב נחישות
של בסופו הרב החליט רבים שיקולים לאחרי אשר עד הרב בבית ברוך ליפא של שליחו שהה יממות

הישר. לדרך לחזור עליו להשפיע בידו יעלה כי קיווה הוא ברוך, לליפא לנסוע דבר

במשך בצבור להתפלל שיוכל כדי מלווים של מניין איתו לקח הוא בגפו, נסע לא צדוק נחמן ר'
הרב המרחק על לשעבר לתלמידו לרמוז הרב התכוון בכך כבר ברוך. ליפא של בחצרו ישהה בו הזמן
בית מלבד מאומה, נותר לא באחוזתו בשעתו החזיק ברוך שליפא מהמניין הקודמת. מדרכו שהתרחק
כי ברוך ליפא רק לא ביום. פעמים שלוש בצבור התפלות בעבר התקיימו שבו והנעול, הריק המדרש
התורה. דרך את ולשמור להתפלל חדלו זקנים, שלושהֿארבעה מלבד האחוזה, יהודי שאר כל גם אם

רוב את רבו לפני להציג והחל רב, בכבוד ברוך ליפא קבלו באחוזה יצחק נחמן ר' הופיע כאשר
טרקלינו. בתפארת ולהתפאר עושרו
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קלי   

כזו"! רוחנית "ודלות - בדמעות אמר - כזה" "עושר מר: בבכי פרץ הרקי של רבה

לה החל לדבריוהרב האזין ברוך ליפא בתשובה. שיחזור עליו להשפיע ולנסות תלמידו את וכיח
תשובה". לבעל אהיה לא אני לשווא, הם דבריך כל "רבי! אמר: כאילו לעג, של בחיוך

שבור. בלב לביתו חזר עליו, השפעה שום לו אין כי יצחק נחמן ר' נוכח כאשר

ברוך ליפא על השאיר לא הרקי, של הישיבה וראש הרב יצחק, נחמן ר' הגאון רבו, של ביקורו
יותר עוד העשיר החוכר התרחק זה ביקור לאחר אשר העובדה שימשה לכך כהוכחה קל. רושם שום
עם קשר כל ניתק למעשה הרי בפועל הדת המרת לידי הגיעו לא שהדברים למרות היהדות. מדרך

היהדות.

שונות בדרכים ניסו אף אשר מתוכם היו רב. צער כך על הצטערו מהסביבה שמים יראי יהודים
עברו כך כאבוד. הכול בעיני נחשב והלה דבר, העלו לא אך מדרכו, שיחזור ברוך ליפא על להשפיע

טומאה. שערי במ"ט ויותר יותר עמוק שקע ברוך וליפא שנים

עמוקה תחושה יצחק נחמן לר' גרמה רעה לתרבות יצא החביב, תלמידו ברוך, שליפא העובדה
מהתקוות האכזבה על ובעיקר לריק, היה למוטב להחזירו עמלו כל אשר על וכאב, צער של ויתירה
ליפא על קבועה בשעה יום כל תהלים לומר הרקי, של רבה נוהג היה כך משום בו. שתלה הרבות
עדיין קיווה יצחק נחמן ר' בתשובה. לחזור ברצון אותו שיחונן לה' בתפלה ובבכי, שבור בלב ברוך

למוטב. יחזור שתלמידו

רבות, דמעות ושופך ותפילין טלית עטוף הוא כאשר שלו, הקבועה התהלים אמירת בשעת פעם
האזין כאשר הגאון. לעבר מבטו את כיוון ומשם הפינות באחת והתיישב המדרש, לבית אורח נכנס
את יצחק נחמן ר' סיים אשר עד המתין הוא דמעות. זלגו ומעיניו מאוד התרגש שלו התהלים לאמירת

רבי". טוב, "בוקר שבור: בקול לו ואמר אליו, ניגש ואז התהלים אמירת

בני"? אתה "מי ושאלו: הגאון בו הביט

בבכי. ופרץ האורח אמר - לשעבר" תלמידך ברוך ליפא אני הרי מכירני? הרב אין "האם

וסיפר:

זה העתיד. על ובקבלה שלימה בתשובה לשוב והחלטתי העבר על שהתחרטתי מספר חדשים "זה
להתנהג כיצד שתדריכני כדי רבי, אליך, באתי עתה גלות, לערוך ויצאתי חצרי את שעזבתי מה זמן

ולהבא". מכאן

הוא אמר. - לחלוטין" עדיין אבוד שאינך חשתי העת "כל רבה. שמחה התמלא יצחק נחמן ר'
להמשך הנהגה סדר לו לקבוע מוכן יהיה ואז ימים שלושה כעבור אליו לבוא לשעבר לתלמידו אמר

החיים.

ידידו את אליו הזמין יצחק נחמן הנפחר' חתן שאול יצחק ר' של אביו מהרקי, המלמד ניסן, ר'
בצבור. התגלתה בטרם בהרקי, הנסתרים החסידים קבוצת חבר היה ניסן ר' מדוברומיסל.

שהדבר משום זה היה ברוך. ליפא של בתשובה חזרתו קורות את היטב יודע ניסן שר' התברר לרב
טוב. שם בעל ישראל רבי רבם, של הישירה הוראתו לפי הרקי, של הנסתרים החסידים באמצעות בא
נוסע שהיה יוסף, עזריאל ר' היה ניסן, ר' לפני הרקי, חסידי של הקודם מנהיגם היה: כך שהיה ומעשה
פעם הוא. אף נסתר חסיד מענדל, אברהם ר' חברו עם יחד למעז'יבוז, טוב שם הבעל אל תכופות
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את הטיל יוסף עזריאל ר' על חשובות: שליחויות שניהם על הטיל טוב, שם הבעל אל בבואם אחת,
יהודי לחסידות לקרב משימה הטיל מענדל אברהם ר' ועל ברוך, ליפא את בתשובה להחזיר המשימה

הסמוך. הכפר מדרי שהיה שמואל, חיים בשם מסוים

של הפריצית לאחוזתו לחדור כיצד עצה לטכס החל ממעז'בוז יוסף עזריאל ר' של חזרתו עם מיד
בני עם רק והתחבר כאציל והתנהג חי ברוך ליפא מהרקי. ויורסט עשרים במרחק שנמצאה ברוך, ליפא
להשיג לא ובוודאי ברוך, ליפא עם קשר ליצור יוכל לא ישיר שבאורח ידע יוסף עזריאל ור' אצולה,

עליו. השפעה

למדן היה יוסף עזריאל ר' לבצעו, דרך למצוא הוא וחייב תפקיד עליו הטיל טוב שם הבעל ברם,
עבודה מכל כפיים, ממלאכת התפרנס זאת עם אך העולם, בהוויות גדול וחכם מקובל שמים וירא גדול
פשוטה לעבודה עצמו את להשכיר פשוט החליט שכך כיוון לבריות. להזדקק לא כדי לו, שהזדמנה

יום. כשכיר באחוזה,

שנקרא כפי ה"פריץ", אחר מתמיד מעקב תוך באמונה, מלאכתו לעשות החל לעבודה נתקבל כאשר
ה"פריץ", של ליבו תשומת את משים, כמבלי לעצמו, הפנה שונות בדרכים האחוזה. באי בין ברוך ליפא
ליפא של מכן ולאחר האחוזה, מנהל של ליבו תשומת בכך. הצליח בקשיים כרוך היה הדבר כי ואם
עבודת העובד חכם, תלמיד של בולטת חזות בעל אדם, של המעניינת לתופעה הוסבה עצמו, ברוך

בעבודתו. לו המוצעים והטבה סיוע כל לחלוטין ודוחה לחמו, את להרוויח כדי פרך

בלמדנותו רק לא הבחין והוא בןֿתורה, של בטיבו להבחין ידע לשעבר, הלמדן עבירה, בעל אותו
שהוא בכך אף אלא יוסף, עזריאל ר' שיחה,של איתו אפוא, קשר, הוא המוכרים. הלמדנים מכל שונה

יוסף. עזריאל ר' של ומפקחותו מלמדנותו התפעלותו וגדלה הלכה שבמהלכן נוספות, שיחות ולאחריה

תחביב לו היה מכבר שונים. מדע מספרי קלט אותם אפיקורסיים, רעיונות חדור היה ברוך ליפא
ואת אלו בנושאים ידענותו את להם להוכיח מנת על אמונה בנושאי חכמים תלמידי יהודים עם לדבר
לשמוע שניאותו ואלה אותו, לשמוע סרבו איתם לדבר שהחל הלמדנים היהודים מרבית דרכו. צדקת

בקש. אותו שדחו או לדבריו, מענה בפיהם היה לא אותו

כל בתחילת גילה ואף ברוך, ליפא של לדבריו רב קשב מקשיב יוסף עזריאל ר' היה אלו לעומת
הצליח שאכן בטוח כבר ברוך ליפא היה כאשר אך ליבו. את רכש ובכך להשקפותיו, הבנה שיחה
וחדורות רחבה והשכלה הגיון על מבוססות קולעות, תשובות לשמוע הופתע יוסף עזריאל ר' את לשכנע

ברוך. ליפא מצד והשתוממות מבוכה בגילוי מסתיימת הייתה כזאת שיחה כל רב. עומק

בצדקת ברוך ליפא נוכח מספר חדשים שתוך עד דומה, באופן והסתיימו ונשנו, חזרו השיחות
כל ללא הייתה היהדות דרך את עזיבתו כי למסקנה והגיע יוסף, עזריאל ר' של והוכחותיו דבריו

הצדקה.

חזרה על בגלוי איתו לדבר שהחל עד וגדלה, הלכה ברוך ליפא על יוסף עזריאל ר' של השפעתו
לליפא הודיע בהיר וביום הסתיימה, ששליחותו טוב שם הבעל של תלמידו חש מסוים בשלב בתשובה.
שם הבעל של חשאיות שליחויות לביצוע נדודיו בדרך להמשיך כדי האחוזה, את עוזב הוא כי ברוך

טוב.

עזריאל ר' עם נדד חדשים שלושה משך גלות. לעריכת אליו מצטרף הוא כי הצהיר ברוך ליפא
ממנו. הלה נפרד מכן ולאחר יוסף,
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את הטיל יוסף עזריאל ר' על חשובות: שליחויות שניהם על הטיל טוב, שם הבעל אל בבואם אחת,
יהודי לחסידות לקרב משימה הטיל מענדל אברהם ר' ועל ברוך, ליפא את בתשובה להחזיר המשימה

הסמוך. הכפר מדרי שהיה שמואל, חיים בשם מסוים

של הפריצית לאחוזתו לחדור כיצד עצה לטכס החל ממעז'בוז יוסף עזריאל ר' של חזרתו עם מיד
בני עם רק והתחבר כאציל והתנהג חי ברוך ליפא מהרקי. ויורסט עשרים במרחק שנמצאה ברוך, ליפא
להשיג לא ובוודאי ברוך, ליפא עם קשר ליצור יוכל לא ישיר שבאורח ידע יוסף עזריאל ור' אצולה,

עליו. השפעה

למדן היה יוסף עזריאל ר' לבצעו, דרך למצוא הוא וחייב תפקיד עליו הטיל טוב שם הבעל ברם,
עבודה מכל כפיים, ממלאכת התפרנס זאת עם אך העולם, בהוויות גדול וחכם מקובל שמים וירא גדול
פשוטה לעבודה עצמו את להשכיר פשוט החליט שכך כיוון לבריות. להזדקק לא כדי לו, שהזדמנה

יום. כשכיר באחוזה,

שנקרא כפי ה"פריץ", אחר מתמיד מעקב תוך באמונה, מלאכתו לעשות החל לעבודה נתקבל כאשר
ה"פריץ", של ליבו תשומת את משים, כמבלי לעצמו, הפנה שונות בדרכים האחוזה. באי בין ברוך ליפא
ליפא של מכן ולאחר האחוזה, מנהל של ליבו תשומת בכך. הצליח בקשיים כרוך היה הדבר כי ואם
עבודת העובד חכם, תלמיד של בולטת חזות בעל אדם, של המעניינת לתופעה הוסבה עצמו, ברוך

בעבודתו. לו המוצעים והטבה סיוע כל לחלוטין ודוחה לחמו, את להרוויח כדי פרך

בלמדנותו רק לא הבחין והוא בןֿתורה, של בטיבו להבחין ידע לשעבר, הלמדן עבירה, בעל אותו
שהוא בכך אף אלא יוסף, עזריאל ר' שיחה,של איתו אפוא, קשר, הוא המוכרים. הלמדנים מכל שונה

יוסף. עזריאל ר' של ומפקחותו מלמדנותו התפעלותו וגדלה הלכה שבמהלכן נוספות, שיחות ולאחריה

תחביב לו היה מכבר שונים. מדע מספרי קלט אותם אפיקורסיים, רעיונות חדור היה ברוך ליפא
ואת אלו בנושאים ידענותו את להם להוכיח מנת על אמונה בנושאי חכמים תלמידי יהודים עם לדבר
לשמוע שניאותו ואלה אותו, לשמוע סרבו איתם לדבר שהחל הלמדנים היהודים מרבית דרכו. צדקת

בקש. אותו שדחו או לדבריו, מענה בפיהם היה לא אותו

כל בתחילת גילה ואף ברוך, ליפא של לדבריו רב קשב מקשיב יוסף עזריאל ר' היה אלו לעומת
הצליח שאכן בטוח כבר ברוך ליפא היה כאשר אך ליבו. את רכש ובכך להשקפותיו, הבנה שיחה
וחדורות רחבה והשכלה הגיון על מבוססות קולעות, תשובות לשמוע הופתע יוסף עזריאל ר' את לשכנע

ברוך. ליפא מצד והשתוממות מבוכה בגילוי מסתיימת הייתה כזאת שיחה כל רב. עומק

בצדקת ברוך ליפא נוכח מספר חדשים שתוך עד דומה, באופן והסתיימו ונשנו, חזרו השיחות
כל ללא הייתה היהדות דרך את עזיבתו כי למסקנה והגיע יוסף, עזריאל ר' של והוכחותיו דבריו

הצדקה.

חזרה על בגלוי איתו לדבר שהחל עד וגדלה, הלכה ברוך ליפא על יוסף עזריאל ר' של השפעתו
לליפא הודיע בהיר וביום הסתיימה, ששליחותו טוב שם הבעל של תלמידו חש מסוים בשלב בתשובה.
שם הבעל של חשאיות שליחויות לביצוע נדודיו בדרך להמשיך כדי האחוזה, את עוזב הוא כי ברוך

טוב.

עזריאל ר' עם נדד חדשים שלושה משך גלות. לעריכת אליו מצטרף הוא כי הצהיר ברוך ליפא
ממנו. הלה נפרד מכן ולאחר יוסף,
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תרפ"ד] תשרי [כ"ד

בל"נ עצמה על תקבל תי' . . . האשה שאלת על במענה

חלת או לחם ככר שתאפה והיינו תורה, לומדי בטובת להתעסק

דבר ושבוע שבוע (בכל בחדר, הלומדי' תינוקות בשביל לחם

על ותקח בגשמיות) מצבה לפי עלי' יכבד לא אשר בסכום קצוב,

ועש"ּק יום ובכל מצוה, טבילת בדבר הנשי' את לעורר עצמה

תמסור חדשי' ג' במשך יתאסף וכאשר לצדקה, מטבע איזה תתן

ובעלה אי"ה, אצונו אשר כפי בזה יעשה והוא לכבודו, הכסף

שיעור איזה ולשמוע להתפלל לביהכ"נ בכ"י שילך עצמו על יקבל

ישמח והשי"ת תורה, לתלמוד בהנוגע בגופו ויתעסק בלימוד,

בריוח טובה ופרנסה וקיימא חייא בזרעא לבבם
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לעתידו. באשר והנחיות תשובה דרך ממנו לבקש כדי הקודם, לרבו להרקי, ברוך ליפא הגיע אז
למכור מנת על לאחוזתו לחזור ניסן, ר' עם שהתייעץ לאחר יצחק, נחמן ר' לו יעץ דבר של בסופו
משפחתו עם ברוך ליפא ישב שנים עשר גדול. תורני מרכז אז שהייתה במינסק, ולהשתקע אותה,
יום בקשר ועמד הרקי, שליד סיטשין האחוזה את רכש מכן לאחר ובעבודה. בתורה ועסק במינסק,

לשעבר. רבו עם יומי

בחיבוקים עליו להתנפל ומיהר יוסף עזריאל ר' את ברחוב פגש בהרקי, ברוך ליפא היה כאשר פעם,
בביצוע אז עסק יוסף עזריאל ר' ברם, תשובה. בעל להיות זכה שבאמצעותו על תודה בהבעת ונשיקות,
אז היה יכול לא כך ומשום בסתר, עדיין אז פעלה בהרקי אשר החסידית והחבורה חשאית, שליחות

אצלולהתגלות עבד אשר אדם אותו עם זהות כל והכחיש תם פני אפוא, העמיד, יוסף עזריאל ר' .
ואם להתגלות, לא סיבה יוסף עזריאל לר' יש כי הבין ברוך שליפא משום אם בתשובה. לחזור והניעו
יוסף עזריאל ור' לנפשו, והניחו ממנו, נפרד שמולו, האדם בזהות טעה אכן אשר שהשתכנע משום

בחשאי. החסידית בעבודתו המשיך
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה תשרי, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

הנכבד והנעלה איש אשכולות ומדעים אי"א

וכו' וכו' מו"ה אליעזר ארי' הלוי שי'

המכונה ד"ר פינקלשטיין

שלום וברכה!

הנני מאשר בת"ח קבלת מכתבו מי"ז באלול וכן הספרים שהואיל לשלוח בעד הספרי' שלי ותקותי 

אשר גם להבא ימציא לנו הספרים שיוציאו לאור מזמן לזמן. ואתו הסליחה על איחור המענה מפני הימים 

הטרודים שהיו באמצע.

יש תמהים למאמר חז"ל "רבי מכבד עשירים".

ולדידי מובן ומבואר הוא על פי אחת הנקודות היסודיות של שיטת הבעל שם טוב, אשר כל ענין 

בעולם ואפילו קטן שבקטנים הוא בהשגחה פרטית, ובפרט ענינים כוללים הנוגעים לרבים.



קלז אגרות קודש

של  בעולמו  טובות  רבות  לפעול  האמצעים  בידם  נתנה  העליונה  ההשגחה  אשר  אנשים  עשירים, 

הקב"ה, בודאי גם כוחות נפשם מתאימים למילוי תפקיד זה, תפקיד העולה פי כמה על תפקידו של איש 

הבינוני ועל אחת כמה וכמה של איש העני. ורבינו הקדוש שתקופתו היתה תקופת מעבר בחיי עם ישראל 

עם  שיעמוד  בכדי  הכחות  כל  את  לגייס  הי'  ועליו  ורדיפות,  גזירות  של  לחיים  ערך,  לפי  שלוים,  מחיים 

ישראל בנסיון זה ויצא שלם ומחוסן, עליו היתה המשימה להתבונן בכל אחד ואחד ולהשתדל לנצל את כל 

האפשרויות אשר בו. ולכן הביע רגש כבוד כלפי אלו שמלמעלה נתנו להם אפשריות יתרה, אשר בודאי גם 

נוצלה להגן על כל הקדוש בישראל, ככל שאר פעולות רבינו הק'.

אלא, מתאים להנהגה הכללית בעולם, אשר לכל אחד מבני ישראל נתנה בחירה חפשית, ומנסה ה' 

אלקים אותו לדעת הישנו אוהב את ה' גו' ושומר מצוותיו ושומע בקולו וגו', גם בזה הבחירה נתונה לכל 

אחד מהעשירים, וכמו שנאמר ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב את גו' לקיים בבחירתו, כסיום 

הכתוב, ובחרת בחיים, או ח"ו להיפך.

פשוט אשר אם בעשירים בזהב ובכסף הדברים אמורים, על אחת כמה וכמה - עשירים בכח השפעה 

על הסביבה הקרובה והרחוקה.

ומובן גם כן, אשר כיון שיש מנהיג לבירה זה העולם ואין בו דבר לבטלה, מוכרח ניצול פעיל וחיובי 

של העושר, ואין מספיק כלל וכלל זה שלא ישתמשו בעושר בכיוון בלתי רצוי, כי גם העדר הניצול מפריע 

סדר הבריאה, כיון שענינה אשר כל החלקים שבה צריכים לסייע באופן פעיל לתכלית הכללית והאחידה.

ובטח למותר להדגיש שכוונתי לתכלית האמתית של עמנו עם אלקי אברהם, הכלל והפרט, היא 

חיים על פי תורתנו תורת חיים, תורה תמימה בלי פשרות, שגדלות התורה בזה שגדול תלמוד שמביא לידי 

מעשה, קיום המצוות בפועל בחיי היום-יום שעליהן נאמר וחי בהם.

אתו הסליחה אשר תיכף במכתבי הראשון הנני נוגע בנקודה יסודית זו, ולכאורה אפשר תתעורר 

תמי' אצל כ' האומנם תקותי אשר תביאינה השורות הנ"ל התוצאה המקווה. אבל כמה פירושים בדבר.

הא', חיים אנו בתקופה הרת מאורעות שלפני איזה זמן היו בגדר הנמנעות, וכל המתבונן אפילו 

בהתבוננות קלה רואה על כל צעד ושעל ענינים שהם למעלה מהשכל ומה נאמנו דברי חז"ל אל תפליג לכל 

דבר.

והב', והיא נקודה שאמונתה מוחלטה ומיוסדת היא בתורת החסידות, בביאור התואר שכל אחד 

נפשו שכשמדברים אתו  ותכונת  גנים באר מים חיים", שבטבע כל אחד מישראל  נקרא "מעין  מישראל 

בעניני תורה ומצוות במדה המאקסימלית אין צורך לחדש בו דבר, כי בפנימיותו הרי גם הוא מסכים על 

זה, רק שצריך לסלק אי-שם את הדבר המונע ומעכב ואז נעשה מעין גנים באר מים חיים. כבאר זו הנובעת 

מאלי', ועל פי סגנון הזוהר אפשר להיות זה בשעתא חדא וברגעא חדא.

של  חשוב  מספר  לו  ויש  השפעה  בכח  העליונה  מההשגחה  שחונן  כיון  אשר  עקרית,  נקודה  ועוד 

מושפעים, שחלק מהם גם הם משפיעים ומנהיגים בחוגים מסויימים, הנה אם השורות הנ"ל תביאינה 

איזה שנוי בפועל, הרי זה יתפשט ויוכפל פי כמה על ידי מושפעיו.

והארכתי קצת בנקודות האמורות, במכתב כללי לראש-השנה שהעתק ממנו מוסגר פה, ותקותי 

שגם בזה ימצא ענין.

בכבוד ובברכה.



קלח
   

   
       



ה'תש"נ חה"ס ערב ב"ה,
נ.י. ברוקלין,

תורה שמחת בהקפות המשתתפים כבוד
בתוככי אמן תוב"ב קדשנו עיר בירושלים
תורה בשמחת השמחים ישראל בני עמנו כל
שליט"א - שהם מקום בכל

עמנו כל את ומאחדת מקפת בישראל, התורה ושמחת בתורה ישראל שמחת כפולה שהשמחה בזמן
ונצחי, אמתי באיחוד יחד, גם עתה) (לעת והרחוקים הקרובים

עיר השלימה ירושלים הנצחי, דעמנו הנצחית מלוכה עיר מלך במקדש זו לשמחה מיוחדים ותוכן תוקף
יחדיו, לה שחוברה

בשלימותה, מלך, של פלטרין הקדושה, ארצנו כל בתוככי

- הנצחית בתורתו ככתוב עולם מאלקי עולם, עם קדוש גוי לעמנו עולם בנחלת שניתנו

הקדושה. תורתנו ושלימות העם ושלימות הארץ שלימות

תצא ממנה אשר ישעי' הגאולה נביא וכהבטחת ותפקידה, ליעודה ממש בקרוב ירושלים שתשוב רצון ויהי
ה', ודבר תורה

מכבר כי צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית גאולה ממש עינינו תחזינה ממש בימינו ובמהרה
לרינתי, אזנך הטה תפילתי לפניך תבוא הכתוב) (בלשון

נסים. ונסי נסים נפלאות ואראנו ממש, ומיד תיכף גואלנו והשם

אמתי. ושלום ושמחה תורה לשנת ובתפלה רב בכבוד וחותם בשמחתכםֿשמחתנו המשתתף

שניאורסאהן מנחם

   .לחברים ישראל כל עושה שהיא עיר ה"ו): פ"ג (חגיגה ובירושלמי ג. קכב, תהלים :
 .ו יט, יתרו :

   .ג ב, ישעי' :
  'ע ריש ב כרך נ"ך אוה"ת סע"ב. קעט, זח"ב א. מט, ישעי' עה"פ ומצו"ד פרש"י ראה - ישועה מלשון "ישעי'" כשמו :

ואילך. 343 ע' חי"ח לקו"ש וראה א'נט.
   .נ פח, תהלים :
 .נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך כימי טו) ז, (מיכה כמ"ש :
   .נסים כו' נפלאות שנת תהא הי' "ה'תש"נ": השנה בר"ת :



התש"נ חה"ס ערב ב"ה,
נ.י. ברוקלין,

תורה שמחת בהקפות המשתתפים כבוד
באה"ק אשר כו') (נה"ח חב"ד בכפר
כל בתוככי צדקנו משיח ידי על תובב"א,
תורה בשמחת השמחים ישראל בני אחינו
שליט"א - שהם מקום בכל

עמנו כל את ומאחדת מקפת בישראל, התורה ושמחת בהתורה ישראל שמחת כפולה, שהשמחה בזמן
ונצחי, אמיתי באיחוד יחד, גם עתה) (לעת והרחוקים הקרובים

השנה מרשית בה אלקיך השם עיני תמיד אשר בשלימותה, הקדושה בארצנו זו לשמחה מיוחד ותוכן תוקף
שנה. אחרית ועד

והנגלה הנראה בטוב פלא עושה השם והשגחת בגלוי, הקדושה שתהי' רצון ויהי

הארץ, ושלימות העם שלימות התורה בשלימות - שמו גדול בישראל כי הארץ עמי כל וראו

(בלשון מכבר כי צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית גאולה ממש עינינו תחזינה ממש בימינו ובמהרה
לרינתי, אזנך הטה תפילתי לפניך תבוא הכתוב)

נסים. ונסי נסים נפלאות ואראנו ממש, ומיד תיכף גואלנו והשם

אמיתי. ושלום ושמחה תורה לשנת ובתפלה רב בכבוד וחותם בשמחתכםֿשמחתינו המשתתף

 

   .יב יא, עקב :
  .טו עז, תהלים - הכתוב ל' ע"פ :

   .י כח, תבוא - הכתוב ל' :
  .ב עו, תהלים - הכתוב ל' :

   .נ פח, תהלים :
 .נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך כימי טו) ז, (מיכה כמ"ש :
   .נסים כו' נפלאות שנת תהא הי' "ה'תש"נ": השנה כר"ת :



קלט


התש"נ חה"ס ערב ב"ה,
נ.י. ברוקלין,

תורה שמחת בהקפות המשתתפים כבוד
באה"ק אשר כו') (נה"ח חב"ד בכפר
כל בתוככי צדקנו משיח ידי על תובב"א,
תורה בשמחת השמחים ישראל בני אחינו
שליט"א - שהם מקום בכל

עמנו כל את ומאחדת מקפת בישראל, התורה ושמחת בהתורה ישראל שמחת כפולה, שהשמחה בזמן
ונצחי, אמיתי באיחוד יחד, גם עתה) (לעת והרחוקים הקרובים

השנה מרשית בה אלקיך השם עיני תמיד אשר בשלימותה, הקדושה בארצנו זו לשמחה מיוחד ותוכן תוקף
שנה. אחרית ועד

והנגלה הנראה בטוב פלא עושה השם והשגחת בגלוי, הקדושה שתהי' רצון ויהי

הארץ, ושלימות העם שלימות התורה בשלימות - שמו גדול בישראל כי הארץ עמי כל וראו

(בלשון מכבר כי צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית גאולה ממש עינינו תחזינה ממש בימינו ובמהרה
לרינתי, אזנך הטה תפילתי לפניך תבוא הכתוב)

נסים. ונסי נסים נפלאות ואראנו ממש, ומיד תיכף גואלנו והשם

אמיתי. ושלום ושמחה תורה לשנת ובתפלה רב בכבוד וחותם בשמחתכםֿשמחתינו המשתתף

 

   .יב יא, עקב :
  .טו עז, תהלים - הכתוב ל' ע"פ :

   .י כח, תבוא - הכתוב ל' :
  .ב עו, תהלים - הכתוב ל' :

   .נ פח, תהלים :
 .נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך כימי טו) ז, (מיכה כמ"ש :
   .נסים כו' נפלאות שנת תהא הי' "ה'תש"נ": השנה כר"ת :
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LÓ‰א È Èc ‡˙k ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆
„˜ Ï‡È Èa ˙È ÈÈ„ ‡¿ƒ»«¿»»¿≈ƒ¿»≈√»

:d˙BÓבÈÏ˙‡ ÈÈÓ ÈÈ Ó‡Â ≈«¬«¿»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ
‡Ï È˙‡ ÈÚÓ d˜È B‰Â¿≈¿»≈ƒ≈ƒƒ¿¬ƒ»»
‡Ù„ ‡Ó d‚ ÈÏ˙‡ƒ¿¿ƒƒ¿À¿≈ƒ»¿»»
dÈÈ ˙k ÈLÈc˜ ˙ dÚÂ¿ƒ≈ƒ¿««ƒƒ¿««ƒ≈
:‡Ï ‰È ‡˙ÈB‡ ‡˙‡ BÓƒ∆»»«¿»¿«»»

Ïkג ‡LÏ a Û‡««≈ƒ¿ƒ¿«»»
‡‚a Ï‡È ˙È È‰BLÈc«̃ƒƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿»
ÈacÓ ‡Â ÈÓ ˜‡«≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ«¿ƒ
:ÓÈÓ ÏÚ ÈÏ Ú ˙B¿¬»»»¿ƒ«≈¿»

dÓד ‰LÓ ‡Ï ‰È ‡˙ÈB‡«¿»¿«»»…∆¿»«
:˜ÚÈ ˙LÏ ‡Èה‰Â‰Â ¿À»¿ƒ¿««¬…«¬»

ÈLÈ ˙Lk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡È¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈


(‡)‰a‰ ˙‡Â.B˙BÓ ÈÙÏ.(ספרי)סמּו ¿…«¿»»ƒ¿≈ָ
אימתי?:למיתתֹו עכׁשו, לא ‰()ׁשאם Ó‡Â ְְִִֵֶַַָָָֹ«…«

‡a ÈÈÓ.(שם),מקֹום ׁשל ּבׁשבחֹו ּתחּלה ּפתח ƒƒ«»ְְְִִֶַָָָ
ּובּׁשבח יׂשראל, ׁשל ּבצרכיהם ּפתח ּכ ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואחר

ליׂשראל. זכּות הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ּדרׁשּפתח זה וכל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
עליהם ׁשּתחּול אּלּו הם ּכדאי ּכלֹומר הּוא, ְְֲִֵֵֵֶֶַַָרּצּוי

a‡ּברכה: ÈÈÓ.לקראתם להתיּצביצא ּכׁשּבאּו ְָָƒƒ«»ְְְְִִֵֶַָָָָָ
ּכּלה, ּפני להקּביל הּיֹוצא ּכחתן ההר, ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָּבתחּתית

יט)ׁשּנאמר: למדנּו(שמות האלהים", "לקראת ְְֱֱִִֶֶַַַָָֹ
ּכנגּדם: BÓÏׁשּיצא ÈÚÓ Â.(ספרי)ׁשּפתח ְְֶֶָָָ¿»«ƒ≈ƒ»ֶַָ

רצּו: ולא הּתֹורה, את ׁשּיקּבלּו עׂשו .‰ÚÈÙBלבני ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹƒ«
‡להם: ‰Ó.יׁשמעאל לבני ּופתח ׁשם ׁשהל ֶָ≈«»»ְְִִֵֵֶַַָָָָ

רצּו ולא Ó˙:(שם)ליׂשראל.Â‡˙‰:ׁשּיקּבלּוה, ְְְֶַָָֹ¿»»ְְִֵָ≈ƒ¿…
L„˜.קדׁש מלאכי רבבֹות מקצת ּכּלם,ועּמֹו ולא …∆ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹֹֻ

ּכבֹוד ּכל ׁשּמראה ודם ּבׂשר ּכדר ולא רּבם, ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻולא
חּפתֹו ּביֹום ותפארּתֹו c˙:עׁשרֹו L‡.ׁשהיתה ְְְְְִַָָֻ≈»ְֶָָ

לבנה, אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה ּבאׁש לפניו מאז ְְְְְֵֵֵֵַַָָָָָָָּכתּובה
"אׁש אחר: ּדבר ימינֹו. יד ּכתב ּבּלּוחֹות להם ְְִֵֵֶַַַַַָָָָנתן

האׁש: מּתֹו להם ׁשּנתנּה ּכתרּגּומֹו, ‡Û(‚)ּדת", ְְְִֵֶֶַָָָָָ«
ÈÚ .ּכל הּׁשבטים, את חּבב יתרה חּבה ּגם …≈«ƒְְִִִֵֵֶַַָָָָ

היה לבּדֹו ּבנימין ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָאחד
ליעקב: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשאמר להּולד ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹעתיד

לה) מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל ŒÏk:"ּגֹוי ְְִִִֶֶַָ»

E„Èa ÂÈL„˜.ּכענין אּתֹו, ּגנּוזֹות הּצּדיקים נפׁשֹות ¿…»¿»∆ְְְִִִִַַַָָ
כה)ׁשּנאמר: ּבצרֹור(ש"א צרּורה אדני נפׁש "והיתה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָֹ

:"אלהי ה' את EÏ‚Ïהחּיים k ‰Â.והם ֱִֶֶַַֹ¿≈À¿«¿∆ְֵ
ההר ּתחּתית לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻראּויים
לתֹו התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון ּתּכּו ּבסיני. ,ְְְְְְֲִִֶַַַָֻלרגל

:מרּגלֹותיEÈ˙acÓ ‡È.על עליהם נׂשאּו ְְֶַƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶָֹ
:ּתֹורתEÈ˙acÓ.,ליסֹוד קרֹוב ּבֹו ּכמֹו:הּמ"ם ֶָƒ«¿…∆ְְֵַַָ

ז) אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את (יחזקאל"וּיׁשמע ְִִֵֵֶַַַַָ
אלי',ב) 'מתּדּבר ּכמֹו אלי", מּדּבר את ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ"ואׁשמע

להׁשמיעני מדּבר ׁשהיית מה ,"מּדּברתי" זה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאף
(ציינע ּבלע"ז פורפרליר"ש טיש להם. ְֵֶַַָֹלאמר
נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְִִֵֶָאונטעררעדנוגען).
לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ּבֹו והּמ"ם ,ּדברי ּפי ְְְְִִֵֶֶֶַַַָעל
חּבתן ּבׁשעת אף עּמים", חבב "אף אחר: ּדבר ְִִִִֵֵַַַַַָָָָֹמן.
ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ּפנים להם ׁשהראית האּמֹות ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשל

ּבידם: יׂשראל E„Èa.את ÂÈL„˜ŒÏkצּדיקיהם ּכל ְְִֵֶָָָ»¿…»¿»∆ִֵֶַָ
ואּתה ,מאחרי מׁשּו ולא ּב ּדבקּו ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָֹוטֹוביהם

EÏ‚Ïׁשֹומרם: k ‰Â.מתמּצעים והם ְָ¿≈À¿«¿∆ְְְִִֵַ
:צּל לתחת EÈ˙acÓּומתּכּנסים ‡È.מקּבלים ְְְְִִִַַַƒ»ƒ«¿…∆ְְִַ

ּדבריהם: ואּלה ּבׂשמחה, ודתֹותי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָּגזרֹותי
(„)‰B.היא מֹורׁשה מׁשה, לנּו צּוה אׁשר »ֲִִֶֶָָָָֹ

נעזבּנה: ולא אחזנּוה יעקב, .È‰ÈÂ(‰)לקהּלת ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָֹֹ«¿ƒ
הּוא: ּברּו ÏÓהּקדֹוׁש LÈa.על ּתמיד ַָָƒÀ∆∆ִָֹ
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:Ï‡È„ ‡ËL ‡„Á ‡Ú«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈
BÓe˙‡ו ‡ÓÏÚ ÈÁÏ Ôe‡ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»

È‰Ba ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ ‡Ï ‡Èƒ̇¿»»»¿ƒ«¿¿ƒ
:ÔB‰ÈÓa ÔB‰zÁ‡ז‡„Â «¬«¿¿¿ƒ¿»¿¿»

d˙BÏ ÈÈ Ïa˜ Ó‡Â ‰„e‰ÈÏƒ»«¬««≈¿»¿≈
(‡Á‚‡a) d˜tÓa ‰„e‰È„ƒ»¿ƒ¿≈¿«»»
ÏLÏ dÈ˙z dÚÏe ‡˜Ïƒ¿»»¿«≈»≈ƒ≈ƒ¿»
‡˙eÚt dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»
È‰B„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÂ È‰B‡qÓƒ»¿ƒ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ

:dÏ ÈÂ‰ח‡z Ó‡ ÈÂÏÏe ¬≈≈¿≈ƒ¬«À«»
ÁÎzL‡c ‚Ï ‡zLaÏ‡ ‡e‡Â¿«»«¿∆¿»ƒ¿«¿ƒ¿¿«
‡˙qa È‰B˙Èq Èc Ó„˜ ‡„ÈÁ¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
ÈÓ ÏÚ È‰BzÁa ÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â ‡˙evÓטÏÚc «»¿ƒ¿¿«¿≈»¿«
ÓÈ˜e ÓÈÓ ˙Ó eË È‡ È ‡Ï È‰Be È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Èc ÔÓ eÁ „ Á ‡Ï d‡ ÏÚÂ È‰e‡¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»ƒƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈¿»«¿«≈¿»¿»»


עליהם: ראׁשי.Ûq‡˙‰aמלכּותֹו התאּסף ּבכל ְֲֵֶַ¿ƒ¿«≈ְְִֵֵַָָ
אסיפתם: ל)ּכמֹו.ÈL‡חׁשּבֹון תּׂשא(שמות "ּכי ְֲִֶָָ»≈ְִִָ

אּלּו ראּויין ראׁש", אחר:את ּדבר ׁשאברכם. ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ
וׁשלֹום אחת ּבאגּדה יחד, ּבהתאּספם ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָֻ"ּבהתאּסף",

ּביניהם:ּביניהם מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, הּוא ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
(Â)Ôe‡ ÈÁÈ.:הּזה לעֹולם.ÓÈŒÏ‡Â˙ּבעֹולם ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ָָ

ּבלהה: מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא ÂÈ˙Óהּבא, È‰ÈÂ ְֲִִֵֵֶַַָָָֹƒƒ¿»
tÓ.ּכענין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין נמנין ƒ¿»ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֻ

לה)ׁשּנאמר: ּבני(בראשית וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָ
הּמנין: מן יצא ׁשּלא עׂשר", ׁשנים ÊÂ‡˙(Ê)יעקב ְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹ¿…

‰„e‰ÈÏ.(יא מּפני(מכות לראּובן, יהּודה סמ ƒ»ְְְִִֵֵַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּבידם, קלקּול על הֹודּו (איובׁשּׁשניהם ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָ

ולטו) וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים א"אׁשר ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָֹ
ּבתֹוכם",עבר צב)זר ׁשּכל(ב"ק רּבֹותינּו ּפרׁשּו ועֹוד ְְְֵֵֶַַָָָָ

יהּודה עצמֹות היּו ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָמ'
ׁשּנאמר: עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמתּגלּגלין

מד) אמר(בראשית הּימים", ּכל לאבי ְְִִִַַָָָָָָ"וחטאתי
ׁשּיֹודה? לראּובן ּגרם 'מי וכּו''מׁשה: ÚÓL:יהּודה ְְְִִֵֶֶֶַָָֹ¿«

‰„e‰È ÏB˜ מּפני.‰' ואסא ּוׁשלמה, ּדוד, ּתפּלת ¿»ְְְְִִִֵַָָָֹֹ
מּפני וחזקּיה העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָהּכּוׁשים,

e‡Èzסנחריב: BÚŒÏ‡Â.מּפני לׁשלֹום ְִֵַ¿∆«¿ƒ∆ְְִֵָ
הּמלחמה): מן אחרים: (ספרים הּמלחמה ÂÈ„È ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָ»»»

BÏ.:נקמתֹו וינקמּו ריבֹו È‰z‰יריבּו ÂÈvÓ ÊÚÂ. ְְְְִִִִָָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆
ּגלעד: רמֹות מלחמת על התּפּלל, יהֹוׁשפט ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָעל

יח) אחר:(דה"ב ּדבר עזרֹו". וה' יהֹוׁשפט, ְְֲִֵַַַַָָָָָ"וּיזעק
יהּודה", קֹול ה' ּברכה(ספרי)"ׁשמע רמז ּכאן ְְְַַָָָָָ

יהּודה. ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו ּכׁשחּלקּולׁשמעֹון ואף ְְְְְְְִִִִֶֶַָָ
יהּודה, ׁשל ּגֹורלֹו מּתֹו ׁשמעֹון נטל יׂשראל, ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָארץ

יט)ׁשּנאמר: ּבני(יהושע נחלת יהּודה ּבני "מחבל ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
עצמֹו? ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה (ּומּפני ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹׁשמעֹון".
ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה מה על עליו ּבלּבֹו ְִִִֶֶַַַָָָָָָָָׁשהיה

ּתהּלים) צ]:ּבאּגדת ‡Ó(Á)[מזמור ÈÂÏÏe.ועל ְְִִַַָ¿≈ƒ»«ְַ
אמר: Èe‡Âלוי Èz.ׁשכינה מדּבר:ּכלּפי הּוא ִֵַָÀ∆¿∆ְְְִֵֵַַָ

‰qÓa B˙Èq L‡.ׁשאר עם נתלֹוננּו ׁשּלא ¬∆ƒƒ¿«»ְְְִִֶָֹ
B‚Âהּמּלינים: e‰Èz.':אחר ּדבר ּכתרּגּומֹו. ִִַַ¿ƒ≈¿ְְֵַַָָ

לבא לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹ"ּתריבהּו
אמר:ּבעלילה, מׁשה כ)אם נא(במדבר "ׁשמעּו ְֲִִִֶַַָָָֹ

עׂשּו?: מה ּומרים אהרן ‰‡Ó(Ë)הּמֹורים", ְֲִִֶַַָָֹ»…≈
ÂÈ˙È‡ ‡Ï B‡Ïe ÂÈ‡Ï.ּבעגל ּכׁשחטאּו ¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְֵֶֶָָ

לב)ואמרּתי: ּכל(שמות אלי נאספּו אלי", לה' "מי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
והּוא אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַֹּבני
וכן ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָמּיׂשראל,
מאביו, ואחיו מּמׁש, אביו לפרׁש אפׁשר ואי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָעׂשּו.
לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹוכן
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:Ï‡È„ ‡ËL ‡„Á ‡Ú«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈
BÓe˙‡ו ‡ÓÏÚ ÈÁÏ Ôe‡ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»

È‰Ba ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ ‡Ï ‡Èƒ̇¿»»»¿ƒ«¿¿ƒ
:ÔB‰ÈÓa ÔB‰zÁ‡ז‡„Â «¬«¿¿¿ƒ¿»¿¿»

d˙BÏ ÈÈ Ïa˜ Ó‡Â ‰„e‰ÈÏƒ»«¬««≈¿»¿≈
(‡Á‚‡a) d˜tÓa ‰„e‰È„ƒ»¿ƒ¿≈¿«»»
ÏLÏ dÈ˙z dÚÏe ‡˜Ïƒ¿»»¿«≈»≈ƒ≈ƒ¿»
‡˙eÚt dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»
È‰B„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÂ È‰B‡qÓƒ»¿ƒ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ

:dÏ ÈÂ‰ח‡z Ó‡ ÈÂÏÏe ¬≈≈¿≈ƒ¬«À«»
ÁÎzL‡c ‚Ï ‡zLaÏ‡ ‡e‡Â¿«»«¿∆¿»ƒ¿«¿ƒ¿¿«
‡˙qa È‰B˙Èq Èc Ó„˜ ‡„ÈÁ¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
ÈÓ ÏÚ È‰BzÁa ÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â ‡˙evÓטÏÚc «»¿ƒ¿¿«¿≈»¿«
ÓÈ˜e ÓÈÓ ˙Ó eË È‡ È ‡Ï È‰Be È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Èc ÔÓ eÁ „ Á ‡Ï d‡ ÏÚÂ È‰e‡¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»ƒƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈¿»«¿«≈¿»¿»»


עליהם: ראׁשי.Ûq‡˙‰aמלכּותֹו התאּסף ּבכל ְֲֵֶַ¿ƒ¿«≈ְְִֵֵַָָ
אסיפתם: ל)ּכמֹו.ÈL‡חׁשּבֹון תּׂשא(שמות "ּכי ְֲִֶָָ»≈ְִִָ

אּלּו ראּויין ראׁש", אחר:את ּדבר ׁשאברכם. ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ
וׁשלֹום אחת ּבאגּדה יחד, ּבהתאּספם ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָֻ"ּבהתאּסף",

ּביניהם:ּביניהם מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, הּוא ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
(Â)Ôe‡ ÈÁÈ.:הּזה לעֹולם.ÓÈŒÏ‡Â˙ּבעֹולם ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ָָ

ּבלהה: מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא ÂÈ˙Óהּבא, È‰ÈÂ ְֲִִֵֵֶַַָָָֹƒƒ¿»
tÓ.ּכענין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין נמנין ƒ¿»ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֻ

לה)ׁשּנאמר: ּבני(בראשית וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָ
הּמנין: מן יצא ׁשּלא עׂשר", ׁשנים ÊÂ‡˙(Ê)יעקב ְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹ¿…

‰„e‰ÈÏ.(יא מּפני(מכות לראּובן, יהּודה סמ ƒ»ְְְִִֵֵַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּבידם, קלקּול על הֹודּו (איובׁשּׁשניהם ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָ

ולטו) וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים א"אׁשר ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָֹ
ּבתֹוכם",עבר צב)זר ׁשּכל(ב"ק רּבֹותינּו ּפרׁשּו ועֹוד ְְְֵֵֶַַָָָָ

יהּודה עצמֹות היּו ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָמ'
ׁשּנאמר: עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמתּגלּגלין

מד) אמר(בראשית הּימים", ּכל לאבי ְְִִִַַָָָָָָ"וחטאתי
ׁשּיֹודה? לראּובן ּגרם 'מי וכּו''מׁשה: ÚÓL:יהּודה ְְְִִֵֶֶֶַָָֹ¿«

‰„e‰È ÏB˜ מּפני.‰' ואסא ּוׁשלמה, ּדוד, ּתפּלת ¿»ְְְְִִִֵַָָָֹֹ
מּפני וחזקּיה העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָהּכּוׁשים,

e‡Èzסנחריב: BÚŒÏ‡Â.מּפני לׁשלֹום ְִֵַ¿∆«¿ƒ∆ְְִֵָ
הּמלחמה): מן אחרים: (ספרים הּמלחמה ÂÈ„È ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָ»»»

BÏ.:נקמתֹו וינקמּו ריבֹו È‰z‰יריבּו ÂÈvÓ ÊÚÂ. ְְְְִִִִָָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆
ּגלעד: רמֹות מלחמת על התּפּלל, יהֹוׁשפט ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָעל

יח) אחר:(דה"ב ּדבר עזרֹו". וה' יהֹוׁשפט, ְְֲִֵַַַַָָָָָ"וּיזעק
יהּודה", קֹול ה' ּברכה(ספרי)"ׁשמע רמז ּכאן ְְְַַָָָָָ

יהּודה. ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו ּכׁשחּלקּולׁשמעֹון ואף ְְְְְְְִִִִֶֶַָָ
יהּודה, ׁשל ּגֹורלֹו מּתֹו ׁשמעֹון נטל יׂשראל, ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָארץ

יט)ׁשּנאמר: ּבני(יהושע נחלת יהּודה ּבני "מחבל ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
עצמֹו? ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה (ּומּפני ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹׁשמעֹון".
ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה מה על עליו ּבלּבֹו ְִִִֶֶַַַָָָָָָָָׁשהיה

ּתהּלים) צ]:ּבאּגדת ‡Ó(Á)[מזמור ÈÂÏÏe.ועל ְְִִַַָ¿≈ƒ»«ְַ
אמר: Èe‡Âלוי Èz.ׁשכינה מדּבר:ּכלּפי הּוא ִֵַָÀ∆¿∆ְְְִֵֵַַָ

‰qÓa B˙Èq L‡.ׁשאר עם נתלֹוננּו ׁשּלא ¬∆ƒƒ¿«»ְְְִִֶָֹ
B‚Âהּמּלינים: e‰Èz.':אחר ּדבר ּכתרּגּומֹו. ִִַַ¿ƒ≈¿ְְֵַַָָ

לבא לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹ"ּתריבהּו
אמר:ּבעלילה, מׁשה כ)אם נא(במדבר "ׁשמעּו ְֲִִִֶַַָָָֹ

עׂשּו?: מה ּומרים אהרן ‰‡Ó(Ë)הּמֹורים", ְֲִִֶַַָָֹ»…≈
ÂÈ˙È‡ ‡Ï B‡Ïe ÂÈ‡Ï.ּבעגל ּכׁשחטאּו ¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְֵֶֶָָ

לב)ואמרּתי: ּכל(שמות אלי נאספּו אלי", לה' "מי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
והּוא אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַֹּבני
וכן ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָמּיׂשראל,
מאביו, ואחיו מּמׁש, אביו לפרׁש אפׁשר ואי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָעׂשּו.
לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹוכן
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:eiL‡ ‡ÏיÔÈl‡ ÔÈLk »«¿ƒ»¿ƒƒ≈
ÈB‡Â ˜ÚÈÏ ÈÈ ÔeÙlÈ¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»

Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡ÈÏÔÈÓÒea ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ
:Áa„Ó ÏÚ ‡ÂÚÏ ÈÓ‚e Ó„√̃»»¿ƒ¿«¬»««¿¿»

È‰B„Èיא Ôa˜Â È‰BÒÎ ÈÈ a»≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ
‡Á z ‡ÂÚa Ïa˜z¿««¿«¬»¿««¿»
‡Ï„ È‰B„ ÈÏÚ„e È‰B‡Ò„¿»¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ¿»

:ÔeÓe˜Èיב‡ÓÈÁ Ó‡ ÔÓÈÏ ¿¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»
Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ ÔÁÏ ÈLÈ ÈÈ„«¿»ƒ¿≈¿»¿»¬ƒ¿ƒ»≈
ÈLz Ú‡e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ¬ƒ»»¿«¿≈ƒ¿≈

:‡zÎLיג‡ÎÓ Ó‡ ÛÒBÈÏe ¿ƒ¿»¿≈¬«¿»»»
ÔÈ‚Ó ‡„Ú Ú‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»«¿≈»¿»«¿»ƒ
ÈÚeanÓe ‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»ƒ«≈
ÈÓÚnÓ Ô‚ ÔÈÓB‰e ÔÂÈÚ≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈

:ÚlÓ ‡Ú‡ידÔÈ‚Ó ‡„ÚÂ «¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»ƒ
:ÁÈa ÁÈ LÈÓ ÔÈ‚Ó ‡„ÚÂ ‡LÓL ÏeÈÓ ÔÏÏÚÂטו:Ô˜ÒÙ ‡Ï ÔÓ ehÓe ‡iÈka ‡ieË LÈÓe «¬»»ƒƒ¿»¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»»¿»


ׁשּנאמר: מהם, אחד לוי":(שם)חטא ּבני Èk"ּכל ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָƒ

Ó‡ eÓL.ל יהיה אחרים:לא אלהים »¿ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ
eÈ Èe.ׁשּנֹולדּו ׁשאֹותם מילה, ּברית ¿ƒ¿ƒ¿…ְְִִֶֶָָ

היּו והם ּבניהם, את מלּו לא יׂשראל ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבּמדּבר
אֹותם אחרים: (ספרים ּבניהם את ּומלין ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָמּולין
והם ּבניהם, את מלּו לא ׁשּיׂשראל ּבּמדּבר, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּנֹולדּו

מּולין): ÈËLÓ(È)היּו eBÈ.ראּויין:לכ אּלּו ִָƒ¿»∆ְְִֵָ
ÏÈÏÎÂ.:עֹולה(‡È)ÂÈÓ˜ ÌÈÓ ÁÓ.מחץ ¿»ƒָ¿«»¿«ƒ»»ְַ

מתנים, מּכת ׁשּנאמר:קמיו סט)ּכענין (תהלים ְְֱִִֶֶַַַַָָָָָ
הּכהּנה על הּמעֹוררין ועל המעד", ּתמיד ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻ"ּומתניהם
ּובניו חׁשמֹונאי ׁשעתידין ראה אחר: ּדבר ּכן. ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאמר
לפי עליהם, והתּפּלל ּכֹוכבים, עֹובדי עם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָלהּלחם
ּכנגד ואלעזר חׁשמֹונאי ּבני י"ב מּועטים: ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהיּו
ידיו ּופעל חילֹו ה' ּבר" נאמר: לכ רבבֹות. ְְֱֵֵֶַַַָָָָָָֹּכּמה

ÔeÓe˜ÈŒÔÓּתרצה": ÂÈ‡Óe.ּומׂשנאיו קמיו מחץ ְִֶ¿«¿»ƒ¿ְְְַַָָָ
ּתקּומה: להם ‡Ó(È)מהיֹות ÔÓÈÏ.לפי ְְִֶָָ¿ƒ¿»ƒ»«ְִ

ּבבנין ּבנימין וׁשל הּקרּבנֹות ּבעבֹודת לוי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּברּכת
לזה, זה סמכן ּבחלקֹו, הּמקּדׁש יֹוסףּבית וסמ ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבחלקֹו, ּבנּוי היה ׁשילה מׁשּכן הּוא ׁשאף ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹאחריו
עח)ׁשּנאמר: ּולפי(שם וגֹו'", יֹוסף ּבאהל "וּימאס ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַֹ

ּבנימין הקּדים לכ מּׁשילה, חביב עֹולמים ְְְִִִִִִִִֵֶָָָָֹׁשּבית
ÂÈÏÚליֹוסף: ÛÙÁ.:עליו ּומגן אֹותֹו מכּסה ְֵ…≈»»ְֵֵֶַָָ

ÌBi‰ŒÏk.ׁשרתה לא ירּוׁשלים, מּׁשּנבחרה לעֹולם. »«ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹ
אחר: ּבמקֹום ÔÎLׁשכינה ÂÈÙk ÔÈe.ארצֹו ּבגבּה ְְִֵַָָ≈¿≈»»≈ְְַַֹ

מעין אּמה כ"ג ׁשּנמּו אּלא ּבנּוי, הּמקּדׁש ּבית ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהיה
ּכדאיתא לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה וׁשם ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָעיטם,
מּׁשּום ּפּורתא', ּביּה נחתי 'אמרי קדׁשים: ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָּבׁשחיטת
ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו "ּובין ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָּדכתיב:

מּכתפיו: ‡B(È‚)יֹותר ‰ ÎÓ.היתה ׁשּלא ְִֵֵָ¿…∆∆«¿ְֶָָֹ
ׁשל ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָּבנחלת

ּומתק:.nÓ‚„יֹוסף: עדנים .ÌB‰zÓeלׁשֹון ֵƒ∆∆ְֲִֶֶָƒ¿
אּתה מּלמּטה. אֹותּה ּומלחלח עֹולה ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָׁשהּתהֹום

הּׁשבטים ּבכל ּברכתֹומֹוצא מעין מׁשה, ׁשל ּברכתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
יעקב: LÓL(È„)ׁשל ‡ez „‚nÓe.ׁשהיתה ֲֶַֹƒ∆∆¿…»∆ְֶָָ

הּפרֹות ּוממּתקת לחּמה, ּפתּוחה L:ארצֹו ְְְֵֶֶַַַַַָָ∆∆
ÌÈÁÈ.:הן ואּלּו מבּׁשלּתן, ׁשהּלבנה ּפרֹות יׁש ¿»ƒְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָ

ירחים", "ּגרׁש אחר: ּדבר ּודלּועין. ְְִִִִֵֶֶַָָָקּׁשּואין
מחדׁש ּומֹוציאה מגרׁשת לחדׁש:ׁשהארץ ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹ

(ÂË)Ì„˜ŒÈ‰ L‡Óe.מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְִֵֵֶֶֹ
ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה הּפרֹות, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּבּׁשּול
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Ïטז ÈÚ ‡ÏÓ ‡Ú‡ Óƒ«¿»¿»«»≈≈
‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓL Lƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«»¿«…∆
È‡ Ïk ÈÈ ‡Ò‡ ÈÏ‡ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»ƒ≈
‡LÈ ‡iÏ ÒBÈ„ ‡LÈÏ¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»

:È‰BÁ‡„יז‡ÂÈÊ È‰B„ ‡ «¬ƒ«»ƒ¿ƒƒ»
Ì„Ó Ï ‡„ÈÚ‡  Ï≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»≈ƒ√»
 ÏÈ ‡ÓÂ ‡˜»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈
ÌÈÙ‡ È„ ‡Â ‡Â ‡Ú‡«¿»¿ƒƒ¿»»¿≈∆¿«ƒ
:‰Ó È„ ‡iÙÏ‡ ‡Â¿ƒ«¿«»¿≈¿«∆

ÏÊיח È„Á Ó‡ ÏÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À
ÈÏÚ ÏÚ ‡˜ ‡Á‡Ï ˜Ó¿ƒ¿»«¬»»¿»»««¬≈
„ÚÓÏ ‰Ó ÈÂ „¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»¿∆¿«

:ÌÏLÈ ‡i„ÚBÓ ÈÓÊיטÈL„˜ Ò ÒkÈ n LkÈ ‡L˜Ó È ËÏ Ï‡È„ ‡iËL ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ


ּבריאתן ׁשּקדמה מּגיד אחר: ּדבר לׁשארּפרֹותיהם. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ÌÏBÚהרים: BÚ.לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ִָƒ¿»ְְֵָָָ
הּגׁשמים: מעצר ּפֹוסקֹות ÈL(ÊË)ואינן B ְְְִֵֵֶַָָֹ¿…¿ƒ

‰Ò.מרצֹונֹו מברכת ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿∆ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַֹ
עלי הּנגלה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל רּוחֹו ְְִֶַַַַַָָָָונחת

ּבּסנה: רצֹון.Bּתחּלה ּכל וכן ּופּיּוס, רּוח נחת ְְִֶַָ¿ְִֵַַַָָ
יֹוסףּבר.‡B‰ׁשּבּמקרא: לראׁש זֹו ÈÊ:כה ְִֶַָ»»ְְֵָָֹ¿ƒ

ÂÈÁ‡.:ּבמכירתֹו מאחיו B(ÊÈ)ׁשהפרׁש ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ¿
BBL.,ּומלכּות ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא ּבכֹור ְְְְֵֶַָֻיׁש

פט)ׁשּנאמר: וכן:(תהלים אּתנהּו", ּבכֹור אני "אף ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָ
ד) יׂשראל":(שמות ּבכֹורי הּיֹוצא.B"ּבני מל ְְְִִִֵָ¿ֵֶֶַ

יהֹוׁשע: והּוא ּכׁשֹור.BBLמּמּנּו, קׁשה ׁשּכחֹו ְְְִֶֶֶַָֹֻ
מלכים: ּכּמה BÏלכּבׁש „‰.:ׁשּנאמר לֹו, נתּון ְְִִַָָֹ»»ֱֶֶַָ

כז) עליו":(במדבר מהֹוד Ì‡"ונתּתה È˜Â ְְֵַָָָָ¿«¿≈¿≈
ÂÈ˜.ראם אבל נאֹות, קרניו ואין קׁשה, ּכחֹו ׁשֹור «¿»ְְְֲֵֵֶַָָָָֹ

ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ואין נאֹות ְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻקרניו
ראם: קרני ויֹופי ואחד.‡‡ÈÒÙׁשֹור, ׁשלׁשים ְְְִֵֵַ«¿≈»∆ְְִֶָֹ

היּו? יׂשראל מארץ ׁשּכּלם אפׁשר איןמלכים, אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ
ואחּזה ּפלטרין לֹו קנה ׁשּלא וׁשלטֹון, מל ּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻל
ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה יׂשראל, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻּבארץ

ג) צבאֹות(ירמיה צבי Bּגֹוים":"נחלת Ì‰Â ְְֲִִִַַ¿≈ƒ¿
ÌÈÙ‡.יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם הּמנּגחים אֹותם ∆¿«ƒְְְִֵֶַַַָָָָָֻֻ

מאפרים: Ó‰ׁשּבא ÈÙÏ‡ Ì‰Â.האלפים הם ְִֵֶֶַָ¿≈«¿≈¿«∆ֲִֵָָ

ׁשּנאמר: ּבמדין, ּגדעֹון ח)ׁשהרג "וזבח(שופטים ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָ
וגֹו' ּבקרקר ‡Ó(ÁÈ)":וצלמנע ÏÊÏÂ.אּלּו ְְְְְַַַָֻ¿ƒ¿À»«ֵ

דן ּגד זבּולן ּבאחרֹונה: ׁשּבר ׁשבטים ְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָֻחמׁשה
ּולהגּבירם, לחּזקם ׁשמֹותיהם ּכפל ואׁשר, ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָנפּתלי
ׁשהֹולי הם הם הּׁשבטים, ׁשּבכל חּלׁשים ׁשהיּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלפי

ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני מז)יֹוסף "ּומקצה(בראשית ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַֹ
חּלׁשים ׁשנראים לפי אנׁשים", חמּׁשה לקח ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָאחיו

מלחמּתֹו ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ÏÊ:ולא ÁÓ ְְְִִֵַָָָֹ¿«¿À
ÈÏ‰‡ ÈÂ ‡.עׂשּוזבּולּון ויּׂששכר ¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְְִָָָ

ויֹוצא יׁשּכן", יּמים לחֹוף "זבּולן ְְְְִִֵַָֹֻֻׁשּתפּות:
ׁשל ּפיו לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָלפרקמטיא
לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם ְְְְְִִִִֵַָָָָיּׂששכר,
על יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, זבּולּון ְְְִִִִֶֶַָָָָָהקּדים

היתה: זבּולּון ‡ידי ÏÊ ÁÓ.הצלח ְְְֵָָ¿«¿À¿≈∆ְַַ
לסחֹורה: ּבצאתÈÂ.אהלי ּביׁשיבת הצלח ְְְִֵָ¿ƒ»»ְִִֶַַַָֹ

ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ליׁשב ְְְְֳִִִֵֵֵַַַָָָֹלּתֹורה,
יב)ׁשּנאמר: ּבינה(דה"א יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָ

היּו סנהדראֹות ראׁשי מאתים", ראׁשיהם ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלעּתים,
ועּבּוריהם: עּתיהם קביעת ּפי ועל ,ּבכ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָעֹוסקים

(ËÈ)ÌÈnÚ.:יׂשראל ׁשבטי להר.‰‡˜Èׁשל «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְַ
יאספּו. היא,הּמֹורּיה קריאה ידי על אסיפה ּכל ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ

זבחיֿצדק: ּברגלים יזּבחּו ÌÈnÈוׁשם ÚÙL Èk ְְְְְִִִֵֶֶָָָƒ∆««ƒ
˜ÈÈ.לעסק ּפנאי להם ויהא ּוזבּולּון, יּׂששכר ƒ»ְְֲִִֵֶַַָָָֹ
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Ïטז ÈÚ ‡ÏÓ ‡Ú‡ Óƒ«¿»¿»«»≈≈
‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓL Lƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«»¿«…∆
È‡ Ïk ÈÈ ‡Ò‡ ÈÏ‡ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»ƒ≈
‡LÈ ‡iÏ ÒBÈ„ ‡LÈÏ¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»

:È‰BÁ‡„יז‡ÂÈÊ È‰B„ ‡ «¬ƒ«»ƒ¿ƒƒ»
Ì„Ó Ï ‡„ÈÚ‡  Ï≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»≈ƒ√»
 ÏÈ ‡ÓÂ ‡˜»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈
ÌÈÙ‡ È„ ‡Â ‡Â ‡Ú‡«¿»¿ƒƒ¿»»¿≈∆¿«ƒ
:‰Ó È„ ‡iÙÏ‡ ‡Â¿ƒ«¿«»¿≈¿«∆

ÏÊיח È„Á Ó‡ ÏÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À
ÈÏÚ ÏÚ ‡˜ ‡Á‡Ï ˜Ó¿ƒ¿»«¬»»¿»»««¬≈
„ÚÓÏ ‰Ó ÈÂ „¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»¿∆¿«

:ÌÏLÈ ‡i„ÚBÓ ÈÓÊיטÈL„˜ Ò ÒkÈ n LkÈ ‡L˜Ó È ËÏ Ï‡È„ ‡iËL ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ


ּבריאתן ׁשּקדמה מּגיד אחר: ּדבר לׁשארּפרֹותיהם. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ÌÏBÚהרים: BÚ.לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ִָƒ¿»ְְֵָָָ
הּגׁשמים: מעצר ּפֹוסקֹות ÈL(ÊË)ואינן B ְְְִֵֵֶַָָֹ¿…¿ƒ

‰Ò.מרצֹונֹו מברכת ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿∆ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַֹ
עלי הּנגלה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל רּוחֹו ְְִֶַַַַַָָָָונחת

ּבּסנה: רצֹון.Bּתחּלה ּכל וכן ּופּיּוס, רּוח נחת ְְִֶַָ¿ְִֵַַַָָ
יֹוסףּבר.‡B‰ׁשּבּמקרא: לראׁש זֹו ÈÊ:כה ְִֶַָ»»ְְֵָָֹ¿ƒ

ÂÈÁ‡.:ּבמכירתֹו מאחיו B(ÊÈ)ׁשהפרׁש ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ¿
BBL.,ּומלכּות ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא ּבכֹור ְְְְֵֶַָֻיׁש

פט)ׁשּנאמר: וכן:(תהלים אּתנהּו", ּבכֹור אני "אף ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָ
ד) יׂשראל":(שמות ּבכֹורי הּיֹוצא.B"ּבני מל ְְְִִִֵָ¿ֵֶֶַ

יהֹוׁשע: והּוא ּכׁשֹור.BBLמּמּנּו, קׁשה ׁשּכחֹו ְְְִֶֶֶַָֹֻ
מלכים: ּכּמה BÏלכּבׁש „‰.:ׁשּנאמר לֹו, נתּון ְְִִַָָֹ»»ֱֶֶַָ

כז) עליו":(במדבר מהֹוד Ì‡"ונתּתה È˜Â ְְֵַָָָָ¿«¿≈¿≈
ÂÈ˜.ראם אבל נאֹות, קרניו ואין קׁשה, ּכחֹו ׁשֹור «¿»ְְְֲֵֵֶַָָָָֹ

ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ואין נאֹות ְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻקרניו
ראם: קרני ויֹופי ואחד.‡‡ÈÒÙׁשֹור, ׁשלׁשים ְְְִֵֵַ«¿≈»∆ְְִֶָֹ

היּו? יׂשראל מארץ ׁשּכּלם אפׁשר איןמלכים, אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ
ואחּזה ּפלטרין לֹו קנה ׁשּלא וׁשלטֹון, מל ּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻל
ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה יׂשראל, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻּבארץ

ג) צבאֹות(ירמיה צבי Bּגֹוים":"נחלת Ì‰Â ְְֲִִִַַ¿≈ƒ¿
ÌÈÙ‡.יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם הּמנּגחים אֹותם ∆¿«ƒְְְִֵֶַַַָָָָָֻֻ

מאפרים: Ó‰ׁשּבא ÈÙÏ‡ Ì‰Â.האלפים הם ְִֵֶֶַָ¿≈«¿≈¿«∆ֲִֵָָ

ׁשּנאמר: ּבמדין, ּגדעֹון ח)ׁשהרג "וזבח(שופטים ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָ
וגֹו' ּבקרקר ‡Ó(ÁÈ)":וצלמנע ÏÊÏÂ.אּלּו ְְְְְַַַָֻ¿ƒ¿À»«ֵ

דן ּגד זבּולן ּבאחרֹונה: ׁשּבר ׁשבטים ְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָֻחמׁשה
ּולהגּבירם, לחּזקם ׁשמֹותיהם ּכפל ואׁשר, ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָנפּתלי
ׁשהֹולי הם הם הּׁשבטים, ׁשּבכל חּלׁשים ׁשהיּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלפי

ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני מז)יֹוסף "ּומקצה(בראשית ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַֹ
חּלׁשים ׁשנראים לפי אנׁשים", חמּׁשה לקח ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָאחיו

מלחמּתֹו ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ÏÊ:ולא ÁÓ ְְְִִֵַָָָֹ¿«¿À
ÈÏ‰‡ ÈÂ ‡.עׂשּוזבּולּון ויּׂששכר ¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְְִָָָ

ויֹוצא יׁשּכן", יּמים לחֹוף "זבּולן ְְְְִִֵַָֹֻֻׁשּתפּות:
ׁשל ּפיו לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָלפרקמטיא
לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם ְְְְְִִִִֵַָָָָיּׂששכר,
על יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, זבּולּון ְְְִִִִֶֶַָָָָָהקּדים

היתה: זבּולּון ‡ידי ÏÊ ÁÓ.הצלח ְְְֵָָ¿«¿À¿≈∆ְַַ
לסחֹורה: ּבצאתÈÂ.אהלי ּביׁשיבת הצלח ְְְִֵָ¿ƒ»»ְִִֶַַַָֹ

ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ליׁשב ְְְְֳִִִֵֵֵַַַָָָֹלּתֹורה,
יב)ׁשּנאמר: ּבינה(דה"א יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָ

היּו סנהדראֹות ראׁשי מאתים", ראׁשיהם ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלעּתים,
ועּבּוריהם: עּתיהם קביעת ּפי ועל ,ּבכ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָעֹוסקים

(ËÈ)ÌÈnÚ.:יׂשראל ׁשבטי להר.‰‡˜Èׁשל «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְַ
יאספּו. היא,הּמֹורּיה קריאה ידי על אסיפה ּכל ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ

זבחיֿצדק: ּברגלים יזּבחּו ÌÈnÈוׁשם ÚÙL Èk ְְְְְִִִֵֶֶָָָƒ∆««ƒ
˜ÈÈ.לעסק ּפנאי להם ויהא ּוזבּולּון, יּׂששכר ƒ»ְְֲִִֵֶַַָָָֹ
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ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ È‡ ‡ÂÚÏ¿«¬»¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿
‡ÈÏ˙Ó ‡ÏÁ ‡ÓÓ„ ‡ÓÈÒÂ¿ƒ»¿ƒ«¿»¿»»ƒ¿«¿»

:ÔB‰ÏכÈÙ‡ Èa Ó‡ „Ïe ¿¿»¬«¿ƒ«¿≈
ÔÈBÏL ÏB˜ÈÂ ÈL ‡˙ÈÏk „Ï¿»¿≈»»≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:ÔÈÎÏÓ ÌÚכאÏa˜˙‡Â ƒ«¿ƒ¿ƒ¿«≈
Ô˙ È‡ ÏÈ ‡˙Ó„˜a¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
‡a ‡ÙÒ ‰LÓ ÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»

˜ Ï‡NÈ„ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â È ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈¿«
„Ú ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡Ú LÈa¿≈«»«¿»√»¿»¬«

:Ï‡NÈ ÌÚ È‰BÈ„ÂכבÔ„Ïe ¿ƒƒƒƒ¿»≈¿»
Ú‡ ÔÂÈ‡ ek È Ô Ó‡¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈


ÏBÁּבּתֹורה: ÈeÓ ÈÙNe.(מגילה)טמּוני ּכּסּוי ַָ¿À≈¿≈ְִֵ

טרית, ּוזכּוכיתחֹול: הּיםוחּלזֹון מן הּיֹוצאים לבנה ְְְְִִִִִַַָָָָָ
ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ׁשל ּובחלקֹו החֹול, ְְְְִִֶֶַָָָָּומן

מגּלה: ּבמּסכת ה)ׁשאמרּו עם(שופטים "זבּולּון ְְְְִֶֶֶַַָָ
ׂשדה, מרֹומי על ּדנפּתלי מּׁשּום למּות", נפׁשֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָחרף
ׂשדֹות נתּת לאחי חלקֹו: על זבּולּון מתרעם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשהיה

וכּו': ׁשּנאמר:.ÈÙNeּוכרמים ּכמֹו ּכּסּוי, לׁשֹון ְְִָ¿À≈ְְֱִֶֶַ
ו) הּבית",(מ"א את ז)"וּיסּפן ּבארז",(שם "וספּון ְְְִִֶֶֶַַַָֹ

ּבכּסּוי)ותרּגּומֹו: אחרים: (ספרים ּבכּיּורי 'ּומטלל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָ
ידי על הרֿיקראּו", "עּמים אחר: ּדבר ְְְִִֵֵַַַַַָָָָארזא'.
ּבאים ּכֹוכבים עֹובדי ּתּגרי זבּולּון, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּפרקמטיא
אֹומרים: והם הּספר, על עֹומד והּוא ארצֹו, ְְְְְִֵֵֶַַַָאל
ונראה ירּוׁשלים, עד נל ּכאן, עד ונצטערנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָהֹואיל
רֹואים והם ּמעׂשיה, ּומה זֹו אּמה ׁשל ּיראתּה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻמה
מאכל ואֹוכלים אחד לאלּה עֹובדים יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּכל
לא זה ׁשל אלהּות ּכֹוכבים, ׁשהעֹובדי לפי ְְֱִִֵֶֶֶֶָָָֹֹאחד,
ׁשל ּכמאכלֹו לא זה ׁשל ּומאכלֹו זה, ׁשל ְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּכאלהּות
ּומתּגּירין ּכזּו ּכׁשרה אּומה אין אֹומרים והם ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָזה,

זבחיֿצדק": יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ÚÙLׁשם, Èk ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָƒ∆«
e˜ÈÈ ÌÈÈ.ממֹון להם נֹותן הּים ויּׂששכר זבּולּון «ƒƒ»ְְִֵֶַָָָָָ

„(Î)ּבׁשפע: ÈÁÓ ea.ׁשהיה מלּמד ְֶַ»«¿ƒ»ְֵֶַָָ
מזרח: ּכלּפי והֹול מרחיב ּגד ׁשל ÈÏk‡ּתחּומֹו ְְְְְִִֵֵֶַַָָ¿»ƒ

ÔÎL..לּספר סמּו ׁשהיה נמׁשללפי לפיכ »≈ְְְְִִִֶַַָָָָָ
להיֹות צריכים לּספר הּסמּוכים ׁשּכל ְְְְֲִִִִֶַַַָָָּבאריֹות,

‡Œ˜„˜„ּגּבֹורים: ÚBÊ Â.היּו הרּוגיהן ִִ¿»«¿««»¿…ֲֵֶָ
אחת: ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים ְְְִִִִַַַַַָָָֹנּכרין,

(‡Î)BÏ ˙ÈL‡ ‡iÂ.ּבארץ חלק לֹו ליּתן ראה ««¿≈ƒְִֵֵֶֶֶָָ
הארץ: ּכּבּוׁש ראׁשית ׁשהיא ועֹוג, ÌLŒÈkסיחֹון ְִִִִֵֶֶָָƒ»

˜˜ÁÓ ˙˜ÏÁ.חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע ּכי ∆¿«¿…≈ְְֲֲִֶֶַַַָָָ
מחקק קבּורת מׁשה:ׂשדה והּוא ,ÔeÙÒ.אֹותּה ְְְְֵֵֶַֹֹ»ָ

ׁשּנאמר: ּברּיה, מּכל ּוטמּונה ספּונה (לקמןחלקה ְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָ
קבּורתֹו":לד) את איׁש ידע ÈL‡ּגד:.iÂ˙‡"ולא ְְִֶַָָֹ«≈≈ָ»≈
ÌÚ.,הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו הם »ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ

אֹומר: הּוא וכן ּגּבֹורים, ׁשהיּו לב)לפי (במדבר ְְִִִֵֵֶָ
וגֹו'": אחיכם לפני ּתעברּו ‰'"חלּוצים ˙˜„ˆ ְְְֲֲִִֵֵֶַַƒ¿«

‰NÚ.לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ׁשהאמינּו »»ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
"וּיתא", אחר: ּדבר וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו עד הּירּדן, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאת

עם": "ראׁשי NÚ‰.מׁשה. '‰ מׁשהˆ„˜˙ על ֵֶָָֹƒ¿«»»ֶַֹ
‡È‰(Î)אמּור: e Ô.סמּו היה הּוא אף ָ»«¿≈ַָָָ

ּבאריֹות: מׁשלֹו לפיכ ÔLa‰ŒÔÓלּספר, ˜pÊÈ. ְְְֲִַַָָָָ¿«≈ƒ«»»
מחלקֹו יֹוצא הּירּדן ׁשהיה מּמערתּכתרּגּומֹו, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּנאמר:ּפּמּיאס ּדן, ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא לׁשם והיא ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
יט) ּדן",(יהושע ללׁשם מן"וּיקראּו וקּלּוחֹו וזּנּוקֹו ְְְְְִִִִֶֶַָ

אחד מּמקֹום יֹוצא זה ּזּנּוק מה אחר: ּדבר ִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּבׁשן.
חלק נטלּו ּדן ׁשל ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָונחלק
מערבית, ּבצפֹונית נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ְְְְְֲִִִִִֵַָָָּבׁשני
ונלחמּו ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, ְְְְְְֲִִֶֶֶָָָָֹעקרֹון

לׁשם, מזרחית,עם ּבצפֹונית והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָ
ּבמזרחּה והּוא ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהרי
ּבקצה וכלה לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָים
והּוא יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, ארץ ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשל
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:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»
Úכג ÈÏz Ó‡ ÈÏzÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿«

ÈÈ „˜ ÔÓ ÔÎa ÈÏÓe ‡ÂÚ«¬»¿≈ƒ¿»ƒ√»¿»
:˙È ‡Ó„Â Ò È ÚÓ«¬»»ƒ«¿»»≈»

kaÓ˙כד CÈa Ó‡ L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«
È‰Á‡Ï ‡ÂÚ È‰È L‡ ‡Èa¿«»»≈¿≈«¬»¿«ƒ
:ÔÈÎÏÓ È˜e˙a Èa˙ÈÂ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

ÈÓÈÎeכה ‡LÁe ‡ÏÊk Èz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈
:Ct˜z C˙ÓÏeÚכוdÏ‡ ˙ÈÏ ≈»»»¿»≈¡»

dzÎL„ Ï‡È„ ‡‰Ï‡k∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈

:‡iÓLכזÈ„ ‡‰Ï‡ „Ó ¿«»¿¡»»ƒ
‡ÓÏÚ „Ú˙Ó dÓÈÓa ÔÈÓ„˜ÏÓƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈ƒ¿¬≈»¿»


ּבני(שם)ׁשּנאמר: וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם עם וּיּלחמּו ְְֲִִִֶֶַָָָָָָּדן
ּבֹו: לנחל ׁשהתחילּו Ô(Î‚)הרּוח Ú. ְְִִִֶַָֹ¿«»

יֹוׁשביה: רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו „Âׁשהיתה È ְְְְְֵֶֶַָָָָָ»¿»
‰LÈ.חבל מלא ונטל ּבחלקֹו, נפלה ּכּנרת ים ¿»»ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּומכמֹורֹות: חרמים לפרׂש ּבדרֹומּה, .LÈ‰חרם ְְְֲִִִֶֶַָָֹ¿»»
ּכמֹו צּוּוי, א)לׁשֹון והּטעם(דברים רׁש", "עלה ְְְֲִֵֵַַַ

לקח, ידע, ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ְְְְְְִֵֶַַַַַָָׁשּלמעלה
למעלה: הּטעם יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָׁשמע,
"ירׁשה", ּכאן: אף לקחה, סלחה, ידעה, ְְְְְַָָָָָָָָָָָׁשמעה,
ּביתא ּבאלפא מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹלׁשֹון

מלעיל: ּדטעמיהֹון צּוּוי ÈaÓ(Î„)לׁשֹון Cea ְְְֲִִֵֵַ»ƒ»ƒ
L‡.הּׁשבטים ּבכל ל אין ּבּספרי: ראיתי »≈ְְְְִִִִֵֵַַָָָ

ּכיצד: יֹודע ואיני ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּברÈe È‰È ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ¿ƒ¿
ÂÈÁ‡.אנּפיקינֹון ּבׁשמן לאחיו מתרּצה ׁשהיה ∆»ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

אחר: ּדבר ּבתבּואה. לֹו מרּצין והם ְְְְְִִִֵֵַַָָָָּובקפלאֹות,
ׁשּנאמר והּוא נאֹות, ּבנֹותיו ׁשהיּו אחיו", רצּוי ְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָ"יהי

הּימים: ז)ּבדברי ׁשהיּו(א ּברזית", אבי "הּוא ְְְֲִִִִֵֶַָָָ
ּבׁשמן הּנמׁשחים ּגדֹולים, לכהנים נׂשּואֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָֹּבנֹותיו

Ï‚זית: ÔÓa ÏÂ.(ספרי)ארצֹו ׁשהיתה ִַ¿…≈«∆∆«¿ְְֶַָָ
אנׁשי ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ּכמעין, ׁשמן ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמֹוׁשכת

ּפּולמֹוסטּוס להם מּנּו לׁשמן, וכּו'לּודקּיא אחד ְְְְְִִֶֶֶֶָָָ

ּבמנחֹות Î˙LÁe‰)(:(פ"ה)ּכדאיתא ÏÊa ְְִִִָָ«¿∆¿…∆
ÏÚÓ.ׁשהיּו יׂשראל, ּכל ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו ƒ¿»∆ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשּלא אֹותּה, ונֹועלים הּספר ּבערי יֹוׁשבים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹּגּבֹוריהם
סגּורה היא ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים ְְְְִִִִֵָָָָיּוכלּו
אחר: ּדבר ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבמנעּולים
ּבהרים נעּולה ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ"ּברזל
היתה אׁשר ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשחֹוצבין

יׂשראל:מנעּולּה ארץ ‡cׁשל ÈÓÈÎe.ּוכימי ְְִֵֶֶֶַָָ¿»∆»¿∆ְֶָ
ּכ ,נעּורי ימי ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָׁשהם
ּומתמֹוטטים. זבים ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָיהיּו
טֹובים ׁשהם ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּדבר

ימי ּכמנין ,רצֹונֹול עֹוׂשים אּתם אׁשר הּימים ּכל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָ
ּדֹובאֹות יהיּו הארצֹות ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ְְְְֲִִֶֶֶָָָָָׁשל
ּבפרֹות, מברכת ׁשּתהא יׂשראל, לארץ וזהב ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹּכסף
לּה ּוממׁשיכֹות הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָוכל
מהם, ּכלה והּזהב הּכסף אשקלונ"ט, ּוזהבם, ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכסּפם

לארצכם: אֹותם מזיבֹות Ï‡k(ÂÎ)ׁשהן ÔÈ‡ ְְְְִֵֶֶַָ≈»≈
ÔeLÈ.אלהי ּבכל ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ּדע ¿Àְְְֱֵֵֵֶַָָֹֻ

צּורם: ּכצּור ולא ּכֹוכבים, ÈÓLהעֹובדי Î. ְְְְִֵָָָֹ…≈»«ƒ
רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו ְְְֱֲֵֶֶֶַַָֹהּוא
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ּבני(שם)ׁשּנאמר: וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם עם וּיּלחמּו ְְֲִִִֶֶַָָָָָָּדן
ּבֹו: לנחל ׁשהתחילּו Ô(Î‚)הרּוח Ú. ְְִִִֶַָֹ¿«»

יֹוׁשביה: רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו „Âׁשהיתה È ְְְְְֵֶֶַָָָָָ»¿»
‰LÈ.חבל מלא ונטל ּבחלקֹו, נפלה ּכּנרת ים ¿»»ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּומכמֹורֹות: חרמים לפרׂש ּבדרֹומּה, .LÈ‰חרם ְְְֲִִִֶֶַָָֹ¿»»
ּכמֹו צּוּוי, א)לׁשֹון והּטעם(דברים רׁש", "עלה ְְְֲִֵֵַַַ

לקח, ידע, ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ְְְְְְִֵֶַַַַַָָׁשּלמעלה
למעלה: הּטעם יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָׁשמע,
"ירׁשה", ּכאן: אף לקחה, סלחה, ידעה, ְְְְְַָָָָָָָָָָָׁשמעה,
ּביתא ּבאלפא מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹלׁשֹון

מלעיל: ּדטעמיהֹון צּוּוי ÈaÓ(Î„)לׁשֹון Cea ְְְֲִִֵֵַ»ƒ»ƒ
L‡.הּׁשבטים ּבכל ל אין ּבּספרי: ראיתי »≈ְְְְִִִִֵֵַַָָָ

ּכיצד: יֹודע ואיני ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּברÈe È‰È ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ¿ƒ¿
ÂÈÁ‡.אנּפיקינֹון ּבׁשמן לאחיו מתרּצה ׁשהיה ∆»ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

אחר: ּדבר ּבתבּואה. לֹו מרּצין והם ְְְְְִִִֵֵַַָָָָּובקפלאֹות,
ׁשּנאמר והּוא נאֹות, ּבנֹותיו ׁשהיּו אחיו", רצּוי ְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָ"יהי

הּימים: ז)ּבדברי ׁשהיּו(א ּברזית", אבי "הּוא ְְְֲִִִִֵֶַָָָ
ּבׁשמן הּנמׁשחים ּגדֹולים, לכהנים נׂשּואֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָֹּבנֹותיו

Ï‚זית: ÔÓa ÏÂ.(ספרי)ארצֹו ׁשהיתה ִַ¿…≈«∆∆«¿ְְֶַָָ
אנׁשי ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ּכמעין, ׁשמן ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמֹוׁשכת

ּפּולמֹוסטּוס להם מּנּו לׁשמן, וכּו'לּודקּיא אחד ְְְְְִִֶֶֶֶָָָ

ּבמנחֹות Î˙LÁe‰)(:(פ"ה)ּכדאיתא ÏÊa ְְִִִָָ«¿∆¿…∆
ÏÚÓ.ׁשהיּו יׂשראל, ּכל ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו ƒ¿»∆ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשּלא אֹותּה, ונֹועלים הּספר ּבערי יֹוׁשבים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹּגּבֹוריהם
סגּורה היא ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים ְְְְִִִִֵָָָָיּוכלּו
אחר: ּדבר ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבמנעּולים
ּבהרים נעּולה ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ"ּברזל
היתה אׁשר ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשחֹוצבין

יׂשראל:מנעּולּה ארץ ‡cׁשל ÈÓÈÎe.ּוכימי ְְִֵֶֶֶַָָ¿»∆»¿∆ְֶָ
ּכ ,נעּורי ימי ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָׁשהם
ּומתמֹוטטים. זבים ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָיהיּו
טֹובים ׁשהם ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּדבר

ימי ּכמנין ,רצֹונֹול עֹוׂשים אּתם אׁשר הּימים ּכל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָ
ּדֹובאֹות יהיּו הארצֹות ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ְְְְֲִִֶֶֶָָָָָׁשל
ּבפרֹות, מברכת ׁשּתהא יׂשראל, לארץ וזהב ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹּכסף
לּה ּוממׁשיכֹות הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָוכל
מהם, ּכלה והּזהב הּכסף אשקלונ"ט, ּוזהבם, ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכסּפם

לארצכם: אֹותם מזיבֹות Ï‡k(ÂÎ)ׁשהן ÔÈ‡ ְְְְִֵֶֶַָ≈»≈
ÔeLÈ.אלהי ּבכל ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ּדע ¿Àְְְֱֵֵֵֶַָָֹֻ
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˜c ‡nÚ CÂÎc ÈÏ Ï‡Èƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ
ÔecÎÈÂ CÂa ÔÁ È‰Ó„√̃»ƒƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿
È‡e ˜È ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò»¿»»¿«¿«¿ƒ««¿≈

:C„z Ô‰ÈÎÏÓא‰LÓ ˜ÏÒe «¿≈ƒ¿…¿≈…∆
„ ‡eËÏ ‡Ó„ ‡LÈnÓƒ≈¿»¿»¿»ƒ¿
ÁÈ È‡ ÏÚ Èc ‡Ó LÈ≈»»»ƒ««≈¿≈
„ÚÏ È ‡Ú‡ Ïk È ÈÈ ÈÁ‡Â¿«¿¿≈¿»»»«¿»»ƒ¿»

:Ôc „ÚבÈÂ ÈÏz Ïk ÈÂ «»¿»»«¿»ƒ¿»


ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ּומּתחת ּומעֹונתֹו, לׁשבּתֹו ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָׁשחקים

ׁשֹוכנים: ÌÏÚזרֹוע Ú.ּומלכי ועֹוג סיחֹון ְְִַ¿……»ְְִֵַ
על ,לפיכ עֹולם, ׁשל ּוגבּורתֹו ּתקּפֹו ׁשהיּו ְְְְִֶֶַַַָָָָָּכנען,
לעֹולם מּפניו. חלׁש וכחם ויזּועּו יחרדּו ְְְְְֱִֶָָָָָָָָָֹּכרחם
ׁשּלֹו והּגבּורה ׁשהּכח והּוא ,הּנמּו על הּגבּה ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹאימת

:ּבעזרÈ‡ ÈÓ LÈÂ.הׁשמד' ל ויאמר ְְֶֶ«¿»∆ƒ»∆≈ְְֵֶַַֹ
ּבתחּלתה.ÚÓ‰אֹותם': למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ָ¿…»ְְִִִֵֶֶָָָָָָ

ּבסֹופּה: ה"א לּה a„„(ÁÎ)הטיל ÁËa.יחיד ּכל ְִֵֵָָ∆«»»ִָָ
ואיןויחיד מפּזרין ּתאנתֹו", ותחת ּגפנֹו ּתחת "איׁש ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֻ

האֹויב: מּפני יחד וליׁשב להתאּסף ÔÈÚצריכין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָ≈
˜ÚÈ.:יא)ּכמֹו ּכעין(במדבר הּבדלח", ּכעין "ועינֹו «¬…ְְְְְֵֵֵַַֹ

ירמיה: ׁשאמר ּכבדד לא יעקב, ׁשּברכם ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּברכה
טו) הבטחה(ירמיה ּכעין אּלא יׁשבּתי", ְְְִֵֶַַָָָָָָ"ּבדד

יעקב: מח)ׁשהבטיחם אלהים(בראשית "והיה ְְֱֲִִִֶַָָָֹֹ
אבֹותיכם": ארץ אל אתכם והׁשיב .eÚÈעּמכם, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָ««¿

ÏËŒeÚÈיטיפּו: ÂÈÓL Û‡.יצחק ׁשל ּברכתֹו אף ִָ«»»««¿»ְְִִֶַָָ
ּברכתֹו על יעקב:נֹוספת כז)ׁשל ל(שם "ויּתן ְְְֲִִֶֶֶֶַַָֹ

וגֹו' הּׁשמים מּטל ‡ÈL(ËÎ)":האלהים ְֱִִִַַַָָֹ«¿∆
Ï‡È.:להם אמר הּברכֹות, להם ׁשּפרט לאחר ƒ¿»≈ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּלכם': הּכל ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ'מה

ÓÎ ÈÓ Ï‡È ÈL‡.הּוא אׁשר ּבה' ּתׁשּועת «¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְֲֶַָ
:ּגאות וחרב הּוא) (ואׁשר ,עזר eLÁkÈÂמגן ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָ¿ƒ»¬

CÏ ÈÈ‡.:ׁשאמרּו הּגבעֹונים ט)ּכגֹון (יהושע …¿∆»ְְְִִֶַָ
וגֹו'": עבדי ּבאּו רחֹוקה ŒÏÚ"מארץ ‰z‡Â ְְֲֵֶֶֶָָָ¿«»«

C„ ÓÈÓa.:ׁשּנאמר י)ּכענין את(שם "ׂשימּו »≈ƒ¿…ְֱִִֶֶֶַָָ
האּלה": הּמלכים צּוארי על ÚÓ(‡)רגליכם ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ≈«¿…

 ‰ŒÏ‡ ‡Ó.מׁשה ּופסען היּו, מעלֹות ּכּמה »∆«¿ְֲֶַַָָָָֹ
אחת: ארץ.‡‡‰ŒÏkŒּבפסיעה ּכל את הראהּו ְִִַַָ∆»»»∆ְֶֶֶֶָָ

ּבׁשלותּה מציקיןיׂשראל להיֹות העתידין והּמציקין ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָ
עבֹודת.ÔcŒ„Úלּה: עֹובדים ּדן ּבני הראהּו ָ«»ְְְֲִֵֶַָָ

ׁשּנאמר: יח)ּכֹוכבים, ּדן(שופטים ּבני להם "וּיקימּו ְֱִִֵֶֶֶַַָָָָ
מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָאת

ÈÏzŒÏk()למֹוׁשיע: ‡Â.ארצֹו הראהּו ְִַ¿≈»«¿»ƒְְֶַָ
מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו וחרּבנּה, ְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָֻּבׁשלותּה

וחילֹותיו: סיסרא עם נלחמים ‡Œ‡Âנפּתלי ְְְְִִִִִֵַָָָָ¿∆∆∆
‰Óe ÌÈ‡.,ּובחרּבנּה ּבׁשלותּה ארצם הראהּו ∆¿«ƒ¿«∆ְְְְְְֶַַָָָָָָֻ

ׁשּבא ּכנען, מלכי עם נלחם יהֹוׁשע ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻוהראהּו
ׁש וגדעֹון מדיןמאפרים, עם נלחם מּמנּׁשה, ּבא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

e‰È„‰ועמלק: ‡ŒÏk ‡Â.,ּובחרּבנּה ּבׁשלותּה ֲֵַָ¿≈»∆∆¿»ְְְְַָָָָֻ
ונצחֹונם: ּדוד ּבית מלכּות ‰Ìiוהראהּו „Ú ְְְְְִִֵֶַָָָ««»
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È‰t„ È ÂÈÊ Lחe ¿»ƒ¿»»¿«ƒ¿
iLÈÓa ‰LÓ ˙È ÏÈ È¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»


Á‰.ּדבר ּובחרּבנּה. ּבׁשלותּה הּמערב ארץ »«¬ְְְְֲֶֶַַַָָָָָָָֻ

'הּיֹום אּלא האחרֹון", "הּים ּתקרי אל ְֲִֵֵֶַַַַַָָָאחר:
הּמארעֹות ּכל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הראהּו ְְֲֶַַַָָָָָָֹהאחרֹון',
הּמתים: ׁשּיחיּו עד ליׂשראל ליארע ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשעתידין

(‚)‚‰Œ˙Â.מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. ארץ ¿∆«∆∆ְֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּנאמר: יג)הּמכּפלה, וּיבא(במדבר בּנגב, "וּיעלּו ְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

חברֹון": ּכלי.‰Œ˙Âעד יֹוצק ׁשלמה הראהּו ְֶַ¿∆«ƒ»ְְְֵֵֶָֹֹ
ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, ז)ּבית א הּירּדן(מלכים "ּבכּכר ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָ

האדמה": ּבמעבה הּמל ÚÊÏ(„)יצקם ÓÏ ְְֲֲֵֶֶַַָָָָָ≈…¿«¿¬
È˙È‰ ‰.,לאברהם ותאמר ׁשּתל ּכדי ∆¿∆»∆¿ƒƒְְְְֵֵֵֶַַָָֹ
ּוליעקב: הּקדֹוׁשליצחק לכם ׁשּנׁשּבע 'ׁשבּועה ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ

,ל הראיתיה לכ לאמר, וזהּו קּימּה', הּוא, ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹּברּו
ׁשאּלּולי תעבר, לא ׁשּׁשּמה מּלפני היא ּגזרה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאבל
נטּועים אֹותם ׁשּתראה עד מקּימ הייתי ,ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָּכ

להם: ותּגיד ותל ּבּה, ÌL(‰)ּוקבּועים ˙ÓiÂ ְְְִִֵֵֶַָָ«»»»
‰LÓ.(טו "וּימת(ב"ב ּוכתיב: מת, מׁשה אפׁשר …∆ְְִֵֶֶַָָָֹ

ואיל מּכאן מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשם
הּתֹורה ספר אפׁשר אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּכתב

אֹומר והּוא ּכלּום, לא)חסר ספר(לעיל את "לקֹוח : ְְֵֵֵֵֶַָָ
אֹומר, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אּלא הּזה"? ֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה

ּכֹותב ‰'ּבדמע:ּומׁשה ÈtŒÏÚ.:ּבנׁשיקה ְֵֶֶַֹ«ƒְִִָ
(Â)˙ aiÂ..ּבכבֹודֹו הּוא ּברּו (ספריהּקדֹוׁש «ƒ¿……ְִַָָ

יׁשמענשא) וזהּורּבי עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה אתין מּׁשלׁשה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאחד

ּבֹו ו)כּיֹוצא יביא(במדבר נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְִִֵֵַָֹ
ּבֹו ּכּיֹוצא עצמֹו. את מביא הּוא כב)אֹותֹו", (ויקרא ְִֵֵֶַַ

מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון אֹותם ְְְֲֲִִִִִִֵַַָָֹ"והּׂשיאּו
עצמם: את מּׂשיאים הם אּלא Èa˙אֹותם? ÏeÓ ְִִֵֶֶַַָָָ≈

Út.,ּבראׁשית ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן היה קברֹו ¿ְְְִִִֵֵֵֶָָָָ
הּדברים מן אחד וזה ּפעֹור, מעׂשה על ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָלכּפר

הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ּבערב פ"ה)ׁשּנבראּו :(אבות ְְְְִֵֶֶֶַַָָ
(Ê)ÈÚ ‰˙‰ŒÏ.:מּׁשּמת ÁÏ‰אף ŒÏÂ. …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…

ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹלחלּוחית
ÏÈ(Á)ּפניו: Èa.ּבאהרן אבל הּזכרים, ָָ¿≈ƒ¿»≈ְְֲֲִַַָָֹ

איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום רֹודף ׁשהיה ְִִֵֵֵֶָָָָמּתֹו
נאמר: לבעלּה, אּׁשה ּובין כ)לרעהּו "ּכל(במדבר ְְְֱִֵֵֵֶַַָָֹ
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iLÈÓa ‰LÓ ˙È ÏÈ È¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»


Á‰.ּדבר ּובחרּבנּה. ּבׁשלותּה הּמערב ארץ »«¬ְְְְֲֶֶַַַָָָָָָָֻ

'הּיֹום אּלא האחרֹון", "הּים ּתקרי אל ְֲִֵֵֶַַַַַָָָאחר:
הּמארעֹות ּכל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הראהּו ְְֲֶַַַָָָָָָֹהאחרֹון',
הּמתים: ׁשּיחיּו עד ליׂשראל ליארע ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשעתידין

(‚)‚‰Œ˙Â.מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. ארץ ¿∆«∆∆ְֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּנאמר: יג)הּמכּפלה, וּיבא(במדבר בּנגב, "וּיעלּו ְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

חברֹון": ּכלי.‰Œ˙Âעד יֹוצק ׁשלמה הראהּו ְֶַ¿∆«ƒ»ְְְֵֵֶָֹֹ
ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, ז)ּבית א הּירּדן(מלכים "ּבכּכר ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָ

האדמה": ּבמעבה הּמל ÚÊÏ(„)יצקם ÓÏ ְְֲֲֵֶֶַַָָָָָ≈…¿«¿¬
È˙È‰ ‰.,לאברהם ותאמר ׁשּתל ּכדי ∆¿∆»∆¿ƒƒְְְְֵֵֵֶַַָָֹ
ּוליעקב: הּקדֹוׁשליצחק לכם ׁשּנׁשּבע 'ׁשבּועה ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ

,ל הראיתיה לכ לאמר, וזהּו קּימּה', הּוא, ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹּברּו
ׁשאּלּולי תעבר, לא ׁשּׁשּמה מּלפני היא ּגזרה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאבל
נטּועים אֹותם ׁשּתראה עד מקּימ הייתי ,ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָּכ

להם: ותּגיד ותל ּבּה, ÌL(‰)ּוקבּועים ˙ÓiÂ ְְְִִֵֵֶַָָ«»»»
‰LÓ.(טו "וּימת(ב"ב ּוכתיב: מת, מׁשה אפׁשר …∆ְְִֵֶֶַָָָֹ

ואיל מּכאן מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשם
הּתֹורה ספר אפׁשר אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּכתב

אֹומר והּוא ּכלּום, לא)חסר ספר(לעיל את "לקֹוח : ְְֵֵֵֵֶַָָ
אֹומר, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אּלא הּזה"? ֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה

ּכֹותב ‰'ּבדמע:ּומׁשה ÈtŒÏÚ.:ּבנׁשיקה ְֵֶֶַֹ«ƒְִִָ
(Â)˙ aiÂ..ּבכבֹודֹו הּוא ּברּו (ספריהּקדֹוׁש «ƒ¿……ְִַָָ

יׁשמענשא) וזהּורּבי עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה אתין מּׁשלׁשה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאחד

ּבֹו ו)כּיֹוצא יביא(במדבר נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְִִֵֵַָֹ
ּבֹו ּכּיֹוצא עצמֹו. את מביא הּוא כב)אֹותֹו", (ויקרא ְִֵֵֶַַ

מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון אֹותם ְְְֲֲִִִִִִֵַַָָֹ"והּׂשיאּו
עצמם: את מּׂשיאים הם אּלא Èa˙אֹותם? ÏeÓ ְִִֵֶֶַַָָָ≈

Út.,ּבראׁשית ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן היה קברֹו ¿ְְְִִִֵֵֵֶָָָָ
הּדברים מן אחד וזה ּפעֹור, מעׂשה על ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָלכּפר

הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ּבערב פ"ה)ׁשּנבראּו :(אבות ְְְְִֵֶֶֶַַָָ
(Ê)ÈÚ ‰˙‰ŒÏ.:מּׁשּמת ÁÏ‰אף ŒÏÂ. …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…

ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹלחלּוחית
ÏÈ(Á)ּפניו: Èa.ּבאהרן אבל הּזכרים, ָָ¿≈ƒ¿»≈ְְֲֲִַַָָֹ

איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום רֹודף ׁשהיה ְִִֵֵֵֶָָָָמּתֹו
נאמר: לבעלּה, אּׁשה ּובין כ)לרעהּו "ּכל(במדבר ְְְֱִֵֵֵֶַַָָֹ
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ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ï ‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈
:‰LÓ„ ‡Ï‡ ‡˙ÈÎטÚLB‰ÈÂ ¿ƒ»∆¿»¿…∆ƒÀ«

È‡ ‡˙ÓÎÁ Áe ÈÏÓ Ôe a«¿≈«»¿¿»¬≈
È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ
e„ÚÂ Ï‡È Èa ‰Ó eÏÈa˜Â¿«ƒƒ≈¿≈ƒ¿»≈«¬»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ókי‡ÏÂ ¿»ƒ«ƒ¿»»…∆¿»
Èc ‰LÓk Ï‡Èa „BÚ ‡i »̃¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

Ècיא ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ
‡Ú‡a „aÚÓÏ ÈÈ dÁÏL»¿≈¿»¿∆¿«¿«¿»
È‰BcÚ ÏÎÏe ‰ÚÙÏ ÈÓ„¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ

:dÚ‡ ÏÎÏeיב‡„È ÏÎÏe ¿»«¿≈¿…¿»
„Ú Èc ‡a ‡ÂÊÁ ÏÎÏe ‡Ùw«̇∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ¬«
˜ÊÁ :Ï‡È Ïk ÈÈÚÏ ‰LÓ…∆¿≈≈»ƒ¿»≈

בראשית
ÈÂ˙א ‡iÓL ˙È ÈÈ ‡a ÔÈÓ„˜a¿«¿ƒ¿»¿»«¿«»¿»


ּונקבֹות: זכרים יׂשראל", טּבית ‡L(È)תורה ְְְִִֵֵֵָָ¬∆

ÈtÏ‡ Èt ‰ BÚ„È.ּגס לּבֹו ּומדּברׁשהיה ּבֹו ¿»»ƒ∆»ƒְִֵֶַַָָ
ׁשּנאמר: ּכענין ׁשרֹוצה, עת ּבכל לב)אליו (שמות ְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ה'", אל אעלה ט)"ועּתה ואׁשמעה(במדבר "עמדּו ְְְְְֱִֶֶֶֶַָָ
לכם ה' ּיצּוה יא":מה ‰i„(È)תורה ÏÎÏe ְֶֶַַָ¿…«»

‰˜ÊÁ‰.הּתֹורה את ּבידיוׁשּקּבל ÏÎÏe:ּבּלּוחֹות «¬»»ְִֵֶֶַַָָָ¿…
ÏB„b‰ ‡B‰.הּגדֹול ׁשּבּמדּבר ּוגבּורֹות נּסים «»«»ְְִִִֶַַָָ

Ï‡ÈÏkוהּנֹורא: ÈÈÚÏ.לׁשּבר לּבֹו ׁשּנׂשאֹו ְַָ¿≈≈»ƒ¿»≈ְְִִֶָֹ
ׁשּנאמר: לעיניהם, ט)הּלּוחֹות "ואׁשּברם(לעיל ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּדעת והסּכימה ְְְִִֵֵֶַַַָָָלעיניכם",
ׁשּנאמר: י)לדעּתֹו, ּכח(לעיל ייׁשר ׁשּברּת", "אׁשר ְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַָֹ

פז)ׁשּׁשּברּת הברכה:(שבת וזאת פרשת חסלת ְִֶַָ
(‡)˙ÈL‡a.צרי היה לא יצחק: רּבי אמר ¿≈ƒְִִִַַָָָָָֹ

לכם",להתחיל הּזה מ"החדׁש אּלא הּתֹורה את ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
יׂשראל. ׁשּנצטּוּו ראׁשֹונה מצוה ּטעםׁשהיא ּומה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

מּׁשּוםּפתח קי"א)ּבבראׁשית? מעׂשיו(תהלים "ּכח : ְֲִִִֵַַַָָֹ
יאמרּו ׁשאם ּגֹוים", נחלת להם לתת לעּמֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹהּגיד
ׁשּכבׁשּתם אּתם לסטים ליׂשראל: העֹולם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻאּמֹות

הארץ ּכל להם: אֹומרים הם ּגֹוים, ׁשבעה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָארצֹות
ּונתנּה ּבראּה הּוא היא. הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְִֶַָָָָָָׁשל
ּוברצֹונֹו להם, נתנּה ּברצֹונֹו ּבעיניו, יׁשר ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָלאׁשר

לנּו: ּונתנּה מהם a‡נטלּה ˙ÈL‡a.הּמקרא אין ְְֵֶָָָָָ¿≈ƒ»»ְִֵַָ
אּלא אֹומר חכמינּוהּזה ׁשּדרׁשּוהּו ּכמֹו ּדרׁשּוני, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּנקראת הּתֹורה ּבׁשביל לברכה: ח)זכרֹונם :(משלי ְְְְִִִִִֵֶַָָָָ
ׁשּנקראּו יׂשראל ּובׁשביל ּדרּכֹו", (ירמיה"ראׁשית ְְְְְִִִִִֵֵֶַָ

ּכפׁשּוטֹו,ב) לפרׁשֹו ּבאת ואם ּתבּואתה", "ראׁשית :ְְְְְִִִֵָָָָֹ
"והארץ וארץ, ׁשמים ּבריאת ּבראׁשית ּפרׁשהּו: ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכ
יהי אלהים וּיאמר וגֹו', וחׁש ובהּו תהּו ְְְְֱִִֶֶַָָָֹֹֹֹֹהיתה

הּמקר ּבא ולא לֹומראֹור", הּבריאה, סדר להֹורֹות א ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
לכּתב: לֹו היה ,ּכ להֹורֹות ּבא ׁשאם קדמּו, ְְְִִֵֶֶָָָָָֹׁשאּלּו
'ראׁשית' ל ׁשאין וגֹו', הּׁשמים את ּברא ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבראׁשֹונה
ּכמֹו: ׁשּלאחריו, לּתבה ּדבּוק ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמקרא
ממלכּתֹו", "ראׁשית יהֹויקים", ממלכת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ"ּבראׁשית
"ּבראׁשית אֹומר: אּתה ּכאן אף ."ּדגנ ְְְִִֵֵֵַַָָָ"ראׁשית
ּברא, ּבראׁשית ּכמֹו וגֹו'", הּׁשמים את אלהים ְְְְֱִִִֵֶַַָָָֹֹּברא

ּבהֹוׁשע", ה' ּדּבר "ּתחּלת לֹו: ּתחּלתודֹומה ּכלֹומר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַ
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:‡‡ב‡È„ ˙Â‰ ‡‡Â «¿»¿«¿»¬»»¿»
‡ÓB‰˙ Èt‡  ‡BÁÂ ‡ÈÈÂ¿≈«¿»«¬»««≈¿»
 ‡Ó ÈÈ Ì„ Ó ‡ÁeÂ¿»ƒ√»¿»¿«¿»«

:‡iÓ Èt‡ג‡B‰ È‰È ÈÈ Ó‡Â «≈«»«¬«¿»¿ƒ¿»
:‡B‰ ‰Â‰Âד˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ «¬»¿»«¬»¿»»

Èa ÈÈ ‡Â  È‡ ‡B‰¿»¬≈»¿«¿≈¿»≈
:‡BÁ Èe ‡B‰הÈÈ ‡e ¿»≈¬»¿»¿»

‡ ‡BÁÂ ‡ÓÓÈ ‡B‰ƒ¿»¿»»¿«¬»¿»
 ‰Â‰Â Ó ‰Â‰Â ‡ÈÈ≈¿»«¬»¿««¬»¿«

:„Á ‡ÓBÈו‡È È‰È ÈÈ Ó‡Â »»«¬«¿»¿ƒ¿ƒ»
Èa ÈÓ È‰ÈÂ ‡iÓ ˙eÈÓaƒ¿ƒ«»ƒƒ«¿ƒ≈


ה' "וּיאמר ּבהֹוׁשע: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְִֵֶֶַַַָָֹּדּבּורֹו
ׁשאּלּו ּבא, להֹורֹות ּתאמר ואם וגֹו'". הֹוׁשע ְְְִֵֵֶֶַַָֹאל

נבראּו, ויׁשּתחּלה אּלּו, ּברא הּכל ּבראׁשית ּופרּוׁשֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹ
ּתבה ּוממעטים לׁשֹונם ׁשּמקּצרים מקראֹות ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָל
מי ּפרׁש ולא ּבטני", ּדלתי סגר לא "ּכי ּכמֹו: ְְְְִִִִֵֵַַַַַָֹֹאחת,
מי ּפרׁש ולא ּדּמׂשק", חיל את "יּׂשא ּוכמֹו: ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּסֹוגר,
אם ּפרׁש ולא ּבּבקרים" יחרׁש "אם ּוכמֹו: ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹיּׂשאּנּו,
מראׁשית "מּגיד ּוכמֹו: ּבּבקרים, אדם ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹיחרׁש
ּדבר. אחרית ּדבר מראׁשית מּגיד ּפרׁש ולא ְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹאחרית"
ׁשהרי קדמּו, הּמים ׁשהרי ,עצמ על ּתמּה ּכן, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָאם

ב)ּכתיב: א, ּפני(לקמן על מרחפת אלהים "ורּוח ְְְְֱִִֵֶֶַַַֹ
הּקֹודמים ּבסּדּור הּמקרא, ּגּלה לא ועדין ְְְֲִִִִִִַַַַַָָָֹהּמים",

היתה, מתי הּמים ּבריאת ּכלּום, האוהמאחרים ְְְְְִִִַַַַַָָָָָֻ
מאׁש ׁשהּׁשמים ועֹוד לארץ, הּמים ׁשּקדמּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלמדּת,
ּבסדר הּמקרא לּמד לא ּכרח על נבראּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹּוממים

ּכלּום: והּמאחרים ‡ÌÈ‰הּמקדמים ‡a.ולא ְְְְִִַַָָֻֻ»»¡…ƒְֹ
ּברא לבראתֹואמר ּבמחׁשבה עלה ׁשּבּתחּלה ה', ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָֹ

והקּדים מתקּים, העֹולם ׁשאין וראה הּדין, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבמּדת
ּדכתיב והינּו הּדין, למּדת וׁשּתפּה רחמים ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָמּדת

וׁשמים ארץ אלהים ה' עׂשֹות ˙‰e()":"ּביֹום ְְֱֲִִֶֶָָֹ…
e‰Â.ּתֹוהה ׁשאדם וׁשּממֹון, ּתמּה לׁשֹון ּתהּו, »…ְְִֵֶֶַָָָֹ

ׁשּבּה ּבהּו על אׁשטורדיׁשו"ן.‰e˙:ּומׁשּתֹומם ְִֵֶַָֹ…
אחרים.e‰ּבלע"ז: (ּבספרים וצדּו ריקּות לׁשֹון ְַָ…ְְְֲִִִֵֵָָ

˙‰ÌBאינֹו): Èt .:הארץ ׁשעל הּמים ּפני על ֵ«¿≈¿ְִֵֶֶַַַַָָ
˙ÁÓ ÌÈ‰‡ ÁeÂ.ּבאויר עֹומד הּכבֹוד ּכּסא ¿«¡…ƒ¿«∆∆ֲִִֵֵַַָ

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּפיו ּברּוח הּמים ּפני על ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָּומרחף
אקובטי"רהּוא הּקן, על המרחפת ּכיֹונה ְְְֲֵֶֶַַַַַָָּובמאמרֹו,

גּבלע"ז: È(„)תורה B‡‰ ˙‡ ÌÈ‰‡ ‡iÂ ְַַ««¿¡…ƒ∆»ƒ
iÂ B.:אּגדה לדברי צריכים אנּו ּבזה אף ««¿≈ְְְִִִֵֶַַָָָָ

והבּדילֹו רׁשעים ּבֹו להׁשּתּמׁש ּכדאי ׁשאינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ'ראהּו
ּפרׁשהּו: ּכ ּפׁשּוטֹו, ּולפי לבא', לעתיד ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלּצּדיקים
ׁשּיהיּו ולחׁש לֹו נאה ואין טֹוב ּכי ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹראהּו

ּבּיֹום,מׁשּתּמׁשין ּתחּומֹו לזה וקבע ּבערּבּוביא, ְְְְְְְִִִֶַַַָָָ
ּבּלילה: ּתחּומֹו ‡È„Á(‰)ולזה ÌB.סדר לפי ְְְֶַַָָ∆»ְִֵֶ

ּכמֹו ראׁשֹון, יֹום לכּתב לֹו היה הּפרׁשה ְְְִִַָָָָָֹלׁשֹון
לּמה רביעי. ׁשליׁשי, ׁשני, הּימים: ּבׁשאר ְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָׁשּכתּוב
יחיד הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהיה לפי אחד? ְִִֶֶַַָָָָָָָּכתב
ּכ ׁשני, יֹום עד הּמלאכים נבראּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹּבעֹולמֹו,

רּבה: ּבבראׁשית È(Â)מפרׁש È‰È.יתחזק ְְִִֵַָָֹ¿ƒ»ƒ«ְִֵַ
הראשֹון, ּביֹום ׁשמים ׁשּנבראּו ּפי על ׁשאף ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָהרקיע,
ּברּו הּקדֹוׁש מּגערת ּבּׁשני וקרׁשּו היּו, לחים ְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָעדין
"עּמּודי ׁשּכתּוב: וזהּו רקיע", "יהי ּבאמרֹו: ְְְְִִֵֶֶַַָָָהּוא,

ּובּׁשני:ׁשמים ראׁשֹון, יֹום ּכל "ויתמהּוירֹופפּו" ְְְְִִִִֵַַָָָ
הּמאּים מּגערת ועֹומד ׁשּמׁשּתֹומם ּכאדם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמּגערתֹו",

‰ÌÈÓעליו: CB˙a.ּבין הפרׁש ׁשּיׁש הּמים, ּבאמצע ָָ¿«»ƒְְְִֵֵֵֶֶֶַַַ
ׁשעלמים לּמים הרקיע ּבין ּכמֹו לרקיע, העליֹונים ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
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:‡‡ב‡È„ ˙Â‰ ‡‡Â «¿»¿«¿»¬»»¿»
‡ÓB‰˙ Èt‡  ‡BÁÂ ‡ÈÈÂ¿≈«¿»«¬»««≈¿»
 ‡Ó ÈÈ Ì„ Ó ‡ÁeÂ¿»ƒ√»¿»¿«¿»«

:‡iÓ Èt‡ג‡B‰ È‰È ÈÈ Ó‡Â «≈«»«¬«¿»¿ƒ¿»
:‡B‰ ‰Â‰Âד˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ «¬»¿»«¬»¿»»

Èa ÈÈ ‡Â  È‡ ‡B‰¿»¬≈»¿«¿≈¿»≈
:‡BÁ Èe ‡B‰הÈÈ ‡e ¿»≈¬»¿»¿»

‡ ‡BÁÂ ‡ÓÓÈ ‡B‰ƒ¿»¿»»¿«¬»¿»
 ‰Â‰Â Ó ‰Â‰Â ‡ÈÈ≈¿»«¬»¿««¬»¿«

:„Á ‡ÓBÈו‡È È‰È ÈÈ Ó‡Â »»«¬«¿»¿ƒ¿ƒ»
Èa ÈÓ È‰ÈÂ ‡iÓ ˙eÈÓaƒ¿ƒ«»ƒƒ«¿ƒ≈


ה' "וּיאמר ּבהֹוׁשע: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְִֵֶֶַַַָָֹּדּבּורֹו
ׁשאּלּו ּבא, להֹורֹות ּתאמר ואם וגֹו'". הֹוׁשע ְְְִֵֵֶֶַַָֹאל

נבראּו, ויׁשּתחּלה אּלּו, ּברא הּכל ּבראׁשית ּופרּוׁשֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹ
ּתבה ּוממעטים לׁשֹונם ׁשּמקּצרים מקראֹות ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָל
מי ּפרׁש ולא ּבטני", ּדלתי סגר לא "ּכי ּכמֹו: ְְְְִִִִֵֵַַַַַָֹֹאחת,
מי ּפרׁש ולא ּדּמׂשק", חיל את "יּׂשא ּוכמֹו: ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּסֹוגר,
אם ּפרׁש ולא ּבּבקרים" יחרׁש "אם ּוכמֹו: ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹיּׂשאּנּו,
מראׁשית "מּגיד ּוכמֹו: ּבּבקרים, אדם ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹיחרׁש
ּדבר. אחרית ּדבר מראׁשית מּגיד ּפרׁש ולא ְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹאחרית"
ׁשהרי קדמּו, הּמים ׁשהרי ,עצמ על ּתמּה ּכן, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָאם

ב)ּכתיב: א, ּפני(לקמן על מרחפת אלהים "ורּוח ְְְְֱִִֵֶֶַַַֹ
הּקֹודמים ּבסּדּור הּמקרא, ּגּלה לא ועדין ְְְֲִִִִִִַַַַַָָָֹהּמים",

היתה, מתי הּמים ּבריאת ּכלּום, האוהמאחרים ְְְְְִִִַַַַַָָָָָֻ
מאׁש ׁשהּׁשמים ועֹוד לארץ, הּמים ׁשּקדמּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלמדּת,
ּבסדר הּמקרא לּמד לא ּכרח על נבראּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹּוממים

ּכלּום: והּמאחרים ‡ÌÈ‰הּמקדמים ‡a.ולא ְְְְִִַַָָֻֻ»»¡…ƒְֹ
ּברא לבראתֹואמר ּבמחׁשבה עלה ׁשּבּתחּלה ה', ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָֹ

והקּדים מתקּים, העֹולם ׁשאין וראה הּדין, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבמּדת
ּדכתיב והינּו הּדין, למּדת וׁשּתפּה רחמים ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָמּדת

וׁשמים ארץ אלהים ה' עׂשֹות ˙‰e()":"ּביֹום ְְֱֲִִֶֶָָֹ…
e‰Â.ּתֹוהה ׁשאדם וׁשּממֹון, ּתמּה לׁשֹון ּתהּו, »…ְְִֵֶֶַָָָֹ

ׁשּבּה ּבהּו על אׁשטורדיׁשו"ן.‰e˙:ּומׁשּתֹומם ְִֵֶַָֹ…
אחרים.e‰ּבלע"ז: (ּבספרים וצדּו ריקּות לׁשֹון ְַָ…ְְְֲִִִֵֵָָ

˙‰ÌBאינֹו): Èt .:הארץ ׁשעל הּמים ּפני על ֵ«¿≈¿ְִֵֶֶַַַַָָ
˙ÁÓ ÌÈ‰‡ ÁeÂ.ּבאויר עֹומד הּכבֹוד ּכּסא ¿«¡…ƒ¿«∆∆ֲִִֵֵַַָ

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּפיו ּברּוח הּמים ּפני על ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָּומרחף
אקובטי"רהּוא הּקן, על המרחפת ּכיֹונה ְְְֲֵֶֶַַַַַָָּובמאמרֹו,

גּבלע"ז: È(„)תורה B‡‰ ˙‡ ÌÈ‰‡ ‡iÂ ְַַ««¿¡…ƒ∆»ƒ
iÂ B.:אּגדה לדברי צריכים אנּו ּבזה אף ««¿≈ְְְִִִֵֶַַָָָָ

והבּדילֹו רׁשעים ּבֹו להׁשּתּמׁש ּכדאי ׁשאינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ'ראהּו
ּפרׁשהּו: ּכ ּפׁשּוטֹו, ּולפי לבא', לעתיד ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלּצּדיקים
ׁשּיהיּו ולחׁש לֹו נאה ואין טֹוב ּכי ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹראהּו

ּבּיֹום,מׁשּתּמׁשין ּתחּומֹו לזה וקבע ּבערּבּוביא, ְְְְְְְִִִֶַַַָָָ
ּבּלילה: ּתחּומֹו ‡È„Á(‰)ולזה ÌB.סדר לפי ְְְֶַַָָ∆»ְִֵֶ

ּכמֹו ראׁשֹון, יֹום לכּתב לֹו היה הּפרׁשה ְְְִִַָָָָָֹלׁשֹון
לּמה רביעי. ׁשליׁשי, ׁשני, הּימים: ּבׁשאר ְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָׁשּכתּוב
יחיד הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהיה לפי אחד? ְִִֶֶַַָָָָָָָּכתב
ּכ ׁשני, יֹום עד הּמלאכים נבראּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹּבעֹולמֹו,

רּבה: ּבבראׁשית È(Â)מפרׁש È‰È.יתחזק ְְִִֵַָָֹ¿ƒ»ƒ«ְִֵַ
הראשֹון, ּביֹום ׁשמים ׁשּנבראּו ּפי על ׁשאף ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָהרקיע,
ּברּו הּקדֹוׁש מּגערת ּבּׁשני וקרׁשּו היּו, לחים ְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָעדין
"עּמּודי ׁשּכתּוב: וזהּו רקיע", "יהי ּבאמרֹו: ְְְְִִֵֶֶַַָָָהּוא,

ּובּׁשני:ׁשמים ראׁשֹון, יֹום ּכל "ויתמהּוירֹופפּו" ְְְְִִִִֵַַָָָ
הּמאּים מּגערת ועֹומד ׁשּמׁשּתֹומם ּכאדם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמּגערתֹו",

‰ÌÈÓעליו: CB˙a.ּבין הפרׁש ׁשּיׁש הּמים, ּבאמצע ָָ¿«»ƒְְְִֵֵֵֶֶֶַַַ
ׁשעלמים לּמים הרקיע ּבין ּכמֹו לרקיע, העליֹונים ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
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:‡iÓÏ ‡iÓז‡ÚÈ˜ ˙È ÈÈ ÚÂ «»¿«»«¬«¿»»¿ƒ»
ÚÏÓ È ‡iÓ ÔÈ LÈ‡Â¿«¿≈≈«»ƒƒ¿«
ÏÚÓ È ‡iÓ ÔÈe ‡ÚÈ˜Ïƒ¿ƒ»≈«»ƒ≈«

:ÔÎ ‰Â‰Â ‡ÚÈ˜ÏחÈÈ ‡˜e ƒ¿ƒ»«¬»≈¿»¿»
‰Â‰Â LÓ ‰Â‰Â ‡iÓL ‡ÚÈ˜Ïƒ¿ƒ»¿«»«¬»¿««¬»

:ÔÈz ÌBÈ ˆטÈÈ Ó‡Â ¿«ƒ¿»«¬«¿»
‡iÓL ˙BÁzÓ ‡iÓ ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿¿«»
‰Â‰Â ‡zLÈ ÈÊÁ˙˙Â Á ˙‡Ï«¬«»¿ƒ¿¬≈«∆¿»«¬»

:ÔÎי‡Ú‡ ‡zLÈÏ ÈÈ ‡˜e ≈¿»¿»¿«∆¿»«¿»
ÈÓÓÈ ‡˜ ‡iÓ ˙eLÈk ˙ÈÏe¿≈¿ƒ«»¿»«¿≈

:Ë È‡ ÈÈ ‡ÊÁÂיאÈÈ Ó‡Â «¬»¿»¬≈»«¬«¿»
 ‡Ú ‰‡˙È ‡Ú‡ ˙È‡z«¿≈«¿»ƒ¿»ƒ¿»¿«
Ú ÔÈÈt ÔÏÈ‡ ÚÊÓ ÚÊ«¿≈ƒ¿¿«ƒ«≈ƒ»≈
ÏÚ  ÚÊ  È ÊÏ ÔÈÈt≈ƒƒ¿≈ƒ««¿≈≈«

:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú‡יב˙˜t‡Â «¿»«¬»≈¿«≈«
ÚÊ  ‡Ú ‰‡˙È ‡Ú‡«¿»ƒ¿»ƒ¿»¿««¿≈
ÔÈÈt Ú ÔÏÈ‡Â È‰BÊÏ ÚÊÓƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«»≈≈ƒ
ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ  ÚÊ ¿««¿≈≈ƒ¿ƒ«¬»¿»


:מל ׁשל ּבמאמרֹו ּתלּויים ׁשהם למדּת, הא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהארץ.

(Ê)ÚÈ˜‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ÚiÂ.,עמדֹו על ּתּקנֹו «««¡…ƒ∆»»ƒ«ְְִַָ
ּכמֹו: עׂשּיתֹו, צּפרניה":והיא את ÏÚÓ"ועׂשתה ְְְְְֲִִִֶֶָָָָָ≈«

ÚÈ˜Ï.,"לרקיע "מעל אּלא נאמר, לא הרקיע על »»ƒ«ֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
"ּכי נאמר: לא מה ּומּפני ּבאויר, ּתלּויים ׁשהן ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹלפי

ׁשני? ּביֹום מלאכתטֹוב" נגמר היה ׁשּלא לפי ְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹ
ודבר ּבּׁשני ּבּה התחיל והרי ׁשליׁשי, יֹום עד ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָהּמים
ׁשּנגמרה ּובּׁשליׁשי וטּובֹו, ּבמּלּואֹו אינֹו נגמר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹׁשּלא
ּכפל אחרת, מלאכה וגמר והתחיל הּמים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמלאכת
מלאכת לגמר אחד ּפעמים, ׁשּתי טֹוב", "ּכי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָּבֹו

מל לגמר ואחד הּיֹום:הּׁשני ˜iÂ‡(Á)אכת ְְְִִֵֶֶֶַַַָ«ƒ¿»
ÌÈÓL ÚÈ˜Ï ÌÈ‰Ï‡.,מים אׁשׂשא מים, ׁשם ¡…ƒ»»ƒ«»»ƒִִֵַַָָ

(ּבספרים ׁשמים. מהם ועׂשה ּבזה זה ׁשערבן ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּומים
ּומים): אׁש אחר: ּדבר מים, ׁשם ׁשמים, ֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָאחרים:

(Ë)ÌÈn‰ eÂwÈ.הארץ ּכל ּפני על היּו ׁשטּוחין ƒ»««ƒְְִֵֶַָָָָ
הּיּמים: ׁשּבכל הּגדֹול הּים הּוא ּבאֹוקינֹוס, ְְְְִִֶַַַַָָָָָָוהקום

(È)ÌÈnÈ ‡˜.אחד ים אינֹווהלא אּלא הּוא? »»«ƒֲֵֶֶַָָָֹ
העֹולה לדג ּבעּכֹו הּים מן העֹולה ּדג טעם ְְִֶֶֶַַַַָָָָָּדֹומה

הּים L‡(È‡)ּבאסּפמיא:מן ı‡‰ ‡Lz ְְְִַַַָָ«¿≈»»∆∆∆
Ú.,ּדׁשא לׁשֹון עׂשב ולא עׂשב לׁשֹון ּדׁשא לא ≈∆ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֹֹ

ׁשּמיני הארץ, ּתעׂשיב לֹומר הּמקרא לׁשֹון היה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹולא
ּפלֹוני, עׂשב נקרא לעצמֹו אחד ּכל מחּלקין ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֻּדׁשאין
ּדׁשא ׁשּלׁשֹון ּפלֹוני, ּדׁשא לֹומר לּמדּבר לׁשֹון ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָואין
מתמּלאת ּכׁשהיא ּבעׂשבים הארץ לביׁשת ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָהּוא

‰‡ıּבדׁשאים: ‡Lz.לבּוׁש ותתּכּסה ּתתמּלא ְִִָ«¿≈»»∆ְְְְִִֵֶַַ
ּדׁשא נקרא לע"ז ּבלׁשֹון ּכּלןעׂשבים, ארבאז"י, ְְֲִִִֶֶַָָָָֻ

עׂשב: נקרא לעצמֹו ׁשרׁש וכל ÚÈÊÓּבערּבּוביא ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹ«¿ƒ«
ÚÊ.:אחר ּבמקֹום מּמּנּו לזרע זרע ּבֹו ıÚׁשּיגּדל ∆«ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹ≈
Èt.לא והיא הּפרי. ּכטעם העץ טעם ׁשּיהא ¿ƒְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹ

ּפרי" עׂשה ועץ וגֹו' הארץ "וּתֹוצא אּלא ּכן, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעׂשתה
עונֹו, על אדם ּכׁשּנתקּלל לפיכ ּפרי, ועץ ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹולא
אחרים (ספרים ונתקּללה. עונּה על היא ּגם ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹנפקדה

ודֹו"ק): BBÚÊאינֹו, L‡.ּפרי ּכל ּגרעיני הן ְֵ¬∆«¿ְְִִֵֵַָ
אֹותֹו: ּכׁשּנֹוטעים צֹומח האילן BzÂˆ‡(È)ׁשּמהן ְְִִֵֵֶֶֶַָָ«≈

BÂ ı‡‰.ּבּדׁשאין למינהּו נאמר ׁשּלא ּפי על אף »»∆¿ְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹ
ונׂשאּו ,ּכ על האילנֹות ׁשּנצטּוּו ׁשמעּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּבצּוּוייהן,
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ּבעצמן, וחמר חּלין:קל ּבׁשחיטת ּבאּגדה ּכמפרׁש ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ

(„È)BÂ ˙‡Ó È‰È.נבראּו ראׁשֹון ּוברביעימּיֹום ¿ƒ¿……¿ְְְִִִִִָ
ׁשמים ּתֹולדֹות ּכל וכן ּברקיע, להּתלֹות עליהם ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָצּוה
נקּבע ואחד אחד וכל ראׁשֹון, ּביֹום נבראּו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָוארץ
הּׁשמים", "את ׁשּכתּוב: הּוא עליו, ׁשּנגזר ְִִֵֶֶַַַַָָָָּבּיֹום
לרּבֹות הארץ", "ואת ּתֹולדֹותיהם, ְְְְֵֵֶֶַַָָלרּבֹות

‡Ó˙ּתֹולדֹותיה: È‰È.ׁשם על ּכתיב, וי"ו חסר ְֶָ¿ƒ¿……ְִֵֵַָָ
הּוא ּבתינֹוקֹות, אסּכרה לּפל מארה, יֹום ְְְִִֵֶַָָָֹׁשהּוא
ׁשּלא אסּכרה, על מתעּנים היּו ּברביעי, ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּׁשנינּו:

ּבּתינֹוקֹות: ‰ÏÈ‰ּתּפל ÔÈe ÌB‰ ÔÈ ÏÈ‰Ï. ִִַֹ¿«¿ƒ≈«≈«»¿»
ּבראׁשית ימי ּבׁשבעת אבל הראׁשֹון, האֹור ,מּׁשּנגנז ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ
ּבּיֹום, ּבין יחד, הראׁשֹונים והחׁש האֹור ְְִִִֵֶַַַַָָֹׁשּמׁשּו

ּבּלילה: Ï‡˙˙ּובין eÈ‰Â.,לֹוקין ּכׁשהּמאֹורֹות ְֵַַָ¿»¿……ְְִֶַ
ׁשּנאמר לעֹולם, הּוא רע י)סימן "ּומאתֹות(ירמיה : ֱִֵֶֶַַָָָֹ

ּברּו הּקדֹוׁש רצֹון ּבעׂשֹותכם ּתחּתּו", אל ְְֲִֵֶַַַַַַָָָהּׁשמים

הּפרענּות: מן לדאג צריכין אּתם אין ְְְִִִִֵֶַַָֹֻהּוא,
ÌÈ„ÚBÓÏe.יׂשראל ׁשעתידים העתיד, ׁשם על ¿¬ƒְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

הּלבנה: למֹולד נמנים והם הּמֹועדֹות, על ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָלהצטּוֹות
ÌÈÓÈÏe.הּלבנה וׁשּמּוׁש יֹום חצי החּמה ׁשּמּוׁש ¿»ƒְְֲִִִַַַָָָ

ׁשלם: יֹום הרי ימים.ÌÈLÂחציֹו, שס"ה לסֹוף ְֲֵֵֶָ¿»ƒְִָ
ּבי"ב מהלכן יגמרּו יֹום), ּורביע אחרים: ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָ(ספרים
(ספרים ׁשנה. והיא אֹותם, הּמׁשרתים ְְְְִִִַַָָָָָָמּזלֹות
וחֹוזרים יֹום), ּורביע יֹום שס"ה והּוא ְְְְֲִִִֵַאחרים:
ּכמהלכן ּבּגלּגל לסּבב ׁשנּיה ּפעם ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָּומתחילים

B‡ÓÏ˙(ÂË)הראׁשֹון: eÈ‰Â.,יׁשּמׁשּו זאת עֹוד ִָ¿»ƒ¿…ְְַֹ
לעֹולם: BÂ(ÊË)ׁשּיאירּו ÌÈÏ„‰ ˙‡‰. ִֶָָָ«¿……«¿…ƒ¿

נבראּו ׁשּקטרגהׁשוים על הּלבנה ונתמעטה ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ
ּבכתר ׁשּיׁשּתּמׁשּו מלכים לׁשני אפׁשר "אי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָואמרה:

‰ÌÈÎBאחד": ˙‡Â.ידי הּלבנה,על את ׁשּמעט ֶָ¿≈«»ƒְְִֵֵֶֶַַָָ
ּדעּתּה: להפיס צבאיה יזהרּבה L(Î)תורה ְְְְִִֶַָָָָָ∆∆
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לרּבֹות הארץ", "ואת ּתֹולדֹותיהם, ְְְְֵֵֶֶַַָָלרּבֹות

‡Ó˙ּתֹולדֹותיה: È‰È.ׁשם על ּכתיב, וי"ו חסר ְֶָ¿ƒ¿……ְִֵֵַָָ
הּוא ּבתינֹוקֹות, אסּכרה לּפל מארה, יֹום ְְְִִֵֶַָָָֹׁשהּוא
ׁשּלא אסּכרה, על מתעּנים היּו ּברביעי, ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּׁשנינּו:

ּבּתינֹוקֹות: ‰ÏÈ‰ּתּפל ÔÈe ÌB‰ ÔÈ ÏÈ‰Ï. ִִַֹ¿«¿ƒ≈«≈«»¿»
ּבראׁשית ימי ּבׁשבעת אבל הראׁשֹון, האֹור ,מּׁשּנגנז ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ
ּבּיֹום, ּבין יחד, הראׁשֹונים והחׁש האֹור ְְִִִֵֶַַַַָָֹׁשּמׁשּו

ּבּלילה: Ï‡˙˙ּובין eÈ‰Â.,לֹוקין ּכׁשהּמאֹורֹות ְֵַַָ¿»¿……ְְִֶַ
ׁשּנאמר לעֹולם, הּוא רע י)סימן "ּומאתֹות(ירמיה : ֱִֵֶֶַַָָָֹ

ּברּו הּקדֹוׁש רצֹון ּבעׂשֹותכם ּתחּתּו", אל ְְֲִֵֶַַַַַַָָָהּׁשמים

הּפרענּות: מן לדאג צריכין אּתם אין ְְְִִִִֵֶַַָֹֻהּוא,
ÌÈ„ÚBÓÏe.יׂשראל ׁשעתידים העתיד, ׁשם על ¿¬ƒְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

הּלבנה: למֹולד נמנים והם הּמֹועדֹות, על ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָלהצטּוֹות
ÌÈÓÈÏe.הּלבנה וׁשּמּוׁש יֹום חצי החּמה ׁשּמּוׁש ¿»ƒְְֲִִִַַַָָָ

ׁשלם: יֹום הרי ימים.ÌÈLÂחציֹו, שס"ה לסֹוף ְֲֵֵֶָ¿»ƒְִָ
ּבי"ב מהלכן יגמרּו יֹום), ּורביע אחרים: ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָ(ספרים
(ספרים ׁשנה. והיא אֹותם, הּמׁשרתים ְְְְִִִַַָָָָָָמּזלֹות
וחֹוזרים יֹום), ּורביע יֹום שס"ה והּוא ְְְְֲִִִֵַאחרים:
ּכמהלכן ּבּגלּגל לסּבב ׁשנּיה ּפעם ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָּומתחילים

B‡ÓÏ˙(ÂË)הראׁשֹון: eÈ‰Â.,יׁשּמׁשּו זאת עֹוד ִָ¿»ƒ¿…ְְַֹ
לעֹולם: BÂ(ÊË)ׁשּיאירּו ÌÈÏ„‰ ˙‡‰. ִֶָָָ«¿……«¿…ƒ¿

נבראּו ׁשּקטרגהׁשוים על הּלבנה ונתמעטה ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ
ּבכתר ׁשּיׁשּתּמׁשּו מלכים לׁשני אפׁשר "אי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָואמרה:

‰ÌÈÎBאחד": ˙‡Â.ידי הּלבנה,על את ׁשּמעט ֶָ¿≈«»ƒְְִֵֵֶֶַַָָ
ּדעּתּה: להפיס צבאיה יזהרּבה L(Î)תורה ְְְְִִֶַָָָָָ∆∆
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È ÔLÈÂ‡Ú ‡È ¿ƒ¿¿¿≈«»¿»


‰iÁ.:חּיּות ּבּה ׁשאינֹו.Lׁשּיהא חי ּדבר ּכל «»ְִֵֶָ∆∆ֵֶַָָָ

זבּובים. ּכגֹון ּבעֹוף, ׁשרץ: קרּוי הארץ מן ְְִִֶֶֶַָָָָָֹּגבּה
נמלים ּכגֹון ותֹולעים,ּבׁשקצים, ּובּברּיֹותוחּפּוׁשים ְְְְְְִִִִִִִַָָָ

הּדגים: וכל ּבהם, וכּיֹוצא וחמט ועכּבר חלד ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכגֹון
(‡Î)ÌÈ‰.אּגדה ּובדברי ׁשּבּים, ּגדֹולים ּדגים ««ƒƒְְְִִִֵֶַַָָָָ

את והרג ּונקבה, זכר ׁשּבראם זּוגֹו, ּובן לויתן ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָהּוא
יפרּו ׁשאם לבא, לעתיד לּצּדיקים ּומלחּה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּנקבה
ּכתיב: הּתּנינם ּבפניהם. העֹולם יתקּים לא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹוירּבּו

‰iÁ‰ L.:חּיּות ּבּה ׁשּיׁש ÈÂ(Î)נפׁש ∆∆««»ִֵֶֶֶָ«¿»∆
Ì˙‡.ואֹוכלין מהם וצדין אֹותם, ׁשּמחּסרים לפי …»ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָ

לברכה, הצרכּו החּיֹות ואף לברכה, הצרכּו ְְְְְְְִִַַַָָָָָֻֻאֹותם,
ּברכן, לא לכ לקללה, ׁשעתיד הּנחׁש מּפני ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹאּלא

ּבּכלל: הּוא יהא עׂשּו.ׁשּלא ּכלֹומר ּפרי, לׁשֹון ְְֵֶַָֹ¿ְְְֲִַ
אחד.ּפרֹות: היה "ּפרּו", אּלא אמר לא אם ֵ¿ְִֶֶַָָָָָֹ

מֹוליד ׁשאחד "ּורבּו", ּובא יֹותר, ולא אחד ְְִִֵֶֶֶָָָֹמֹוליד
כגהרּבה: ‰‡(Î„)תורה ‡.,ׁשּפרׁשּתי הּוא ְֵַ≈»»∆ְִֵֶַ

ראׁשֹון, מּיֹום נברא אּלאׁשהּכל הצרכּו ולא ְְְְִִִֶֶַָָֹֹֻ

iÁ‰להֹוציאם: L.:חּיּות ּבּה הם.NÓÂׁשּיׁש ְִָ∆∆«»ִֵֶָ»∆∆ֵ
ונראים הארץ על ורֹומׂשים נמּוכים ׁשהם ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָׁשרצים,
רמׂש לׁשֹון ּכל נּכר. הּלּוכן ׁשאין נגררים, ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָּכאּלּו

קונמוברי"ש: ּבלׁשֹוננּו ּתּקנם.NÚiÂ(Î‰)וׁשרץ ְְִֵֶֶ«««ְִָ
ּובקֹומתןּבצביֹונם, ‡„Ì(ÂÎ):ּבתּקּונן ‰NÚ. ְְְְִִָָָָ«¬∆»»

לפי מּכאן: למדנּו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְְְִִֶַַַָָָָָענותנּותֹו
לפיכ ּבֹו, ויתקּנאּו הּמלאכים ּבדמּות הּוא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָׁשהאדם
נמל הּוא הּמלכים את ּדן ּוכׁשהּוא ּבהם, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָנמל
לֹו ׁשאמר ּבאחאב, מצינּו ׁשּכן ׁשּלֹו, ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָּבפמליא
צבא וכל ּכסאֹו, על יֹוׁשב ה' את "ראיתי ְְְִִִִֵֶַָָָָמיכה:
ימין יׁש וכי ּומּׂשמאלֹו". מימינֹו עליו עֹומד ְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹהּׁשמים
ואּלּו לזכּות מימינים אּלּו אּלא לפניו? ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹּוׂשמאל
ּפתּגמא עירין "ּבגזרת וכן לחֹובה, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָמׂשמאילים
ׁשּלֹו ּבפמליא ּכאן אף ׁשאלּתא". קּדיׁשין ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּובמאמר
אם ּכדמּותי. ּבעליֹונים יׁש להם: אמר רׁשּות, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָנטל
ּבמעׂשה קנאה יׁש הרי ּבּתחּתֹונים, ּכדמּותי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָאין

‡„Ìּבראׁשית: ‰NÚ.ּפי על סּיעּוהּואף ׁשּלא ְִֵ«¬∆»»ְִִֶַַֹ
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‰‡לא „ È Ï ˙È ÈÈ ‡ÊÁ«¬»¿»»»ƒ¬«¿»


נמנע לא לרּדֹות, לאּפיקֹורסים מקֹום ויׁש ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹּביצירתֹו
הּגדֹול ׁשּיהא ענוה, ּומּדת ארץ ּדר מּללּמד ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּכתּוב
"אעׂשה ּכתב ואם הּקטן, מן רׁשּות ונֹוטל ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָנמל
אּלא ּדינֹו, ּבית עם מדּבר ׁשהיה למדנּו לא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאדם",

ּותׁשּובתֹו עצמֹו, אלהיםעם "וּיברא ּבצּדֹו: ּכתב ְְְְֱִִִִַַַָָָֹ
'וּיבראּו': ּכתב ולא האדם" ּבדפּוס.ÓÏˆaאת ְְְִֶַַָָָָָ¿«¿≈ְִ

ּולהׂשּכיל:.˙Ó„ׁשּלנּו: „a˙להבין È ֶָƒ¿≈ְְְִִַָ¿ƒ¿ƒ¿«
Ìi‰.רּדּוי לׁשֹון הּזה ּבּלׁשֹון זכה,יׁש ירידה: ּולׁשֹון «»ְְְִִֵֶַַָָָָ

ירּוד נעׂשה זכה, לא ּובּבהמֹות, ּבחּיֹות ְֲֵֶַַַַָָָָֹרֹודה
ּבֹו: מֹוׁשלת והחּיה ‡ÌÈ‰Ï(ÊÎ)לפניהם ‡i ְְִֵֶֶֶַַָ«ƒ¿»¡…ƒ

BÓÏˆa Ì„‡‰ נברא.‡˙ ׁשהּכל לֹו, העׂשּוי ּבדפּוס ∆»»»¿«¿ְְִִֶֶַָָֹ
ׁשּנאמר ּבידים, נברא והּוא קלט)ּבמאמר :(תהלים ְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָ

ּכמטּבע ּבחֹותם נעׂשה ּכּפכה", עלי ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָ"וּתׁשת
וכן ּבלע"ז, קֹוני"ו ׁשּקֹורין רׁשם, ידי על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹהעׂשּויה

חֹותם": ּכחמר ּתתהּפ" אֹומר: ‡ÌÈ‰Ïהּוא ÌÏˆa ְְִֵֵֶַָֹ¿∆∆¡…ƒ
B˙‡ ‡a.צלם לֹו, הּמתּקן צלם ׁשאֹותֹו ל ּפרׁש »»…ְְֵֶֶֶֶֶַַָֻ

הּוא: יֹוצרֹו ‡˙Ìּדיֹוקן ‡a ‰ ÎÊ.ּולהּלן ְְַ»»¿≈»»»…»ְַָ
מדרׁש וגֹו'". מּצלעתיו אחת "וּיּקח אֹומר: ְְְִִִֵַַַַַַָֹהּוא
ראׁשֹונה, ּבּבריאה ּפרצּופים ׁשני ׁשּנבראּו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאּגדה,
הֹודיע ּכאן מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו חּלקֹו. ּכ ְְְְֲִִִֶַַָָָואחר
ּברּיתן, ּכיצד ל ּפרׁש ולא ּבּׁשּׁשי, ׁשניהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשנבראּו

אחר: ּבמקֹום ל וי"ו,.Î‰(ÁÎ)ּופרׁש חסר ְְֵֵַַָ¿ƒ¿À»ֵָָ
ּתהא ׁשּלא הּנקבה את ּכֹובׁש ׁשהּזכר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹללּמד

ׁשּדרּכֹו ׁשהאיׁש, ללּמד ועֹוד לכּבׁש,יצאנית, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹ
האּׁשה: ולא ּורבּיה ּפרּיה על ÌÎÏ(ËÎ)מצּוה ְְְְִִִֶַָָָָֹֻ»∆
‡‰ ˙iÁ ÏÎÏ ‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È.להם הׁשוה ƒ¿∆¿»¿»¿»««»»∆ְִֶָָ

ּולאׁשּתֹו לאדם הרׁשה ולא למאכל וחּיֹות ְְְְְְְְֲִִֵַַָָָָֹּבהמֹות
ּברּיה יאכלּולהמית עׂשב ירק ּכל א ּבׂשר, ולאכל ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּבׂשר, להם הּתיר נח, ּבני ּוכׁשּבאּו ּכּלם, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻיחד
"ּכירק וגֹו'", חי הּוא אׁשר רמׂש "ּכל ְְֱֲֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשּנאמר:
את לכם "נתּתי הראׁשֹון, לאדם ׁשהּתרּתי ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָעׂשב",

ל":ּכל ‰ÈMM(Ï‡)תורה ÌBÈ.,ּבּׁשּׁשי ה' הֹוסיף ֹ«ƒƒִִִַ
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‰‡לא „ È Ï ˙È ÈÈ ‡ÊÁ«¬»¿»»»ƒ¬«¿»


נמנע לא לרּדֹות, לאּפיקֹורסים מקֹום ויׁש ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹּביצירתֹו
הּגדֹול ׁשּיהא ענוה, ּומּדת ארץ ּדר מּללּמד ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּכתּוב
"אעׂשה ּכתב ואם הּקטן, מן רׁשּות ונֹוטל ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָנמל
אּלא ּדינֹו, ּבית עם מדּבר ׁשהיה למדנּו לא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאדם",

ּותׁשּובתֹו עצמֹו, אלהיםעם "וּיברא ּבצּדֹו: ּכתב ְְְְֱִִִִַַַָָָֹ
'וּיבראּו': ּכתב ולא האדם" ּבדפּוס.ÓÏˆaאת ְְְִֶַַָָָָָ¿«¿≈ְִ

ּולהׂשּכיל:.˙Ó„ׁשּלנּו: „a˙להבין È ֶָƒ¿≈ְְְִִַָ¿ƒ¿ƒ¿«
Ìi‰.רּדּוי לׁשֹון הּזה ּבּלׁשֹון זכה,יׁש ירידה: ּולׁשֹון «»ְְְִִֵֶַַָָָָ

ירּוד נעׂשה זכה, לא ּובּבהמֹות, ּבחּיֹות ְֲֵֶַַַַָָָָֹרֹודה
ּבֹו: מֹוׁשלת והחּיה ‡ÌÈ‰Ï(ÊÎ)לפניהם ‡i ְְִֵֶֶֶַַָ«ƒ¿»¡…ƒ

BÓÏˆa Ì„‡‰ נברא.‡˙ ׁשהּכל לֹו, העׂשּוי ּבדפּוס ∆»»»¿«¿ְְִִֶֶַָָֹ
ׁשּנאמר ּבידים, נברא והּוא קלט)ּבמאמר :(תהלים ְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָ

ּכמטּבע ּבחֹותם נעׂשה ּכּפכה", עלי ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָ"וּתׁשת
וכן ּבלע"ז, קֹוני"ו ׁשּקֹורין רׁשם, ידי על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹהעׂשּויה

חֹותם": ּכחמר ּתתהּפ" אֹומר: ‡ÌÈ‰Ïהּוא ÌÏˆa ְְִֵֵֶַָֹ¿∆∆¡…ƒ
B˙‡ ‡a.צלם לֹו, הּמתּקן צלם ׁשאֹותֹו ל ּפרׁש »»…ְְֵֶֶֶֶֶַַָֻ

הּוא: יֹוצרֹו ‡˙Ìּדיֹוקן ‡a ‰ ÎÊ.ּולהּלן ְְַ»»¿≈»»»…»ְַָ
מדרׁש וגֹו'". מּצלעתיו אחת "וּיּקח אֹומר: ְְְִִִֵַַַַַַָֹהּוא
ראׁשֹונה, ּבּבריאה ּפרצּופים ׁשני ׁשּנבראּו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאּגדה,
הֹודיע ּכאן מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו חּלקֹו. ּכ ְְְְֲִִִֶַַָָָואחר
ּברּיתן, ּכיצד ל ּפרׁש ולא ּבּׁשּׁשי, ׁשניהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשנבראּו

אחר: ּבמקֹום ל וי"ו,.Î‰(ÁÎ)ּופרׁש חסר ְְֵֵַַָ¿ƒ¿À»ֵָָ
ּתהא ׁשּלא הּנקבה את ּכֹובׁש ׁשהּזכר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹללּמד

ׁשּדרּכֹו ׁשהאיׁש, ללּמד ועֹוד לכּבׁש,יצאנית, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹ
האּׁשה: ולא ּורבּיה ּפרּיה על ÌÎÏ(ËÎ)מצּוה ְְְְִִִֶַָָָָֹֻ»∆
‡‰ ˙iÁ ÏÎÏ ‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È.להם הׁשוה ƒ¿∆¿»¿»¿»««»»∆ְִֶָָ

ּולאׁשּתֹו לאדם הרׁשה ולא למאכל וחּיֹות ְְְְְְְְֲִִֵַַָָָָֹּבהמֹות
ּברּיה יאכלּולהמית עׂשב ירק ּכל א ּבׂשר, ולאכל ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּבׂשר, להם הּתיר נח, ּבני ּוכׁשּבאּו ּכּלם, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻיחד
"ּכירק וגֹו'", חי הּוא אׁשר רמׂש "ּכל ְְֱֲֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשּנאמר:
את לכם "נתּתי הראׁשֹון, לאדם ׁשהּתרּתי ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָעׂשב",

ל":ּכל ‰ÈMM(Ï‡)תורה ÌBÈ.,ּבּׁשּׁשי ה' הֹוסיף ֹ«ƒƒִִִַ
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‰Â‰Â L ‰Â‰Â ‡Ï È«̇ƒ«¬»«¬»¿««¬»
È‡˙È˙L ÌBÈ אeÏÏÎzL‡Â ¿«¿ƒ»≈¿ƒ¿«¿»

B‰ÈÏÈ ÏÎÂ ‡Ú‡Â ‡iL¿«»¿«¿»¿»≈≈
ÚÈL‡‰ב ‡BÈa ÈÈ ÈÈLÂ¿≈≈¿»¿»¿ƒ»»

‡BÈa Â Ú Èc zÚ¬ƒ¿≈ƒ¬»¿«¿»
Ú Èc zÚ Ï ‰‡ÚÈL¿ƒ»»ƒ»¬ƒ¿≈ƒ¬»

ÚÈL‡‰ג ‡BÈ ˙È ÈÈ Èe»ƒ¿»»»¿ƒ»»
Ï   È‡ ˙È LÈc˜Â¿«ƒ»≈¬≈≈«ƒ»

aÚÏ ÈÈ ‡ Èc zÚ¬ƒ¿≈ƒ¿»¿»¿∆¿»


על עּמהם ׁשהתנה לֹומר ּבראׁשית, מעׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבגמר
ּתֹורה. חּמׁשי חמּׁשה יׂשראל עליהם ׁשּיקּבלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמנת
עד ועֹומדים ּתלּויים ּכּלם הּׁשּׁשי", "יֹום אחר: ְְְִִִִֵַַַָָָֻּדבר
אחרים, (ספרים ּבסיון. ׁשּׁשי הּוא הּׁשּׁשי", ְְֲִִִִִִִֵַָָ"יֹום
נתחּזקּו הּתֹורה, יׂשראל ׁשּקּבלּו ּבסיון, ו' ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּביֹום
העֹולם נברא ּכאּלּו ונחׁשב ּבראׁשית, יצירת ְְְְְֱִִִִֵֶַָָָָָּכל
ּבסיון) ו' יֹום אֹותֹו ּבה"א, הּׁשּׁשי" "יֹום וזהּו ְְְִִִֵֶַַָָעּתה,

ּתֹורה: למּתן ÌBia()הּמּוכן ÌÈ‰Ï‡ ÏÎÈÂ ְַַַָָ«¿«¡…ƒ«
ÈÚÈ‰.:אֹומר ׁשמעֹון יֹודערּבי ׁשאינֹו ודם ּבׂשר «¿ƒƒְִִֵֵֵֶַַָָָָ

אבל הּקדׁש, על מחל להֹוסיף צרי ּורגעיו, ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹעּתיו

ע ׁשּיֹודע הּוא, ּברּו ּורגעיו,הּקדֹוׁש ּבֹוּתיו נכנס ְְִִֵֶַַָָָָָָ
הּׂשערה ּדברּכחּוט ּבּיֹום. ּבֹו ּכּלה ּכאּלּו ונראה ְְְְְִִִֶַַָָָָָ

ׁשּבת, ּבאת מנּוחה. חסר? העֹולם היה מה ְֵֵֶַַָָָָָָָָאחר:
הּמלאכה: ונגמרה ּכלתה מנּוחה, ÈÂ(‚)ּבאת ְְְְְְִַָָָָָָָ«¿»∆

Lc˜ÈÂ.,ּבּמן עמרּברכֹו להם ירד הּׁשבּוע ימי ׁשּכל «¿«≈ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ירד ׁשּלא ּבּמן וקּדׁשֹו מׁשנה, לחם ּובּׁשּׁשי ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻלּגלּגלת,

העתיד: על ּכתב והּמקרא ּבׁשּבת, a‡ּכלל L‡ ְְְְִִֶַַַַָָָָָ¬∆»»
˙BNÚÏ ÌÈ‰Ï‡.לעׂשֹות ראּויה ׁשהיתה הּמלאכה ¡…ƒ«¬ְְְֵֶַָָָָָָ

ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבּׁשּׁשי, ועׂשאּה ּכפל ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹּבׁשּבת,
רּבה: ְִִֵַָּבבראׁשית
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B‰ÈÏÈ ÏÎÂ ‡Ú‡Â ‡iL¿«»¿«¿»¿»≈≈
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‡BÈa Â Ú Èc zÚ¬ƒ¿≈ƒ¬»¿«¿»
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ÚÈL‡‰ג ‡BÈ ˙È ÈÈ Èe»ƒ¿»»»¿ƒ»»
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aÚÏ ÈÈ ‡ Èc zÚ¬ƒ¿≈ƒ¿»¿»¿∆¿»


על עּמהם ׁשהתנה לֹומר ּבראׁשית, מעׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבגמר
ּתֹורה. חּמׁשי חמּׁשה יׂשראל עליהם ׁשּיקּבלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמנת
עד ועֹומדים ּתלּויים ּכּלם הּׁשּׁשי", "יֹום אחר: ְְְִִִִֵַַַָָָֻּדבר
אחרים, (ספרים ּבסיון. ׁשּׁשי הּוא הּׁשּׁשי", ְְֲִִִִִִִֵַָָ"יֹום
נתחּזקּו הּתֹורה, יׂשראל ׁשּקּבלּו ּבסיון, ו' ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּביֹום
העֹולם נברא ּכאּלּו ונחׁשב ּבראׁשית, יצירת ְְְְְֱִִִִֵֶַָָָָָּכל
ּבסיון) ו' יֹום אֹותֹו ּבה"א, הּׁשּׁשי" "יֹום וזהּו ְְְִִִֵֶַַָָעּתה,

ּתֹורה: למּתן ÌBia()הּמּוכן ÌÈ‰Ï‡ ÏÎÈÂ ְַַַָָ«¿«¡…ƒ«
ÈÚÈ‰.:אֹומר ׁשמעֹון יֹודערּבי ׁשאינֹו ודם ּבׂשר «¿ƒƒְִִֵֵֵֶַַָָָָ

אבל הּקדׁש, על מחל להֹוסיף צרי ּורגעיו, ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹעּתיו

ע ׁשּיֹודע הּוא, ּברּו ּורגעיו,הּקדֹוׁש ּבֹוּתיו נכנס ְְִִֵֶַַָָָָָָ
הּׂשערה ּדברּכחּוט ּבּיֹום. ּבֹו ּכּלה ּכאּלּו ונראה ְְְְְִִִֶַַָָָָָ

ׁשּבת, ּבאת מנּוחה. חסר? העֹולם היה מה ְֵֵֶַַָָָָָָָָאחר:
הּמלאכה: ונגמרה ּכלתה מנּוחה, ÈÂ(‚)ּבאת ְְְְְְִַָָָָָָָ«¿»∆

Lc˜ÈÂ.,ּבּמן עמרּברכֹו להם ירד הּׁשבּוע ימי ׁשּכל «¿«≈ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ירד ׁשּלא ּבּמן וקּדׁשֹו מׁשנה, לחם ּובּׁשּׁשי ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻלּגלּגלת,

העתיד: על ּכתב והּמקרא ּבׁשּבת, a‡ּכלל L‡ ְְְְִִֶַַַַָָָָָ¬∆»»
˙BNÚÏ ÌÈ‰Ï‡.לעׂשֹות ראּויה ׁשהיתה הּמלאכה ¡…ƒ«¬ְְְֵֶַָָָָָָ

ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבּׁשּׁשי, ועׂשאּה ּכפל ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹּבׁשּבת,
רּבה: ְִִֵַָּבבראׁשית
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח תשרי, תשי"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר ישראל יהודה שי'

שלום וברכה!

עניני חדש תשרי לא הי'  ומפני   - בנו שלום דובער שי'  במענה על הודעתו מה"אפשערענעש" של 

הזמן גרמא לענות עד עתה - הנני בזה להביע ברכתי שיגדלוהו הוריו לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך 

הרחבה.

וזה לשון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מה שכתב בענין התספורת לשלש שנים:

בהחינוך  הוא  ועיקרו  ישראל,  במנהג  גדול  דבר  הוא   - אפשערענעס   - השערות  גזיזת  ובדבר   ..."

נהגו להדר להרגיל את התינוק בענין  והנחת הפיאות של הראש  ומיום הגזיזה  דהשארת פיאות הראש, 

נשיאת ט"ק וברכות השחר וברכת המזון וק"ש שעל המטה, והשי"ת יהי' בעזרם שיגדלוהו לתורה לחופה 

ולמעשים טובים מתוך פרנסה בהרחבה ובמנוחת הדעת בגשמיות וברוחניות".

בברכה לבריאות הנכונה לו ולכב"ב שי'.
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לוח זמנים לשבוע שמחת תורה 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
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

האברך נפתלי צבי שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת הפ"נ מה' תשרי, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, 

במ"ש אודות המנהג לומר בסיום תפלת שמו"ע פסוק של השם וכו' כמה מהחסידים נהגו לומר 

לפני יהי רצון הפסוק השייך לשמם וכן הפסוק השייך לשם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בודאי מוסיף בעבודת הפצת המעינות )ועד שיפוצו גם( חוצה, בחוצה של עצמו וביחוד של הזולת, 

ואין לך דבר העומד בפני הרצון ובפרט בענין הנ"ל שהוא דרישת והכרח השעה וחובת גברא.

בברכה לחג שמח ולבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



קנז לוח זמנים לשבוע שמחת תורה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:335:377:577:588:298:309:299:2917:2517:1817:4917:4216:5917:51באר שבע )ח(

5:335:377:567:588:298:309:289:2917:2417:1617:4817:4116:4817:50חיפה )ח(

5:305:347:557:568:278:289:279:2717:2517:1817:4917:4216:3917:49ירושלים )ח(

5:345:387:577:588:308:319:309:3017:2417:1717:4817:4116:5817:51תל אביב )ח(

6:547:039:159:189:469:5010:4510:4718:3118:1919:0118:4918:0319:02אוסטריה וינה )ק(

6:486:399:259:199:579:5111:0110:5719:3019:3619:5620:0119:1720:12אוסטרליה מלבורן )ק(

6:577:059:179:209:499:5210:4810:4918:3418:2219:0218:5118:0618:55אוקראינה אודסה )ק(

6:406:499:009:039:329:3610:3110:3318:1618:0318:4518:3317:4718:37אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

7:087:179:269:309:5910:0310:5710:5918:3918:2619:1018:5718:1019:01אוק. ז׳יטומיר )ק(

7:007:099:199:239:519:5510:4910:5118:3318:2019:0318:5018:0418:54אוקראינה קייב )ק(

6:296:378:498:529:219:2410:2010:2118:0517:5318:3518:2317:3718:27אוקראינה דונייצק )ק(

7:227:309:439:4610:1510:1811:1411:1519:0118:5019:2919:1818:3319:31איטליה מילאנו )ק(

5:525:508:258:238:558:539:589:5618:1318:1218:3418:3317:5418:37אקוואדור קיטו )ח(

6:246:158:588:539:319:2610:3510:3119:0119:0619:2619:3118:4719:42ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:086:589:489:4210:1910:1311:2411:1920:0020:0620:2720:3319:4720:37ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

7:037:099:249:269:579:5910:5610:5718:4618:3719:1219:0318:2019:07ארה״ב בולטימור )ק(

6:526:589:149:179:469:4810:4610:4618:3618:2719:0318:5318:1019:04ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:536:599:149:179:479:4910:4610:4718:3618:2619:0218:5218:1019:04ארה״ב ג׳רסי )ק(

7:297:369:519:5310:2310:2511:2211:2319:1219:0219:3919:2918:4519:40ארה״ב דטרויט )ק(

7:147:179:379:3810:1010:1111:1011:1019:0618:5919:2919:2218:4219:32ארה״ב היוסטן )ק(

6:466:519:109:119:429:4310:4110:4218:3618:2819:0118:5318:1219:02ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

7:127:159:369:3710:0910:0911:0911:0919:0619:0019:2919:2318:4319:32ארה״ב מיאמי )ק(

6:506:569:109:129:439:4510:4210:4318:3018:2018:5718:4718:0418:59ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:466:539:099:129:409:4310:4010:4118:3118:2118:5818:4818:0518:58ארה״ב שיקאגו )ק(

6:035:598:418:389:109:0710:1410:1118:3918:4019:0119:0218:2219:06בוליביה לא פאס )ח(

7:467:5510:0310:0710:3610:4011:3411:3619:1519:0219:4619:3318:4619:49בלגיה אנטוורפן )ק(

7:447:5410:0310:0710:3610:4011:3411:3619:1719:0419:4819:3518:4819:50בלגיה בריסל )ק(

7:007:129:189:239:509:5510:4810:5118:2818:1319:0118:4617:5718:50בלרוס ליובאוויטש )ק(

5:395:338:148:108:458:419:499:4518:1118:1418:3418:3617:5518:43ברזיל ס.פאולו )ח(

5:255:208:007:568:318:289:359:3217:5818:0018:2018:2317:4118:29ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

7:027:129:229:269:539:5710:5210:5418:3518:2119:0618:5318:0619:07בריטניה לונדון )ק(

7:137:249:319:3510:0310:0711:0111:0318:4118:2719:1419:0018:1219:16בריטניה מנצ׳סטר )ק(

7:107:209:289:3210:0010:0510:5811:0118:3918:2619:1118:5818:1019:02גרמניה ברלין )ק(

7:267:359:469:5010:1810:2111:1611:1819:0118:4819:3219:1918:3219:23גרמניה פרנקפורט )ק(

6:286:298:538:539:269:2510:2610:2518:2718:2218:4918:4418:0418:48הודו בומביי )ח(

6:226:238:498:489:219:2010:2110:2118:2418:1918:4618:4118:0218:45הודו פונה )ח(

6:446:529:049:079:369:3910:3510:3618:2018:0818:4918:3717:5218:41הונגריה בודפשט )ק(

7:017:079:229:259:559:5710:5410:5518:4418:3419:1019:0118:1819:05טורקיה איסטנבול )ק(

7:207:269:439:4410:1510:1711:1411:1519:0618:5719:3219:2318:4119:27יוון אתונה )ק(

7:057:149:249:289:5710:0010:5610:5718:4018:2919:0918:5818:1319:02מולדובה קישינב )ק(



לוח זמנים לשבוע שמחת תורה בערים שונות בעולם קנח
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
7:217:229:519:5110:2110:2110:2210:2219:2919:2519:5119:4619:0719:50מקסיקו מ. סיטי )ק(

5:545:448:318:259:048:5810:0910:0418:4218:5019:1019:1818:2919:22ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:525:558:198:208:508:519:519:5117:5217:4618:1518:0917:2918:13נפאל קטמנדו )ח(

6:486:479:169:149:499:4710:5010:4918:5818:5719:1919:1818:3919:22סינגפור סינגפור )ח(

6:386:488:579:029:299:3310:2710:3018:1017:5618:4218:2817:4118:32פולין ורשא )ק(

5:485:448:178:158:508:479:529:5018:0618:0618:2818:2817:4818:32פרו לימה )ח(

7:397:4710:0010:0310:3210:3511:3111:3219:1919:0719:4719:3618:5119:48צרפת ליאון )ק(

7:518:0010:1110:1510:4310:4611:4111:4319:2719:1419:5619:4418:5819:58צרפת פריז )ק(

5:365:348:088:078:388:379:409:3917:5417:5218:1518:1317:3418:17קולומביה בוגוטה )ח(

7:157:229:369:3910:0810:1111:0711:0918:5618:4619:2419:1318:3019:25קנדה טורונטו )ק(

6:537:019:149:179:469:4910:4510:4618:3218:2019:0018:4918:0419:01קנדה מונטריאול )ק(

6:416:469:029:049:369:3710:3510:3518:2618:1818:5118:4318:0118:47קפריסין לרנקה )ק(

7:337:459:529:5710:2310:2811:2111:2419:0218:4719:3619:2118:3119:37רוסיה מוסקבה )ק(

7:227:309:419:4410:1310:1711:1211:1418:5718:4519:2619:1518:2919:19רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

7:247:339:469:4910:1710:2011:1611:1819:0418:5219:3319:2118:3619:33שוייץ ציריך )ק(

6:056:068:318:319:049:0310:0510:0418:0818:0418:2918:2617:4718:30תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

   
      

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן לעזור      

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור תורה)) (שמחת השני היום עבור גם (בחו"ל) נותנים עצרת) (שמיני שבת (בערב
במוצאי ההבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי

תורה. שמחת במוצאי ההבדלה לאחרי עד ובחו"ל שבת

            

לאחר להדליק אופ בשו אסור  המוסמכי הגורמי ידי על ומקו מקו בכל המתפרס כפי הוא הנרות הדלקת זמ
זה. זמ

השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש
תורה. שמחת של

מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
   

          

   

מברכי החג נרות והדלקת להדלקה ההכנה כולל השני היו עבור שעושי ההכנות כל ולפני הכוכבי צאת לאחר

    

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ,הכוכבי צאת לאחר בלילה, רק  אחרי דברי לצור הדלקה וכ הנרות הדלקת זמ
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופ בשו אסור . עצרת. שמיני

את ותדליק חדש, בגד שתלבש או בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגי הנרות הדלקת בעת
תבר זאת בכל  חדשי בגד או פרי לה אי וא הקידוש. לאחר תיכ תאכל הנ"ל הפרי ואת ממש, לקידוש סמו הנרות

'שהחיינו'.
מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

          

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים ובעל מדות מו"ה לוי שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו, ותוכנו ע"ד בקור תלמידי ישיבתנו הק' בבית ההבראה בשני ימים של ר"ה, 

להוציא הנמצאים שם ידי חובתם במצות תקיעת שופר.

וכיון שאמרו חז"ל, שאחד מעניני תקיעת שופר, הוא הכתרת ממה"מ הקב"ה בעולמנו זה הגשמי 

כעין מלכותא דארעא,  ומלכותא דרקיע  ומקור הטוב,  עניניו, הרי השי"ת הוא עצם הטוב  וכל  והחומרי 

שביום הכתרה הנחה עשה למדינות,

בבית  הנמצאים  כל  של  הנשמה,  בריאות  והטבת  הגוף  בריאות  הטבת  בעניני  זו  הנחה  תומשך 

ההבראה בו מכהן בקדש, בתוך כלל ישראל בטוב הנראה והנגלה,

ותכה"י יבשר כת"ר בשו"ט בהנוגע לנכדיו שיחיו אודותם מזכיר במכתבו זה, וכן בהנוגע לכל אנשי 

המוסד ועניניהם.

בכבוד ובברכת חתימה וגמח"ט.



קנט לוח זמנים לשבוע שמחת תורה 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
7:217:229:519:5110:2110:2110:2210:2219:2919:2519:5119:4619:0719:50מקסיקו מ. סיטי )ק(

5:545:448:318:259:048:5810:0910:0418:4218:5019:1019:1818:2919:22ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:525:558:198:208:508:519:519:5117:5217:4618:1518:0917:2918:13נפאל קטמנדו )ח(

6:486:479:169:149:499:4710:5010:4918:5818:5719:1919:1818:3919:22סינגפור סינגפור )ח(

6:386:488:579:029:299:3310:2710:3018:1017:5618:4218:2817:4118:32פולין ורשא )ק(

5:485:448:178:158:508:479:529:5018:0618:0618:2818:2817:4818:32פרו לימה )ח(

7:397:4710:0010:0310:3210:3511:3111:3219:1919:0719:4719:3618:5119:48צרפת ליאון )ק(

7:518:0010:1110:1510:4310:4611:4111:4319:2719:1419:5619:4418:5819:58צרפת פריז )ק(

5:365:348:088:078:388:379:409:3917:5417:5218:1518:1317:3418:17קולומביה בוגוטה )ח(

7:157:229:369:3910:0810:1111:0711:0918:5618:4619:2419:1318:3019:25קנדה טורונטו )ק(

6:537:019:149:179:469:4910:4510:4618:3218:2019:0018:4918:0419:01קנדה מונטריאול )ק(

6:416:469:029:049:369:3710:3510:3518:2618:1818:5118:4318:0118:47קפריסין לרנקה )ק(

7:337:459:529:5710:2310:2811:2111:2419:0218:4719:3619:2118:3119:37רוסיה מוסקבה )ק(

7:227:309:419:4410:1310:1711:1211:1418:5718:4519:2619:1518:2919:19רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

7:247:339:469:4910:1710:2011:1611:1819:0418:5219:3319:2118:3619:33שוייץ ציריך )ק(

6:056:068:318:319:049:0310:0510:0418:0818:0418:2918:2617:4718:30תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

   
      

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן לעזור      

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור תורה)) (שמחת השני היום עבור גם (בחו"ל) נותנים עצרת) (שמיני שבת (בערב
במוצאי ההבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי

תורה. שמחת במוצאי ההבדלה לאחרי עד ובחו"ל שבת

            

לאחר להדליק אופ בשו אסור  המוסמכי הגורמי ידי על ומקו מקו בכל המתפרס כפי הוא הנרות הדלקת זמ
זה. זמ

השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש
תורה. שמחת של

מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
   

          

   

מברכי החג נרות והדלקת להדלקה ההכנה כולל השני היו עבור שעושי ההכנות כל ולפני הכוכבי צאת לאחר

    

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ,הכוכבי צאת לאחר בלילה, רק  אחרי דברי לצור הדלקה וכ הנרות הדלקת זמ
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופ בשו אסור . עצרת. שמיני

את ותדליק חדש, בגד שתלבש או בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגי הנרות הדלקת בעת
תבר זאת בכל  חדשי בגד או פרי לה אי וא הקידוש. לאחר תיכ תאכל הנ"ל הפרי ואת ממש, לקידוש סמו הנרות

'שהחיינו'.
מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי
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